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V O O B K E D E . 

W e t leven van mannen» die zich door hunne 

deugden, hunne geestvermogens, hunne talenten 

of hunnen rang beroemd, of door hunne dwalin

gen en misdaden berucht hebben gemaakt, onpar* 

tijdig te schetsen, hen aan de nakomelingschap", 

zoodanig voortestellen, als zij werkelijk geweest 

zijn, en hunne daden en voortbrengselen met die 

bedaardheid en gematigdheid te beoordeelen, wel

ke den regtschapen man, die in de Geschiedenis 

niets dan waarheid zoekt, betamen, moet zoo als 

iedereen gaarne zal toestemmen, de ware geest 

van een Geschiedkundig Woordenboek uitma

ken, op welks zamenstelling noch hartstogt, 

noch vooroordeel, noch partijdigheid eenigen in-
* 3 / , ;Ï 
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vloed mag uitoefenen. Maar even zoo loffelijk 

als deze onderneming is, zoo talrijk z£n ook de, 

bezwaren, die zich tegen de uitvoering derzelve 

aankanten; en, zonder hier van moegelijke na-

gporingen, van tallooze ingewikkelde vraagstuk

ken, van werkzaamheden voor geest en hart even 

dor en onvruchtbaar, te gówagen, hoe vele be

zwaren blijven er niet te overwinnen, om de 

gaarheid van de dwaling, om de, vleijerijen van 

-vriendschap of hartstogt, van eene regtvaardige 

buide of lofspraak der v?are verdienste te onder

scheiden, om de gal te verzoeten, om den naat 

en.de partijdigheid, die al wat zij naderen, doen 

'ontaarden, te matigen en te onthullen! Want waar

lijk: hier hebben de tastbaarste dwalingen verde

digers gevonden$ ginds zijn de schandelijkste harts-< 

togten.als'even zoo vele deugden voorgesteld, en, 

%pt schande der rede, hebben verlichte mannen 

allèTrÖ» -«mdeagden en misdaden j de overdrevenste 
•o ^ ^ ^ v 

lofspraak toegeztomicL Xegs„ dje_ voortbrengselert, 

door de.dwalings- en sekte-geest gebaard, doorloop 

die lange ïeijen, met onteerde of vergeten namen, 

ön gij zult zien tot welke buitensporigheden men 

aich kat medesiepen, wanneer mm eenea anderen 

http://en.de
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gids dan de waarheid, een ander licht: dan de 

geschiedenis zoekt. 

Hoe groot moet de voorzorg zijn j om, te raid»-

den van zulke verdeelde meeningen en tegenstrij

dige gevoelens', het spoor niet bijster te worden; 

hoe behoedzaam moet men wezen, om zich noch 

door de neigingen des harten; noch door de voor-

oordeelen van geboorte of opvoeding te laten me

desiepen; welk eene onpartijdigheid moet men be

zitten, om het leven en de voortbrengselen, dier 

mannen welke, hetzij om hunne genie, om hun 

Vaderland, of omdat eene zelfde geloofsleer^,^et-

zelfde beroep, ons hen> dierbaar en eerwaardig 

heeft gemaakt, wij beminnen of bewonderen, zon

der overdrevenheid te prijzen; welk eene gema

tigdheid wordt er vereischt om die mannen, die 

leerstellingen, die boeken, welke en de geslachw 

ten, die dezelve hebben zien geboren worden, en 

die welke er de slagtoffer* van zijn geweest be

drogen , verschalkt en bedorven hebben, zonder 

verbittering te berispen, zonder hatelijkheid te 

veroordelen, zonder vijandschap te schande te 

maken! * 4 
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Dan hóe. groot en hoe talrijk de bezwaren ook 

wezen mogen, zoo hebben dezelve vele schrijvers 

der laatste tijden toch niet afgeschrikt. Er zijn 

een groot aantal.algemeen©, ea geschiedkundige 

Woordenboeken, Aïgeraeene en bijzondere Levens

beschrijvingen, in het licht gekomen; en wat te be

wonderen is , alle beroemen zich op onpartijdig

heid > alle verklaren* dat Iranne uitspraak op 

Waarheid gegrond is, dan zelfs, wanneer dezelfde' 

mannen, in dezelfde betrekkingen, door deze ge

prezen en door gene gelaakt worden; wanneer hier 

zeker schrijver een man van genie, en ginds een 

zwak en middelmatig verstand wordï genoemd; 

wanneer elders groote deugden eene roemvolU 

'lepensbaan versierden \ m hier de huichelarij en 

eene geheime eerzucht het beweegrad pan zoo 

vele hooggeprezens daden waren. Deze- schrij

ver, zegt men, was ongeloovig, hij trapte de 

ëertuwt^üjjsfe &n .heiligste waarheden met den 

poets gaf den^&itHÏadienst aan de bitterste spot* 

iernijen van den wee f niet prijs; zijne p*n ont

zag noch de zeden, noch de openbare welvoe-

gelijkheid; doch ondanks dit alles, zullen an

deren u zeggen, dat zijn let/en zuiver was, en 
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dat hif zich boven de vooroordeelen zijner eeuw 

verhief. Op deze wijze hebben de verblindende 

hartstogten, de verleidende vooïingenomeuheden, 

het verschil van leerstelsels, meerlingen en belan

gen, in de geschiedenis tegenstrijdigheden inge-< 

schoven, die haar ontsieren, of duisterheden, die 

men niet dan met moeite kan ophelderen, Om 

dus met onpartijdigheid te schrijven, moet meü 

de Vooroordeelen afleggen, zonder vooringeno

menheid onderzoeken, en zich in zijne uitspraak 

enkel naar de eeuwige en onveranderlijke regelen 3 

van het goede j het regtvaardige en het billijke 

rigten, Men snoet met dezelfde regtvaardigheid 

de mannen van alle tij den, van alle standen, van 

alle partijen beoordeeien 5, het ongeluk beklagen > 

de ondeugd te schande maken, de talenten toejui-s 

chen, de deugd verheffen $' maar zich in alles door 

bedaardheid en gematigdheid laten geleiden; wel 

is waar, niet door die gematigdheid, welke in on

ze dagen zoo hoog wordt opgevijzeld, die slechts 

eene schandelijke zwakheid of eene schuldige stil

zwijgendheid zoude zijn; maar eene gematigdheid, 

die, steeds zonder gal en verbittering, den verdedi-

*5 • 
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gers der waarheid de vr^heid geeft, om zich 

met kracht tegen de ergernissen en ondeugden te 

verheffen, om openlijk de onbetwistbare voorregten 

der deugd te verdedigen; en die bg het vervolgen 

der dwaling den haat verbiedt, maat « ie tde ver

ontwaardiging, welke de verregaande snoodheid en 

verdorvenheid, natuurlijkerwijze bij den mensch te 

weeg brengt. Wanneer men deze grondregels volgt, 

zal de waarheid zich van zelve ontdekken -x de 

onnauwkeurigheden, die den schrijver ontsnap

pen mogten, zullen, wgl zij onvrijwillig z$n, hem 

niét ten kwade worden geduid; en de onpartg-

digheid, welke zijne pen bestuurd heeft, zal hem 

op de algemeene achting en erkentenis wezenlijke 

aanspraak geven. 

Van deze grondbeginselen doordrongen, die klaars 

Mijkelijk genoeg z p , om algemeen aangenomen 

te worden, zoo is bij de onderneming eener nieuwe 
W t g a v e v a f i ^ B ^^e rk , waarin men, ondanks eenige 

onnaaauwkeurigheden i eenige dwalingen, somtijds 

zelfs een weinig part^digheid, echter een zuiver 

oogmerk des schavers, opregte bedoelingen, bifc 

l p e oordeelvellingen, liefde tot het goede, haat 
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tegen ali wat kwaad is, ea eenen grooten afkeer 

van de nieuwe leerstellingen waarneemt, zoo is, 

zeggen wij, onze eerste gedachte geweest, óns 

deze"'grondbeginselen tot eenen regel te maken, 

onze eerste pligt, dezen regel ten uitvoer te brengen» 

De onnaaüwkeurigheden , aan den Abt UB PJETJ-

3DER ontsnapt, te verbeterenj eenige daadzaken, 

die hij niet wel gekend heeft, in het ware licht 

te stellen, zijne uitlatingen aantevullen, eenige 

ontwikkeling aan zekere belangrijke artikels te 

geven, eenige misslagen in den stijl, eenige ver-i 

ouderde of harde uitdrukkingen te verbeteren, 

het Supplement om te werken, en hetzelve in het 

werk in te lasschen,"er nieuwe of uitgelatene ar

tikels bij te voegen yen boven al in* ons geheele 

•werk eenen grooten geest van onpartijdigheid, 

van opregtheid, van/verkleefdheid aan den Gods-

dienst, en aan de geloofwaardige letterkundige 

overleveringen te behouden, dit is het plan, dat 

wij ons hebben voorgeschreven i en waarvan wij 

ons nimmer zullen trachten te ver wijderen. 

Om een zoo loffel^k doel te bereiken, hebben 
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wïf gemeend, noch moeite noch nasporingen te 

saoetem sparen. In onze taak door mede-arbeir 

ders ondersteund, wier kunde en ijver onze zwak-

1©' kennis zjjn ts gemest gekomen;' en wier harte

lijke vriendschap, het ver3rièteï^ke_.van een on

dankbaar werk hebben verzacht j hebben wij ech

ter ook uit de Geschiedkundige Woordenboeken, 

uit de levensbeschrijvingen en de beoordeelingen, 

&.van dezelve in het licht zijn gekomen, bij zon

derheden geput, die onze jnasporingen zeer verkort 

.Jjebjben. -

Tot dus verre sprekea de vervolgers en bezorg 

gers.dër nieuwe uitgave in het oorspronkelijke 

van DE FELLER'S Geschiedkundig Woordenboek* 

Als,Ifederduiêsehe vertolker, heb ik hier enkel 

«0g bijtevbegen ^ dat . ik bij mg'nen arbeid nooit 

oit het oog heb verlorenen-er nimmer, uit zal 

verliezen» dat dezelve voor NEDERI»ANDERS be

stemd is., dat aan de levensschetsen van al die be

roemde mannen, welke zich in on» vaderland het 

/ 
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' zij omtrent den Godsdienst, omtrent de wetenschap

pen of andere onderwerpen verdienstelijk hébben 

gemaakt, van hen, die door hunne ondeugden, 

misdaden of waabegrippen onder ons eenen be

ruchter naam hebben verworven, van dé aanran» 

ders van het Catholicismus, en vooral van de in 

onze gewesten zoo veel onheil-stichtende roer vin* 

ken der Janseniste-fadie, in deze Galerij eens 

plaats moet worden ingeruimd, iets wat DE FEÜ -

ÜER en zijne vervolgers, daar zij voornamelijk 

voor Fransehen schreven , niet in acht hebben kun-

nen nemen. Dat deze taak unoeijelijker isf dan 

men oppervlakkig wel zoude denken, zullen die

gene ligtelijk met mij instemmen, die weten 

hoe schaarsch de bouwstoffen tot dergelijke Bio-

graphische schetsen voor handen zijn , en hoe ve

le nasporingen het kost, om zeker te zijn, van 

uit geene onzuivere bronnen te putten. Veel ech

ter word ik in mijnen arbeid verligt, door de 

bereidwilligheid waarmede enkele verdiensteüjks 

mannen ? geloofs- en landgenoóten, mij hunne be

denkingen, en zeer belangrijke Bijdragen wel wil

len mededeelen, deze, het goede zoo onbaatzuch

tig bevorderende mannen, hier openlijk mijne hulde 
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van erkentenis, aantebieden , dit eischt pïigt i hen 

als een voorbeeld ter navolging voortestellen, dit 

gebiedt het belang der onderneming! — 

Zoo opene dit eersïe—Deel^dan voor ons Ne

derlanders, de uitgestrekte Galerij, waarin beur

telings alle beroemde en beruchte personen en 

hunne voortbrengselen, op de schaal der regtvaar-

digheid gewogen, en volgens de onveranderlijke 

grondbeginselen van den Godsdienst beoordeeld 

worden. Maar indien de Godsdienst, door, met de 

stralen van zijn onsterfelijk licht, al de gedeel

ten van dit werk te verlichten, aan hetzelve eene 

oneindige verdienste schenkt, voor welke al de 

geringe vlakken, die hetzelve nog mogten aan

kleven, verdwijnen, zoo geeft het werk ook van 

zijnen kant, in zeker opzigt, aan den Godsdienst 

datgene terug, wat het van denzeken ontvangt, 

wijl het in zijn geheel slechts eene groote verde

diging van denzelven is, eene zïjdeüngsehe verde-
c%,ög> wel is waar, doch die daarom njet min* 

der volledig, en welligt vermogender is, dan ee-

nïge andere : er bestaat in de daad geen pleifge» 

ding! waarin welsprekender ten voordeele van 



V O O R R E D E . XV 

waarheid en deugd gesproken wordt, dan het on

derhavige werk, waarin zonder ophouden al de 

vóorledene en nog bestaande leerstelsels, alle deug

den en ondeugden, aan tijdgenooten en nakome

lingschap; met den stempel van roem of schande, 

volgens de naauwgezetste regtvaardigheid, worden 

voorgedragen. 

Bg dit alles, zij het verre van mij, te willen 

vooronderstellen, dat dit werk zonder gebreken is; 

niemand kent dezelve welligt beter dan ik: naar 

volmaaktheid streven, al het mogelijke doen, dit 

stel ik mij, onder aanroeping van den Goddelij-

ken bijstand, bij mijne moegelijke taak, steeds 

tot grondregel, dit zal, hoop ik, mijn werk bij 

het letterminnend publiek ook met die bescheid 

denheid doen beoordeelen, die men van hetzelve 

mag verwachten, en die mij, ter bemoediging in 

de volvoering mijner groote onderneming zoo nood--

zakelijk is. — Mij welmeenende teregtwijzingen 

medetedeelen, op eene bescheidene wijze op ge

breken opmerkzaam te maken, dit zal mij altijd 

welkom, ja, daarvoor zal ik altijd hoogst dank? 

baar wezen! 
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Zoo trede dan deze eersteling mijner zwakfee 

pogingen de wereld in I Mogfc dezelve reeds be«s 

ginnen met een gedeelte van dat nut te stichten, 

waarvoor het geheel zoo teetis berekend! O,'dit 

te mogen ontwaren zal mijMea spoorslag strekken, 

om met verdubbelden moed en ijver aan de 

voortzetting en voltooiing mijner begonnen taak 

werkzaam te zijn. 

DE VERTALER, 
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A B T D E F E I. Jfc E B . 

J r RANCISCÜS DE FEMER werd den J 8 Augustus 17 35 te 
Brussel geboren; Zijn yader. was DoMiNiöra DEFEJABH, 

Secretaris der Brieven van het gouvernement fax Nedetlan» 
den, die korf na de geboorte van FRANCÏSCUS,- door de kei
zerin MARIA THERESIA, wegens zijne menigvuldige? diensten 
tot den adelstand verheven, en opper-officier en regter der 
stad ylrlon, ia het Öostenrijkscb. gedeelte yan het hertogdom 
Luxemburg werd*: BoasiNious DE FEEIER bad te Aütd, een 
dorp ia de nabijheid van ^rfo» gelegen, een aanzienlek 
landgoed, mei een kasteel, alwaar hij gewoonlijk zijn ver* 
blijf hield, en waarop bij stierf. De moeder yanrFRANcis* 
cus DE ftiam. werd MARIA CATHARINA GEREER genaamd; 
zij was de dochter van JOANNES GERBER; opperhofraad onder 
KARRE VI,, en toenmaals bewindhebber der domeïngoederen 
Yan het huis yan Oostenryk te Luxemburg, Bq degen JOAII-

'HES GERBER , zijnen moederlijken grootvader, dia ïn genoem
de stad woonde, werd de jonge FEI^ER in zijne eerste jaren 
geplaatst, om er., zijne, opvoeding te ontvangen. Ec was f e 
Luxemburg een Collegïe der Jesuïtea: aan deas vaders werd 
hg toevertrouwd, en aan hun ondendjs had hij de eerste grond
slagen zijner wetenschappelijke kennissen te danhen. Hel 
opzigt zijns grootvaders,- dat zelfs eenïgaïns gestreng was, 

ïi DEEJ& A 



( 2 ) 

en de zorg dier meesters, deed hem meï vrucht gebruik mat: 
ken van jaren, waarvan de jeugdige ligtzjnnigheid ons dik
wijls de waarde niet doet gevoelen; en die dikwerf ge
heel door de verstrooijing ea het vermaak worden ingeno
men. In later jaren, erkende DE FEIAER, hoeveel hij aan 
deze gelukkige omstandigheden te danken had, die hem reeds 
vroegtijdig lust tot den arbeid haTnRsn~ingBboeBeind, welken 
hij welligt nimmer zou verkregen hebben, indien hij niet een 
weinig was aangespoord geworden. Voor hem was er: een 
dubbel voordeel nit ontstaan. Zijne vlijt werd door de ge
lukkigste gevolgen bekroond, en hij was een der beste kwee-
kelingen van het Collegie van Luxemburg geworden: in al 
de klassen was hij zq'ne medeleerlingen zoo; zeer te boven 
gestreefd, dat bij in elke deraelve de vleijendate onderschei
dingen had genoten. Zijn grootvader overleed in 175». Ds' 
FECLEB. wa3 in zijn zeventiende jaar; hij was< zeer getroffen 
over dit verlies, en nooit heeit hij dezen goeden bloedver
want vergeten, Wijl er geene redenen meer bestonden, 
waarom hij te Luxemburg zoude big ven, zond men hem 
naar Meims, in de kweekschool der Jesuiten; om er de wg's-
geerige wetenschappen te leeren. Hij-doorliep-deze, nieuwe 
lavensbaan met dezgjfde onderscheiding; en werd door het 
verdedigen van moegelijke thesis zeer toegejuicht. Ce na-
tuurk^trtt^j^aaijte e@a gedeelte van dit onderwgs uit; hg 
beoefende dezelvJr-iwtgyuldïg, en w| l hg gevoelde, dat-de 
wiskundige wetenschappen nóodzskelgk waren, om eï wel 
in te slagen, legde hij zich op d e z e J i s J o ^ S verkreeg 
eenen grooien lust voor deze afgetrokkene studiën, waarom 
hg dezelve later ook zeer vlijtig beoefend heeft, Op den 
ouderdom van negentien jaren aangespoord om eenen staat 
te kiezen , bleef hij niet lang besluiteloos. Ia de godsvrucht 
opgevoed, van natuur tot dezelve genegen, van atjiie kind-
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sche jaren af zich met de beoefening dier wetenschappen be
zig gehouden hebbende, welke hem een bijzonder genoegen 
verschaften, dacht hij in het gesticht der Jesuiten; waarin 
de oefening der Christelijke deugden met de zucht voor de 
letteren en de beoefening der wetenschappenvereenïgd was, 
aan dez"e dubbele neiging behoorlijk te kunnen voldoen, Hg 
omhelsde de orde van het gezelschap van JESUS, en tegen 
liet einde van September- 1754 'begon hg zgnen proeftijd 
(noviciaat) bij de Sociteif te Doornik. Toen voegde hij bij 
zgnen voornaam dien van XAVURIOS, ter eere van den Heilige 
van dien naam, een der sieraden van de orde, waarin hij 
zich begaf; maar God onderwierp hem aan eene zware be
proeving. Gedurende het eerste jaar van zgnen proeftgd, 
kreeg hij zulk eene verzwakking in de oogen, dat hij er 
somtijds geheel het gebruik van miste. Hij wist daü zulks 
een hinderpaal voor zijne stellige aanneming was. In het 
begin trachtte hij* deze kwaal, die uitwendig niet zigibaar 
was, te verbergen: maar hg gevoelde, dat'het moegelijk 
zoude zijn, om zulks langen tijd voor zijne iaede-nieuweïi«7< 
gen j en zelfs voor zijne Oversten bedekt te houden. De 
vrees van buiten eenen staat te zullen gesloten worden, 
waartoe hij zich geroepen dacht, en die hem zoo zeer be
haagde , bragt hem in eene verwarring, die hem alle rust 
benam. In plaats van zijne toevlugt tot de tüenachelijlte 
middelen te nemen, waardoor hij zgne &v?aal bekend zoude 
hebben moeten maken, nam hij inet vertrouwen zijne toe-; 
vlugt tot God, en smeekte Hem dea hinderpaal weg te ne« 
men, die zgne roeping in den weg zoude kuanen zijn. Hg 
werd verhoord door dengenen, die gezegd heeft: Vraagt, 
en gy sult ontvangen, Hij ondervond eerst een weinig ver-: 
ligting; en weldra verschenen de toevallen niet meer, die 

- A a . 
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hem zoo zeer verontrustten? Zija gezigt verkerkte, hg be

hield hetaelye in goeden staat, en aelfs ia zijnen ouderdom 

I , Icon bij de kleinste letterdruk en het fijnste; schrift zonder 

ili moeite lezen (% • . .,.., \ 
Ii De godvruchtige/ thans gerustgestelde nieuweling bragtzg'r 
I nen proeftijd gelukkig ten einde, Toen bijbals werkelijk lid 
'j i der Sociteit was aangenomen, wër3"hTjTi^<w*èegewoonte 

Ifli der orde tot het onderwijs gebruikt. Hg onderwees de jfo* 
h' maniora's (voorbereidende wetenschappen) te Luxembtirgsn 
i'1' te Luih, daarna de redeneerk.un.de,. en schooae letteren. De 
I ! gewoonte des onderwijs, eene aanhoudende arbeidzaamheid, 

!|,l een zeer gelukkig geheugen hadden den kring zgner kenms« 
' || sent zeer ver uitgebreid, Bij was zïjae schrijvers yolkomen 
1,1 meester5 ViHeuLiura, HORJWOTS, ea verscheidene andere Mas» 
'|' J, sieke schrijvers kon hij geheel yan jouiten; hij wist dezelve 

l|l' (*) In het artikel FfiLLBE. der Biograpftie VnieertelU» wordt deze 

|jl zaak anders verhaald: » FELLER. , wordt er gezegd, tot den proaftgd 

toegelaten» las ioa ijverig, dat hem anlks bijna bet gezigt kostte; ia» 

tusschen waren da middelen, die mea hem voorschreef, en.de leefre

gel, waaraan hij. ach vstpligt was te ondeiwerpen, zoo vermogend, dat 

&ij geene pijn meer aan de oogen gevoelde ena." ö}t alles raat opeens 

valache veronderstelling* Het was esa onwrikbare regel bij de JesuU 

ten, dat men zich gedurende den proeftijd enkel tneï zijne bediening 

en a«gtdé geestelijke oefeningen, die er betrekking op hadden, bezig 

hield, AtRr-»»^. v a n w a t aard ook, was strengelijk verboden; het 

was hg gevolg onnxo^ijVfc^^jfc^^greejj misbruik van, of eéne buitens*»*-. 

jfigheid in het lezen kon worden "gehaakt, Men heeft dus ve*kozca 

om de zaak alhier zoodanig als dezelve iq de LuikidMHWfènsschets 

wordt opgegeven te verhalen; niet dat men zon wïflSnbewercn, dat er 

in de genezing van de FELLER iets bovennatuurlijks heeft plaats gehad; 

maar hel geloof leert ons, dat wij ons voor tijdelijke belangen tot God 

knaneï» wenden, en dat Bg zich verwaardigt, om onze gebeden te ver-

hooron, vooral als onae fceile zich tot geestelijke weldaden uitstrekt, 

soo als zuïks iu> dit geval da roeping tot dm rdigisussR staat was. 

http://redeneerk.un.de
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zonder boek te verklaren. De ijver, waarmede hg" de on» 
gewijde schrijvers beoefende, had zijne godsdienstige studiën 
ïn het minst niet benadeeld: de Heilige Schrift ën de navol
ging mn.Jzsts CBHISTOS, waren den vader DE FELEEÉniet 
minder voor den geest, dan de Schrijvers, waarover hij zij
ne lessen moest geven, en men verzekert, dat öaöia hem 
slechts "een hoofdstuk des Bijbels of van A - KEMMS behoefde 
epieneemen, om het hem aanstonds te hooren opzeggen» Uit 
de klassen die hg bestuurde kwamen er uitmuntende kwee-
kelingén ten Voorschijn, wier letterkundige eerstelingen, In 
de Musas Leodiensës bijeenverzameld, eene even zoo bigde 
verwachting deden koesteren, als zij van de bekwaamheid 
des meesters getuigden, 

Nadat hij zijnen Cursus als onderwijzer fen einde had ge-
bragï, móest vader DE FEI-IER zijne Theologische stndié'n 
gaan maken; Hg werd te dien einde naar Luxemburg ge? 
zonden* Hij had zich sedert-lang reeds, tot deze nieuwe 
studie voorbereid; en was zoo als men reeds gezegd heeft, 
door en door met de heilige Schrift bekend. Terwijl hij de 
rhëtorica onderwees, had hij de voornaamste werken der 
Oud vaders gelezen; hg had daarenboven de leerstellige God
geleerdheid van Pater PETAU verscheidene malen doorgeloo-
pen, Wijl hij reeds aulke kostbare bouwstoffen bezat, maakte 
hij snelle vorderingen: hij vond zelfs den tgd voor eene andere 
taak,die hem werd opgelegd Men belastte hem, om in de 
Vaste voor een talrijk gehoor, "uit jongelingen bestaande, die 
te Lmsmlurg, in de Godgeleerdheid, de Wijsbegeerte of de , 
letteen sfadeerdea, ïn het Latijn f e prediken. Men stond 
verbaasd over de gemakkelijkheid; waarmede DE FELI.EE zich 
van dezen pligt kweet; en men was niet minder opgetogen 
over de schoonheid ea zakelijkheid zijner redevoeringen. En 

'*lA 3 
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echter schreef hg dezelve niet af; eenige aren nadenkens 
waren voor hem voldoende, om in zgn geheugen de ver
schillende punten te rangschikken, welke hg behandelen 
wilde. * . • 

Vader DE FSXJUUL had in 1763 zijne Theologische stus 
die'n nóg niet geëindigd toen de Jesuiten uit Frankrijk'ver
dreven werden. De koning STAHMi^^Ja^aezelve in Lot» 
haringen behouden, en de keizerin MAEIA THERESIA iq hare 
erfelgfce staten; Een gedeelte der Fransche Jesuiten, vloeide 
Raar de Collegiën der Nederlanden, die gedeeltelgk inge-
rnirap moesten worden,} «om plaats voor hen te maken; de 
jonge Jesuiten, die hunne. Theologie nog niet geëindigd had» 
den, gingen dezelve in andere gewesten vervolgen. — Vader 
w P » » * behoorde tot dit getal, en werd naar Tlrnau m 
@wgar§ë gezonden; alwaar de Jesuiten; een schoon gesticht 
padden;-hg TOrd er zeer wel ontvangen, en het duurde niet 
Jaag of zgne verdienste werd er bekend. Hij werd belast 
mst Ui uitspreken van verscheidene Academische redevoe-
tingeu; ,hg kweet zich zoo voorbeeldig van deze taak,.'dat 
*9 daarfoqr> het gunstige denkbeeld, dat men van hem had 
PRgeyat,nog vermeerderde; Hg bragt omtrenïtvgf jaren op 
vreemden bodem door, en maakte zich dien tijd te nutte 
m ?gae .feanissen te vermeerderen; Het verlof verkregen 
»elèe^£ei^o!B fe mogen reisen, doorkruiste hij niet alleen 
#pnS»$*T>«*a*ook" Oostmryk, Bohème i Polen en een 

«««"»« . w y ^ * ^ ^ , ^ , , , de haBd aIIes 
waar^raende^naanteekenendewat de verschillende^katsen 
t o e p a s t e van de zeden en de g e a a r d h « W ^ y i e n | d e 
ZWmtvb, de natuurkunde, de natuurigke eVtorie, de 
. ^ t a f e , d n tafel en,, belangrijks opleverden. Hij 
m^mM- dê  boekv.«r«amélingen, da handvesten der kloos
ters, de fabrgken, én ging zelfs 'm de rjzerhutten; zoodat 



f 7 ) 

lig met goede aanteekenïngen vol daadzaken en bijzonderhe
den terug kwam; welke aanteekeningën hg later in orde 
heeft gebragt; er aanmerkingen bijvoegende, welke hg in 
die landen verzameld had, waarin hg sedert dien tijd, de 
gelegenheid had gehad, om te reizen: eene zeer belangrijke 
verzameling in i8ao in het licht gegeven. 

Pater DE FEM-ER kwam in 1770 in de Nederlanden te
rug. Den xS Augustus van het volgende jaar legde hij de 
vier geloften af. Na zijne terugkomst had hij het onder
wijzers ambt te Mvelhs nog waargenomen. Zijne Overstem 
ontsloegen hem, van dit beroep, om hem als prediker te doen 
optreden. In deze loopbaan was hem zijn schoon geheugen 
met rijkdommenvoorzien, die hij door zijne langdurige stu
diën verworven had, van eenen bijzónderen dienst; al sprak 
hg zijne redevoeringen niet voor de vuist uit, zoo had hij 
echter geene lange voorbereiding noodig. Men verzekert dat 
hg iwee dagen voor dat hij moest prediken, zijn plan 
slechts beknoptelijk behoefde te ontwerpen, er den volgen
den dag eenige uren over natedenken, en dat hg den der
den dag zijne redevoering met zulk eene vloeibare welspre
kendheid voordroeg, alsof dezelve het voortbrengsel eener 
langdurige beoefening ware geweest. 

Te midden dezer bezigheden had Vader VE EBIAER he6 
verdriet, van eéne orde te zien vernietigen, welke hij zoo 
zeer beminde, en waarin hij zijne schoonste jaren had door-
gebragt; Hij nam alstoen het predik-ambt in het Jesaiten-
Collegie te Luik waar;" hij verwisselde zijn orde-kleed 
met het wereldlijk - priesterlijk gewaad en verliet deze stad 
niet. Hij had reeds eenige werken in het licht gegeven, 
en al was hij van staat veranderd, zoo veranderde hg ech
ter zijne bezigheden niet. Terwijl bij de letterkunde beoe> 

: •• A i r : "• • ' 
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feilde,* besloot hij zijne pen, aan het vervaardigen van ge
schriften toetewïjden, die vooral den Godsdienst nuttig waren j 
en ia de daad vele gaf hij er weldra ia hef licht. Tot in 1787, 
ging hg met het uitgeven zijner geschriften voort, in dat jaar 
barstte de Brabaradsche omwenteling los: men weet, dat hg 
er deel aan nam, dat hij ten yoordeele derzelyfl schreef,ea 
dat hij met de herziening taai-de ,Hïj^je_der toenmaals ge
drukte stukken, om den opstand bevorderlijk te zijn; belast 
werd, De nieuwigheden van keizer JOZEF II», het gevaar, 
waarin deze nieuwigheden den Catholijken Godsdienst brag« 
ten, de aanslagen der zuivere leer tpegehragt; de vernïeti-
giog der Seminariën en geesfelgke scholen; waren zonder 
twijfel in slaat» om den ijver van DE FEIIEH optewekken, 
en het was hem wel geoorloofd, om zich tegen zulke nood
lottige maatregelen fe verklaren; maar er is, een groot on- ; 
derschejd tusschea.de afkeuring, die zg verdienen, en de 
goedkeuring van dea opstand tegen den wettigen Vorst, en j 
het schijnt ons moegelijk om DE FEÜMER in al wat hij ten 
opzïgte'van een zoo teeder onderwerp deed en schreef te '.' 
regt vaardigen. . ,- ... \ . - • . \ 

*a *7$bi noodaaaklen het aannaderen der Fransche Ie- | 
ge?s, e» derzelyer voorspoed in België, den Abt DE FEitEft^ Ij 
&m htik te verlatent Hij nam de wijk naar Westfahnt i 
aldaar de JBisschpp yan Padsrhom hem met zeer veel wel-
wil!en^ëia--twtyjng, en hem eene. huisvesting in het oude ! 
Coltegie 4er JesultiSr-T;*^^ g ^ T e r][e f ^ Yerj,ip o m Haaz 
'B(trtenstef.n, de residentie - plaats yan den prins van,-Hohen* 
lahs te gaan,' die hem had uitgenoodigd, «nrttch derwaarts 
fe Ingeven 5 in 3797, eirtdeigfc ging hg te Begen&burg wo-
w%» alwaar de fn'ns» Bisschop hem met de meeste onder-
ccueidjag onthaalde, hem tot zgnen vertrouwden vriend / 
maakte, en zich op zijne reizen naar Freysingen en Berch-
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tesgaden, domeinen van zijn bisdom, door hem deed yergezèl-
leffn Ei; waren den Abt DÉ FEIAER nog andere verpligtende 
en zelfa' voordeelige aanbiedingen gedaan * hij zou in Italië 
eene woonplaats nebben kunnen vinden; men bad hem naar 
Engeland willen lokkens üoch boren dit alles verkoos. Bij, 
de eervolle gastvrijheid, die hem de Prins*Bisschop,ver*-
leende» tof dat hg naar zijn Vaderland zou.kunnen terug-i 
keeren, waartoe zich al zijne wenschen bepaalden; maai: hg 
was bestemd, om hetzelve -nietf weder te zien, 

Tof dusverre was zijne gezondheid ongestoord geweest* In 
de maand Augustus 1801; werd hg door eene slepende koorts 
aangetast| die ï« bet begin wel niet gevaarlek scheen, 
maar die hem ongevoeliglijk verzwakte. De winter scheen 
zijne krachten eenïgzïns te herstellen; de koorts was gewe
ken* in de lente tastte zij hem op nieuw aan, en, wel met 
zujk eene woede, dat hg er niet meer aan twijfelde of zgn 

(einde was nabg. Hij werd ér niet door verschrikt, en was 
er enkel op bedacht, .om zich tot zgne laatste oogenblikken 
voortebereiden. Op den 27 April 180a verzocht hij, om 
met de laatste heilige Sacramenten voorzien te worden; hij 
ontving dezelve met een; levend geloof. Op den ia Mei 
daaropvolgende, gevoelde &g zich zoo zwak, dat hg" ver-
zocht i dat men hem de gebeden der stervenden mogt voor
lezen. Wgl hg dezelve van buiten kende, sprak hij er 
zelf de woorden van uit met degene, die ze hemt voorla
zen; Men zegt zelfs, dat bij de plaats, alwaar er van de 
heilige THECIA gesproken wordt; hij' zich de schóone dicht
regelen;, welke de heilige GaEctoiiiirs van Nazianze ter eere 
van deze Heilige vervaardigd hoeft, te binnen brag, tenduï* 
delijk uitsprak. Hg verzwakte nog eenige dagen, en op den 
a i Mei 1802, stierf hg* vol godsvrucht den dood der regt-
vaardigen, A 5 
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Was de dood van DE FELLER een verlies voor de weten
schappen, lig was zulks niet minder voor den Godsdienst. Hg 
had denzelven bestendig tegen de aanvallen des ongeloofs en 
tegen de drogredenen der hedendaagsche wijsbegeerte verdedigd. 
Hij, had zich tegen al de gevaarlijke nieuwigheden verzet. Zijne 
godsvrucht was standvastig en verlicht; hij was zeer aan zij
ne orde verkleefd gebleven -r-au^JüL met regt^ als heilip en 
nuttjg beschouwde. Hg betreurde jsijn geheele leven den re* 
ligieuzen staaf. Ondanks zich. zelven aan de wereld terug 
gegeven; leefde hij er zoo als hij zulks in een Jesuiten-Col-
legie zon hebben gedaan, getrouw aan dezelfdepligten, nam 
hij dezelfde oefeningen en werkzaamheden waar, Zijne eer
biedige gehechtheid aan den heiligen Stoel bleef altijd even 
sterk; sommigen hebben dezelve overdrevengevonden> waar
schijnlijk, omdat zij door het tegenovergestelde gebrek zon
digden. Hg had cenen zeer levendigen geest, eenenvurigen 
ijver, somtijds zelfs, hoewel zijn oogmerk regfvaardig was, 
een weinig overdreven. Geleerdheid en, deugd kan hem nim
mer betwist wórden, hoewel men somtijds wat meer gema
tigdheid in hem moet verlangen. In de zamënleving was hg 
lieftalig, wellevend en beschaafd;, al heeft hij ook vijanden 
gehad, zoo kan men toch zeggen, dat zijne vrienden talrijk, 
en achtenswaardig warend Hij heefÉ veel geschreven en 
aV j&ojgthij soms het ware niet getroffen hebben, zoo heeft 
hij tocFlm^i^^gt^gQede trouw geschreven, en de waarheid 
opgespoord : nooiTfeaft^M^jhpian^ z y n e pen geleid/ Zgne; 
werken zqn talrgk. Tot dezelve behooren: _ nM>g*ment 
d'un écrivain -protestant, touchant Ie ^r^^krf^t^tfé FE-

nmmva 1771* — (Beoordeeling eens protestanten schrijvers, 
vaa het boek yan JDBTINXIS FÈBROWIÜS.) — Dit is de we
derlegging van het beruchte werk van den Heer BE;HONX-

UXIX , Bisschop yanr MyriopMte en Suffragaan van Trier, 
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die et later de leerstellingen van herroepen heeft. — 2. En* 
tretiens DB •J?OL%4IKB et ds M. P, docteur de Sorbonne, sur 
la nécessitd de la religion chrétienne et Caiholique ,pctr rap
port au salut, — (Gesprekken van VOLTAIRE en dèn Heer 
P. Leeraar van de Sorbonne, over de noodzakelijkheid van 
den. Christelijken Catholijken Godsdienst, ten opzigte der za
ligheid)—>o 3i Lettre sur te diner du comte de~ BOVJMINVIZS* 

tiiBss. — (Brief over het middagmaal van den graaf van 
BOULAÏNVIM-IERS). —- Eene boerterij over VOMAIKE. -*- 4. 
Examen critique dé VHi$toire Naturelle de M, BB Bvpjpowi 
«—. (Beoordeelend onderzoek der Natuurlijke Historie van den 
Heer DE BÜJ-ÏON) — In dit stuk randt de Abt DE FELIER 

voornamelijk de theorie de la terre (beschouwing der aarde) 
yan dien^schrgver aan. — 5. Examen de l'e'pidence intriwé* 
que du Christianisme — (Onderzoek der inwendige klaarblij
kelijkheid des Christendoms). — naar het Engelsen van 
JENYJNS met aantekeningen. 1779. JENYNS, een der handel-
lords, was, na in zijne jeugd zeer godsdienstig te zgn ge
weest, een Deïst geworden.— 6. JDissertation en latin sur 
cette question: o Num sola rqtionis vi, et quibus argumentis 
demonstrari potest non esse plures uno deos et fuerunt ne un~ 
quum populi aut sapientes qui hujus •veritatis cognitionem 
Qps$ue revelationis divinoe ad ipsos propagatce auxiliis} ha* 
hueruïït? — (Latijusche verhandeling over deze vraag: 
» Num sola etc). Deze vraag was door de Leijdsche Hooge--
schóol voorgesteld. De prijs werd toegewezen aan eene 
verhandeling, waarin de schrgver beweerde, dat het geloof 
aan éénen God op geen. enkel overtuigend bewijs was ger 

grond, welke paradoxe stelling,' door den Abt DE FEMBR. 

in eene andere verhandeling, in zijn Dagblad van 1 October. 
1780 geplaatst, bestreden werd4 — 7. BemontrancesduCar-. 
imal B^mtdsi primat efe Hqngrie," è Josxm 11, Bmpe* 
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ra*r, aw sujet de ses ordonnances touchant les brdres reli* 

gieux et cPautres óbjets — 1782» — (Vertoogen van den 

Kardinaal BATHIANI/ primaat yan Hongar^ë^ aan keizer 
JOZEF II. , ten opzigte zijner bevelen, betrekkelijk de -Gees
telijke orden, en andere onderwerpen — in bet Fransen en 
Latijn —), — Deze.bevelen waren zoo talrijk, en zoo Wei
nig met elkander in verbaii^=4«_juayüia^ men 
trachtte ïnfevöerën zoo weinig ïn overeenkomst met de Icer-
kèlgke fócBtj dat al de Bisschoppen der Oostenrijkse!] e sta
ten, op weinigen na, die den Vorst vleiden, er zuchten
de onder gebukt gingenf De Kardinaal BATHIANI had 
moèds genoeg om er zijnen Vorst de levendigste vertoogen 
tegenaantebieden, en allen, die den Godsdienst lief hadden, 
juichten zgne handelwijze toer toen deze vertoogen publiek 
werden gemaakt, werden dezelve door éenen naainloozen 
brief aangerand; FEMER beantwoordde denzelyen, op eene 

zegepralende wijze. — 8» Msioire et Fatalités des sacrilègea 

Vérifiées par: des faits et exempleS etc, par JSeirni SPBX* 

MAX, avec des addüions considêrabïes et des extraits en La-

tin et en Francais, des livreê des Machabées et'autres U* 

vres Saints ,1789 — (Geschiedenis en rampzalige gevolgen 
der heïligschendingen j> door daadzakén en voorbeelden be
vestigd enz. door HENDRIK SïEMiAiïy met aanmerkelgke 
vesw^erdernigen, en iuittreksélen in het Latgn en het 
Fransch, d^MuKjlgbeïscne en andere Heilige Boeken) — 9. 
Traite sus la mendJi««3>T7>s--L_<Verhandeling over de be
delarij). — Hiervan is de Abt DE Ebtraa-enkel jfc-aifgever; 
fisaar hg' heelt er aanraerkelpe veranderingen en vele ver-
tóeerdèrlngen in gebragt. —• 1 0 , Discours sur divers sujets de 

religion et de morale. Luxembourg 1777, 2 vol». — (Rede-

Voeringen oyer verschillende Godsdienstige en Zedelijke on
derwerpen), ---. Deze redevoeringen zgn niet van een* 



zekere welsprekendheid ontbloot,- en de redenagr beijvert 
zich , om de onderwerpen derzelve grondig eja juist ie. be
handelen; .u Fie de saint FIUMPOISXAVIMR — (Leven van 
den heiligen FHANCISOUS XAVERIUS) — daf yao P 3 ^ Bötr-
BOUUS, maar met eenige godvruchtige oefeningen vermeerderd. 
la; Féritable ètat du üifferend élsyé^énifeIe nonce Aposto-
üque dé' Cologne, et las troia étecteurs,eccysiastiqi&sl~(yVax$ 
staal van her geschil, dat er ontstaan ïs tusschen den-Apos-
tolischen Nuntius van Kéukv, eii de drie kerkelijke Keur
vorsten) •—. een werk vol belangrijke bijzonderheden over deze' 
geschillen, i5« Supplément au veritghle état etci ir. (Bijlage 
tot den waren, staat enz. — vervolg van,bet in het bavea» 
yermelde. boek verhandelde onderwerpt.*-* $£'. Coup: d'Ml 
jeté sur Ie Congres e?'Ems , procédé d'un, supplément aïi vé« 
ritahle étptt. --« (Een blik,, op het Congres van Ems ge-
worpenvoorafgegaan door eene Bijlage tot den waren staat); 
deze drie .werkenlijn hoogst* belangrijk voor de kerkelijke 
geschiedenis .Van dien tijd. — l5. JDéfense des réflexions sar 
te Pro, memoria de Salzbourg, avec une table'générale des 
quaire ouurage précédens» 4— (Verdediging ,der aanmerkingen 
op h.et,-:Pfg_ memoria van Sahbürg, met een algemeen re
gister der vfes voorgaande werken); alle worden bijna op 
'elke hladsijde aasig'e&aald; uit bet Antwoord van Ptps Fif 

aan de' Aartsbisschoppen pan Menz, Keulen ,. IrieE ere Salfc-
burg^ opziguns do Pausdghe gezantschappen {nonci,atures}. 
Deze <„zelfde, werken, in hef Latijn geschreven,, zijn in het 
Hoogduitsch vertaald, en te Dtissel$orp, en. Paderhorn h 
1782 en'. 17.9.1 getokte jgg moesten ook in het Italiaansch 
vertaald worden. — 16». Dictionnam de Géographie, *?8» 
— (Aardrijkskundig Woordenboek, 2 D.n 178a a.« uitgave 
X>uih i79l — 1794); —* Dit is eigenlijk het woordenboek 
van VOSGWSN, maar aanmerkelijk vermeerderd en bijna ge-. 
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heel omgewerkt. De Abt »B FEMBR was door zijne reizen 
in Hongarije, in de gelegenheid gesteld , om de artikels , die 
dit koningrijk betreffen ;-• met eene bijzondere naauwkeurig-
neid te behaadelen. De waarnemingen, die hij op deze rei
zen had opgedaan, hebben veel toegebragt, om aan dit woor
denboek meer volmaaktheid bij te zetten , en om er eëne 
soort van overeenstenimïngpTuIscïieB ^^acdrijkjikunde, de 
natuurkunde, de sfércekunde, de geschiedenis en zelfs dé * < 
•godgeleerdheid en de zedekunde in te bepalen. — 17. Ob* 
servationa philosophiques sur Ie Syathème de NstTTOK, Ie 1 

mouvement de la ter re et la pluralïté dea mondés ± avec une \ 

diaaertation aur les tremblemens de terre, les épidemies, les 

orages, les inondations etc, Liége 1771 — ufi éd» Paris 

1778; Sfi éd. Ziège 1788,. — (Wijsgeerige aanmerkingen 
over het stelsel van NEWTON, de beweging der aarde, en de , 
veelheid der werelden, met eene verhandeling over de aard
bevingen, de besmettelijke ziekten, de stormen, de overstroo
mingen enz.) :—<. De schrijver tracht te bewijzen j dat de 
beweging der aarde thans bijna algemeen erkend, nog niet f 
zoodanig gestaafd is , dat nien het tegenovergestelde stelsel 
nog niet zou kunuen verdedigen; de veelheid der werelden 
houdt hij voor onmogelijk» De sterrekundige LAIANDE schreef j 
tegen dit werk. DE FESÜEB. antwoordde hem, en daarbij j 
WeeLile penneslrijd berusten. ~ 18. CatécMame pMhsophi-. 
que, ou recüeü^d'obsei'mtions propres è dé/endre la-religion 

chrétienne contre ses enheTn*» -XMge 177?, 1 V. in S.vo 2.* 

éd, Paris 1777, *~" 3* éi. Liége I787. 3 voJ»S**«l 8«Vo —* 

Mouen 1787''—•'. 4.0 ed, comidérablement augmentée» Liége 

1805 3 vol.s in ia.» 5 éd. Liége 1819— (Wgsgeerige Ca
techismus, of verzameling van betrachtingen, geschikt om den 
Christelijken Godsdienst tegen deszelfs bestrijders te verdedi
gen.) _ Mevrouw de Gravin »E 'GBHSIS heeft dit boek on-
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der den titel van Catéchisme critique et mor al, door den' 
Abt FLEXIE» DE REVAÜ doen herdrukken, maar. zij heeft er 
zich talrijke verminkingen in veroorloofd, en degene, die er 
belang in stellen, om het wezenlgke werk van;DE Eraaa» 
te bezitten, moeten deze uifgaye niet kiezen. Dit werk vol 
geleerde aanmerkingen, gaat voor een dergene door, waarin 
de schrijver het meest zgné talenten heeft aan den dag ge^ 

legd, Hst is in het :Hbogduitsch, Italiaansch en Engelsen 
Vertaald ,(*). — 19. Examen .impurtial.des époques de Ia na

ture de M' VE BVPBOX r plusieurs „e'dilions Afi Maestricht 

1792. -* (Onpartijdig onderzoek der tijdvakken der natuur, 
door den Heer de BOTEOK}.; Verschillende schrijvers stonden 
gelijktijdig tegen het gevaarlijke van dit boek op; de Abt DE 
FEIAER dacht bij deze gelegenheid ook zijne schatting te moeten 
betalen, en hg wederlegde'deze schitterende eii fabelachtige 
bespiegeling, eene vrucht der verbeeldingskracht, en zelfs bij 
Jhet leven, des sphrgvers reeds geheel vergeten, op eene bondige 
wijze. 20. Dktionnaire histoirique, — (Geschiedkundig Woor
denboek.) De eerste uitgave van dit werk, 6 D.u in8.vover
scheen in 1781, eene tweede aanmerkelijk verbeterde kwam 
van 1789101 1797 in het licht, Eene derde verscheeü na den 
dood yan.'DE FELMB. ia 1809, doch was met hetzelfde jaarnierk 
1797 voorzien, esne voorwaarde, die hij bij zijnen drukker 
bedongen had. Dit is dezelfde uitgave, welke men in 1818 
met een bijvoegsel op nieuw heeft uitgegeven. Men weet 
dat de grondslag van dit Woordenboek, uit dat van CHAU-

BON ontleend is, en dat zulks den laatsten ;aanleiding tot 
klagten over letterdieverij gaf, die niet geheel van grond 
ontbloot waren, doch waarop de Abt DE FEMEB. antwoord: 

(*) Jfg bezitten ooh eene uitmuntende Vertaling van het* 
ttlve in het Nederduitschj Amsterdam, 1820. 

V e r t a l e r . 
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dei Zoniet: ons" iri dezen woordenstrijd in te laten, kan men 
naar .het ons, voorkomt, zeggen: dat niets minderyjiaar het 
Woordenboefe van CHAVBON gelijkt, dan dat van/den Abt 
iDE-FEMEB, wgIJieï laatste met een geheel andejc doel is 
vervaardigd, en dé geest er geheel verschillend van. is. In 
dat van CHACDON wordt de zaak van den Godsdienst niet 
nadrukkelijk genoeg gehandblraW?Hk-^<waa^ 
den worden volstrekt niet of slechts op eene zeer flaauwc 
wijze wederlegd. De zaak was, om het gebrekkige, waar
mede dit Woordenboek behebt was, aan te vullen, en dit 
Jieeft de Abt ms FEWVER ondernomen en volvoerd: * Hg 
heeft zich," zegt een geleerde heoordeelaar, s van de bouw
stoffen van, den Heet.CHAUDON bediend, en enkel datgene 
veranderd; wat hem .toescheen veranderd té moeten worden. 
Zonder dus de grondslagen aan te tasten, heeft hij zich be» 
paald, om de uitlatingen aan te vullen ; om de laakbare 
aanmerkingen weg te laten, en er andere voor in de plaats 
te stellen, die door alle welgezinde geesten verdienden toe* 
gejuicht te worden, om uitspraken en oordeelvellingen ; door 
de partijdigheid in de pen gegeven, te verbeteren,'? om er 
met één woord een boek van te maken, dat de jeugd niet 
alleen zónder gevaar kon lezen'; maas dat haar tevens eenen. 
afkeer voor de •valsche leerstellingen moest inboezemen, een 
boek^agddyk^ dat,door de godvruchtige zielen kon worden 
toegejuicMTTSHfc^itw^ w;iïen beweren i-dat h§ een vol
maakt werk leverdeT^ir^OL-jïan dien aard kan wlks 
moeijelijk wezen» Het publiek oordeele of de ve$t*#ag eener 
nieuwe uitgave, welke hier hg den Ieitemranenden en ge
schiedkundigen Nederlander wordt aangeboden, werkelpe 
verbeteringen van DE FE^ER'S Woordenboek bevatte,; en 
of de moeite en zorg, aan deze onderneming te koste gelegd, 
deszelfs goedkeuring verdienen, — at, Réclamations Belgique, 
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ou Repre'sêntations faites 'au sujet 'des innopations de Pem-
pereur JOSEPB II. 1787; 17 v.8 in 8fv<> — (Belgische ré-
clamatié'n; of eerbiedige verfoogen tegen de invoering dep 
nieuwigheden van Keizer JOZEF II, gedaan.} Dit zijn' de 
stukken, ter bevordering van den Brabandschen opstand in 
het licbf gegeven. 22. Quelques Nótes sur la bulle de Pm 
Vh (Auctorem üdcï), au sujet du concilé de Pistoïe» —* 
(Eenige aantéekeïringen op de Bulle van Pius VI, — auctorem 
fideï — opzigtens liet Concilie van Pistoja). -»-. De Kardinaal 
GEHDIL beeft dezelve wederlegd. (Zie GERDIL en GALIFET,) 

23, Journal historique et littéraire, Luxembourg et Liêge 
60 gr. v.8 1774 — 1794* —: (Geschiede en letterkundig dag'» 
blad). — Dit dagblad en datgene, hetwelk Clefdu cahinee 
genaamd werd; aan welks letterkundig gedeelte DE FELLER 

gewerkt bad, bevatten een groot aantal geleerde verhandelin
gen, over allerlei onderwerpen uit zijne pen gevloeid} ia 
welke hij echter nooit nalaat, om wanneer de gelegenheid 
er zich toe opdoet; ten voordeele van den Godsdienst te spre
ken, en deszelfs bestrijders te beschamen. — Het uittreksel 
van dit werk Brugge — en Leuven 3 en 4 D.« in 8.vo be
vat al de verwijzingen door DE FELLER in zijn Geschiedkun
dig Woordenboek aangehaald, 24. ltinérair* du voy*g* 
de PMbé Dn FBLZER en diperses'partiea de l'Europe, I-iége 

1820 a v.s in 8.vo _ (Beschaving der reizen van den Abt 
DE FBUUE»,- in veracMIemfe gedeelten van Europa.) — Dit 
zijn de aanteekeningen welke DE FELLER op zijne verschil* 
lende reizen bijeenverzameld had. Hij had dezelve in orde 
gebragt, en wilde ze juist ter perse overgeven toen de dood 
hem verraste. In deze reisbeschrijving vindt men zeer be
langrijke bijzonderheden, maar zij is ook opgevuld met niets» 
beteekenende kleinigheden; op elke bladzijde treft 012a den 

I. DEEL, B 
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Abt DE.. FJEW.BR aan; het geringste voorval, hoewel hetzelve 
voor den lezer niets belangrijks behelst, vindt zijne plaats 
in dezelve. Maar dit is welligt het werk, dat het best zij-
nen schrijver afschildert: men treft er hem dikwijls ïtt het 
bijzondere leven, in den omgang met zijne vrienden aan, 
en men is opgetogen over zgne goedheid en openhartigheid. 
a5. Réflextons sur IHiutruotioQjle^M. tévêgue de Boulogne 
(ABSELINE) touchani la déclaration exigeê 7fêa~ ministres du 

culte Gathoüque, par F. X, DE FBZZBII, in S.vo Liége DE-

soën 1800. —• (Overwegingen over het voorschrift — instruc
tie yan den Bisschop von Boulogne (ASSJJMNE) aangaande 
de gevorderde verklaring van de bedienaars van den Catho-
lijken Godsdienst). In dit. kleine geschrift, en ra eenige an
dere, die hij over hetzelfde onderwerp heeft vervaardigd, legt 
de Abt i)Ê FELLER gevoelens aan den dag, die zoo zeer ver- j 
schillen yan die, welke yelen hem toeschrijven, dat zgne | 
vijanden* indien zij met dezelve bekend waren, zouden op- ! 
houden hem van VUramontanismus te beschuldigen, en zich 1 
veeleer op zijn gezag zouden beroepen. 

DE FEM.BR heeft verscheidene werken in het lichtgegeven f 
onder den verdichten naam van FLEXIEE DE REVAI, , welke l 
eene kunstige letterverzetting van den zijnen is. Men zegt 
dat hij talrijke bouwstoffen tot nieuwe uitgaven van de mees» 
te derzeïve. heelt nagelaten. Er blijft ons slechts te wen- j 
.«hen over, dat zij die er de eigenaars van zijn, er het pu
bliek l̂ wWr̂ jjenoii; v a a geven» 

-—•••««ÏLiCHiSiCtoiUt*—~-
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AA. 

A.j LA (PETROS VAN HER) , een 
benoemd regfsgeleerde, was 
Hoogleeraar in de regten te 
Leuven, alwaar hij in i53o 
uit eene der aanzienlijkste fa-
milié'n in België geboren werd, 
welke familie in de X. eeuw 
reeds een groot aantal leen
goederen bezat, en aan Brus
sel landvoogden heeft gegeven, 
maar die later de dwalingen 
van CA&VINUS omhelsde. Hij 

j onderscheidde zieh door zij
nen .ijver om zijne sekte, en 
de partij, die zich tegen PHI-
-tmeusll., Koning van Span> 
Je, verzette, te handhaven. 
VAN DJSR AA bekleedde de 
eerste posten in de vierschaar, 

/ hetsij als regter in den op
persten-raad van Braband, 
of als voorzitter in den raad 
van Luxemburg, Hij is in 
1594 overleden, heefteenige 
redevoeringen, alsmede Com-
mentarium de privilegüs ere' 
ditorum; Prqchiron sive eri~ 
chiridionjudichrum nagelaten. 

AA (PIETÏIR VANÜER), aard-
rijksbeschrijver en boekdruk» 
ker te Leijden, Volgens de 
reizen van 1246 tot 1696 ge-
gedaan , heeft hij eenen Atlas 
van 200 kaarten in het licht 
gegeven. Men yindt dezelve 
afzonderlijk, of met een groot 
aantal platen, steden, buiten
plaatsen, plegtigheden van ver
schillende volken, planten, die
ren , enz. voorstellende, Onder 
den titel van Aangename ga* 
lerif der wereld, waarin men 
in een groot aantal taarten 
en afbeeldingen, de Keizer <-eto 
Koningrijken, de republieken , 
provinciën en steden der vier 
werelddeelen ziet / Legden, 60 
deelen in fol. om in 35 banden 
te worden gebonden, Üeze 
groote verzaineling heeft geene 
andere aanbeveling , dan der-
zelyer uitgebreidheid; de kaar
ten vooral laten in duidelijk-, 
heid en naauwkeurigheid yeel 
te wenschen over. " 

a 
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Deze boekdrukker heeft nog 
vele reisbeschrijvingen in het 
Nederduitsch, een groot aantal 
aardrijkskundige kaarten, ver~ 
scheidene belangrijke werken 
over de kruidkunde, onder an
dere de Botanicon Parisiense 
van VAILLANT , in het licht 
gegeven. VAN DER AA is in 
het jaar 1730 overleden. De 
omstandige lijst zijner aard
rijkskundige werken, is in zij
nen Catalogus, die in 1729 te 
Amsterdam is uitgegeven, te 
vinden. 

AA (C. C. HENDRIK VAN 
DBK), een Luthersch predikant, 
in 1718 te Zwolle geboren, ea 
overleden in 1793, was een 
der stichters van'; de Holland-
sche Maatschappij van weten
schappen, in 1752 te Haarlem 
opgerigt. In 1742 tot leeraar 
der Luthersche gemeente dier 
stad benoemd, predikte hij er 
gedurende 5i jaren, met zoo 
veel roem, dat. hg de bewon
dering zijner sekte werd. ilij 
heeft eenige leerredenen, en 
aanteekeningen over de Na
tuurlijke Historie nagelaten. 

AAGARD (NICOLAAS en 
CHRWTIAAN) , twee broeders, 
in het begin der XVII. eeuw 
te Wibwrg, in Denemarken 
geboren, zijn in de letteren 
bekend ; de eerste door eeni
ge wijsgeerige en natuurkun
dige werken, zoo als: De sty-
lo non>i Testamenti; Deigni-
bus Huhterraneis / He rddo 
Phmrdois, en eenige anderen, II 

waarvan men s de Catalogus, 
in JBartholini bibliotheca sep-
tentrionis conditi bladz. 102 
vindt, de tweede door Latijn* 
sche gedichten, die , in aan* 
merking van den tijd, zeer 
zacht en zuiver zijn, men vindt 
dezelve bijeen verzameld in het 
I. Deel der Delicice quorum-
dam poetarum Danorum, FKE-
DERIOI ROSTGAARD, bladz. 33i). 

AAIAM, of EESA-AL-ALAM , 
een Arabisch sterrekundige, in 
de IX. eeuw beroemd. Door 
de onbestendigheid der fortuin 
ontmoedigd, begaf hij zich 
naar eene woestijn,, die hij 
vervolgens verliet, om reizen 
te doen. 

AAIST of AEWT (EVERARD 
TAN), een beroemd schilder in 
1602 te Delft geboren, over-
leden in i658. Op eene uit
muntende wijze schetste hij. 
de ontzielde voorwerpen af, 
voornamelijk dopde vogels, 
helmen en allerlei krijgswerk-
tuigen. Aan al zijne voort
brengselen is met zorg de laat
ste hand gelegd. De kleinste 
bijzonderheden, vindt men er 

; alle levendig,in vermeld: ook 
worden al zijne schilderstuk-

: ken , hoewel ten opzigte des 
i onderwerpen niet zeer belang» 
' rgk, altijd wel betaald en zijn 
zeer zeldzaam. 

; AALST of Am-si (WJI^EM 
VAN), schilder te Delft in 1620 
geboren en in 1679 overleden, 
was een neef en kweekeling 
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van (Ten voorgaande. Hij reis
de in zijne jeugd in Frank
rijk en in Italië en verwierf 
de achting der aanzienlijkste 
personen. De Groot-Hertog 
van Toskane gaf hem ten be
wijze zijner achting eene gou
den ketting met eenen gedenk
penning van hetzelfde metaali 
Met rijkdommen overladen, 
keerde VAN AALST naar zijn 
vaderland terug, waar zijne 
werken zeer gezocht, en duur 
betaald werden, en trad er 
met zijne dienstmaagd in den 
echt, bij welke hij verscheiV 
dene kinderen verwekte. JBloe* 
men en vruchten werden op 
eene zeer kunstige wijze door 
hem geschilderd: zijn koloriet 
is schoon en natuurlijk, zijne 
bloemen helder, en zijne 
vruchten geheel volgens de 
natuur. 

AARON, oudste broeder van 
MOZES, beide zonen van AM-
HAM en JOCHABED , uit het ge
slacht van LEVI , werd drie 
jaren voor zijnen broeder, in 
het jaar 1574 vóór J. C. in 
•Egypte geboren. MOZES , door 
God bestemd, om de Hebreërs 
uit de gevangenschap te ver
lossen, verbond zich ter uit
voering van dat groote werk 
met ASRON, die zich gemak
kelijker uitdrukte dan hij, Zij 
begaven zich naar het höf van 
PHARAO en deden, om het 
verstokte hart van dien Vorst 
te treffen, eene menigte won
deren. ASRON was MOZES al-

R 

tijd ter zijde «n voerde, zoo 
wel voor het volk als voor den 
Koning, het woord voor hem. 
Het was zijne roede, die dien* 
de , om het eerste mirakel te 
wrochten; zij werd in eene 
slang veranderd, deed de wa
teren ia bloed veranderen, 
vervulde .Egypte met fcikvor-
schen, en bedekte het geheele 
land met muggen. Na den 
doortogt door de Roode zee, 
terwijl MOZES op den berg 
Siriaï was, had ASRON de 
zwakheid, om aan het verzoek 
van een trouwloos volk, dat 
eenen • zigtbaren God vraag
de, en wilde, dat men voor 
hetzelve een gouden kalf zoude 
maken, toetegeven. Door zijn 
berouw verwierf hij de ver
geving van zijnen misslag , eü 
de Allerhoogste verwaardigde 
zich zelfs, om hem ais den
genen uit te kiezen, die tot 
Hooge-Priester moest gezalfd 
worden. ;— Deze verkiezing 
veroorzaakte, onder een on-
gezeggelijk volk, dat steeds 
tegen God morde, hevige on
lusten. COBË , DATBAH en 
ABinoN, naijverig op de eer 
des Priesterschaps, stonden op, 
en werden met hunne bloed
verwanten door den grond, 
die zich onder hen opende, 
ingezwolgen. Deüe verschrik
kelijke straf werd doorjvele 
andere, nietmindergeduchte, 
gevolgd. Nadat twee honderd 
en vijftig mannen der_ muite-
lingen, de vermetelheid had
den gehad , wierook op het 

2 



altaar te offeren, kwam er 
een vuur uit voort, dat hen 
verslond. Wijl de muiterg 
nog niet ophield, verspreidde 
zich het vuur des Hemels over 
de oproerige menigte, verniel
de er meer dan 14,000 van 
dezelve, én zou er nog meer 
van verdelgd hebben, indien 
ASRON, met het wierookvat 
in de handen, zich, om den 
goddelijken toorn te bevre
digen , niet tussehen de doo-
den en de levenden had ge
steld. Zijn Hooge-Priester-
schap werd door een nieuw 
wonder, dat het gemor des 
yolks geheel tot stilzwijgen 
foragt, gevestigd. God beval', 
dat men de roeden der ver
schillende stammen, in het 
tabernakel zoude leggen, en 
dat men het Opper-Priester-
schap, aan dien stam zoude 
opdragen, wiens roede bloei» 

' jen zoude. Den volgenden dag 
kwam die van LEVI met bloe
men en vruchten beladen te 
voorschijn. AAIION werd dus 
als Hooge,-priester erkend. —= 
Met HOR ondersteunde hij de 
armen van MOZES, toen deze 
terwijl JOZÜÉ de Amaleciten 
bevocht, zijn gebed verrigtte. 
Hg overleed in het jaar 1452 
vóór J. C. in den ouderdom 
van ia3 jaren , op den berg 
'Hor, in het gezigt van het 
Beloofde land, hetwelk hij niet 
kon binnen trekken, tot straf 
van zijn mistrouwen, toen 
MOZES in de woestijn van Ca-
dès op de steenrots sloeg. De 
Joden hebben, tot aan de ge-

m^'imm... . I J R ^ 
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heele verwoesting des tempels, 
. 86 Hooge-priesters gehad; de

ze waardigheid hield niet op, 
dan met den dood; dochtoen 
de Romeinen het Joodsche 
land onder hunnen schepter 
deden bukken, beschikten de
ze veroveraars er anders over, 
daar zij de Hoogé-priesterlijke 
waardigheid aan hunne guns
telingen gaven, of dezelve 
voor goud verkochten. De 
Heer BEKGIÉK heeft in zijn 
Theologisch Woordenboek , 
AAHON tegen de valsche be». 
schuldigingen verdedigd, die' 
sommige Profestanten tegen 
zijn gedrag hebtien opgewor-

•' pen. 

AAHON (Heilige), bestuurde 
in de zèsdë eeuw een kloos
ter van Armorioa, op een ei-

'• land gelegen j, dat door eenen 
tak der zee van de stad Aleth 
gescheiden werd; toen de hei
lige MAIO naar Frankrijk o-
verstak. Hij ontving dezen 
heiligen man, óp zulk een e 
wiJ2e als men dit van zijn 
karakter verwachten moest; 
hij deelde met hem den roem 
van zijn Apostelschap. Zijn 
gedachtenisfeest wordt op den 
22 Jung, in het Bisdom van 
Saint-Malo plègtig gevierd. 
Er is eene parochie-kerk van 
zijnen naam in het Bisdom van 
Sai nt- Brie ux. He t ei lan d, 
waarop mep. zijn klooster 
vond, nam later den naam 
van AHBON aan, ïn 1 i5g ver
plaatste JoANNBS DJE I.A. GniL* 
I E , Bisschop van Aleth,aq-
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nen stoel irt de kerk van Sf. 
MALO , die tot een klooster van 
hetzelfde eiland behoorde. De 
stad Aleth, door hare inwo
ners verlaten zijnde, gaf aan
leiding tot het ontstaan der stad 
Saint-Malo, die het geheele 
eiland A3EON besloeg. De 
Kerk vereert nog eenen an-
.deren Heilige van denzelfden 
naam, die den marteldood ïn 
Engeland heeft ondergaan. 

AAKON van Alexandriè', 
Priester en geneesheer , leef
de onder de regering van 
HERACLIUS, in het begin der 
zevende eeuw. Hij schreef, 
onder den titel van Pandec
ten in het Syrisch, een werk, 
dat uit dertig boeken bestond. 
Dit was de eerste geneeskun
dige verhandeling, die de A-
rabieren in de öoêtersche tong
vallen bezaten. Dezelve werd, 
omtrent het jaar 683 in- het 
Arabisch vertaald, dooreenen 
Jood van Bassora, die dezel
ve voor iedereen wilde ver
staanbaar maken. De Pan
decten van AanoN zijn niet 
tot ons gekomen; maar RHA-
ZES heeft fragmenten derzelve 
bewaard, die men in de ge
schiedenis der geneeskunde 
van den geleerden SPIIENOEI. 
aantreft. AanoN is de eerste 
schrijver, die van de kinder
ziekte melding maakt, waar
over PAinutrs EOIHUS, zijn 
tijdgenoot, niet spreekt, en 
waarvan men ten onregte de 
eerste beschrijving aan RHA-

ZES heeft toegekend. 

AAHON - HARISCON , een Ca-
raïtisch Rabbijn, in 1294 ge
neesheer te Konstantinopel, 
schrijver van een geleerd Com-
mentarium over het Pentateu-
cum; waarvan het handschrift 
in de boekerij des Konings van 
Irankrgkgevonden wordt; Van 
eene Heb'reeuwsche Spraak" 
kunst, in 1581 te Konstanti' 
nopel in 8.vó gedrukt, en van 
verscheiden andere ongedruk
te werken, over de Heilige 

j Schrift* 

AARON (ISASK), tolk van 
! MANU ei. CoMNENua, voor de 
j Westersche talen', verraadde 
! dien Vorst, door het verkla-
; ren van deszelfs voornemen, 
' aan de afgevaardigde der Wes
tersche Vorsten. Nadat zijne 
misdaad deor de Keizerin ont
dekt was, werden hem de 

•oogen uitgestoken, en zijne 
S goederen verbeurd verklaard. 
'Toen AKBKONICUS COMNSNU* 
: den keizerlijken troon had o-
verweldigd, raadde hem deze 

! booswicht aan , zich niet te
vreden te stellen,, zijnen vij
anden de oogen 'uit te ste-

: ken, maar dat hij hun daaren- • 
boven nog dè tong moest af
snijden, die hem grooter na
deel kondê toebrengen. Aanow 
was in het venolg het slagt
offer van zijnen raad: ISAÏK 
ANGELUS ia iao3 den troon 
beklommen hebbende, liet 
hem de tong afsnijden, die zoo 
3 
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vele onheilen had gesticht. 
Hij hield zich ook met de 
zwarte-kunst op. 

AABON-BEN-CHAIM, in het 
begin der zeventiende eeuw 
hoofd der Synagogen van Fez 
en Maroiho, Onder den titel 
van: het Hart vanAaaost, 
heeft hij eenige aantèekenin-
gen op Jozui in het licht 
gegeven. Dit zeldzame boek 
werd in 1609 te Venetië in 
f pi. gedrukt, a.» De Offer») 
ande van AÜRON , eene wijd-
Joopige verklaring van SWFRA , 
oud Commentator van het 
Boek Levittcus enz. Hg is te 
Venetië, werwaarts hg' zich 
begeven had, om zijne wer
ken te daen drukken, over
leden. Men kan over dezen 
schrijver, en over de He-
breeuwsche Rabbijnen, het 
uitmuntende Italiaansche. ge
schiedkundige Woordenboek 
raadplegen, hetwelk de Heer 
de Rossi, in 1802 teParma 
in a dl.n8.vo heeft m het 
licht gegeven. 

AARON fPuTEus), Kanonik 
van Rimini, en Religieus van 
de orde der Kruisdragers te 
Florence, werd in die stad, 
omtrent het einde der vijf
tiende eeuw, geboren. Bij 
heeft in het Latijn en het 
Italiaansch eenige werken 0-
ver de toonkunst nagelaten: 
men vindt de titels derzelve 
in de Bibliotheken van HAYM 
en FONTANINI. Men bemerkt 
fn de werken yan ASRON , en 

in al degene, welke omtrent 
dien tijd over de toonkunst 
zijn geschreven, een denk
beeld, dat tegenwoordig zeer 
zonderling schgnt, maar dat 
ons doet zien, hoezeer men 
er destijds op gesteld was, 
om alles aan den Godsdienst 
dienstbaar te maken, en er 
tot in de geringste zaken aan 
te doen herinneren. Dit denk
beeld bestaat daarin, dat al 
de regelen der toonkunst, ter 
eere van de tien Goddelijke 
geboden, tot tien hoofdrege
len worden gebragt, en er , 
ter eere van de,vijf geboden 
der heilige Kerk, vijf hulp-
regelen worden opgegeven. 

AARON DE BISZTRA (Pe-
TRUS-PAULÜS) , religieus der 
orde van den heiligen BAZI» 
MUS, en Bisschop van Foga-
ras, voornamen stoel der ver-
eenigde Grieken in Transit' 
vanië of Zevenbergen, heeft 
zich door zijne gestrengheid, 
door zijnen ijver en zijne 
werkzaamheid voor het geloof 
zeer onderscheiden. Hij stierf 
in, den geur van heiligheid, 
in 1760, te iïagybania, in 
het collegie der Jesuiten. 
Zijn lijk, naarBalas-Salva, 
in het klooster der Baziliten, 
vervoerd, is tegenwoordig 
nog zonder eenig bederf, maar 
uitgedroogd, en bijna in den 
staat, waarin de godvruchti
ge Bisschop zich de laatste 
jaren van zijn leven heeft be
vonden, volkomen gelijkvor
mig aan den heiligen BAZI-
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n u s : Cum tantum Spiritu 
vivens, prceter ossa et pellem, 
nutta corporis parte constare 
videretur. (Lect. Brev. Rom). 
Men heeft van hem: Definitio 
et exordium sanctae cecume» 
nicae synodi Florentinae, ex 
antiqua graeco-lalina editione 
desumpta. Balas-Salva 1762 
in 12° Dit werk in de Wa-
lachijsche taal gedrukt, bragt 
veel toe, om de eensgezind
heid tusschen de Grieken en 
de Roomsche Kerk te bevor
deren. 

AARSENS (FJIANOISCÜS VAN), 
zoon van eenen griffier der 
Staten-Genéraal van de Ver-
eenigde Provinciën, werd door 
Pw3ssis MORNAY opgevoed, 
en beijverde zich j om zijnen 
meester te evenaren^ Hg 
maakte zich in zijn vaderland 
beroemd door den goeden uït-x 

slag zijner gezantschappen naar 
Frankrijk , Italië, Duitsch-
land en Engeland, waarhe
nen hg zich in !64i begaf, 
om over het huwelijk te on
derhandelen, tusschen Prins 
WILLEM van Oranje, zoon 
des stadhouders, met de doch
ter van KAKEL 1. Het ver
slag, dat hij daarvan heeft 
nagelaten, is, als men de 

•> vooroprdeelen zijner sekte 
niet in aanmerking neemt, 
vrij naauwkeurig, Bij zijn 0-
verlijden, dat in het negen 
en zestigste jaar van zgnen 
ouderdom plaats had, liet hij 
groote schatten na. AARSZNS 

R 

was kruipend en eerzuchtig; 
hij verkocht zijne pen aan 
Prins MAURITS van Nassau, 
en heeft het verwijt verdiend, 
het geld te zeer bemind te 
hebben. Een zijner nakome
lingen heeft onder den titel 
van: Foyage d'Espagne, cu-
rieux, Mstorique etc, Paris 
1665 in 4/0, een werk zon» 
der eenïge verdiensten, en 
dat reeds geheel vergeten is, 
nagelaten. 

AARTS EN of AERTSEN (PE
TRUS), om zijne lange lig-
chaamsgestalte ^bijgenaamd 
Pietro longo 'of Lange-Mer, 
schilder te Amsterdam 'm. \5oj 
geboren, en in die stad in 
10*73 overleden. Van den ou
derdom van 18 jaren af, 
maakte hij zich, door zijne 
stoute en fiere wijse, die hem 
uitsluitend eigen was, zeer 
beroemd. De Antwerpsche 
Akademie nam hem weldra 
onder het getal harer leden 
op. Hij was in de bouw- en 
vergezigtkunde zeer bedreven, 
Zonderling ging hij dikwerf 
met de kleeding en schikking 
zijner beelden te werk, die 
somtijds naar gemaskerden ge» 
leken: deze zonderlinghsid 
scheen hem eigen te zijn. 
Zijne eerste voortbrengselen 
waren keuken3 met derzelver 
gereedschappen, die hij zoo 
natuurlijk voorstelde, dat men 
er zich mede bedriegen zoude. 
Hg muntte niet minder uit in 
geschiedkundige tafereelen, ea 

4 



riHBESSBSIREgl 'cWllM'A__ 

8 A B Aj 

' 

M i 

i ' i 

' i 1 

l i ! ' < 
in 't i i 

deed er zich in bewonderen. 
De schilderij, den dood der 
heilige Maagd voorstellende, 
die hij voor de stad Amster
dam schilderde, en die, wel
ke hg mede voor het Hoog-
Altaar der Nieuwe Kerk dier 
stad vervaardigde, warenon-
waardeerbare stukken. Onge
lukkiglijk werd het laatste, 
waarin een zeldzaam kunstta
lent doorstraalde, meteenige 
andere door dezen schilder 
vervaardigde stukken, door de 
ketters, gedurende de Spaan-
sche onlusten in de Nederlan
den , vernield. AARTSEN er 
groof belang in stellende j om 
zijne voortbrengselen aan de 
nakomelingschap natelaten, 
had veel verdriet, dezelve al
dus onder zijne oogen te zien 
vernielen. Er zijn echter ge
noeg zijner stukken aan de 
toenmaals heerschende vernie-
lmgszucht ontsnapt, om zich 
te overtuigen, dat deze kun
stenaar de kracht des penseels 
met die des koloriets wist te 
vereenigen. 

ABA, beklom den troon van 
&ongar$ein 1041 of 1043.— 
Hg was de schoonbroeder van 
den he,Hgen SÏWHAW» , eer. 
sten Christen-Koning van dat 
land. Hg versloeg PETRAS , bH-
geuaamd den Duitscher, neef 
en opvolger van den heiligen 
STEPHAMUB, en noodzaakte 
hem de wijk naar Begeren te 
nemen. De afpersingen van 
PETRUS hadden hem de kroon 
doen verlieaen, A»A, door de 

Grooten des rijks; in zijne 
plaats verkozen, deed veel 
bloed vergieten, en verwoest-
te Oostenrijk en Begeren; maat 
door keizer HENDRIK III., bij
genaamd den Zwarte, gesla» 
gen , werd hij in 1044, door 
zijne eigene onderdanen, wier 
tiran hij geworden was, ver
moord. 

ABA, dochter van ZENO-
EHANES , een der tirannen van 
de stad Olbe in Cilicië, werd 
'door den huwelijksband met de 
familie der TEUCER, Vorsten 
en Hooge-Priesters van Olbe 
verbonden. Door deze verbind-
tenis* strekte zij haar gezag o-
ver deze stad en derzelver 
grondgebied uit. — MARCUB 
ANTONIUS en CI/EOPATRA hand
haafden haar in het bezit van 
hetzelve, maar na den dood 
van ANTONIUS, kwam het op
pergebied en het Hooge-Prie» 
sterschap van Olbe weder in 
de familie dei/ TEUCER, 

r . ' • 
ABAOA. of ABAKA, koning 

der Tartaren, onderwierp de 
Perzers, maakte zich door zij
ne magt en dapperheid voor 
de Christenen in het Heilige 
Land geducht, en zond afge
zanten op het tweede alge-
meene Concilie van Lyon, in 
1274. Deze afgevaardigden 
werden den 4 Julg Ü 7 4 , in 
de derde zitting, met veellui-
ster ontvangen. Zij waren 
ten getalle van zestien, en 
reikten den Paus brieven van 
hunnen Souverein over, waar-! 
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in de magt hunner natie, in 
eenen opgesmukten stijl van 
overdrevene Oostersche wel
sprekendheid , werd afgeschil
derd. Zij kwamen niet, om 
hét geloof der Christenen te 
erkennen, maar om met hen 
een verbond tegen de Muzel
mannen te sluiten. 

AEAILLAED. « - Zie ABEIL-
JCARD. 

ABANOOURT (KAKELXAVB-
BIUS' JOZEF FHANO,TJEVII.I.E D*) 
In 1750 te Douai geboren, 
was een neef van CAJCOHNE, 
Hij diende als kapitein in het 
regiment Mestre-de*Camp, 
ruiterij, toen hij na den 20 
\Junij 1792 tot het ministerie 
van oorlog werd gebragt. 
D'ABANCOURT, een deugdzaam 
man, en de vriend zijns ko-
nings zijnde, werd door de 
muitelingen vervolgd, die hem 
den 10 Augustus van hetzelfde 
jaar in staat van beschuldiging 
lieten verklaren; hij werd in 
de gevangenis la Force, van 
daar naar Orleans gebragt, en 
eindelijk den 9 September 
daaraanvolgende, met de an
dere gevangenen van het Hoo-
gerhof te Versaillea vermoord, 

ABANCOTJRT (FHANOISOUS 
JOANKES WIIIÜEMAIN D') let
terkundige en dichter, gebo
ren te Parp's den 22 Julij 
1745 en aldaar orerieden den 
ip Junij i8o3. Hij heeft ge
dichten en tooaeelkundige 

veerken nagelaten, die niet 
zeer hoog > geschat worden. 
Zij zijn i.° Fables, 1777, in 
8.vo; 2,0 Epitres, 1786, in 
8rV»; 3.0 X.» mort c?ABW\ 
treurspel uit het Hóogduitsch 
vertaald van KXOESTOOK; 4»° 
Ie Mausoleé cte Marie José" 
phine de Saxe, dauphine de 
France, een dichtstuk, dat 
naar den daarop uitgeloofden 
prijs der Fransche Academie 
heeft gedongen, 1767 in 4,*°; 
5fi eenige, tooneelstukken, te 
weten: VEcole des femmes, 
Ie Sacrifice d'ABR/tadit, la 
Bienfaisance de VOLTAIRB , 
la Conpalescence de Mozjiss , 
enz. 
\ • 

ABANCOURT (KAKEÜ FHEHOT 
D'J hield langen tijd zijn ver
blijf in Turkije, waarhenen 
hij zich met eene bijzondere 
aendig belast, begeven had; 
hij was alstoen Adjudant-Ge
neraal. Hij kwam in Frank
rijk terug met eene kostbare 
verzameling van kaarten en 
militaire plans , waarover hem 
het opzigt was toevertrouwd 
geweest; bij is de vervaardiger 
eener algemeene kaart van 
Zwitserland ; op deze kaart 
wordt hoogen prijs gesteld. De 
Heer D'ABANCOUHÏ is te Mam 
chen in 1801 overleden. 

ABANO. — Zie APONV 

ABABJBANEJO ~r Zie ABJEU-
BANEI,, 

5 

file:///Junij


^•ESB^OTJ^SOÖHL 

I o 

10 A B A. 

ABARIS , een beruchte 
Scijth, die men zegt, Priester 
geweest te zijn van den Noor
delijken APOLLO. De geleer
den zgn het niet eens omtrent 
den tijd, waarin hij leefde. 
Sommigen maken hem tot eén 
tijdgenoot der (Jrieken , die 
Troje belegerden, anderen van 
CREÜUS." POHFHIRUS en JAM> 
BIIICHUS hebben hem eene me
nigte wonderen toegeschreven, 
die louter verdichtselen zgn. 
Hg had volgenshen van APOL-
xo eenen vliegen den pgl ont
vangen, waarop hij. de lucht 
doorkliefde, en op welk eene 
wijze' hij groote reizen onder
nam. De beroemdste is die, 
welke hij naar Athene deed, 
werwaarts hij, bij gelegenheid 
eener godspraak van APOLLO, 
gezonden werd. Griekenland 
bewonderde dezen barbaar-

'schen Profeet, en de nakome
lingschap heeft hem onderde 
dweépers gerangschikt. Hij 
heeft eenige, geheel met zij
nen dweepzieken geest opge
vulde boeken geschreven, 
waarvan ons enkel de titels 
zgn overgebleven; 

ABASBA, op MOSTAÏHA L, 
keizer der 'lurken gebelgd, 
verwekte, onder voorwensel, 
van den dood van den sultan 
OSMAN te wreken, eenen op
stand, en liet een groot aan
tal JanitsWèn over den kling 
springen. De Mufti en de veld
heer der Janitsaren, maakten 
van dezen opstand gebruik, om 
MUSTAPHA aftezettea, en om 

AMORATH IV. op den troon te 
plaatsen. Kort daarna, ver
zoende de Sultan zich met A-
BASSA; hg zond hem in 1634, 
aan het hoofd van een leger 
van 60,000 man tegen de Po* 
len te veld. Zonder de laf. 
hartigheid der Moldaviprs en 
WaUachgé'rs, zou hij eene uit
stekende overwinning behaald 
hebben. De omstandigheden 
veranderden eensklaps, en hij 
werd aan de belangen van den 
den Staat opgeofferd: om de 
Polen tevreden te stellen , liet 
hemde Sultan worgen. ABAS-
SA bezat schitterende en ge
vaarlijke hoedanigheden. 

ABASSA , zuster van HARÜN 
AL RASOHIB, werd door ha
ren broeder aan GIAFAR uit-
gehuwd, op voorwaarde, dat 
zij zich niet als echtgenooten 
beschouwen, maar hunne ver-
bindtenis enkel tot de eenvou
dige vriendschap bepalen zou
den. De liefde deed den bei
den echtgenooten het bevel 
vergeten,' dat zij ontvangen 
hadden, zij hadden weldra ee
nen zoon, dien zij heimelijk 
naar Mekka ter opvoeding, zon
den. 'I'oen,de Kalief achter 
dit geheim kwaim, verloor 0i-
AEAR , de gunst zijns meesters, 
en kort daarna het leven, en 
ABASSA, uit het paleis ver
jaagd, wwd t0* de grootste 
behoefte gebragfc. Eene vrouw, 
vele jaren daarna,, door haar 
ongeluk getroffen» vraagde 
haar, waardoor zij zich het
zelve op den hals had gehaald. 
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Zij antwoordde, dat zij eer
tijds vier honderd slaven had 
gehad, en dat zij zich thans 
in eenen staat bevond, waar
in twee schapenveüen haar 
tot hemd en overkleed dien
den ; dat zij haar ongeluk aan 
hare geringe erkentenis voor 
de Goddelijke weldaden toe
schreef, dat zij,haren misslag 
erkende, er boete overdeed, 
en weltevreden leefde. De 
aanzienlijke vrouw gaf haar 
honderd dragmas zilver, die 
haar even zeer verheugden als
of zij in haren eersten staat 
'was hersteld geworden. A-
BASSA , zegt men, bezat een 
zeer gezond verstand, en 
maakte goede verzen. 

ABATUCCI (EAREI.) , divi
sie-generaal , werd in de mi
litaire scholen van Metz en 
Auxonne opgevoed, alwaar hij 
een medeleerling van BONA
PARTE was, met wien hij al
tijd , gedurende de eerste ja
ren zijns levens op de afkee-
rigste wijze leefde. In 1790 
werd hij als luitenant bij het 
se. regiment artillerie te voet 
aangesteld. Hij behoorde tot 
eene der aanzienlijkste famili-
é'n van Coreika, en denaam 
zijns vaders was reeds be
roemd, in de loopbaan, die 
hg voor zich geopend zag. JNa 
drie dienstjaren "verliet hij het 
corps artillerie te voet, en ging 
bij de rijdende artillerie over, 
die toen juist georganiseerd 
was. In dezen nieuwen dienst 
verdiende hg* door den Gene

raal PxcHE&Rir opgemerkt te 
worden, die hem in 1794 tot 
zijnen adjudant benoemde. 
Men is het beleid niet ver
geten , waarmede ABATUCCI , 
in hoedanigheid van adjudant-
generaal , den eersten overtogt 
van den Rijn bestuurde. Zijne 
zeldzame begaafdheden , en 
de buitengewone werkzaam
heid, waarvan hg niet op
hield bewijzen te geven , de
den hem weldra den rang vaa 
brigade - generaal . verkrijgen. 
Hij onderscheidde zich in het 
begin van 1796, door nieuwe 
voordeden op de Oostenrij
kers ; de overtogt van de Lech 
bood hem den 27 Junij van 
hetzelfde jaar eene nieuwe ge
legenheid aan , om -zjjne be
wonderenswaardige onver
schrokkenheid aan den dag 
te leggen; een eerste peloton, 
was in de rivier, welker bran-

, ding zeer snel was, omgeko
men; dit verschrikkelgke.voow 
beeld hield ABATUCCI niet te
rug ; aan het hoofd van een 
tweede peloton wierp hij zich 
in de J^ech, bereikte gelukkig-
lijk de overzijde, en bestuurde 
kort daarna eenen aanval op de 
vesting Kehl. Tegen het einde 
van 1797 tot divisie generaal 
benoemd, werd tièm het be? 
vel over dë stad en de brug 
van Muningen toevertrouwd. 
Eindelijk maakte de nacht van 
den ien 0p den a«'n December 
van dat jaar een einde aan zij
ne werkzaamheden en aan zijn 
leven; bij werd ophetgroofe 
eiland regt tegen prer de stad 
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doodelijk gekwetst, en over
leed eenige dagen daarna in 
den ouderdom yan bijna 26 ja* 
ren. Bij den algemeenen vre
de van het jaar 1804 deed de 
generaal MOREAIT , bij Bazel, 
en op dezelfde plaats, waar 
hij was gekwetst geworden , 
een gedenkteeken ter nage
dachtenis van dien veldheer 
oprigten, dit gedenkteeken is 
door de verbondene legers al
tijd geëerbiedigd geworden. 

ABAUZIT (FIKMIN) werd te 
Unes van Calviniste ^ouders 
geboren, met wien bij,, nog 
zeer jong zijnde, naar Gerieve 
trok. Hij reisde in Engeland 
en in Holland, alwaar hij 
BAYLE leerde kennen en zich 
aan hem verbond. In Genene 
teruggekeerd, werd hij Bibli
othecaris dier stad, waarin hij 
zeer eenvoudig leefde. Öp het 
einde van zijn leven betrok hij 
eene eenzame woning in de 
nabijheid van Genèpe, alwaar 
hij in het begin van 1767 over
leed. Men heeft eenige wer
ken van hém ten voordeele 
van het Arianismus j onder an
dere eene Commentaria over 
het Boek der Openbaring, 
waarin de dwalingen dier sek
te , met eenen ij ver worden 
verdedigd, die weinig met de 
wijsbegeerte overeenkwam, 
waarop zich de schrijver zoo 
zeer beroemde. Ofschoon de 
Abt BER&IER zich heeft bezig 
gehouden, om hem te weder
leggen , is zulks niet geschied , 
omdat hij hein als eenen ge-

duchten vijand beschouwde, 
maar wijl de geestdrift, waar
mede J. J. ROUSSEAU van dien 
dweeper had gesproken, bij 
wien hij vele letterdieverijen 
had gepleegd, hem voor eenen 
man van gewigt zoude hebben 
kunnen doen doorgaan. De 
uitschrij ver MANUCI, spreekt er 
in zijne Année Franpaise op 
dezelfde wijze van. ABAUZIT 
heeft ook eene nieuwe uitgave, 
der Histoire de Genèue van 
CANOR SPON. 1730 a.dlain'4.0 

en 4 dlu in ia.» en vele andere 
werken en verhandelingen, 
waarin men de uitgebreidheid 
en de verscheidenheid zijner 
talenten bewonderen moet, in 
het licht gegeven. 

ABBADIE (JACOBUSJ, be
roemd predikant der Calvinis
ten, werd in 1657 te JVay , 
in Bearn geboren. Na te Se
dan gestudeerd, in Holland 
en in Duitschland gereisd te 
hebben, nam hij de bedienin
gen van zijn leeraarambt, eerst 
in Frankryk, daarna te Ber-
lyn en eindelijk, te Londen 
waar. Van daar stak hij naar 
Ierland over, alwaar hij tot 
deken van Killaloë werd ver
kozen. Hij 'overleed in 1727 
te SU Marybonne bij Londen, 
in den ouderdom van 70 jaren. 
De zuiverheid zijner zeden, 
de opregtheid van zijn karak
ter, en de welsprekendheid 
zijner leerredenen, hadden hem 
onder de aanzienlijken enge
letterden dier stad vele vrien
den verworven. Hij bezat ec-
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ne groote taalkennis, was 
zeer ervaren in de Heilige 
Schrift en in de Kerkvaders. 
Hij heeft den Godsdienst door 
zijne werken grooten dienst 
bewezen (zie Memoires de Ni-
csnoir Tomé, 33), Zijne Ver* 
handelingen over de waarheid 
van den Ghristelijketi Gods
dienst 2 dl° in 12° — over de 
Godheid van JESUS CanisrVs 
in 1 2 0 — en'over de kunst 
om zich selven te kennen, in 
het geheel 4 dln in 12° uit
makende, in verschillende ta
len vertolkt, met veel rede-
neerkracht en eenen wegsle
penden stijl geschreven, wer
den zoo wel door de Catho-
lijken als dooi de Protestan
ten op prijs gesteld (zie de 
Brieven van Mevrouw BB SÉ-
y/auÉ), De kunst om zich 
aelven ie kennen is bijna ge
heel in dè Encyclopedie o ver 
gegoten, zonder, dat men zich 
verwaardigd heeft het Werk 
aantehalen, zelfs niet in ar
tikels die er woordelijk uit af
geschreven zijn. Zijne Waar
heid van den Hervormden 
Christel^ken Godsdienst 2 dia 
in 80 werd niet zoo algemeen 
toegejuicht, en ging zelfs bij 
geleerde Protestanten, voor 
een zwak werk en eene zeer 
onvolledige verdediging door. 
De verstandigen uit alle ge
nootschappen vermaakten zich 
evenzeer met de Zegepraal 
der Voorzienigheid en des 
Godsdienstes in de opening der 
zeven xegelen door den Zoon 
Gods iji3 — 4 dl» in 12.0, 

een werk , dat meer eenen 
NOSTRADAMÜS en eenen Jtr-
KIEU , dan eenen verstandigen 
Godgeleerde waardig was. 
VOLTAIRE beweert, dat dit 
voortbrengsel aan zijne Ver
handeling over de waarheid 
van den Christel^ ken Gods" 
dienst nadeel toebragt, even 
alsof een mensch, die eene 
zekere zaak bewijst', in eene 
andere niet kon raaskallen. 
Dezelfde VOMAIHE zegt, dat 
ABBADIE krankzinnig is gestor
ven, een sprookje, dat door 
ooggetuigen is gelogenstraft; 
alle menschen, die verkleefd
heid aan den Christelrjken 
Godsdienst bewijzen, moeten, 
volgens het oordeel van dien 
vuilaardigenschrijver, alsdol-
zinnigen worden beschouwd. 
Men heeft nog van ABBADIE 

1. Leerreden l. Dl.in 8.° 1680, . 
minder bekend dan zijne Ver
handeling over den Godsdienst. 
2. Verdediging der Britsche 
natie , tegen den schrijver van 
het belangrijk berigt aan de 
vlugtelingen 1692 in 8<a 
Dit boek verdient gelezen te 
worden. 3. Kenteekenen des 
ühristens en des Christendoms, 
i685 in 12.0 ABBADIE had 
een zeer gelukkjg geheugen. 
Hij bedacht zijne werken bij, 
zich zelven, en schreef de
zelve niet, dan naarmate hij 
er gedeelten van liet drukken. 
Dit voorregt, van het geheele 
plan eener zamenstelling te 
kannen onthouden, heeft ons 
van twee belangrijke boeken 
beroofd, waarvan het eene 
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eene nieuwe wijte was om de 
onsterfelijkheid der ziel aan te 
toonen, In 1821 heeft men 
eene nieuwe uitgave der Ver
handeling over. de waarheid 
van den Ckristelij ken Gods
dienst van dien beroemden 
schrijver in het licht gegeven. 
Dezelve bevat vele aanteeke-
ningen en is met eenige nieu
we bewijzen verrijkt. — Een 
andere ABBADIE , Kanonik van 
Cpmminges, heeft eene Ver
handeling in het licht gege
ven , over den tijd, waarop 
de Christelijke Gedsdienst in 
Gallië is gesticht geweest. Tow 
lome 1703 in ia.°. Hij be
weert in dezelve, dat in het 
midden der II. eeuw het Evan
gelie in zijn vaderland reeds 
gepredikt werd. 

ABBAS, oom van MAHOMET , 
eerst zijn vijand, daarna zijn 
Apostel en een zijner veldhee-
ren. In den slag van JSonain, 
dien de profeet zou verloren 
hebben, indien ABBAS de vlug
telingen niét had terug gedre
ven, redde hij zijnen neef het 
leyen. Zijne gedachtenis wordt 
bij de Mahomedanen zeer ver
eerd, die hem in den eersten 
rang hunner leeraars en hei
ligen hebben geplaatst. 

ABBAS, zoon van den voor
gaande , wordt door de Muzel
mannen, als hunnen Rabba-
ni, dat is te zeggen: als de 
leeraar der leeraars beschouwd; 
deze titel werd hem eerst bij 
zijnen dood, die in 687 voor

viel , gegeven. Het hm's der 
37 Abassidische kaliefs , die 
de Ommiaden onttroonden, 
stamt yan deze beide ABB AS
SEN af. Hunne heerschappij 
duurde 524 jaren. • Langen 
tijd, zoo wel in het godsdiens» 
tige als in het staatsbestuur 
willekeurige beheerschers , 
werden deze kaliefs op hunne 
beurt door de Tartaren afgezet. 

ABBAS (Zie SCHAH-ABBAS). 

ABBATITJS (BAKDO- ANGE-
LO) , eën Ifaliaansch genees
heer, in de XVI. eeuw te Gub' 
bio in den Kerkelij ken Staat 
geboren, maakte'zich in de 
uitoefening zijner kunst zeer 
beroemd. Hij is in het ge
bied der letteren door eene 
Latijnsche verhandeling over 
de adderslangen bekend. Dit 
werk, waarin de , scbrijver 
als een natuuronderzoeker, 0-
ver den aard dier kruipende 
dieren, en als een verstandig 
geneesheer, over de ziekten 
spreekt. waarin dezelve ge
bruikt kunnen worden, werd 
in 1587 of in ïSgi in 4-° ge
drukt. Het heeft vele verdien
sten. 

ABBE" (LoürsE L ' ) — Zie 
LABBE. 

ABBON, een Monnik van 
Saint-Germain-des-Prés ver* 
vaardigde in slechte Latijnsene 
verzen een verhaal van het be
leg van Parijs door de Noor» 
maqnen, omtrent het einde der 
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negende eeuw. Deze geheel 
vergeten verzenmaker, zelf 
een Noorman, was getuige 
van dit beleg, en, al was hij 
een slecht dichter^ zoo is zij
ne geschiedenis echter zeer 
naauwkeurig. Hij treedt in de 
kleinste bijzonder heden, en 
schijnt vrij onpartijdig. Zijn 
gedicht bevat in de beide boe
ken, die men heeft uitgege
ven meer dan 1,300 verzen. 
Het derde, dat niets'belang
rijks bevat, en aan welks 
bandschrift de laatste hand 
niet is gelegd, is nooit in het 
licht gekomen. Het gedicht 
van AuBoiï wordtin het tweede 
deel der verzameling van Du-
CHÉNE gevonden, en het is veel 
naauwkeuriger met aanteeke-
ningen herdrukt, in de nieuwe 
jaarboeken van Parijs door 
Dom TOVSSAIXT DOPIBSSIS , 
een Benediktijner der Congre
gatie van Saint-Maur in 1753 
in 4.0 uitgegeven. In het vijf
de deel der Bibliotheoa patrum 
heeft men nog eenen brief 
van ABBON eu in het negen
de deel van het Spicilegium 
dCAchery eenige leerreden. 

ABBON de Fleury, in hel 
grondgebied van Qrleans ge
boren, legde zich met den-, 
zelfden ijver op alle kunsten
en wetenschappen toe, zoo 
als spraakkunst,rekenkunde, 
dichtkunst, toonkunst > rede. 
neerkunst, meetkunde, ster-
rekunde, godgeleerdheid enz, 
Na zich in de scholen van 
Parijs en JXeims op eene schit

terende wijze onderscheiden 
te hebben, werdrhij tot Abt. 
van het klooster JFleury verko
zen , waarvan hij Monnik was. 
Hij had met vele moeijelgk-
heden te worstelen hem door 
sommige Bisschoppen aange
daan, tegen welke hij de 
kloosterregten verdedigde. Zij
ne vijanden schreven hem ee
nige hevige uitvallen tegen zij
ne vervolgers toe. Om zïgh 
daarvan te regtvaardigen gaf 
hij eenë schriftelijke verant
woording in het licht, die hij, 
aan de Koningen HUGO en 
ROBERT opdroeg. Kort daar
na droeg hij aan dezelfde vor
sten eene Verzameling van. 
Voorschriften op,overdeplig-
ten der Koningen en die der 
onderdanen. Door Koning Ro-
BEKT naar Rome gezonden, om 
GREOPKIÏTS V. dié het koning; 
rijk met den ban wilde beleg
gen,, te bevredigen, stond de 
Paus hem alles toe, wat hij 
verlangde, Van deze reis te
rug gekeerd, begon hij aan de 
hervorming der abdij van Jtiéole 
in Gasco<*ne te werken. Hij 
ging kort daarna andermaal, 
om dezelfde reden, naar de 
hoofdstad der Christen wereld.; 
Een tusschen zijne bedienden 
en' de Gaskonjers gerezen ge
schil kostte hem het leven. 
Terwijl hij de gemoederen tot 
bedaren' wilde brengen, en 
zijne bedienden zelfs in het 
ongelijk stelde, werd hij door 
een' Gaskonjer met eene^lans 
doorstoken, waaraan hij in 
1004 overleed. Zijne heilig-
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heid door wonderen bevestigd 
zijnde, werd hg als een Mar
telaar vereerd. In hetFran-
sche Martyrologium en in dat 
der Benediktijnen, vindt men 
zijnen feestdag op den i3 No-
vember aangeteekend. De 
verzameling zijner brieven, 
en eenige andere zgner wer
ken werden in 1687 , in folio, 
volgens het handschrift van 
PETRUS PITHOTT, achter de 
Code» canonum vetus, in het 
licht gegeven. AIMON, zijn 
leerling, heeft zijn leven be
schreven, en er eenige frag
menten zgner schriften inge-
lascht. Men vindt alles in het 
achtste deel der Acta sancto-
rum ordinis sdncti BESEDIOTI, 

ABBÓT (ROBERT), Hoogleer
aar in de godgeleerdheid aan 
de Universiteit van Oxford, 
geboren te Gailfort, in i56o, 
was de zoon van eenen laken-
bereider uit het graafschap 
Surrey. Koning JACOBUS I., 
die de geleerden liefhad, en 
zich gaarne onder hun getal 
rekende, gaf, hem het Bis
dom Salisbury, als eene be
looning, wijl hg in 1616, te 
Londen^ een Latgnsch werk 
(Verdediging van de niagtdes 
Souvereins) in 4,10 tegen BEL-
XABKCIN en SÜAKEZ had in 
het licht gegeven. Er bestaan 
daarenboven van dezen Theo-

'logant: 1. Vele wederleggen-
de (controverse) verhandelin
gen, waar meer dweeperij dan 
rede in doorstraalt; 3. een 
Antwoord op het verdedigings* 

schrift pan HENDBIK GAR* 
XWP, een gelijksoortig werk. 
ABBOT bekleedde de Bisschop
pelijke waardigheid slechts drie 
jaren, hij overleed in 1617 
(Zie het volgende artikel.; 

ABBOT ÏGEOKGE), eerst prin
cipaal van het Collegie van 
Oxford, daarna tot twee Bis
dommen benoemd, en einde
lijk Aartsbisschop vai} Kan' 
tdberg, was een broeder van 
den voorgaande, doch wist 
zich niet, zoo als hij in de 
gunst van Koning JACOBÜS te 
onderhouden. Hij verloor de
zelve , door zich tegen het 
huwelijk van den Prins van 
Wallis met de Infante van 
Spanje Ie verzetten. Sommige 
personen over de toegevend
heid van ABBOT gebelgd, 
waarmede hij degene, die den 
heerschenden Godsdienst niet 
toegedaan waren, behandelde, 
maakten van den afkeer van 
JACOBÜS I. gebruik. Wijl hij 
uit onachtzaamheid eenen man» 
slag had begaan, beschuldig
den zij hem van ongeregeld-
heid. ABBOT maakte zijne vij' 
anden beschaamd, maar zes 
jaren daarna werden zij door 
den Hertog van Buckingham, 
die den Aartsbisschop haat e, 
ondersteund. ABBOT van aijn 

opper-kerkvoogdijschap be
roofd, begaf zich naar zijn ge
boorteland , later naar het ka
steel van Croyden, alwaar bij 
in i633 overleed. Wij bezit
ten van dien geleerden Pre
laat 1,° Zes Theologische vra' 
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gen, Ju het Latijn, Oxford, 
x5ofi in 4.0 2.° Leerredenen 
o^er den Pro/eet JONAS in 4.0 

3.° Geschiedenis van den moord 
van VdZTELisM aan het ein
de van de besluiten der Anglï-
kaansche kerk, van JOANNES 
Fox , Londen i 63 i . in fol. 
4.° eene Aardrijkskunde in 4.0 

vrij goed, als, men den tijd in 
aanmerking neemt. 5°» Ver
handeling over de altoosdu' 
rende zigtbaarheid der ware 
Kerk, in 4,0 Deze vier laat
ste werken zijn in het En
gelsen geschreven. (Men zie 
over ROBERT en GEORGE A B -
BOT, de Memoriën van Nies-' 
110K. 16.0 Deel). GEÖRGE AB-
BOT heeft zich zelfs onder de 
Protestanten zeer verdacht ge
maakt, CLARENDON zegt, dat 
zijn geheele Christendom in de 
poging bestond, om de Pau
selijke waardigheid verachte* 
lijk te maken, Hij stierf, zegt 
hi j , zijnen opvolger eene taak 
nalatende, die zeer moegelijk 
te vervullen is, de taak na
melijk, om eene kerk te her
vormen, die hij met zwakke 
en meer nog, met laaghartige 
leeraars had aangevuld. 

ABBT (THOMAS) , een geleer
de Duitscher, de zoon van ee-
nen pruikmaker, werd te Vim, 
in 17,38 geboren. Reeds in 
zijne kindsche jaren, lag hij 

I. D E E I , 

dea gunstigste» aanleg voor 
de wetenschappen aan den 
dag, en in 1751, gaf hij zij
ne eerste verhandeling ia het 
licht de JFListoria vitae magis-
tra. In hetzelfde jaar ver
dedigde hij twee thesis, de 
eene over de brandspiegels, • 
de andere over den wonder' 
dadigen nieuwen afstand dèr 
schaduw van ACHAZ, Eenige 
jaren daarna, ging ABBT naar 
de Universiteit van Malle, 

.legde zich voornamelijk op de 
beoefening der wijsbegeerte 
en wiskundige wetenschappen 
toe, nam eenen professorale» 
leerstoel eerst te Frankfort 
aan de Oder, en daarna te 
liinteln (*) in PVestfalen aan. 
Zijnen post moede, zette hij 
zich aan het schrijven, en reis
de door JDuitschland, Zwil" 
seriand en JFrankrifk, Te Rin-
teln teruggekeerd, gaf hg 
zijne beroemde Verhandeling 
over de verdiensten ia het 
licht, waardoor hij zich den 
post van hof-regerings en con
sistoriaal raad des regerenden 
Graafs van Schaumburg-Lippe 
verwierf, maar niet lang had 
hij genot van de vriendschap , 
waarmede hij door dezen vorst 
vereerd werd; hij overleed 
den 27 November 17 66 slechts 
28 jaren oud zijnde. Hoe
wel in den bloei zijner jaren 
weggemaaid, is ABBT een dec 

(*) Ia het Algemeen Woordenboek van kunsten en fPeieme/iap-
pen, door Gr. NJEDWJENHWIS, Artikel ABT (THOMAS)» verkwrd-
lijk Binseln genoemd. 
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schrijvers geweest, die het 
meest aan de verbetering der 
Hoogduitsche taal hebben toe-
gebragt. Üe werken van THO
MAS ABBT zijn door den Heer 
NicoiiAÏ verzameld, en, niet 
het leven van den schrijver, 
in 1790 te Berlijn, in 6 dee-
len, in 8.p uitgegeven. De 
voornaamste werken van ABBT 
zijn, 1.° dat over de ver
diensten, hetwelk men niet 
moet verwarren met de Ver
handeling over de ware ver' 
diensten, Van LBMAITBE DE 
CI.AVII.I-E een weinigbedui-
dend en reeds vergeten voort
brengsel; het is in het Fransch 
vertaald, maar wordt niet zeer 
gezocht* 2.0 Over den dood 
•voor het vaderland. Dit werk 
gaf hg te .Frankfort aan de 
Oder in het licht; hetzelve 
was bestemd ter opwekking 
zgner landgenoot en, die door 
den oorlog ontmoedigd waren. 
3.° Thesis, waarvan de voor
naamste diegene zijn, waarin 
hij beweert, dat MOZES door 
aienschen en niet door God 
is begraven geworden, dat de 
verwarring der talen . geene 
straf is geweest, die door God 
aan het menschelijke geslacht 
is opgelegd. 4.0 Eeaige ge
schiedkundige werken, onder 
andere: Fragmenten der oud
ste gebeurtenissen van het man-
schelp ka geslacht, een werk 
onder denzelfden titel door 
den Heer MÖIMB. voortgezet, 
en eene geschiedenis van Por
tugal, tpt op het einde der 
•3CPV eeuw. Men vindt eeni-

ge andere stukken van ABBT 
in het Hoogduitsche weekblad, 
en in andere tij dschriften. Hij 
gaf in 1766 een geestig he
kelschrift in het licht, tegen 
den geest van vervolging, die 
de Protestanten bezielde, niet
tegenstaande men hunne ge
waande verdraagzaamheid dik
werf zoo hemelhoog verheft. 

ABDAICADER , een Perzisch 
geheimzinnig godsdienstleraar 
(mystique), werd in de pro
vincie Ghilan in Perzië ge* 
boren, waardoor hij den bij
naam van Ghili droeg. De 
Muzelmannen vereeren dezen 
leeraar als eenen grooten Hei
lige van hunnen Godsdienst. 
Hij kende de Mahometaansche 
wet in den grond, en onder* 
hield dezelve in hare geheele 
uitgestrektheid. Het gebed van 
dezen Muzelman gelijkt in vele 
opzigten naar dat van den 
Farizeër, waarvan er in het 
Evangelie gesproken wordt: 
O almagtige Oodl wijl ik U 
nooit vergeet, en ik U aan~ 
houdend vereer, zoo verwaar
dig ü ook somtijds mp'ner te 
gedenken! 

ABDAI/LA , vader van den 
Profeet MAHOMED, was uit 
het geslacht van Coiuaoa, 
en kameel-geleider. Om den 
oorsprong des zoons te ver
heffen , zeggen de Mahonie-
tanen, dat de vader door 
eene Syrische koningin ten 
huwelijk werd gezocht. 

http://Ci.avii.i-e
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ABDALLA, zoon van Zo-
BAÏR, door de Arabieren van 
Mekka en Medina, die tegen 
XESID waren opgestaan in 680 
tot kalief uitgeroepen, werd, 
om zich in zijn kalifaat te 
handhaven in verschillfnde 
oorlogen gewikkeld, en bleef 
na den dood van zijnen me
dedinger, eenige jaren in het 
vreedzame bezit van hetzelve. 
De opvolger van YESID in het 
kalifaat van Syrië, belegerde 
Mekka, Na zich zeven maan
den dapper verdedigd te heb
ben , verschanste ABDALLA 
zich in den tempel, waarin 
hij overrompeld, en eindelijk 
onthoofd werd. Deze vorst be
zat vele dapperheid en gods
vrucht ; maar was zoo vrek
achtig gierig, dat zijn naam, 
onder de Arabieren tot een 
spreekwoord is geworden. Vóór 
ABDALLA , zeggen zij, had men 
nooit een dapper man gezien, 
die niet milddadig was. Uden 
zegt, dat deze vorst met zoo 
vele aandacht bad, dat hem 
eens, in het gebed verzonken, 
eene duif op het hoofd ging 
zitten, en er een geruimen 
tijd op bleef rusten , zonder, 
dat hij zulks bespeurde. 

ABDAi.i.A, zoon van YE
SÏD, beroemd Mahoffietaansch 
regtsgeleerde, was gewoon te 
zeggen, dat een leeraar aan 
zijne kweekelingen altijd eenig 
punt der wet ter verklaring 
moest overlaten , en dat hij 
dus nooit behoefde te blozen., 

met te zeggen: Ik u>eet niet» 
Dit behoorde de spreuk van. 
alle leeraars te zijn, en in de
ze eeuw van verwaandheid, 
meer dan in eenige andere. 

ABDALLAH , zoon van AB« 
BAS, en oom der beide eerste 
Kaliefs, uit het huis der Ab-
bassiden, was krachtdadig 
werkzaam, om zijn huis op 
de bouwvallen van dat der 
Ommiaden opterigten. Hij be
vestigde zijnen neef, ABOUI.-
ABBAS, in het Kalifaat, het
welk hij hem had verschaft. 
Na zijnen dood wilde hij hem 
opvolgen; hij nam de wape
nen op, en liet zich tot Ka
lief uitroepen. Maar door den 
Generaal, die over de benden 
van ABOU - GIAFFAB. , zijnen 
mededinger en neef, het be
vel voerde, geslagen, nam hij 
de vlugt naar Barrah, en 
hield er zich gedurende ver? 
scheiden maanden verborgen. 
Om hem uit zijne schuilplaats, 
te voorschijn te doen ko
men, hield zich ABOÜ-GIAJ?-
J?AR, alsof hij al het voorle-
dene had vergeten, en alsof 
hij niets vuriger wenschte, 
dan eene verzoening met AB-
DALIIAH. Deze door de list 
verleid, begaf zich aan het 
hof des Kaliefs, alwaar hg 
met alle bewijzen van opregte 
vriendschap ontvangen werd. 
Maar, weinig tijd daarna viel 
de zoldering der kamer waar
in ABDALLAH, zich bevond, 
eensklaps in, en deed hem 

\ 2 ••> 
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met verscheiden zijner vrien
den omkomen. Dit geheeie 
geval was door den Kalief be
raamd , die zijn vertrek zooda
nig had doen inrigten,dat hij 
zeker was, hem op een en
kel hevel, zonder veel moeite 
te verpletteren. Zijn dood 
had in het jaar 755 vóór J. C. 
plaats. Zijne troepen hadden 
in geregelde slagorde, den laat-
sten Kalief der Ómmiaden ver
slagen, en hij had jegens al 
degene van dit huis, die in 
aijne handen waren gevallen, 
ongehoorde wreedheden uit
geoefend. 

ABDAXLATIF of ABDEI-LA-
THY3P, Arabisch geschiedschrij
ver, in 1161 geboren, leg
de zich in zijne jeugd op de 
geneeskunde toe, maar, wel
dra naar uitgebreider kundig
heden hakende , verliet hij 
zijn vaderland, reisde onder 
de bescherming van den groo* 
ten, SAIADIN, die hem eene 
jaarwedde op zijne schatkist 
toelegde, doorkruiste geheel 
•••Egypte,: en zette zich einde
lijk te D'amaskm neder. Hij 
overleed in ia3i op eerie be
devaart naar Mekka, een groot 
getal werken nalatende, waar
van er voornamelijk twee hem 
onder de beroemdste latere ge
schiedschrijvers van het Oos
ten hebben geplaatst. Het 
eerste, dat voor Europa ver
loren is, Was eene Beschrij
ving van Egypte, waarin de 
schrijver al hefgene had opge-
teekend, wat hij gezien had, 

én al wat de ouden over dit 
Rijk hadden geschreven. Het 
andere : Onderrigtingen en 
aanmerkingen,, over de voor
werpen en gebeurtenissen in 
Egypte gezien en waargeno
men , is in twee deelen ver
deeld. Het eerste spreekt 
over de ligging en de Iuchtsge-
steldheid van Egypte, over des-
zelfsplanten, dieren, gedenk-
teekenen, gebouwen enz. Het 
tweede handelt over den Np'l 
en deszelfs bijzonderheden. 
De Heer SIIVESTER DE SACY 
heeft in 18 IO eene Fransche 
vertaling van dit werk, in 4'° 
met aanteekeningen, in het 
licht gegeven. Deze vertaling 
wordt meer op prijs gesteld, 
dan die, welke in andere ta
len in het licht zijn gekomen. 

ABDALMAMK , vijfde Kalief 
der Ommiaden, om zijne gie
righeid, den steenen scheerder 
genoemd, begon zijne rege
ring in het jaar 684. Hij 
Veroverde Indië, Mekka, Me' 
diha^ en drong tot in het hart 
van Spanje door. Men zegt, 
dat zijn adem zoo stinkend 
was, dat dezelve de vliegen 
doodde, die zich op zijne lip
pen plaatsten. Hg overleed 
na eene veeljarige regering-
Hij sloeg veel geloof aan de 
droomen; en men heeft te 
dien opzigte even zoo be-
lagchelijke als onbetamelijk 
sprookjes verhaald. Hij gaat 
voor den eersten Arabisclien 
Vorst door, die munt heeft 
doen slaan. 
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ABDAMUIEK , Iaafsfe Vorst-
der Samaniden, door MAH-
MOUD in 999 onttroond; wijl 
hij zich aan zijne vleijers had 
overgegeven, en, zijne eigene 
hulpmiddelen verwaarlozen
de, zijne magt van vreemde 
hulp had doen afhangen, ver
loor hij, zoo als zoo vele an
dere vorsten , zijn rijk, de 
vrijheid en het leven. 

A B D A L O N Y M Ü S , A B D O L O N Y -

arffs, ABDOÜOMINUS , of AIY-
jiosfflm (want de geschied
schrijvers hebben dezen naam 
zeer verschillend geboek
staafd)» een Sidonisch vorst, 
was, hoewei uit koninklijk 
bloed gesproten, gedwongen 
de aarde te bebouwen om een 
bestaan te vinden» AIEXAN-
DE'R de groote, die naar zijn 
welbehagen koningen verhief 
en dezelve weder onttroonde, 
ontnam aan STRATO , Koning 
van Sidon, denschepter, om 
denzelven in handen van AB-
DAX.O»YMUS te stellen. AIEX-
ANDER daarna aan den nieu
wen Koning gevraagd hebben
de^ hoe hij zijne ellende had 
kunnen verduren, antwoord
de hem ABDALONYMÜS: Gave 
God , dat ik de grootheid even 
zoo wel kon verduren! Zoo 
lang ik niets beieten heb, heb 
ik nooit aan iets gebrek ge" 
had ; mijne handen hebben in 
al mijne behoeften voorzien, 
AiEXANDEn zeer voldaan over 
dit antwoord, vergrootte zij
ne staten nog door een nabu.-

D. a i 

rig gewesï, en schonk hem 
een gedeelte des op de Per-
zers behaalden buits. Aldus 
wordt zijne geschiedenis door 
QaiNTus-CuRTitja en JTTSTINUS 
verhaald, welke door den 
Abt MILLOT als fabelachtig 
wordt beschouwd. FONTENEL-
LE heeft onder den naam van 
ABDALONYMÜS , een blijspel in 
vgf bedrijven in het licht ge
geven; en DEI.II,I,E heeft uit 
de geschiedenis van dien vorst 
een schoon bij verdichtsel {épi* 
sode) voor zijn dichtstuk des 
Jardim ontleend, 

ABDAB (Heilige), Bisschop 
in Perzië, ten tijde, van THE* 
0DO8IUS den jonge , liet door 
eenen onbedachten ijver, ee-
nen Heidenschen tempel, aan 
het vuur toegewijd, omver
werpen. De Perzische Koning, 
die tot dus verre de Christe
nen niet verontrust had, be
val aanABDAs, datgene, wat 
hij vernield had, weder op ie 
bouwen; maar wijl deze Bis
schop niet wilde gehoorzamen, 
deed de Koning hem sterven, 
wierp de kerken der Christe
nen omver , en verwekte eene 
verschrikkelijke vervolging te
gen de geloovigen, Dezelve 
duurde meer dan dertig jaren, 
en deed eenen geduchten oor
log, tusschen de Grieksche en 
Perzische Monarchie ontstaan. 
Bij het verhaal dezer geschie
denis , laakt THEODOKETUS den 
Bisschop , den tempel omver 
te hebben geworpen, maar hg 
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prijst hem liever den martel
dood te hebben ondergaan, 
dan denzelven weder op te 
bouwen. Want , mij dunkt, 
zegt hij , dat er geen verschil 
bestaat tusschen het vuur aan 
te bidden, en ter eere van het
zelve eenén tempel te boutven. 

ABDEMEUSK, een Ethiopiër, 
en gesnedene yan het paleis 
van Koning SÉDÉCIAS, ver-; 
kreeg yan zijnen meester de 
bevrijding van den Profeet 
JEREBIIAB. 

ABBEMELEIC , Koning van 
Fez en Marokko, vraagde, om 
zich tegen zijnen neef MAHO-
MED , die hem onttroond had ,< 
te verdedigen, aan den Sul
tan SÉIIM om troepen. MA-
HOMED. werd te zelfden tijde* 
door D. SEBASTIAAN , Koning 
van Portugal ondersteund, 
welke vorst met bijna acht 
honderd vaartuigen in het ko
ningrijk Fez landde. De ou
de Afrikaansche koning le
verde in 1578 slag aan den 
jongen Portugees, en versloeg 
zijn leger geheel en al. Drie ko
ningen sneuvelden in dien veld
slag: de beide Moorsche Konin
gen, (de oom in eene draag
baar, de neef in een moeras) 
en D. SEBASSIAAUT, wiens lijk 
men niet kon wedervinden. 

ABDENAOO , een Chaldeeuw-
sche naam, welken men aan 
AZAHIAS, eea' der medegezel-
len van DAN iet gaf, die met 
hem, op bevel van NABBCHO-

•DONOSOR, wiens standbeeld zij 
niet hadden willen aanbidden, 
in eenen gloeijenden oven wer
den geworpen, en die door 
den waren God, wiens dienst 
zij niet hadden willen verza
ken, te midden der vlammen 
ongeschonden bewaard bleven. 

ABDERAMUS I. bijgenaamd 
de Megtvaardige (als een ver
overaar zulks kan zijn), was 
de zoon van den Kalief HE-
SOHAM , uit het geslacht der 
Ommiaden, De Sarracenen, ia 
opstand tegen hunnen, koning 
JOZEF , riepen hem in het jaar 
7Ó4 vóór J. C. in Spanje» 
Hij behaalde verscheidene 0-
verwinningen op dien Vorst, 
en benam hem in de laatste 
het leven. Hij veroverde Kas-
tilië, Jtrragon, Navarre, 
Portugal, en nam den titel 
aan van koning van Cordova. 
Deze ABDERAMUS de regtvaar-
dige, rigtte in Span/e zoo ve
le verwoestingen aan, dat hij 
er de tweede vernieler van ge
noemd werd. Hij bouwde de 
groote Moskee van Cordova, 
en overleed na eene twee en 
dertigjarige regering. 

ABDERAMTTS II. (ABDOITL-
RAHMAN-BEN-ALHAKEM), bij" 
genaamd de Overwinnaar, 
vierde Kalief der Ommiaden in 
Spanje, zoon van AL-HAKEM , 
dien hij in 8aa, in den ou
derdom van 3o jaren opvolg
de. Bij zijne komst tot den 
troon, wilde ABDOTTI,I,AH, zijn 
oud-oom, hem yan de kroon 
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berooven, ea nam de wapenen 
tegen hem op. ABBERAMUS 
viel hem aan ,, versloeg hem, 
en noodzaakte hem, zich in 
Valenoia optesluiten, alwaar 
hg van verdriet, over zgne 
mislukte poging overleed. Na 
dezen eersten voorspoed, had 
hij met nieuwe oorlogen te 
worstelen. De Franschen hiel
den Catalsmië: bezet; de Noor-
mansche zeeroovers plunder
den Lissabon en Andalusië, 

' en de Asturische Spanjaarden 
bedreigden zgne grenzen. AB-
DERAMBS verjoeg de eerste uit 
JJarcelona, en noodzaakte de 
Noormannen de zee weder 
overtesteken; maar deze voor
spoed werd echter door, on-
spoeden verbitterd; twee le
gers tegen RAMIKUS , koning 
van Leon en Asturiè gezon
den, werden terug geslagen, 
en vele steden, die onder zijn 
gebied stonden, kwamen in 
opstand. Het gelukte hem 
echter, hen te beteugelen5 
hij sloot een verdrag met RA-
Minus, en was verder op niets 
bedacht, dan om devoordee-
len des vredes te smaken. 
Cordova werd met schoone 
gebouwen versierd, en zeer 
versterkt; er teerden Colle-
giën opgerigt, en voor alle be
kende kunsten scholen aange
legd. ABDEHAMUS begunstigde 
de wetenschappen en moedig
de de geleerden aan, maar 
bij was de onverzoenlijke vij
and der Christenen. Dooreen 
tuut gaf hij den Muaelmau-

* • * • IC 

nen de vrijheid, om op staan-
den voet, eiken Christen te 
dooden, die zich op eene on
betamelijke wijze, over den 
Koran of over MAHOMET zoude 
uitlaten. Ondanks zijn' haat 
en zgne magt, was het imst 
onder - zijn bestuur, dat de 
Christenen tegen de Muzel-
raansche magt begonnen op-
tewegen. RAMIRUS overwon 
hem; Arragon verkreeg zijne 
eigene Vorsten; Navarrewerd 
een koningrgk, en geheel het 
Noordelijke Spanje verklaar
de zich legea den Kalief vau 
Cordova. ABDEKAMUS over
leed in 85a aan eene beroer
te in den ouderdom van 6a 
jaren. Hg heelt in het Ara
bisch jaarboeken over Spanje 
geschreven, welke in de Bi
bliotheek van het Eskuriaal 
bewaard worden. MAHAMED, 
de oudste zijner kinderen, 
volgde hem op. 

ABDEBAJVHJS UI* fAnDouirf 
RAHAMAN) , achtste Kalief der 
Ommiaden in Spanje, bijge
naamd, Beschermer van den 
dienst des waren Gods, was 
een neef van ASDOUI/DAH , Ka
lief van Cordova, De Ara
bieren plaatsten hem in 91a, 
ten nadeele van den zoon zijns 
ooms, op den troon. ABDE-
EAMTJS regtvaardigde hunne 
keuze, en bevredigde de op-
roerige gewesten, die zgne 
voorgangers niet hadden kun
nen beteugelen. HS verklaar-

i de den oorlog aan den koning 
4 
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van Leon, die in twee gere
gelde veldslagen, oyer de gé-
heele Muzelmansehe dapper
heid zegevierde. Zonder den 
moed te verliezen , schortte de 
Kalief den oorlog voor eeni-
gen tijd op, riep de hulp der 
Afrikaansche Mooren in, en 
verscheen op nieuw in Kasti-
Uë met een leger van honderd 
vijftig duizend man. RAMI-
KTT8 IL, toenmaals Koning van 
Leon, ontmoette hem bij Si-
manca. De slag duurde eenen 
geheelen dag, en kostte het 
leven aan 80,000 Muzelman
nen, die door den degen sneu
velden of in de wateren der 
Pimerga en Duero hun graf 
vonden; AEDERAMVS wilde te 
vergeefs zijne troepen bij Sa~ 
lamanka weder vereenigen; 
op nieuw aangevallen, vond hij 
zijn heil enkel in de vlugt. 
Bij wist echter zijn verlies te 
herstellen en drong zelfs ver
scheidene malen in Kastilië 
en ia het Koningrijk Leon door, 
Ondaaks de onrust des oor-
logs, beschermde ABDERAMUS 
de kunsten en wetenschappen, 
stichtte eene geneeskundige 
school, de eenige, die toen
maals in Europa bestond , liet 
op eenige mijlen afstand van 
Cordova eene stad en een pa
leis bouwen, waarvan men 
nog de overblijfselen ziet, en 
vormde eene zeemagt, waar
mede hij Ceuta in Jtfrhka over
meesterde. B'4 overleed in 
q6i in den ouderdom van 73 
jaren. Zijn zoon AI-HABEM 
II, i volgde hem op, en gaf 

zich, zoo wel als zijn vader; 
den trotschën titel van Forst 
der geloovigen. Men verhaalt 
van ABDERAMUS eenen trek 
van edelmoedigheid, die in 
een Moorsch Vorst verbazend 
moet schijnen. DonSAifCHo, 
Koning van Leon, uit zijne 
staten .verjaagd en ziek, liet 
hem om bijstand smeeken. 
ABDERAMUS ontving hem ia 
zijne staten i liet hem op eene 
Vorstelijke wijze verzorgen, 
gaf hem een leger, en herstel
de hem weder op den troon. 

AEDERAMTTS , Veldheer van 
den Kalief HEFCBAM drong, 
na Spanje veroverd te heb
ben, tot in Frankrijk door, 
nam Bordeaux in, overwon 
EÏIDES , Hertog van Aquita~ 
niê, in eenen bloedigen veld
slag, verwoestte Poitou, en 
kwam zelfs te Tours, overal 
bloed en verwoesting versprei* 
dende. KAREL MARTEL , door 
EUDES ondersteund stelde een 
paal aan zijne veroveringen, 
ontwrong hem de zege, en be
nam hem het leven, in eenen 
beruchten veldslag in 7 3a 
bij Poitiers geleverd. Deze / 
slag was het begin des ver
vals der Sarracenen, ett de 
eindpaal van hunne overwin" 
ningen in Franhrpk. De 
schrijver van het Essai sur 
l'kistoire générale heeft deze 
beide ABDERAMUSSEN met el
kander verward, en er slechts 
eenen persoon van gemaakt. fc 

ABDERAMUS, verhief zien 
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tot Souverein van Sa/Ia ih 
het Koningrijk Marokko, na
dat bij. zijnen neef AMADIN , 
die dezen staat regeerde, had 
doen doodsteken. Hij regeer
de langen tijd in vrede, doch 
•werd op zijne beurt ook ver
moord. Hij hadeene zeer schoo-
ne dochter, die door een zeer 
aanzienlijken jongeling, A1.1-
BEN-GUÉCIMIN bemind werd. 
Deze jongeling kende haar 
dóör tusschenkomst van eenen 
slaaf enl zelfs van hare moe
der. ABDÉRAMTTS ondekte zulks; 
maar de« vrouw en de doch
ter , die dit opmerkten, gaven 
er ALI*BEN kennis van, die 
zich in staat stelde, om hein 
voor te komen, ABDÉRAMTTS , 
die hetzelfde oogmerk had, 
liet op ^eenen; feestdag Au 
uitnoodigen, om in de Mos
kee te komen. Hij kwam 
met zijnen vriend ÏAHAYA , 
aan wien hij zijn oogmerk 
had te kennen gegeven, en 
doorstak ABDÉRAMTTS toen de-
ze zijn gebed Yerrigtte, dit 
viel voor, in het jaar i5o5, 

ABDEHÜS , een gunsteling 
van HERCUIES. Volgens de 
fabelleer, werd hij verscheurd 
door de paarden van ÜIOME-
jOES.. Om zijne nagedachtenis 
te vereeuwigen, lag de vergode 
held in de nabijheid van zijn 
graf j de grondslagen eener stad, 
aan welke hij zijnen naam gaf. 
De lucht dier stad, zegt men, 

- was zoo besmettelijk, dat men 
et krankzinnig van werd. 

ABBÏASJ de 4e der twaalf 
kleine Profeten, een navol
ger, ja zelfs een naschrijver; 
van JEREMIAS. Men weet 
niets van zijn land, noch van 
zijne ouders; zelfs is het onbe
kend in wat tijd hij geleefd 
heeft. Sommigen maken hem 
tot een' tijdgenoot.van AMOS , 
van OZEAB en ISAÏAS: ande
ren zijn van gevoelen, dat 
hij na de verwoesting vanJe-
ruzahm door de Chalde'ërs ge* 
schreven heeft» De heilige 
HIEUONYMÜS spreekt van zga 
graf', dat de heilige PAtii.ua 
te Samarië gezien heeft*, hij 
schijnt zeer genegen, om met 
de meeste Heb'reeüwsche Com
mentators te gelooven, dat de
ze Profeet, dezelfde ABDIAS, 
bewindhebber van AOHAB 
was, waarvan er in het vol' 
gend artikel gesproken wordt. 

ABDIAS , opziener van het 
huis van ACHAB , Koning van 
Israël, ten tijde van den Pro
feet E I IAS, hield zich zuiver 
en vlekkeloos, te midden van 
een goddeloos en bedorven hof. 
Toen JEZABEL de Profeten des 
Heeren vervolgde, om dezel
ve te doen sterven, redde er 
ABDIAS honderd derzelve, 
die hij in twee spelonken vers 
borgen hield, waarin hij hea 
met brood en water voedde. 
Zoo als wij-in het voorgaan
de artikel reeds zeiden, wordt 
hij door sommigen met dea 
Profeet van dien naam ver» 

I watd, Et aijn nog. andere 
5 
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ABDIASSBU geweest: i.° een 
bestuurder der financiën van 
DAvi»; a.° een der veldhee-
ren van den zelfden Koning; 
3.° een leviet, die onder de 
xegering vanJOSIAS den tem
pel weder opbouwde. 

ABDIAS van Babyion, ge
waande schrijver eener ge
schiedenis van den strijd der 
Apostelen: Mistoria certami' 
nis Apostolici, Hij zegt ons 
in zijne voorrede: JESTJ S CHRIS
TUS gezien te hebben, dat hij 
tot het getal der twee en 
Zeventig jongeren behoorde, 
dat hij de heilige SIMON en 
JUDAS in Pertië volgde, die 
hem tot eersten Bisschop van 
Babylonië zalfden. Maar te 
gelijkertijd haalt hij HtaaEsn?-
EDS aan, die eerst 3o'jaren 
na de Hemelvaart van JESUS 
CHRISTUS heeft geleefd; en 
wil ons doen gelooven, dat, 
wijl hg zelfs in het He-
breeuwsch had geschreven, 
zijn werk door eenen zeke
ren EUTROPIUS, zijnen leer
ling in het Grieksch is ver
taald, en door JULIÜS den 
•Afrikaner, die in 221 leefde 
uit het Grieksch in het La-
tijn. Deze tegenstrijdigheden 
bewijzen, dat de gewaande 
ABDIAS een bedrieger is. 
WOLÏANG LAZITTS, die het 
bandschrift Yan iiit werk in 
Het Klooster Osaak in Karin' 
thUt vond, liet het in i55i 
te Bazel, als een kostbaar 
gedenkteeken der oudheid 
drukken. Er zgo verschei

den andere uitgaven opgelegd, 
zonder dat deze geschiedenis 
eenige meerdere belangstelling 
heeft verwekt. 

i AB DISSI , Patriarch van Mw 
[ ml ia Oostelijk Aasyrië, kwam 

Paus Pi os IV. de voeten kus
sen, die hem in Ï 5 62 met het 
Pallium vereerde. Deze ge
leerde Prelaat, beloofde in 
zijn Patriarchaat, de beslui
ten der Kerkvergadering van 
Zrentet die zijne geloofsbelij
denis had goedgekeurd, te 
doen in acht nemen. In zijn 
vaderland teruggekeerd, be
keerde hij verscheiden Nesto-
rianen. ABRAHAM BOCHEL* 
lENsia beeft zijne Catalogus 
van Chaldeeuwsche schrijvers 
in het licht gegeven. Rome 
i653, en daarna te Men*, 
i655, in 8vo. 

ABDOIOMINOT —• zieABDA-

X0NYMUS. 

ABDON , twaalfde regter van 
het Israëlitische volk, regeer
de gedurende acht jaren. Hij 
liet 40 zonen en 3o klein
zonen na, die hem, altijd op 
70 ezels of ezel-veulens ge
zeten, vergezelden. ;Hg over
leed ia het jaar 1148 vóór 
J. C. Er zga drie andere 
ABDON'B geweest, waarvan et 
een, de zoon van MICHA, 
door den Koning JOSIAS naar 
de Profetesse HOI,DA werd ge* 
zonden, om haar naar haat 
gevoelen te vragen, omtrent 
het boek der wet, dat in den 



A B D. 

tempel was gevonden, 

ABDON (Heilige), een Per-
zer, kwam te Home met den 
Heiligen SENNEN, zijnen land
genoot, waar beide het ge
loof beleden, en in a5o, on* 
der de vervolgingen van DE-
CIUS ten dood werden gebragt. 
De Christenen namen hunne 
ligchamen weg, en bragten 
dezelve in het huis van eenen 
Sub-Diaken, QUIIUNUS ge
naamd. Onder de regering van 
KONSTANTIJN dengroote, wer
den de overblijfselen dier Hei
ligen , naar het kerkhof van 
PoNiiANtfs overgebragt. De
ze begraafplaats werdfdus'ge-
noemd naar degene, die de
zelve hadden doen aanleggen. 
Men noemde dezelve ook, 
naar eenige teekenen, die 
men er op vond* Ad ur-
sum pileatum; doch werd de
zelve na dien tijd, naar de
ze beide Heilige Martelaren 
geuoemd. Zij lag bij den Ti-" 
ber aan den weg van Porto, 
op eenen geringen afstand 
van Rome. Men ziet er nog op 
een oud stuk van eenen graf
zerk , de namen en afbeeldsels 
onzer Heiligen, eene kroon 
en Perzische muts op het hoofd 
hebbende. De heilige ABDON 
en SENNEN worden in den 
ouden Kalender van TIBEEIUS , 
en in verscheiden Martelaars
boeken genoemd. Hunne ge-
*cltriftent die van later dag-

(*} Dit dichtstuk is eerst door 
t,ENS in h«t Wedeïduitich otergcb 
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teekening zijn, kunnen niet 
als echt beschouwd worden , 
zoo als de Kardinaal Novia 
zulks ook bewezen heeft. 

ABDTOMUMEM' , tot de sekte 
der Almohaden of Muavedi-
ten, zoon tan eenen potten
bakker, liet zich in 1748, 
nadat lig de stad Marokko, 
stormenderhand ingenomen, 
en bijna geheel verwoest had, 
tot koning derzelve uitroepen. 
Hij liet den koning onthal-
zen en wurgde eigenhandig 
den opvolger der kroon. An-
DUXMÜMEN overwon daarna de 
koningrijken Fes, Tunis m 
Tremecen; hij maakte zich 
gereed, om naar Spanje over 
te steken, toen hij in 11Ö6 
overleed. Dit plan werd ten 
uitvoer gebragt, door zijn zoon 
JOZEF II. De rader was een 
der dapperste mannen zijner 
eeuw; maar zijne dapperheid 
nam meer haren oorsprong in 
zijne wreedheid dan in de ver
hevenheid zijner ziel. 

ABEH-ÜAKD , ABAH&ABD of 
ABELARD (PJBTRUS) religieus 
der orde van den heiligen BE-
UBDICTUS, is berucht geworden 
door zijne minnarijen met HE-
X.OÏZB, en meer nog, sedert dat 
BAYI.E hem heeft willen voor
stellen als een slagtoffer van den 
haat en de afgunst, en dat 
POEK zijne ongelukken in snhoo-
ne verzen heeft herhaald (*), 

D. SMIT,'en o»der̂ *mi daor Tot-
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Werd te Palais bij Nantea 
In 1079 uit een adellijk ge
slacht geboren. Hij was de 
oudste zijner, broeders, doch 
hij stond hun al de voorreg», 
ten van het eerstgeboorte-regt 
af, om zich geheel aan de stu
die toe te. wijden. Voor de 
redeneerkunst scheen hij de 
meeste neiging en den groot
sten aanleg te hebben. Bran
dende van eerzucht om de 
schranderste mannen van Eu
ropa, door zijne redeneringen 
in verwarring te brengen, 
begaf hij zich naar Parijs, 
bij WILLEM DE CHAMPEAUX;, 
Aartsdiaken der Lieve-Vrouwe-
ïce'rk (Nofre-Dame), en den 
grootsten redekunstenaar van 
zijnen tijd, ABEIXLAKD tracht*-
te; zich eerst; in zijne vriend
schap in te dringen, hetwelk 
hem niet vele moeite kostte. 
Maar de zegepraal, die hij in 
vele twistreden behaalde, on
der andere over het stelsel 
van het bovennatuurlijk be
staan eener algemeene natuur, 
gevoegd bij zgne verwaand
heid en zijne grootspraak, 
haalde hem den haat zijns 
meesters en zijner medeleerlin
gen op den hals. Deze geduch
te kamp vechter verliet hen , 
om elders te strijd te gaan 
trekken. Hij opende eerst ee-
ne school te Melun, daarna 
te Corbeil, en eindelijk te 
Parijs, Zijn naam werd zoo 
beroemd, dat al de overige 
meesters zich zonder leerlin
gen bevonden, De opvolger 
Van WlI-WEM »B CïUMKEAÜX 

in de school van Parys, bood 
hem zijnen leerstoel aan, en 
bloosde niet zich onder het 
getal zijner leerlingen te plaat
sen. ABEIIXAHD werd de leer
aar naar den smaak, en wijl 
zijne onvoorzigtigheid met zgne 
verwaandheid toenam, maakte 
hij aanspraak op eene verbind» 
tenis, met eene aanzienlijke 
jonge maagd, eene nicht van 
FMCBERT, Kanonik van Parijs, 
De gevolgen waren zoodanig, 
dat de oom woedende werd, 
en ABEIILARD , hoewel sedert 
dien tijd, door een geheim 
huwelijk met HEIOIZB verbon
den, liet ontmannen. ABEIÜ-
IARD ging zijnen hoon in de 
abdij van Saint - Denis in 
Frwbrgk verbergen, waarin 
hij religieus werd; HELOÏZE 
nam te gelijker tijd te Jr> 
genteuü den slurjer aan. De 
leerlingen van ABEÏIILABD 
drongen bij hem aan, om,zij
ne openbare lessen te hervat* 
tens hij opende eerst zijne 
school te Saint-Denis, «B 
daarna te Saint' uiyoul' de-
Prov'ms. De toevloed van stu
denten was zoo groot, dat 
sommige schrijvers derzelver 
getal tot 3,ooo brengen. In-
tusschen werd zgne verhan
deling over de Drieëenheid 
in 11 ai in de Kerkvergade
ring van Soissons veroordeeld' 
De heilige BERNAKDUS schreef 
hem, om hem aantesporen, 
zijn daarin ontwikkeld gevoe
len te herroepen , en zijne 
werken te verbeteren, fljj 
weigerde zulks, en wilde de 
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uitspraak» van het Concilie van 
Sens\afwachten , dat eerlang 
zoude vergaderen, en verkocht 
dat de heilige EERBAREes er 
bij zoude tegenwoordig zijn. 
De Abt van Claiwaüx was 
er werkelijk, en legde grond
stellingen uit het werk van 
ABGIM,ARD Yoor, terwijl hij 
den schrijver opriep, om de
zelve te regtvaardigen ofte 
herroepen. Deze deed geen 
van beide: hij beriep zich op 
den Paus en ver wij derde zich. 
Uit eerbied voor zijne beroe
ping, deed de Kerkvergade
ring niets anders dan zijne 
stellingen veröordeelen, en 
maakte geen gewag van zij
nen persoon. Men zegt, om 
hem te verschoonen, dat hg 
•wel zag, dat de heilige BGR» 
NARDUS en de Bisschoppen van 
het Concilie van Sens tegen 
hem ingenomen waren, en dat 
zgne regtvaardiging tot niets 
zoude gediend hebben: een 
hatelijk voorwendsel, waar
van een stijf hoofdige zich kan 
bedienen, als het hem behaagt. 
Het aaa het Concilie overla
ten , er vervolgens van appel, 
leren, zelfs vóór, dat het uit
spraak, heeft gedaan, is een 
bewijs van opstand en kwade 
trouw: de Bisschoppen waren 
zijne wettige regters; wijl hij 
weigerde zich te regtvaardi
gen , verdiende hij veroordeeld 
te worden. Hij werd oók 
werkelijk te Rome zoo wel 
als te Sens veroordeeld. IN-
NocEJmtra II bevestigde de 
besluiten van dit Concilie, en 

beval, dat dè werken van 
ABEII/LAUD verbrand, en der-
zelver schrijver, met verbod 
van te onderwijzen, opgesloten 
zoude worden. ABEHLARD , 
als schrijver even zoo onger 
lukkig als minnaar, gaf een 
verdedigschrift in het licht; 
en wgl hij zgne beroeping 
op den heiligen Stoel meen
de te moeten voortzetten, zoo 
vertrok hij naar Home, Clt*-
ny doortrekkende, hield PE
TRUS de Eerwaardige, abt van 
dat klooster, hem in zgne een
zaamheid op , en beproefde om 
hem te bekeereb. Door zgne 
zachtmoedigheid en zgne gods
vrucht gelukte hem zulks: hg 
schilderde den '* Paus zijn be
rouw af, en Verkreeg vergif
fenis voor hem; hij w*s te 
gelijker tijd werkzaam, orn 
hém weder niet den heili
gen BERNARDUS te verzoenen, 
waarin hij ook slaagde. Hoe
wel ABEILLARD nleer uit spijt, 
dan uit godsvrucht in het kloos
ter was gegaan, schijnen zij
ne brieven aan HEIOÏZK ech
ter te getuigen, dat hij wel
dra met den geest van dezen 
staat bezield werd. Deze tee-
dere minnaresse was toenmaals 
in den Trooster (Paraolet), 
een bedehuis, dat haar min
naar, bij Nogent sur' Seine* 
in 1122 ter eere der heilige 
Drieëenheid had doen bouwen. 
HELOÏZB voerde aldaar met 
verscheidene andere religieu
zen eene heilige levenswijze. 
ABBILLAR» vond inhetklooS' 
ter yan Cluny den vrede der 
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ziel, welken de vermaken en 
den roem hem niet hadden 
kunnen geven. Zeer zwak ge
worden zijnde, werd hij naar 
het klooster van den heiligen 
MAROEIIIÜS, hg Chalons-sur-
Saone gezonden, alwaar hij 
in 1142, in den ouderdom 
van 63 jaren overleed. HE-
XOÏZE verzocht om het stof
felijke overblijfsel van ABEIL-
XAKD, en liet hetzelve in het 
Paraclet begraven. PETRUS 
de Eerwaardige, vereerde hem 
met een grafschrift. Welken 
lof men ook aan ABEII/LARD 
toezwaaije, zoo kan men toch 
niet ontkennen, dat hij eene 
buitengewone verwaandheid 
bezat. Met minder eigenlief
de, zou hij minder berucht 
en gelukkiger zijn geweest. 
Profestantsche schrijvers heb
ben beweerd, dat hij veroor
deeld en vervolgd is geweest, 
niet om zijne dwalingen, maar 
wijl hij tegen de Monniken 
van Saint-Denis had staande 
gehouden, dat hun Heilige 
niet dezelfde was, als de hei
lige DIONYSIXTS de Areopagi-
ter; zulks is een bedrog. Dit 
punt werd, noch te Soissons, 
noch te Sem, noch te Home in 
aanmerking gebragt: ABEII-
IARD werd veroordeeld, om 
de dwalingen, die hij met 
betrekking tot.de allerheiligste 
Drieëenheid, de menschwor
ding, de genade en verschei
den andere hoofdpunten had 
geleerd. Men kan de veroor
deeling derzelve zien, in de 
verzameling zijner werken in 

1616 (de titel heeft somtijds 
het jaarmerk 1616 en dan ook 
weder 1626) te Parijs in een 
zwaar deel in 4.'" volgens de 
handschriften van FRANCISCOT 
B'AMBROISE uitgegeven. Deze 
verzameling bevat. i.° Ver
scheidene Brieven: de eerste 
is een verhaal der verschil
lende ongelukken des schrij> 
vers, tot op het tijdstip van ' 
bet Concilie van Stens; de 
derde, de vijfde en de acht
ste zijn aan HELOÏZE gerigt. 
2.0 Predikatiën; 3»° Leer
stellige Verhandelingen, Het 
JSexameron in Genesim van 
ABEILLLARD is in het der
de deel van den Trèsor des 
Anecdotes de MARTAKE ge
drukt. Men vindt in deze ver» 
schillende werken, eene ster
ke verbeeldingskracht, schran
derheid en vernuft, maar men 
ziet er nog meer zonderlinge 
denkbeelden, qdele spitsvin-
digheden en Barbaarsche uit
drukkingen in. Dom GERVA-
SIUS gaf in 1720, in 2 Dl.» in 
12.0 het leven van ABmx,zdnn 
en HJSLOÏZB in het licht. Drie 
jaren later liet hg in 2 dee-
len in 12.° de ware brieven ! 
dier twee geliefden drukken, 
met geschied- en oordeelkun
dige aanmerkingen, en eene 
vertaling, die slechts eene 
langdradige omschrijving is, 
en waarin men dikwijls vrije 
en ligtzinnige uitdrukkingen 
aantreft. Men heeft onder den 
naam van ABEIILARD en HE-
IOÏZE, verschillende Brieven 
in het licht gegeven, diezui-

http://tot.de
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ver romanesk zij"» — Zie POPE 
en COLARDEAU. De beste uit
gave der echte brieven van 
A.BBH.LARD en HEI.Ö'ÏZE, is 
die van Londen 1718 in 8.° 
in het Latijn. Dezelve is met 
de beste handschriften verge
leken , en is niet zeer gemeen. 
Men heeft er in 1782 eene 
schoone uitgave adl.n in 12.0 
met eene nieuwe vertaling van 
BASTIEN , en eene in 1796 
3 dl.» in 4.0 met het leven, 
des schrijvers, door ME LATT-
NAYE , en de vertaling of om
schrijving van Dom GERVASITTS 
van in het licht gegeven'; maar 
al deze uitgaven daargesteld, 
om de nagedachtenis dier beide 
gelieven te herstellen, hunne 
minnarijen te verdedigen, en 
de ongeregeldheden hunner 
jeugd beroemd te maken, zijn 
enkel van de ligtzinnige le
zers der Romans bekend.— 
Zie HELOÏZE. 

ABEJLLE (GASEARD) , Pri- * 
oor van Notre- Dame de la 
Merci werd in 1648 te Ries 
in Provence geboren. Nadat 
hij Provence in zijne eerste 
jeugd verlaten had, kwam hij 
te Parijs, alwaar hij zich 
door zijnen opgeruimden geest 
zeer bemind maakte. Door 
hem den titel van Secretaris 
te geven, verbond hem de 
Maarschalk van Luxemburg 
aan zijnen persoon. De dich
ter volgde den held in zijne 
veldtogten. De Maarschalk 
schonk hem zijn vertrouwen 
gedurende zqn leven, en bg | 

zijn overlijden beval hij hem 
zijnen erfgenamen als een 
achtenswaardig man aan. De 
Prins van Conti en de Her
tog van Vendóme vereerden 
hem met hunne gemeenzaam
heid. Hij behaagde hun door 
zijn levend en opgeruimd on
derhoud. De kwinkslagen, die 
in den mond van een' ander 
geene opmerking zouden heb
ben verdiend, maakte hij 
geestig en aardig door de 
wending, die hij aan dezelve 
gaf, en door de gebaarden , 
waarmede hij dezelve /deed 
vergezeld gaan. Een zeer lee-< 
lijk en gerimpeld gelaat, dat: 
hij naar goedvinden plooide, 
diende hem als zoo vele mom-
aangezigten. Wanneer hij 
een verhaal of een blijspel 
las, bediende hij zich op eene 
zeer koddige wijze, van dit 
veranderlijke gelaat, om daar-

• door de verschillende personen 
van het stuk aanteduiden, 
hetwelk hij voorlas. De Abt 
ABEILLE bezat een prioorschap 
en eene plaats in de Fransche 
Academie. Wij hebben van 
hem Oden, Brieven, verschei
den Treurspelen, een Blij
spel en twee Zangspelen. 
Een Vorst zeide van zijn 
treurspel CATO dat, indien 
CATO van Utika verrees, hij 
even zoo min CATO zoude 
zijn, als die van den Abt 
ABEILKE. Men kan er bij
voegen, dat indien de schrij
ver van CATO weder op de 
wereld kwam, hij er noch 
als een VONK* > noch al» 
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een RACÏHE, noch als een 
CORNEIILE zou ontvangen 
worden. Hij wist wel wat 
er tof een' goeden dichter 
vereischt werd, maar hij was 
zulks niet. Zijn stijl was 
zwak, flaauw en zenuwloos; 
en het edfele, dat hq in zrju 
karakter bezat, straalde in 
zijne gedichten niet door. Hij 
stierf te Parysdn 1718, Zie de 
Memorien van JNicjsnoir 42e 
deel. D'AÜEMBERT heeft zijne 
lofrede in het licht gegeven. 

ABEIIME (SOIPIO) , broeder 
van den voorgaande heeft eene 
uitmuntende Verhandeling 0-
ver de beenderen, l685 in 
ia . 0 nagelaten, met verzen, 
die tot bewijs kunnen ver
strekken , dat hij niet van het 
dichttalent" ontbloot was. Hij 
overleed in 1697, Hij was 
chirurgijn-majoor bij het re» 
giment van Picardië geweest. 
Uok over deze betrekking gaf 
hij in 1696 onder dezen titel: 
De volmaakte veld-chirurgijn, 
eene verhandeling in 12.0 in 
het licht. 

ABEIJCLE (LODEWIÏK PAÜ-
x.vs) , geboren te Totdon den 
3 Junij i 7 i 9 l lid der land-
huiTshoudftlijke Maatschappij, 
algemeen Inspecteur der fahrie 
ken in Prankrijk, en daarna 
secretaris van het Kureau van 
koophandel; overleden te Pa
rijs den 28 Julij 1807» heeft 
een groot aantal werken, over 
den landbouw , de landhuis-
hcudkunde, den koophandel 

en de staatkunde uitgegeven. 
De voornaamste zijn: i.o Corp» 
d'observations de la sociétè 
d:'agriculture , de cammerce et 
arts, établie par les, étattt de 
Bretagne. — (Feraamding 
pan waarnemingen van de 
maatschappij van landbouw , 
koophandel en kunsten, door 
de Staten van Brelagne ge
sticht). — 2 dl.° in 8.0 ABEIIT 
I E ontwikkelt in dit werk, den 
grondregel der economi$ten,va.n 
welke hij een groote voor» 
stander was. MONTAUBOIN , 
een koopman te tantes Ie* 
verde vele bouwstoffen tot de 
zamenstelling van dit werk. 
2.0 Réflexions sur la police 
des grains en Angleterre et 
en France. — (Overwegingen 
over" de bepalingswetten op de 
granen, in Engeland en Frank
rijk) — 1764, in 8,0 JEéne 
zeldzame Brochure — 3.e 
Principes sur la liberté du comr 
merce des grains, ~— [Grond* 
regels over de vrijheid van den 
graanhandel) 1768 in 8." Dit 
werk werd gehekeld in het 
Dagblad van den koophandel 
ABËILMB is de uitgever ge
weest der Observations de M-
BB M.AI'BSBEttBE SUT IhistOÏTi 
naturelle de BojFPOir — (Jan' 
merkingen van den Heer D* 
WlAtBsunnBEs op de natuur-
lijke Historie van BOFFOX) 
1798 2 dl.» in 4.0 en in 8.» 

ABEÜ , tweede zoon onzet 
eerste ouders, ofierde aan 
jGod de eerstelingen zijner 

vruchten op; KAIV zg'nbroe* 
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der afgunstig, dat zijne offer* 
ande dea Hemel niet zoo aan
genaam was, doodde hem in 
het jaar 3874 vóór J. C. De 
droomerijen, welke de Rab
bijnen over het gedrag van 
ABEL hebben geschreven, ver
dienen de minste aandacht niet. 
Het eenvoudige en ongekmv* 
stelde verhaal der H. Schrift 
geeft aanleiding tot verschei, 
dene overwegingen, I.P Het 
lot der beide broeders moest 
aan onze eerste ouders de ver* 
schrikkelïjkste gevolgen hun
ner zonde, en de vreesselijk-
ste ellende, waartoe hunne 
nakomelingschap veroordeeld 
was, doen gevoelen. 2 ° Het 
lot van ABEL bewijst, dat de 
belooning der deugd niet in 
deze wereld moet gezocht wor
den. God had aan KAÏN ge
zegd, terwijl hij over zijne 
misdaad nadacht. «Zult gij, 
indien gij wel doet er geene 
bélooning voor ontvangen? In
dien gij kwaad doet, zal uwe 
zonde zich tegen u verheffen." 
ABEL intusschen ontvangt voor 
alle belooning zijner gods« 
vrucht eenen geweldigen én 
vroegtijdigen dood. God heeft 
dus zijne belofte in een an
der leven vervuld. Volgens 
den heiligen PABLXTS , heeft 
ABEL, door zijn geloof, aan 
God een beter offer aangebo
den dan KAÏN , daardoor heeft 
hij den naam Yan regtvaardige 
verworven. « God zelf, zegt 
deze Apostel, heeft getuigenis 
gegeven aan zijne offeranden, 

I. DEEL. 

en door dit geloof spreekt hij 
na zijnen dood." Fideplurv* 
mam hostiam ABBZ, quam 
CAÏH obtulit Deo , per quam 
testimonium conseculus est esse 
justus testimonium perhibente 
muneribus ejus Deo ; et per 
Ulam, defunctus adhuc foqui-
tur. Wat heeft het geloof van 
ABEL kunnen zijn, anders dan 
een vast geloof aan het toe
komstige leyen ? De getuige
nis , die God van hem gege
ven heeft, zou bedriegelijk 
zijn, indien de godsvrucht van 
ABEL van alle belooning ver
stoken was. De toegevend
heid, met welke God KAÏN 
na zijne misdaad behandelt, 
zou een nieuw voorwerp van 
ergernis zijn. De Kerk haalt 
dikwijls het offer van ABEL, 
als een voorbeeld eener hei
lige , zuivere belangelooze en 
geurige offerande aan, voor
namelijk in den Kanon der 
Mis, aicut accepta habere dig-
natus es munera pueri tui 
justi ABBX,, GESNER heeft een 
Hoogduitsch dichtstuk over den 
dood van 4BEZ in het licht 
gegeven, dat in verscheiden 
levende talen, zoo wel be
rijmd als in proza vertolkt is; 
ook KLOPSTOCK beschreef in 
dezelfde taal zijnen dood in 
een toóneelspel en lierzangen , 
en de Fransche dichter LEBOÜ" 
VÉ heeft over hetzelfde onder
werp een treurspel in drie be
drijven in het licht gegeven. 

ABEX. of A*LE (TBOUAS) t 

f 
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Kapellaan van CATHARINA , | 
•vrouw van HENDRIK VIII., 
Koning van Engeland, een 
zeer godvruchtig man, en een 
overige Catholijke, werd in 
i»54o' gewurgd-, ontwijd en 
gevierendeeld, wijl hg had 
durven staande houden, dat 
HENDRIK zich niet als hoofd 
fler Anglikaansehe kerk kon 
doen erkennen. Zijne verhan
deling: De non dissolvendo 
HBKRICI et CATJXAatKM ma-
trimonio, had deze vorst ge-
fteèl tegen hem verbitterd. 

ABEI-A (JOAKHSS FRANCIS-
ous), Commandeur der orde 
van Maltha, is door een zeld
zaam en belangrijk boek be
kend. Hij gaf hetzelve in 1647 
te Maltha in fol, onder den. 
titel van Maltha illmtratam 
het licht. Oit werk in vier 
boeken verdeeld, is in eenen 
zeer goeden stijl in het Itali-
aansch geschreven, bevat de 
beschrijving' van het eiland 
Maltha, en van deszelfs voor
naamste oudheden. Het is 
door JOANNES ANTONIVS SEI-
MER in het Latijn vertaald, 
en wordt in het i5.« deel der 
verzameling. Thesaurus an-
tiquitatum et hisioriarum Sici-
Uce aangetroffen. 

ABERARD — Zie ABEILARD. 

ABELÏN (JOANNES PHILIP-
J»D8) , een geschiedschrijver te. 
Straatsburg geboren, en in 
1646 overleden, meer bekend 
cjider den naam van LODE-

WIJK GOTTEBEID of GoLTO» 
FREIDDS welken naam hij aan 
het hoofd van de meeste zij- i 
ner werken heeft geplaatst, 
heeft een groot aantal ge
schriften in het licht gegeven* 
De méestbekende zijn: IJ> 
Tkeatrum Europosum. Hij 
heeft slechts het eerste deel, 
dat de geschiedenis van Europa > 
van 1617 tot het einde van ? 

1628 bevat, onder zijnen wa
ren naam, in het licht gege
v e n . D e bes!e uitgave dezer 
wijdloopige Compilatie, in het . 
Hoogduitsch geschreven, is die 
vaxi Frankfort ij 18, 21 dee
len in fol. De deelen door 
ABELIN SCHI/EDER ett ScHNEI-
DER̂  zamengesteld, zijn veel 
belangrijker, daa die hunner 
talrijke vervolgers. 2.0 De 
deelen 17, 18, 19 en 20 
van den Mjiaovnioa galloi 
belgicus ; een werk in het La
tijn geschreven, waarin men 
het verslag der gebeurtenis
sen vindt opgeteekend, dieirt • 
Europa van 1628 tot i636 
zijn voorgevallen. De eerste 
deelen zijn van GOTHARB 
AtóuR. • SA Besch'tjving van 
het koningrijk Zweden , Hl 
het Hoogduitsch , Frankfort, ; 

' i632, in fol. -4.0 Geschied-
kundig jaarboek of Beschrij* 
ving der geschiedenis van het 
begin der wereld tot het jaar 
rtifSi met een groot aantal 
gegraveerde platen, door MAT* 
THIAS MERIAN, in het Hoog- ^ 
duitscu, Frankfort i63a, i» ; 
fol. 5.o Het twaalfde en laat" 
ste deel yaa de Geschiedenis 
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det Oost'lndiën, ónder dezen 
titel, Historici orientalis In: 
dia, tom. XII. Jt Lvnovicvs 
GoTTOPniDxss ex anglico et 
belgieo serrnone in lathnum 
iranstuüt etc,, een zeldzaam 
en kostbaar werk, wanneer 
het volledig is, Men heeft er 
4000 Franken voor de Bibli
otheek des Konings yan Frank
rijk Yoor betaald. 

ABEIIII (LOBEWIJK) , Groot 
Vicaris yau Bayonne, Pastoor 
van Parp's, en daarna Bis-
schop van Rkodes, werd in het 
Fexirt'Franpais in 1604 ge
boren. Om in de stilte en af
getrokken in het huis van 
Saint Lazare te Parijs te le
ven, legde hij in 1667 zijne 
Bisschoppelijke waardigheid 
neder, 3 jaren na er toe be
noemd te zijn, Hij overleed 
er in 1691, na verse heiden 
werken in het licht te hebben 
gegeven. De voornaamste 
zijn: 1.° Medulla theologioa, 
in 12.0, om welk werk Boi-
xEAtr hem den titel van 
moelleux ABELLI gafs het
welk echter de verdiensten 
van het werk niet beneemt. 
2.o Het Leven fan den heili
gen VINCBISTIÜS van Paula 
in 4«t°' Hij verklaart zicho-
penlijk tegen de aanhangelin-
gen van den Bisschop van 1J-
peren, en vooral tegen den 
Abt van SAINT-CYRAH. De 
Heer COLMST heeft een uitge
breider , in 2 dl» in 4.*° uit
gegeven , waarvan men een 

goed uittreksel 1 dl. in ïa*" 
heeft; maar dat van ABELI.1 , 
thans zeer zeldzaam, is dooe 
den eeavoudigen, teederen en 
zal venden toon, dien de schrij
ver er in heeft weten te ver" 
spreiden, verre boven dat van 
€OM.ET verheven. Men houdt 
zich met eenen herdruk van 
hetzelve bezig. 'ó.o Deover* 
levering der Kerk aangaande 
de vereer ing der heilige Maagd, 
De Protestantsche leeraars heb
ben dit stuk dikwijls aange
haald tegen den grooten Bos-
SUET, en wel om eenige over-
drevene en onnaauwkeurige 
uitdrukkingen, die de ver-
wijtingen aan de Catholgkea 
gedaan, schenen teregtvaar-
digen. 4.0 Overwegingen» si 
dln in 12.0 zeer algemeen ver
spreid. Eindelijk eenige an
dere werken, alle even zeef 
geschikt, om der godsvrucht 
voedsel te geven. De schrijver 
was een man met alle pries
terlijke en herderlijke deug
den versierd. Zie Memoires 
de NIOSROK tome &i. 

ABEN-BITAR, of At.-BEI* 
THAR. , een beroemde Arabi
sche kruid- en geneeskundige, 
werd te Benana, bij Malaga 
geboren. .Wijl hg buitenge
meen veel van de kruidkun-
da Meld, reisde 'hij veel, om 
er zich in te volmaken, en be
zocht een gedeelte van Afrika 
en Azië. SAIADÏH benoemde 
hem tot eeraten geneesheer 
van Mgyptet en, m êm 

as 
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duod van dien Vorst, gaf hem 
MELEK-AI-KAMII, , Soudaan 
van Damashus, het algemeene 
opzigt over zijne tuinen. Men 
gelooft, dat hg in 1248 stierf. 
AÏ--BEITHAU heeft een werk 
nagelaten : Verzameling van 
eenvoudige geneesmiddelen ge
noemd. Het handschrift daar
van wordt in de Bibliotheek 
van het Eskuriaal bewaard; 
en men kent er enkel de 
voorrede van, die in de Bi-
bliot. arab. Hisp. gevonden 
wordt, en het artikel dat over 
de limoenen handelt, in het 
ïatrjn door ANBREAS AXEAGO , 
te Parijs in 1602, in4. t o uit
gegeven. 

ABEHDAWA (JAKOB), een 
Spaansche jood, in i685 0-
verleden; hij was prefekt der 
Synagoge vaa Londen, Men 
heeft van hem eene Verza* 
meling van verklaringen over 
verscheidene plaatsen der hei
lige Schrift. Amsterdam, x685 
in fol. en andere door dege
leerde Hebreé'rs zeer op prijs 
gestelde werken. . 

ABEN-EZRA. (ABKAHAM), een 
beroemde Spaansche Eabbija, 
dien de Joden den PVijze, den 
Qroote en Bewonderenswaar
dige hebben bijgenaamd, een 
titel, dien z^ne geschriften 
niet altijd regtvaardigen. 
Wijsgeer, sterreknndige, dich-

(*) Of geheimkundige, Bij de Joden iemand, die in de ver» 
borgen* • kunst,-van de uitlegging der Heilige Schrift er va' 
ren is, Y 611 a I e r, 

ter, kabalist (*)} commenta* 
tor, hij ondernam alles, en 
slaagde in vele zaken. Men 
heeft vele werken van hem, 
onder welke zijne Commen-
taria zich bijzonder voordee-
lig onderscheiden. Hij was 
de eerste, die de verbloemde 
reden aan de leeraars zijnet 
natie zoo eigen, niet gebruikte, 
en die zich aan den taalkun-* 
digen zin der woorden en aan 
de letterlijke verklaring van 
den tekst verbond. Hij is 
de eerste, die heeft durven 
beweren, dat de Israëlieten 
de Roode-Zee niet op eene 
wonderdadige wijze waren 
doorgetrokken , maar dat Mo-
^EB -van een laag getij had 
gebruik gemaakt om den zee-
boezem aan deszelfs uiterste 
einde door te trekken. Dit 
dwalend en valsch gevoelen 
maakte geea opgang, en het
zelve strijdt «00 zeer met de 
woorden van den tekst dat 
wij er niets van zouden zeg
gen , indien de hedendaagsche 
Protestanten, en al degene, 
die de wonderen der heilige 
Schrift uit natuurlijke oorza
ken willen afleiden, dit ver
metele gevoelen niet toetra
den. Zie Brieven van «enige 
Joden ens. Zijn werk geti-
tel Jesud-Mora, is zeer zeld
zaam. "Hetzelve is eene aan
sporing tot de beoefening van 
den Talmud, daar weinig ge-
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bruik van wordt gemaakt. 
Men heeft nog van hem Ele-
gantice grammatica}, Venetië 
1546, in 8.0 en eenige ande
re werken over de genees en 
zedekunde, waarvan men den 
Catalogus in BAB.ÏHOX,OMIO , 
met een levensschets van den 
Schrij ver vindt. Hij overleed 
in het jaar 1174, in den ou
derdom van omtrent 7Ö jaren. 

ABENZOAR/—Zie AVENZOAR. 

ABERCROMBY (Sir RALBH ,} 
een bekwaam Engelsch Veld-? 
heer, in Schotland geboren,-
werd zeer vroeg als standaard, 
drager bij de lijfwacht ge
plaatst , en spoedige van den 
rang van luitenant, dien hij 
in 1760 verkreeg, tot dien 
van kapitein der ruiterij, van 
luitenant-kolonel, van bevel
hebber van het 7.e regiment 
dragonders, en van generaal» 
majoor bevorderd. Op het 
vaste land aangesteld, was 
hij den a3 Mei 1793, bij den 
aanval der legerplaats van 
Famarst en bij de gevechten, 
die voor Duinkerken plaats 
hadden, tegenwoordig; daar
na werd hem het bestunr van 
een der voornaamste aanval
len yan het beleg van Va~ 
fanciennes toevertrouwd, en 
in het volgende iaar verkreeg 
hij het bevel over de voorhoe
de van het Engelsche leger; 
deze veldtogt, die voor de 
Britsche wapenen niet geluk
kig was, werd door eenen 

T 
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nog ongelukkiger aftogt ga« 
volgd, die in 1796 plaats 
had', en gedurende welken 
ABERCROMBY die voor Nijme
gen was gekwetst geworden, 
eene zeldzame bekwaamheid, 
en eenen hoven de gebeurte
nissen verheven moed aan den 
dag legde. In 1797, werd 
hij tot ridder der Bad-urde en-
gouverneur van het eiland 
fVight benoemd, en verkreeg 
den rang van luitenant-gene
raal, Eindelijk gaf men hem 
in 1798 het opperbevel over 
het leger in Ierland, hij be
hield het slechts korten tijd , 
niettegenstaande de grootste 
gematigdheid en de bekwaam
heid, die hij in de moegelijk-, 
ste omstandigheden aan den 
dag legde. Zijn van natuur 
bevredigend karakter, vond 
groote hinderpalen in de bui-
tengemeeae verbittering der 
partgen, in de moeijeïtjkheden, 
waarmede het burgerlijke be
stuur te worstelen had, en 
vooral in de onmogelijkheid , 
ora onder de troepen de orde 
en de tucht te brengen, die 
tot den goeden uitslag van 
eenen togt van dien aard on
vermijdelijk noodzakelijk was, 
In Engeland terug gekeerd, 
genoot hij er gedurende wei
nige maanden eenige rust, 
en werd in 1799 opgeroepen, 
om onder den Hertog van 
YORCK , het bevel over den 
tegen Holland gerigten togt 
te voeren. ABERCROMBY kon
digde er ten voordeele des 
3 
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stadhouders W I U M V.) twee 
•proclamatien af, die liet min*» 
ste gevolg niet hadden. Den 
17 September leverde en ver
loor de Hertog eenen veld
slag , tem gevolge waarvan de 
JËngelsehen zich in eenen as er 
seteligen toestand bevonden. 
Men verweet aan den Hertog, 
«Iken raad van den veldheer, 
die het bevel voerde over den 
linkervleugel • zijns legers, en 
wiens troepen zich met eene 
onoverwinnelijke hardnekkig
heid hadden verdedigd, in 
tden wind te hebben geslagen: 
«eindelijk deed op den 2 Oc-
foher eene nieuwe ea beslis
sende nederlaag door het Jn~ 
glo-fRmsisch leger ondervon
den , ele oaderneming ge
heel mislukken, ABEHCRÓMBY , 
dien men onmogelijk dezen 
slechten uitval kon te laste 
leggen, wijl geen enkel zij
per plans was aangenomen, 
werden dien dag twee paar-: 
4en onder zich doodgeschoten. 
Zijn roem, wel verre van 
door deze nederlaag verzwakt 
te worden, scheen er , wijl 
men overtuigd was, dat bij 
er geheel vreemd aan was, 
esnen nieuwen luister door te 
erlangen, en deed hem kort 
daarna het bevel over den 
togt bekomen, die tegen E~ 
gypte, toenmaals door het 
Fransehe leger bezet, onder
nomen werd. Hij scheen, 
Cadix voorbijzeilende, eenige 
vijandelijke bewegingen tegen 
deze plaats te willen maken 5 
maar de staat van verdediging, 

waarin aij zich bevond, lief 
Biet de minste hoop van een,' 
goeden uitslag over, en ttz-
dix--bleef ongemoeid; hij wei-
gerde bij zijnen doortogt in 

I' de Napelsche see, om aan ko* 
ning FERDINAND de hulp in 
manschappen te leveren, wel
ke deze Vorst hem verzocht, 
om de misnoegden, welker 
getal dagelijks toenam te kun- t 
nen beteugelen. Eindelijk liep 
op den 1 Maart 1801, de 
vloot ia de rede van AbouUr 
binnen, en den 7 werden de 
troepen ontscheept DeFrati-
sche legerbenden, terug gedre
ven , ea geene toereikende 
magt hebbende, om het hoofd 
te kunnen bieden, trokken 
naar j$lexandrië<; ABEBCBOM-
EY verloor geenea oogenblik> 
en na de schans van Aboukir 
weggenomen te hebben , trok 
hij naar deze stad met een 
leger van 16,000 man, maar 
zonder eene enkele der voor
zorgen te verwaarloozen, die 
geschikt waren , om zijnen 
togt te verzekeren, en om 
denzelven door verschillende 
verschansingen te dekken, 
Welke nadeelen er ook uit de 
positie der Franschen voort
sproten •, die zich verpligt von
den, eene groote uitgestrekt
heid lands te verdedigen, vie
len zg echter op den 21 Maart 
onder de bevelen van den ge
neraal Umov, de Engelscue 
verschansingen, met eene on» 
stuimïgheid aan, die naar woe
de geleek, sloegen het twee* 
de gelid der vijandelijke U' 
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fanterie op de ylugt, en dron
gen tot de achterhoede door , 
waarbij zich ABERCEOMBY en 
zijne staf bevonden, die 
vruchfelooze pogingen tegen 
de Fransche dapperheid wil
den in het wérk stellen. De 
messte officieren sneuvelden, 
en de generaal zelf, doode7 
lijk gekwest, stierf zeven da? 
gen daarna, aan boord yan 
het schip, waarop • :hij naar 
Maltha zou worden vervoerd, 
ABERCROMBY was in 1/74 en 
1776 lid van liet parlement 
geweest; maar geen zijner 
wetgeyende werken is tot ons 
gekomen. Zijn stoffelijk over
blijfsel .werd te Maltha met 
al de aan zijnen rang ver
schuldigde eerbewijaen, be
graven. 

ABEKLI (JOANNEB LODE-
WIÏIC) een beroemd teekenaar 
in 1723 te Wmtherihur ge
boren en in 1786 te Bern 
overledeu; De wijze van zij
nen leermeester MEIJER (een 
zwak schilder), na dezelve 
drie jaren lang geyplgd. te 
hebben, verlatende , kwam 
hij te Bern, alwaar bij van 
JOANNBS GRIMM een zeer goed 
onderwijs ontving. Zijne eer
ste stukken waren beelden, 
doch weldra .kroeg ssijn smaak 
voor de landschappen da over
hand, en in, de Zwitsersche 
gezigten behaalde hij den 
grooMen lof. 

ABEZAN, uit hef geslacht 

T i 

van JODA , tiende Regter van 
Israël, die JEEHTÉ opvolgde. 
Na zeven jaren geregeerd te 
hebhen , stierf hij ,te Bethle-
sm, nalatende dertig zonen, 
dertig dochters, en; even zoo 
vele schoon-zonen en schoon
dochters, • , 

ABGAROÏ ABGAKDs,eennaani, 
dien: verscheiden koningen 
vsa.",Ede,isa gedragen hebben. 
Dé meestbekende is diegene, 
welke zoo als men zegt, aan 
JESXIS CHRISTUS schreef, en 
aan wien deze Goddelijke wet
gever zijn afbeeldsel met ee-
nen brief zond 5 maar men 
hecht niet veel geloof aan 
deze daadzaken, die men ge
woonlijk als in later tijden 
verzonnen beschouwt. De 
brief van ABGAIUJS, met het 
antwoord, aan J. C. toege
schreven, zijn in EusEBiuste 
vinden. Be Heer TIHDEMONT 
en andere geleerden beschou
wen dezelve als echt; maar 
behalve, dat het algemeene 
gevoelen i s , dat JESÜS CHRIS
TUS niets geschreven heelt , 
is het zeker, dat deze brief 
verre van in de eerste tijden 
der kerk onderscheiden te 
worden, zoo als bij zulks had 
behooren te zijn, verworpen 
ea door eene kerkvergadering 
van flome, ïn 494 , onder; 
Paus GELASIUS gehouden, il» 
den rang der apocryphe-stuk-
ken ïs geplaatst geworden. 
{Zie TuABMoHtr,' Di'J?»f, A-
MSANDEB). 
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ABIA, zoon en opvolger 
van ROBOAM, koning van Ju< 
da, even zoo bedorven als 
zijn vader. Hij overwon JE-
poj30A3i, koning van Israël, 
va. eenen zeer bioedigen slag. 
Hij stierf in hét jaar gó£ 
vóór J. C. 22 zonen en ïö 
dochters nalatende. Men zie 
in het 14 Hoofddeel van het 
III. Boek der Koningen de 
verschrikkelijke voorzegging, 
die een Profeet, ten opzig-
te van eenen anderen ABIA , 
zoon van JEUOBOAM deed. 

ABIA , volgens de verdeeling 
van ÜAviD,' hoofd van de 
achtste der 24 klassen der 
Joodsche Priesters* ZACHAKI-
AS , vader van den heiligen 
JOANNES den Dooper, behoor
de tot de klasse van ABIA. 

ABIA , koning der Partners, 
deed IZATBS , koning der Adi» 
abeniërs, wijl hij een Jood, 
en volgens anderen een Chris
ten was geworden , den oor
log aan. Het leger van ABIA 
werd door dat van IZATES 
geheel verslagen. Uit vrees 
van in de handen der over
winnaars te vallen, bragt 
ABIA zich zelven om het le
ven. 

ABIATBAE , Hooge-Priester 
der Joden, ontsnapte aan de 
wraak van SAÜI,, die zijnen 
vader ACHIMEIIBCH , dien hij 
in het Hooge-Priesterschap 
opvolgde, liet ombrengen, 
Maar later AEONIAS op den I 

troon van DAVID hebbende 
willen stellen, werd hij door 
SAIOMOÜT van hetzelve be
roofd, en in het jaar 1014 
vóór J. C.' naar Arathath 

! verbannen*. Op deze wijze 
vervulde God, hetgeen wat 

. Hij meer dan 100 jaren te 
voren aan HELI had laten 
voorzeggen, dat Hij namelijk 
het Opper-Priesterschap uit 
zijn buis zoude wegnemen, 
om hetzelve in een ander 
over te brengen. 

ABIATHAK, zoon van OJ?H-
NI en klein-zoon van HEI,I, 
Hooge-Priester, volgde met 
ACHITOB, zoon van PHINESS, 
zijnen grootvader in deszelfs 
waardigheid op: de uitoefe
ning van het Hooge-Priester-
schap werd hun beurtelings, 
telkens voor één jaar opge
dragen ; maar het regterambt 
werd aan pAMüëx,, een Pro
feet en Priester uit denstam 
van JLEVI, toevertrouwd. 

AsiGAiji, vrouw van NA-
BA:L, een buitengemeen gierig 
mensch. DAVID liet hem om 
eenige ververschingen verzie
ken, die hij hem onbarmhar
tig weigerde. Deze vorst, 
hierover gebelgd, maakte zich 
gereed, om zich over dien 
hoon te wreken, toen ABI-
ÖAÏI., om zijnen toorn tot 
bedaren te brengen, hem le
vensmiddelen bragt. DAVID 
werd over hare milddadig
heid, hare schoonheid en hare 
bevalligheden zoo getroffen» 
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dat bij met haar, na den dood 
van JNABAL, in het jaar 1060 
vóór J. G. in den echt trad. 

A B I L D G A A R D fNlCOr,Al) , 

een beroemd Deensch Schil
der, in J744 geboren. Van 
ij66 tot 1772 beoefende hij 
de schilderkunst aan de aca
demie te Koppenhagen, be
zocht daarop Italië en ande
re landen, waar zijne kunst 
bijzonder bloeit. Na zijne te
rugkomst te Koppenhagen, in 
1777 verschafte hem zijn 
Stuk: Koning SYEHDS loskoo-
ping, de aanneming bij de 
schilder - academie; daarop 
werd hij ha elkander Konink
lijk Historie-Schilder, Hoog-
leeraar aan de kunst-acade
mie, Kidder van de JOanne' 
brog-Orde. Behalve hét reeds 
genoemde j. telt men onder 
zijne overige beroemdste stuk
ken, voornamelijk: SOORATJSS, 
J Ü B I T E R , het menschelijke lot 
Vegende, ORPHEÜS en meer 
andere. Hij heeft eenige twist-
schrilten en in 1793 eene 
verklaring. van de marnieren 
tafel, met de beeldtenis der 
Zon, die in de Matthaeische 
verzameling, in Rome gevon
den wordt, en eenige herig-
ten van eene schilderij van 
CORREGGIO, in 1798 uitge
geven; welke beide stukken 
in de Deensche Minerva te 
vinden zijn. Hij overleed te 
Koppenhagen in Junij i 8 l O , 
in den ouderdom van 66 ja
ren. Onder de talrijke be

kwame leerlingen, : die hij 
heeft nage]atën> onderscheidt 
zich bijzonder de beroemde 
THORWAIIDSCHEN» 

ABIJCEUÏCH , r- koning van 
Gerar, een tijdgenoot van 
ABRAHAM, liet SARA, daar 
hij haar eene zuster van dien 
Aartsvader waande, schaken; 
maar nadat God hem met den 
dood bedreigd had, Het hij 
haar aan ABRAHAM: met groote 
geschenken wedergeven, ter
wijl hg zich daarmede ver
schoonde, dat hij niet gewe
ten had, dat zi£ zijne vrouw 
was: hetwelk ten bewijs ver-r 
strekt, hóe zeer de hüwelijks-
stand in die eenvoudige tij
den geëerbiedigd werd , in tij
den, welke eene bedorvene 
wijsbegeerte als barbaarsche 
durft beschouwen. Deze aan* 
merkmg werd nog duidelijker 
bewaarheid, onder "ABIME-
LECH, zijnen zoon. IZAÜK, 
volgens het gebruik der He» 
breërs, die hunne nichten 
zusters noemden ( zie SARA ) 
REBEKKA ook.zuster genoemd 
hebbende, zoo deed hem de 
Koning, uit vreeze, dat ie
mand zijner onderdanen zich 
aan eene grootë ihisdaad mog-
të schuldig maken, toen hij 
vernomen had, dat zij zijne 
echtgenöote was, hier over 
verwijtingen, induxeras su
per nos ' grande peccatum; 
en hij beval op doodstraf, de 
echtgenöote des vreemdeling* 
te eerbiedigen: Prcecipitqu* 



"omni -populo dicens s Quh tB~ 
tigerit uxorem hominis hujus 
morietur. GEN. XX.VI. . 

ABIMELECH, natwtirlgke 
zoon vaa GEDEON, vermoord
de, na denUfood zijns yaders, 
zeventigzijnet broeders. Jo-
ATHAN, de jongste, ontsnap
te alleen, vaa,n kek Bloedbad, 
ABIMËBECS , ovecsvelfiigde de 
heerschap pij.1 over. de Sichi• 
miten; dezelfde wreedheid, 
die, hg jegens zijne broeders 
had* uitgeoefend, pleegde bij 
cok omtrent zijne nieuwe on
derdanen , dié drie laren daar
na tegen hem opstonden en 
hem verjoegen. ABÏMELBCH 
overwon hen, nam hunne 
stad in, en verwoestte dezelve 
geheel en al.. Daarna ging 
hij,, Thebe belegeren, alwaar 
hij door een .stuk van eenen 
molensteen, dat eene vrpnw 
boven van eenen toren op hem 
wierp, doodelijk gewond 
werd. ABIMELECH , die niet 
doof; de hand eener vrguw 
wilde steryen,•.$&% zich .in 
het jaar J 233 vóór J. C.door 
zijnen schildknaap het leven 
benemen. 

ABIN&A (TAKO) vijf en 
twintigste Abt van het kloos
ter Hallum in Vriesland, uit 
een adellijk geslacht geboren , 
was in de waarneming zijner 
bediening een voorbeeld vaa 
vroomheid en beleid, en leg
de er'zich bijzonder op toe, 
om door d,e verbetering der 
kloostertucht, den luister van 

I. 

hetzelve te vermeerderen; 
Doch eenigen tijd daarna, van 
sijne waardigheid wenschen-
de ontslagen te zijn, heeft 
hg heimelijk eenen bodenaar 
Premomtreit gezonden en zijn 
ontslag bekomen. Smartelijk 
viel hst den „ religieuzen zulk 
eenen herder te missen. Na 
twee en twintig jaren zijne 
bediening waargenomen, en 
nog twee jaren in de abdij 
vertoefd te hebben, is hq 
heimelijk. naar ,Lidlum ver
trokken, alwaar hij den 28 
julij 15ia aan de pest over
leden , en aan de voeten van 

-den abt ETHOLOCTJS LIAXTXA-
MA "begraven is.— Volgens 
een handschrift der abdij heeft 
deze a'ot aldaafc vier altaren 
gesticht, als: 1. het hoofd
altaar ter eere van,God, van 
de H. Maagd MARIA , van den 
0 . JOANNES Evangelist.,.,,-en 
yan de Hi Maagd CEOILU; 
2. een ter eere van. God, van 
den H* JOANNES den, Dooper, 
va«.;den* o*'AtiGusïiNüs en 
van de, HÜANNA , het derde, 
ter eere van God, van den 
H. Apostel en Evangelist 
MATÏHEUS , van den H, A*J-
ïoNitrs, en van; de? TI, BAH-
BARA ; het vierde ter eere van 
God, van Jen IL BONIEA-
cïtj's', van den O. MARTINI, 
en van MARTA MAGDAKENA. 

I ' . . . . : • • , 
ABIRAM» oudste zoon van 

Hiëi , uit Bethel. Nadat Jo-
zvti de stad Jerichb verwoest 
had, sprak hij eene vervloe
king uit, tegen diegene, wel* 
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ke dezelve weder zoude op
bouwen. Toen Hiëi, van Be
thel het \ omtrent 137 jaren 
daarna ondernam, om Jericho 
weder op te bouwen, verloor 
hij ABIHAM , zijn' oudsten 
zoon, toen hg de grondsla
gen dier stad legde, en SE* 
GUB, het jongste zijner kin-
deren, toen bij er de poor* 
ten aan maakte. 

ABÏROM , klein-zoon van 
PHALITI , zoon van RTJBIN 
maakte met COKE en DATHAH 
eene zamenzweringJegen MO-
ZES en AUaoN. Maar hunne 
muiterijen en hun gemor wer
den gestrengelijk gestraft, 
want toen zij met hun wie
rookvat voor het Altaar ver» 
6chenen , opende zich de grond 
en zwelgde hen met a5o hun
ner medepligtigen, in het 
jaar 1489 vóór ,J> C. levend 
i n « . . -. „•;. ,. • 

^BIZAG," eene jonge Suna-
mitische ; maagd, met welke 
DAVID zich in zijnen ouder
dom verbond, doch in de 
onthouding leefde. Na den 
dood van dien koning werd 
zg door ADONIAS ten huwe
lijk gevraagd, die zich daar
door eenen weg tot den troon 
meende te banen; maar SA-
IOMÓN , die zijn oogmerk ont
dekte , liet hem omkomen. 
De H. HIEHONYMDS , die zich 
aan den verbloemden sin van 
den heiligen tekst hield, heeft 
in de jonge, schoone en kui-
scfie AatsA», een zinnebeeld 

der wijsheid gefcien, die de 
eenige en getrouwe gezellin,-
van den ouderdom des regt-
vaardigen wordt , nadat alle 
voorregten der natuur hem 
verlaten hebben: hare onver
gelijkelijke schoonheid, het 
aangename Yan haar onder
houd, hare kuiscue omhel
zingen, versterken zijne ziel, 
doen haar herleven en belet
ten, dat zij de verkleumd-
heid en zwakheid des lig» 
ckaams gevoeleni , 

ABISAÏ ; een dier helden, 
welke zich onder de rege
ring van DAVID, door hunne 
dapperheid, en . huüne ver* 
kleefdheid aan? dien vorst be
roemd maakten,, doodde-3oo 
manschappen, dreef verschei
dene duizenden Idumeërs op 
de vlugt, en versloeg eenen 
Filistqnschen reus, die met 
eene lans gewapend was;^ 
waarvan het ijzer 3oo sikke
len woog. 

ABITT, zoon van AaaoN, 
werd tot Priester van den le
venden God gezalfd; maar 
nadat hij ongewijd vuur ia 
zijn ̂ wierookvat gedaan had, 
werd hij in het jaar 1490 
vóór J. C. met zijnen broe
der NADAD , door de vlammen 
verslonden. Wij hebben el
ders reeds opgemerkt, dat 
zulke verschrikkelijke straf
fen, in het begin eener wet
geving, zoo als die Yan MO-
ZES, noodzakelg'k waren, (Zie 
ASRONJ. 
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••" ABÜAINCOÜRT —• Zie BEU-
HIER. 

ABLANCOURT (D ' ) — Zie 
PjSRROT. ' 

ABIAVIUS, of ABIABIÜS, 
prefect van het regthuis des 
Pretors, drong zich in de 
gunst van RONSTANTIIN den 
groote, die hem, bij zijn 
overlijden tot raadsheer van 
KOKSTANS benoemde; maar 
deze keizer beroofde hem van 
dien post, onder voorwend
sel van aan de soldaten toe 
ie geven. ABLAVIUS trok naar 
een lusthuis in Bithynië, al
waar hij als een wijsgeer 
leefde. KONSTAKS, die de 
magt vreesde, welke hij door 
zijn vorig crediet verkregen 
had, zond hem officieren des 
legers, die hem eenen brief 
ter hand stelden, door wel
ken hij hem als deelgenoot 
in het bestuur des rijks scheen 
aan te nemen; maar terwijl 
hij vraagde, waar het pur
per was, dat men hem bragt, 
traden er andere officieren 
binnen, en doodden hem. 
"Wijl bij dezen moord, het 
geweld met de trouweloosheid 
en het verraad gepaard ging, 
steeg de verontwaardiging te-
gen den lafhartigea en dweep-
achtigen KONSTANS ten top. 

ABNER, zoon van NER, 
veldheer der legers van SAÜI, 
diende dien vorst met een e 
onschendbare trouw. Na den 
dood van SAUX,, liet hij de 

kroon aan ISBOSETH , deszelfi 
zoon geven. fienig misnoe
gen bewoog hem later, om 
zich bij de partij van DAVID 
te voegen, die hem veel 

| vriendschap bewees. JOAB, 
die zijne gunst benijdde, en 
daarenboven den dood zijns 
broeders AsAéis wilde wre. 
ken, zonderde zich met hem 
af, en bragt hem lafhartig-
lijk om het leven. DAVID, 
troosteloos over dit verlies, 
liet een prachtig grafteeken 
voor hem oprigten, en ver
eerde in 1048 vóór J. C. hem 
met een grafschrift. 

"ABONDANCE, — Zie DABOM» 

BANCE, 

. ABOUGUFAR. —• Zie JOA-
ÏHAlt, 

ABOTT-HANIFJLH , te Cousa 
geboren , en in 757 in de ge
vangenis te Bagdad overie* 
den, was het hoofd der Ha« 
nifiten. Deze Muzelman gaf 
aan zijne sekte lessen en voor
beelden. Van een onbeschoft 
mensch eens eenen slag heb
bende ontvangen, sprak hem 
deze Mahometaan de volgende, 
een Christen waardige woor
den toe, en die daarom slechts 
in aanmerking komen, wijl 
hij zulks niet was: Indien ik 
wraakgierig was, nou ik uwt 
beleediging met eene weder" 
keerige vergelden. Indien ik 
een aanbrenger was, sou ik 
u bij den kalief beschuldigen f 
maar liever wil, ik God bid* 
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den, dat Hij mif op den oor* 
deelsdag, met u in den He
mel doe bomen. Die ongeloo» 
vigen, welke zeven eeuwen 
na de Christenen opstonden, 
kenden derzelverboeken, leer
stellingen en grondbeginselen, 
en maakten er zich vrij on
handig en stuksgewijze mees
ter van, eren gelijk hun hoofd 
MAHOMED had gedaan, en 
daarom zijn de meeste hun
ner zin- en zedespreuken b,o~ 
ven die der oude wijsgeeren 
verheven. Zie MAHADI, 

v ABOTJ-JOZEF, een Mahome-
taansch geleerde, groot ge-
regtsheer van Bagdad, was 
zeer werkzaam, om de leer 
van ABOÜ - HANIIAH te ver
spreiden. Hij bezat eene ze
digheid, die men zeldzaam 
in menschen aantreft, welke 
zich met het onderwijs van 
anderen bezig houden. Toen 
hij eens openhartig zijne on
kunde beleden had, omtrent 
een punt, dat men hem voor
stelde te verklaren, verweet 
men hem, dat hij uit de ko
ninklijke schatkist groote som
men trok, om zonder uitzon
dering alle vragen te beslissen. 
Hij gaf daarop dit schrandere 
antwoord: Ik ontvang uit de 
schatkist naar mate van dat
gene , wat ik weet; maar in
dien ik naar evenredigheid 
ontving van hetgene, wat ik 
niet wast, zoo zouden al de 
schatten pan den Kalief niet 
toereikende *i?n, om ma' te 
betalen, HAUVS - Ar. - RA-

scirin, zijn tijdgenoot, stelde 
veel belang in dezen Muzelman. 
Zie DUVAI (VALENTIIN). 

AOÜI, . FEDA (IsMAé'l.) , 
Prins van Bamdh en tevens 
een gescbiedschrgver en aard-

ABOÜL FAZT , een d,er zui
verste en sierlijkste Indiaan-
sche schrijvers, en tevens eer
ste Vizier en geschiedschrijver 
van den grooten Mogol AK-
BAR. Op bevel van SJJLIM , 
vermoedelijke erfgenaam der 
kroon, die niet idan met be
kommering de gunst zag , 
waarmede zijn vader hem ver
eerde, werd hij in 1604 ver
moord. ABOTJI, FAKT heeft 
eène geschiedenis, nagelaten 
van het huis en de regering 
van AKBAB; het 3 e deel van 
dat werk, hetwelk eene van 
het voorgaande afgescheidene 
verhandeling, is, werd door 
eene maatschappij van geleer
den zamengesteld, waarin A-
BOUX.-FAZT het voorzitter
schap waarnam. Hij spreekt 
in dat werk over de instel
lingen van AKBAR, over zijne 
regeringswijze, over de voort
brengselen van Indostan, ovec 
den Godsdienst des lands enz. 
Het handschrift van hetzelve 
wordt in de Bibliotheek van 
den Heer LANOLES bewaard, 
die er in de Aziatische na* 
sporingen uittrekselen van 
heeft geleverd, Er bestaat 
ook in de Engelsche taal een 
zeer uitgebreid uittreksel van 
hetzelfde werk in 3dl« in 4.'» 
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rijkskwidige, werd ia 1273 
te Damaskus geboren, wer~ 
waarts het aannaderen der 
Tartaren zijne ouders verpligi 
hadden de wijk te nemen. Hij 
bra'gt zijne eerste jaren onder 
het gedruisch der wapenen 
door en^onderscheidde zich in 
verschillende belangrijke ge
legenheden , bij de belegering 
van Tripoli van Accon, en in 
bijna al de gevechten, die 
tegen de kruisvaarders plaats 
hadden. Door den dood van 
een zijner bloedverwanten tot 
het prinsdom Hamah geroe» 
pen, zag hij zich door de eer
zucht zijner beide broeders, 
en door de onregtvaardighaid 
van den Sultan van hetzelve 
beroofd. Van hun geschil on-
derrigt, zond hij er eenen 
landvoogd naar toe, om er 
het gezag in zijnen naam uit 
leoefenen. Na elf jaren eener 
onregtvaardige opsluiting,, 
kwam Hamah echter weder 
onder de familie van deszelfs 
wettigen gebieder, en ABOUL 
FEDA, beklom in i3 i2 , door 
weldaden en gunsten, van den 
Egyptischen Sultan overladen, 
d*-n troon. Hij overleed in 
i33i in den ouderdom van 60 
jaren, dea roem nalatende 
van eenen Vorst te zijn ge
weest, met de verhevenste 
hoedanigheden, en de schit
terendste talenten begaafd. 
Te midden der onlusten, die 
zijn vaderland beroerden, en 
der gedurige invallen der Tar
taren, kweekte hij met ijver 
de letteren aan, bevlijtigde 

- zich op de beoefening der 
sterrekunde, regtsgeleerdheid, 
kruidkunde, geschiedenis en 
aardrijkskunde. Twee-wer
ken, over deze beide laatste 
wetenschappen, hebben den 
roem bevestigd, welken bij 
geniet; het eerste heeft tea 
titel: Verkorte geschiedenis 

1 van het menschelijke geslacht{ 
het handelt over de geschie
denis der Hebreërs, over de 
vier koninklijk regerende hi$ 
zen der oude Perzers, over 
de koningen van Griekenland, 
de Romeinsche keizers, de 
Arabische koningen, over de 
geschiedenis van MAIIOMED en 
van zijn rijk, tot in 1328. 
Deze geschiedenis onderscheidt 
zich niet door eenen schitteren
den stijl, maar heeft eene we
zenlijkere waarde > de naauw-
keurigheid der daadzaken, en 
de juiste bepaling derzelve. 
Verscheidene gedeelten derzel
ve zijn met of zonder den 
tekst vertaald; MCTRATORI 
heeft het gedeelte, hetwelk 
de geschiedenis van Sk&lte 
betreft, in zgne verzameling 
van geschiedschrijvers van Ita
lië eene1 plaats ingeruimd, en 
de Heer SIIVESTEK DE SACÏ , 
heeft in het vervolg der nieu
we uitgave van het Specimen 
histories Jrabum, te Oxfordi* 
»8o6 in het licht verschenen, 
de geschiedenis der Arabieren 
vóór MAHOMED , met den Ara-
bischen tekst en eene Latijn-
sche vertaling geplaatst. Bi) 
dezen schrijver kan men de 
lijst van de-overige deelen de£ 
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geschiedenis van ABOÜL-FÉDA. j 
tot op dezen dag toe uitgegeven, 
vinden. Zijne aardrijkskunde, 
getiteld: Ware ligging der 
landen , ïs ook bij gedeelten 
uitgegeven en wordt ten op-
zigte der beschrijvingen en ze
den , niet minder op prijs ge
steld , dan het Voorgaande; 
maar is ten opzigte der lig
gingen en plaatsbeschrijvingen 
minder naanwkeurig. 

ABOTOOLA , de eerste der 
Arabische dichters werd in 
973 te Maara geboren, en 
overleed aldaar in 1059. Deze 
dichter , die even als MILTON 
blind was", heeft even als 
hij-, beschrijvingen, die vol 
Vuur zijn, Toen hij drie ja
ren oud was, werd hij door 
de kinderziekte van het gezigt 
beroofd. Hij werd zeer van on-
godsdienstigheid beschuldigd, 
en bezwaarlijk kan men hem 
van dezen blaam vrijpleiten, 

AEOÜN-AVAS , een beroemd 
Arabisch dichter, werd aasi 
het hof van HARTTN-AL-RA» 
SCHIB geroepen die zelf een 
dichter was. Deze verzema-
kende Vorst, ontving hem met 
onderscheiding, en gaf hem 
een appartement in zijn paleis. 

ABOTT-RIHAN , aardrijks- en 
sterrekundige, geboren te Bi-
roun in het Oosten, werd 
door de Muzelmannen met den 
titel van zeer behendige ver
eerd. Hij reisde gedurende 
40 jaren mlndiëi maat zijne 
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Inleiding tot de slerrewigche-
larf bewijst niet, dat zijne 
togten hem van veel voordeel 
zijn geweest, 

AuRAAMitrs (Heilige), Bis
schop van Arbdle, onderging 
den marteldood in het vijfde 
jaar der vervolging van Ko
ning SAÏOR II. dat met het 
jaar 348 van J. C, overeen
komt. 

ABRABANEL (ISAAK) , werd 
in 1437 te Lissabon geboren. 
De Joodsche geslachtrekeriaars 
doen hem van DAVID afstam
men, zoo als de Turken den 
oorsprong van MAHOMED van 
ISMAÖL afleiden; maar die He-
breeuwsche en Turksche ge-
slachtrekenaars zijn grooten
deels even zoo fabelachtig als 
sommige der onze. Hij be
kleedde eene plaats in den 
raad van AIÏOKSUS V., Ko
ning van Portugal, en daar
na in dien van FBRDINAND 
den Catholgke, Koning van 
Kastilië f maar toen in 1492 
de Joden uit Spanje werden 
verdreven, was hij genood
zaakt met hen de vlugt te ne
men. Na eindelijk verschil
lende reizen naar Napels, 
Gorfu, en vele andere steden, 
waar zijne dwalende en bij-
geloovige natie geduld werd, 
gedaan te hebben, stierf hij 
in i5o8, te Venetië, in den 
ouderdom van 71 jaren. De 
schrijver der Joodsche brieven, 
die hem ABARBANBI. noemt, 
zegfc, dat hg te Padua be-
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graven werd. De Rabbijnen 
beschouwen hem, als een hun
ner voornaamste leeraars, en 
geren hem eervolle titels. Hij 
heeft- hun Commentaria over 
al de Hebreeuwsche boeken 
van het oude testament nage
laten , die door degene, welke 
de Hebreeuwsche taal beoefe
nen t op zeer hoogen prijs 
worden gesteld. Hij is zeer 
letterlijk en duidelijk; maar 
zoo als alle uitleggers, eenig-
zins te wijdloopig. Men heeft 
nog van hem 1,0 eene Ver
handeling over de schepping 
der wereld, Venetië', ï5ga, 
in 4. t0 tegen ARISTOTELRS , 
die dezelve als eeuwig be
schouwde ; 2.0 eene Verhan
deling over de grondbeginselen 
van den Godsdienst, in het 
Hebreeuwsch, in het Latijn 0 
yertaald, door G. H. VORSTIUS , 
Amsterdam i638 in 4. f0 en 
eenige andere verhandelingen, 
waarin hij met al de voorin
genomenheid der Rabbijnen 
over den Christenen spreekt. 
Hij was een verwaand en op
geblazen mensen. Zie de Ge
denkschriften pan NICEROX , 
4t.e Deel. 

ADRADATUS , Koning van 
'Susa, gaf zich met zijn le
ger aan CYRUS over, om daar
door de edelmoedigheid van 
dien vorst, ten opzigte zijner 
gemalin te erkennen, die in 
eene zegepraal op de Assy-
liërs behaald, was gevangen 
genomen, ABRADATITS was de
zen Koning van geen'grootew 

R , 

dienst, in den eersten veld
slag werd hij van zijnen wagen 
geworpen en door de Egyp-
tenaars gedood. Zijne vrouw 
PANTHEA bragt zich uit wan
hoop op zijn lijk om het le
ven. CYRÖS liet voor deze 
beide echtgenoot en een praal* 
graf opregten. Deze: gebeur
tenis had in het jaar 548 vóór 
J. C plaats en heeft den schrij* 
ver der Cyropedia het onder
werp tot eene aandoenlijke 
episode geleverd. 

ABRAHAM , een Priester der 
Joodsche natie werd te Ur, 
eene stad in Chaldea, in het 
jaar 1996 vóór J . C geboren. 
Zijn vader THARIS, was een 
aanbidder der sterren, eene 
soort van bijgeloovigheid, die 
veel verschoonbaarder was, 
dan de afgoderij, zoo als zulks 
de schrijver van het Boek der 
Wisheid XIII. Hoofdd. te 
regt ontwikkelt. De zoon, 
deze dwaling hatende , en den 
waren God aanbiddende, ont
ving van Hem het bevel, zijn 
vaderland te verlaten. Hij 
begaf zich naar Jiaran, in 
Mesopotamië, alwaar hij zijn' 
vader verloor. Een nieuw god-
delg k bevel, riep hem ook 
uit dat land: hij kwam met 
SARA , zijne vrouw, en LOTH 
zijaen neef, te Sichem, De 
hongersnood noodzaakte hem, 
de wijk naar Egypte, te ne
men , alwaar PHARAO hem 
zijne vrouw, die hij waande 
zijne zuster te zijn, ontnam, 
en hem dezelve, toen hij zij-
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ne dwaling ontdekt had,met 
geschenken terug gaf (een 
voorval, dat later, met bij
na, dezelfde omstandigheden , 
te ' Gerar, met den koning 
ABIMEUSCH, vernieuwd werd.) 
Nadat ABRAHAM Egypte ver-
later» had, kwam h g , met 
zijnen neef LOTH, te Bethel; 
doch hier verliet bij zijnen 
bloedverwant, iwijl dit gewest 
niet toereikende was om hun
ne talrijke kudden te voeden. 
De neef ging naar Södoma 
en de oom bleef in het dal 
van Mambré. Toen LOTH ee-
nigen tijd daarna door CH'A-
BORIAHOMOR, en drie andere 
Koningen, was gevangen ge
nomen, wapende ABRAHAM 
zijne dienstknechten, achter
volgde de ovën#Jnnaara, ver
sloeg hen, en verloste LOTH. 
Alvorens Mambré te verlaten, 
had de Aartsvader een gezigt, 
waarin God hem.zijnen naam 
ABRAM in dien van ABRAHAM 
veranderde, hem van zijne 
vrouw SABA eenen zoon be
loofde, en hem de. besnijde
nis voorschreef, als het ze
gel des verbonds, hetwelk Hij 
met hem aanging, ABRA
HAM besneed zich zelven in 
het honderdste jaar van zij
nen ouderdom, en besneed 
ook al de mannelijke leden 
van zijn huisgezin. Een jaar 
daarna werd ISASE geboren, 
dien SARA, hoewel reeds 90 
jaren oud, ter wereld bragt. 
Toen deze zoon den ouderdom 
ran 25 jaren bereikt had, 

I . Dan,. 
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beval God aan deszelfs Vader, 
Hem deuzelven als een slagt
offer op te dragen. Zonder 
een bevel te onderzoeken, dat 
hem buitengewoon moest toe-
schijnen, en dat in de daad 
slechts eene beproeving was, 
maakte ABRAHAM zich gereed, 
om even zoo bereidwillig als 
moedig te gehoorzamen; maar 
God met zijne onderwerping 
tevreden, hield den arm vaa 
den gehoorzamen offeraar t e 
gen, die eenen ram, de plaats 
van het kind der belofte des 
Heeren liet vervangen. SARA , 
de moeder van ISAËK. stierf 
twaalf jaren daarna; men 
begroef haar in de spelonk 
van Ephron, die ABRAHAM ' 
voor zijne vrouw CETHURA , 
die hem zes zonen had ter 
wereld gebragt, gekocht had. 
Hij had reeds bij het leven 
van SARA, HAGAR, de moe
der van IsMAër., tot bijwijf 
genomen. Na , eindelijk 175 
jaren geleefd te hebben, o-
verleed ABRAHAM in het jaar 
4821 vóór J. C. Hij werd bij 
SARA begraven. De levendig
heid zijns gejoofs, zijne op-
regte verkleefdheid aan den 
dienst van den waren God, 
hebben hem den eervollen bij. 
naam van Vader der geloovfc 
gen verworven. BABBEYRAC, 
die verbitterde lasteraar der 
Kerkvaders, en van al de groo» 
te mannen, die zich dóór 
hunne liefde tot den Gods. 
dienst hebben onderscheiden, 
heeft er zich voonamelijk op 
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toegelegd, om de nagedach
tenis yan ABRAHAM door even 
zoo onregt vaardige als helag-
chelijke hekelingen, door den 
Aht BERGIEB. in zijn Theolo* 

•gisch woordenboek grondig we-
derlegd, te schandvlekken. Om 
een gezond oordeel over het ge
drag der Aartsvaders te vellen, 
moet men zich in dezelfde om
standigheden plaatsen, zich, 
met de zeden en gebruiken, 
die in de eerste tijden heersch-* 
ten, bekend maken. De hei
lige AMBROSIUS toont met even 
zoo veel grond als welspre
kendheid aan, dat er in de 
opregtheid en eenvoudigheid 
yan dien heiligen Aartsvader, 
meer ware grootheid door
straalt, dan in al den uitstal 
der wijsgeerige deugden: Mi
nus est quod Ma finxit quam 
quod iste gessit. De beroem
de spreuk van een der zeven 
wijzen van Griekenland, Se-
quere JDeum, die VOC-r den 
opgeblazen wijsgeer, slechts 
eene pronk-spreukwas, drukt 
eenigermate het geheele le
ven van ABRAHAM uit, die, 
aan zijne verschillende roe
pingen getrouw, zich nooit 
bedacht, om de stem van God 
tot in de zwaarste opofferin
gen te volgen: Hoc itaque 
quod pro magno inter septern 
sapientium dicta celebratur 
•perfecit ABRAHAM,, factoque 
sapientium dicta prceverlit. 
De sprookjes, waarmede de 
Rabbijnen de geschiedenis van 
ABRAHAM overladen hebben, 
zullen wij hier stilzwijgende 

I voorbijgaan. Men weet, dat 
ligt- en bijgeloovige menschea 
te allen tijde waarheid en \o-
gen, onder elkander hebben 
gemengd. Men heeft hem ten 
onregte eene Verhandeling toe
geschreven , getiteld:'. Jezira, 
of Over de Schepping. Mantua, 
1562, in 4.t° en Amsterdam 
1642, in 4-tó Dit boek is, 
volgens het algemeene gevoe
len , van den Rabbijn AKIBA , 
doch zeker is het, dat de 
schrijver van hetzelve geene ge« 
zonde hersenen had. Zgn werk 
bevat slechts één of twee velJea 
druk. De verklaringen van 
vijf Rabbijnen, die-bij'de uit' 
gave van Mantua zijn gevoegd, 
maken het werk niet duidelijker. 

ABRAHAM (Heilige), werd 
met den heiligen MAHANES en 
den heiligen SIMEON, door 
SAÏOB. II., Koning van Perzië, 
in het jaar 33g gemartiüseerA 
-—. Zie de Jet, Mart Oriënt. 
yan SXEEHANÜS-EVODÜS ASS*-
MANr en de Oostersche Bir , 
bliotheek van JOZEÏ AsannADi* 

ABRAHAM (Heilige), een Sy
riër, werd, toen hij zich naar 
Egypte begaf, om de Kluize
naars, te bezoeken , door de 
Sarracenen gevangen genomen< 
Hij ontsnapte hun, en kwam 
in Auvergne een klooster stich
ten , waarvan hij Abt werd, 
en waarin hij in 472 in eenen 
hoogen ouderdom, en vol deug
den, overleed. De Kerk ver
eert daarenboven nog twee 
ABRAHAMB; de eerste Bisschop 
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van Carhea, in Mesopotamië, 
stierf te Konstantinopel, waar 
Keizer THEODOSITJS de jonge 
hem had doen komen. De 
tweede was een Kluizenaar, 
wiens leven door den heiligen 
JEPHREM is beschreven. Men 
Vindt hetzelve in het' a.e deel 
j.e gedeelte, zijner,werken. ... 

i.:ABRAHAM:;h SANTA CLABA, 
een, omi het oorspronkelijke 
zijner voordragt, der beroemd
ste, kanselredenaars van zij
nen tijd. De eigenlijke naam, 
dien hij bij zijne geboorte in 
164a te Krahenheimstetten in 
de nabijheid van Möskirch, 
in Zwaben ontving, was UL-
BICH MEGEBLB» In 1662 be
gaf hij zich te, Marienbrunn 
in Neder-Oostenrijk, in de 
orde der Baryoeter-Augustij
nen, en beoefende teWeenen 
in een klooster zijner orde, 
de wijsbegeerte en godgeleerde 
heid 5; werd daarna prediker 
in het klooster Tappa in Op-
per-Begeren en in 1669 kei
zerlijke; hoMtapellaan te /Ree
nen, in welke hoedanigheid 
hij in 1709,' in den ouder
dom van 68 jaren overleed. 
Zijne predikatien onderscheid
den zich door zonderling en 
boertend vernuft, en zijn met 
zeldzame invallen rijkelijk op
gevuld. Deze eigenschappen, 
welke voor den toenmaligen 
tijd, zeer wel berekend wa
ren » verschaften hem aan*-
Jachtige en talrijke toehoor
ders, en wijl zij met eene 

groote populariteit verbonden 
zijn, zoo bleven, dezelve ze
ker niet zonder uitwerksel. 
Eenige zijner schriften, waar
in deze toon bijzonder door* 
straalt, en die ook in het Ne-
derduitsch vertaald zijn, zul
len wij hier ten slotte bijvoe
gen; 1.° UWaerelda mooi' en 
leelyhheid enz. Amsterdam,' 
171/ , 1. dl. kl. 8.vo a ,o j e i s 

voor allen ent, Amsterdam 
17,58, 4dl.okL8.vo 3.0 Be 
geleercte Nar enz, JDurgerdam 
1752. 1 dl. kl. 8.vo. ABRd" 
HAMS Loof-hutt, Amsterdam 
1763 3 dU kl.S.vo 5,0 Ju* 
das den Aartsschelm enz. Am" 
sterdam 1717, 3 dl1», kl. 8.vo 
6.° De Kapelle dér Doqdenenx, 
Amsterdam 1764,1 dl. kl. 8.vo 
7 ro Mercurialis of Wintergroen 
enz, Amsterdam 1763,1 dl. kl§ 

8»vo Met de groottste vrijmoe
digheid, ontzie de ^chrqver 
geenen enkelen stand, en ver
raadt veel, vernuft en groota 
kunde. v - . , - . , 

ABiiAHAM-BEK-CatAKA, een 
beroemde Spaansche Rabbijn , 
werd door twee verschillende 
dwaasheden gekweld: hg was 
een sterrenkijker en een Pro
feet. Hij voorzeide de komst 
van een en MESSIAS , die in het 
jaar i358 zoude plaats heb
ben,; doch dien men nog wach
tende is. Deze > Hebreeuw-
sche NOSTBODAMÜB had de 
yoorzigtigheid van in i3o3, 
en dus meer dan 5o jaren \66t 
den door hem bepaalden, tijd 
a 

http://4dl.okL8.vo
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der komst zijns Verlossers, fè 
sterven* Men heeft van hem 
cene verhandeling: Denavi-
tatibus genaamd, te Home'm 
x545 in 4.1» gedrukt. 

ABRAHAM USQJTE , een Por-
tugeesche Jood , hoewel AR-
NATOD hem vooreen Christen 
heeft gehouden, voegde zich 
bij TOBIAS ATHIAS, om in de 
XVI. eeuw den Bijbel in het 
Spaansch te verf alen. Ziehier 
den titel dezer beruchte ver
taling: Biblia en lerigua és-
panóla , ' traduzida palabra 
por palabra de la peraladhe-
brayca ; por muy excellentes 
lelrados, en Fërrdra" i'ü»53", 
in Jol, met Gothische letters. 
Hoewel.de naamwoorden en 
werkwoorden er volgens de 
taalkundige naauwkeurigheid 
ïn zijn vertaald, wordt deae 
hertaling enkel beschouwd, 
als eene compilatie van KIN-
CHI , IlAsciy ABEN-EZKA der 
Chaldeeuwsche omschrijving, 
en van eenige oude Spaansche 
Verklaringen. Deze vertaling 
is zeer zeldzaam en wordt zeer 
gezocht." Men heef ter ook eene 
andere uitgave , ten'gebruike 
der Spaansche Christenen, 
van vervaardigd, die niet min
der zeldzaam is, en niet min
der gezocht wordt. De vrien
den der zeldzaamheden spo
ren dezelve beide op, om ze 
te kunnen vergelijken. On
dank» de schijnbare gelijkvor
migheid derzelve, kan men 
het verschil ontdekken, aan j 
de verschillende verklaringen 

van verscheidene teksten, vol
gens het geloof dergene, voor 
welke zij gedrukt werden. 
Een gemakkelijker en duidelij
ker teeken, om* dezelve te er
kennen, isdeopdragt. Bever» 
taling ten gebruike derJoden , 
is opgedragen aan de Sennora 
GRACIA JMACI, ;en ondertee» 
kend door ATHIAS en USQUE; 
de andere is opgedragen aan 
HERCÜXES B'ESTB, en ondel* 
teekend door HÏERÖNYMÜS M 
VARGAS en DÜARTES PI'SSÜI 

ABRAHAM-ECCHEI.I.ENSIS.— 
Zie ECCHELLENSIS. 

- ABBAM. (NICOIAAB), gebo
ren in Lotharingen in i58g, 
werd Jesuit in 1606, eu o-
verleed , als Hoogleeraar te 
Ponï-'a-Mousson in 16 55, gaf 
een boekdeel in 8.° met aan-
teekeningén op VIRGILIOS ia 
bet licht, en eene geleerde , 
Commentarid, over eenige re-
•devoeringen van CICERO. #en 
heeft van dat werk de ont" 
•leding dier redevoeringen ai* 
gezonderd, die een gemakke
lijker en algemeener gebruik 
wordend boekdeel uitmaakt, ea 
dé eigenlijke ' CommentariHt 
zeer in onbruik heeft gebragt» 
Dezelve zijn in 1633 te Pont' 
è^Mousson in 4-to herdrukt' 
Men heeft ook nog van heflj 
Theologische vragen, een goed 
werk, vol geleerde oordeel* 
kunde, maar zonderling ge''" '; 
teld: Pharus veteris Test"' 
menti, Parijs 1648 in ^J' 
Van al zijne werken is, vo.* 

http://Hoewel.de


A B R. A B S . 53 

gens SIMON, hefgeue, wat het 
meeste verdient bekend te wor
den, zijne Commentaria over 
de omschrijving van den Hei
ligen JOANHBS , in Grieksche 
verzen door NONNOS. Men 
vindt de volledige lijst der 
werken van. dien zedigen en 
eenvoudigen geleerde, in BAT-
xxSovwEi.hii.Bibl. SOC, JES.) 

', ABRESOH (PE'TB.ÜS). Deze 
geleerde Zeeuw in 1J35 te 
Middelburg geboren, beoe
fende de Godgeleerde weten
schappen aan de Utrechtsche 
en Groninger Hoogescholen. 
Sedert 17581 tot den Predik-
dienst bg de,Hervormden toe
gelaten, bekleedde hij in on- ' 
derscheidene Gemeenten dier 
gezindheid het leeraarsambt, 
totdat hij in 1766, in dezelf
de betrekking te Groningen 
werd beroepen,, en zich in 
deze loopbaan zoo veel roem 
verwierf, dat hij in 1773al
daar tot Hoogleeraar in de 
Godgeleerdheid e»» Akaderoie-
prediker, werd bevorderd. Hij 
overleed in December 1812. 
Het voornaamste werk, dat 
hij heeft nagelaten is zijne 
Paraphragia et annotationum 
in epi&tolam ad Mebraeos 
specimen 3vpl.« Leijden 1786 
—. 1787 —9\ 1790. 

ABHED (EMMAJJÜEÜ D') werd 
in 1736 met drie messiona-
rissen zijner? Sociëteit, BAR-
THOLOMEüfl A L V A R E Z , VlK-

CBSXIUB D'AOUNKA, en GAS

PARE- CEATZ, uit geloofshaat, 
pnthoofd. 

ABSALON, zoon van DAVID 
en MAACHA, overtrof in be
valligheid des gelaats al zijne 
tijdgenooten. Zijne eerzuch
tige oogmerken en zijne los
bandigheden bezwalkten zgne 
schoone hoedanigheden. AM-
NON , een zijner broeders, 
werd door hem op een gast
maal vermoord, en de goed
heid , die DAVID had, om 
hem te vergeven, misbruikte 
hij enkel om het volk tegen, 
hem in opstand te brengen. 
Deze onwaardige zoon nood
zaakte zijnen vader Jeruza
lem, te verlaten. Hij bekende 
daarop openlijk in eene tent, 
die op het voorplein van zijn 
paleis was opgerigt, al deszelfs 
vrouwen. Deze verfoeg'elijke 
bloedschande en zgne overige 
misdaden, werden weldra ge
straft. Nadat de koning, zijn 
vader, een leger had gewor
ven, waarvan hij het bevel 
aan JOAB opdroeg, werd dat 
zijns zoons in het woud van 
Epkraïm geheel verslagen. 
ABSAION nam de vlugt, en 
zijn lang» golvend ,haar raak
te verward in de takken van 
eenen eikenboom, waaraan 
hij bleef hangen. In dezen 
toestand werd hg in ioa3 vó"<Jc 
J. C. door JOAB,, tegen het 
verbod van DAVID , met eene 
lans doorstoken. De teeder-
hartige vader betreurde dezen 
bloedschandigen en pproerigen 

3 r. . . 
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zo'ón,' even zoo opregt, alsof 
hg zich niet over hem had te 
beklagen, 

ABSAXON of AXEL, volgens 
zijnen waren naam, Aartsbis
schop Van Lunden, in Sca*-
nië, Primaat der koningrijken 
Denemarken, Zweden en 
Noorwegen, Staatsdienaar en 
Veldheer onder de koningen 
WAXDEMAB. I. en KANUT VI. 
"werd in 1128 'te Finsier, een 
dorp, op het eiland Zeeland, 
geboren. Uit eene doorluch
tige, en aan het regerende 
huis vermaagschapte familie 
geboren, werd hij met den 
jongen Prins WAI,DEMAR op
gevoed , en eindigde zijne stu
diën in de Universiteit van 
Pargsr dié toenmaals als de 
eerste Hoogeschool der we
reld werd beschouwd, In 
n 5 8 werd hij tot Bisschop 
van Roslild, en tot eer
sten staatsdienaar en veldheer 
der legers van WALPEMAH , 
die juist den troon beklommen 
had, verkozen. Denemarken 
heeft aan zijne dapperheid, 
zijne voorzigtigheid, en de 
vvrjsheid zijner raadgevingen, 
gedurende meer dan eene 
halve eeuw, zijnen voorspoed 
en zijnen roem te danken ge
had. Aan het hoofd des le
gers, bedwong ABSAION de 
Wenden, maakte zich van 
.Arcona, hunne hoofdstad, 
meester, voerde erdenChris-
telijken Godsdienst in, en 
stichtte er eene Kerk op de 
bouwvallen eens beruchten 
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tempels, Waarin dit Volk «es 
nen belagchelijken afgod aan
bad. Dit was de eenigé over
winning van ABSALON niett 
nadat hij op de eervolste en 
roemrijkste wijze, Aartsbis
schop van Lunden was ge
worden, beteugelde hij de tol 
muiterg overgeslagen e Ska-
niërs, en na de komst van 
KANÜT VI. tot den troon, 
sloeg hij den Hertog van Pom-
meren, zijnen mededinger te
rug, en hielp den koning, 
zijnen meester in' de verove
ring van Meklenburg en Es» 
tónië. De Staats -> en oorlogs. 
zaken, die hij zich geoorloofd 
waande, volgens de gebrui
ken zijner eeuw te mogen 
ondersteunen, beletteden hem 
echter niet, om zich met de 
belangen van den Godsdienst 
bezig te houden: hij stelde 
het Kerkelijk wetboek voor Zei' 
land zamen, beriep in 1187, 
om de kerkelijke plegtighedea 
en het kerkelijk gezang tert* 
gelen ,• een Nationaal Concili'i 
was werkzaam aan de bekee
ring der volken, die hij o ver
won, stichtte verscheidene 
kloosters, waarin hij het waar-
nemen der regels en den ijv«r 
deed herleven. l

 ABSALON was 
een vriend en bevorderaar dei 
letteren, en droeg aan den 
beroemden SAXO GRAMMAT!" 
CÜS den last op, om de ge
schiedenis van Denemarken 
zamen te stellen. Na einde
lijk zijne lange, voor Gods- > 
dienst en vaderland even zeer 
nuttige loopbaan voleM 'e 



E X ÜKJ jjj^jUBttïiiSfö—^ *«—«-

A B S ; - A B Ü . 55 

hebben; overleed hg in 1201. 
Zijn leven is door WANDA-
IUS beschreven. 

ABSIMCARÜS-TIBERIUS werd 
door de Soldaten van LEON-
TIUS , dien hg, na hem neus 
en ooren te hebben doen af
snijden, in een klooster had 
opgesloten, in 698 als Keizer • 
van het Oosten begroet. Jus-
TINIANUS de jonge riep de 
hulp van den Vorst der Bul
garen tegen den overweldiger 
in. Na zich, door middel 
eener waterleiding van Kon-
atantinopel te hebben meester 
gemaakt, behandelde hij AB-
SIMARÜS met den grootsten 
smaad. Op eenen feestdag 
beval hij, dat men ABSIMA-
RUS en LEONTIUS, zijnen voor
ganger, in de renbaan zoude 
brengen. Hij liet hen op den 
grond uitstrekken, en hield 
hun gedurende een uur de 
•oeten op den hals. Het volk, 
dat zelfs de gebreken der 
Vorsten toejuicht, riep bij dit 
belagchelijke en wreede too-
neel uit: Gij treedt op de ad
der en het baziliscüs, en gij 
vertrapt den leeuw en den 
draak. Deze Comedie had 
voor ABSIMARTTS en LEONTITJS 
eene zeer treurige ontwikke 
ling: JtrsTiNiANus liet hen 
beide in 705 onthalzen. 

ABSTEMIUS (LAUKENirms), 
geboren te Macerata, in het 
Markgraafschap Ancona, in 
de XV, eeuw, maakte zich in 

.:• U 

den tijd van de herleving der 
letteren in Europa beroemd. 
De Hertog van Vrbino, wiens 
meester hij was geweest,be<-
noemde hem tot zijnen Bibli
othecaris. ABSTEMIÜS droeg 
aan zijnen leerling zijne An-
notationes varice op, welke 
in het ie deel van den Tré-
sor de Gnarsa gevonden 
worden. Er bestaat nog van 
hem eene verzameling van 
220 fabelen, getiteld ïïe-
catomythium, waarin trek-: 
ken gevonden worden, die 
even zoo belagchelijk als be-
leedigend voor de .Geestelij
ken izijn. Men vindt,dezel
ve in de uitgave der Fabe
len van ASsopos. , Pranhfort 
i58o. 

ABUBEKER , of ABOÜBEKRE , 
schoonvader en opvolger van 
MAHOMED. Na den dood van 
zijnen schoonzoon, werd hij 
door de boofden des legers, 
tot Kalief, dat is tot stadhou
der des Profeets, verkozen. 
A u , schoonzoon van MAHO
MED , aan wien deze bedrie
ger het rijk bij uitersten wil 
gemaakt had, er van beroofd 
zijnde, wachtte in Arabië 
gelukkige omstandigheden af. 
ABUBEKER , zgn mededinger, 
vestigde zich eerst te Cusa, 
daarna te Bagdad, alwaar 
hij de verstrooide bladerea 
van den Koran bijeenzamel-
de, en dat, wat de tucht 
betrof, regelde. Hij geleidde 
daarna de Muzelmannen in 

4 
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Palestina, en behaalde eene 
overwinning op den broeder 
van Keizer HERAC£HJS. Hg 
stierf kort daarna, en werd, 
volgens sommigen in 634 na 
3, C. en volgens anderen in 
640 te Medina begraven. De 
voorstanders van ABTJ BEKER 
beschouwen hem als eenen 
heiligen held, en die van Au 
als eenen struikroover en 0-
yerweldiger, •* 

ABOXJABA (THEODOHUS), Me-
tropolitaan der Provincie Ca-
rië, was in bet begin een 
voorstander van PHOTIUS , 
snaar daarover berouw be
toond hebbende, verleende 
hem het Concilie van Komtan-
tinopel, in 869 gehouden, zit
ting in deszelfs vergaderingen. 
GENEBBAR» en de Jesuit GRET-
ZER hebben zijne verhandelin
gen, tegen de Joden, de Ma-
hometanen en de ketters in 
het Latijn vertaald, welke 
vertaling in 1606 te Ingol-
stad in 4.*» is uitgegeven. 
Men vindt dezelve ook in het 
Supplement op de Bibliotheek 
de Kerkvaders, Parijsche uit
gave van 1624. Men heeft 
ook nog eene Verhandeling van 
hem: De unione «t incarna-
tione, Parya 168S. 

ABUDHAHEH , Vader der Kar-
matiê'rs, eene sekte, die ia 
Arabic baren oorsprong nam, 
verspreidde, volgens het ge
bruik der Muzelmannen, zij. 
ne leer door het woord en 
den degen. Hij liet Mekka 

plunderen, de pelgrims ver* 
moorden, den zwarten steen, 
dien men van den Hemel ne
dergedaald waande, wegne
men; hij geleidde vervolgens 
zijn paard in den tempel, om er 
deszelfs drek in te brengen, 
en voegde op deze wijze de 
bespotting bij de beleediging. 
Zijne goddeloosheden ver-
fiaauwden de Muzelmansche 
godsvrucht niet. De tempel 
van Mekka werd als eertijds 
bezocht. De Karaat ie'rs ga
ven den steen terug, wijl de
ze relikwie hun niets opbragf. 
Ondanks dat ABUDHAHER , hun 
opperhoofd een wreede ver
volger der Muzelmansche ge-
loovigen was, stierf hij ech
ter in g53 in het vreedzame 
bezit van eenen grooten staat. 

ABUMARA&E (GBE&OKITJS), 
zoon van eert Christen Genees
heer, beoefende in de XIII. 
eeuw zelf ook de geneeskun
de; hij werd te Malasia, 
eene Ar men ische st ad, geboren» 
Wij hebben van hem eene 
algemeene geschiedenis vatt 
ADAM tot op zijnen tijd, die 
door de Oosterlingen zeer op 
prijs wordt gesteld, maar in 
het Westen weinig geraad
pleegd wordt, behalve ten op-
zigte van het gedeelte, dat de 
Sarracenen , de Mogols en de 
veroveringen van GEMGIB-KAN 
betreft. POCOOKE gafim663 
en 1672, te Ostford in twee 
dcelen in 4.'° een Latqnsche 
vertaling dier geschiedenis 
in het licht, welke hij met 
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eene Bijlage over de Ooster-
sche Vorsten vermeerderde, die 
belangrijker is dan het werk 
zelf. Men heeft in ASSEMA-
STI, Oostersche' Bibliotheek, 
II. Dl. bladz. 275, de Cata
logus van 34 werken van ABTTI.-
FAHAGB. Hij is beschuldigd 
geweest, Konstantinopelytv-
laten te hebben, doch zulks 
is eene. lastering', waarvan 
POCOCKE de valschheid heeft 
aangetoond. Hij stierf - als 
Bisschop van Ahppo en Pri
maat der Jakobiten, in het 
jaar 1286 in den ouderdom 
van 60 jaren. Er zijn nog 
drie Arabische dichters van 
dien naam geweest, die in 
Anë zeer beroemd, maar in 
Europa bijna onbekend zijn. 

ABTT-MESLEM , landvoogd van 
Chourasan, liet de waardig
heid van Kalief, in 746, van 
het geslacht der Ommiaden in 
dat der Abassiden overgaan. 
Men zegt, dat deze opstand, 
aan meer dan zes honderd 
duizend menschen het leven 
kostte. Hij werd voor zijne 
muiterg gestraft, en op bevel 
van den Kalief AKMANZOB. iri 
7Ó4 vermoord. 

ABUNDÏDS, Bisschop van 
Gómo in Italië, werd door 
den Heiligen LEO , als Legaat 
naar het Concilie van Kon-
«tantinopel gezonden, en liet 
door de Vaders dier vergade
ring den brief aan FLAVIA-
MÜS aannemen. Hij over

leed in 469. Deze Prelaat 
was zeer godvruchtig en ge
leerd. 

ABYDENÖS, een beroemde 
geschiedkundige, schrqver dèt 
Geschiedenis der Chaldeèrsen 
Assyriërs, waarvan er ons in 
de Evangelische voorbereidin
gen van EUSEBIUS slechts ee-
nige fragmenten zijn overge
bleven. Men vindt er trekken 
in, die op eénebewonderens
waardige wijze met het ver
haal der Heilige Schrift over
eenkomen, zoo als hetgene, 
wat hij van den zondvloed, 
van den toren* Van Babel enz. 
zegt. 

ACACIÜS , bijgenaamd de 
Eenoogige, stichter van de 
sekte der Acacië'rs, had be-
gaafdheden, waarvan hij zich 
énkel bediende, om zijner 
eerzucht te voldoen en zijne 
dwalingen uittestrooijen. Deze 
onrustige en gevaarlijke man 
liet den heiligen CYRIMU» 
afzetten; had deel in de ver
banning van Paus LIBEBIUS, 
en verwekte der Kerk vele 
andere onlusten. Hij 'schreef 
het leven van EOBEBIVS VAK 
CESAREA , /wiens opvolger en 
leerling hij was, zonder, dat 
men. met zekerheid wete o£ 
zijn meester in hetzelfde ge
voelen is geweest als hij. Hij 
overleed omtrent het jaar 365. 

ACAOIÜS , in 481 opvolger 
van den Heiligen GESNADWS 
5 
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Op den, stoel van Konstanüno
pel. Deze eerzuchtige Pre
laat, die het oppergezag over 
de andere Oosterse he Kerk
voogden wilde uitoefenen, 
bragt keizer ZENO door de 
laaghartigste vleijerrjen; in 
den waan, dat hij zich met 
geloofszaken kon bemoeijen. 
Deze Vorst vaardigde het Hé-
noticon, een yoor de Euty-
cfciërs zeer gunstig edict uit. 
FELIX III,, tegen ACACITIS 
verbitterd, sprak in het Con
cilie van Rome den ban tegen 
hem uit. Nadat deze excom
municatie te Konstanünopel 
bekend was, scheidde de Pa
triarch zich van de gemeen
schap des Pauses af, en ver
volgde de Catholijken. Hij" 
overleed in 489. Zijn naam 
werd 3o jaren na zijnen dood 
uit de Dypticken (*) van Kon' 
stanünopel geschrapt. De hei
lige GEIASITTS opvolger van 
FELIX , weigerde zijne ge
meenschap aan hen, die de 
dwalingen van ACAOITJS niet 
wilden veroordeelen. 

AcAcnrs {Heilige), Bis
schop van Amida aan den Ti-
ger, leefde in de vijfde eeuw; 
hij verkocht de gewijde va
ten, om zeven duizend Per*-
ssische slaven, die op het punt 
waren, om van honger en 
ellende omtekomen, terug te 

koopen. Hij zond dezelve aan 
hunnen Koning terug, die 
door deze heldhaftige edel* 
moedigheid zoo zeer getroffen 
was, dat hi j , ondanks dat 
hij een Heiden was, den hei* 
ligen Bisschop wilde zien; 
Deze zamenkomst bragt den 
vrede te weeg tusschen dien 
Koning, en THEODOSIUS den 
jonge. 

'ACACIUS, Bisschop, van Be 
rea in Palestina, vriend van 
den heiligen EIIPHANUS en 
F-LAVIANTTS , gedroeg zich niet 
altijd onberispelijk. Men be
schuldigt hem vooral de ver
volger van dën heiligen CHKY» 
SOSTOMÜS te zijn geweest, 
maar hij erkende zijnen mis
slag. Wij bezitten drie brie
ven van hem, die men inde 
verzameling aantreft van het 
Concilie van Bfete en Calce> 
donië, door Pater 'LUPUS, 
Kluizenaar van den heiligen 
AüGUSTINUS. 

ACALTIS, neef van DÉDA-
LTTS, was de uitvinder deï 
zaag en van het compas. 
Zijn oom was er zoo jaloersch 
over, dat hij hem boven van 
eenen toren nederstortte, maar 
MINERVA veranderde hem, 
volgens de fabelleer, in eenen 
patrijs. 

JTÏuZ' ™»f* W o o r d t 2 L f bifden S v e i bruiken door FBAM* GRUNDMAYB. , « ^oacfl "» 
dezes 18a4, °P dat Artikel. V e r t a l e r . . 
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ACAMAÏTXÏW » eerste Ko
ning der Astekerè of oude 
Mexikanen, die na langen tijd 
met den Koning CALÜAKAN ,x 

hunneu nabuur, in oorlog te 
zijn geweest, AOAMAPIXTLI , 
klein - zoon van CALUAOAN , 
tot deze waardigheid verhie
ven. Hij:werd in i38o er
kend, en zwoer, bij-het ont
vangen der kroon, zonder 
ophouden voor de veiligheid 
en het geluk van zijn Koning
rijk te zullen waken. Onder 
zijn bestuur werden de Mexi
kanen, tot dusverre in stam
men verdeeld, vereenigd; er 
werden wijze wetten ontwor
pen, en de goede orde heersch-
te onder volken, die tot dus
verre niets dan eene losban
dige vrijheid gekend hadden. 
ACAMAÏIXTI.I, verfraaide zij
ne hoofdstad, thans Mexico, 
versierde dezelve met gedenk-
teekenen en tempels, liet 
bruggen bouwen, grachten 
graven , en waterleidingen 
aanleggen, die nog, twee eeu
wen daarna, de bewondering 
der Spanjaarden tot zich trok
ken. Om zijn volk van eene 
zware belasting te bevrijden, 
voerde hij eenen langdurigen 
oorlog tegen den Koning van 
Tepeacan, en, al kon hij, de
zelve niet geheel doen ophou
den , bragt hij er echter eene 
aanmerkelijke verligting in te 
weeg. Na eene 40-jarige re
gering overleed hij van al zij
ne onderdanen betreurd, in 
1420. Zijn zoon UITZIIO-
CÜTI.1 werd, niettegenstaande 

hij den Mexikanen der vrij
heid had gelaten, om zich 
eenen Koning tè kiezen,zijn 
opvolger. 

AOAMAS, zoon vanTHESEna 
en PHEDRDS , was bij het be
leg van Troje tegenwoordig, 
en werd met DIOMEDES aFge-
zonden, om HELENA terug te 
gaan eischen. Gedurende dit 
gezantschap , dat geheel vruch
teloos was, bragt LAOBIOEA, 
dochter van PRIAM, hem ee
nen zoon ter wereld, die door 
ETHKA , eene Grieksche doch
ter, welke PARIS met HELE-
NA geschaakt had, opgevoed. 
Hij was een dergene, die 
zich in het houten paard op
sloten. Te midden des bloed-
bads toonde hem ETHKA den 
zoon, dien LAODICEA , zijne 
echtgenoote, hem gebaard had, 
en de Vorst redde aan beide 
het leven. * 

ACANTHA , eene jonge Nimf; 
die, wijl zij ABOLLO op eene 
gunstige wijze ontvangen had, 
door dien God in eene plant 
werd veranderd, die haren 
naam draagt. 

ACARARITJS, — Zie ALBA-
HARAVIUS, 

ACARIE. — Zie MARIA »BR 
INCARNATIE, 

AOARNAS e n AKPHOTERtr», 
broeders, kinderen van Aic-
MEON en CALIIRHO^. Hunne 
moeder verkreeg van JUM-; 
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TBR; dat zij, om den dood 
huns vaders te wreken, die 
door de broeders van AIFHE-
uiBEtrs vermoord was, eens
klaps volwassen werden, Aio-
MEON had aan AUPHESIBEUS, 
het halssnoer weder afgeno
men, hetwelk hij zijner moeder 
ERIPHYLA met het leven ont
nomen had, om hetzelve 
aan CALXIBHOÉ ten geschen
ke te geven. ACARNAS en 
AMEHOXÉEUS vermoordden de 
broeders AI/PHÜSIBEUS , en 
wijdden dit noodlottig hals
snoer aan APOLLO toe. 

ACASTUS , beroemd jager, 
zoon van PSLIAS-, Koning van 
Ihessalië, CRËTHÏIS , "zijne 
vrouw, door sommigen Hir-
roivTA genoemd, smoorlijk 
op PEIEUS verliefd, die aan 
hare liefde niet wilde beant
woorden, werd daarover zoo 
verbitterd dat zij hem bij har
ren man beschuldigde eenen 
aanslag op hare eer te hebben 
gedaan. < ACASTUS ontveinsde 
zijn verdriet daarover, nam 
PEIEUS mede op eene jagt-
partij, op vden berg Pelion, 
en liet hem aan de paardmen-
schen en wilde dieren ten 
prooï. CHIRON ontving dezen 
ongelukkigen Vorst op eene : 
gunstige wijze, en, door de 
Argonauten ondersteund, ging 
PELEUS zich op de wreedheid 
van ACASTOS en de lasterin
gen van CniTHiis wreken. 
M«n zegt dat ACASTUS de eer
ste is geweest die lijkspelen 
heeft doen vieren. 

AOOA, (Heilige) Bisschop 
van Haguktad, door sommi
gen ten onregte onder dereis-
gezellen van den H. WILLE-
BHOBDÜS gesteld. Volgens BE-
DA, wiens boezemvriend hij 
was, is de heilige ACCA van 

: zijne vroegste jeugd af door 
den heiligen BOSA , Bisschop 
van York opgevoed, kwam 
vervolgens bij WILFRIDUS , 
in wiens dienst hij zijn ge-
heele leven heeft.gesleten, is 
met hem naar Rome geweest, 
alwaar hij de kerkelijke ifc 
stellingen met zeer veel ijver 
beoefende, daarna kwam hij, 
in gezelschap van zijnen Bis
schop WXWRIDUS, »n Friesland 
bij den heiligen WxLMBaon-
DÜS, alwaar hij eenigen tijd 
vertoefde. Na den dood van 
WILFRIDUS werd de H. Ac-
CA zijn opvolger in het Bis
dom Hagulstady in welke 
waardigheid hij den ao öc-
tober 740 in den, geur van 
heiligheid overleed. De K 
ACOA wordt geprezen als bui
tengewoon ervaren in de zang* 
kunde en de verklaring det 
H. Schrift, als een zeer regt-
zinnige Catholijke, zeer ge> 
meenzaam met de kerkelijke 
verordeningen bekend. 

Accuioi.1 of AOOIAÏÜOW 
(ANGEIO), Kardinaal legaat 
en Aartsbisschop van J?l°' 
renc0, zijn vaderland, over* 
leden in 1407» heeft eem 
werk samengesteld, ten voor* 
deele van URBANUS VI. rl? 
hield de Flocentijners in de 
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gehoorzaamheid van dien Op-: 
perpriester, van welke de 
kardinaal PATRA, hen wilde 
afscheuren, om hen aanCi,B. 
MENS VII. te onderwerpen. Het 
werk van den kardinaal Acci-
AIOLI heeft ten doel, om mid
delen te vinden ten einde de 
scheuring te doen ophouden. 

AOCIAIOLI (REINIER), uit 
eene adellijke èn oude Flo-
rehtrjnscjie familie, veroverde 
in het begin der vijftiende 
eeuw, Athene, Corinthe en 
een gedeelte van Beoüë. Zg
ne vrouw ETJBOÏS hem geen 
mannelijk kind nagelaten heb
bende,^ zoo- gaf hg' Athene 
aan de Venetianen, Corinthe 
aan THEODORUS PALEOLO&PS, 
die met de oudste zijner doch
ters was gehuwd, en Beoüë 
met vde stad 'Ihebe aan AN-* 
TONIXTS , zijnen natuurlijken 
zoon, die zich van Athene 
meester maakte; maarMAHo-
MED -II, heroverde het in 1455 
öp' zgne opvolgers, 

ACCIÏÏOII (DONAT0S) een 
beroemde geleerdft en een 
goede burger, bewees aan 
Florence, zijne vaderstad , die 
hem verschillende bedieningen 
had opgedragen, grootedien* 
sten. Hij was in 1428 gebo? 
ren; zijn- vader was NEVIO 
AcciAioxï, klein-zoon van 
REINIER. Men heeft Van hem 
>-° eenige• JLe vensbeschrijvin
gen van PLÜTAKCHUS, in het 
Latijn vertaald, Florence 1478 
in foL a.» De Levensbe$chrij~ 
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vingen Van Scraiö," HANNI-
BAI/J en KAREE afert Qroote; 
3.o Aanteeheningèn op de ze-
deleer en de staatkunde van 
ARISTOTELES, die hg gedeel
telijk te danken had aan An-
oïRopHiLÜs, zijnen leermees
ter. Hij overleed in 147810 
den ouderdom van 5o jaren. 
Om de diensten des vaders 
te erkennen, huwde de Re
publiek zgne dochters uit. 
Zgne regtvaardigheid en be
langeloosheid werden door ie
dereen bewonderd» 

ACCIAIOLI (ZËNOBIO) , een 
Dorninikaner, in 1461 te Flo
rence uit dezelfde familie als 
de voorgaande geboren, wai 
van het jaar i5i8 tot i5ao 
Bibliothecaris van het Vati-
kaan, in welk jaar hij onder 
LEO X. den Beschermer der 
wetenschappen y overleden is. 
Hij heeft ons nagelaten 1.0 de 
vertaling eeniger werken van 
OLYMPIODORUS,- van ÏHEODO-
BETus en van den heiligen Jas» 
^TINUS ; a»° Gedichten , Leer-
en Lofreden, Deze verschil» 
lende geschriften verheffen zich 
niet boven het middelmatige, 

AccioLitfüs. •—• Zie BIAN-
KAi, vronw eens burgers van 
Padua enz. 

Acbios (LÜOÏÜS) » een La-
tijnsch treurdichter, was de 
zoon eens vrijgelatenen. Ue 
Ouden verkozen hem, om zij
nen krachtvollen stijl, zgne 
verheffing des gevoel», en ver-
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scheidenheid der karakters, 
boren PACÜTIUS, die zijne 
kunst beter verstond, maar 
minder genie bezat. Er is ons 
van zijne treurspelen niets 
overgebleven, dan de titels. 
Ook .hebben wij de dichtren 
gelen niet, die hij ter eere 
van PJEOHMÜ8;BHUTUS vervaar
digde. Deze Romeinsche held 
was zoo gevoelig voor dien 
lof, dat hij er afschriften van, 
op de deuren der tempels, en 
op de • gedenkteekenen , die 
men na de nederlaag der Span
jaarden, te zijner eer had op« 
gerigt, liet aanplakken. ,Ao-
ei us overleed in eenen hoogen 
ouderdom, omtrent het jaar 
180 vóór J. C, PLINIUS ver* 
haalt, dat, hoewel Accius 
eene zeer kleine ligchaarasge-
stalte had, hij zich echter in 
den tempel der Muzen een 
zeer groot standbeeld liet op» 
rigten. 

.-.. Aocxtrs (ZuccHus), een Ita-
Jiaansche dichter der XVI. 
eeuw,, heeft',' in harde Itali-
aansche klinkdichten de fabe
len van ^ESOPUS, dporRonrA-
xitis, een Latijnsch dichter 
der XIII. eeuw, in treurver-
zengebragt, door aanmerkin
gen verklaard. Deze fabelen 
in 1660 te Frankfort in 8.vo 
met andere fabelschrij vers her
drukt , kwamen eerst te Ve-
rona in 11479, e n t e ^*we'{* 
in 1491, in 4.1° in het licht. 
•JUMUS SCALIOER heeft dezelve 
zeer geprezen, maar noch den 
lof, noch den blaam van de

zen beoordeelaar moet men let*, 
terlijk opnemen. 

Acco, eene vrouw, aan 
welke het hoofd in haren ou
derdom begon te draaijen, 
omdat haar spiegel ühaar al te 
duidelijk zeide, dat zij niet 
meer zoo schoon was, als in 
hare jeugd. Hare dwaasheid 
was aan die van alle vrou
wen , en zelfs aan die van 
zekere mannen gelijk. Zij 
hield niet op haar gelaat te 
aanschouwen en te bewonde
ren,, vanwaar het Griekscbe 
spreekwoord is ontstaan ; hij 
bewondert zich in zp'n wapen, 
ah Acco in haren spiegel, 

AOCOI.TI (BENEDICTÜS), een 
beroemd regtsgeleerde, in Hii5 
te Florence uit eene adellijke 
familie geboren, dié oorspron
kelijk van Aretto was, .ver
ving POG-GA in 1459 , ïn de 
bedienin g van Secretaris der 
Republiek. Hij heelt deve/' 
gende werken nagelaten: ,i.«. 
De bello a chrhtianis contra 
barbaros pro Canisri supul* 
chro et Judasa recuperandis, 
libritres, Venetië i5&2in°4.t0 

eene zeer wel geschrevene ge-
schiedenis,die aanTABso, voor 
zijn Verlost Jeruzalem tot 
grondtekst heeft gediend; 2." 
De prcestantid virorum tut 
asvi, te Parma, 1689, in 
3 2.0 Hij had zulk een geluk
kig geheugen, zegt men, dat 
hij, na eens de Latijnse he re
devoering aangehoord te heb
ben, door eenen afgezant va» 



M C *M'ammmB^ 

den Koning van Hongarfë, 
voor den Senaat van Florence, 
uitgesproken, hij dezelve daar
na woordelijk herhaalde. Hij 
overleed in 1466. 

ACCOLTI (FnANCiscoa), 
broeder' van den voorgaande, 
de vorst der regisgeleerden van 
zgnen tijd genoemd, was iri 
verscheidene Universiteiten 
Hoogleeraar der regtsgeleerd-
heid. Hij bezat eene zege
pralende, welsprekendheid Sn 
de openbare twistgedingeA; 
en in het staats-kabinet was 
hij een uitmuntende raadge-

. ver. Het aanzien, waarin hij 
stond, was zoo groot, dat bij 
de komst van SIXTUS IV. tot 
den Pauselijken stoel, hij zich 
vleide het purper te verkrij
gen , zulks werd hem gewei
gerd, doch de Opperpriester 
meende echter zijne weigering 
met een eervol voorwendsel 
te moeten bedekken, en ver-, 
klaarde dus, dat hij hem zij
ne verheffing gaarne zoude 
hebben toegestaan, indien hij 
niet gevreesd had, dat dezel
ve aan de beoefening der 
regtsgeleerdheid nadeelig zou* 
de zijn geweest. De rijkdom
men , die hij door zijne vrek
achtige gierigheid verzamelde, 
bezwalkten zijne deugden. Hg 
overleed in het jaar 1470. 
Men heeft van hem eenige 
boeken over de regtgeleerd-
heid, en vertalingen van ver
scheidene werken van den hei
ligen CHRYSOSTOMUS , die niet 
zeer beroemd zijn, Deze schrij-
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ver is meer bekend onder den 
naam van ARÉXIN, dan on
der dien van ACCOLTI , zijnen 
geslachtsnaam. 

ACCOLTI (BENEDICTUS), het 
hoofd eenerzamen zwering te
gen Pius IV.' Hg had tot 
medepligtigen -PETRUS ACCOL
T I , zgnen bloedverwant, den 
Graaf ANTONHJS VAN CANOS-
SA , de ridder PELIOCIONNE , 
PROSPER D'ETTORE , THABETTS 
MAÜTREDI, alle met schul
den , en eeneu onrustigen en 
vurigen geest bezwaard. Dé 
beweegreden of liever het 
voorwendsel dezer zamenzwe-
ring was dat Pius IV. niet 
wettig Paus was. Zij wilden 
hem enkel vermoorden, om 
eenen anderen in zijne plaats 
te stellen. ACCOLTI beloofde 
aan zijne medepligtigen groo-
te belooningen. Hij had be
loofd * Pavia aan AJÏTÖNIUSJ 
Cremona aan THADEUS , ^qui-
lea aan PELICCIONNE, en een 
jaarlijksch inkomen van 5,000 
kroonen aan PROSKER te ge
ven. Hun ontwerp lekte uit. 
ACCOLTI , beschuldigd van te 
Geneve gewoond te hebben, 
begon den Paus verdacht te 
worden, door te dikwerf ge
hoor te vragen. — Hij werd 
met zijne schuldgenooten ge
vangen genomen, en zij wer
den in 1564 met den dood 
gestraft. 

ACCOLTI (PETRDS) , bekend 
onder den naam van Kardi
naal D'AMOUR, zoon vaa 



64 A C 

dén boven vermelden regts-
geleerden BENEDICTÜS, werd 
in 1455 te Florence geboren. 
Nadat hij den Geestelijken 
staat bad omhelsd, werd hij 
onder AiEXANBEit VI. Audi* 
teur der Rota. Juiius II. be
noemde hem tot Bisschop van 
Ank°na, en in zijne bevor
dering van i5n verhief hij 
hem tot de waardigheid van 
Kardinaal, onder den titel van 
den Heiligen JEu8EBias. Hij 
beeft tot zeven Bisdommen 
gehad, waaronder men ook 
het Aartsbisdom Ravenna 
moet tellen, dat hij slechts 
korten, tijd behield, om het 
met zgnen neef, BENEDICTÜS 
ACCOI/TI, die volgt, tegen 
het Bisdom Cremona te ver
wisselen-! hij oefende te Ho
me de bedieningen van Kar» 
dinaal-Vikaris uit, en over
leed in die sta4 den ia De
cember |53a in den ouder
dom van 77 jaren. Hij was 
het diein i5ig de Bulle te
gen LUTIIER. opstelde, daar
enboven is hij de schrijver 
van eenige Geschiedkundige 
Verhandelingen, ^ 

ACOOLTI (BENEDICTTJS) , be
kend onder den naam van 
Kardinaal van Ravenna, neef 
van den voorgaande, werd in 
1497 geboren. Hg had het 
in de beoefening der Latijn-
sche taal zoo ver gebragt, 
dat hij den CICERO van zij
nen tijd werd bijgenaamd. 
Onder LBO X. was hij Apos
tolische Abreviator en Bis-

schop van Cadix, (IMMENS 
VII. benoemde hem» tot zg
nen Secretaris, en , verhief 
hem in de bevordering van 
3 Mei 1527 , o t de waardig. 
heid van Kardinaal. In i53a 
werd hg als Legaat naar het 
Markgraafschap Ancana ge
zonden. Onder PAULUS III. 
werd hij in eene netelige zaak 
gewikkeld, ten gevolge van 
welke hij op het kasteel St, 
Angelo werd opgesloten , en 
zijne, vrijheid enkel "door de 
opoffering van 5g duizend 
gouden kroonen kon bekomen. 
Hij overleed te Florence in 
1549. Wij heeft eenige La« 
trjnsche werken en gedichten 
nagelaten, welke geplaatst zijn 
in de verzameling Quinque 
illustrium poet ar urn, en later 
inr het i« deel der Carmina 
illustrium poetarum /talorum, 
Florence 1719 in 8»<v~Men 
heeft ook van hem eene Vet-
handeling over dé regten dit 
Pauses, op het Koningrft 
Napels.... BENEÜIOTUS <\°-
coLTi, Hertog van JVepi,$P 
broeder, beoefende de dicht
kunde en het tooneel. Zrj«« 
Firginia, een blijspel;, i5i3 
in §v». en zijne Gedichten, 
Fenetiê iSiQi werden ioot 
zijne tijdgeaooten toegejuicht. 

ACCUESE (FllANOISCUs), t e 

Florence geboren, en Hoog' 
leeraar in de regten te Bef 
logne. Hg vterd óe afgod der 
regisgeleerden bijgenaamd, e0 

zou zeker die der goede la" 
tinisten onzer dagen niet zïjn' 
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Zijne verklaringen over het 
regt, in eenen barbaarschen 
stijl geschreven, doch met 
veel meer orde, dan andere 
uitleggers vó<Sr hem gedaan 
hadden, werd in eenen tijd zeer 
gezocht, waarin men met wei-
nig talenten veel roem kon 
verwerven. Deze uitlegger is 
later zelf; verklaardgeworden. 
De schrijvers, ïiie er over spre
ken , verschillen zeer over het 
tij dstip van zijnen dood. Som
migen doen hem in 1260, 
1265, 1279 enz. anderen in 
1229 in den ouderdom van 
7.8 jaren sterven. Dit laatste 
gevoelen schijnt het meeste 
gegrond. Hij liet eenen zaon 
na, die zich, even als zijn va
der, in de regtsgeleerdheid 
onderscheidde, en te Toulouse 
als Hoogleeraar fungeerde. De 
Verklaringen van ACCÜRSB 
zijn met den tekst van het 

„regt in 1589 in 6 dl.n in fol., 
te Lyon gedrukt. 

AocuRSE (MARIA ANGE£O), 
te Aquila, eene stad in het 
koningrijk Napels, geboren, 
wordt onder de geleerdste en 
schranderste kunstregters der 
XVI. eeuw geteld. Hij was 
de Grieksche, Latijnsche, 
Fransche, Spaansche taal enz. 
volkomen magtig. Zijne ge
leerde verhandelingen over 
eenige oude en hedendaag-
sche schrijvers, in I5J>4 te 
Home in folio gedrukt, kun
nen van zgne schranderheid 
en zijn oordeel gelaigen, Eet 

I. DEEL. 

gebied der letteren heeft hem 
den AMMiAms-MjmoBZLiwoH, 
Augsburg, i533, vermeerderd 
met 5 boeken, en de eerste 
uitgave der Briepen van CAS-
sioDoiias, te danken. Deze 
geleerde beoordeelaar werd be
schuldigd, in zgne JDiatribce 
in Ausonium, een zeer zeld
zaam boek, 1524 te Home, 
in fol. uitgegeven, zich de 
aanteekëningen van FABRICIOS 
VEHANO, over ArsoNiüs toe
geëigend te hebben. Maar? 
hij verdedigde zich tegen de» 
ze beschuldiging van letter-" 
dieverij, met even ' zoo veel 
vaus, alsof het om den roof 
van eenen schat was te doerk 
geweest, en regtvaardigde er 
zich zelfs over door eeden. 

AGEBEO {'FKANCISCTTS), een 
Jesuit en dichter, in 1606 ts 
Nocera geboren, gaf in 166Ö 
te Napels gedichten uit, on» 
der den titel van: JSgro óor-
poriamusa solalium, in 4.f0 

Deze verzameling, die hem 
in zijnen ziekeiijken toestand 
tot opbeuring verstrekte, 
wordt door hen , voor wie de 
taal van VIROILIDS en Ho» 
HATitrs geen voorwerp van 
verachting is , zeer op prijs 
gesteld. 

AcEsixrs, een Novafiaansch 
Bisschop; beweerde in de kerk
vergadering van Mcea, dat 
men diegene van de boefvaar-

I digheid moest uitsluiten, wel
ke na het doopsel gevallen wa» 
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ren. KONSTANTUN , in wiens 
tegenwoordigheid, deze geest-
drijver dit gevoelen voordroeg, 
verontwaardigd, dat hij voor 
zoo vele menschen den He
mel sloot, antwoordde hem: 
ACBSIAS vervaardig u eene 
ladder, en klim alleen ten 
Hemel, 

ACEBTUS, Koningvan 'Sicilië, 
en zoon van de rivier CEI-
NISIFS , ontving ,/ENEAS op ee* 
ne eervolle wijze, en liet AH-
OHISIS op den berg Ëryx ber 
graven. 

ACETUS, hoofdman vaneen 
Tyrisch schip. ïoen zijne ma* 
trozen BACCHÜS op het strand 
der zee in slaap hadden ge
vonden, wilden zij zich van 
hem meester maken, in de 
hoop van een aanzienlijk los
geld van hem te trekken. 
AOETDS verzette er zich te
gen; de god ontdekte zich, 
en herschiep hen in dolfijnen, 
behalve'ACETUS , dien hij tot 
zijnen opper-priester aannam. 

AOHAB, zoon en opvolger 
van AMHI , onderscheidde zich 
onder al de Koningen van 
Jsraël door zgne goddeloos-
heden. Hij huwde JEZABEI, , 
dochter van den Koning der 
Sidoniërs, eene heerschzuch-
tige, wreede en zulk eenen 
man waardige vrouwe. Op 
verzoek dier Prinses rigtte 
hg een altaar op voor ÖAJii,, 
den afgod der Sidoniërs. EI ,I-
AS voorzeide hem, dat eene \\ 

droogte van drie en een half 
jaar, zijn land zoude ver
woesten. De Profeet voegde 
er nieuwe wonderen bij, die 
hem niet meer troffen; het 
vuur des Hemels verteerde 
zijn offer in tegenwoordigheid 
van 85o Profeten vanlMi, 
die, na hunne valsche godheid 
vruchteloos, om het wonder 
te hebben gebeden, hetwelk 
de ware God, op het gebed 
van E1.1AS gewrocht had, dool 
het volk vermoord werden. 
AOHAB behaalde later, met 
een klein leger >, twee toern-
rijke overwinningen op BE* 
NADAD, Koning van Syrië, 
die met tallooze krijgsbenden 
Samarië was komen belege
ren. De ondankbare vorst on
gevoelig voor deze weldaad 
des Allerhoogsten, ging voort , 
in zijn» ongebondenheden en 
onregtvaardigheden: om zijne 
tuinen te vergrooten, maakte 
hij zich meester van den wijn* 
gaard van NABOTH, tegt" 
wien JEZABEI. valsche getuigen 
had omkocht, om hem te doen 
sterven. Kort daarna verloor 
ACHAB in 898 v<5ör J. C, in 
eenen veldslag tegen den Ko
ning van Syrië, zelf het 1«* 
ven. Dé honden lekten fiet 
bloed, dat uit zgne wonden 
vloeide, zoo als zij ook dat 
van NABOTH gelekt hadden. 

AOHAB, zoon van CBOLU*> 
een der beide valsche Profe
ten, welke de Israëliten 'e 

Babyion verleidden, en wel*' 
ke de Heer door JEREMXAS be: 
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dreigt, aan NABÜCHODONOSOR 
over te leveren, die hen in 
het gezigt van al degene zal 
doen sterven,: welke zg ver
leid hebben, zoodat al die
gene van Judd, welke te ba
byion zijn, wanneer zij ie
mand willen vervloeken, zich 
van hunnen naam zullen be
dienen, zeggende: De Heer 
behandele u, zoo als Hij A-
CJBTJB en SsDBat4s behandeld 
heeft, welke de Koning fan 
Babyion in eénen gloeienden 
oven liet werpen ( J E R . XXIX. 
22). Sommigen zijn van ge
voelen, dat ACHAB een der 
grijsaards was, die de kui-
sche SirzANNA trachtten te 
verleiden. 

ACHAIÏTS, Koningvan Schot
land, beklom^er in 788 den 
troon. Hij had zijne kroon 
enkel aan zijne deugden te 
danken, welke het geluk der 
volken uitmaakten, die hem 
dezelve aanboden. Onder zijn 
bestuur werden de wetten ge
ëerbiedigd, de eendragf en de 
vrede hersteld; en, debuiten-
landsche vijanden verdreven, 
maakten een einde aan hun
ne invallen. AOHAIU* regeer
de 3i jaren, en overleed in 
819. Hij had een verbond 
aangegaan met KAREI, den 
groote en hem te dien einde 
den beroemden AICUIN, Ro» 
KAN , JOANNES SCOT enz. ge-
zonden,r Men zegt dat hij, 
om de' gedachtenis van dit 
verdrag te vereeuwigen, bij 

het wapen van Schotland, 
een dubbel met leliebloemen 
bezaaid veld voegde. 

ACHAS , zoon van, CARMI , 
uit het geslacht van Juda , 
verborg bg de inneming van 
Jericho, 200 sikkelen zilver, 
eenen mantel van scharlaken, 
en een gouden liniaal, ent 
zulks tegen het uitdrukkelijke 
verbod van God. Deze zonde 
was den Israëliten zeer nood
lottig , daar zij, bij "de belege
ring van Haï terug geslagen
werden. ACHAN , door het lot 
overtuigd, werd, op bevel vans 
JOZVÈ, met zijne vrouw en 
kinderen gesteenigd, en Haï 
werd ingenomen. 

ACHABD, Abt van Saint-' 
Vietor te Parijs en in 1161, 
Bisschop van Avranclies. Hem 
worden verscheiden verhan
delingen toegeschreven, die 
in manuscript zijn gebleven. 
Onder andere haalt men aan, 
die Over de bekoring van JB' 
sos Ca• nisras in dewoest^n, 
en Over de zelfverloochening, 
HENDRIK II., Koning van En
geland droeg hem eene bij
zondere hoogachting toe, en 
zulks niettegenstaande hij de 
boezemvriend van den heiligen 
THOMAS van Gantelbèrg was. 
Hij hield zijne dochter ALIR* 
NORA, later echtgenoote van 
AuroOTus IX. , Koning vaa 
Kastiliè ten doop. Hij over
leed in den geur ran heilig-
in 117 i. 
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ACBAED .(QuAVOlVa FBAN" 
CISCUS), secretaris der Aca
demie van, Mar&eille, en Bi
bliothecaris dier stad, alwaar 
tij: in 1755 geboren werd, 
beoefende de geneeskunde^ 
hield zich niet de letterkun
de op, en heeft de volgende, 
werken nagelaten: %.o Dicti-
onnaire de la Provence et du 
comtat Yenaissin (Woerden* 
boek van Provence en het 
graafschap Venaissin). Mar-
seille ij85 — 8 7 , 4 dl.n in 
4.'o De twee eerste bevatten 
eene Fransche en Provengale 
Woordenlijst, en de beide 
laatste de geschiedenis der be
roemde mannen van Provence. 
De Abt PAUI.08 en sommige 
anderen hebben er aan me
degewerkt, 2.0 Description 
Mstorique, géographique et 
topographique de la Provence 
etc. [Geschied-Aardrijkskun
dige en plaatselijke beschrijving 
van Provence in 4,toj Hiervan, 
18 enkel het eerste deel in 
het licht gekomen. 3.0 Bul
letin des wciëtés s avant es de 
Marseille et des Departements 
du midi. (Beriglender'geleetir 
d« maatsehappgèn van Mar-
«eille en de Zuidelijke Depar
tementen), m 8.vo. 4 , 0 Cours 

elementaire de BibliograpHe, 
ou la science du Bibliothé-
caire, (Verhandeling over da 
grondbeginselen der boeken-, 
kunde, of de kunst des Biblio

thecaris) 3 dl.» in 8.vo; een 
werk, dat niet hoog op prijs 
wordt gesteld, en slechts een 
uittreksel uit de werken van 
FOÜHNIEK en PJEI&NOT over 
hetzelfde onderwerp is. A-
CHARD is in 1809 te Mar
seille overleden. 

ACHAEDS (ELEAZAR - FRAN« 
CiSCÜS BE XiA. BAVME B E S ) , 

geboren te Avignon in 1679, 
werd tot Bisschop van Mali: 
carnassus benoeïnd, en door 
CLEMENS XII., in hoedanigheid 
van Apostolischen Vikariüs, ge
zonden , om; het geschil, dat 

: in Sina tusschen de Missio-
! narissen ontsproten was, te 
beslechten: hg overleed te 
Cochin in 1741. De Abt F A -
BHE , eerst zijn Secretaris, en 
na hem Proyicarius, heeft ia 
3 deelen in 1 a.° een verhaal 
zijner zending, Brieven over 
de bezoeken van den Heel 
DES ACHABDS, doen drukken, 
een werk door partijzucht « 
het licht gegeven, en dat <ien 
16 Junij 1746, door een be
sluit van het Heilige Officie, 
veroordeeld is. 

(*) W$ bezitten in onze taal 
g*M$k, beteektnie van Antanoma 
figuurlgke uitdrukking zeggen 

ACHATES , een met . , , .^ 
van MSEAS, en zijn onafschei
delijke vriend , in Vtnamvt-
beroemd. Zgn naam is eene 
soort van verbloemde uitdruk
king (ANTONOMASEJ (*j ge

il worden, om eenen getrouwe» 

geen woord, dat behoorlijk ds ei' 
ie uitdrukt, het wil eigenlijk eene 
waarbij men een* eigmnaam door 
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makker te kennen te geyen. 

ACHAZ , Koning van Juda, 
zoon en opvolger van JOA-
THAM, overtrof al zgn e voor
gangers in goddeloosheid. 
Zijn leger werd door RAZIN , 
Koning, van Syrië, dien hij 
eerst had overwonnen , en 
door PnACBe's, Koning van 
Israël, verslagen. Hij riep 
de hulp in van den Assyri-
schen Koning THEGiAT-PüA-
IASSAK, en liet, om hem te 
behagen, een heiligschendend 
altaar oprigten. THEGLAT -
PJIALASSAR kwam in Jeruza
lem, verkreeg van ACHAZ al 
de kostbaarheden des tem
pels, en dwong dien Vorst 
daarenboven hem eene schat» 
ting te betalen. ACHAZ vol
tooide zijne goddeloosheden, 
door de deuren des tempels 
te sluiten, en het volk te 
verbieden , er slagtofiers noch 
gebeden te gaan opdragen. 
Hij stierf in 726 vóór J. C, 
en bleef van de Koninklijke 
begraafplaats verstoken. 

ACHELOÜS, zoon van den 
OCEAAN en van THETIS , was 
op DEJANIRA , eene jonge 
schoonheid, die voor eenen 

V 3 

veroveraar bestemd was, ver
liefd. ACHEIOÜS , die zich 
verbeeldde, dat zulks HERKU-
IES was, streed tegen dien 
held, maar werd door hem 
overwonnen. Hg nam de ge
daante eener slang aan> on
der welke hij ten tweedenma-
le verslagen werd; daarna 
die van eenen stier, onder 
welke hij niet beter slaag
de; want HEMOJTLBS greep 
hem bij de horens, velde hem 
neder, trok hem eenen horen 
uit, en dwong hem, om zich 
in de rivier Thoas, die sedert 
dien tijd Acheloüs genoemd 
werd, te gaan verbergen. Om 
zijnen horen terug te beko
men, gaf hij aan zijnen over-, 
winnaar den horen van A-
MAETHEA , of den horen des 
overvloeds. 

ACHEMENES ,~ naam eenec 
familie van Perzische Konin
gen, die tot aan DAKÏDS C«V> 
DOMANNTIS den troon bekleed
den , vanwaar de naam van 
Acheiiienife'rs, die de oude 
dichte» aan de Perzers heb
ben gegeven, ontstaan is. 

ACHEMENIDES , een der reis» 
genooten van ULYSSES, ontr 

een gemeen naamwoord doet vervangen: zoo zegt men bijv. s de Re

denaar in plaats van CrcËRo, de Apostel in plaah van PAVLVS; 

de vader der goden in plaats van JuprrER; of ook wel omgekeerd, 

**n NERO, in plaats van een wreede vorst, tene CATAIJAMinplaatt 

van eene beroemde zangcresse enz. 

Vertaler, 
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snapte aan de handen van 
den reus POIYPHEMUS , en 
verbond zich daarna aan MSE-
AS, dia hem met welwillend
heid op zijne schepen ont
ving. 

ACHEMOW, of ACHMON, broe
der van BASAXTAS en PASSAITJS , 
beide Cercopen {*). Zij' wa
ren zoo twisfgierig, dat zij 
iedereen, dien zij ontmoet
ten, aanvielen. SENNO hun
ne moeder, waarschouwde 
hen, als zij konden vooral 
de handen van MEÜAMEYGOS, 
dat is te zeggen van den man 
met de zwarte billen, te ver
mijden. Op eenen zekeren 
dag ontmoetten zij HUKKÜ» 
XES, onder eenen boom inge
slapen, en beleedigden hem: 
deze held hond hen met de 
voeten aan zijne knods vast, 
de hoofden naar beneden, 
en droeg hen op zijne schou
ders even gelijk de jagers 
het wild dragen. In deze 
koddige houding zeiden zij: 
Ziedaat den MEZAMIKBOS , 
dien wij moesten vreezen. 
HERJECDXES- hoorde hen, be
gon te lagchen, ontbond hen, 
en liet hen gaan. 

geboren te Mlbing, in Pruis-
een, den ao October 1719, 
wordt als de schepper der 

(*) Inwoners van Pithecnsa, een 
JWTBR, wjfl tij zich aan allerlei 
apen veranderde, 

wetenschappen beschouwd , 
welke men staatkunde noemt. 
Hij was zeer bedreven in de 
geschiedenissen, en in het 
regt der natuur en der vol
ken, welke hij in verschei
dene Duitsche Universiteiten 
onderwees. Op de reizen, 
die hij in de verschillende 
Europesche staten had ge
daan , had hij derzelver magt, 
inwendige hulpmiddelen, en 
onderlinge belangen onder
zocht. De uitslag dier waar» 
nemingen was een werk waar
aan hij den titel van Statis
tiek of Wetenschappen van 
den staat gaf, van hetwelke 
hij in 1748 het eerste bere
deneerde plan in het Jicht 
gaf, en in het volgende jaar 
verscheen de handleiding tot 
hetzelve. AI wat voorheen 
enkel als verspreide daadza
ken , en slecht vereenigde 
bouwstoffen bekend was, ver
eenigde hij tot een enkel ge
heel, onderwierp hetzelve aa» 
regelen,aan grondbeginselen, 
en aan een geheel Systemü' 
tisch plan: en hij heeft er 
eene wetenschap van ge
vormd, die men dynamique 
of kennis van de bewegende 
krachten kan noemen. ACH-
ENWAIXI heeft nog andere 
werken Over de geschiedenis 
der Europesche Staten, enz., 
over de algemeene huishoud' 

naburig eiland van Sicilië, dit 
ongebondenheden overgaven, '" 

Ver ta l e r . 
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kunde uitgegeven. Het laat
ste , dat van hem in het licht 
verscheen, was s Aanmer-
hingen over de geldmiddelen 
van Frankrijk. Deze vlijti
ge -publicist overleed te Göt-
tingen in Mei 1772* De be
roemde ScHiöszER was zijn 
leerling en opvolger, in den 
leerstoel, dien hij bij die Uni
versiteit bekleedde. 

ACHEKON , zoon der zon en 
der aarde, werd in eene ri
vier veranderden in de hel 
gestort, wijl hij den Titans 
of Reuzen, toen zij aan Jtr-
PJTER den oorlog verklaar
den, water verschafte. Het 
water dezer rivier werd drab
big en bitter, en zij is een 
der stroomen, welke de schim
men onherroepelijk overtrek
ken. 

ACHEHY (Dam LuCAS » ' ) , 
te Saint- Quentin 'm Picar-
dië, in 1609 geboren, legde 
zijne geloften af in de Con
gregatie van Saint-Maur, 
waarin hij zich door eené 
diepe geleerdheid, en eene 
ieedere godsvrucht zeer on
derscheidde. Na zijne eerste 
studie was zijne voornaamste 
zorg, al de stukken der oud
heid op te zamelen, die den 
nieuweren schrijvers van ee-
nig nut konden zijn, Tot 
de stukken, die hij heeft op-
gedolven, behoort voorname-
l9* zijn Spicilége (Verzame
ling van Geschriften) l3 dl.n 

in 4.t°; door de zorg van den 
Heer DE x.*,-BAHHE , in 1723 
in 3 dl,u in folio herdrukt. 
In deze verzameling vindt 
men vele geschiedenissen, kro-
nijken, levens der Heiligen, 
bewijsstukken, oude handves
ten, brieven, die tot dusverre 
nog niet, in het licht waren 
verschenen. Hij versierde deze 
verzameling, die zijner keuze 
tot eer verstrekte, met voor
reden , vol schrander vernuft. 
Men heeft hem nog te dan
ken : 1.0 .den Brief, aan den 
heiligen BABNABAS toegeschre
ven , in 1645 gedrukt; ufl de 
Werken van LJKPRJHO , in 
1648 ia fpl.; 3.o die van GÜI» 
EERT, Abt van Nogent, i65i 
in fol»; 4>° Begula solitario-
rum, i653 , in 12.0, 5.° eene 
Naamlijst in 4.*0 van de Stich
telijke werken der Kerkvaders 
1648 — 1671. Men heeft 
daarenboven eene Verzame
ling zijner Brieven aan den 
Kardinaal BONA, en van die, 
welke deze Prelaat hem 
schreef, uitgegeven in 1755.' 
Hij overleed te Saint - Ger-
main - des - Prés, in ï685 in 
den ouderdom van 76; jaren, 
met den troost, zijn geheele 
leyen aan de afzondering en 
aan de studie te hebben toe
gewijd. AI/EXANDER VII. en 
CIEMENS X. vereerden hem 
met hunne achting, en ga
ven er liem bewijzen van. 
Deze geleerde religieus be-
Vlrjtigde zich enkel op de 
kennis der oudheid, om er 

4 . • 
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«Jestébeter de deugden van 
natevolgen. Vele Godvruch
tige personen stelden zich on
der zijne leiding , en Vele ge
leerden namen hunne toevlugt 
tot zijn verstand. Hg heilig
de de eerste en verlichtte de 
andere. Men vindt de lofre
de van ACHESY, in het Dag-
Wad van 'Tervoux, sla Novem-
öer i685. Die van AJAÜGEN-
33SE, welke, volgens de be-
oordeeling der Academie van 
j4mieris den prijs behaalde, 
Is uitgebreider en vollediger. 
Dezelve is in 1775 gedrukt 
geworden. 

ACHEÜS, bijgenaamd Cal. 
licon, een Griek, die zich 
door trekken eener bijzondere 
domheid onderscheidde. HH 
&ad onder anderen een' aar
den pot genomen, om hém tot 
oorkussen te dienen, maar wijl 
hg denaren te hard vond, 

ï ï i d i? e m , B e t s , r o o ' ö m 
fm f aldoor gemakkelijker 

ACHIAB, neef van HERODES 
dm_Groote. Gedurende de 
aiekte znns ooms belette hij 

«er van MARIANME, zich van 
eene der sterkten van ZuZ 
hm , waarvan hij Stadhouder 
was, meester te maken, daar 
hg den koning van pas, h e t 
Plan mededeelde, dat er of. 
smeed werd. Hg redde zijnen 
S n

V 7 h Ö M e fWbet 
'even. Up eenen zekeren da? 
vraagde deze Vorst eenen ap? 

pel eii een mes om denzelven 
te 'schillen; maar wijl ACHI
AB "ontdekt had, dat hij er 
zich mede wilde' doorsteken, 
zoo rukte hij hem het mes 
uit de handen, en voorkwam, 
de uitvoering van d̂ en zelf
moord, • 

AOHILÜES, zoon van PE-
IEUS , koning van Phthiaüdt 
in Thessalië en van THETIS. 
Om hem onkwetsbaar tema
ken, dompelde zijne moeder 
hem in den Styx.. Oij waszulks 
over zijn geheele Jigchaam, 
behalve aan den hiel, aan 
welken zijne moeder hem vast
hield. Men stelde hem onder 
het opzigt van den paardmensch 
CHÏEON, die hem met het merg 
van leeuwen, beeren, tijgers 
en vele andere wilde dieren 
voedde. Wijl zijne moeder 
door CAICHAS vernomen had, 
dat hij voor Troje zou sneu
velen, en men zonder hem, 
die stad nimmer zou inne-
aemen ^ zond zij hem in vrou
welijk gewaad.> onder den 
naam van PYIÏRHA naar het 
hof van LYCOMBDES, op het 
eiland Scyros, Deze vermom
ming gaf hem aanleiding, der 
schoone sekse te naderen, en 
hij maakte er gebruik van 1 bij 
maakte zich aan DEÏDAMIA, 
dochter van LYCOMEDES, be
kend, huwde haar in het ge
heim , en zij bragt hem PYR-
Rnus ter wereld. Toen de 
Grieken zich verzamelden, om 
Troje te gaan belegeren, gaf 
hun CAJUCHAS zijne schuil* 
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plaats op. Zij zonden ULYS-
SES derwaarts, die zich als 
een koopman vermomde, en 
door aan de hofdames van 
LYCOMEDES, juweelen en wa
penen aanfebieden, erkende 
hg AcHiixES, aan de geest
drift, waarmede deze jonge 
Vorst de wapenen koos, en 
hij nam hem mede naar het 
beleg van Troje. ACHILKES 
was de éérste held van Grie
kenland, ea werd de schrik 
van al zijne vijanden. Gedu
rende het beleg ontnam hem 
AGAMEMNON eene gevangene", 
BRISÉÏS genaamd, dit verlies 
verbitterde hem zoodanig, dat 
hi j , in zijne tent ging, en niet -
meer wilde strijden. Zoo lang 
als hij zich verwijderd hield, 
deden de Trojanen niet dan 
zegevieren; maar nadat P A -
Tnoctus , zijn vriend , door 
HECTOH vermoord was, keerde 
hij terug, nam de wapenen 
weder op , en wreekte zijnen 
dood door dien van zijnen 
moordenaar, dien bi j , met de 
voeten aan zijnen wagen ge
bonden ,'driemalen rondom de 
muren van Troje sleepte: hij 
gaf hem daarna aan de tra
nen van PKIAM terug. Wijl 
hij op FOJDYXENA , dochter 
van-PKIAM, verliefd was ge
worden , vraagde bij haar ten 
huwelijk, en toen hij haör 
zoude trouwen, schoot PAHIS 
hem eeise pijl in d«n hiel, 
a&n welke wonde hij stierf. 
AEOILO had deze pijl bestuurd. 
De Grieken rigttea feein op hét 

voorgebergte Sigea, eene graf-
plaats op, op welke PYRRHÜS, 
zijn zoon, hem POIYXENA op
offerde. Sommigen verhalen, 
dat T H E T I S , hem in zijne 
kindschheid had voorgesteld, 
langen tgd zonder roem te 
leven, of jong, en met roem 
overladen, t6 sterven, ea dat 
hij de laatste partij koos. AUEX-
ANDER de Groote vereerde zijn 
graf met eene kroon. Geluk
kige AanihLss ! zeide h i j , 
die in VM> leven eenen vriend 
hebt gevonden zoo als PATRO-
CLES , en na uwen dood eer? 
dioliter zoo als HOMEROS l 
ACHILÜES was even zeer de 
vriend der schoone kunsten, 
als hij de noodzakelijke en 
rampzalige kunst des öorlogs 
liefhad. Hg muntte i n d e 
toonkunst, de dichtkunde en 
de geneeskunst uit. D R E I I K -
couaT heeftin de vorige eeuw, 
onder den titel van Homeri-
cus Achilles , een werk uitge
geven, waarin hij al datgene 
verzameld heeft, wat de oud
heid ons als het zeldzaamste 
van dien held heeft nagelaten. 

ACHILLES TATIOS. — Zie 
ÏATIUS. 

ACHHJWEUS ( L . EpIDITTSj , 
een Romeinsche Veldheer in 
Egypte, onder DIOCXETJANÜS , 
d<?ed iüich in 292 te Jlexari-
drië als keizer erkennen, en 
handhaafde zich gedurende 
meer dan vijf jaren op den 
troon. DIOCAETJAAN trok ein-
5 
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delgk met een geducht leger 
tegen hem op; en de tiran 
verslagen zijnde, sloot zich in 
Alexandrië op, waarin hij 
zich als een wanhopend 
mensen verdedigde. Toen de«r 
ze stad eerst na verloop van 
acht maanden ingenomen 
werd, gaf de verbitterde Di» 
OCLETIANUS zich aan al de 
woede van de wraak over. 
Acmi,i,.2Etrs werd veroordeeld, 
om door de leeuwen verscheurd 
te worden. Alexandrië, on
dervond al de gruwelen der 
plundering, en het overige 
gedeelte van Egypte, werd 
aan vogel vrij - verklaring en 
moord prijs gegeven. Een 
togt, waarop de lof weinig is 
toetepassen, die zekere schrij
vers, aan de gewaande ge
matigdheid van den keizer 
hebben toegezwaaid, 

ACHIMINI (ALEXANDBR } 
geboortig van Bologne, on
derwees de wijsbegeerte en 
geneeskunde beide met even 
veel roem. Geheel Europa 
zond hem leerlingen. Hij o-
verleed in zijn vaderland in 
i5ia in den ouderdom van 
49 jaren, met den trotschen 
bijnaam van Groots Wijsgeer, 
nadat hij verschillende wer
ken over de genees- en ont
leedkunde had in het licht 
gegeven. Men schrijft hem de 
ontdekking toe van den ha
mer en het aanbeeld, twee 
gebeenten van het zintuig des 
gehoors. MORGAGNI weigert 
hem de eer dier ontdekking, 

sar/ /*».^ _: .; fgr 
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Hg nam de gevoelens vanA-
VXRKOIS aan, en was de me
dedinger Van PoMBONAOIDS. 
Zoo als zulks reeds sedert 
lang onder de geleerden ge
bruikelijk is, stelden deze bei
de wijsgeeren elkander knet 

[ hatelijkste daglicht, Zijne wijs-
geerige werken werden in 
1545, ïó68 en *6o8 te Vene
tië in foï. uitgegeven. Men 
heeft in dezelfde stad zijne ont
leed- en geneeskundige ver
handelingen afzonderlijk ge
drukt. Men moet hem niet ver
warren met PHILOTHEDS ACHI" 
I,XINI , zijnen broeder en land
genoot, schrijver van een Oicht-
stuk il Viri dario genaamd; 
waarin men de lofspraak van 
verscheidene Italiaansche let
terkundigen , en eenige wijs
gerige en zedelijke lessen 
vindt, het werd te Bologne 
in i5i3, in 4.'0 gedrukt. 

ACHILLINI (CüAUDIÜsJ, 
achter-neef van den voorgaan
de , werd te Bologne in i5?4 
geboren, en overleed aldaat 
in 1640, was een in de wijs
begeerte , geneeskunde, god
geleerdheid en voornamelijk 
in; de regtsgeleerdheid zeer 
ervaren man. Hij onder
wees deze laatste wetenschap 
gedurende verscheidene jaren 
met den grootsten roem, eerst 
te Parma, daarna te Fetra-
re en eindelijk te Bologne, 
zijne vaderstad. Zijne uitge
breide geleerdheid werd zoo 
zeer bewonderd, dat men 
zelfs bij zijn leven, in de open-
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bare gestichten van onderwijs 
een opschrift te zijner eere 
plaatste. ACHIMLINI bekleed
de ook eene roemrijke plaats 
onder de dichters van zijnen 
tijd. De vriend en de ver
klaarde voorstander van den 
Ridder MAHINI zijnde, tracht
te hij zich naar dit voorbeeld 
te vormen, waarin hij bijzonr 
der wel slaagde, dat is tè 
geggen, dat men ook in zijne 
gedichten, dien kwaden smaak 
van verbloemde spreekwijzen, 
van opzwellingën en aardig
heden aantreft, die zich in 
de laatste eeuw van de Itali-
aansche dichtkunde had mees
ter gemaakt. Het zeer be
kende klinkdicht, dat hij bij 
gelegenheid der overwinnin
gen van LODJSWIJK XIII. in 
Piemont vervaardigde: Sudate 
o fuoohi a prepar ar metalli 
enz. en een dichtstuk op de 
geboorte des Oauphins, deden 
hem , zegt men, van den kar
dinaal DE RICHEMEU eene 
gonden ketting, ter waarde 
van duizend kroonen, ver-
werven. Veel beter werken 
zqn minder beloond geworden, 
of geheel zonder belooning ge
bleven. Zie over de beide 
ACHIJKLINI, de 33 en36dee-
len der Mémoires de NZCJEROX, 

AcHiiijüs. — Zie AQÜIÏ.-
M U S - S E V E R U S , 

ACHIMAAS, zoon en opvol* 
g«van den Hoogen - Priester 
ÖADOC Gedurende den op
stand van ABSALON, besloot 

hg met zijnen broeder JOHA-
THAS , den vlugtenden DAVID 
berigt te gaan geven, van de 
vervolgingen, die tegen hem 
gesmeed werden. Nadat AB
SALON hun oogmerk ontdekt 
had, deed hij hen vervolgen; 
maar te Bathurim gekomen, 
hielden zij zich in eenen put 
verborgen , welken zij verlie
ten , toen degene, die hen 
vervolgden teruggekeerd wa
ren. Zij kwamen gelukkiglijk 
in de legerplaats van DAVID 
aan j ACHIMAAS huwde daar
na met SEMACH , eene der 
dochters van SALOMON* 

AcHiMEti3CH,y Jopdsche 
Hooge-Priester gaf aan DAVID 
de toonbrooden en den degen 
van GOLIATH. SAÜXI, door 
afgunst tegen dien Vorst aan
gehitst , had de wreedheid den 
Hoogen-Priester met 85 man
nen van zijn geslacht te doen 
vermoorden. Doë'a, de Idu-
meër, die de aanbrenger der 
liefdadige handeling des Op
perpriesters was geweest, be
lastte zich met dien gruwelïj-
ken moord, waarvan de eer
loosheid in een der schoonste 
Psalmen van DAVID levendig 
wordt uitgedrukt; 

ACHIOR, aanvoerder der 
Ammoniten, mishaagde aan 
HoLoujERNES, door de zeden, 
de wetten, de inborst der 
Israëliten, en de bescherming, 
die God aan dat volk verleen
de, te roemen. Die vergram
de veldheer liet hen» naar 
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Beikdlia vervoeren, met oog-
aerk, om hem na de inne» 
ming der stad strenger te 
straffen; maar zijne wachten, 
die de belegerden vreesden, 
bonden hem aan eenen boom. 
De Israëliten maakten hem 
los, bragten hem naar JBe-
thutta alwaar hij, na de ze-
gepraal van JUDITH op Ho-
1.0FERNES, in 705 vóór J. C, 
den Godsdienst der Joden om-
lïejsde. 

_ACHIS, koning van Geth , 
bij wien de voor SAÜI, vlug-
tende DAVI» tweemaal zijne 
schuilplaats zocht. Hij be
haalde de overwinning, waar
bij SAÜL en zgne kinderen in 
io55 vóór J. C. omkwamen. 

ACHXTOB, Hooge-Priester, 
zoon van PHINEES , klein-zoon 
van den Hoogen-Priester HELI, 
was de vader van ACHIAS, 
die ook Hooge-Priester Werd. 
PHINEES in den ongelukkigen 
slag, waarin de ark des Hee-
ren aan de Filistijnen ten 
buit viel, gedood zijnde, volg
de ACHITOB zijnen grootvader 
WSI,I op, 

ACHITOUHEI., nam, na 
raadsheer van D A ™ té zijn 
geweest, deel i a den opstand 
van AïsAtoN. Hg raadde 
dezen ontaarden zoon aan, 
de vrouwen zijns vaders open
lijk te misbruiken. DAVID 
kende de goddeloosheid en 
boosaardigheid zgner raadge-
vmgen, en bad den Heer niet 

te gedoogen, dat men dezelve 
opvolgde. Toen ACHITOPHEL 
ABSALON wilde bewegen, om 
den vlugtenden koning zonder 
verzuim te vervolgen, wan
neer hij hem ongetwijfeld zou
de hebben kunnen ten onder 
brengen, werd hij niet ge
hoord , en DAVID had den tijd, 
om tot bedaren te komen ea 
zich te versterken, De groo-
te Gebieder der menschelijke 
staatkunde, verhoorde aldus 
het gebed van dien veroot
moedigden Vorst: In/atud, 
quoeso, JDomine, consilium 
AoniroFBisz, Wanhopend, 
zgne raadgevingen aldus ver
acht te zien , verhing ^CHI-
TOEHEL zich zei ven in het jaar 
1023 vóór J. C. 

ACHMCT I . , keizer der 
Turken,' zoon en opvolger van 
MAHOMED III., in 1603, en 
in 1617 in den ouderdom va" 
3o jaren overleden, liet in de 
renbaan van Konstantinop» 
een prachtig Moskee bouwen 
het is een der schoonste te»" 
pels dier hoofdstad. Deschrq* 
ver der Joodscue Brieven be« 
weert dat dezelve enkel van 
steenen is gebouwd, die va» 
de bouwvallen Yan W 
zijn aangebragt. 

ACHMET IL, keizer der 
Turken, beklom in 1691,»* 
zijnen broeder SOLIMAN p * 
den troon. Zijn groot-vizier' 
OGÜU KIÜPERM, verloor dei* 
veldslag van Salankemen '" 
.Hongarije, den 19 Aug«*tBÏ 
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van hetzelfde jaar, en sneu
velde er. De Prins LODEAVIJX 
VAN BA»B, veldheer des kei
zerlijken legers, was over
winnaar in den slag, die zeer 
noodlottige gevolgen had, De 
aanhoudende verandering van 
staatsdienaren, onder het be
stuur van ACHMET I L , bragt 
zulk eene verwarring in de 
staatsaangelegenheden teweeg, 
dat hij nergens in slaagde. 
Hg overleed in 1695 , den 
naam nalatende van een on
gevoelig , maar beminnelijk 
Vorst te zijn geweest. Hij 
bezat eene zeer vrolijke in<-
borst, was een goed dichter 
en toonkunstenaar; hij be
speelde verscheidene instru
menten, r 

ACHMET III., zoon van MA-
HOMED IV., werd in 1703 na 
de afzetting van zijnen broe» 
der MOSTAÏHA II. tot keker 
benoemd. De nmitelingen., 
die hem op den troon hadden 
geholpen, noodzaakten hem 
de Sultane, zijne moeder, die 
hun verdacht toescheen, te 
verwijderen. .Hij gehoorzaam
de hun in het begin; maar, 
moede om van diegene afte-
hangen, welke hem de kroon 
hadden gegeven, liet hij hen 
alle .voor en na ombrengen, 
uit vreeze, dat zij vroeg of 
laat beproeven mogten hem 
weder van dezelve te berop-
ven. Zoodra hij zich op den 
troon bevestigd zag, bevlij~ 
tigde hij zich, om schatten te 
verzamelen. Hij was de eer

ste der Otfomanen; die de 
munten heeft durven verval
senen, ea nieuwe belastingen 
heffen, maar hij wasverpligt 
deze beide ondernemingen, te 
staken, uit vreeze voor eenen 
opstand. KAREL XII. te Pul-
tawa overwonnen, zocht eene; 
schuilplaats bij ACHMET , en 
werd..zeer menschlievend door. 
hem ontvangen. De Sultan 
voerde den oorlog met de Kus
sen , Perzers en de Republiek 
van Venetië, aan welke hij 
Morea ontweldigde. Minder 
gelukkig in zijnen oorlog te
gen den Dtritschen Keizer, 
werd hij in Hongarije, twee
malen door Prins JEUGENIÜS 
geslagen, verloor Temhwar, 
Belgrado, een gedeelte van 
Servië, Bosnië en ïPallachijg. 
Nadat de vrede met den kei» 
zer gestoten was, maakte hij 
zich gereed, om zijne -wa» 
penen tegen de Persers te gé* 
bruiken, toen eene omwenv 
teling hem ia 1730 van den 
troon wierp , en er zijnen neef 
MAHOMED V. op plaatste. Die 
Vorst was in de gevangenis 
toen men hem de kroon bragk 
ACHMET werd in denzelfden 
kerker opgesloten, en over
leed den 23 Junij 1738 aam 
eenen aanval van beroerte, 
In 1789 leefde er eene zijner 
dochters- te Parijs. ACHMET , 
zegt men, vertrouwde dezelve 
toe aan eene Christen slavin, 
FATME genaamd, die, na ha
re voedsterlinge gedoopt .te 
hebben, het middel vond, om 
dezelve te ontvoeren; de ont-
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brekende plegtigheden des 
doopsels werden haar te Ge
nua, toegediend. Toen zij den 
ouderdom yan 16 jaren be
reikt had, maakte FATMÉ haar 
het geheim harer geboorte be
kend, en zulks diende enkel 
om de Prinses des te sterker 
aan den Godsdienst, welken 
zij omhelsd had, en welks 
voorschriften zij met de voor-
beeldigste naauwgezetheid in 
acht aam, te verbinden. Men 
heeft hare geschiedenis in het 

\ licht gegeven onder den titel 
'van CECILB, filU d'AcntuiT 
117. Paris 1787, 2 dl.n in 
ia.», een zeer romanesk werk. 

ACHMET , Dey van Algiers, 
werd door de omwenteling, 
waarvan zijn voorganger Mus-
TAPHA een slagtoffer was ge-
worden, den3o Augustus i8o5 
op den troon gebragt. Zijne 
gierigheid evenaarde zijne 
wreedheid; hij liet eengroot 
aantal zijner onderdanen, on
der de gruwelijkste folterin
gen van het leven berooven, 
en gaf de eigendommen der 
Joden aan de plundering der 
soldaten over. Deze lafhar-
t'ge toegevendheid maakte 
oen niet getrouw aan zijnen 
persoon, want reeds den 7 
.November 1808 stonden zü 
tegen hem op, en wilden hem 
eenen opvolger geven. De 
angst overmeesterde dezen ti
ran, hg stelde vruchteloos 
voor, om in onderhandeling 
te treden , • en bood de plua_ 
dering der Maoren aan, ho

pende daardoor de vrijheid te 
bekomen, zich naar den £e-
vant te mogen begeven. Hij 
toonde zich in zijne laatste 
oogenblikken even zoo lafhar
tig, als hij wreed gedurende 
zijn leven was geweest; maar 
al zijn smeeken werd in den 
wind geslagen, zijn paleis 
werd door zijne krijgslieden 
opengebroken, en hij werd 
in hetzelve, na eene drieja
rige regering met een geweer 
doorschoten. Zijn ligchaam, 
in stukken gehouwen, werd 
midden door, de straten der 
stad gesleept, en zijn hoofd 
zegepralende rondgedragen. 

ACHMET , een Arabiesch 
schrijver, heeft een werk za-
mengesteld over de verkla
ring der , droomen, volgens 
deleer der Indianen, der Per-
zers en der Egyptenaren. Dit 
werk, waarvan het oorspron* 
kelijke is verloren geraakt» 
is door een Christen- ser
ver der IXë eeuw vertaaW» 
en in het Grieksch en Latijn, 
met Arlemidore , door d&n 

Heer RIOAULT , 1603, in 4.10 

in het licht gegeven. 

ACHMET . BAOHA. , een der 
Veldheeren van SoLIMAN, den 
trotsche, was degene; die het 
meest aan de inneming van 
Rhodes toebragr. In i5zb 
naar Egypte gezonden, om 
er eenen opstand te dempen, 
en om het bestuur van het- , 
zelve op zich te nemen, gs* 
droeg hij er zich met veel 
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dapperheid en beleid. Hij. 
nam de harten^ en geesten 
in, en zoodra zijn gezag be
vestigd was, nam hij den 
Vorstelijken naam en de sie
raden dier waardigheid aan. 
SOLMAN van zijnen opstand 
onderrigt, zond dadelijk zij
nen gunsteling IBRAHIM , ee-
nen even zoo goeden Veld
heer, als bekwamen staats
man , tegen hem op. Het 
leger van IBRAHIM , verspreid
de de verslagenheid onder de 
partij van ACHMETJ die in 
het bad verstikt werd. Zijn 
hoofd werd naar den Grooten 
Heer gezonden. 

ACHMET - GEDUO , in Alba
nië geboren, was een der 
grootste Veldheeren van het 
Ottomanische rijk. Hg nam 
in J480, Otrante en eenige 
andere plaatsen in. Na den 
dood van MAHOMED II,, in 
1482 voorgevallen, verklaar
de hij zich voor BAJAZETH. 
en verhief hem op den troon, 
ZEZIM , broeder van BAJAZET, 
wettige erfgenaam der kroon, 
was verpligt, de wijk naar 
Mkodes te nemen. BAJAZET 
IL, de yerpligtiogen vergeten
de, die hij aan ACHMET 
schuldig was, liet hem eeni-
gea tijd daarna, ombrengen; 

ACIDAÜIUS (VALENS) gebo^ 
ren te Whstok in het Mark
graafschap Brandenburg , 
schitterde in verscheiden Duit-
sche e n Italiaanse Acade
miën en vestigde zich te Brés-

lau in Silesië, alwaar hij deo 
Catholijken Godsdienst om« 
helsde. Zijne te groote werk
zaamheid krenkte zgne ge
zondheid , en hij overleed aan 
eene heete koorts in i5g5, in 
den ouderdom van 38 jaren. 
Zgne jeugdige jaren haddea 
hem niet belet geleerde aantee-
keningen op QuiNTUs-CtmTtüs 
in het licht te geven. Men 
heeft daarenboven nog van 
hem: Latijnsehe Gedichten, 
Frankfort, 161a in 8.?o en 
aanteekeningen op TACITUS , 
QcriNiinANus j dezelve zijn 
in het licht gegeven doof 
zijnen broeder CHKISTIAAN 
ACIDALIUS, en bij verschei
den Classieke schrijvers over
genomen. Men heeft hem ten 
onregte eene verhandeling 
toegeschreven, die in den tijd 
veel gerucht maakte, onder 
dezen titel: Mulieres non 
esse homines, 1641, in 12.". 

AOILIÜS (CAJUS), een dap
pere Soldaat in het leger van 
JUIIUS-CJESAB , onderscheid
de zich in een zeegevecht 
bij Marseüle, De regterhand 
aan een der vijandelijke sche
pen geslagen hebbende, werd 
hem dezelve afgehouwen , hij 
volgde hierop den beroemden 
GTNEGIRTTS, een Atheenscb 
Soldaat, na , en met de lin
kerhand op het verdek sprin
gende, deed hij al degene, die 
hem het hoofd durfden bie
den , terugdeinzen. 

Xcxvivs —. Zie AQUILIUS -
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AOILIÜS - GJDABIUO , Consul 
onder DOMITIANÜS in het 
jaar na J..-C. 91 , tegelijk 
met Utpics TRAJANUS , die 
later Keizer werd, door DO
MITIANÜS gedwongen, in het 
strijdperk te treden, om er 
met wilde dieren te worste
len. Hij had het geluk een 
der grootste leeuwen te doo-
den, zonden: door denzelven 
gekwetst te worden; maar 
deze behendigheid werd hem 
noodlottig. De afgunst, die 
er de Keizer over opvatte, 
spoorde hem aan, om AOIII-
vs GIABRIO onder een ander 
voorwendsel te verbannen. 
Vier jaren daarna liet hij hem, 
zelfs als schuldig aan land-
verraad, ombrengen. 

AoiNDYNUS ( S E P T I M I Ü S ) , 
Rfltneinsca Consul in het jaar 
340 na J. C. is door eenen 
bij zon deren trek , waartoe hij 
aanleiding gaf, bekend. Land
voogd van Antiochië„zijnde, 
liet hij eenen man opsluiten, 
die de belasting niet betaal
de, en bedreigde hem zelfs, 
hem te zullen doen ophan
gen, indien hg op den be
paalden dag niet voldeed. 
Een zeer rijke partikulier bood 
aan de vrouw van dien ge
vangene , als prijs harer gun
sten,, de som aan, weJke 
haar man schuldig was. De 
vrouw raadpleegde haren man 
hierover, die zijne gevange
nis meer moede, dan hij he-
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lang in zijne eer stelde, haar 
"belastte, hare vrijueid ten kos» 
te harer deugd te koopen, 
Nadat de losbandige zijne 
lusten voldaan had, gaf hij 
aan deze vrouw eene beurs, 
waarjn niets dan aard? was. 
AOINDYNUS, van dit bedrog 
onderrigt, veroordeelde den 
gierigen wellusteling, om aan 
den lands-schatmeester, de 
door den gevangene verschul
digde som te betalen, ea 
wees aan deszelfs vrouw het 
veld toe, van hefwelke&ijde 
aarde had genomen, die in 
den zak was. De heilige Au-
GÜSTINUS heeft ons de;ien ge
schiedkundigen trek medege-
deeld: maar BAYIB beschul
digt dien kerkvader ten on-
regte, de daad der vrouw en 
de toestemming des mans te 
hebben goedgekeurd ; hij be
schouwt de bereidwilligheid 
der vrouw slechts als minder 
misdadig, dan wanaeer de
zelve uit wellust had plaat* 
gehad, 

Acis, zoon van FA UNUS, 
verwierf door zijne schoon
heid de teederheid van GA-
LATEA, die door den reus 
PovrasEMüS bemind werd. 
Deze Cycloop hem eens met 
GALATEA verrast hebbende, 
verpletterde hem onder eene 
rots, die bij hem toewierp, 
maar de nimf van smart door
drongen , veranderde zijn 
bloed in eene rivier, die se
dert dien tijd Acin genoemd 
wordt. 
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- ACOMINATÜS — Zie NlCE-
TAS. 

ACONOIO (JACOBUS) , te 
Trente 'm het begin der zes
tiende eeuw geboren, maak
te zich als wijsgeer, regtsge-
leerde en theologant beroemd. 
Hij verliet den Catholijken 
Godsdienst, om Protestant te 
worden, en nam de wijk naar 
Engeland. Aldaar werd hij 
zeer beschermd door de Ko
ningin EEIZABEÏH, die de op-
dragt van zijn werk: De stra-
tagematibus Satance in reli-
gionis negotio per supersliti-
onem, errorem, hoeresim, odi» 
urn, calumniam, schisma, etc, 
Libri VUL BasilecB i565, 
in 8 , v o , wel wilde aannemen. 
Dit werk wordt door sommi
ge Protestanten geprezen, 
maar door andere die rede
lijker zijn, gelaakt. SALDEN 
heeft op hem toegepast, het
geen , wat men van ÜHIG-JSMS 
heeft gezegd: Vbi bene, nü 
meiïus; ubi male, nerno pe-
jus. Het doel des schrijvers 
was, om de leerstellingen van 
den Christelijken Godsdienst 
tot een zeer klein getal te 
bepalen , ora eene onderlinge 
verdraagzaamheid, tusschen 
al de sekten, die het Chris
tendom verdeden, daar te-
stellen. Het is een stelsel 
van onverschilligheid in het 
s*uk van Godsdienst, of, als 
™e<» wil, een bevredigings-
plan, zonder volmagt en zon-' 
der gezag uitgegeven, wijl 

JU JJESJC, 

de wetgever der Christenen , 
niet tusschen beide was ge
komen, om zijn werk te ver
beteren of te wijzigen. Ove
rigens is dat werk met zeer 
veel orde en in zuiver La
tijn geschreven, hoewel de 
stijl van hetzelve soms wat 
gedwongen is. Deze geloofs-
verzaker overleed in Engeland 
in i566. Zijne verhandeling 
over de listen des satans werd 
te Amsterdam in 1674, in 8.T0 

herdrukt. Men vindt achter 
dezelve, twee verhandelingen, 
de eene over de wij.ze van, 
studeren; de andere over de 
t*>ijze van boeken te maken; 
een werk geheel nutteloos voor 
degene; welke de natuur de
ze begaafdheid niet heeft ge
schonken, en van weinig be» 
lang voor degene, die er 
mede begaafd zijn. «-« Zies 
Mémoires de Niceron 36» deeh 

Acosoitfs, een jongeling van 
eene buitengewone schoon
heid , was smoorlrjk op C Y -
mw?£ verliefd, die geheel 
koel voor hem bleef. Alle 
hoop, om met haar in den 
echt te treden, verloren h e b 
bende, etste hij deze woor
den op eenen bal: Ik zweer, 
bij DIAHA , aan niemand an
ders , dan aan u, Acottcivs 
toetebehooren, CYDIPFB, aan 
wier voeten hij dezen bal had 
doen vallen, raapte denzel-
ven op, las zonder argwaan 
het geschrevene, en ver
bood zich op deze wijze», Tel-

W 



JaWSBSEaHSSW^SÉj/dEH wz 

Sa A C O . 

jkens als zij wilde trouwen, 
werd zij door eene felle koorts 
overvallen; en wijl zij zulks 
als eene straf der Goden be
schouwde , zoo gaf zij hare 
hand en baar hart aan ACON-
citrs. • * 

ACOSTA (JOZEF), Provinciaal 
der JesuiJen in Peru, geboren 
te Medinadel-Campo, en in 
1600 in den ouderdom van 60 
jaren te Salamanka overleden. 
Hij gaf in het Spaansch in 
het licht de Natuurlijke en 
redelijke geschiedenis der Indi
en 1591 in 8.v° in het Franscb 
vertaald door ROBERT REG-
SKVW, en eene verhandeling. 
De procuranda Indorum Sa-
lute t Salamanka 1Ó88 in 
8.vo, dat den Missionarissen 
van zeer veel dienst tan 
rijn. Hij werkte langen tijd 
en met het beste gevolg aan 
de bekeering der Indianen. 
Zie het go.e'deel der Mémoi
res de JVicEKoir. — JOANNES 
ACOSTA tot.dezelfde sociëteit 
beboofende, stierf in 1633 te 
NangasaM voor het geloof. 

'ACOSTA (ÜRIEI), eerst een 
Christen, vervolgens een Ma
terialist , daarna een Jood, 
was de zoon van eenen Portu-
geeschen edelman. Deze man 
«aet eene dier vurige verbeel
dingskrachten geboren, welke 
den menscb tot de krankzinnig
heid of tot de genie geleiden 
bad in plaats van zich tot dé 
beoefening van het Evangelie 
*« bepalen, de vermetelheid I 

van hetzelve aan zijn onder
zoek te willen onderwerpen. 
Hij werd er voor gestraft", eo 
verviel tot het materialis-
mus. Door twijfelingen in 
het Christendom, en door 
wroegingen in zijne nieuwe 
denkbeelden gefolterd, dacht 
hij zijne kwellingen te doen 
ophouden, door zich te doen 
besnijden. Door dezen band 
werd hij met de Amsterdam-
sche Joden verbonden, doch 
naauwelijks was de bewerking 
geschied,-. of het viel hem even 
zoo . moegelijk , zich aan de 
verpligtingen der oude wette 
onderwerpen, als het hem ge
weest was, om zijne rede On
der de leer der nieuwe te bui
gen. Hij kon niet stilzwijgen, 
en Jiet zich door de Synagoge 
excommuniceren. Hij gaf een 
weric in het licht om te be
togen, dat men de kerkge
bruiken en overleveringen der 
Farizeërs moest verwerpen, 
om die der Saduceërs, witf 
leerstellingen hij omhelsd had, 
aan te nemen. De Joden be
schouwden hem als eenen god-
verzaker en een geneesheer 
dier natie bestreed zijn stelsel. 
ACOSTA gaf daarop zijn Jfo«-
men tradidonum pharisaïca* 
rum, ad legem scriptant, een 
werk, waarin hij de onster
felijkheid der ziel betwist on
der voorwendsel, dat MOZES 
noch van den Hemel, noch 
van de bel beeft gesproken. 
De Joden antwoordden hem 
eerst met steenen, en wier* 
pen hem daarna in de ge» 
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vangenis. Onder betaling van 
eenen losprijs, werd hem de 
vrijheid wedergegeven, Aoos-
TA meende alstoen zijne dwa
lingen te moeten verbergen 
wijl hem dezelve niets dan on
aangenaamheden berokkende, 
en wijl hij al de godsdiensten 
als onverschillig beschouwde, 
goo keerde hij tot het Jodendom 
terug. De wet van MOZJES was, 
volgens hem niets anders, dan 
een eeuvoudigmenschelijk ver-

. dichtsel, en geenszins het werk 
van God: hij volgde dezelve 
enkel in schijn. Men beschul
digde hem de andere Joodsche 
voorschriften, noch bij de 
maaltijden, noch bij andere 
gewigtige aangelegenheden in 
acht te nemen; en dit was de 
bron van nieuwe verwarringen. 
De Synagoge deed hem ander
maal in den ban, en Jeide 
hem eene strenge boete op. 
Hij werd door 'den zangmees
ter te Amsterdam gegeeseld, 
vervolgens door den voorlezer 
der vergadering ontbonden, en, 

• volgens de Hebreeuwsche kerk
gebruiken, door gijn gehoor 
met de voeten getreden. Daar 
al wat hij geloofde en wat hij 
niet geloofde, enkel dionde, 
om hem des te meer te ver
ontrusten, maakte hijeca ein
de aan al deze verwaningen, 
door zich in 1640 of 1647 
met een pistoolschot «en' ko
gel door het hoofd te jagen. 

AOOSTA, — Zie COSTA, 

W 

ACOSTA {GABiuëi, p ' ) , Ka-
nonik en Hoogleeraar der god
geleerdheid te Coimbra, over
leden in 1616L, heeft Commeti-
taria over een gedeelte van 
het oude Testament nagelaten, 
te weten : over het 4g.«'Hoofd" 
deelvanGsetEsis, over Hora, 
de klaagliederen van, JEHB-
Mids, JOHJS en MAMCHIA», 

Lyon 1641 in fol, 

AORISIUB, laatste Koning 
van Argot'; vernam door de 
godspraak, dat eeii zijnet' 
kleinzonen, hem eens van het: 
leven zoude berooven. Oin 
dit ongeluk voor te komen, 
sloot hij zijne eenige' dochter 
DANAS in eenen koperen to-

, ren op; maar deze opsluiting 
beveiligde haar niet voor de 
drift van JUJPITEB, die in de 
gedaante van eenen gouden 
regen in den toren nederdaal-
de. Acaisitrs liet haar mét 
haren zoon PERSEWS, waar
van zij bevallen was, ineen 
klein vaartuig op de zee aan 
de golven ten prooi stellen. 
PatYBECTEfl, Koning van £e« 
riphe , een der Cycladische ei
landen, vond dit vaartuig, be» 
handelde, DANAB* zeec wel, 
en liet PJJBSEBS opvoeden, die, 
groot geworden, zijnengroot-
vader, zonder hem te ken
nen in een gevecht doodde. 
Sommige Mythohgen meenem 
hier, zoo als ook in het ove
rige van de geschiedenis der 
fabelachtige tijden, aan het 
Evangelie ontleende trekken 
a 
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te vinden; ook ziet men dat 
er in het verhaalde, eenige 
overeenkomst met de geboorte 
van MOZES is gelegen. 

ACBON, of AGRON een ge
neesheer van jfgrigenta , die 
omtrent het jaar 473 vóór 
J. C» leefde, deed het eerst 
groote vuren ontsteken, om de 
lucht door welriekende geuren 
te zuiveren, en een einde aan 
de pest te maken, waaronder 
Athene zuchtte. PIINITTS heeft 
zich vergist toen hij ACRON 
als de eerste voorstander der > 
Empirische geneeswijze heeft 
beschouwd. Deze sekfe be
gon eerst 200 jaren later. 

AOHONIUS (JpANNES) , Hoog-
leeraai* in de genees- en wis
kunde te Bazel, overleed in 
die stad in i563. Men heeft 
van hem verhandelingen over 
de beweging der aarde, over 
de hemelkringen en de Ge
neeskunde. Hij was een Ne
derlander en wel een Vries 
van geboorte. De Heer BAR
BIER bedriegt zich zeer als hij 
beweert, dat ACRONIUS geen 
enkel werk in het licht heeft 
gegeven. 

AOBOMXUS Of ACEON (JoAK-
NES) , schrijver naar men 
meent, van het Elenchus or-
thodoxus pseudo-religionis Ho. 
mano - Catholicca, Deventer 

1616, in 4.*°, het werk eens 
onrustigen dweepers. Hij leef
de in het begin der XVII, eeuw, 

ACROPOLITUS (GEORGE), een 
der schrijvers der Byzanti-
sche Geschiedenis, leefde in 
de XIII. eeuw en bekleedde 
aan het hof van Miwuëi 
PAXEOLOGUS den post van kan
selier (logothète) ; waardoor: 
hij den naam van logoihe-
tus ["), waaronder hij zeer 
bekend is, verkregen heeft. Dit 
is bijna al wat men van de* 
zen schrijver weet. Zijne ge
schiedenis, door DOCTZA in het 
Oosten ontdekt, werd in 161b 
in het licht gegeven, maar de 
uitgave van Louvre in i65i 
in fol. is oneindig veel beter 
en zeer zeldzaam^ Dit werk 
begint waar NICETAS eindigt, 
en gaat van het jaar iao5 
tot de uitroerjing der Franki
sche Keizers, in 1265. fl*t 
is des te naauwkeuriger, .w$ 
de schrijver al datgene be-
schreven heeft, wat onder i>%' 
ne oogen is voorgevallen. LEO 
AriATiüs en DotrzA hebben 
dezen geschiedschrijver door 
aanteekeningen opgehelderd. 
Hij was een man van ver« 
diensten, die de wiskunde met 
het beste gevolg beoefende. 
Hij had eenen zoon KOJJSTAS-
TIJN genaamd, die groot-kan» 
selier van Konstantinopelv)^* 
aan wien wij de levens van 

».&) . A l d a s we,rdfm, d* Kanselier, en de Opperbewindbebber der gcld-
vl:,.'V*n,.1,e.t hoidea Keizers v»n Konntantinopel genoemd. Zk 
Expltcatto dignitatum apud Phransam. 
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eenige Heiligen fe danken heb
ben, namelijk dat van den 
heiligen JOANNES DAMASCENDS , 
in de Bollandisten, en andere 
belangrijke werken, waarvan 
er niets dan uittrekselen zgn 
overgebleven. 

AOTKON , kleïn-zoon van 
CADMUS, een beroemd jager 
in de fabelleer, werd in een 
hert veranderd en door zijne 
eigene honden verslonden, 
wijl hij zijne blikken op D I 
ANA in het bad had geslagen. 

ACTON , wiens ware naam is 
ATTÓN (ATTO VEROEXMENSIS) , 
in 644 Bisschop van Tereeil, 
werd in het begin der X. eeuw 
in Piémont geboren. De zacht
heid zijner zeden en de regel
matigheid zijns levens verwier
ven hem de hoogachting en 
belangstelling der koningen 
I-OTHARIÜS en HUGO CAPET, 
die om zijnent wille, groote 
geschenken en voorregten aan 
zijne kerk verleenden. AOTON 
ging voor eenen diepen God
geleerde en een' beroemden 
Canonist door. Een gedeel
te zijner werken is verza
meld door dom ACHERY, 
Spicilége, 8.e dl. en te Ter
eeil 1768 in zgn geheel in 2 
dl.» in fol. uitgegeven. Er 
bestaan brieven van hem over 
verschillende onderwerpen, 

W 

verhandelingen over de zalving 
der Bisschoppen, en andere 
onderwerpen van het kano-
nieke regt, 

ACTON (JOZEP) , eerste 
staatsdienaar van FERDINAND 
IV., koning van Napels, werd 
den ï October 1737 te Ee* 
sanpon geboren. Zgn vadeC 
EDUARD ACTOK, een Ier van 
geboorte en Barronnet (*) 
kwam zich in frankrijk ves
tigen , en oefende de genees
kunde te Besanpon, alwaar 
hij zich had nedergezet, met 
het beste gevolg uit Hij gaf 
aan zijnen zoon eene zorgvul
dige opvoeding, en deed hem 
in den koninklijken zeedienst 
aannemen. Eenige onaange
naamheden, die hij daarin 
ondervond, of liever het van 
de hand wijzen van eenen 
aanzienlijken graad, waarnaar 
hij dong, bewogen hem Frank
rijk te verlaten. Hij reisde 
door Italië, en vestigde zich 
in Toskanen, alwaar de Groot-
Hertog LEOPOLD hem het he
vel gaf over een groot fregat. 
Hij klom weldra, door de 
aanbeveling van den Markies 
TANÜCCI tot de eerste posten 
in den zeedienst op. Toen 
koning KAREI. III., Jlgiern 
ging belegeren, voerde ACTON 
het bevel over de ïoskaan-
sche schepen, welke met die 

(*) Een edelman in (JrOot-Eritiannie, lusschtn den rang van 
Baron en Riddtr, 

Ver ta le r . 
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van den koning van Spanje 
vereenigd waren, en het was 
deze togt, die den groadslag 
leide tot zijne fortuin. Het 
gelukte ACTOM vele duïzende 
Spanjaarden, die op het punt 
stonden van door de Mooren 
omsingeld te worden, te red
den. Deze roemrijke daad 
deed veel van hem spreken 
en, op raad zijns ministers^ 
bood de koning van A'apeis 
hem aan, om hem in zijnen 
dienst te nemen. ACTON nam 
zulks aan en weldra gelukte 
het hem door zijne kunstgre
pen en behendigheid, de gunst 
des konings en vooral die der 
koningin te verwerven. Tot 
minister der Marine benoemd 
maakte hg, om in de uitgaven 
des hofs te voorzien, aanzien
lijke bezuinigingen, en door 
deze schandelijke ontrouw, 
won hg hoe langer zoo meer 
bet vertrouwen van zijnen 
Vorst Men gaf hem het mi
nisterie Van0odog, e n b y d e 
ongenade van den markies 
»Eii.A SAMBUCCA, werd AC-
TON tot eersten minister be
noemd. y a n è-e n 0 0 g e n b U k 

afheerschte hg met een on-
bepaald g e z a g ; hg rigtte ee-
«en raad van Fi ïancSJ 0 ? 
waarm hg de koningin ook 
dee gaf vei.bond Jh\°£ 
ïgker tgd met HAMU.TON 

minister van Engeland «„' 
scheen zich enkel met dé bP 
langen dier mogendheid beziÈ 
te houden. Om tevens eenen 

S a t e
n / t" e b ;h e ! , d i g e w a a" 

«eemster hg de koningin t e 

hebben, bragt hij haar in 
kennis met Jady HAMIMON 
(zie dat Artikel) voor welke 
MARIA CAROLINE de opregste 
vriendschap opvatte. Het ka
binet van Madrid verloor al* 
len invloed op dat van Napels, 
en hoewel de koning altijd 
nog eenigen eerbied voor de 
raadgevingen van KARBLIII., 
zijnen vader, behield, slooi 
men hem echter den mond 
door de woorden belang van 
den Staat, en volksgeluk. Op 
de weigering door AOTOH ge
daan, om een met koren ge
laden fregat te ontvangen, dat 
het Fransch bestuur, ter on» 
dersteuningvan Calabrië zond, 
welk gewest door eene aard
beving geheel verwoest was, 
schreef de koning van Span
je zeer dringende brieven aan 
zijnen zoon, om hem te be
wegen , dien minister te onf' 
slaan. Maar de koningin stel
de zich voor ACTON in de ; 

bres, en de koning hebieM 
hem. De kardinaal DE BSR' 
MIS kwam uit Home te N"-
pels , om door zijn e tussen
komst deze schandelijke vtr* 
deeldheid eens zoons tegen zij* 
nen vader te doen ophouden} 
maar zijne zending bleef zon
der gevolg: ACTON wist f}^ 
stormen afteweren en z'tjne 

Vermogen dste vijanden te trot
seren. Wijl KABEX III. meen
de, dat hij gelukkige veran
deringen in het kabinet van 
Napel* zoude kunnen daar' 
stellen, noodigde hij zijnen 
zoon FEHDINAN» uit, om ee-
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ne reis naar Madriefiie doen, 
en, om dezelve ten uitvoer 
te doen brengen, had hij hem 
een prachtig schip ten ge
schenke gegeven. "De koning, 
de koningin, en de kroonprins 
gingen in 1785 aan boord van 
hetzelve, maar door de ge
heime kuiperijen van ACTON , 
bepaalde zich deze reis tot het 
bezoeken van Liporno, Flo
rence en eenige andere Itali-
aansche steden, Trotsch op de 
zegepraal, die hij op Frankrijk 
en Spanje behaalde, kende de 
eerzucht van ACTON geene 
grenzen meer, Terwijl hij eene 
wreede wraak op al de Hee-
ren uitoefende, die zich over 
zijne trotschheid en willekeur 
beklaagden, schreef hij zijnen 
meesters wetten voor, en ge
wende hen bijna, hem te ge
hoorzamen. Volgens het stel
sel vanTANircoi (Ziel'ANuc-
01), hervatte hij de oude ge
schillen met het hof van Rome, 
en, op zijn eigen gezag, ver
nietigde hij (in hetzelfde jaar 
1785), een groot aantal ker
ken en kloosters; terwijl hij 
hierin door zijnen gunsteling, 
den markies de SANTO-iVUit-
co, minister van eerdienst, 
ondersteund werd. Vruchte
loos wilde de markies CAHAO-
CIOLO , die men pro forma , 
tot minister van buitenlandsche 
zaken had benoemd, zich te
gen zulke geweldige maatre
gelen verzetten, hij werd niet 
gehoord, en had geene stem 
meer in den raad, De dood 

W 

van KAHEI. III. in 1788, be
vrijdde ACTON van allen dwang. 
In hetzelfde jaar barstte de 
Fransche omwenteling uit, 
maar de minister was noch 
de vriend der Franschen, noch 
van hun bestuur; ook legde 
het hof van Napels weinig 
belangstelling in de ongeluk
ken van loDEwuK XVI. aan 
den dag. Hij was veeleer be
dacht, oni het verlangen der 
koningin te vleijen, een dub
bel verbond met Oostenrijkta 
sluiten. De beide hoven ont
moetten elkander den 14 Junij 
1791 te Bologne, In déze stad 
werden de beide Napoiitaan-
sche Prinsessen overgegeven, 
die ten huwelijk bestemd wa
ren, de oudste aan den Aarts
hertog FBANS (tegenwoordig 
keizer/, en de tweede, aan 
FBRDINANJV Groot-hertog van 
Toskanen. Op denzelfden dag, 
én op hetzelfde uur kwamen 
ook de moegen van den önr 
gelukkigen LODEWIJK XVI., 
të Bologne. Deze ha weiijken 
door de bemiddeling van AC
TON gesloten, lieten niet na, 
den invloed te vermeerderen, 
die hij op zijne Souvereinen 
had. Zijn gedrag was echter 
lofwaardig in 1792, toen de 
regeringloosheid, die Frank
rijk verwoestte, eene vreem
de aanmatiging deed blijken, 
en het Napolitaansch kabinet 
geheel wilde besturen. AC
TON, die tot dusverre, noch 
door beloften, noch door be
dreigingen was te bewegen 
4. 
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geweest, was eindelijk, bij 
het gezigt van een Fransch 
eskader, dat zich gereed toon
de, om Napels te bombarde
ren, gedwongen om toe te 
geven. Hij wreekte zich hier
over in het volgende jaar, en 
het gelukte hem te beletten, 
dat de Fransche Minister bij 
de Ottojnanj'sche Porfe ont
vangen werd. Twee maanden 
daarna, verklaarde FEBPIWAJND 
17, den oorlog aan Frankrijk, 
«n zond een smaldeel naar 
.Toulon , hetwelk zich met dat 
der JEngelschen en Spanjaar
den vereenigde; maar hetzel
ve keerde weldra naar de ha
ven van Napels terug. Er 
hadden zich in dat koningrijk 
reeds een groot aantal mis~ 
noegden geopenbaard, die op 
het punt stonden, om de nieu
we grondbeginselen te omhel
zen, welke de Fransche agen
ten er trachtten te versprei-* 
den. Men benoemde eene 
staats jimcta, om dezelve te-
gentewerken, waarvan ACTON 
het bestuur in handen kreeg. 
Wejl/gt zal hij van zijn gezag 
misbruik gemaakt, en bijzon
dere wraakoefeningen geno-
men hebben, maar de nete-
3jge omstandigheden, waarin 
ï»g zich bevond, konden ten 
minste eenfge gestrenge maat
regelen in hem verschoonen. 
KABBS LAMBERT , door den 
admiraal j , A TODOHE aange
spoord, had in Januarg eene 
iWüjenzwering gesmeed, die 
nog bij tïjds ontdekt werd. 
ÏB 1795 ontdekte men eene 

nieuwe, door de aanzienlijk, 
ste onderdanen ontworpen. 
In het«elfde_ jaar vraagde Ac-
TON, om zijn ontslag; maar 
zulks geschiedde slechts in 
schijn, en om het voorkomen 
te geven, alsof hij aan de 
herhaalde aanzoeken van het 
Fransch bestuur het oor leen
de, Met het laatste sloot hij ia 
1797 den vrede, maar hij 
verloor daardoor 'de gunst der 
koningin niet, zoo als zijne 
vijanden zulks gehoopt had
den. Deze vrede was voor 
hem slechts een middel, om 
tijd te winnen, eneenhond« 
genootschap met den Keizer, 
Sardinië en Tosianen te slui
ten. LA CHÈSE , de laatste 
Fransche afgevaardigde te Na
pels, bood in 1798 eene me
morie van klagten aan, waar» 
op het minste acht niet werd 
geslagen, eri men ging voort 
met het werven van troepen 
Het leger, door de zorg van 
AOTON, op E 20 duizend maa 
gebragt, werd gecommandeerd 
door MICHERÓOX, DAMAS ea 
MACK (Zie die namen), alle 
vreemdelingen. De Minister 
vergezelde zijnen Souverein op 
dezen veldtogt, die een der 
ongelukkigste was; het Napo-
litaansche leger werd op die 
punten geslagen, Verpligt van 
op nieuw den vrede raet 
Frankrijh te sluiten, ontsloeg 
FEKDINAND IV. op dringend 
aanzoek van het Fransch mi
nisterie, zijnen staatsdienaar 
AcTOtf, die zich naar Sicilü 
begaf. Toen deze vorst ia 
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1801 genoodzaakt was , Na
pels te verlaten, en lig door 
het Engelsen eskader geleid te 
Palermo kwam-, kwam Ac-
TON weder in dienst zijner ou
de meesters, wier gunst hij 
nooit verloren had, en hoe
wel hij den titel Van minister 
niet aannam, had hij niette
min al het gezag van den-
zelven. In de gestadige woord
wisselingen , die tusschen de 
Koningin en de Engelschen 
plaats hadden, welke laatste 
met een talrijk leger in Si
cilië geland waren, en zich 
van al de havens hadden mees
ter gemaakt, was AOTOJST 
langen tijd besluiteloos , aan 
welke partij zich te verbin
den. In het begin had hrj 
zijne pogingen in het werk 
gesteld, om dezelve te veree
nigen, maar al zijne pogingen 
waren vruchteloos; en zien
de, dat de Engelschen het 
sterkste waren, ligtte hij het 
masker af, en na verscheide
ne onbeschaamde uitdrukkin
gen , durfde hij op de verwij
tingen, die de koningin hem 
deed, antwoorden: s dat het 
tijd was, dat H. M. den ko
ning toestond, honing te «ijnï* 
Ziedaar de dankbaarheid, 
welke MARIA - CAROLINA te 
beurt viel van eenen man, 
welken zij met weldaden o-
verladen, en met haar ver
trouwen vereerd had. Intus-
schen speelde de minister, on
der tle nieuwe beschermers, 
die hij gekozen had, eeae veel 

geringere en bijna vernede» 
rende rol. Door zwakheid en 
gebreken overladen, overleed 
hrj eindelijk in December; 
1808. Het ontbrak AOTON 
niet aan talenten; hij bezaf 
vele wetenschappen, en ken
de de menachen en de staats
taken in den grond. Hij was 
daarenboven behendig, ge
veinsd, indringend en bezat 
een onwrikbaar karakter. 
Hij verzamelde onnoemelijke 
schatten, en voldeed zijne eer-
en hebzucht ;• maar door zijn 
eigen gedrag wetende , hoe 
zeer bij den haat des volks 
en der Grooten verdiend had, 
leefde hij in aanhoudende vrees 
en wantrouwen, en geduren
de een lange levensloop had 
hrj slechts eenige oogenblik-
ken rust. 

ACTUAKIU8 (JOANNES) , een 
Grieksch geneesheer, die het 
eerst in de XIII. eeuw de 
ontwikkeling der zacht zui
verende middelen , zoo als dec 
kassia van het manna, van 
de senebladen enz. in het licht 
gaf. HJENBHIK ËÏIENNJE, be
zorgde in 1567 eene uitgave 
in fol. van zijne werken, door 
verschillende schrijvers in de 
Medicce artis principes ver
taald. Deze arts had veel 
smaak voor de stelsels en de 
beredeneerde geneeskunde. 
Hij voegde echter de onder
vinding bij de bespiegeling. 

AOUNA (DON ANTONIO Oao* 
5 
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xto D ' ) , een Spanjaard, en 
Bisschop van Zamora, was 
uit een doorluchtig geslacht 
en omhelsde den geestelijken 
«taat. FEJIDINANB de Catho-
lijke gebruikte hem in ver
schillende gezantschappen. Hij 
velbragt deze zendingen tot 
groote tevredenheid zijns mees
ters, die hem in i5ig tot het 

. Bisdom Zamora, in het ko
ningrijk Leon, liet benoemen. 
Met eenen onrustigen en stout-
moedigen geest bezield, daar
enboven door bijzondere vij
andschap aangedreven, voeg
de hij zich bij eene oproerige 
partij, in de geschiedenis van 
Spanje onder den naam van 
heilige zamenspanningbekenA, 
en ligtte een regiment op , uit 
Priesters, en, e en groot aantal 
zijner diocesanen zamenge-
«teld, aan welker hoofd hg 
ach plaatste. Te vergeefs 
stelde men hem het onvoege-
Hjke van een zoodanig gedrag 
voor eenen Bisschop, en zijne 
verpligtingen aan zijnen sou-
verein voor oogen; hg was 
doof voor alle vermaningen, 
en bij den slag van Torde-
«««••, stond hg met zijne 
Pnesters den aanval van hét 
keuerlqkë leger uit. Zijnoor-
loRskreet was: Jqui, mis 
ctengos!.-. De slechte uit
slag dezer zaak bragt hem 
met tot zijnen pligt terug. Het 
gelukte hem, zich van dé stad 
Tokdo meester te maken / e n 
*reh tot Aartsbisschop derzelve 
l e doen uitroepen, maar de 
samenspanning hield niet lang 

staande, PADIIAA, het hoofd 
derzelve, den a.% April i5ai 
te Villalar geslagen en gew 
vangen genomen zijnde, zoo 

- kwamen hg en de voornaam
ste zijn er partij op het fcha* 
vot om het leven. De Bisschop 
van Zamora ontvlugtte vèr-
momd, om zich naar Frank* 
rijk te begeven, toen hij op 
de grenzen van JVavarre aan» 
gehouden, en in een versterkt 
kasteel opgesloten werd. Hij 
deed eene poging om te ont
snappen. De zoon van den 
bevelhebber van het fort, ver
raste hem toen hij zich met 
de uitvoering van dat plan be« 
zig hield. ACUNA bragt hem 
met een snijdend werktuig, 
in den koker van zijnen Bre-

; vier verborgen, eene doode* 
lijke wonde toe. KABEL V. 

I oordeelde omtrent zulk een' 
onstuimige Prelaat geene toe* 
gevendheid meer te behoeven 
gebruiken, en gaf hem aan 
de gestrengheid der we"eB 

over, hij werd onthoofd) f* 
zijn hoofd in een schietgat &* 
kasleels geplaatst. 

ACÜNA (DON ROBRIOO D'JÏ 
Aartsbisschop van Lissabon) 
uit eene der eerste familie» 
van Portugal, was in i6b°> 
eeu der voornaamste ageDt^a 

van de zamenzweriog, v?eJke 

het huis van Braganta we
der op den troon hielp; hg 
was geleerd, zeer bedreven 
in «taatszaken, bekwaam om 
de geesten te leiden, bij de 
Portugezen zeer bemind, en 
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bij gevolg door de Spanjaards 
gehaat. Eene omwenteling,'j 
langzamerhand en zeer hei
melijk, door PINTO, bewind
hebber van den Hertog van 
Braganta beraamd zijnde, 
schilderde ACUNA de schande 
van het Spaansche jok, de 
wreedheid des bestuurs, en de 
onmenschelijkheid van VASCOS-
CELLOS, willekeurigen staats
dienaar des Konings van Span
je, met zulke levendige kleu
ren af, dat er besloten werd 
deze slavernij af te schudden, 
en den Hertog van Brdgawa 
op den troon te plaatsen. In
de daad, de zamenzwering 
barstte uit, niet zonder dat 
er bloed gestort werd, maar 
ten minste zonder onlusten ; 
en die Prins werd tot Koning 
uitgeroepen. Middelerwijl, 
dat hij de teugels van het be
stuur in handen nam, werd 
de Aartsbisschop van Lissa
bon eenparig tot voorzitter van 
den raad, en luitenant gene
raal des koningrijks benoemd. 
Hij legde het eerst den eed 
aan den nieuwen Koning af, 
en bragt Veel toe, om hem op 
den troon te bevestigen, 

ACUNA (CuRisroPHORus D') , 
Missionaris en Spaansche Je-
snit, was eerst i5 jaren toen 
hij in 1612 lid van de Socië
teit werd. Na zijne studiën 
volbragt te hebben, zonden 
zijne oversten hem ais Missii 

„ ( * ) , ? « Kelation, »br<5géd de 
l'Amérigne. M.eitricht 1778, 1. \ 

ónaris naar Chili en Peru. 
Hij was Rector van het Col» 
legie van Cuenpa, en onder
wees er de zedelijke godge
leerdheid in 1638. De Hoo» 
ge Raad van Lima, de ri« 
vier der Amazonen willende 
doen nasporen, belastte den 
generaal TEXBIRA met die on
derneming, en voegde hem 
Pater D'AOUNA toe, met be« 
vel aan den laatste van weder 
naar Spanje ovev te steken, 
om aan den Koning van den 
uitslag dier reis verslag te 
doen., AOUNA bleef negen 
maanden op de rivier, en had 
gelegenheid er nuttige waar
nemingen te doen, en er be
trekkelijk verschillende volk
plantingen , belangrijke berig-
ten in te zamelen, voorna
melijk ten opzigte dier krijgs
zuchtige vrouwen, waarvan 
een zekere Cacique, bij de 
ontdekking met ORELANA ge» 
sproken had, hetwelk den 
laatste bewogen had, de ri
vier met den naam van Ama
zones te bestempelen. JNa 
ACÜNA bevestigde de Heer DB 
IA CONDAMINE op nieuw het 
bestaan derzelve (*J. In Span
je aangekomen Werd ACUNA 
bij den Koning toegelaten , en 
deelde hem zijne ontdekkin
gen mede. Nadat deze Vorst 
hem toegestaan had, dezelve 
in het licht te geven, liet hij 
dezelve onder dezen titel druk
ken. Nuevo descubrimiento 

son Voyage dans l'intórienr At 
>!, in ia,? pag. Q9> 
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delgran rio de las Amazonas, 
Madrid 1641, in4,f° «S/jan/'e 
trok uit die reis het nut niet,dat 
men er van verwachtte; meri 
vreesde zelfs, dat het werk 
yan ACBNA aan de belangen 
van dat rijk nadeelig zoude 
zijn, vooral met betrekking 
tot de omwenteling in Por
tugal. PHILIPPOS IV. liet dus 
al de exemplaren, die men er 
van kon opsporen, vernietigen. 
Twee echter ontsnapten er 
aan: het eene werd bewaard 
in de Bibliotheek van het Va-
tikaan , het andere viel in 
handen van den Heer GOM-
iERvii.i.Ef die er eene Fran-
sche vertaling van vervaar
digde, na zijnen dood onder 
den titel van Relation de la 
rivière des Jtmazonea, Paris 
1682, 2 dl.n in 12.° in het 
licht gegeven. Men zegt, dat 
déze vertaling niet naauwkeu-
rig is: dezelve werd in de reis 
rondom de wereld van WOOD'S 
ROGEBS herdrukt. Nadat Pater 
ACÜNA eene reis naar Rome 
had gedaan, in hoedanigheid 
van prokureur-generaal zijner 
provincie, kwam hij in Spanje 
terug met den titel van onder
zoeker (qnaüficator) der In
quisitie. Zijne oversten zon
den hem naar Peru terug 
alwaar hij in 1676 overleed'. 

ACÜSIXAS, een oude Grïefc-
sche geschiedschrijver van Ar
gon, leefde voor den Pelopo-
nesischen oorlog. Sommige 
schrijvers hebben hem in den 
rang der geven wijaen. ge- j 

• A D A . 

plaatst. Hij wordt dikwijls 
door de ouden aangehaald, De 
Heer STUKZ heeft eenige frag
menten uit zijne geschiedenis 
verzameld, die tot ons zijn 
gekomen, 

AcYNniNtrs — Zie Acts-
DYHÜS. 

ADA , Gravin van HOI&AN», 
dochter van Graaf DIEDEMK 
VIL, dien zij in het jaar iao5 
in het bestuur opvolgde; on
middellijk na den dood baars 
vaders, trad zij •, te Bord' 
recht, op bestel harer moe
der ADELEIDA, met den 
Graaf van LOON- in den echt, 
zoodat de treurzaal, zelfs al
vorens Graaf DIEBEIUK. te 
Bgmond begraven was, tot 
groote ergernis der staten, die 
gekomen waren, om 's Gra
ven weduwe te troosten, "» 
eene bruiloftszaal veranderd 
werd. De staten des lands 
in deze handeling der Grir 
vinne weduwe het doel f>e* 
speurende, om hare eigen* 
heerschzucht te kunnen vol
doen, wisten te bewerken 
dat de jeugdige ADA ondet 
voogdijschap van haren oom 
WitLEM, 'sGraven UIEDERIK'» 
broeder, en Graaf van /^i*'* 
land, werd gesteld, Aiudoor 
de aanhangelingen van WII<-
IEMC vervolgd en gevangen 
genomen, werd in Texel op
gesloten, middelerwijl hare 
moeder en haar gemaal dool 
den Bisschop van Utrecht) 
THEODOBIOÜS TAN ARE onder-
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eenen derden A»AD ,• laatsten 
Koning van Jdumea, en op
volger van BALANAM. De 
Syrische Koningen droegen 
vrij algemeen dea naam van 
ADAD of ADAB. 

steund, met haren oom nog 
om de Grafelijke kroon twist
ten , die WILLEM eindelijk 
zonder mededinging behield. 
Het is niet met zekerheid be
kend , wanneer ADA overle
den is. 

ADAD , zoon van BADAD , 
volgde HUSAN in het Koning-, 
rijk van Jdumea op. Hij was 
met de Madianiten in oorlog, 
die hij in eene vlakte, het 
veld van Moab genaamd, ver
sloeg , en alwaar hij, tot eef 

ne gedachtenis aan die over? 
winning, de stad Avith (hoop) 
bouwde, uit hoofde van het 
groot aantal gesneuvelden, die 
aldaar als op een gestapeld 
waren, 

ADAD , zoon des Konings 
van het Oostelijk Jdumea, die 
met de dienaars yan den Kor 

ning zijner» vader; in -Egypte 
vlugtte, ten tijde dat JOAB , 
veldheer der troepen van DA» 
TID , al wat mannelijk was, in 
Jdumea uitroeide. Hij kwam 
eerst in Madian, van daar te 
Pharan, vanwaar hij naar 
Egypte toog: hij werd er zeer 
wel ontvangen door PHAHAÖ, 
die hem eene huisvesting gaf, 
eenige landerijen aanwees, 
en in het onderhoud van zijn 
huis voorzag. Hij won zelfs 
zoodanig de genegenheid van 
dien Vorst, dat hij hem de 
zuster der Koningin ten hu r 

weiijk gaf, bij wie hij eenen 
zoon verwekte. De heilige 
Schrift maakt ook gewag yan 

ADALARD , of ADELARD ge
boren in 753'i was de zoon 
van den Graaf BERNARD, klein
zoon van KAREL MARTEL , en 
volle neef van KABEL den 
Grooie. Nadat deze Vorst, 
HERMENGARDAJ.- dochter van 
DIDIER. (UESIDERIUS), Koning 
der Longoba«den, verstooten 
had , was ADALARD zoo gevoe
lig voor deze .echtscheiding , 
dat hij het hof verliet, om in 

.712 te Corbïë het klooster-
gewaad aantetrekken. De 
Keizer benoemde hem tot de
ze Abdij, en toen hij PIÏYM-
in 796 tot Koning van Italië 
benoemde, gaf hij hem ADA
LARD tot zijnen eersten staats
dienaar , JÜERNARD , Koning 
van Jtaliê , en neef van Kei
zer LODEAVIJK den Zachtmoe
dige , in 817 eenen opstand 
begonnen hebbende, werd 
W A L A , een Prins uit den 
bloede, die veel deel aan het 
bestuur had gehad, den Kei
zer verdacht en verbannen» 
ADALARD , broeder van W A 
LA , werd in zijne ongenade 
betrokken, en op het eiland 
Hero, thans Noirmoutier ver
bannen. Hij werd na ver
loop van vijf jaren , in 822 
in zijne Abdij hersteld: de 
Keizer liet hem zelfs weder 
aaa het hof komen, A,»ALARD 
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Bfichtfe in 8a3 de beroemde 
Abdij van Corwey, of Nieuw-
Corbië in Saksen. Zijn dood , 
die den 2 Januarg 826 plaats 
had, bragt eéne groole ver
slagenheid onder de welden-
ienden en geleerden te weeg. 
Hij was de Latijnsche, oud-
Duitschë en Fransche talen 
magfig. Men noemde hem den 
AvousTiNirs van zijnen -tijd. 
Er zijn ons slechts fragmen
ten" uit zijne geschriften over
gebleven. Zijn- voornaamste 
werk was eene Verhandeling 
over de orde of den staat pan 
het paleis en van de geheele 
fransche Monarchie. Hij 
wordt als een heilige vereerd, 
en zijne overblijfselen worden 
te Corbië in * Picardië be
waard; doch zijn naam wordt 
in het Roooische Martyrolo
gium niet gevonden. PA-
ÉCDASIDS RA «BERT heeft zijn 
leven beschreven, alsmede de 
fl. GERARDUS, doch het laat
ste is slechts eene verkorting 
Van het eerste. 

ABALBEKON, beroemd Bis-
ichop van. Reima, Kanselier 
van Frankrgk, onderscheid
de zich ten tijde van Koning 
LOTUABIÜS , als prelaat en 
als staatsdienaar. Hij over
leed den 5 Januarg 988, na 
de kerk en het kapittel van 
lieims met weldaden overla
den te hebben. 

ADAIBEEON (AscBtiwns), 
werd door den voorgaande in 
977. tol Bisschop van Loon 

gezalfd. Een even zoo eer
zuchtig Prelaat als een krui» 
pend hoveling, had hij de laf
hartigheid, ARNOJLD, Aarts
bisschop van Reims , en KA
KEL , Hertog van Lotharin
gen, mededinger van HTOO, 
aan wien hij in zijne Bisschop* 
pelijke stad eene schuilplaati 
had verleend, aan Huoo CA-
SPET overteleveren. Hij over
leed in io3o. Hij is de schrij
ver Yan een hekeldicht in 
43» zesvoetige verzen, aan 
Koning ROBERT opgedragen. 
ADKIANÜS VAIOIS heeft er in 
1663, achter dé lofrede van 
Keizer BEKENGARIUS, eene 
uitgave in 8,«° van bezorgi. 
Men vindt eenige belangrijke 
geschiedkundige trekken in 
hetzelve. 

ADAIBERTUS, of ATHAMBK* 
vvs, (Heilige^ een Engelsche 
Monnik, onder het Bestuur van 
den H. ÉOBERTÜB, en later een 
der reisgenooten van óeahd-
ligen WiitEBnonpirs toen de
ze in het jaar 690 naar Vrw& 
land trok; hij droeg den bij* 
naam van Leviet, zoodat hij 
waarschijnlijk Diaken zal zijn 
geweest. Hij was beleefd, oot
moedig , zachtzinnig, volijve?ê 
voor het heil der zielen. Hij 
hield zich te Egmond op > en 
was gehuisvest bij eenen ze
keren EGÖO, van wien naar 
veler vermoeden, het dorp 
zijnen naam ontleend heeft* 
Hij heeft aldaar en door ge
heel Vriesland door 2sijnen 

arbeid in den wijngaard de» 
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Heerert veel nut gesticht en 
i s , volgens sommigen I n 740 
en volgens anderen in 745, 
in den geur van Heiligheid 
overleden. 

ADAMERTÜS I , , zoon van 
BONIJ?ACIUS IE., Graaf van 
Luca, Markgraaf en Hertog 
Van Tonhanen, werd in het 
het- jaar 847 , na den dood 
van zijnen vader, die door 
Keizer LOTHARIUS I. uit zijne 
staten verjaagd was, in dat 
Hertogdom hersteld. A D A I -
JBERTUS regeerde in den be-
ginne met veel roem, en werd 
de vermogendste leenman van 
geheel Italië, 'frotsch op den 
rang dien hij bekleedde, meng
de hij zich in de geschillen 
van CARIOMAN met JOANNES 
VIII. Deze Paus meende de 
keizelrjke kroon aan KARBI. 
den Kale, dien hij beschermde, 
te moeten geven ADAIBER-
Ttrs die de tegenovergestelde 
partij was toegedaan , ligtte 
een sterk leger, en door zij 
nen schoonvader LAMBERTUS, 
Hertog van Spoleto, ondetr 
steund, trok hij tegen Home 
op, dat hij met verschrikking 
en rouw vervulde, noodzaak
te JOANNES VUL, de vlugt in 
de St. Pieterskerk te nemen, 
. en de »excommunicatie, die 
deae Paus tegen hem had uit
gevaardigd, verachtende, pers
te hij den Homeiiien den eed 
van trouw aan CARJUMAN af. 
Deze vorst stierf omtrent het 
jaar 887. 

ADAMBRTUS I I , Hertog van 
Toakanen , zoon van den voor
gaande, maakte zijn hof het 
luisterrijkste en overdadigste 
van geheel Italië; beschermde 
de kunsten en wetenschappen, 
die omtrent dien tijd wedet 
begonnen te bloegen, maap 
deze staat van voorspoed was 
niet van langen duur. Het huia 
der Carlovingers was uitge-
gastorven en de Italiaansche 
Heeren betwistten elkander de 
beide kroonen van Lombardgi 
en het Keizerrijk. Onder een 
groot aantal pretendenten, 
waren de geduchtste mede
dingers, GUIDÖ , Hertog van 
SpoleUo, en BEREMGARIUS , 
Hertog van Friöal. Hoewel 
ADALBERTÜS, dezelfde aan
spraak kon doen geiden als 
de overige leenheeren , wilde 
•hij zich liever enkel bezig 
houden met de veiligheid en 
onafhankelijkheid zijner sta
ten, door het evenwigt tus-
schen de verschillende mede
dingers te onderhouden. Hg 
verbond zich tn den beginne 
aan de partij van GVIDO , die 
zijn oom was; maar verliet 
dezelve weder, en volgde na 
elkander, al de verschillende 
partqën, waarin zijne onbe
stendigheid of eene vajsche 
staatkunde hem trok en ver
viel dus van het eene ongeluk 
in het andere. ABNITIJPÖU» » 
Koning van Duitschland, liet 
hem in 894 in hechtenis ne* 
ment LAMEERTVB, zoon van 
GUÏDO sloeg hem in 898, hij 
St.JDtnino, en nam hem ge-
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vangen. Hij verkreeg zijne 
vrijheid weder, door een sterk 
losgeld, en zich aan LODEWIJK 
BE PROVENOE , „die hrj in 900 
in Italië geroepen had, ver
bonden hebbende, werd A-
DALBEHTUS, door de trouwe
loosheid en ondankbaarheid 
van dien Vorst, gedwongen 
denzflven te verlaten Bij al 
de partgen gehaat en dikwerf 
vervolgd > leide hij een ellen
dig leven, tot aan zijnen dood, 
die, zoo als men meent, in 917 
plaats had. De drie laatste 
jaren zijns levens, en het lot 
zijner familie zijn bijna ge
heel onbekend. MUKATOHI' 
beschouwt hem als een der 
stamvaders van het huis ESTE , 
waar van de mannelijke linie, 
met den persoon-van HERCULES 
RENAÜD , Hertog vmModena, 
uitstierf. BEATRIX , Prinses 
van Este, hare dochter, en 
echtgenoote van den Aarts
hertog FEBBINAND , overleden 
in 1812, is de moeder van den 
Aartshertog FRANOJSCUS, thans 
Hertog van Modena en Heg-
gio. 

ADAMERTÜS (Heilige), Bis
schop van Augnburg , over
leed in 931. — Er is een 
andere heilige ABAIBERTOS 
geweest, die na vele pogin
gen , om de Bohemers tot het 
Christendom te bekeerendoor 
Poolsche afgodendienaars, aan 
wie hij het Evangelie was 
gaan verkondigen, den 29 
April 997 vermoord werd. — 
Men moet deze beide Heiligen 

niet verwarren met ADAMEB-
TUS of ADELBEBTUS , Aarts
bisschop van Maagdeburg, 
die onder de regering van Kei
zer OTTO den Groote, langen 
tijd, met'het beste gevolg aan 
de bekeering der Slavoniëra 
werkte. Hij was minder ge
lukkig in zijne zending bij de 
Rugiërs, inwoners van Pont' 
meren en het eiland liugen, 
die zich tegen zijn onderwij* 
verzetten. Hij stier! te Mer-
seburg, den 20 Jünïj (}8i> 
BABONIÜS, P A G I , MABILLOI* 
en andere geleerden zijn van 
gevoelen geweest, datADAi.-
BERTDS het Evangelie aan de 
Bussen of Muskovifen bad ge
predikt, maar het schijnt, dat 
zij zich bedrogen hebben, 
door de Rugiërs met <de Rus; 

>sen te verwarren. 

ADALBERTÜS, Koning van 
Italië, zoon van BEKENOAKI»' 
II. werd te Parijs ing3oSe' 
bpren. Zijn vader veriw» 
hem aan den troon, maar *$ 
deelde niet met hem in W 
gezag. In 961 trok ADA&* 
BERTirs met een leger van 
van 60,000 man, dat hij ver* 
eenigd had, langs &&sMgti 
tegen OTTO I , o p , die. de ver
overing van Italië onder"0" 
men had. Maar de hoofden 
van dat leger, die B-PRËNGA' 
RIÜS, en al de onderdanen 
van dien onregtvaardigen •ej» 
wilden Vorst haatten, *a' 
gorden slag te leveren, t e n 

zij BERENGAUIUS ten gunste 
van zijnen zoon afstand deed* 
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Deze Vorst weigerde zulks, 
en het leger verspreidde zich 
oogenblikkelijk. OTTO geenen 
tegenstand vindende, maakte 
zich in weinige dagen mees
ter van Italië, BERENGAIIIUS 
sloot zich in het kasteel San-
Leo op, terwijl ADALBAUTUS , 
onder verschillende vermom
mingen , Italië doorkruiste, 
en vruchteloos den ijver zijner 
onderdanen weder zocht op 
te wekken. Hij vlugtte ein
delijk naar NICEPHORUS PHO-
CAS , Keizer van ' Konstanti-
nopel, en overleed ia die stad 
in het jaar 974'. 

ABAIBEBTÜS. *— Zie ADEL-
BERTUS. 

ADAM , de eerste der men-
scheit, en de vader van al de 
andere.. Hij werd op den zes
den dag der schepping ge
vormd. God plaatste hem in 
het aardsch Paradijs, waar
van Hij hem een volkomen 
genot toestond, er slechts de 
vrucht van eenen enkelen boom 
van uitzonderende, waarvan 
Hij hem verbood te eten. 
ADAM , door EVA bekoord, 
was zijnen Schepper ongehoor
zaam, die hem uit het Para
dijs verjoeg, aan den dood 
onderwierp, waartoe hij ,• in
dien hij niet ongehoorzaam 
Ware geweest, niet bestemd 
was. Vader en vertegenwoor
diger zijner gelieele nakome
lingschap, sleepte hij hetzel
ve in hetzelfde ongeluk me- || 

de. Even gelijk het ongeluk 
van eenen onttroonden Ko
ning, zoo als de ongenade van 
eenen staatsdienaar, zich in 
derzelver geheele geslacht doet 
gevoelen, zoo sleepte de val 
van den eersten der mensclien 
hen ook alle mede. Aller
lei ellenden, ziekten des lig-
chaams en des geestes waren 
een' gevolg van dit noodlotti
ge verval des menschelijken 
geslachfs, alle natuurlijke en 
zedelijke tegenstrijdigheden in 
het geschapene waargenomen, 
vinden derzelver ontwikkeling 
en verklaring in den val van 
ADAM, en in hetgena, wat 
wij erfzonde noemen; uit de 
onbekendheid niet deze vrucht
bare bron van voldoende ver» 
klaringen, zijn het Manicheix* 
mus, het Fatalifsmw en an
dere valsche sielsels ontspro
ten (•# ie den wpsgeerigsn Ca« 
techismas N.° 458). Nadaê 
God zijn vonnis aan ADAM 
had: bekendgemaakt, beloof
de Hij hem eenen MESSIAS 
als Verlosser, Nadat ADAM 
gezondigd had, werden hem 
drie zmen, KAÏN, ABEÜ e« 
SJETH geboren, en vele andere 
kinlerea welker namen door 
de heilige Schrift niet genoemd 
worden. Hij stierf in den ou
derdom van 930 jaren. Men 
moet de fabelen Hietgeloo-
ven1, waarmede de rabbijnen 
de geschiedenis van ADAM-mis > 
maakt hebben, en zich en
kel aan het verhaal der fï. 
Schrift houden. Het is w?i-
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gelijk als men de zorg ziet, 
waarmede de Engelsche schrij
vers der nieuwe algemeene 
geschiedenis, al deze buiten
sporigheden verzameld heb
ben. De geschiedenis van A-
DAM is, niet zonder mismaakt 
te zijn geworden, in de jaar
boeken aller natiën overge
gaan, overal hebben de overle
vering en de oude boaken er 
eenige trekken vaa bewaard % 
« Laat ons («egt VOMAIBEJ , 
ten opzigte der ïndiauen niet 
vergeten, dat zij een aardsch 
paradijs hebben, en dat de msn-
schen die, van de weldaden 
Gods een misbruik maakten, 
uit dat paradijs verjaagd wer
den, de val van den oataas> 
«fen mensen is de grondslag 
der Theologie van bijna al da 
oude naliën...< En het ZOH-
derlingste hiervan is, dat het 
•veddm der oude Braminen leert 
dat de eeirsfe messen ABI-
MO was, en.de eerste vrouw 
PBOCKÏM. ADIMO beteekende 
Meer, en, PHOCEITI wilde het 
leven zeggen,, ZQO als HE VA, 
bij de Pheniciërs en Hebrtërs 
ook het leven of de slang, be
teekende. Deae overeenkomst 
is zeer opmerkenswaardig." 
{Esaai sur 'ka mceun. JMsc, 
prdl.y JDe hslüge Schrift vsogt 
niets over het leve» en den 
dood van AUAM. « Maar met 
zeer yed gre;ïd gelooven vrij, 
zegt de H AÜC-VSTIHUS, dat 
de beide eerste menschen, na 
hunne zonde, ouder den ar
beid en de elieade, waarme» 
de zij overladen waren, een 
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heilig leven leidende, van de 
eeuwige straffen zijn bevrijd 
geweest." üe geschiedenis 
van ADAM, die in Genesis 
eenvoudig en beknopt voor 
komt, heeft voor de gissingen 
der Commentators, voof de 
dwalingen der keüers, en voor 
de tegenwerpingen der onge« 
loovïgen een ruim veld geo
pend; maar wanneer men haat 
op zich zelve beschouwt, zon* 
der pogingen te doen, om de 
zwarigheden, met welke zij 
schijnt gepaard te gaan, nit 
den weg te ruimen, is zij on
eindig voldoende, in vergelij
king met al datgene, wat de 
wijsbegeerte omtrent den oor
sprong der menschen heeft uit
gedacht. Oeoudegodverzakers, 
welke zeiden, dat de menschen, 
toevalliger wijze, even gelijk 
kampernoelie» uit de aarde vW* 
r6n voortgekomen; de heden-
daagsche materialisten, w«'' 
ke denken, dat de geboord 
des menschen;, een nooêi^6" 
lijk gevolg is geweest, vaa 

de ontwarting des Chaos > ^e 

geleerde natuuronderzoekeW/ 
die de tijdperken der natuu1 

berekend en bepaald hebben» 
zonder ons te leeren, hoe o" 
menschen, de dieren en «e 

planten, uit eenen inde«e'" 
oorsprong ontvlamden g af 
bol, hebben .kannen ontlui
ken, zijn alle even dwa»*' 
Hunne hoogdravende droome» 
verdwijnen voor het eenvo"' 
dige en natuurlijke yer»»3' 
yam den gewijdea schrijf1' 
KÏn het begin heeft God*' 
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mei en aarde geschapen, • . . . 
Hij heeft gezegd: dat het licht 
worde, en het licht is gewor
den... Hij heeft gezegd: Laat 
ons den mensch maken naar 
Ons beeld en onze gelijkenis, 
en de mensch werd naar het 
beeld Gods geschapen." GEN. 
I. Door deze weinige woor
den , leert de mensch wat hij 
is , wat hij aan God en aan 
zich zelven verschuldigd is, 
en wat hij van de goedheid 
zijns Scheppers te verwach
ten heeft (Zie MOZES), De 
naam van Adamiten is aan 
eenige vuile en onbeschaam
de sectarissen gegeven, die 
naakt in hunne vergaderingen 
verschenen, even gelijk ADAM 
en EVA zulks in den staat van 
onschuld waren. Deze sekte 
in de XIII. eeuw te Antwer' 
pen vernieuwd, werd in de 
XV. door een Vlaming, I V 
CAIID genaamd, in Bohème , 
gebragt, en ging van daar 
naar Polen over, alwaar men 
gelooft, dat dezelve nog be
staat. Over de vóór-Adami-
ten zie men het artikel PJJI-
EERE. 

ADAM van Bremen, Kano-
nik in zijne vaderstad, leefde 
op het einde der XI. eeuw-
Men heeft van hem eene Ker* 
helijke geschiedenis, in vier 
boeken verdeeld, welke hij int 
zijne jeugd zamenstelda. Hij 
handelt in dezelve over den 
oorsprong, de uitbreiding des 
geloofs in de Woordelijke lam 

X 

den, en voornamelijk ia de 
Bisdommen van Bremen en 
Hamburg, sedert de regering 
van KABEI. den G-roote, tot 
die vat» Keizer HENDRIE IV. 
Hij is daarenboven nog de 
schrijver eener kleine Ver^ 
handeling over de li»ging van 
Denemarken, achterzijne Ge
schiedenis aangedrukt, waar
van de beste uitgave, die van 
Helmstad, 1670 in 4 / ° is. 
LiNDENBKUOH had beide deze 
werken, met andere Verhan
delingen reeds in i 5 g 5 , te 
Leijden, in 4.*° uitgegeven. 

ADAM van Saint,- Fïctor , 
regulier Kanonik der . Abdij 
van Saint- ficlor ~lif$- Paris, 
overleed in het jaar 1177, 
en werd in,het klooster de
zer Abdij begraven, alwaar 
men zijn grafschrift ziet in 
tien dichtregelen vervat, die 
hij zelf 'samenstelde. Onder 
dezelve bemerkte men ook 
deze: 

Unde superbit Twmo, cujus 
conceptio culpa, 

Nasci pama, labor vita, 
nècesse mort ? 

Hij heeft ook eenige stich
telijke verhandeüngea zameu» 
gesteld, onder andere een Pro-
sa ter eere van de Heilige 
Maagd, waarvaa men eene 
Fransche vertaling vinsdt in 
het Grand Martial de la mè« 
re de vie , Parijs aül" in 4-e° 
het eerste in het Go'hisch is 
zonder jaamerk, het tweede 
in Romeinsche letters en vaa 
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ADAM, bggenaansd de .SWio*, 
wijl hij in Schotland geboren 
was, of de Premonstratenser, 
wijl hij deze orde in n58 
omhelsd had, was een Doctor 
in de Godgeleerdheid, en be
roemd door de vorderingen, 

'die.•hij in deze wetenschap 
gemaakt had. Hij onderwees 
de heilige Schrift en de over
levering in de' Afadg 2™er 

'Oj-de ie Groene Vijver; m 
Schotland. Nadat de 'kerk 
van JVithom, de Bisschop
pelijke zetel in hetzelfde land, 
regulier geworden, en niet de 
orde van Premomtraüit ver-
eenigd was, werd ADAM tot 
dezelve als Abt en Bisschoa 

•verkoren. MULAJWS VAN MY-
HA en POSSPVIN, hebben be
weerd, dat hij in i j l 8 j . 
gemeen Abt van Fremonstra-
teit is geweest, en verwar
ren hem met ADAM van Cres^ 
W, omtrent dat tijdstip.niet 
die waardigheid bekleed. Hij 
is de schrijver van verschei' 
dene werken, die AMATUS DE 
I A FONTAIN-G, toenmaals Abt 
van Cham.bre- Fontaine , in 
bet üisiom Meaux, te P a™. s 

w e r k e f b ? ^ d r - u k k e n - D e * e 
werken bestaan m eenige stief,. 

honderd predikatiën. GODE; 
iPRIED DE G H Y S SlTBHEOHT, 
prioor van Saint- Mcolas de 
Fumes van dezelfde orde, liet 
dezelve te Antwerpen tS5# 
in folio herdrukken. Men 
schrijft ook aan ADAM eene 
verhandeling toe, óoliloquium 
genoemd, die anderen echter 
meenen het werk te zijn, of 
van ADAM den Karthuizer,oi 
van ADAM de SaintT Fictar. 
Het artikel ADAM VAN PBE« 

MONSTBAÏEIT IS in AIoiiEM 
zeer^ gebrekkig. Hij wordt 
daarm als, doctor der Sorbon-
ne beschouwd '(*; en het ge
sticht der Sorbonne, werd 
eerst in ia53, en das bijna 
honderd jaren daarna opge-
rigt. De Biographie Vniver-
selle stelt den dood van ADAM 
in 1180, hetwelk strijdig is 
met hetgeen , wat WAGHA' 
HARE , geschiedschrijver der 
orde zegt: Floruit anno tt8o, 
Het tijdstip van den dood van 
ADAM is werkelijk onbekend 
gebleven. 

ADAM , een geleerde en god
vruchtige Karthuizer te Zon' 
den , bloeide in 1340, Men 
heeft van hem i,a Levenvaa 
den Heiligen Heao VA» Lt*' 
cox,!!, met aanteekeningen uit
gegeven door D, BSBHARBVB 

(*) 'Willigt heeft dese mio«i • • • v 
te uitgave van MOSB&.XV8* ™eene vroegere of vermink; 
^ voor mij liggende I t Wo°fden*>oek en,, plaats „#1 d>» 
Schot verleid Undt 2 ? ° ? (B™1 m<>) niets van Aas» A<* 
aanvoert. ' hetgene, **>at ook DS FMZZEU alhitt 

V e r t a l e r . 

V 

http://Cham.br


A D At l o i 

FEZ, ffiblioi, ascelicat tom. 
l d p. 3. 2.0 twee verhande* 
lingen, over het nut der te
genspoeden.) Londen i53o. —-
5»o Scala coeli f .Öe sumptio' 
ne Èucharisiice ;speculum spi* 
ritualium, die in manuscript 
zijn gebleven., 

ADAM VAN ORLETON , gebo
ren te Herefort, werd Bis
schop dier stad, daarna vaa 
Worcliester èn TVinchester. 
Hij bezat eene listige inborst, 
die in Engeland vele onlusten 
te weeg bragt. Hij overleed 
in i375, blind, en zeer be
jaard, "maar weinig betreurd. 
Hij was de schrijver van het 
dubbelzinnige 'antwoord, dat 
aan EDTJARD II, Bet leven 
kostte : EDWARDCM regem oc-
cidere nolite timere bonum est, 
dat men op deze beide wij
zen kan vertalen: Dood den 
Koning EBOARB niet; het is 
goed hem te vreezen: of Krees 
niet den Koning EDUARB te 
dooden; het is eene goede daad. 

AuAsr (MEtoHioit) f in de 
XVI. eeuw in Silezië gebo
ren, Rector van het Collegie 
van Meidelberg gaf verschei
dene werken in het licht, on
der welke zijne levensgeschie
denissen der wijsgeeren, god
geleerden, regtsgeleerden en 
geneeskundigen der XVI. 
eeuw, en van het begin der 
volgende, bijzondere melding 
verdienen. Dit werk is met 
een ander boek van denzelf-

dan schrijver vereenigd ge* 
weest, onder den titel va» 
Dignorum laude virorum quos 
musa vetat mori immarta-
litas. 5 dl."» in S.w of 1. D. 
in fol. het is eene slecht 
uitgedachte en slechtgeschre-
vene compilatie waarin de 
schrijver., met uitzondering 
van eenige Dukschérs niets 
in heeft geplaatst, dan ge
waande Oervormden, en 
waarvan BAÏXE zich veel be
diend heeft. 

ADAM (JOANNES), een Li-
moussijner Jesuit, Hooglëe» 
raar der wijsbegeerte, en pre
diker , overleed als' Overste 
van het professie-huis te Bor
deaux , in 1684* Hij is be
kend door zijnen ijver tegea 
de gewaande leerlingen van 
den heiligen AUGÜSMMÜS, en 
fegen de Calvinisten. Hij 
werd door LODEWIJK XIV. 
naar Sedan gezonden, om er 
aan de herstelling van het 
Catholgke geloof te werken. 
Men heeft van hem, 1.0 De 
Zegepraal der Eucharistie, 
tegen den predikant GLAVDB, 
2.0 Leven van den H. FRAN' 
CISCOS VAtü BORGIA, 3,0 CAZ-
VYN door zich aelven en door 
de wapens van den BL. Aa-
aosTiires, die hp overweldigd 
had, verslagen. 4.0 Eene ver
taling der Kerhelyke getyden, 
die hij tegen het Getijdenboek 
van PoET-ftoYAt en vele an
dere boeken stelde. Men leest 
in het Menagiana, dat een 
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Jfóveling, na eene der predi» 
fcstiën, gehoord te hebben, 
waarin ADAM de Parqzenaars 
•bij."de Joden, de Koningin 
bij de heilige Maagd, den 
Kardinaal MAZAEIN bij den 
heiligen JOANNES Evangelist 
vergeleek, tot de Koningin 
ANNA VAN OÖSTENKIJK zeide, 
dat deze vader een Preada-
miet was. De Koningin vraag
de hem wat zulks befeeken-
ds: « Wijl, antwoordde h i j , 
ik niet geloof, .dat de vader 
ASAM de eerste mensen der 
wereld ig," 

ADAM,, (LAMBERTTJS-'SIÓIS. 
BEUTUS) , een beroemd beeld
houwer, geboren te JNancy 
m 1700, overleden den iS 
Mei 17Ó9, Lid van de oude 
academie van den heiligen 
LUCAS, te Rome, en van de 
Clementijnsché academie te 
Bologne, onderscheidde zich 
door de scbponlieid van zij
nen beitel. Hg bragt tien ja
ren ra de eerste dier steden 
door,, en herstelde twaalf mar
meren' standbeelden, de fa
milie vcm LxaoitEDEs ge
noemd, «üe men op twee mij
len- afstands van Home in de 
bouwvallen van het paleis van 
JMAIUUS had gevonden. De 
kardinaal m 1'OUONAO be
lastte ADAM met dit langwij-
bge en moegelijke werk. Bg 
werd dikwijls gebruikt, om de 
«•oninklijke huizen te versie-
r e n i waarvan hg zich met 
j-ven z o o v e e } Ijyêr als roem 
«weet. Zijne voornaamste 

werken zijn: l.° Se zegepraal 
van NJBPTVNVS 2,0 Groepen 
vanr vijf figuren en vp'f die
ren, in gebronsd lood g.o Het 
vlak verheven beeldwerk (Bas-
relief) van de Kapel der Asi-
ligeABELAÏDE, in brons; 4.0 

Groep der Seine en Marnei 
in steen; te Saint-Cloud; 
5.o Twee groepen in marmer, 
de jagt en de visscherq voor
stellende, te Berïyn ; 6.0 Mdss 
door de U/f de rgestreeld, te 
Bellevue, 7.0 £én standbeeld, 
de verrukking der dichtkunde 
voorstellende; S.° De AeUige 
HIEKOÏTIJMÜS , in marmer eerst 
in de Invaliden, thans ïn de 
St. Roohus-Kerki de kenners 
beschouwen dit standbeeld als 
het beste zijner werken. Men 
heeft ook van hem eene Ver-
zameling van oude G-riekscht 
en Romeinsche Beeldhouwkun
dige werken, Parijs ljH-
Deze verzameling, waarvoor 
hij' de teekeningen had vet' 
vaardigd, wordt nog zeer op 
prijs gesteld. Hg heeft t*e? 
broeders gehad WICO£AAS 

SjmASHAA* 'ëh TKANCIBCO» 

GAOTABD, beide uitmuntende 
beeldhouwers. Het schoons 
praalgraf der Koningen van 
Polen te Nott-e-Dame de Bon' 
Secours, bij Nancy, is van 
NlCOLAAS. FBANOIBCUS G A S " 

ÏAEÖ behaalde zoowel als zijn6 

broeders, de prijzen der Aca
demiën van Rome en JPa'f5 

en deelde in hnnne schep
pingskracht en hunnen smaak-
Door de weldaden des Konings 
van Pruissen uitgelokt, heeft 
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hij bijna enkel en alleen 
voor hem gewerkt, zijne 
werken versieren Potsdam, 
Deze drie broeders waren zo
nen van JACOBTTS -SIGISEBU-
TÜU » ADAM , te Nancy ia 1670 
geboren, mede een uitmuntend 
beeldhouwer, door verschei
den zeer schoone kunststuk
ken in brons en in lood, en 
door zijne schetsen in klei 
zeer beroemd, 

ADAM (ROBÈRT) een be-
roemde bouwkunstenaar in 
1728 , te Kirkaldy in Schot' 
land geboren, en overleden in 
Ï792. Hij ondernam op kos
ten van het Engelsen Göuver̂ . 
nement eeae reis naar Italië, 
alwaar hij zich in zijne kunst 
volmaakte, Te Londen terug
gekeerd, rigüe hij er een groot 
aantal gebouwen op, die hem 
zeer tot eer verstrekten. In 
vereeniging met zijnen bïoe« 
der, zoo als hij een bouw-
jkunsfénaar, bouwde hij in de
ze stad, naar een eenparig 
plan , eeae reeks van huizen, 
langs de Teems, en die das 
naam vaa AdelpU behoudeE, 
als liet werk t*aa twee broe
ders zijnde. Hij bouwde daar -
na op verscheidene buitenplaat
sen kasteelen, die bijna naar 
de Gothische orde zijn, die 
de Engelschen, door eeaen 
vrij zonderlingen smaak, neg 
boven de andere bouworden, 
schijnen lief te hebben. De 
begaafdheid van dezen boaw-
kunstensar beataaï ia de könst 

X 

der inwendige verdéelragen en 
in de sieraden, waarin hij ve
le oorspronkelijkheid, ver
scheidenheid en verhevenheid 
aan den dag legt. Maar wat 
zijne landgenooten er ook van 
zeggen, die hem boven al de 
Fransche bouwkunstenaars 
willen stellen, die onder Lo-, 
BE-WIJK XV. geleefd hebben/ 
zal men altijd moeite hebben 
om te geloovea, dat eenige 
der werken van ROBERT met 
de kerk der Heilige'GEKOTE-
VA , met de geneeskundige 
school, en zoo vele andere 
monumenten, die meninPa^ 
rgs bewondert, kunnen ver
geleken worden; Het werk, 
waardoor hij zijnen roem be» 
vestigd heeft , is : Beschrij
ving der bouwvallen van hel 
paleis van keizer DIOCZETIA-
HÜS f te Spalatro, in JDalrna» 
tië. Hij liet de teekeningen 
ea gravures voor hetzelve,in 
Italië vervaardigen, ea gaf 
hetzelve in 1764 te Zonden 

'in'9 Dl.» in fol. in het licht. 
Dit luistervolle werk is waar» 
dig, ora tot een vervolg te 
kunnen dienen, op de Bouw
vallen van jPalnvyre en Bal-
bscky een aadeiC' voortbreng
sel van Schotsche kunste
naars. ADAM heeft de zijne 
door eene zeer belangrijke en 
sierlijke inleidiag doen voor
afgaan , waarin men nieuwe 
ophelderingen over de Honiein-
sche bouwkunde aantreft, 
welke men niet dan zeer on» 
Volledig / en slechts door ee-

4 
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aige opeabare gebouwen kent: 
de bouwvallen van dat van 
DiooiEMANirs, als een e bij
zondere woning beschouwd, 
zijn het eenigegedenkteeken, 
dat ons van dien aard over
blijft. Bet is bekend, dat 
deze keizer, die daarenboven 
yeel smaak voor de bouwkun
de had, negen jaren zijns le
vens, na de kroon nederge* 
Jegd te hebben, in dit paleis 
doorbragf. ADAM werd in 
if6a totl-onïnklijk bouwmees
ter benoemd, maar in het 
Parlement van Groot* Brittan 
je geroepen zgnde, om het 
graafschap Kinross in Schot
land voorstestellen, was hg 
genoodzaakt zijnen eersten 
post nederfeleggen., ADAM 
werd, uit hoofde van zg'ne 

'talenten, zijne fcundigfieden, 
zijne bescheidene en edelain-
fcorst, algemeen geacht en be> 
Blind. Hij was innerlijk ver-
knochtaan HOME, HOJSEKTSON, 
SMITH-, FJSKGOSON en andere 
groote mannen van uien tijd. 

cene groeve moest blijven, tot 
dat hg den geest had gegeven, 

ADAMITEN, 
cus. » 

Zie PfioDr* 

.ADAM (Meester). 
BlttAVS. 

Zie 

ADAM (JOANHES),'een Si. 
c t o s c h j e s u i t onderging, 

toeiding des Christendoms in 
Japan werkzaam te üju.ge-
J e e*f Jn 1633, den gewet 
«gen dood des kuil», die daar
in bestaat, dat de lijder bij 
d e heenen aan eene galg wordt 
puangen, en ir» dien staat met M 
«et ligchaam halverwege ia |j 

ADASII (ADAM) een Bener 
diktijner en doktor in de God
geleerdheid, geboren te Mul-
heim in het hertogdom -Berg 
in 1610, had zijne gelofte af
gelegd in de abdij van Brunr 
vüliers, tot de congregatie 
van Burmfeld bekoorende. 
Hg was Rector van het Col-
legie der Benedictijnen te 
Keulen, prior van de abdij 
van den Heiligen JACOBÜS te 
Ments, en abt van Mur/zartia 
Zwaben, JNa zijne zegepraal 
op de ProJestanten behaald 
te hebben, gebruikte hem 
keizer FÜHDINAND III., om 
den Ca»holijken, de goederen, 
die hun ontweldigd waren, 
weder terug te doen gevent 
Zijne bekwaamheid in de be» 
handeling van zaken, spoot' 
den de abfen van het Hertog
dom Wutteniberg aan, o"5 

hem bij het Congres tot den 
algeraeenen ftlunsterschen vre
de, wiet hunne belangen te 
belasten. Op eene reis, die 
hij naar Rome deed, om voor 
den keurvorst, van Keulenh^t 
pallium te vragen, behaagde 
hij aan den' kardinaal CHIGI» 
die hem tot Bisschop va» 
Mierapalis liet benoemen. Hg 
overleed in s 663, in den ou
derdom van slechts SS jaren. 
Men heeft van hem eene zeer 
geachte Verhandeling ever &<?t 

i 
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Munstersche verdrag, getiteld, 
jircana pacis ff'esiphaüee. 
Frankfort a/m 1693, in 4.to 
JOANNÉS GOBEFROI liet dezel-
Ve onder den volgenden titel 
herdrukken: JLDAMI Hiera-
politcmi historica relatio , de 
pacificqtione Qsnabrugi monas-
tsriemi.1737. Hg regelde, de 
bouwstoffen tot de geschiede
nis zijner. Congregatie, die de 
menigvuldige zaken, waarme
de hg} belast was, hem niet 
toelieten te voltooijen. 

ADAMS (JOHN), president 
der Vereanigde Staten van 
^imerikfi,. werd den ig Oc-
iober';. t^/35 te Braintrde in 
Massaphmsets geboren* Vóór 
de omwenteling, die zijn land 
tot den rang der onafhanke
lijke Staten verhief, maakte 
hij zicii als regtsgeleerde be
tend. 'Ten'.tijde der eerste 
onlusten, trok hij de aandacht 
door «jjncn geest van tegen
kanting tegen het Engelsen 
gouvernement; hij was de 
eerste, die zich voor de on
af hankelijkheid van Ameri
ka verljlaarde,';', en een der 
voornaamste bevorderaars van 
het beruchte besluit, dat de 
Amerika-ansche volkplantin
gen , Voor vrije oppermagtige 
en onafliankelijke. Stalen ver» 
klaarde. Hij werd in verschil-
lende gewigtigé onderhande
lingen gebruikt, en verscheen 
met FRANSXIN aan het hof 
van Veraailles, om over een 
Vriendschapsverbond tösschen 

X 

1 Frankrijk %n de Vereenigde 
Staten te onderhandelen. In 
Amerika teruggekeerd,, had 
hg een groot aandeel aan alle 
gewigtigé overwegingen der 
Congressen, bekleedde twee
malen den post van vice-pre* 
sident, en h'ij.de derde ver
heffing van WASHINGTON tot 
het voorzitterschap, en nadat 
deze zijn stellig voornemen 
had verklaard, zich van de 
publieke zaken te willen ont
trekken, werd ADAMS, on
danks de pogingen der Repn-
blikeinsche partij, tot het op-
perbewind verheven. Hij had 
gedurende zijn bestuur zeer 
hevige geschillen met het 
Fransche Bewind, en bevlgV 
tigde zich, zoo lang als hij de 
teugels van den Staat in han
den had, om de nieuwe instel
lingen van een opkomend be
stuur te bevestigen. ADAMS, 
oud geworden, onttrok zich 
aan de openbare zaken, en 
stierf in 1803 te New-York 
in eenen zeer hoogen ouder
dom. Men beschouwt hem met 
regt, als een zeer beroemd 
staatsman, en een dergene, 
die aan de staatkundige we
dergeboorte van Amerika het 
meeste hebben toegebragt. Hg 
bezat deugden en schoone hoe
danigheden. Men zoudezelve 
meer prijzen, indien de wij
ze man alvorens aan de be
werkers van omwentelingen 
lofspraken toetezwaaijen, het 
gevolg van hun gedrag niet 
moest laken, dat altijd een 

5 
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aanslag tegen de Vastgestelde 
orde, en eene misdaad is, die 
door niets verschoond kan 
worden (Zje WASHINGTON). 
ADAMS heeft verscheiden wer
ken nagelaten: t.° Verdedi
ging der Constituliën, Lon
den, 3 DJ.n in Ö,v° a,o Ge
schiedenis der Gemeenebesten. 
üet doel van dit werk, vol 
geleerde aanmerkingen, is om 
te bewijzen, dat het zuivere 
volksbestuur de gevaarlijkste 
van alle regeringswijken is. 
Eindelijk eenige werken be
trekkelijk den Amerikaanschen 
opstand, onder andere eene Ge
schiedenis der geschillen tus-
schen Amerika en het moeder' 
land, dat in den tijd eenen 
hevigen indruk verwekte. 

ADAMS (SAuv'êt) ïn Mas-
sacMssets geboren, 'was een 
der voornaamste bewerkers 
der omwenteling in de Ver-
eenigde Staten." Hoewel bg 
de eerste onlusten reeds in ja
ren gevorderd, onderscheidde 
hij zich niettemin door de le
vendigheid zijner denkbeelden, 
en zijne werkzaamheid, om 
dezelve ten uitvoer te.bren-
g e": ,H9 werd ongeduldig, 
wg* «e vijandelqfcheden tus-
schen de volkplantingen en het 
moederland niet spoeuig genoeg 
begonnen, en meer dan eens 
hoorde men hem zich over de 
traagheid en voorzigtigheid van 
WASHINGTON beklagen. Hij 
*»ra een zeer werkzaam aandeel 
ÏJ1 al de maatregelen, die om
trent dien tgd genomen werden, 

werd successivelijh tot lid van 
het Congres en gouverneur 
van Massachmsets verkozen. 
Men komt overeen, om in 
ADAMS de eenvoudigheid zijner 
zeden, de mannelijke en 
krachtvolle welsprekenheid, 
die hij in verschillende om
standigheden deed hooren,te 
prijzen. Zijne onder het mid
delmatige gestelde fortuin,en 
zijn eenvoudig en boersch ui
terlijk voorkomen, hebben hem 
den bijnaam van AtaAmerh 
haanschen Cato verworden. 

ADAMSON (PATIUCK) in x536 
te Perth in Schotland gebo
ren, stak, na zijne studiën in 
de Universiteit van St. An> 
drèw volbragt te hebben met 
den zoon eens edelmans m\ 
zijne nabuurschap naar Frank-
rij'k over. In Schotland K' 
rufjgekeerd, trad hij in den 
echt, en werd in i5j6, doot 
de bescherming van den re* 
gent van Schotland, Aarfs" 
bisschop van St. Jdndren» 
Tóen de Presbiterianen op "e 

Episcopaten de overhand be
kwamen , schaamde hij ^ 
niet, om tot driemalen toe> 
al daïgene te herroepen • wat 

hg vroeger ten voordeele deï 
Episcopaalsche kerk had ge
zegd. Maar deze stap bevre
digde zijne vijanden niet» en 

ADAMSON, door koningJ*00* 
BUS verlaten, die hem van 
zijne inkomsten beroofd ban» 
stierf in I5QI in de uiterste 
ellende. Hg heeft Latgnscne 
gedichten nagelaten, die 'e 
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Zonden 1619 in 4.'° gedrukt 
zijn, en eene Verhandeling 
De Sacro pastores officia, 
Zonden , 1619 in 8;™; zijne 
herroepingen met zijne Le
vensbeschrijving vindt men 
achter de Amslvini Musce, 
1620 in 4,to 

ADANSON (MiouAëi;) een 
beroemd kruidkundige, den 7: 
April ij27 te>' Jiix in Pro-' 
vence geboren, werd in den 
ouderdom van 3 jaren naar* 
Parijs gebonden. Hij ontving 
eene zeer beschaafde opvoe
ding; beantwoordde aan de* 
zelve door vroegtijdige vorde
ringen , en nog zeer jong zijn
de, behaalde hg de éérste 
prijzen dèr Universiteit Door 
zijne ouders tot den Geestelij
ken staat bestemd, stelde hg 
hunne schoonste hoop te leur, 
om zich aan de beoefening der 
Natuurkundige wetenschappen 
overtegeven. Hij volgde dè 
Cursus derzelve in het konink
lijk Collegié, en koos PIÈAU-
MTO en BEKNARD DE JUSSIEU 
tot gidsen. Door dé begeerte 
medegésleept', om'nieuwe ont
dekkingen in de wetenschap 
te doen, die zijne geheele 
aandacht geboeid hield, on
dernam hij in 1748 toen hij 
naauwelijks 21 jaren oud was, 
op zijne eigene kosten, eene 
reis naar Senegal, Hij be
zocht de Jgores, de Kanari
sche eilanden, en bragt in 
zgn land, uit de drie rijken 
der natuur, onnoemelijke 
schatten terug< Daar hg had 

opgemerkt, dat de beroemde 
ToUKNEFORT én LlNNjEÜS, ÏZ> 
verscheiden dwalingen waren 
vervallen, wijl hunne Metho
de en hun stelsel, op een 
klein aantal kenteekenen ge
grond waren, ontwierp hij eene 
methode, die op de alge* 
meenheid der déelén gegrond 
was, en strekte dezelve over 
alle wezens, of, vólgeni zg
ne Uitdrukking , over elk Be
staan uit. Hij gaf in 1757 
De "natuurlijke" Geschiedenis 
van Senegal, 1, d.' in 4,'o 
met eene naauwkeurige en 
zeer wel ontwörpene kaart, 
bij inteekening ia het licht. 
Aan het einde van dat werk 
plaatste hij eenè nieuwe rang
schikking der schelpdieren, 
volgens zgne ajgemeene me» 
thode ingerigt, waarvan hg 
op deze wijze een kort over» 
zigt leverde. Gedurende zij* 
ne reis werd hij door de Aca
demie van wetenschappen, 
met den titel van Correspon
dent vereerd; maar hij maak
te zich bij deze beroemde 
maatschappij meer bijzonder 
bekend, toen hij haar in 
1756 eene memorie voorlas 
over de Baóbab, eene buiten
gemeen groote plant, van 40 
tot 60 voeten diameter in oma ~ 
vang, en die men tot dus
verre onder de vergrootingen 
had geplaatst, waarmede de 
reizigers in hunne verhalen 
dikwijls al te mild 'zgn. A-
DANSON bewees niet alleen hel 
bestaan van den Baobab, maar 
lig' maakte daarenboven den 



ao8 A O A i — A D D, 

voorfgaandea groei van dezen 
buitengewonen boom bekend. 
Zijne Memorie, die een mees* 
terstuk in hare soort is, werd 
eerst in de memóriën der 
geleerde vreemdelingen in 
Frankrijken in 1761 in die der 
Académie irigelascht. Door de 
edelmoedige vriendschap van 
den Heer BOMBARDE onder 
stennd', - gaf hg in 1763 zijn 
wérk Families des plantes 2 
Dl.u ih S.vo in het licht. A-
BANSÓM- had in dat werk bui-
tèngemeene kenissen verza
meld en het scheen bestemd, 
om der kruid kunde eene nieu
we gedaante te geven; maar 
eenige bijkomende omstandig
heden die aanleiding tot vit-
tergen gaven, verminderden 
den roem van hetzelve; men 
laakte de nieuwe spelling 
welke de schrijver wilde in! 
voeren, men vond geèn.e'ge-
mwgaune grondregelen in aan 
werk, en men keurde de nieu
we benamingen af, die hg an
ders dan Limetvs aan de 
planten gaf. ADANSON ge
voelde de billijkheid dezer be
rispingen , en maakte eene 
nieuwe uitgave van zijn werk 
gereed, die de omstandigheden 
hem met toelieten in het licht 
t e geven, m a a r die de Heer 
»u ttma-THouABS aan het 
publiek beloofd heeft. Hij 
had dè noodige veranderingen 
en eene menigte bijvoegselen 
gemaakt, maar door reusach
tige hersenschimmen medece-
«leept, kwam hij op het denk
beeld eener volledige encydo, 

podie. Dit ontwerp mislukte, 
de commissarissen benoemd, 
om het plan te onderzoeken, 
de kundigheid des schrijvers 
bewonderende, deden er geen 
ganstig verslag" van, en het 
Gouvernement weigerde de 
middelen om hetzelve ten uit
voer te brengen'. Déze werk 
aame schrijver heeft een groof 
aantal memoriën, en eene ' 
verbazende menigte handschrif
ten nagelaten. Hij overleed 
den 3 Augustus 1806. De 
omwenteling had hem van al ! 
zijne goederen beroofd, en 
men zegt, dat toen hijtotlid 
van het Instituut werd be
noemd, '.hij zulks weigerde 
aantenemen, wijl hp' Seen* 
schoenen had, om er sich naar j 
toe te begeven. Kort na zijn' : 
dood, gaf de Heer JoYAM, 
eene levensgeschiedenis van 
hem in het licht, en de Heer 
CITVIKR heeft zijne lofrede f 
uitgesproken. 

ADAREZER, Syrische Koning 
van Soba, dat zich van bei* 
Zuiden naar het Noorden, 
van den Libanon tot aan de 
Oronte uitstrekte: DA VU ver
sloeg dezen Vorst in twee groo* 
te veldslagen» 

ADDISSON (JOZEJ?) werd in 
1672 te Miston, in Engeland 
geboren. Zijne begaafdheid» 
voor de letterkunde de dicht' 
kunst en de wijsbegeerte, 
ontwikkelden zich reeds vroeg' 
tijdig. Hij studeerde nog in 
de Universiteit van Ossford, 
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toen hg verscheiden dichtstuk-
feen vervaardigde^ en dezelve 
onder den titel van Musarum 
anglicarum analectd il) het 
licht gaf, een werk, dat een 
bejaarde dichter zich niet zou
de geschaamd hebben het zij-
ne te noemen. Hij schreef 
eerst op den ouderdom van 
twee en twintig jaren in 
zijne taal, en begon meteene 
vertaling in dichtmaat van 
een gedeelte, des vierden 
boeks der Landgedlchteh van 
ViKGiiiirs. Zijn schoon dicht-
stuk ter eere van WILLEM 
I I I , in ï6g5 , verwierf hem 
eene jaarwedde van 3oo pon» 
den sterlings, die hij ge
bruikte, om te reizen. Hij 
hield zich een geheel jaar in 
Frankryk op, geraakte te Pa
rijs in kennis met den be
roemden BOILEAU , en ging 
daarna naar /talie. De ove
rige stukken , die hij vervaar
digde, om de overwinningen 
zijner natie te bezingen, maak
ten hem bij het volk bemind 
en bij de Grooten bekend. 
In Engeland teruggekeerd, be
kleedde hij verscheidene ge-
wigtige posten, en werd ein
delijk in 1717 tot Secretaris 
van staat benoemd, maar hij 
leide dezen post neder, om 
zich geheel aan de beoefening 
der echoone letteren te kun» 
nen toewijden. In deze loop
baan had hij bestendig tot be
schermers den beroemden lord 
SOBIEY en lord HALIFAS. Hg 
overleed te Holland- House 
dea ij Janij , 7 ^ , peze 

schrijver is de , eerste Enge
lander, die een treurspel, met 
doorgaande sierlijkheid en 
kracht geschreven, vervaar
digd heeft. Zijn CATO is een 
der schoonste sfukken, die op 
het Londener tooneel ten uit
voer zijn gebragt; maar de 
alleenspraken in hetzelve zqo 
te lang. Men bewondert ech
ter een zielroerend en verhe
ven stuk in hetzelve over de 
önsterfelgkheid der ziel, dat 
op zich zelven alleen een 
goed stuk is. De verwarring 
van SHAKESPEAUÊ doet zich ia 
de regelmatigheid van ABDIS-
soN ook eenigzins gevoelen. 
De goede uitslag van dit stuk 
moet echter grootendeels aan 
de Republikeinsche grondbe
ginselen worden toegeschre
ven , die de schrijver er in 
verspreid heeft, als een der 
meest verkleefde aan de par
tij der Whit>s, Deze dichter 
heeft zich niet minder door 
zijne zedelijke en critische 
voortbrengselen bekend ge
maakt. Men vindt rele stuk
ken van hem in den Specta
tor en Curator, waarin de 
rede en de goede smaak > door 
geest en bevalligheid opgeluis
terd worden. De stukken, 
die hij in den Babbelaar vaa 
RICHARD STEÊLE jplaatste» 
worden niet minder op prijs 
gesteld. Onder zijne dicht
kundige werken, onderscheidt 
men zijn GedicHt op den veld" 
slag pan Hochstet. Men ver
wijt hem alleen er de ge
kroonde hoofden, die met .En-
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geland in oorlog waren niet 
genoeg in ontzien te hebben. 
ADDtssoN had in zijne ge
dichten en in zijne prosa, 
aan LODEWUK XI V. meer regt 
moeten doen wedervaren, daar 
deze Vorst, hoewel een ge
vaarlijke nabuur, niet minder 
een groot Koning was. Hij 
ontving den bijnaam van 
Wijze, wijl hij in al zijne 
geschriften getracht had den 
Engelschen Geest, voor orde, 
regel en evenredigheid vatbaar 
te maken. Hij verdiende zulks 
ook, door zijne inborst en | 
zijn gedrag. Hij leide in de 
letterkunde al de staatkunde 
eens hovelings aan den dag. 
Hij verfoeide POPE met. ge
heel zijn hart; maar hij be
dwong zich, om hem in schijn 
te ontzien. Men zegt dat hij • 
een treurspel op den dood van 
SOCRAT-ES , en een Engelsen 
woordenboek in het licht zou 
hebben gegeven, maar dat 
zijne bedieningen en zwakhe
den hem zulks beletten. AD-
BISSON eerbiedigde altifd den 
Godsdienst; al zijne geschriften 
ademen de waarheden en den 
heilzamen invloed van denzel» 
ven s zij bevatten uitmunten
de overwegingen tegen de dwa
lingen der hedendaagsche wijs
begeerte; maar zijne voorin
genomenheid tegen de Catho-
lrjken strekt zijn oordeel en 
zijne wijsbegeerte niet zeer 
tot eer. Zijne werken zijn 
in 1736 te Londen gedrukt 
3dlu in J2.° } ibid, 176* 4<Hu 
in 4«to« Het Ieren van An-

DIS3ON is eerst in het Engelsch 
door J.E MAXEAUX beschre» 
ven, Londen 1733 in 12."; 
in dezelfde taal door JOHN
SON , en in het Fransch ver
taald, door BotriAiiD, met dat 
van MILTON , Parijs, iSo5, 
adl0 in 18.0 De Addwoniana 
is in 1804 in adl" in 8.vo te 
Londen uitgegeven. 

ADDISSOK (LANCEMT) , va
der van den voorgaande heeft, 
eenigé wederleggende en god
geleerde werken nagelaten, 
alsmede twee belangrijke ver
handelingen , de eene over de 
omwentelingen der koningrij
ken Fes, en Marokko, 01 
andere over den staat der 
Joden in Harbarijë, 

ADEL, tweede Koning w» 
Friesland, zoon van FRIS" 
die er de eerste van was, en 
dien hg in het bestuur op
volgde ; hij was gehuwd met 

ZWOBJBINA , die men zegteeae 
dochter te zijn geweest van 
den Koning der Zwaben. Vol
gens sommige schrijvers zo» 
hij vier en negentig, docü 
volgens andere acht en &*" 
ventig jaren geregeerd heb
ben. Hem wordt de lof »** 
gegeven, dat hij zijn v<* 
door goede wetten beschaafd' 
en met de naburige vorste'1 

in zeer goede verstandhouding 
geleefd heeft. Ja , sommige11 

vergelgken hem zelfs met den 
Romeinschen Koning NOT*A» 
of met den Spartaanschen wett 
gever LYCUHGUS. Hij stofl" 
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bij de Duitsche Vorsten zoo 
zeer in; aanzien, dat zij de
gene, die zich door eene wij
ze regering onderscheidden, 
Adellingen noemden. Ook wil 
men dat de adellijken ai edel
lieden , als menschen van ver
hevener aard , in de mees
te talen van den Theutoni-
schen tak, aldus naar hem 
zouden genoemd zijn. Zijn 
dood wordt omtrent het jaar 
i5o vóór J« C, gesteld. 

ADEIIAUD — Zie ADAEARD» 

ADEÏ-BERTUS. — Zie AL-
BERTÜS van Ments, 

ADELBERTITS Of AlBERTUS , 

Graat van Beijeren, Aarts
bisschop van Bremen en Rarn-
burg in de XI. eeuw, en hier
door Metropolitaan der Woor
delijke landen, verkreeg deze 
waardigheden van Keizer HEN
BRIK III. in wiens gunst bij 
stond, en van Paus BENEDIC-
trtrs IX, 't hij vergezelde den 
Keizer op zijne reizen door 
Italië; Vlaanderen en Hon-r 
gargë, en bragt in 1046 veel 
toe tot de verheffing van SUID-
GERITS, Bisschop van Bam-
hergf Paus geworden, onder 
den naam van CLEMENS II. 
wiens plaats te bekleeden,zegt 
men alleen van hem had af
gehangen, eene belangeloos
heid , die van eenen hoofscben 
Prelaat moegelijk te gelooven 
is, van eenen Prelaat, die 
daarenboven door de geschie
denis, als een zeer, eerzuch

tig mensen wordt afgeschil
derd. Hij bestuurde in io5t 
het Concilie van Mentz, waar
bij de Keizer persoonlijk te
genwoordig was. Hij had, ge
durende de minderjarigheid 
van HENDRIK IV. het bestuuc 
in handen, daar hij van de
zen Vorst, in den ouderdom 
van zes jaren tot de regering 
gekomen, het volkomenste 
vertrouwen had weten te win
nen. Hij maakte er niet al
tijd het beste gebruik van. 
Men beschuldigde hem, aan 
de meestbiedénde de kerkelij
ke bedieningen te hebben ver
kocht , en door eene onge
hoorde knevelarij, crebra ser-
pitiorum exactione, uit de 
abdijen buitengemeen groote 
sommen te hebben getrofc-
ken. Om het bestuur der 
zaken nog des te beter m 
handen te houden, hield hij 
HENDRIK in de Saksische ge
westen op, die van zijne hoofd
kerk afhingen. Op den rijks
dag van 'i'ribur in 1068, be
klaagden zich de Staten over 
het bestuur van ADEIBERTUS, 
en belastten de Aartsbisschop
pen van Ment* en Keulen, er 
HENDRIK van te verwittigen. 
De gunsteling was verpiigt, 
om zich te ver wij deren, maar 
weldra riep hem de Vorst te
rug. Deze Prelaat mo begee-
rig naar magt, zoo trofsch en 
opgeblazen met zijne Pairs, 
was nederig, zacht en ver-
pligtend omtrent zijne onder
danen, beminde en onder-
sjeun.de de behoeftigen; hg 
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begaf zich niet * te rust, ten 
zij hij zelf aan dertig of veer
tig armen , die in zijn paleis 
verzameld waren, de voeten 
had gewasschen.' Hij overleed 
in 1072 aan de gevolgen der 
roode loop. 

ADEXBOIDITS , negentiende 
Bisschop van Utrecht, op het 
einde der X. eeuw geboren, 
en uit eene adellijke familie 
van het Bisdom Luik gespro
ten {*), wijdde zich reeds in 
zijne jeugd aan den dienst der 
altaren in de Collegiale Kerk 
van den heiligen URSMART, 
te Lobe toe, maar, zoo als 
sommige gemeend hebben, 
heeft hij de kloosterregels niet 
aangenomen. Desniettegen
staande studeerde hij in het 
klooster, onder den abt Foi,-
CUIN of HERIGER , zijn op
volger en bezocht de scholen 
van Luik en Rheims. ' In deze 
laatste had hij den beroemden 
GÈBBERT tot onderwijzer, die 
Paus werd onder den naam 
van SILVESTEH II. Zijne vor
deringen in de Goddelijke en 
menschelijke wetenschappen 
waren zoo uitstekend, dat hij 
reeds in 996 onder de be
roemdste geleerden van dien 
tijd werd geteld, en hij" zelfs 
aan het hof van HENDRIK II., 
koning van Germaniè, later 
keizer , en zelfs onder het ge- . 
tal der Heiligen geplaatst, I 

bekend raakte; Dene Vorst 
riep ADELBOLDUS aan zijn hof, 
en benoemde hem tot zijnen 
kanselier. Daar het Bisdom 
van Utrecht door het overlij
den van den H. AUFJUDK of 
ANSFRIDÜS open stond, zoo 
liet er de koning ADELBOIDUS 
in plaatsen. Zijne eerste zorg 
was, om de heilige plaatsen, 
die grooten deels in verval wa< 
ren , weder te doen opbou
wen ; hij herstelde de kerk 
van den H. MARTINUS, eene der 
voornaamste zijner tiiisc&op-
pelijke stad en vele andere 
Godshuizen; te Tiel stichtte 
hij de hoofdkerk onder de 
aanroeping van de heilige 
WAIBUR&IS. Hij hield zich 
verpligr, om in eenigé krrjgs-
ondernemingen te moeten dee-
len, ten einde de eigendom
men zijner kerk te verdedigen 
en dezelve voor plundering t& 
beveiligen; een gebruik, dat 
de verwaarloozing der kerkt- , 
lijke tucht, en de oorlogzuch
tige zeden van dien tijd toe
lieten. Hij overleed bemind 
en betreurd den 37 November 
1027 , na negentien jaren de 
Bisschoppelijke waardigheidte 

hebben bekleed. Men heeft 
van hem i.° Leven van &n 

heiligen HJSNVRIX ( HBJU"11* 
II. bovenvermeld; een k°s!ba.?* 
gedenkstuk, dat ongelukkiglrj* 
niet voltooid is; hetgeen er 
van overbluft, komt voor « 

• W balgen* de heruchte Batavia Sacra sou ABBW&» 
«•n rnesch Edelman zgn geweest* 

Vertaler i 
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de Levens der Heiligen van 
Bamhérg, in 1611 door GRET-
ZER uitgegeven, als mede in 
het eerste deel der Scriptor es 
rerum Brunswic van LEIJJNITZ, 
«je , J)e ratione in veniendi 
crassitudinem sphcerae, met 
cenen brief aan SII, TESTER II , 
zijnen ouden meester. Dom. 
BERNARDTTB PEZE heeft deze 
Verhandeling in het 3e deel 
zijner Thesaurus anecdótorum 
gevoegd. 3. Leven van de heili
ge WAZBVUOIS / en eenige an
dere stichtelijke werken. Men 
vindt ïn de geschriften van 
ADEI.BOI.DUS eene sierlijkheid, 
duidelijkheid en schoonheid 
van stijl, die,voor de eeuw 
waarin hij leefde zeer zeld
zaam waren. 

ADELEIDA of ADEIHEI» 
(Heilige) dochter van Ru-
Doiï I I , Koning van Bour-
gondië, werd aan LOTHARIUS , 
Koning van Italië, uif gehuwd. 
Naauwelijks twee jaren na 
hare eclitverbindtenis verloor 
zg haren gemaal; zg bedien
de zich van deze beproeving, 
om zich van de wereld loste-
maken, en was op niets meer 
bedacht, dan op de Gods
vrucht, en de opvoeding ha-
rer dochter EMMA* die later 
Koningin van Frankrijk, echt-
genoote van LOTHARIUS werd. 
Van hare staten beroofd en te 
Pavia gevangen, ondersteun
de en troostte haar de Gods
dienst in hare ongelukken. 
Aan eene wreede gevangea-

I« DEEI, 

schap ontsnapt, vlugtte zij 
naar Duitsohlani, waar Kei
zer OTTO I. zich tot haren be
schermer verklaarde, en wel
dra haar echtgenoot werd. 
ADEJDEIDA, ten toppunt van 
voorspoed verheven, was niet 
trotsch op haar geluk, en be
diende zich enkel van hare 
magt en rgkdommen, om wel 
te doen. Ten tweede male 
weduwe geworden, gaf zij zich 
meer dan ooit aan de oefe
ning aller deugden over, en 
wist zij in het gebed kracht 
en moeds genoeg te vinden, 
om nieuwe beproevingen te on
dergaan. OTTO II., haar zoon, 
verachtte hare raadgevingen, 
vergat, wat hij aan zijne 
moeder schuldig was, en ver
bande haar van zijn hof. ADE-
IEIDA beweende de dwalingen 
haars zoons, en hare tranea 
werden verhoord; hij riep zij
ne moeder terug, en toonde 
zich gezeggelgk voor haren 
raad. In den bloei zijner ja
ren aan zijne onderdanen ont
rukt , liet hij zijn rijk aan den 
jongen OTTO III., zijnen ZOOB 
na, en het bestuur aan zijne 
echtgenoote THEOBHANIA ; de
ze was de verklaarde vijandin 
van ADEIEIDA, en overlaad
de haar met beleedigingen; 
maar een vroegtijdige dood 
maakte een einde aan deze 
onbillijke handelwijze, ADE-
IBIDA werd tot het bestuur 
geroepen; en, aan het hoofd 
van een groot rijk geplaatst» 
wist zg zich zehe> te heiligen 
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en met wijsheid te regeren. 
Zij verdeelde haren tijd tus-
schen het beheer der open
bare zaken, en de godvruch
tige oefeningen, rigtle god
vruchtige gestichten op, bragt 
veel toe, om het geloof on
der de Heidenen te versprei
den, en regeerde vreedzaam, 
daar zij de gestrengheid der 
wetten door de zachtmoedig
heid matigde. Zij stierf hoog
bejaard en vol deugden, te 
'Selz in den JSkas, in 999, 
op eene reis, die zij onder
nomen had, om RDDOIF , ha
ren neef, Koning van B'our~ 
gondiê met zijne onderdanen 
te verzoenen. Haar naam 
wordt in het Roomsche Mar
tyrologium niet gelezen, maar 
men vindt denzelven in vele 
Hoogduitsche almanakken. De 
Heilige ODILON heeft haar le
ven beschreven. Jlgud LEIB-
WITZ collect. script, brunswi-
censium ae dl. bl. 26a. GER-
BERT, later Paus SIIATESTER II, 
noemt haar in zijne brieven, 
de schrik der Rijken en de 
moeder der Koningen» 

ABELEIDA; vrouw van FRE-
MKXK, Prins van Saksen, trad 
met haren minnaar LÖDE-
•WIJK, Markgraaf van Thu-
ringen, in eene zaïnenzwe-
ring tegen het leven van ha
ren echtgenoot. De Mark
graaf zich houdende alsof hg 
in het bosch wilde gaan ja-
S e n>dat naast het kasteel 
vanFnEDERiKlag, deedADE-
IBXDA zuifes a a n h a a r g e m a a j 

opmerkea, en hitste hem te. 
gen LoDEwmc op. FHEDE-
RIK, die zich niet verbeeld
de, dat de drift zijner echfge-
noote, een voorwendsel was, 
om hem van kant te helpen, 
vervolgde LODEWIIK. Van 
smaadwoorden kwam men lot 
slagen; FREDERIK werd in hef 
jaar io65 gedood, en de moor
denaar huwde de weduwe, 
zijne minnaresse, 

ADEIEIDA of Aux van Sa* 
vooije, dochter van HÜMBERI 
IL, Graaf van Ment»,huwde 
in 1514. LojDEWiJK VI. bij-
genaamd de Dikke f Koning 
van frankrijk. Gedurende 22 
jaren, dat hunne verbindte 
nis duurde, werd de vrede 
bij, hen door niets gestoord, 
en na den dood van dien Vorst» 
bij wien zij zes zonen en ééne 
dochter had gehad, ging ty 
een tweede huwelijk' aan , 
met den Connestabel MAT-
THIAS DE MoNTMEREWC*) "ie1» 
zij eene dochter baarde, d'e 

aan GAUCHER DE CHATH*0" 
uitgehuwd werd. YVES »* 
CHARTRES beschrijft haar al« 
eene Prinses, wier godsvrucht 
en zeden zeer navolgenswaar-
dig zijn. Na vijftien ƒ*#» 
met haren tweeden man ge
leefd te bebbea y begaf zqzwli 
naar de Abdij van Montmartre, 
die zij gesticht had, en stier' 
aldaar in 1154, in den ou
derdom van omtrent 60 jaren' 

ABEIEIDA (ADEI-AÏDE-^' 
dame) van Frankrpk, oudst* 

t 
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dochter van LODEWUK XV. 
en moei van LODEWIJK XVI. 
werd den 3 Mei 1732 te Ver-
eailles geboren. Tot aan de 
eerste onlusten der omwen
teling leefde zij aan het hof, 
waar hare godsvrucht en hare 
deugden, haar bij iedereen 
deden eeren en hoogachten. 
Op dat tijdstip vraagden Me
vrouw ADEI,EIDA en Mevrouw 
VICTORIA hare izuster, eeae 
Vorstin, die zich door de hoe
danigheden van haar hart, als 
door de bevalligheden van ha
ren geest evenzeer aanbeval, 
aan den Koningjauanen neef, 
verlof, om buiten het koning
rijk te gaan. Zij verlieten 
Parijs den 19 Februari} 1791 
eu begaven zich naar Home. 
De moeijelijkheden en belee-
digingen , die zij B9 a e t door
trekken van Frankrijk onder
vonden , konden haar de bui
tensporigheden doen voorzien, 
waaraan een volk zich zoude 
overgeven, dat men dagelijks 
al meer en meer zocht te be
driegen en te misleiden. Zij 
werden te Moret en Arnay 
le-Duc aangehouden, en eerst 
na het uitdrukkelijke bevel 
des Konings en der Nationale 
vergadering, was het haar 
geoorloofd haren weg te ver
volgen. Zij bleven te Rome 
tot in 1796, wanneer zij naar 
Napels trokken. De beide 
Prinsessen werden weldra ge
noodzaakt dit nieuwe verblijf, 
hetwelke FEHDINAND IV. haar 
verleend had te verlaten; de 

Y 
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Frans che legers drongen in dai 
koningrijk door, en bij der-
zeïver aannadering gingen zij 
scheep naar Triest, Het is 
daar, dat de beide ongelukkige 
Prinsessen haren kommervol-
len levensloop eindigden, Me< 
vrouw VICTORIA, den 8 Junrj 
1799, e n Mevrouw AOEUSIDA 
den 18 Februarij x8oo. De 
Fransche uitgewekenen, waar-< 
van er zeer vele in deze stad 
hunne schuilplaats hadden ge
zocht, bewezen haar de laat
ste eer, en op eenen vreemden 
boden, beweenden zij ander
maal het bloed, der Bourbons, 
Men heeft in i8o3 de G«-
schiedkundige gedenkschriften 
van ADELEIDA en VICTORIA 
van Frankrijk t door KAREI. 
MoNTIGNY 2 Dl.tt in Ï2,0 M 
het licht gegeven. 

AÖEMSR (CORT» SIVERSEN)., 
een beroemd Deensch zeemaiu 
en een Groot-'Admiraal, werd 
in 1622 te Breedvig in Noor
wegen geboren. Hijverrigtte 
zijne eerste wapenfeiten ia 
Holland, stek vervolgens naae 
Venetië over, en van rang 
tot rang, kwam hij tot hef 
opperbevel eener vloot, Deze 
republiek had aan zijne be
kwaamheid en dapperheid, de 
overwinning te danken, die 
zij omtrent het midden der 
XVII. eeuw op de Turken be
haalde. Hij deed zgne dap
perheid den x6 Mei i68i bij-' 
zonder uitschitteren. Eene 
ïurksche vloot van 77 sche-

3 
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pen, de Venetianen aangetast 
hebbende, die slechts over 22 
zeilen konden beschikken, zoo 
verbrandde ADE:L.ER met een 
enkel schip 18 vijandelijke ga-r 
legen, of boorde dezelve in 
den grond; en deze noodlot
tige dag kostte het leven aan 
meer dan 5,ooo Muzelman
nen. De nacht scheidde de 

v strijders, maar den volgenden 
daig ontmoette ADEIER deïurk-
sche hoofdgalei, aan boord 
van welke, zich IBRAHIM pa-
cha bevond; zij vielen elkan-1 

der bij de entering reeds aan; 
de Noorweegsche vlootvoogd 
doodde eigenhandig den Turk-
achen Paclia, én ontnam hem 
zijne rijke wapenrusting, die 
men nog als een zegeteeken, 
in het museum van Koppen-
hagen bewaart. Uit dankbaar
heid voor zgne diensten ver
leende hem de de republiek 
eene jaarwedde van 1400 du
katen , op zgne erfgenamen 
tot in het derde geslacht ver
vallende, en benoemde hem 
tot Ridder van den H. MAR-
CVB en Luitenant-Admiraal. 
Het gerucht zijner heldenda
den, verschafte hem uitnoo-
digingen van verscheidene Mo
gendheden ; maar hg sloeg de 
yoordeeligste aanbiedingen van 
de hand, en wilde liever, op 
verzoek van FKEBERIK III,, 
Koning van Denemarken, naar 
zijn vaderland terugkeren. 
Door zgne zorg had dit Ko
ningrijk weldra eene aanzien
lijke vloot, en op denoogen-
blife, waarop de oorlog met 

Zieden begon los te barsten, 
werd ADUI.EE veradeld en ont
ving den rang van Groot-Ad
miraal. Hij maakte zich ge
reed , om tegen de Zweden 
onder zeil te gaan, toen hij 
in het 53." jaar van zijnen 
ouderdom, door den dood over
vallen werd. 

ADEI.GIIEIÏI? (JOANOTS), ia 
een naburig dorp van Min$ 
geboren, onderscheidde zich. 
door zgne dwaasheid, en zou, 
indien men hem naar zijn goed
vinden had laten dogmaiise* 
ren, eene zeer onstuimige sek
te gesticht hebben. Hg zei-
de, dat zeven Engelen hem 
veropenbaard hadden, dat hij 
de plaats van God op aarde 
bekleedde, om al het kwaad 
der wereld uit te roeijen, en 
om de Vorsten met ijj*ö,eB 

roeden te tuchtigen. Hierom 
gaf hg zich deze titels: W 
JoMirJEs ALBRECBT Aast" 
aREiFF, Syrdos, Amadt, Ca~ 
namata, Kihi SchmalHlman' 
dis, Elioris, Aarts-Oppif 
priester, Keizer , Koning fa 

geheel het goddelijke koning' 
rijk, vredevorst van het hei'' 
al, Regter der levendenen 
dooden, God en Vader * 
wiens heerlijkheid, CB£"rts 

op den laatsten dag *al h°^ 
men, om de wereld te oor* 
deelen, Beer aller Beer en, 
en Koning aller Koning"1' 
Ia 1636 ' voerde men Mm 

gevankelgk naar Koningsberg 
gen; hij bekende, dat "ij 
in Zevenbergen om oyerspe> 
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was gegeeseld geworden. Men 
voegde de beschuldiging van 
ketterij bij die van zwarte 
kunst, en hij werd ter dood 
veroordeeld. Toen men hem 
zijn vonnis voorlas, hoorde hij 
zulks zonder de minste ontroe
ring aan, en zeide: Wijl de 
taai niet anders kon tijn, 
móést sij wel gebeuren» 

ADELMAN, kanonik en'on-
dcrwijzer der kerk van Luik, 
Bisschop van Bresse in de XI. 
eeuw, schreef aan den ketter 
BEREN&AEÏITS eene brief over 
de Eucharistie, waarin hij 
dit geheim met eene wijsheid 
en gematigheid verdedigt, die 
der waarheid geheel waardig 
zijn. Men vindt dezen brief 
in eene verzameling van Be
wijsstukken over het Aller
heiligste, te Leuven in i56i 
in 8.TO uitgegeven, en in de 
Bibliotheek der Kerkvaders, 
Bij overleed in 1062. 

ADELMUS, zoon van KEN-
THED , broeder van INAS , ko
ning der Westersche Saksers, 
eerste Bisschop van Stirbum 
ïn de VIL eeuw, heeft ver
scheiden dichterlijke en pro
zaïsche werken nagelaten, die 
te Mentz in i6gi gedrukt zijn. 
Hij gaat voor den eersten En-
gelschman door, die aan zij
ne natie het gebruik der La-
tijnsche taal en der regelen 
der dichtkunde leerde» Zijn 
leven is door WIMBM BE 
MAIMESBUKY beschreven, 

Y 

ADELSHXTS ," een Flafoni-
aansch Wijsgeer, die destel
lingen der 'Gnostikers aan
nam , welke slechts eene ont
wikkeling van de grondstel
lingen van het Platonismus 
waren. Hij verzamelde ver
scheidene boeken over AIËX-
AKDER de Libyër, en de ge
waande openbaringen van Zo-
ROASTER , die hij met de 
grondstellingen van het Plato
nismus en met die der Gnos
tikers vermengde. Uit dit 
mengelmoes vervaardigde hij 
een leerstelsel, dat in deIII. 
eeuw vele menschen verleid
de. Hij beweerde in de kennis 
van het Opperwezen dieper te 
zijn gedrongen dan PJCAXO, 
FIOXIK wederlegde hem in zij
ne lessen, en schreef tegen 
hem. 

- ADEÜSTAN, de achtste ko
ning van Engeland uit het 
Saksische huis, een natuurlij
ke zoon van EDUARD den Ou
de, werd uit liefde en door 
de vrije keus des volks in het 
jaar QU5 op den troon verhe
vea. Hij werd zijnen broe
ders voorgetrokken, welke 
zijne verdiensten erkenden, 
ea hem vreedzaam lieten re
geren, en vervnlde de hoop, 
die men van hem had opge
vat. Men verzekert, dat hij 
nooit bloed heeft vergoten, dan 
dat zijner vijanden, aan het 
hoofd der legers en in regt-
vaardige oorlogen. Een aan-
aienlijke Engelschraan, die 
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eene zaraenzwerïng tegen hem 
ondernomen, maar ontdekt en 
wettig overtuigd werd, ont* 
ving van hem geene andere 
straf dan die der verbanning. 
De Oenen in Northumherland, 
die zich van de Engelsche o-
verheersching bevrijden, en 
dit eene der zeven fconingrij-
Icen weder herstellen wilden, 
werden door hem geslagen. 
De overwonnenen vloden on-r 
der aanvoering van AMIAM" , 
zoon van SIIIUK , naar Schot* 
land; en haalden KONSTAN-
TIJN, den koning van dit 
land, tot hunne partij óver. 
Deze vergat de verbindfenis-
sen, in welke hg met ADEI.-
BTAN stond, en verwoestte En
geland. ADEISTAN trok hem 
ie gemoet, dwong hem in de 
vlakten van Bromfeld tot ee~ 
nen slag, die 3o uren duur
de, en in welken de regtvaar-
dige zaak zegevierde. Vijf 
aanvoerders der Schoften, en 
Ieren vond men onder de ge
sneuvelden. Hg vervolgde zij
ne zegepraal en veroverde 
'Schotland. Maar tevreden de 
trouweloosheid bestraft te heb
ben , gaf hg aan dezen Vorst 
al de landen terug; terwgl 
ba hem zeidej B Hetisroem-
rgker, koningen te maken, 
dan koningen te onttroonen." 
Op dezelfde wijze bestrafte hij 
ook de overige deelnemers 
aan dezen oorlog. Hij regeer
de sedert dien tijd in vrede 
en wendde denzeiven aan, om 
«et geluk Z p e r onderdanen 
a* meer en meer te bevesti

gen; Hg vernieuwde en ver
beterde de wetten zijns Va
ders, was onvermoeid, om 
alle inbreuk op de wetten voor-
tekomen, en genadig"ook bij 
straffen, welke de schul
digen troffen. Na eene rege
ring van 16 jaren, overleed 
hij in het jaar 941, door zijn 
volk aangebeden, en door bui-
tenlandsche volken geacht en 
vereerd. 

ADEZTWG [(JOHANS CHH«-
TOPH) deze met betrekking tot 
de Hopgduitsche taal en let
terkunde hoogstverdienstelrjke 
geleerde werd in 1734, te 

Spanteioff itt Pommeren, ge
boren; hij ontving zijn eerste 
onderwijs deels te Anklaw^ 
deels te Kloosterbergen hij 
Maagdeburgi en bragt zijne 
studiën ten einde op de üai-
versiteit te Malle. In 17̂ 9 
werd hg tot Hoogleeraar aan 
het Gymnasium te Erfurtbe-
noëmd, begaf zich echter, na 
verloop van twee jaren naar 
Leipzig, alwaar hij zich tot 
in 1787 aan de uitgebreidste 
werkzaamheden toewijdde, 
waardoor hij voor de Hoog-
duitsche taal en letterkunde 
zoo nuttig is geworden. Ia 

dat jaar benoemde hem <fe 
keurvorst van Saksen tot Bi
bliothecaris , en in deze hoe
danigheid, overleed hij, ^ h 
den titel van hofraad in Sep
tember 1806 te Dresden. A-
UEfcraa alleen heeft voor de 
Hoogduitsche taal datgene gete" 
Yerd,wat voor andere talen ge* 
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heele akademiën slechts lever* 
den. Zijn Taalkundig-beoor-
deelend Woordenbotk (Gram
matisch - Kritisches Wörter* 
buch) dat te Leiptig 1774 
— 1786 in het licht kwam, 
overtreft het Engelsche van 
JOHNSON in alles wat de be
paling, de afstamming, de 
orde der beteekenis, en voor
namelijk de woordgronding be
treft ; maar het moet vopr het
zelve onderdoen , in de keu
ze der classieke schrijvers, 
welke voor de beteekenis wor
den aangehaald; de reden 
hiervan is, of wijl in den tijd, 
toen ADÊLUNG de bouwstoffen 
tot zijn werk verzamelde, 
een groot aantal der beste 
Hoogduitsche schrijvers, nog 
niet bekend, of nog niet ge
noegzaam erkend waren, of 
wijl de vooringenomenheid 
van ADEIUNG voor de Opper= 
Saksische schrijvers, hem tot 
de onregtvaardigheid verleidde, 
al diegene te verzuimen, wier 
vaderland of stijl hem geen 
vertrouwen inboezemde. Hij 
had de tongval van het Mark
graafschap Mets zen als rigt-
snoer aangenomen, en ver
wierp alles wat in de hoogere 
standen, en bij de beroemd
ste schrijvers van dit gewest 
niet gebruikelijk was. In de 
qvertuigiog, dat de taal het 
werk der Nalie, en niet van 
enkele personen, zelfs der 
aauzienlrjksten, is, en aan de 
Meiszaische tongval, als de 
rijkste en het vroegst beschaafd- | 

ste, voor alle andere niet regt 
den voorrang gevende, vergat 
hij toch al te zeer, dat de 
taal der boeken in Duitsch-
land meer dan in eenig ander 
land, het werk der geleerden 
is, en dat het gebrek aan een 
staatkundig middelpunt, ver
bonden met de onverschillig
heid der regeringen omtrent 
de moedertaal, der schrijvers 
de wet en het regt geven, 
uit de diepte der taal alle 
schatten te trekken, welke zij 
aanbiedt, en daartoe de bij
zondere tongvallen te gebrui
ken. ADELUNGS juiste en me
thodische geest verschrok over 
de onregelmatigheid, en den 
vloed van vreemde woorden, 
waarmede hij de Hoogduitsche 
laai tot in het eindelooze be
dreigd zag, en daardoor mis
kende hij hare bewonderens
waardige buigzaamheid, die 
zij alleen met het Grieksch ge
meen heeft. Vosz en CAMUPE 
hebben met volle regt, maar 
welligt met te weinig ontzag, 
dit gebrek gehekeld. De van 
1793 tot 1801 ia bet licht 
gekomene tweede uitgave van 
het Woordenboek van ADE-
tuNG, levert eene menigte bij
voegselen op, die op zich zelve 
vele waarde bezitten, maar 
met de intusschen gevolgde 
beschaving der taal in geena 
betrekking staan, en niet dan 
al te duidelijk bewijzen, daï 
onvermoeide vlijt niet in staat 
is, om misslagen, die reeds 

| in een werk zijn ingeslopen, 
4 
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MJ£ den we^fe ruimen, Van 
de overige Werken van ADE-
IUN&, welker volledige op-> 
somming alhier aï te uitge
breid zoude zgn, noemen wij 
zgne verdienstelgke JELoogduit-
*che Spraakkunsten, zijn Ma
gazijn voor de Boogduitsche 
taal, zgn werk over den Boog' 
duitseken stijl, en zijnen Mi~ 
thridates, in welken hg den 
geheelen schat sijner gesame-
Igke taai-navorschingen, wil
de nederleggen. Hgzelfbragt 
echter slechts het eerste deel -i 

eten einde, de drie anderen 
aehben wg aan den geleerden 
Koningsberger taaikenner VA-
TER te danken, die daartoe 
deels de papieren van den o-
verledene, deels de door A. 
v. OTOIBOÜD geleverde bouw
stoffen, deels zijne eigene uit
gebreide taalkennis aanwend-
«e. —. Als mensch bezat ADE» 
t r a o de edelste en bemin-
Benswaardigrte eigenschappen. 
« 9 «ï foi t getrouwd geweest. 
uageiijks wijdde hg veertien 
aren aan den arbeid toe, van 
welke hg zich in den kring 
agner vrienden of aan tafel 
Verpoosde. _ 

™*W {Veilige) Pau,, n a £ 
•™«wIV.,deB l 5CÏ. 
» e r ©»4, onderscheidde zich 
door sgne godsvrucht en zii-
ne liefdadigheid omtrent de 
«*««!.•, .Hij overleed in 6 ï 7 

!* «ebben doen schil teren, HS 
s* « eerste Paus van wien 

; A D G , 

men ïn lood gezegelde Bullen 
heeft (Zie DEO GÉATIAS]. 

ADEODAWS H., een cleagd-
same en voorzigtige Paos, 
volgde in April 672'opYiM-' 
X.IANÜS, en overleed in Jung 
676. Hg is de eerste, die in 
zijne brieven het formulier 
van: Salutem et apostolicam 
benedictianem gebruikte. 

- ADER f WULEM) Genees
heer te Toulome, schrijver 
eener verhandeling in 1620 
onder dezen titel gedrukt; 
Enarrationis de cegrotis et 
morbis evangelids, Hi) on
derzoekt in dezelve of men 
door de geneeskunde, de ziek
ten zou hebben kunnen ge
nezen , welke JESTJS GHRISTW 
wonderdadig genas. Hij hê  
slist van neen, en zegt, dat de 
gebreken, van welke de MES
SIAS de mensenen verlost heeft, 
ongeneesbaar waren. Maar 
al hadden.deze ziekten ooitot 
het gebied der geneeskunde 
behoort > zoo zou derzelver ge* 
nezing niet minder wonderda
dig geweest zgn, wijl dezel
ve in ée'nen oogenblik, en 

door èenige woorden plaats 
had. ADER leefde in het be
gin der XVII. eeuw, ty*% 
een geleerd man, en ^e e" 
gedichten en eenige genees
kundige werken nagelaten. 

ADGIUUS , Ax.vaiT.tos of 
AvAiatsvs L, vgfde Koning 
van Vriesland, werd door den 
Frankischen Koning CLOTAB»" 
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tra, die 'dat gewest veroverd 
had, op den troon geplaatst, 
Wijs, menschlievend en wel
dadig zijnde, maakte hij zijne 
onderdanen gelukkig. AD&IL-
LTJS is de eerste geweest, die 
Friesland door dijken tegen 
de zee beveiligd heeft; ook 
liet hij in dat gewest hoogten 
of terpen oprigten om de in
woners en hunne kudden te
gen de overstroomingeri te be
veiligen. Eenige dezer terpen 
bestaan nog. De grootste der 
weldaden echter, dié de Vrie
zen aan dezen Vorst te danken 
hebben, is dat hij onder zijn 
volk, den Christelijken Gods* 
dienst, welken hij zelf beleed, 
beschermd en uitgebreid heeft 
Maar zijn zoon en opvolger 
RADBODÜS, een gezworen vij
and van het Christendom, ver
nietigde het godvruchtige werk 
zijns vaders weder geheel en 
al, en 'de Vriezen vervielen 
weder tot hunne oude bijge
lovigheden, Na een lang en 
vreedzaam bestuur overleed 
ADOILLUS I. in het jaar 710, 

AD&ILLTJS II, zoon van RAD-
BODUS en kleinzoon van den 
voorgaanden Vrieschen Koning 
AD&ILLÜS I , beklom den troon 
van Vriesland in het jaar 723. 
Nog zeer jong zgnde, werd 
hij door den Koning der Fran
ken KABEL MARTEL onder 
voogdtjschap gesteld» Hij was 
den Christenen veel gunsti
g e » dan zijn vader RADBO-
B t r s i Ja had zelfs het Chris

telijke "geloof omhelsd, en leef
de in zeer goede verstandhou
ding met de Franken, die 
hij dan ook met eene Vriesche 
hulpbende, onder den beroem-i 
den Veldheer Por ro , tegen 
de Sarracenen ondersteunde, 
in welken krijg de Vriezen 
den grootsten roem van dap
perheid behaalden. ~ De te
gen de leer van het Evange
lie weerspannige Vriezen wer
den daarop door KAREL MAR
TEL tot reden gebragt. A B -
GILLTTS II overleed in het jaar; 
739, nalatende twee zonen en 
twee dochters. Dé zonen GON-
DOBALDUS en RADBODUS II, zijn 
hem in het bestuur opgevolgd. 
De eene dochter CONOWELLA , 
was met eenen ADELBRICUS 
gehuwd, waaruit het geslacht 
der ADELEN zou voortgespro
ten zijn; de andere SANDA-
CILLA, trad met WIG-BERT, 
zoon van den grooten W I T I ^ 
KIND in den echt» 

ADnEMAR,0t AYMAR MON-
TEIL, Bisschop van Puy, bloei
de tegen het einde der XI. 
eeuw.* Te Valence in JDau-
p/Une' geboren, en uit een be
roemd geslacht gesproten, 
droeg hij in zijne jeugd de 
wapenen, en omhelsde later 
den geestelijken staat. In 10S0 
werd hij tot Bisschop van Puy 
in Velay benoemd. Zijne eer* 
ste zorg was, zijne Kerkwe
der in het bezit der goederen 
te stellen, waarvan zij be
roofd was geworden. Toen 

5 
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UBBANUS II in ÏOQ5 in Frank-
ryk was gekomen, en te Cler-
mont, va. .Auvergne een Con
cilie had bijeengeroepen, waar
in hg den eersten krnistogt 
ter verlossing, van het Hei
lige land'.deed besluiten, ken
de hij niemand beter dan AB
HEMAR , om aan het hoofd van 
dezen togt te stellen, en ver
klaarde hem tot aanvoerder 
van denzelven. En in de 
daad, ABHEMAR bezat al de 
hoedanigheden, die tot eene 
dergelijke zending vereischt 
worden: verstand, welspre
kendheid, kunde, voorzigtig-
heid, moed, en in het be
roep des oorlogs had hij be-
wrjzen van bekwaamheid af
gelegd. ABHEMAR verfrok, 
en. bij de hoedanigheid van 
Opperhoofd, voegde hij die 
van Legaat en pauselijke Vi-
carius. De geschiedschrijvers 
doen z^n bewonderenswaardig 
gedrag in deze onderneming 
regt wedervaren. Hn wist 
de eendragt onder de Opper
hoofden te onderhouden, door 
zrjne vermaningen, de ondeugd 
te keer te gaan, door zgn 
voorbeeld,moed inteboezemen 
om de vermoeienissen té ver
duren. Ougelukkiglijfc werd 

ke «ekto, die zich, „Tde 
inneming van Antioohië, i„ 
het leger verspreid had, aan
getast, en overleed aan de-
zelve den ! Aug«stus 1 0 8 > 

«e krmsvarende Vorsten Bevoelden ] e y e n d j g ^ ^ 

"f'££*» van Tyrus, over de

zen Prelaat sprekende, bedient 
zich van deze uitdrukking: 
lmmortalis memories dominus 
ADBEMARVS. Men gelooft met 
heel veel grond, dat hij de 
schrijver is van het Salve, 
Regina. 

ADHERBAL f zoon van Mi-
CJPSA, Koning van Numidië, 
door JWURTHA overwonnen 
zijnde, riep de hulp der Roi 

meïnen in. De Senaat gaf 
Neder ~ Numidië aan AVBER-
BAL en Opper-Numidië aan 
JUGURTHA , maar, wijl ê 
laatste over deze verdeel'mg 
niet tevreden was, zoo be
legerde hij Cirthe, hoofdstad 
der staten van ABHERBAI., 
nam de stad in, en bragt 
den Koning in het jaar u5 
vóór J. C, om het leven. 

ADIMARI (RAPHAët), tegen 
het einde der XVI eeuw Ie 
Himini geboren, wijdde zijne 
pen toe, aan de geschiedend 
van zijn vaderland. Deze 
kwam te Brescia, in 1616» 
2dlQ in 4 t o . onder dezen W" 
in het licht. Sito Rimin^ 
Dezelve wordt veel gezocht, 
hoewel de Italianen die van 
CIBMENTINI boven dezelre 
stellen (Zie CIEMENTIW' 

ADIMARI (ALEXANBER) »[ 
eene familie van het geslacM 
der patricii van Florence ge
sproten, stond met den voor-
gaanden H u B i b ingee»e 

bloedverwantschap; hij beoe* 
fende zeer vlijtig-de Romein' 
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sclie en Grieksche letteren, 
en legde zich met het beste 
gevolg op de dichtkunde toe. 
Men heeft van hem eene ver
taling, in Italiaansche verzen 
der Oden van PIXDARÜS, die 
hij met goede aanmerkingen 
vermeerderde. Deze, om der-
zelver aanteekeningen, door de 
Italianen zeer geachte verta
ling kwam in Ï 6 3 I te Pisa 
in 4'° in het licht. 

ADIEREELDT (GUSTAAE), 
werd in de nabijheid van Stok-
holm geboren: hg studeerde 
met roem aan de Universiteit 
van Upsal, en reisde vervol
gens door geheel Europa. Bij 
zijne terugkomst gaf KABEL 
XII. hem den post van edel
man van zijn huis. ADiEn]?EI.DT 
volgde den Vorst in zijne ze
gepralen en nederlagen. Hij 
maakte van de toegang, dien 
hij tot den Monarch had, ge
bruik, om zijne geschiedenis 
te beschrijven. Deze is 
zoo naauwkeurigals men zulks 
maar eenigzins van eenen ho
veling verwachten kan, die 
bij het leven van zijnen mees
ter schrijft. Deze zweedsche 
Officier werd in den veldslag 
van Puliawa in 1709 door 
een' kanonskogel gedood. Met 
dezen noodlottigen veldslag 
houden zijne gedenkschriften 
op« De zoon des schrijvers 
maakte er eene Fransche ver 
taling van, die in 1740 te Am
sterdam b 4dln in xa° ge
drukt werd. 
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AMIETUS, zoon van PHÉ-
BES, Koning van Thessalië, 
was een der Grieksche Vors
ten, die zich tot de jagt op 
het wilde zwijn van Calydon 
verzamelden. Hij had ook deel 
aan den togt der Argon au-
ten. Het was bij dezen Ko* 
ning, dat Asoxio verpligt was 
de kudden te hoeden, toen 
hij door JUPITER. uit den He
mel werd gejaagd, ADMETUS 
met AÜOESTE, dochter van 
PELIAS, in den echt willende 
treden, kon deze Prinses niet 
bekomen, tenzij hij aan den 
vader eene kar, door eenen 
leeuw en een wild zwijn ge
trokken , zoude geven. Auoi.-
1 0 , voor ADMETUS met dank
baarheid doordrongen, leerde 
hem de kunst, ora twee zulke 
wilde dieren onder een zelfde 
jak te bedwingen. Deze 
God verwierf daarenboven van 
de Schikgodinnen, dat wan
neer het laatste uur voor dien 
Vorst zoude geslagen zijn, hij 
den dood zou kunnen vermij
den, indien er zich" iemand 
mogt opdoen, die edelmoedig 
genoeg was, om zich voor 
hem opteofieren. ADMETUS , 
door eene doodelijke ziekte 
aangetast , offerde AI.CES-
T E , wijl er zich niemand 
anders toe aanbood, zich groot-
moediglijk voor hem op; maar 
ADMETÜS was er zoo bedroefd 
over, dat PKOSEHFINB, door 
zijne tranen bewogen, hem 
zijne geliefde echtgenoote te
rug wilde geven. Daar Pitr-
ÏO zich hier tegen verzette, 
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zoo daalde HERCULES neder 
ïer helle en haalde er AICESTE 
uit. AFOMO bewees ADME-
iua vele andere, diensten. 
Nooit had een Vorst met meer 
tegenspoeden te worstelen, 
maar hij werd om zijne gods
vrucht door de Goden altgd 
Beschermd, 

ADMIHAL (.HENDRIK) fa 
1744 te Auzolet, departement 
Puy-de-Dóme in JPrcmkmk 
geboren, geraakte hoewel van 
eene geringe geboorte, door 
zgne talenten en de gunst van 
den Heer BERTIN, toenmaals 
Controleur generaal der Fi
nanciën , tot den post van Di
recteur der Loterg te Brw 
sel. De omwenteling deed 
feem denzelven verliezen. Dit 
tijdvak was datgene, waarin 
de oyerdrevenste en dikwerf 
de Woeddorstigste gevoelens, 
zich van de tribune der Con
ventie hadden meester tre-
inaaakt; Reeds op den oogen-
bhk, waarop hg van zijnen 
post, en daardoor van I i jn e 
eemge middelen van bestaan 
was beroofd geworden, had 
Aiwnu* het besluit opgevat 
« • « h van het leven teb e -
foven, en om dieeene ï„ 
hetzelfde g r a f J3S££ 
welke hg als de oorzaken V 

! S ' i r a T ï ' n e n vandiezgns 
vaderlands beschouwde; hij 
maakte het voornemen om te 
gehjkerfgd €01,1,0* - D'HER„ 
aois en ROBESPIERRE , beide 
ieden van het Comité van Al
gemeen welzijn, opteofferen; de 

groote moegelgkhedeö', die hg 
echter in de middelen ontmoet
te, om dit dubbele ontwerp 
(want ROBESPIERRE was on« 
genaakbaar, en ging niet 
uit dan door eene wacht om
geven, uit leden van het 
genootschap der Jakobijnen, 
en van gezworenen uit de 
reyolutionnaire regtbank za« 
mengesteldj ten uitvoer te 
brengen, deden hem beslui
ten , om COLLOT D'HEBBOI» 
tot zijn slagtoffer te kiezen. 
Op den 22 Mei 1794,0?den 
oogenblik, waarop D'HEBBOIS 
zich tegen den avond naat 
zijn huis begaf, loste ADMI-
RAL twee pistool-schoten op 
hem, welke hem echter bei
de misten. Een smid GEOI-

TROI, aan wien deze omstan
digheid in de bulletijnen der 
Conventie eene veertiendaag-
sche beruchtheid heeft ver
schaft, de poging van ADSK-
RAB ontdekt hebbende, viel 
op hem aan; beide word
den langen tijd, maar wijl 
het GEOEJTROI gelukte zijnen 
vijand een zijner wapenen te 
ontweldïgen, zoo nam deze 
de vlugt in een nabijgelegen 
huis, alwaar hij zich in eene 
kamer, die hij aldaar betrok, 
verschool. GEOKFROI , die hem 
volgde, ging met hem naar 
boven, en brak de deur open. 
ABMIRAÜ, die nog een pistool 
had behouden, schoot bet op 
GEOITROI van zeer nabij ai» 
en kwetste hem; maar wei
nige oogenblikken daarna, 
werd hij door de nationale 
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garde, die op het gerucht 
was komen toeschieten , zelf 
gearresteerd, Voor het Co
mité van algemeene veiligheid 
gebragt, antwoordde hij op 
de vragen, die hem gedaan 
werden: » Dat hij voorne
mens was geweest COLLOT 
D'HERBOIS en ROBESPIERRE , 

beide tegelijk te vermoorden, 
dat hij door den dood dezer 
beide gedrochten, de republiek 
had hopen te redden; dat hij 
al stervende geen ander leed-

, wezen gevoelde, dan zijn 
oogmerk te hebben zien mis
lukken , welks uitvoering hem 
tot een voorwerp van bewon-

, dering voor de geheele we
reld zonde hebben gemaakt," 
Twee der rapporteurs van het 
Comité van algemeen welzijn 
BARRÈRE en COUTHON , maak
ten behendiglfjk ran deze om
standigheid gebruik, om de 
algemeene belangstelling in de 
leden van dat Comité en in 
de gevaren, waarmede zij om
ringd waren, op te wekken, 
terwijl zij tevens in de ont
werpen van ADMIUAL eene 
menigte ongelukkigen wikkel
den, aan welke hij geheel 
onbekend was, en die even
zeer vreemd voor elkander 
waren. Zoodat, de jonge 
RENATJD, die zich op den 
oogenblik van den aanslag van 
A D M I R A I . , bij RoBESEIERRE 
had aangeboden, B met oog
merk, zeide zij, om eenen 
tiran te zien" de heide Sowc-
BREUII, , Mevrouw DE S.te A-
MARANTEB, hare dochter, de 

A D O. ia5 

schoonste maagd van dien tijd, 
haar schoon-zoon, de Heer 
DE SARTINES , en zeven en 
veertig andere personen den
zelfden dag, om dezelfde mis
daad werden veroordeeld, en 
op hetzelfde schavot sneefdeni 
Bij het lezen der acte vaa 
beschuldiging, viel ADMIRAI 
den griffier in de rede, en 
zeide met eene forsche stem, 
totForQüiER-TiNviiiLE : »zijt 
gij bezeten, om al die men-
schen mijne medepligtigen te 
noemen, ik heb hen nooit 
gezien." Toen hij daarna het 
vonnis hoorde uitspreken, dat 
hen alle ter dood veroordeel
de , riep hij uit: > Hoe vele 
brave lieden zullen er met mij 
sterven! dat is mijn eehigste 
verdriet." De regtzaal ver
latende , om naar de concier-
gerie te gaan, zong hij in 
navolging der afgevaardigden 
der Gironde, acht maanden 
te voren door dezelfde factie 
opgeofferd, deze beide dicht
regelen uit een lied dat se
dert dien tgd berucht is ge
worden: 
Plutót la mort queVesclavage, 
Cest la divise des Frangais. 

Hij verloor zijnen moed 
geenen oogenblik; zijne laatste 
woorden op het schayot, ter
wijl bij, gekneveld, door de 
beulen op de rampzalige plank 
werd geworpen, waren:n ik 
heb mijn plan alleen ontwor
pen , ik heb de republiek wil
len redden V' 

AJWÜF, ?an Nassau, werd 
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in 1292 tot Keizer van 
Duitsckland verkozen. Hij 
was een der beroemdste, doch 
tevens een der armste krijgs
lieden van zijnen tijd. Ai-
BBRIUS aan Oostenrijk, te 
wiens nadeele hij verkozen 
was, leverde hem den 2 Julij 
1298 slag bij Spiera, In het 
heetst van den strijd werden 
zij handgemeen, en AMER-
TUS van Oostenrijk bragt hem 
een steek met den degen in 
het oog toe, waaraan hg stierf, 
ADOJCF had zich den haat der 
Duitschers op den hals ge
haald ; deze haat deed hem 
kroon en leven verliezen, wijl 
hij door de zijnen niet be-
hoorlgk werd Ingesprongen. 

ADOM? IL , Vorst van An~ 
Tialt, en Bisschop van Mers
burg, geboren in 1458, en 
overleden in i5a6, ging voor 
eenen grooten redenaar en een 
bekwaam godgeleerde door. 
Hg was in het begin zeer te-
gen LUTHEK ingenomen, maar 
toen verzekert, dat hij later 
zgne leer aannam, wijl hg 
dezelve gemakkelijk, en ge
heel berekend vond naat zij
ne neigingen. y 

. } B 0 M . Graaf van Kleef, 
is beroemd door de instelling 
van de orde der Gekken in 
» ! 8 * v J f «a dertig Heeren 
of edellieden namen deel aan 
deze maatschappg, die enkel 
sengnt gevormd te zijn, om de 
eendragt tusschen de edelen 
van het land van Klief te on-

derhóuden. Men erkende hen 
aan eenen zilveren geborduur-
den gek, die zij op hunne 
mantels droegen. Zondags, 
na den feestdag van den hei
ligen MicHAëü, vergaderden 
zich al de broeders te Kleef, 
en onthaalden zich aldaar op 
algemeene kosten. De maat
schappg deed daarna haar 
best, om de geschillen, die 
tusschen de broeders ontstaan 
waren, hij te leggen. Deze 
orde bestaat sedert langen tijd 
niet meer. 

ADOIF FBEDERIK U», van 
Holstein-Ëutin, Koning van 
Zweden, geboren den 14Mei 
1710, werd gekroond in 17$!, 
na den dood van FKEDEIIH: 
van Messen-Kassei, die zon
der nakomelingschap overleed, 
en tot wiens opvolger hij reed» 
in 1743 door den landdag ie-
noemd was. Hij wasvroegéf 
Bisschop' van Lubek, Üezt 
Vorst begon, naar het voor
beeld van den Koning van 
Pruissen, met wiens zustej 
hij in 1744 gehuwd was, o>et 

de hervorming der wetten» 
maar dewijl zijn gezag zeer 
bepaald was, kon hij al he 
goede niet doen, wat hij w« 
wenschte. De talenten, <*<;« 
zeer als de regtvaardignei.d 

beminnende, moedigde hg bei
de aan, en beschermde deze»' 
ve. Hg deed den handel Woei-
jen; en, bij zijnen dood, die 
in 1771 voorviel, werd h9 
door zgne onderdanen als een 
vader beweend, In 17^' \ 
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had hg te Torneo, fn Wes-
telijk Bothnië, eene pijramide 
doen oprigten, omtotgedenk-
leeken ie dienen, voor de 
proefnemingen, die verschei
den leden der Fransche Aca
demie ondernomen hadden, 
om de gedaante der aarde te 
bepalen, die desniettegenstaan
de altijd een raadsel bleef. 
Hij stichtte in hetzelfde jaar, 
op aanraden der Koningin, 
eene Academie der inscriptiën 
en schoone letteren. Het vol
gende jaar werd door eene 
noodlottige gebeurtenis geken
merkt. Vrienden des Konings 
vormden het ontwerp om het 

• onbepaalde gezag, waarvan 
de Koningin UIRICA, zuste* 
van KAKEL XII. afstand had 
gedaan, te herstellen: hunne 
zamenspanning werd ontdekt, 
en velen dergener, die er deel 
aan hadden genomen, kwa
men op het schavot om het 
leven. G^IAAF , zijn zoon, die 
hem is opgevolgd, heeft, ïn-
overeenstemming met de Sta
ten in 1722 het koninklijk ge
zag hersteld, door dat der 
Senators in derzelver juiste 
grenzen te bepalen. Op den 
landdag van 1789, zijn deze 
grenzen nog meer beperkt: 
de adel heeft er verscheidene 
voorregten bij verloren ; de 
boeren- en burgerstand zijn 
aeer in aanmerking gekomen, 
en de Koning heeft het regt, 
om vrede en oorlog te maken. 
(Zie GÜSXAAE III), 

ADOH (Heilige), in 860 

Aartsbisschop van Vienne in 
Dauphiné, werd reeds in zij
ne prilste jeugd, in de abdij 
van Ferrières opgevoed. Hij 
verscheen met luister in ver-
Schillende Conciliën, hij hield 
er zelf verscheidene te Vienne 
ter handhaving der zuiverheid 
des geloofs en der zeden. Maat 
de verhandelingen dier Conci
liën zijn verloren geraakt, en 
er is ons slechts een fragment 
overgebleven, van datgene, 
hetwelk door den Heilige, in 
870 gehouden werd, Toen 
Koning LOTHAHIUS , de Ko
ningin ÏHIETBEU&A moede, 
haar wilde terugzenden, stond 
ADON tegen deze echtschei
ding op, en deed den Vorst 
de dringendste voorstellen, om 
er hem van terug te brengen. 
Hij nam grooteltjks deel aan 
de publieke zaken, die te zij
nen tijde behandeld werden, 
en de Godsdienst vond in hem 
altijd eenen ijverigen verdedi
ger.' Paus NICOIAAS I., KA
KEL de Kale, en LODEWHK 
de Duitscher, achtten hem 
even zeer om zijne voorzig-
tigheid, als om zijne heilig
heid, en handelden mèt ver
trouwen , volgens zijnen raad. 
Hrj overleed den 16 Decem
ber 875, in den ouderdom 
van 76 jaren. De Kerk ver
eert hem als eenen Heilige, 
en zijn naam is in het Roomsch 
Martyrologium te vinden. MA-
EII,I,OIÏ heeft zijn leven be
schreven. De onrust der be
zigheden wa3 zijner gods
vrucht niet nadeelig, en be-
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lette niet,' dat hij tijd voor 
het gebed en de studie vond. 
Deze Prelaat is de schrijver 
ï.o van een Algemeen Jaar
boek , dat door de naauwkeu-
rigste schrijvers wordt aange
haald. Het werd in i5aa, 
te Parijs, in fol. met een ge
deelte van GHEGORIUS VAN 
.Totms, met Gothische letters 
gedrukt, en werd later, in 
1745 te Home in folio her
drukt. De schrgver heeft het 
in zes tijdvakken verdeeld, 
beginnende met de schepping, 
en eindigende met zijnen leef
tijd. Si0 Van een Martyro
logium, waarvan de Jesuit 
HOSWÊIDK , in 1613 eene zeer 
gezochte uitgave in fol, heeft 
bezorgd. De Heer GEORGI, 
Secretaris van BENEDICT ÜS 
XIV. heelt er eene in het 
licht gegeven, die nog naauw-
keuriger en met geleerde aan-
teekeningen en verhandelin
gen verrijkt is. 

ADONIAS, zoon van DAVID 
en AGGITH, het plan ontwor
pen hebbende, om zich tot 
de koninklijke waardigheid te 
verheffen, werd hierin vruch
teloos door JOAB ondersteand. 
Om aan de wraak van S A M -
MON te ontsnappen begaf hij 
zich naar den voet des Al
taars , SALOMON vergaf hem; 
maar andermaal naar het Ko
ningschap gehaakt hebbende, 
liet deze Koning hem in hef 
jaar 1014 vóór J. C. van het 
teven berooyen. 

ADONIBESECH, Koning van 
Besek, in het land Kanaan, 
was een magtig en wreed 
Vorst, die, na zeventig Ko
ningen overwonnen te heb
ben, hun de uiterste deelen 
der voeten en handen deed 
afkappen, en hun onder zijne 
tafel, het overschot van het-
gene, wat men hem voor
diende , te eten gaf. Nadat 
de Israëliten hem in i35o 
vóór J. C. overwonnen had
den , behandelden zij hem op 
dezelfde wijze. 

. ADONIS, een buitengemeen 
schoon jongeling, werd uit 
de bloedschande van CINÏ-
RAS, Koning van Cyprus, met 
zijne dochter MYKRHA gebo
ren, VENUS diehemha,rtsK' 
telqk beminde , had het ver
driet hem door een wild zwijn 
te zien dooden; maar zij ra 
an derde hem in eene Jne"10" 
ne. Sommige schrijvers voe
gen nog bij deze fabel, ** 
PROSERÏINE , met de klagtejj 
dezer Godin bewogen, z>cl1 

verbond, om hem aan haar 
weder te geven, op voor
waarde, dat hg zes maande» 
van het jaar bij haar in i$ 

hel zoude blijven, en de z" 
overige bij VENUS. De « a t ' 
ste kwam weldra de overeen
komst niet na, hetwelk tu«-
schen deze Godinnen eene» 
grooten twist te weeg bragt» 
JOTITER. besliste denzelren, 
door te bevelen, dat ADOH» 
vier maanden van het jaa* 
vrij zoude zijn, dat &n M 
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vier met VEHOT, en de ove
rige met PHOSEKPINJS zoude 
doorbrengen. De Heidenen 
hielden door klaaggezangen, 
de jaarlijfcsche gedachtenis 
van zijnen dood, of, als men 
wit, van de dwaasheden en 
buitensporigheden hunner go
den; op deze plegtigheid zin
speelt de Profeet EzECHiëi. 
als hij Kap, Vïlf., 14-zegts 
Et ecce ibi mnlieres sedebant 
plangentes' Anomosai (Zie 
OSIRIS). 

ADONISEDECH , Koning van 
Jeruzalem, vereenigde zijne 
wapenen, om de lsnaëliten te 
bestrijden,, met die van vier 
naburige Koningen. JOZÜÉ , 
leverde hun slag, overwon, 
en dwong hen, om de wijk 
in eene speloak te nemen, 
waarin zij In i323 vóór J.C. 
gevangen genomen, en ter 
dood gebragt werden. Bet 
was op dezen dag, dat God 
op het gebed van JOZUÉ de 
zon deed stilstaan (Zie JOZÜE). 

ADORNE (FRANCISOUS) , een 
Jesuit, «ft eene oude Genu-
eesche familie, zeer vrucht
baar in groote mannen, over
leden in i586 , in den ouder
dom van 56 jaren, vervaar
digde, op het verzoek van 
den heiligen KAIIEI, wiens 
Biechtvader hij was, eene ge= 
leerde Verhandeling over de 
kerhrfyke tucht. 

AjloBNE ( JOANJSES AtJGÏJS" 
I . DEfJC. 

TiNtrs), broeder van den voos» 
gaande, stichiter van de Con
gregatie , dër reguliere Min
derbroeders , te * Napels 'm 
i5go in den geur van heilig
heid gestorven. Hij wilde dat 
altijd een zijner broeders voor 
het allerheiligste Sacrament 
zoude zijn, 

ADRASTUS, Koning van Ar*-
gosf bragt een leger tegem 
ÉTEOCLES te veld, die PoiiNi» 
CES, zijn schoonzoon, en broe
der van ETEOCEES , van dea 
troon van Thebe 'm Beotie 
had verjaagd. Deze oorlog 
werd, wijl het leger uit ze» 
ven Vorsten was zamen gesteld, 
de onderneming der zeven dap™ 
peren genoemd. Zij -sneuvel
den alle bij het beleg vaa 
Tlwbe, behalve ADEASTUS. 
Deze Koning boezemde dm 
kinderen der vorsten, de wraak 
in, waarmede hij bezield was. 
Hij vormde een nieuw leger 
uit zeven josge Vorsten be
staande, die men Epigonen a 
dat is dezulke noemde, welke 
hunne vaders overleefd had» 
den. Zij overwonnen de Tfae-
banen ea ontsnapten alle aast 
den dood; befealve EGIALEUS,, 
zoon van ABRASÏOSK Beze al 
te teedere vader overleefde 
de smarê niet, welke hem de 
dood zijns zooas veroorzaakte. 
Deze gebeurtenissen haddea 
omtrent het jaar iz5i vóór 
J. C. plaats. 

, ABKASTITS , kteisHJoos vais 
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MIDAS, Koningvan Pkryglë, 
leefde omtrent 600 jaren vóór 
J, C. Bij vergissing zijnen 
broeder gedood hebbende, was 
bij verpligt zijn vaderland te 
verlaten, en gingeeneschuil
plaats zoeken, aas het hof van 
den Koning van Lydië, CHE-
sva hem ontvangen, en van 
zijnen moord gezuiverd heb
bende, overlaadde hem met 
weldaden, hield hem in zijn 
paleis, en gaf hem alles, wat 
noodig was, om op eene zij
nen ran,g betamende wijze te 
leven» Hij belastte hem later, 
om Yoor bet behoud van zij
nen zoon te waken» De vreem
de Vorst, verrukt de gelegen
heid te vinden, van aan zij
nen weldoener zijne dank
baarheid te kunnen bewgzen, 
nam dezen post met vreugde 
aan. Op de beruchte jagt van 
het wild-zwijn, dat de vel
den der Mysiërs verwoestte, 
wierp de ongelukkige ABRAS» 
TETS zijne werpspies naar het
zelve, uaiste het, en doodde 
met denzelfden worp A-THYS, 
die aan zijne zorg was toe* 
vertrouwd- Dit ongelukkige 
toeval deed hem het leven 
versmaden, en zich als een 
nootlottig werktuig van on-
vermgdejgke ongelukken be
schouwende, bragt hij zich 
zelven op het graf van den 
jongen lydié'r om het leven. 

ADHASTEA. — Zie NEMESIS, 

ADïllTa (FnANCISOUS BE 
BEAUMONT, BARON BES} werd I 

in i5i3 uit eene oude familie 
van Eaupkiné geboren. Hij 
had een' zeer vurigen geest, 
bijzonder geschikt, om het 
hoofd eener partij te zijn, 
Uit wraakgevoel tegen den 
Hertog van GUISE, koos hij 
in i56a de partij der Hugur 
nooten. Hij nam Palence, 
Vitrine, Grenoble en Lyon h, 
en onderscheidde zich even 
zeer door zijne dapperheid en 
zijne voortvarendheid, als door 
de wreedheid zijner maak, 
Hij doodde, verbrandde en 
plunderde met eene onmen-
schelijkheid, die zelfs zijne 
officieren deed sidderen. Zijn 
gelaat alleen, ujn woeste blik, 
zijn kromme neus, zijn ma
ger, en m?t donkere bloes-
vlakken geteekend aangezigt, 
zoodanig als men SÏLIA af
schildert, joegen den onver-
saagdsten zelfs schrik aan. 
Men vindt zijn onmenscheli)*-
karakter geheel afgeschilde"! 
in het Barbaarsche vermaai, 
dat Mj zich zei ven op de rot
sen van Mornas, in het lano 
der Jihóne en later te Mort-
brison in Forez gaf. Na deze 
posten overmeesterd te tteb" 
ben, vermaakte hij zich» m 

de soldaten en officieren van 
het Catholijke garnizoen, «e" 
eenen na den anderen, w 
boven van de rotsen, betzn 
van het platte dak der rotsen» 
in kuilen te zien springen» 
alwaar zgn volk hen op nun* 
ne pieken ontving. In e e . j . 
dier ontmoetingen ging "." 
echter zgn karakter te W' 

/ / 
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ten, ea voor de eerste maal 
opende zich zijn hart voor 
het medelijden. Een dier on-
gelukkigen tot tweemalen toe 
zijnen toeloop genomen heb
bende, bleef telkens op den 
rand van den afgrond staan : 
Lafhartige! riep DES ABRETS 
hem toe: tot tweemalen toe, 
deinst gij terug. — En ih set 
het u in tien malen te doen, 
dappere Generaal! hernam de 
soldaat. Deze sterkte van ziel, 
in eene omstandigheid, die 
zoo zeer geschikt was, om 
dezelve te verstikken, hekoor-
de den tiran, ea deed den 
veroordeelde genade erlangen. 
Hij was ten opaigtè der Catho-
lijken, hetgeen, wat NERO ten 
ppzigte der eerste Christenen 
was geweest. De vreemdste 
sfrafoefeningen werden door 
hem nagevorscht en uitgevon
den , en hij smaakte de Bar-
baarsche voldoening, dezelve 
aan degene, die hem in han
den vielen te doen verduren. 
Wijl dit gedrocht zijne kin
deren even zoo wreed wilde 
maken als hij was, zoo dwong 
hij hen, zicb in het bloed 
der Caiholijken te baden, van 
welke hij eene bloedige slag-
ïing had aangerigt, en deze 
onmenscheïijke gruwelen wer
den door de hoofden der par
tijen goedgekeurd: de admi
raal BE COMGNY zeide, dat 
men »icK van hem, als van 
eenen woedenden leeuw moest 
bedienen, en dat zijne diens
ten zijne mQedwüUQhedenmoes" 

ten overtreffen, Mengafech-* 
ter het bestuur van het Lyo-
neesche aan een ander. DES 
ADRETS , daarover gebelgd, 
wilde Catholijk worden, maar 
men deed hem te Romans ar
resteren, en hij zou door 
beuls handen hebben moeten 
sterven, indien de vrede , die 
daarop gesloten werd, hem het 
leven niet had gered. Hij 
bragt later zijn oogmerk ten 
uitvoer, en stierf den a Fe
bruari} 1086, door de Catho
lijken verfoeid en door de 
Huguenoten veracht: a De 
gruwelen door den Baron MES 
ADHETS uitgevoerd, zegt een 
later schrijver, zijn alleen vol
doende, om de gestrengste 
maatregelen te regtvaardigen, 
die men in sommige landen 
tegen de invoering- van anti-
Catholrjke sekten en valsche 
leeraars neemt. — Hoe vele 
verschrikkelijke tooneelen zou 
Frankrijk zich niet gespaard 
hebben, indien het zoo als 
Spanje en Italië gewaakt had, 
om in derzelver geboorte eene 
plaag te verwijderen of te ver<-
stikken, die er zoo vele an
dere moest voortbrengen, en 
die, terwijl zij te vuur en te 
zwaard het rgk der dwaling 
oprigt, den staat op den rand 
Yan deszelfs ondergang heeft 
gebragt! Welligt zgn al de 
gevolgen van dat ongeluk nog 
niet berekend, en de valsche 
wijsbegeerte, die men als de 
vrucht der laatste ketterijëa 
kap beschouwen, zalonseer-

z 
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lang de hoeveelheid derzelve 
leeren kennen," Dese woeste 
en bloeddorstige man liet zo
nen en eene dochter na , die 
geene nakomelingschap heb
ben gehad. CESAB DE VAUS-
siTE, zijn schoonsoon, trouw
de in een tweede huwelijk, 
na van de dochter des .Ba
rons BES ADÜETS , zijne esrste 
vrouw geërfd te hébben, en 
liet is uit dat huwelijk, dat 
de Baronnen DES ADRETS , on«* 
der den 'naam van VAÜSSETE 
zijn voortgesproten. Zijn leven 
door Gui AM.AHD beschre
ven, is te Grenoble, in 1675 
ïn 12.0 in het licht gekomen. 
Het is in eeaen eenyoudigen 
stijl vervat, en schildert de 
daadzaken naar waarheid, 
Eene andere levensbeschrij
ving van DES ABRETS , is door 
J, C. MARTIN, ia i8o3 in 
8.vo in het licht gegeven. 

ADEIAAW, of ADRIAANSEN 
(CORNELIS) van de orde van 
den Heiligen FRANCISCDS, ge
boren te Dordrecht, en in 1581, 
ia den ouderdom van 60 jaren 
overleden, predikte te Brugge 
met zoo veel ij ver en met zulk 
een gelukkig gevolg, dat hg 
de Apostel dier stad werd ge
noemd. De ketters wier gee» 
sel hij was, trachtten door 
alle bedenkelijke middelen zij > 
nen goeden naam te bezvval-
ken. VA» METEREN heeft ver
scheidene lasteringen van de
zen religieus geboekt, die an
dere ligfgeloovige schrijvers 
van hem hebben nageschre: 

vea. Da leerreden, onder zij
nen naam uitgegeven, zijn 
vol malle boerterijën, en on
tuchtige uitdrukkingen, die 
de ketters er na zijnen dood, 
met oogmerk, om zijne ge
dachtenis verachtelijk ea ha
telijk te maken, bijgevoegd 
hebben. Dit wordt ons betijjt 
door SANDERUS en VAXIEMW 
ANDRE , omtrent dergelijke 
onderwerpen veel beter on-
derrigt dan VAN IWETEKKKI 
wiens oordeel bijna afrijd doot 
den sektengeest verblind is. 
Men las in de kerk der Re-
kollet'ten te Brugge, in die 
van het hospitaal, van de» 
Heiligen JOANNES derzelf
de stad, waarin ADBIAAK 
begraven werd, ea in ft 
der Minderbroeders, zeerlot-
waardige grafschriften te zij-
ner nagedachtenis; fffr" 
door de laster zijner vijanden' 
door de Biographk üniver 
selle nagepraat, nog onwaar* 
schijnlijkec wordt. 

ADRIANI (JOANNES-BAII«" 
VA.) werd in i 5 i3 teFlor*>cl 

uit eene, adellijke familie P* 
boren; hij was secretaris^ 
Republiek, en stond in « J 
vaderstad in groot Mn»*»' 
Hg overleed in A * g J * , 
m het jaar 1579. J ueu . 
Van hem de Geschiedenis^ 
zijnen tijd, van het jaar IM O ' 
waarmede die van G M « * * " 
DIN eindigt, tot het jaar iö/j ' 
ïn 4. t o Dit vervolg onWff 
het werk van dien beroem^" 
geschiedschrijver nieti Deg*' 

/ 
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sident DE THOU , die er zich 
in zijne geschiedenis veel van 
bediend heeft, stelde het, we
gens deszelfs naauwkeurigheid 
op zeer hoogen prijs. Men is 
van gevoelen, dat COSMÜS, 
Groot-Hertog van Toskane hem 
zijne memoriën heeft geleverd. 
ABKIANI heeft de lijkrede van 
dien Vorst, die van KAHEI.V« 
en van keizer FMDINAND uit
gesproken, waarin men al de 
welsprekendheid en waarheid 
aantreft, waarvoor lofreden 
vatbaar zijn. Men heeft nog 
van hem eenen zeldaamen 
brief aan VASARI over de schil
ders in 4«tu waarover er in 
PHNIÜS gesproken wordt» 
De uitgave in folio der Ge
schiedenis van xijnen tijd, Ve» 
netiê i583 , is zeer kostbaar» 

ADRrANI (MABCEÏ.INïr3 VlR-
oin t r s j , vader van JOAKNES-
ÜAPIISTA, was een zeer er-
Varen letterkundige, en wordt 
door VARCHI , 4e welspre
kendste man van zijnen tijd 
genoemd. 

ADKIANI (MAROEIIHTTS) zoon 
van JOANNES-BAP*ISTA , ver
kreeg, nog zeer jong zijnde , 
den leerstoel, v/elkenzïjn va
der in de Universiteit van 
Florence bekleed had, en 
heeft eenige voortbrengselen 
nagelaten, &o zijnen naam 
tot eer ve r s t r ek t , 

ADIUAWS (Heilige) diende 
als officier in fcet Romein:^ 

leger en vervolgde de Chris
tenen onder de regering van 
MAXiMiLiANirs-ftAiERusjmaar 
hij werd zoo zeer door hun
nen moed en hun geduld ge
troffen , dat hij hunnen Gods
dienst omhelsde. Op zijne 
beurt gevangen genomen,on
derging hij geweldige folte
ringen, en ontving te Nico-, 
demië, omtrent het jaar3o6, 
in de laatste algemeene ver
volging, de kroon der marte-
lie. De heilige ADRIANÜS 
wordt zoo als de heilige H I E -
BoNYMua zegt, onder den 4 
Maart, in het Roomsen Mar-, 
iyrologium genoemd. Zijn feest 
vindt men andermaal aange-
teekend op den 8 Septb. dafe 
de dag van de overvoering 
zijner relikwiën naar Rome 
is , alwaar men eene zeer ou» 
de kerk vindt, die zijnen 
naam draagt. 

ADRIANÜS (Heilige), een 
Afrikaner van geboorte, was 
eerst abt van Nerida, bij Na
pels, De Paus VITAIIA^OS , 
die eene groote ervarenheid 
in de heilige Schrift, en eene 
volkomene ondervinding in de 
inwendige wegen der gods
vrucht in heia ontdekte, koos 
hem, tot waardigen opvolger 
vaa DEUS DEDIXITS Aartsbis
schop van Kantelberg, De ne
derige religieus stelde den Op-
per-priester voor, dat het tot 
heil der Kerk zoude verstrek
ken , om in zijne plaats THSO-
BOJIUS te verkiezen, wqldér 
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2e veel beter in staaft was, 
oai de pligtea eener zoo ge-
wigtige bediening te vervullen. 
VITAIIANOT stemde zulks toe, 
maar enkel op voorwaarde, 
dat ADHIAWUS , THEODOIUTS 
met sfjaen raad bijstaan, ea 
een gedeelte van d«3n last dra
gen zonde. ABMAPIFS, abt 
geworden van bet klooster van 
den heiligen PEÏHÜS en PAÜ-
i/cra, hg Kantelburg, leide 
zeer veel ijver aaa den dag 
voor de beoefening der hei
lige wetenschappen, en om de 
Monniken langs aile mogelijke 
wegen tot de volmaaktheid te 
geleiden, welke hun staat van 
hen vordert. Hij overleed den 
9 Januarij 710, n& Engeland 
gedurende 3g jaren door het 
treffende voorbeeld ggner 
delgden gesticht, en door zij
ne gefeeel Hemelsere leer ver
licht ta hebben, iJe monnik 
JoscEiiir, door WIIKEM van 
Malmeabury aangehaald, zegt: 
dat er verscheidene mirakelen 
op zijn graf plaats hadden. 
•Men vfedt den naam van den 
heiligen ADHIANÜS ia de En~ 
gelsche 'almanakken. — Men 
moet hem niet verwarren met 
den heiligen ADRIANWS, Bis
schop van Saint, Andrew ia 
Schotland, getnarteiiseerd in 
het jaar 874, 

ABRIANFS I., uit eene oude 
Romeinsche familie, voegde bij 
de Christelijke deugden, den 
onwrikbaren geest der oude, 
en het vooragtig en beraden 
karakter der nieuwe Romeï 

mefl. Hij weïd in het jaar 
77a na den dood van Sis-
3?HAWÜ8 III. tot Paus verkoren. 
KAREI, da Groote, wreekte 
hem over de geweldenarijen 
van DESIDSHIUS , koning der 
Loagobardea. Wadat het twee
de algemeens Concilie van Ni-
cea, tegen de beeldstormen 
beroepen was, zond hij er zij
ne legaten, naar toe, die er 
de eerste 'plaats bekleedden. 
Deze Opper-priester overleed 
ia 795, na de St. Pieters
kerk met vele sieraden ver
rijkt te hebben. De.Romei" 
nen, die hij in eenen hon> 
gersaood, door eene orerstro^ 
nüng des Tibers veroorzaakt, 
ondersteund had, beweenden 
hem als hunnen vader. K> 
KEI de Groote, de vriend van 
ADIUANTTS, deelde in hunne 
smart, en vervaardigde eea 
grafschrift te zijner eere. 

AJDRTANUS II,, een Romein, 
werd na den dood van Nico-
IAAS den Groote, in 867, te
gen wil en dank tot deöpper-
priesterlgke waardigheid ver
heven. HH hield een Concilie 
te Home tegen Fuovi-as, en 
zoad tien legaten naar dat van 
Komtantinopel tegen denzer 
«?ea Patriarch, die eti^S 
afgezet en aan de ak*6166"6 

penitentie onderwee1 wfrd' 
i)sze Paus, diej^t den Gn«-
schen k e i z e r e den Patriarcö 
loMATXüa/̂ asteromig had te 
werk c/gaan , geraakte later» 
te^ffei'gte van Bulgarp, "(Ét 

;̂ e in twist, wijl IOHA<H^ 
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beweerde, dat dit geweest tot 
zijn Patriarchaat behoorde. 
Hg had nog eenige geschillen 
met KAREI. den Kale, Koning 
Van Frcmhrgk, ten opzigte 
van HINCMAR, Bisschop van 
Laon, die zich over een vonnis, 
tegen hem, door het Concilie 
van Ferberië uitgesproken, 
op den heiligen Stoel beroe
pen had. ADRIANUS, over
leed in 872, blakende van 
heiligheid. Men heeft van 
hem vele Brieven. 

ADIUANÜS III. tot Paus ver
koren in 884, na MAIUNUS, 
bekleedde den Stoel van den 
Ü. PJSTRTO slecbis één jaar 
en vier maanden. Zijne deugd, 
zijn ijver, zijne standvastig
heid beloofden der Kerk veel 
goeds. 

ADRIANUS IV., geboren in 
Engeland, volgde op ANASTA-
SIÜS IV. Zijn familienaam wa» 
NICOIAAS HASTUIJ?RAGUS of 
BREAKSPEARE. Hij werd op 
eene latidhoeve'vanLanglay, 
die van de Abdij van den heili
gen AiBANua afhing, geboren. 
Zijn vader, die een der knech
ten dezer Abdij was, werd er 
alsleekebroer aangenomen, en 
nam er, na den dood zijner 
vrouw, die enkel, naar men 
zegt, van de aalmoezender 
kerk van Kantelberg bestond, 
de orde van aan. De jonge 
NIOOLAAS dwaalde langen 
tijd van het eene land naar .. 
het andere, alvorens als be- |j 
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diende bij de Kanoniken van 
den heiligen Rrous te kun
nen worden aangenomen, die 
hem later tot lid hunner or
de maakten, en wier gene
raal hij werd. De staat, 
waarin men hem gezien had, 
maakte hem al diegene tot 
vijanden, die naar het op
pergezag stonden; zij beschul
digden hem van verscheidene 
misdaden, waarvan hij zich 
volkomen voor Paus EU&EKI* 
ua III, regtvaardigde. Door, 
dezen Opperpriester werd hij 
tot Kardinaal en Bisschop 
verheven, en als legaat naar 
Denemarken en Noorwegen 
gezonden. Bij zijne terug
komst verhief hem het heili
ge Gollegie, den 3 Decem
ber n£4 tot de Opperpries-
terlijke waardigheid. Hij toon
de zich zulks door de verhe
venheid zijner gevoelens, e-
ven zoo waardig alsof hij de 
aanzienlijkste geboorte had 
genoten. Hij excommuniceer
de de Romeinen, tot dat zij 
den ketter ARNOI» BE BRES-
GIA , eenen heethoofdigen 
dweeper hadden doen ster
ven. Hij gaf een ander baa-
vonnis tegen WILLEM, ko
ning van Sicilië uit, die de 
Kerkelijke goederen overwel
digd had. Bij vraagde aan 
keizer FREDERIK I., de leen
goederen der gravin MATHH-
DA , het hertogdom Spoleto, 
Sardinië en Corsiha, terug» 
hij kon er toenmaals niets 
van terug bekomen,. Deze 
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Faas, die er zoo zeer op 
stond, om de regten van sxj-
ïien stoel te handhaven, zag 
zijne familie bijna' geheel o-
ver het hoofd j daar hij zij-

-ae moeder steeds in eenen 
Ibehoeftigen staat liet verkee-
rcn« Hij overleed te Anag-
ni, in het jaap n 5 g , den 
roem nalatende van een wijs 
en zeer ijverig Opperpriester 
te zijn geweest, 

ADBIANTJS V., Paus in 1276, 
was te Genua geboren, en 
troeg voor zijne verheffing 
èea naam Yan OTÏOEOW DE 
FIESOO.' Hij was het, die op 
sterven liggende aan zijne 
bloedverwanten zeide: Ik 
sou liever hebben• , dat gij mij 
gesönd als Kardinaal t dan 
stervende als Paus saagt. 
Bij overleed te Viterbo eene 
maand na zijne verheffing. 
Ken heeft beweerd, dat hij 
eooit toï Bisschop gezalfd, 
uoch selfs tot Priester gewijd 
is geweest 5 dit denkbeeld door 
FJ&EÜHY in zijn 72.0 en 86.* 
boek aangenomen, is aï te 
onwaarschijnlijk, om zonder 
nieuwe bewijzen aangenomen 
te kannen worden, 

_ AösiAutrs VI,, (ADIUAAST 
FioRisjs BOIXGNS), werd te 
Utrecht, in het jaar 1459 
geboren. Zijn vader Fjconia 
.'"oiïENs was een scheepstim
merman. De jonge ADEIAAN 
leerde het Latijn eerst te 
ptrecht en daarna te Zwolle, 
Van. daar ging hij naar £««-

ven, om in het collegie het 
Farken, de wijsbegeerte te 
beoefenen, alwaar bij weldra 
de eerste plaats onder de re« 
deaieericuraé'gen en Filozofen 
bekleedde? vaa daar ging hij 
het collegie van den H.Geest 
betrekken, waarin hij ook 
in de godgeleerdheid boven 
alle anderen uitmuntte, zoo- , 
dat hij den 21 Junij 1491 

ook doctor in de H. Godge-
leerdheid werd, tot welke 
bevordering de kosten door 
MARGAKETA, weduwe van 
KAEEI den Stoute gedragen 
werden. Kort daarna werd 
hij Kanonik van de St. Pie
terskerk, en bggevolg Hoog* 
leeraar in de Godgeleerdheid, 
en werd daarop, om zijne 
uitstekende verdiensten enzgn 
beminnelijk karakter, aoot 
de Kanoniken met eenparige 
stemmen tot Deken verkozen, 
en in die betrekking werd f 
?jij ook Oader-Kanselier der 
akademie. Daarenboven •v»erd 

hij te Antwerpen tot Deken 
vans de Onze Lieve-Vrouwe-
Kerk, en te utrecht tot Ka
nonik van Sint-IWaria's-KerK, 
eis Proost van Oud-Munster 
verkolen. Keizer MASIMIX.1* 
AAN L , koos hem tot leer
meester van zijn' klein-2"011» 
den aartshertog KAM* *EB* 
BINAM» , koniag van 'Spanje, 
bij wien hij afgezant « a s 

geweest, gaf hem het Bisdom , 

Tortosa in Catalogne. ®Z -
den dood van FJSBDWANP > j 
deelde hij het bestuur/8* 
Spanje met den Kardina2' | 

/ 
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XIMENES, een' man, die zoo 
als hij, alles aan zijne ver
diensten fe danken had, Hij 
Bleef eindelijk alleen onder
koning voor KAREI, V. Ein« 
delijk werd hij in i5aa ver
kozen , om LEO X., die hem 
tot Kardinaal had verheven 
op te volgen. ADRIANUS be-
vlijtigde zich, om de Geeste
lijkheid en het Roomsche hof 
te hervormen. De hoedanig
heid van hervormer, met die 
van vreemdeling vereenigd, 
beletten hem, den Romei
nen zoo dierbaar te zijn, als 
hij zich zulks door zijne uit
muntende hoedanigheden had 
kunnen beloven. Bij zijnen 
dood, die in i523 plaats had, 
schreven eenige razenden op 
de deur van zijnen genees-
Steer: Aan den verlosser des 
Vaderlands, s Hij stierf, zegt 
de Abt BEHAUJCT , alom om 
zijne deugden geëerd, en van 
de Romeinen gehaat: zij ver
weten hem van hardvochtig, 
vrekkig, spaarzaam en laag
hartig van gevoelens te zijn, 
hetgeen in hunnen mond niets 
anders' beteekende, dan re
gelmatigheid en zedigheid." 
Deze Paus kwam in vele trek
ken overeen met ADRIANUS 
IV. Beide deden niets voor 
hunne. familie, en het deed 
beide leed den stoel van den 
heiligen PETRUS te hebben 
beklommen. ADRIANUS VI» 
was even zoo eenvoudig in 
ag"ae zeden, en even zoo 
spaarzaam, als zijn voorgan

ger (LEO XÉ) verkwistend en 
prachtvertoonend was geweest. 
Wanneer de Kardinalen bij 
hem aanhielden, om het ge
tal zijner bedienden te ver
meerderen, antwoordde hij, 
dat hij in de eerste plaats de 
schulden der kerk wilde ver
effenen. De stalknechten 
van LEO X., een hunner tot 
hem gezonden hebbende, met 
verzoek om geplaatst te wor
den, vraagde hem ADRIA
NUS: Hoe veel stalknechten 
had mijn voorganger, de 
Paus? — Honderd, ant
woordde de afgevaardigde; 
daarop maakte de Opper-i 
Priester het teeken des krui-
ses, en zeide hem: Ik nou 
er aan vier genoeg hebben," 
maar ik zal er twaalf hou
den, om er eenige meer te 
hebben, dan de Kat timalen. 
Deze Paus bekleedt ook eene 
plaats in den rang der Ker
kelijke Schrijvers, en wel 
voornamelijk door zijne Oom-
mentaria in IV Libros senm 
tentiarum, Parijs i5l2 in 
fol. Dit werk, het eerst te 
Leuven gedrukt, toen hij al
daar het Hoogleeraar ambt be
kleedde , werd, zonder zijne 
medewerking herdrukt, toen 
hij aan het hoofd der Chris
ten-wereld was. Men heeft 
er deze stelling in opgemerkt: 
Bat de Paus kan dwalen, 
zelfs in stukken, die het ge
loof aangaan; eene stelling 
die niets ten voordeele der 

I Fransche Theologanten be-
5 
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wijst, die dezelve dikwerf 
herhaald hebben, om de on
feilbaarheid des Opper-Pries
ters te betwisten, wijl dezel
ve op de bijzondere gevoelens 
der Paussen moet toegepast 
worden, en/ er geenszins hun
ne plegtige uitspraken, en nog 
veel minder hunne, door de 
gezamelijke Bisschoppen aan-
genomene, besluiten doorver
staan worden. Men heeft 
nog van hem: 1.0 Questio-
nes quodlibeticas iS3i , in 
8.W — a.o Eene Leerrede 
over het ondichte eakje, of 
over de hoovaardigheid in 
i5ao, door de zorg van A-
lAEDtrs VAN AMSTERDAM, te 

•ontwerpen gedrukt. —* 3.a 
Begeert der JPauselyka Kan-
settarij, Jntwerpen^ i5a3, —•• 
4-° Breve aan de Duitsche 
Forsten; waarin hg hen tot 
eendragt vermaant, in i535 
te Keulen met de Kerkver
gadering van Bazel uitgege
ven. — 5.0 jBreve a a n FxiE_ 
aüRiK hertog van Saksen, 
aan de Forsten van Duitsch-
l*nd, aan den Raad van 
Bambergen, aan DESIBBRI-

?L>*4SM03> w a a r i l» «O den 
laatste» naar Home ontbiedt, 
tn hem aanspoort, om de 
Pfia tegen L O Ï B » op te vat
ten. —. 6.o Onderrigtingen 
aan den Kardinaal OUERE-
°**a»t Bisschop van Inte-
rarnna; bevattende al datge-
«f' w a t ni9 oordeelde, dat 
f* de Duitsche Vorsten dien-
«e

o voorgesteld te worden. — 
7» JJe Rekening van een Ziel. 

! togend-mensch, te Leuven ge
drukt. ««• GASPAR BTOMAW 
heeft in 1727, de levenabt» 
schrijving van dezen Paus, 
te Utrecht in 4.° uitgegeven. 

; In de eeuw, waarin de ge
schiedenis aller natiën op de 
de treurigste wijze verminkt 
is , heeft men eeaen AbtMa-
IOT zich tegen de nagedach
tenis van dien Paus zien ver
heffen , en gezien hoe hij ge
tracht heeft hem tot den rang 
der waan wij zen te veraede-

I ren. Er is niet meer noodig 
om de verdiensten van dien 
fabrikant van algemeene ge
schiedenissen naar behooren 
te waarderen. 

ADRIAOTB, een schrgver 
uit de V. eeuw heeft in net 
Grieksch eene Inleiding tot 
de heilige Schrift zameuge-
steld, te Augsburgi in »6°2 

in 4.to gedrukt. 

; AJDIUANXJS, een schrander 
en geleerd Karthuizer, is de 

schrgver eener verhandeling 
getiteld: Liber utriusque fof 
tunce, dat men aan PETBAK-
CHA had toegeschreven, &• 
waarvan de eerste uitgave w 
1471 te Keulen m/t.

w'^m 

licht gekomen zeer zeldzaaffl 

is, en gezocht wordt. 

ADEIANUS m CORNEI°» 
Kardinaal, dus genoemd naat 
zijne geboorteplaats, uit'h" 
geslacht der CASTEMESI ei
gens sommigen, en volgoj5 

anderen van eene geringe?»* 
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komst, waakte te Home uit' 
muntende studiën, en werd 
in alle menschelijke weten
schappen zeer ervaren. IN-
NOOENTIÜS VIII. zond hem 
als Nuntius naar Engeland 
én Schotland. Hij beviel aan 
HENDRIK VII. zoo wel, dat 
hij hem de Bisdommen He
rtford , Bath en W'els gaf. 
ALEXANDER VI. riep hem naar 
Rome terug, benoemde hem 
tot zijnen Secretaris, droeg 
hem verschillende nonciatu-
ren op, en versierde hem ein
delijk met het Roomsche pur
per» Aan eene zamenzwering 
ter vergiftiging ontsnapt, die 
door dezen Paus en deszelfs 
zoon, CESAR BOR&IO , tegen 
hem en vele Kardinalen ge
smeed was, om zich van hun-* 
ne rijkdommen meester te ma
ken , zoo zocht hij eene schuil
plaats op het grondgebied van 
Trente, alwaar hij verbleef 
tot aan de verheffing van LEO 
X., maar kort daarna in de 
zamenzwering van den Kar
dinaal PETEUCOI tegen LEO 
betrokken, was hij op nieuw 
verpligt de vlugt te nemen-
Men weet niet waarhenen hij 
zich begaf, noch wat er van 
hem werd; men heeft ver
moed , dat een zijner bedien
den hem zou vermoord heb
ben , om bem te bestelen. 
Tot zijne nagelatene geschrif
ten behooren i»° een werk 
getiteld: De vera philoso' 
pHa, vol geleerue aanmer
kingen en sierlijk geschreven; 
liet is eene godsdienstige ver

handeling, 2,° Eene andere 
Verhandeling De Sermonèla-
tino et modis latine loquendi, 
aan KAREL den Fijfde opge« 
dragen, Rome \5i5 in folio. 
Hij geeft in hetzelve uitmun
tende regelen aan de hand, 
om de Latijnsche taal, in de 
middeleeuwen bedorven, in 
derzelver oorspronkelijke zui
verheid te herstellen. 

ADRICHEM (NlCOLAA8 VAHJ, 

drie en dertigste Abt van Eg-
mond , had na zijne verkie
zing tot die waardigheid met 
vele vervolgingen te worste
len , doordien, J OANNES , na
tuurlijke zoon van PHILIPS 
den Goede hem het bezit zij
ner abdij betwistte. De dood 
van KAKEL den Stoute aan 
deze vervolgingen een einde 
gemaakt hebbende, zoo ge
raakte VAK ADRICHEM in het 
geruste bezit zijnerregten, en 
werd door Paus Sixtroa IV., 
met HENDRIK ZWARTZENBTJHQ-, 
Bisschop van Munster enden 
Bisschop van Cesarea, Vica
ris van den Bisschop van U-
trecht, benoemd, oin de U-
trechtenaren, die door hun
nen Bisschop DAVID van Bour-
gondië, in interdikt gesteld 
waren, weder met hunnen 
Vorst te verzoenen; doch wijl 
de Bisschop yan Munster en die 
van Cesarea, dien last van de 
hand wezen, zoo werd dezel
ve door VAN ADRICHEM alleen 
ten uitvoer gebragt. Ook heeft 
hij den Landvoogd JuDocua 
LAIAIKG< met raad en daad 
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bijgestaan om eenige uif Hoorn 
verbannen burgers weder in 
de stad te brengen. Het ver
baal van zijnen dood in 1481 
voorgevallen is niet zeer stich
telijk. .De Heer VAN DEK 
VEER, een Zeeuw, had hem 
uit oude vriendschaps'betrek-
kïmg op zijne bruiloft genoo» 
digd. Nadat men zich eenige 
dagen op dezelve had vrolijk 
gemaakt, en de Abt, zoowel 
als de overige edelen door den 
wijn waren verhit geworden, 
hebben zij elkander bekers 
met wijn en zont gevuld toe-, 
gebragt. Nadat de Abt hier
van sterk gedronken had, 
moest hij zich naar het hei
melijk gemak begeven, waar
op hij na weinige uren dood 
gevonden werd. Hg was Keer 
liefderijk en milddadig jegens 
de armen, de schrik zijner 
vijanden, fin vergoedde zijne 
gebreken, door het ijverige 
waarnemen zijner pligten. 

ADRY(JOANN£S F.EI,ICIS8IMUS) 

in 1749 te Vincelotte hij 
Auxerre geboren, oud lid van 
de Congregatie van het Ora
torium. ; na gedurende ver
scheidene jaren, het Hoog-
leeraarsambt in de Rhetoriha 
aan het Collegie van Troye.s 
te hebben bekleed, werd hij 
Bibliothefcaris van het huis 
des Oratorium'e, straat Saint-
Sonore', Hg behield deze 
Plaats tot op de omwenteling, 
d'e er hem yan beroofde, 
zonder echter rijnen lust tot 
Bsbliographischa nasporingen 

jj te verminderen. Hij gaf zich 
bij voortduring aan dezelve 
over, en gaf uitgaven van 
verschillende werken van CI
CERO, JTTVENALIS, PflEDRüJ, 
TjEiEarACHüs en van andere 
schrijvers, die hij met noten, 
voorreden of supplementen 
Verrijkt heeft. Men vindt in 
het Magasin encyclofédiqut 
eenige artikels van dezen 
schrijver; en een bedendaag-
sche levensbeschrijver kent 
hem het Hebreeutvsehe ge
deelte in de proeven yan tus-
schenregelige overzetting m 
verscheidene talen, doorBou-
irARD uitgegeven, toe, A»K?IS 
daarenboven nog de schrijver 
van aanteekingen op DE SACY, 
lid der Fransche Akadenüe, op 
BOCCACIÜS, over het Collegte 
van Juilly; van belangde 
aasporingen over de li««" 
VIRS ; in het Magasin encf' 
clopédique, geplaatst, en in 
1806 jafzouderlgk uitgegeven} 
eener geschiedenis van ?lf' 
TOBId AcooBAUBONd, Her'°" 
gin van BRACCIANO ; met net 
Leven van Mevrouw DE Hit** 
FORT, Hertogin van Scho"1" 
berg, door eene harer vrien
dinnen (Mevrouw DE MO»*' 
MORENOY-
ve 1807. — Men *eS\' 
dat deze oude Leéke-W* 
van het Oratorium, «eeraan 
ile gevoelens der Afplav,m 

gehecht was. Hg is den 0.0 
Maart 1818, na verscheidene 
jaren in aanhoudende pnnen 

te hebben doorgebragt, over
leden. Hij heeft eene kost* 



mmzx 

A D S. — 

bare Bibliotheek en vele hand
schriften nagelaten, onder 
welke men eene letterkundi
ge geschiedenis van PORT-
ROYAX. en een Leven van 
MJIZZBR-*1"0^ noemt. 

ADSON (HEBMERICUS) , Abt 
van Luxeuil in g6o , heeft een 
boek geschreven over de Mi* 
rakelen van den heiligen JfTds-
VALBERTVS, derde Abt van 
Luxeuil, waarin men een wei
nig meer oordeelkunde zoude 
wenschen. Bij was in zeer groot 
aanzien, en werd door Bis
schoppen en Koningen geraad
pleegd. — Men moet hem niet 
verwarren met ADSON , Abt 
van Deuvres, in het Bisdom 
'Bourges, die ïn 992 overle
den is, en van wien men de 
Levens van den heiligen BER* 
cAuitrs, van den heiligen 
Ï'REDTBERO" ea van den heili
gen MAMSBBT heeft. 

JEDON, of AIDONA, yrouw 
van den Koning ZETHUS , broe
der van AMPHIOM. Zij droeg 
der vrouw van AJHFHION , om 
dat dezelve moeder van zes 
Prinsen was, zulk eenen ge
weldigen haat toe , dat zij 
gedurende den nacht haren 
eigen zoon STYIUS doodde, 
die» zij in de duisternis niet 
erkend en voor een'harer ne
ven genomen had. MDON , 
hare dwaling ondekt hebben
de, beweende den dood van 
haren zoon zoo zeer, dat de 
goden met medelpea door
drongen, haar. in eenen dis-

JÜKIBHffiSH»'i^W™iflPw!:i«! 
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2EDON, dochter van P in» | 
BARETIS, een Efezer, huwde !! 

eenen handwerker uit de stad 
Colophon, POLYTEOHNUS gö ' 
naamd. De beide echtgenoo-
ten leefden gelukkig en te
vreden, tot dat zij, over de 
zachtheid hunner vereeniging i 
juichende, zich beroemde» j 
elkander volmaakter te be- \ 
minnen dan JUPITER en Jimo | 
zulks gedaan hadden. De ge- j 
belgde goden zondsn hnn, ! 
om hen te straffen, eenen j 
geest van verdeeldheid, die '(• 
voor hen eene bron van ver- j 
schrikkelijke rampen werd, j 

./EEMIED J of ETHELUED , j 

Abt van Reoerhy, daarna van ! 
Rieval in Engeland, een tijd- ! 
genoot van den heiligen BER-
NARDUS , is de schrijver van 
den Spiegel der liefdadigheid: 
een werk, waarin deze Kerk
vader zijn karakter en zijnen 
stijl zoude erkend hebben. , 
Men heeft nog van hem eene 
Verhandeling over de vriend" 
schap, en eenige geschied, 
kundige werken, die tegen- \ 
woordig weinig bekend zijn, j. 
niettegenstaande de Jesuit G I B 
BON , te Douai in i63i zijne 
werken in folio in het licht ge
geven. Hij overleed in 1166, 
den roem van geleerdheid en 
godsvrucht nalatende. 

^EETA of ÜÏETUS, Koning j 
van COLCHOS , zooa van de j 
zon en van PERBA, was de f 



'witm'm.. (tf-

143 M E, 

bewaarder van het Gulden 
Viies, hem door PHRTXOS toe
vertrouwd; het werd hem door 
de Argonauten, dieJAsoNtot 
Opperhoofd hadden ontnomen. 
Deze held werd bemind door 
MEDEA , dochter van JEwss, 
die met haren minnaar de 
vlugt nam. De fabelleer ver
haalt ons, dat zij een harer 
broeders in stukken sneed, 
om daardoor in het jaar 1292 
vóór J. C. de vervolging haars 
Vaders te doen ophouden. 

Maimvs, een Benedictijner, 
te Athene geboren, bloeide 
in de VUL eeuw. Hij heeft 
over de vergiften, over de 
pis en over de kenteekenen der 
pols geschreven. Men schrijft 
aan eenen anderen Mamiva, 
van wien men ook eenen Be-
nediktijner maakt, en die ge
neesheer van Pnnisïaa AU
GUSTUS, Koning van Frank
rijk zou geweest zijn, een 
werk toe, in Latgnsche zes-
voetige verzen, over de kracht 
der geneesmiddelen, over de 
pis, en over de kenteeke
nen der pols; maar het is 
veel waarschijnlijker, dat zulks 
slechts eene vertaling van 
het werk van Maimva, den 
Griekschen Benediktijner is. 
Wat hier ook van wezen mo
ge, het laatste boek geraakte 
zoo zeer in zwang, dat men 
«et in de scholen met de ge
schriften van HU?J?OCKATES las. 
Het werd te Parijs in het 
jaar i5a8, in 4,1» gedrukt, 

- M L. 

Maimva, Diaken, dichter 
en taalkundige, bloeide te 
Parijs, tegen het einde der 
XIII. eeuw. Men heeft van 
hem in het Latijn i.° CASO-
zmvs, of kinderlijk onderwijs 
pan LODETTIJK, zoon des Ko
nmos pan Frankrijk; — a.tt 

Geschiedenis van den eersten 
togt naar Jeruzalem, in de 
verzameling dergescbiedschrij« 
vers van DucuiNE opgeno« 
men. Hij heeft de Aurora van 
PETRUS DE RIGA (de RIOA.) 
met eene Comntentaria ver
rijkt, dit is eene verkorte B*g-
heJgeschiedenis in treurzangen. 

/EGISTOS — Zie Eaarat, 

AEMnticus 1 bijgenaamd de 
taalkundige, Abt van Malmes-
bury, is de schrijver, i.°van 
een Saksisch, Latijhsch w 
Bngelsch Woordenboek t « a 

naauwkeurig en methodisch 
werk, door SQMNEK iai65g, 
te Oxford uitgegeven, a.° van 
eene Saksische Geschiedenis 
van hel Oude en Nieuwe '^e>' 
tament. Londen, i6a3 ett 

1638; 3.o van een Mom&e 
op het allerheiligste Sacra
ment , met het Leven van 
BEDA in 1641, te Cambridg* 
gedrukt, —Hij is in het jaar 
1.016 overleden. 

iEiiANus'MECcïüs, een door 
GAJCKNÜS geprezen geneesheer, 
leefde" in de IL eeuw, owes 
de regering van Keizer 'HA* 
BRIANUS. Hij gebruikte he' 
eerst in eene peslziekte, den 
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driakel; als een genees- en 
behoedmiddel;. en zag zijne 
proefneming met het beste ge
volg bekroond. Deze genees
heer voegde bij eene diepe 
geleerdheid eene groote wel
levendheid. 

JELIANTTS f Ai PoMPONIUs), 

tiran in Gallië onder DIOCLE-
TIANUS, —» Zie AMANDUS 
(CNEÏÜS SALVIUS). 

MLIV& SJ?1RTIANUS, — Zie 
SPARTIANUS. 

iEaiitiANirs (MAROÜS JÜ-
itus JEMILIÜS) , in het jaar 
207 uit eene zeer geringe fa
milie van Mauritanië gebo
ren , onderscheidde zich door 
zijnen moed in het Romeih-
sche leger, en werd van rang 
tot rang en eindelijk tot dien 
van veldheer be/orderd. Hij 
streed zoo dapper tegen de 
Ferzers, dat de soldaten hem 
na den dood van DJBOIUS, in 
254 tot Keizer uitriepen, GAI> 
i rs en VAfcERiANus waren 
toenmaals de wettige meesters 
des rijks; hij trok tegen hen 
te veld, overwon hen, en 
terwijl hij zich gereed maak
te, om hen op nieuw te be
strijden, vernam hij, dat zij 
door hun leger vermoord wa
ren, en dat hij door hetzel
ve als Keizer was uitgeroe
pen. Deze titel werd hemdoor 
den senaat bevestigd; maar 
ïiiet lang had hg genot van 
net Opperste gezag. Voixr-
SIANÜS, die vaa zijne solda

ten, den keizerlijken schepter 
had ontvangen, kwam zijnen, 
mededinger bij Spoleto aan
vallen. De benden van JEsti-
iiANus, moede steeds de wa
penen in de hand te hebben, 
vermoordden hem op eene 
brug bij deze laatste stad, die 
sedert dien tijd de Moedbrug 
werd genoemd. Hij regeerde 
slechts korten tijd. Hij was 
slechts een krijgskind der for
tuin, wel is waar, vol vuur 
en dapperheid, maar die met 
de staatkunde en de grondbe
ginselen der gouvernementen 
onbekend was. Men kan in 
derzelver geheele uitgestrekt
heid, de uitdrukking van 
EÜTROPIUS op hem toepassen: 
Obscurissimè natus obscurius 
imperarit, 

JEMIIIANÜS (ALEXANDJER) , 
een der 29 tirannen die om
trent het midden der III. eeuw 
in het Romeïnsche rijk op
stonden, was luitenant van 
den Egyptischen Landvoogd. 
Hij is in de martelaarsboeken 
bekend, door den Barbaar-
schen ijver, waarmede hij de 
Christenen van dat gewest ver
volgde. Een opstand , die in 
263 in Alexandriê ontstond, 
stelde hem in de gelegenheid, 
om den titel van Keizer aan 
te nemen, die de inwoners 
van Alexandriê, welke het 
bestuur van GAIAIENUS na
tuurlijk vijandig waren en niet 
Vertrouwden, aan hem beves
tigden. /EwiwANirs, door
kruiste Thebats, en de overige 
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deelen van Egypte, alwaar 
hg zijn gezag bevestigde. Kg 
verjoeg de struikroovers uit 
hetzelve, en voldeed hier
door zoo wel aan het yolfc, 
dat het hem den naam van 
ALEXANDER gaf. Naar het 
voorbeeld van den Macedonï-
schen held, wilde hg de wa
penen in Jndië gaan voeren , 
toen GAMIENUS , den veld
heer ÏHEODOTÜS aan het hoofd 
van een leger tegea hem op
zond. Bij werd in het eerste 
gevecht overwonnen, en ge
dwongen om in September a63 
naar Mexandrië terug te trek» 
Ken. De ingezetenen dier stad 
leverden hem aan THEODOTUS 
over, die hem naar GAM.IE» 
NTTS zond. Tegen het einde 
van datzelfde jaar, liet deze 
vorst hem in zijne gevango» 
nis wurgen. 

JEMÏHITS MACËR. — Zie 
MAOER. 

JENEAE (IÏENDIUK), in 1743 
te Oldemardtmi in Vriesland 
geboren, De zoon eens Pro -
testantschen leeraars zijnde, 
wilde zgn vader hem ook tot 
dat ambt opleiden, en liet hem 
te dien einde de Latgnsche 
scholen te Leeuwarden, be»' 
zoeken, waarna hg zich eeni-
ge jaren op de Hoogeschool te 
•Praneher, onder de beroemde 
Hoogleeraaren N, YPEII en 
A. ÜRUGMANS , in de wis- en 
natuurkundige wetenschappen 
oefende, en daarin zoo veel 
smaak yond, dat hg van de 

godgeleerde studiën afzag. Na 
de Hoogeschool verlaten te 
hebben en in den echt te zijn 
getreden, vond hij zgn voor
naamste bestaan in het ver
vaardigen van kijkers en te-
leskopen, waactoe da beroem
de VAM DER BllDT, tOSH Oo!j 
te Franeker woonachtig, ca 
WIJTSE FOPPES van Dangjm 
hem aanleiding hadden gege
ven. Ia 1767 zich te Am
sterdam gevestigd hebbende, 
begon hij zich aldaar op het 
geven van bijzondere lessen 
in wis- en natuurkunde toe-
te leggen, werd twee jaren 
daarna te Leiden tot meester 
der vrije kunsten, en doctor 
in de wijsbegeerte bevorderd, 
en sprak bij die gelegenheid 
eene Latijnsche verhandeling 
over de bevriezing uit, waar
in hij de duidelijkste blijken. 
van doordringend verstane» 
aan den dag legde, en bet 
stelsel van MTIBSCHENEROEK 
wederlegde. Door de aan" 
zienlgkstea werd bij als on
derwijzer in de wiskunde aan-
genomen, en zelfs mogt n<) 
den beroemden NIEUW*»011* 
onder zijne leerlingen tellen ï 
terwijl hij daarenboven m d e 

gelegenheid werd gesteld, om 
in de Collegiën, die ten hui*-
van de Heeren Doom"*- e n 

EBEtiNo werden gehouden, 
de natuurkunde te onderwij
zen. 

Niet alleen door zijne weten
schappelijke kunde, maar °°* 
door zijne uitmuntende «*' 
nier van onderwijzen, waaK 
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Mm/it zich bijzonder beroemd. 
Zijn omgang was zeer aange
naam, en zqne gesprekken 
zeer leerrijk en met scherts 
doormengd, en al zijne han
delingen kenmerkten den regt-
schapen , eerlijken man. De 
voornaamste werken, die hg 
heeft nagelaten zijn: Beschrij-
vingen van het scheprad van 
EOKBATIO , van de Molenwie
ken van VAW DJ JE, Verkla
ring van den Nonius-wijzer en 
het Tellurium van ADJSIS , 
zijn Rekenboek uitgegeven, door 
de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen, banevens eenige 
kleinere stukjes over ver
schillende onderwerpen. Hij 
was lid van verschillende va-
derlandsclie geleerde genoot
schappen, als van het Zeen.wsch 
en provinciaal Utrechtsch ge
nootschap , van de maatschap
pij van wetenschappen te 
Haarlem, vaa het Haagsen 
genootschap der proefondervin
delijke natuurkunde, van het 
genootschap der proefonder
vindelijke wijsbegeerte te Mot* 
terdam, van het koninklijk 
Instituut van kunsten en we
tenschappen , en van de Maat
schappij Felix Meritis te Am
sterdam. In 1795 werd hij 
naar 's Gravenhage geroepen, 
alwaar hem eerlang met den 
Höogleeraar VAN SWINDEN, 
de vereerende zending naar 
Parijs werd opgedragen, om 
aldaar met de aanzienlijkste 
Europesche geleerden over de 
eenheid van maten en gewig-
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ten te handelen; In zijne 
laatste levensjaren bewees hij 
het vaderland in zijne ver
schillende betrekkingen van 
Adviseur in, zaken van wis-, 
natuur-, schei- en werktuig-
kunde, van Inspecteur der 
maten en gewigten, vaa Ud 
van het oommiitd generaal der, 
marine, door zijne verhevene 
kundigheden, de gewïgiigste 
diensten. Door zgne vriend-
den, door de wetenschappen 
en het vaderland betreurd, 
overleed /ENEAE den 1 No
vember 1810 in den ouder
dom van 67 jaren, 

ÏENEAS, een ïrojaanscfe 
Prins,' zoon van ANCHYSES en. 
VENUS , en vader van ASCA-
NÏUSI Nadat de Grieken Tra je 
hadden ingenomen, nam hij 
des nachts de vlugt, beladen 
met «ie goden zijns lands, met 
zijnen vader, dien bij op zg
ne schouders droeg, en zijnen 
zoon bij de hand geleidende. 
Na vele lotgevallen te hebben 
ondergaan, kwam'hij in lta~ 
lis, alwaar hij LAVINIA , 
dochter van den koning L A -
TiutrSjten huwelijk bekwam. 
'JLVRNÜS, koning der Rutulers, 
aan wien zij "verloofd was ge
weest , deed den Trojaanschen 
Prins den oorlog aan, werd 
overwonnen en verloor hét le
ven. De overwinnaar had 
MEZENOIUS, koning der Tos-
kaners en Bondgenoot der Rn» 
tulers, nog te bestrijien. De 
slag wsrd geleverd aan de oe-
a 
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vers der rivier Numica. M-
NEAS verdween in dit gevecht. 
Welligt verdronk hg zich zei» 
ven in de rivier, of werd bij, 
dóór de Toskaners gedood. 
AscANius volgde hem op. Via-
•« I IBS heeft in zijne 'JBnete, 
door eene dichterlijke vrij-
heid, het bij verdichtsel van 
den jninnenhandel yan /ENEAS 
met DIBO, koningin van Kar-
thagd gelascht, en heeft daar
door zeer van elkander ver
wijderde tijdpunten ineen ge
smolten (Zie DIDO). Overi
gens behoort het artikel M-
NEAS meer tot de fabelleer 
dan tot de geschiedenis. Ver
scheiden schrijvers, door Di» 
OHïSITJS TAN HALICAHNASSUS 
aangehaald, beweren, dat JE-
HEAS nooit in Italië geland is. 
Dit heeft de geleerde ÈOCHARD 
in eene bijzondere verhande
ling trachten te bewijaen j en 
zijn gevoelen is dat van de 
meeste geletterden, die de ge
schiedkundige nasporingen, 
met den fakkel der gezonde oor» 
deelkunde hebbea toegelicht. 
— Zie DEEORA en HOMERDS. 

^NEAS-TAOTICDTS, een der 
oudste, maar geenszins der 
beste schrijvers over de krijgs
kunde, bloeide ten tijde van 
ARISTOTEJUJS. CASAWBON heeft 
eene zijner verhandelingen in 
het Grieksch met eene Latijn-
sche vertaling in het licht ge
geven; dezelve komt voor in 
den POLYJBTTS, 1609 in folio: 
in 1767 heeft de Heer DE 
ÜEAUSOERE eene Frsnsche ver-

taling vaa dit werk in 4,to 
geleverd, met geleerde aantee-
keaingen verrijkt, 

JEBEAS van Gata, een 
Platonisch wijsgeer, onder de 
regering van ZEMO , in de 
vijfde eeuw, omhelsde het 
Christendom, en vond in het
zelve eene wijsbegeerte, verre 
boven die van PLATO verhe
ven. Men heeft van hem 
eene zamenspraak getiteld: 
Theop7iraslus, volgens den 
naam van den voornaamsten 
tusschenspreker. Hij handelt 
in dezelve over de onsterfe
lijkheid der ziel en over de 
verrijzenis derligchamen. Jo-
ANNES EWEB. gaf dezelve in 
i655 te Leipdg in V in 
het licht, met de vertaling en 
geleerde aanteekeningen van 
GASÏARD BARTHIUS , maar de
ze uitgave, zoowel als vele 
andere, die er-nog van in het 
licht zijn gekomen, is zeer 
onnaauwkeurig. Men vindt de
zelve ook in de Bibliotheek 
der Kerkvaders. 

yEuEAS, Bisschop van-P*" 
rijs, een zeer kundig man, en 
volleerd in de behandeling van 
publieke zaken, gaf op ver
zoek van KAREL den &aj? » 
een werk Tegen de dwalin
gen der Grieken in het IicM. 
Hij neemt in hetzelve de dub< 
bele taak op zich, om aan de 
geschriften van denPatriarcn 
PHOTITJS tegen de Latgnscne 
Kerk te antwoorden, en om 
de waarheid en heiligheid va» 
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de leer dier Kerk te bewij
zen. Hij overleed ia 870. 

JENEAS S-XXVIUS. — Zie 
Piu» II. 

JENOBAHBÜS. — Zie DOMI-
TIANUS, 

JEvwtvs (FnANciscus Ut-
EIBH ÏHEODOEUS) werd den 
13 December 1724 teüostolc 
geboren. In het begin voor 
de geneeskunde bestemd, ont» 
ving hg den doctoralen hoed, 
doch later liet hij zijne eerste 
bestemming varen, om zich 
aan zijne neiging voor de na
tuur- en wiskunde overtege-
ven, in welke te vereenigen 
hij vervolgens op de geluk
kigste wijze slaagde, Hij 
werd naar Petersburg beroe
pen , waar zijn taleaten hem 
eerefeekens en aanzienlijke 
bedieningen verwierven; de 
eerbewijzingen en de onrust 
des hofs kort daarna moede, 
begaf hij zich naar Dorpat 
in Lijjland, alwaar hij in 
Augustus 1802 overleed. Nie
mand heeft heter dan hij de 
juistheid der redenering niet 
de naauwkeurisheïd en sckran 
derheid der aanmerkingen ver-
eenigd. Onder de talrijk® 
werken, die hij heeft nage
laten , komen vooral in aan
merking! i.o Tentamen tkeo-
H"<* electricitatis et magneii$° 
mi, een werk, dat den grond» 
slag van zijnen roem hesfa ge
legd, waarin hij de uitwerk-
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selen van de ekctriciteit en 
het magnetismus, die van het 
evenwigt der op afstand en 
geneutraliseerde elektrieke en 
magnetische krachten, onaf
hankelijk van de gedaante der 
ligchamen, over welke dezelve 
verspreid zijn, aan bereke
ningen onderwerpt. Men vindt 
in hetzelve eene volledige 
theorie van den electriciteit-. 
drager (eleetrophoor) en van 
den zamendrukker (condensa-. 
teur), waarvan , volgens den 
Heer BIOT, Mvmvs als de 
uitvinder kan worden be
schouwd. De Abt HAÜY heeft 
(Parys 1787, in 8.v°) een 
beknopt verslag van de leer 
van JEEINUS in het licht ge
geven, uit " bovengenoemd 
Werk ontleend. 2.0 Aanmer
kingen over de verdeeling der 
warmiestof over de oppervlakte 
der aarde, in het Fransen 
vertaald door RAOUM. 

JÈojricoLAt — • Zie MARI0S 
ÜSojrïcoiiA. 

Ae'aiirs, een ketter der IV. 
eeuw, een aanhanger van 
ARIÜS , is de stichter van de 
sekte der Aërianen, Aeaias 
voegde bij de dwalingen vaa gij
nen meester, dat de Bisschop 
niet boven den Priester ver
heven was, dat het vieren 
van het Paaschfeest, andere 
feesten en vastendagen Jood-
sche bijgelovigheden waren, 
Hij veroordeelde ook het bid
den voor de overledeaea. Aë~ 

a a 
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Bics was een Monnik. ^ De 
verheffing van zijnen vriend 
EUSTHATHIUS op den stoel van 
Konstantinqpel, verwekte zij
ne afgunst, en gaf de eerste 
aanleiding tot zijn denkbeeld 
van gelijkheid tusschen Pries
ters en Bisschoppen. Wijl 
zijne aanhangers in geene kerk 
konden worden toegelaten , 
zoo vergaderden zij ia bos-
schen, in holen en op het 
open veld, waar zij dikwerf 
geheel met sneeuw bedekt 
werden. Hun grondlegger 
leefde ten tijde van den hei
ligen EïiEHANirs, en zijne 
sekte bestond nog ten tijde 
van den heiligen AUGUSTINUS 

iEscMNES, een Atheensch 
dweeper, volgde de dwalin
gen der Montanisten. Hg leer
de , dat de Apostelen ingege
ven waren door den HL Geest 
en niet door den Trooster 
(PARACJLETUS); dat de beloof 
de Trooster, door den mond 
van MONTANUS meer en ge-
wigtiger " dingen had gezegd, 
dan het Evangelie. 

JESCHINES, een beroemd 
Grieksch redenaar werd te 
Athene , in het jaar 397 vóór 
3. C. 3 jaren na den dood 
van SOORATE8 , en 16 vóór 
de geboorte van DEMOSTHE 
MES te Athene geboren, in
dien men geloof hecht aan 
datgene, wat hij van zich 
zelven zegt, zoo was hij van 
eene aanzienlijke geboorte, 
en heelt hij roemrijk de wa

penen gedragen, en indien 
men het verhaal van DEMOS-' 
THENES aanneemt zoo was M-
SCHINES de zoon, van een 
ontuchtig vrouwspersoon. Hij 
hielp zijne moeder om de 
nieuwelingen in de geheimen 
van BACCHUS in te wijden, 
en liep met hen de straten 
door. Hij werd daarna griffier 
van eenen kleinen dorps-reg-
ter , en later speelde, hij de der
de rollen, bij eene troep come-
dianten, die hem uit hun gezel
schap verjoegen. Deze _ beide 
verhalen zijn zeer verschillend; 
indien dat van DEMOSXHEKBS 
valsch i s , dient het om te 
bewtjzen, dat de geleerden 
elkander te allen tqde afguns
tig zijn geweest, en dat de
ze afgunst, in de verloopene 
eeuwen, zoowel ak in de te
genwoordige , beleedigïngen en 
walgelijke personaliteiten neett 
te weeg gebragt Wat hier 
ook van zij , ./ESCHINES legde 
zijne talenten eerst in eenen 
gevorderden leeftqd aan den 
dag. Zijne Hevige uitwrin
gen tegen PHIIIPPUS , koning 
van Macedonië begonnen beni 
bekend te maken. Men zond 
hem naar dien vorst, en ae 
driftige redenaar,- door het 
geld van den monarch over
gehaald, werd de zachtste der 
menschen. DEMOSTHEKES ver
volgde hem, als eenen ver
rader , en zonder den invioen 
van EVBUIUS, zou 2ESOHINES 
zeker bezweken zija. ' i o e n 

het volk eenigen tijd daarna 
aan zijnen mededinger eene 
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gouden kroon wilde, toewij
zen , verzette ÜÏSCHINES er 
zich tegen, en beschuldigde 
CTESIPHON voor de wet, als 
het eerste voorgesteld heb
bende, hem dezelve te geven. 
De beide redenaars spraken 
bij die gelegenheid twee re
devoeringen uit, die men mees
terstukken zou hebben kun
nen noemen, indien zij dezelve 
niet nog meer met smaad woor
den , dan met trekken van wel
sprekendheid hadden opgevuld. 
iËscHiNES bezweek; hij werd 
gebannen. Het vak van rede
naar moede, ging hij naar 
Ekodes, alwaar hij eene school 
opende, die langen tijd beroemd 
is geweest, wijl zij den mid-
delweg hield tusschen de wïjd-
loopigheid, de Aziatische op* 
geblazenheid en de Attische 
eenvoudigheid. Men verhaalt, 
dat hij op een en zekeren dag 
aan zijne leerlingen zijne re
devoering tegen CTESIPHON 
voorlas, die zij bewonderden; 
zij verzochten hem hun ook 
die van DEMOSTHENES over het* 
zelfde onderwerp voortelezen, 
en wijl hij hen bij dit 
voorlezen als geheel verrukt 
zag, zeide hij hun: «Wat 
zou het wel geweest zijn, als 
gij hem zei ven eens gehoord 
had ?'' Van Rliodes ging hij 
naar Samos, alwaar hij kort 
daarna in den ouderdom van 
75 jaren overleed. JDe Grie
ken hebben den naam der be
valligheden aan drie zijner 
Redevoeringen , en die .der 
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Muzen aan negen zijner Brie
ven 'gegeven, lieze drie re
devoeringen zijn de eenige, 
die ons overblijven. iEscHi-
NES, vloeijender, bloemrijker, 
sierlijker moest zijne toehoor
ders eerder behagen dan bewe
gen. DEMOSTHENES integen* 
deel, bepaald, mannelijk, 
krachtig, zich meer met za
ken dan met woorden bezig 
houdende, verbaasde hen door 
zijne verhevenheid, deed hen 
sidderen, door zijnen krach-
tigen en hevigen toon. De 
eerste had meer verstand, 
de tweede meer genie. De 
Redevoeringen van iEscniNES 
zijn door ALDES in i5i3 
in Sdl.n in fol. met die va» 
JLYSIAS, ANDOCIDES, ISEUS , 
DINARCHDS ,- ANTIPHON , LY-
CUJRGÜS enz. verzameld en ia < 
het licht gegeven. 

. JESCHINES, een Grieksca 
wijsgeer. Het is onbejcend 
omtrent welken tijd hij leef
de. Wij hebben van hem 
samenspraken met aanteeke-
ningen van XE C&EBC, Am
sterdam 1711, in S.vo, die bij 
de schrijvers, cum notis va*ï 
riorum, geyoegd worden. 

AESCHYLUS, de oudste ons 
der de Grieksehe ïreurspel-
dichters, werd te Èleusis 'm 
het jaar 5a5 vóór J. C. ge
boren, en volgens de mar
mertafelen van ABÜNBEI,, uit 
eene der aanzienlijkste fami» 
liën van Attiha, In deyeld-
3 
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slagen van Marathon, van 
Salamim en van Platect leg
de hg zijnen moed aan den 
dag; maar hij is minder be
roemd door zijne gevechten,' 
dan door. aijne tooneel-poëaij.: 

Bij bragt het Grieksche trear-^ 
spel, door THESEÏS' Uitgevers •' 
dan, tot volmaaktheid. Hg 
gaf aan de tooneelspelers een 
momaangezigt, eene betame
lijke kleeding, een hooger 
schoeisel, cotïmmè genaamd, 
en Het hen op éènen plan
ken vloer bijeen komen, om 
er eene soort van tooneel van 
4e vormen. Vroeger hadden 
sij op beweegbare stellaadjens 
gespeeld. ABSCHYI,BS heersen-
te op het tooneel, tot dat 
SOPHOCXES hem den prijs be-
iwistte en denzelvea behaal
de. Deze grijsaard kon den 
fcoon niet verduren, dooree
nen jongeling te zijn over
wonnen. Hij begaf-zichnaar 
?jet hoi van HIÉÜON, koning 
Van Syrahusa, den ijverig-
aten beschermer, dien toen
maals de letteren bezaten, 
Men verhaalt | dat hij ,ï»et le
ven door eea zeer 'zonderling 
toeval verloor. Op eeneis dag, 
zegt men, dat hij in het 
open veld lrg te slapen, liet 
een arend eene schildpad np 
s^n kaal hooM vallen, dat 
de koning der vogelen, de 
pant eener rots waande te 
zijn. De dichter stierf, aan 
da gevolgen van dien val in 
het jaar 477 en volgens LAU-
«KHH in 436 vóór J. C. Het 
semjnt, dat de arend een te 

scherp gesigt heeft, owa het 
hoofd vaa een mensen niet 
van de punt eeaer rots te 
kennen onderscheiden» De 
geschiedschrijvers vinden ech
ter vermaak, om dit .onwaar
schijnlijke voorval te herha
len. Men voegt er 'bij, dat 
een sterrenkijker aan AESOHY-
xus voorzegd had, dat hij 
door het vallen van een huis 
zoude omkomen, en dat hij 
zich daarom bijna altijd in 
het open veld ophield. Van 
de 90 stukken door AESCH-Z-
x,vs vervaardigd, zijn er ons 
slechts 7 overgebleven. Deze 
dichter bezit vele verheven
heid en kracht, maar dezel
ve ontaardt dikwijls in opge
blazenheid en ruwheid. Zij» 
ne schilderingen bieden al te 
grdote trekken, reusachtige 
ca verschrikkelijke beelden 
aan; zijne verdichtselen zi)n 

onnatuurlijk, zijae personen 
gedrochtelijfc. Hij schreef als 
een bezetene, en om alles te 
zeggen, als een dronken man. • 
De vertoöning zijner ËUMINÏ-
BEN was zoo verschrikkelijk» 
dat de schrik en de verwar-
ping, die zij te weeg brag*> 
kinderen deed verpletteren, 
en zwangere vrouwen deed 
kwetsen. De beste uitgaven 
ïijner stnkken , zijn die vatt 

ÏÏENai E'ÜIENNE, lö&J $ m 

4. t0; en van Londen, »» »o1* 
i663 , door SxANurr; &6t 

Grieksche aanteekeningen, ee
ne Latijuscke vertaling» f" 
zeer geleerde cominent<irin* 
Die van PAW, 's.Ha§e IJ^I 
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a dl,n ïn 4.»<>, wordt minder 
geacht; maar die van Glas* 
cow 1746, 2 dl.» in 8."» is, 
wat de uitvoering betreft, 
eene der kostbaarste. 1111770 
heeft men er te Parijs eene 
sierlijke en getrouwe Fran-
sche vertaling ïn 8.?o door 
us FRANC DE POMEIGNAN van 
in het licht gegeven, maar 
dié van LAPORTE DU THEIJC 
wordt meer gezocht. 

AES&O , negentiende Abt 
van het voormalige klooster 
ïadlum in Vriesland, werd 
in het hegin der veertiende 
eeuw te tVinsum, geboren, 
waar hij ook bij zijae verkier 
zing Pastoor en Deken was. 
Hij was een zeer zachtmoe
dig, godvruchtig en nederig 
man. Doch reeds in het twee
de jaar zijner regering is hij 
den a November 1S8B, over
leden, en in de Abdij voor 
liet altaar van den H. JOAW 
MES begraven. 

AESGO IL, zes en twintig
ste Abt, der in het vorige 
artikel genoemde abdij , werd 
te^ Sexbirum geboren, en was 
bij zijne verkiezing wereldlijk 
Priester en Pastoor van oester-
Urum. Hij had gedurende zijn 
bestuur met groote oneenig-
heden, hem door de Roorde-
maas, eene oproerïge volks» 
klasse, berokkend, te worste
len, zoodafc zij hem zelfs, in 
zijn klooster, vaa zijn zilver • 
vergoed, en kostbare kerksie-
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raden, bij overrompeling kwa
men berooven, en hem zel-
ven gevankelijk medevoeren. 
Doch den dapperen en onver-
saagden WIBO GROÜSSTINS, 
gelukte het het slot der Koor* 
demaas te bemagtigen, het
zelve in brand te steken, de 
geroofde goederen terug te be
komen, en den Abt te verlos
sen. .— AES&O aldus in zijne 
waardigheid hersteld, was een 
zeer getrouwe herder voor zij
ne schapen, tot dat hij in het 
14.6 jaar zijner regering, in 
het jaar 1484» zalig i» den 
Heer ontsliep. 

•/ESKDIAAI? Of iEsCTCAElUS, 
zoon van ktouuo en van de 
nimf CORONIS , was een kwee-
keling van den Centauris CHI* 
ROS, die hem al de gehei
men der geneeskunde leerde 
kennen. Hij maakte er zulke 
groote vorderingen in, dat hg 
in het vervolg als de god der 
gaaeeskunde werd vereerd. 
JÜPITER verstoord, dat hg aan 
den ongelukkige HIWOMTBS, 
door de kracht zijner genees
middelen, bet leven had we
dergegeven, trof hem door 
gijnen bliksem. Asoiio be
weende bitterlijk bet verlies 
van zijnen zoon. Om den Va
der te troosten, werd &x.v» 
LAAI? door JUPITER in dea 
Hemel geplaatst, alwaar hij 
het gesternte des slangedra
gers vormt. De •bekwaamste 
geneesheeren der oudheid gin
gen voor zonen van Muss* 
4 ' 
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Ï,AAP door. Deze god werd 
voorn amelijk te Epidaurm, 
eene stad van den Pelapon-
nesus vereerd, alwaar men 
hen» eenen prachtigen tempel 
oprigtte. Hg had ook een zeer 
beroemde te Rome. Hg wordt 
afgebeeld op eenen troon ge
zeten, met eenen stok ia de 
eene hand en de andere leu
nende op het hoofd van eene 
slang, met eenen hond aan 
zijne voeten en eenen haan 
aan zijne zijde. 

iEsiNus (FaAHcisoos), dus 
genoemd, wijl hij uit de stad 
Jesi (Msium) geboortig was, 
voegde bij eene aanzienlgke 
geboorte, de veel heerlijker 
yoorregten, eener zuivere en 
voor alle aanvallen veilige 

'«leugd. Tot het Bisdom zij
ner geboorte-stad benoemd, 
bedankte hij voor hetzelve, 
om in de orde der Minder
broeders te gaan; hier, ver
kreeg hg, door zgae talenten 
voor den kansel, van den 
eersten Herder der Christen
heid , de eervolle bediening 
van Apostolischen Predikant. 
De ongeregeldheden, die in 
zijne orde waren geslopen, 
ontvonkten zijnen ijver, en hg 
deed bij den heiligea stoel 
pogingen ter hervorming der-
zeïye, waarin hij slaagde; 
maar wijl'zijne medebroeders 
dezelve niet wilden aanne
men, verliet hij hen, om tot 
de Capuctjnen over te gaan, 
wier Overste hij in het ver-
Vö'g Werd; BJBBNAKOIN B'AST 

en vele andere Minderbroe
ders volgden het voorbeeld van 
iEsifctrs. De Bibliotheekvan 
het Vatikaan, bezit eenige 
werkjes, door hem geschre
ven, daar Paus MARCELI/US 
zeer hoogen prijs op stelde. 
Hij overleed in a54g. 

ÏESON, vader van JASON, 
zoon van GBHTHEUS , en broe« 
der van PÉLIAS, Koning van 
Jolohos of Thessalië. Tot ee
nen hoogen ouderdom geko
men , werd hij door MEDEA. , 
op verzoek van JASON , haren 
echtgenoot, verjongd. 

ÏESOEÜS, na HBSIODUS, de 
oudste der zedelijke fabeldich
ters, werd te Amorium, een 
vlek van Phrygië, geboren. 
Hg was in het begin slaaf der 
beide wijsgeeren, ÜAHTuaen 
IDMON. Deze laatste maakte 
hem vrij. Zijn slaaf had hem 
bekoord, door eene met vro
lijkheid veraangenaamde.wijs
begeerte, en door eene in sla
vernij vrije ziel. De Grieks 
eche wijsgeeren hadden zich 
door groote zinspreuken, met 
zwellende woorden opgevuld, 
eertan naaax gemaakt, i£80* 
Ï?Ü8 nam een eenvoudiger toon 
aan, en was niet minder be
roemd dan zij. Om den men-
schen de deagd te leerea, ea 
hen van hunne ondeugden en 
belagchelijke gewoonten te ver
beteren, leende hij eene taal 
aan de dierei en levenlooze 
wezens. Hij begon fabelen te 

1 dichten, die onder het masker 
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der allegorie of verbloemde 
reden op eene bevallige wijze, 
nuttige en gewigtige zedelessen 
verborgen. Het gerucht zij
net wijsheid verspreidde zich 
door geheel Griekenland en 
de naburige landen. GUESUS, 
Koning van Lydië, riep hem 
aan zijn hof, en verbond hem 
door weldaden voor het ove
rige zijns levens aan zijnen 
persoon. ÜËsopts bevond er 
zich met SOLON, schitterde 
niet minder dan hij, en wist 
er beter te behagen. Maar 
al deze daadzaken zijn on
zeker. Het bestaan zelfs 
van iEsopns wordt door ge
leerden in twijfel getrokken, 
welke vooronderstellen, dat 
hg een ingebeeld persoon is, 
door de Grieken, volgens dien 
van LOOMAN gefabriceerd. En 
wélligt is het om deze reden, 
dat de Grieken hem in Perzië 
en in Egypte doen reizen, ten 
einde hem een Aziatisch voor
komen te geven, en om zoo 
doende, datgene te kunnen 
verklaren, wat zonder-deze 
voorzorg hem niet zou schij
nen te passen. Het is daar
enboven zeker, dat PLANU-
BES , een Griwksche Monnik , 
aan wien wij de fabelen van 
iEsorus , zoodanig als wij die 
thans bezitten, te danken heb
ben, onder den naam van den 
Phrygischën fabeldichter, vele 
fabelen heelt in het licht ge
geven } ouder of nieuwer dan 
de zijne. De geschillen ein
delijk, die omtrent zijn ge* 
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laat, zijnen bult enz. zijn ont
staan, met één woord alles 
brengt toe, om zijn bestaan 
in twijfel te trekken. (Zie 
LoCMAN , PlANUJDES , S A L O -
MON.J De beste uitgaven der 
Fabelen van 2Eso3?us zijn die 
van PIANTIN, i565, in 16.°, 
van AXDES met andere fabel
dichters, i5o5infol., eayan 
Oxford 1718 in 8,vo 

. ^ESOBDS (CiiODius), een be
roemd tooneelspeler, omtrent 
het jaar 84 vóór J. G. Ros-' 
crus en hij zijn de beste ac
teurs geweest, die men te 
Rome gezien heeft. JESOETTS 
muntte in het treurspel, en. 
Ro3cius in het blijspel uit. 
Roscrus citatior, iEsortrs 
gravior fuit, zegt QOTNTII,I-
ANÜS , guod ille comrnosdias , 
hio iragcedias egit. CICERO 
nam van beide les in de kunst
matige uitspraak. iEsorus 
was zoo buitensporig verkwis* 
tend, dat hij volgens hetbe-
rigt van PJCIWUS, op eenen 
maalrjd eenen aarden schotel 
liet voordienen, die vijf dui
zend Nederlandsche Guldens 
kostte. Ondanks zijnegroote 
verkwistingen, liet hij eene 
nalatenschap achter, die bijna 
een millioen waardig was. 
Zijn zoon, hoewel minder 
begaafd, was niet sainder ver
kwistend; men verzekert, daf 
hij eens aan zijne gasten ge-
disteleerde paarlen liet drin
ken. Deae ongehoorde rijk
dommen der tooneelzotten be* 

a 5 
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wijzen genoegzaam, tot welk 
eenen graad vaa woede de 
zacht der naaping, de oor
zaak en de maatstaf, van het 
bederf der volken bij de Ro
meinen geklommen was. (Zie 
BAHON, GAHRICK, llosoius), 
> Dé Grieken, zegt d'AiBM-
ÏEIIT, stelden ÏEaortrs op 
prijs, om dezelfde reden, waar
om zij EÜKIBIBES en SOPHO-
CI,E8 bewonderden^ De Grie
ken zoo wel alsf de Romei
nen stelden tusschen de too-
neelspeelers en de mannen van 
Genie, eenen onmeetbaren 
afstand, maar zij betaalden 
de eerste, als al de werktui
gen vaa weelde en vermaak." 
Men ziet hieruit in het voorbij
gaan, dat JD'ALEMBERÏ' 2ESO-
FTTS voor een Griekich come-
diant hield. De geleerdheid 
va» dien Encyclopedist en van 
zijne medebroeders is aan kod
dige misslagen onderhevig. 
(Zie PANNOMIUS). Het tijd* 
stip van den dood va» iEsQ-
EUS is onbekend. 

ABTHERIÜS., bouwkunste-
naar, leefde in het begin der 
zesde eeuw, onder de rege
ring van ANASTABTÜS I,, Kei
zer van het Oosten. Zqne 
verdiensten bragten hem in 
den raad van dien Keizer, 
waarin hij zelfs eene der eer
ste plaatsen bekleedde. Hij 
rigtte, in het groote paleis 
van Konstantinopel een ge
bouw op f Chalois genaamd, 
en men gelooft, dat hij het 
ook is, die den sterken muur 

van de zee fof aan SélimhrU 
liet houwen, om daardoor de 
invallen der Scyten en BuU 
garen voor te komen. Hij 
bloeide omtrent hét jaaróoo 
vóór J. C. 

AETION, een Grieksche schil
der, maakte zich zeer_ be
roemd door zijne schilderijen, 
onder, andere door die der 
minnarijen van ROXANE en 
AJLEXANDER den Groote, De 
schoonheid van dit stuk, ia 
de Olympische spelen opeiv* 
lijk ten toon gesteld, ver
diende de toejuiching van al 
de aanschöuwers-, en de voor
zitter dier spelen, een zeer 
rijk en aanzienlgk man, was 
er zoodanig door bekoord, 
dat hij. zijne dochter aan den 
kunstenaar ten huwelijk gat 

AÈIITSS, bijgenaamd de gotf-
deloots, eerst koperslager, 
daarna kwakzalver, vervol
gens drogredenaar, eindelgfe 
Diaken, Bisschop en Patri
arch van Konstantinopel, M~ 
der JULIANUS den Jfvallige, 
werd in Célé-Syrië geboren, 
Hij omhelsde de dwalingen 
van AKITJSJ verdedigde de
zelve met vuur, en voegde 
er nieuwe bg. Volgens hem, 
vraagde God niets anders van 
ons dan het geloof. °e ver-
Foetjelgkste daden waren be
hoeften der natuur* ü e I i e r 
lige iieiPBANEs heeft 47 ?*" 
sche stellingen van dien ket
ter voor ons opgeteekend, ge* 
trokken uit eene verhandeling» 
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waarin er meer dan 3oo wa
ren. Hg overleed te Kon-
stantinopel in 567, 

AETIUS, Graaf des rijks, 
Landvoogd van Galüë, over
won THEODOUICH^. versloeg 
de Franken, behaalde drie 
groote overwinningen op GON-
DicAKTJs, Koning der Bour-
gonjers , en in 451 eehe an
dere op ATIII.A> Koning-
der Hunnen, wiens leger van 
400,000 man, in de Catau* 
lanische velden, bij Ch&löns-
sur-Mame, geheel de neder
laag bekwam. Maar Keizer 
VAMNTINIANÜS 111., ver
stoord, dat hg de Barbaren, 
na eene zoo groote zegepraal, 
had laten ontsnappen, dood
de hem eigenhandig, en ver
oordeelde zijne vrienden tot 
verschillende lijfstraffen. De 
moord van dien grooten man, 
werd als een algemeene ramp 
beschouwd. Een hoveling, 
aan wien VAIIENXINIANUS zijn 
gevoelen over denzelven vraag
de, had moeds genoeg, hem te 
antwoorden: Met het zwaard, 
dat gij in dèïinherhand hield, 
hebt gij u de regterhand af
gesneden, Dit viel voor in 
het jaar 454 na J. C. Deze 
groote veldheer was de schuts-
wal des rgks tegen de Bar.-
baren, die hetzelve van alle 
kanten overstroomden; indien 
lig zijne zegepraal tegen AT*. 
«LA niet vervolgde, was 
zulks, zegt toen, omdat .bij 
vreesde, de volken teniagtig 
Ie maken, welke de eer van 

dien veldslag gedeeld hadden* 

AETITTS, geneesheer van 
Amida, eene stad van Mem* 
potamië aan den Tiger, stu
deerde tegen het einde dec 
IV. eeuw in Alexandrië. Het 
schijnt uit verschillende plaat
sen zijner werken, dat hij de 
geneeswgze der Egyptenarea 
volgde. Hij muntte uit in de 
beoefening der heelkunde, en 
in de behandeling der oog
ziekten. Hij is de eerste Chris
ten-Arts, van wien er ge
schriften over de geneeskun-

[ de tot ons zijn gekomen. Men 
.heeft van hem een werk in 
16 Boeken Tetrabiblos ge
noemd, in 1567 te Parijsm 
fol, te Lyon i54g in fol, of 
i56o 4 deelen in i.a.° in hef 
Latijn gedrukt. Het oorspron
kelijke dezer Verzameling is 
in het Grieksch; maar slechts 
de acht eerste boeken van 
hetzelve zijn in i534 te Te» 
netië bij ALDE gedrukt. Dit 
werk is eene Verzameling dec 
geschriften van geneesheeren 
die vóór hem geleefd hadden, 
en vooral van GAiENusi Hoe
wel zijn werk dus slechts eene 
Compilatie is, heeft de schrij
ver er echter vele dingen in 
doen voorkomen, die men te 
vergeefs elders zoude zoeken. 
JANUS CORNABUS heeft de Tt-
trabiblos mede in het Latijn 
vertaald, en liet dezelve i542, 
te Bazel bij F ROBES , «nder 
den titel van Cantracta ex 
veteribus medicina drukken. 
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AFER (DOMITIÜS) , te Ni-
mes in het jaar i5 of 16 vóór 
J. C. geboren, redenaar te 
Mome, meester van QÜINTI-
ILJANUS , bragt eenige begaafd-
heden mede ter wereld; maar 
hij deed dezelve verfoeijen 
door de rol van aanbrenger, 
die hij onder de regering van 
TiBEBitrs en zijne drie op
volgers speelde. Deze boos 
•wicht drong zich door zijne 
vleijer^eh in de gunst van 
CAIISÜM. Deze Keizer, die 
zgn paard tot Consul wilde 
benoemen, verleende deze 
waardigheid aan AEER» Hij 
overleed onder de regering van 
Ntno in het jaar $9 na J. C. 

ArriCHABB ( THOMAS 1') 
werd den 22 Julij 1698, te 
Pont-Floh, in het Bisdom 
Saint Paul de Leon geboren. 
Men heeft van hem Yerschei» 
dene tooneelstukken; die niet 
zonder verdiensten zgn, en 
welker lijst men in het Woor
denboek der tooneelen van 
Parijs, 3 Dl. blz. 253, zien 
kan. Men vindt ook cnder 
den naam van Tooneel van 
VJvricrtAnB 1746, in 12.», 
eenige stukken, die onder al 
zijne werken het meeste in 
aanmerking komen. Dat boek
deel bevat: De hwalgk ge
plaatste tooneelspelers, het 
•Uiiisgetiii f de onverwachte 
litfde, de Nimf der Tuilerien, 
de 

stroom van Scamander, 
de uitwerkselen van het toe-
vaL L'AÏPICHARD heeft ook 
eenige weinig bekende Ro

mans geschreven.' Men heeft 
een puntdicht op hem ge
maakt , daar weinig smaak in 
doorstraalt, doch dat wij om 
deszelfs kortheid willen aan
halen : 

Qaand 1'afficlieut affichal'AïEi-
OHARD, 

L'Afficheur afficha un poête saus 
art. 

L'AJ?FICHABU is den 20 Au
gustus 1753 overleden. 

A1T0 (IRENEUS) werd ia 
NoVember 1742 te Brusseto, 
eene kleine stad in den ouden 
Pallavicinischen staat, geboren. 
Hij bestemde zich reeds vroeg
tijdig tot den religieuzen staat, 
en begaf zich in 1765 onder 
de Recolletmonniken, onder 
welke, hij zich door groote 
talenten onderscheidde, waar
door hij van den Infant üon 
FERDINAND, als Hoogleeraar 
in dè wijsbegeerte te Guas" 
talla benoemd werd. Ü&™ 
schreef hij de Bistoria de 
Guastalla 4 Dl.» in 4-t0 H9 
begint destelve met de rege
ring van KAHEL den Groote, 
en doorloopt de huizen, dien 
dezen kleinen Staat tot in 177° 
habben geregeerd; dat is te 

zeggen: die der ÏOREIW8 

der GOKZAÖA'S, der Boim-
BOK's, Hertogen van Parnuu 
Dit werk, vol met belangrij' 
ke en naauwkeurige naspurin-
gen, zou nog meer op P")s 

worden gesteld, indien het 
niet geschreven ware onder 
het bestuur van eenen ligt ge" 
belgden en beuzelachtigen In* 
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fant. AÏFO heeft ook nog ee
ne Historia di Parma ge
schreven, een werk, dat in 
Italië verdiend heeft classiek 
te zijn: hij heeft ook nog in 
manuscript eene Geschiedenis 
van PETRUS LODZWUK FAII-
HMSIS nagelaten, die zeer be
langrijk is, maar dié da In
fant verbood ten druk te be
vorderen. Hij stierf in Ja-
nuarij 1802. 

ArrRY (LODEWIJK AU
GUSTUS AUGUSTINUS Graaf D' ; 
uit een der oudste geslachten 
van het kanton Friburg ge
sproten, en zoon van FKAN-
CISC.US D'AEFR-Ï-, luitenant-ge
neraal in dienst van Frank-
rijk, werd jn 1713 te Vm-
sailles geboren en in .1734 
tot kapitein der Zwifsersche 
Garde benoemd. Hij streed | 

' i n den veldslag van Guastal- I 
la en verloor er zijn' vader. 
Na roemrijk de veldtogten van 
1746, 1747 en 1748 ge
maakt te hebben, verkreeg 
hij ten gevolge van den laat
ste, het brevet van vfild-maar-
schalk. In ij55 als buiten
gewoon afgevaardigde bij de 
Republiek der Vereenigde 
Provinciën benoemd, werd 
hij weldra tot den rang van 
afgezant verheven, dien hij 
tot in 1762 behield. Naar 
het Hessisch leger, in hoeda
nigheid van luitenant-generaal 
gezonden, handhaafde hij al
daar zijnen roem, en werd na 
den afloop van dien veldtogt, 
naar Frankrijk teruggeroepen; 
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hij ontying e r , in 1780, den 
titel van koloael der Zwït-
sersche regimenten, die dè 
Garde van LODEWIJK XVI. 
uitmaakten. Bij het vertrek 
van dien Vorst kwam de graaf 
D'AITRY zijnen dienst aan de 
Nationale vergadering aanbie
den. Hij werd onmidd?]rjk 
na den 10 Augustus 1792, 
gearresteerd en beschuldigd, 
bevelen te hebben ten uitvoer 
gebragt, welker doel was, 

'zeide men , de volksoploopen , 
die op het kasteel der 'linge
ries aandrongen, aantevallen. 
Het is later gebleken, dat 
zulke bevelen nooit gegeven 
zijn; maar mogten zij het ook 
geweest zijn , zoo zouden er 
nooit omstandigheden hebben 
kunnen bestaan, die beter in 
staat waren, 0:3 dezelve te 
reg! vaardigen , en de wetge
vende vergadering, verklaarde, 
na kennis van de zaak te 
hebben genomen, dat het ge«! 
drag van den graaf D'AFFKY 
vrij was van alle verwijt. 
Eene soort van wonder had 
dien eerwaanïigen grijsaard aan 
de moordtooneelen der eerste 
dagen van September doen 
ontsnappen; de dood van een' 
zijner zonen , die op het pa
leis der Tuileries, zijnen ke
ning verdedigende, bezweken 
was, heeft zijn laatste levens
jaar zeer verbitterd. Hij is 
in 1793 in den ouderdom van 
80 jaren, op zijn kasteel van 
Saint-Barthëlémi, in het kan* 
ton Vaud of ïPaadland ge
legen , overleden. 
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ABFRY fLoi)F.wiïic Atjotia-
TINÜS PHiiitEPOs Graaf d') 
zoon van den voorgaande, 
werd in 1743. te Friburg $e~ 
boren. Toen zijn vader in 
1755 naar 's Gravenhage werd 
gezonden, vergezelde hij hem 
derwaarts als edeljonker der 
Ambassade, en werd achter
eenvolgend benoemd als Re~ 
giments-adjudant bij de Zwit-
schersche Garde, kapitein -
brigadier, veld-maarschalk en 
Juitenant-generaai. Hij voer
de tot den 10 Augustus 1792 
het bevel over de Zwitser-
sche Contingenten, die in het 
leger van den Boven-Rgn wa
ren ingelgfd, en, toen na de 
daarstelling van het nieuw 
bestuur, die op dezen dag 
Volgde, de contingenten af
gedankt werden, leefde de 
Heer D' AFFRY , in zijn va
derland terug gekeerd, geheel 
vreemd aan alle publieke za
ken. De gebeurtenissen, die 
elkander met eene groote snel
heid opvolgden, verpligtteu 
hem in 1798 het staatkundi
ge tooneel weder te betreden, 
want geheel Zwitserland werd 
eensklaps met eene inwendi
ge omwenteling, en eenen 
vreemden inval bedreigd. De 
graaf D'AFFRY als adjunct 
bij het geheim Comité van 
Friburg beroepen, werd ook 
als bevelhebber der militaire 
raagt benoemd; maar zich de 
geheele nutteloosheid eener 
gewapende verdediging niet 
kunnende ontveinzen , ZOg 
biagt aijne buitengewone voor-

zigtigheid niet weinig toe, 
om van zijne geboortestad al 
de ongelukken af te weren, 
die steeds de vreemde en bur
ger-oorlogen (bijna altijd nog 
verschrikkelijker in derzelver 
gevolgen) vergezellen. Toen 
de stad Friburg door de Fran-
sche troepen werd bezet, werd 
de graaf D'AÏTRY tot het pro
visioneel bestuur beroepen. 
Daar de toestand van Zmt~ 
seriand hoe langer zoo hag-
chelijker werd, en er in 1801 
en het volgende jaar hevige 
muitergen waren losgebar
sten , zoo werden de Zwit« 
sersche afgevaardigden door 
BONAPABTJE, toenmaals eercte 
consul, en die besloten had, 
zich als middelaar der kan* 
tons te doen erkennen, naar 
Pari/s beroepen. De Hoer 
D' AFFRY als een dier afge
vaardigden benoemd, wist 
zich met zoo veel beleid tus-
schen de Vnitarissen en de 
Federalisten te handhaven, 
dat hij, zonder zg'ne perso
nele gevoelens op te offeren, 
het vertrouwen der beide par
tijen won. Den 19 Februa-
rij 1803 werd er eene nieu
we staatsregeling aan,#»»'* 
seriand gegeven, de grap •? 
AEJFRY ontving dezelve uil aa 
handen van BONAJ?AR«S> Y 
hem tevens den titel ea « 
waardigheid van Landamman 
voor dat jaar opdroeg; in 

Zwitserland terug S&keétr' 
benoemde hem het kanWJ 
Friburg tot deszelfs eersten 
ambtman. Zoo lang als *T 
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bestuur duurde, wist lig, te 
midden de moegelgfcste om
standigheden, de orde te hand-'' 
haven en de partijen te be« 
vredigen. Toen BONAPARTE 
zich de keizerlijke kroon op 
het hoofd plaatste, werd D'AI?-
VRX belast, hem de geluk-
wenschen zijner landgenooten 
overtebrengen, en drie jaren 
later, om hem de belangen 
van Zwitserland, bij den oor
log van 1807 aantebevelen. 
Op de terugkomst eindelijk 
van zijne laatste reis naar 
Frankrijk, werwaarts hij zich 
begeven had, om den keizer, 
bij gelegenheid van zijn hu
welijk met de A artshertogin 
MARIA LOÜISA te complimen
teren, en op den oogenblik, 
dat hij gereed stond, om aan 
den te Hem vergaderden land
dag verslag van zijne zending 
te geven, werd hij eenklaps 
door eene beroerte overvallen, 
die hem den a6 Junij 1810 
in het graf stortte. Hij had 
juist het Groot-kruis van het 
legioen van eer ontvangen. 
Gelukkiger van over de par
tijen door de overtuiging- en 
de wijsheid, dan door de kracht 
van wapenen te hebben ge
zegevierd, heeft de graaf B'AJ?-
FRY eene gedachtenis nagela* 
ten, die algemeen in eer en 
in zegening is. 

t AERANIÜS (L.) een kluchtig 
dichter, die eenen zeer leven
d e n geest bezat. QUINTI-
Ï.IAKUS beschuldigt, hesn zijne 

•stukken door vuile redenen 

onteerd te hebben. Hij leef
de omtrent het jaar 100 vóór 
J. C, Er zijn ons van dezen 
dichter slechts eenige fragmen
ten overgebleven in het Cor
pus poetarum van MAITTAIRE , 
Londen 1713, in fol. 

. AÏRANICS (QOINTIANUS) , 
Rolneinsch Senator vervaar
digde een hevig schimpschrift 
tegen NERO, die hem deed 
sterven, wijl hij in de za-
menzwering van Piso gedeeld 
had. 

AFBICANÜS (SEXTITS JO-MTIS) 
een Christen geschiedschrijver, 
\e JSicópolis in Palestina ge
boren, schreef, om de Heide» 
nen van de oudheid van den 
waren Godsdienst, en van de 
nieuwheid der fabelen yan het 
Heidendom te overtuigen, on
der den keizer HELIO&ABAI.TJS , 
eene tijdrekening. Dezekro-
nijk in vijf boeken verdeeld t 

bevatte de Algemeene geschie
denis van ADAM tot den kei
zer MAORINTTS. Wij bezitten 
dit werk niet meer, dan in 
de jaarboeken van ETTSEBIUB,» 
Hij schreef aan ORI&ENES ee
nen brief over de geschiedenis 
van SUZANNA , die hij als onder
geschoven beschouwde; en ee
nen anderen aan ARISTIDES, ora 
de verhalen van denH. MAT-
THETJS en den H. LUCAS over 
het geslacht yan J. C, over-
eeatebrengen. De verklaring t 

die hij van deze schijnbare 
tegenstrijdigheid geeft, is niet 
zeer voldoende, Indien men 
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vooronderstelt, zoo als alles 
zamenloopt, om zulks te be
wijzen, dat H E I I ofJOACHIM 
(want deze beide namen zijn 
in de Heilige Schrift dezelfde), 
waarvan in het a3.atB vers van 
het III. Hoofddeel van den 
Heiligen LUCAS gesproken 
wordt, de vader van MARIA , 
en de schoonvader van JOZEF 
is, zoo verdwijnen alletegen-
bedenkingen* (Zie JOACHIM.) 
Deze schrijver bloeide in de 
III. eeuw. Op zijn verzoek 
herbouwde HEUOGABALUS , de 
stad Nicopolis, op dezelfde 
plaats, waar die van Emmaüs 
had gestaan. Men heeft nog 
fragmenten van een boek, dat 
men hem toeschrijft, Gestes, 
genaamd. Deze fragementen 
zijn in de Mathematici vete-
rès, te Parijs in 1693, in 
fol. gedrukt. 

AOABUS, een der twee en 
zeventig discipelen van J. C. 
voorzeide de gevangenschap 
van den Heiligen PATTLUS , en 
de hongersnood, die onder 
keizer QLAUDIUS het land ver
woestte. Hij werd , volgen.3 
de Grieken , te Antiochië ge-
mart iliseerd. Het Roomsche 
Martyrologium bepaalt zijn 
feest op den i 3 Februarq. 

^ AGAO, koning der Amale-
citen, aan wien SAÜI,, tegen 
het bevel van God, genade 
bewees, en dien SAMÜÖI. te 
Galgala, vóór het altaar 
des Heerdn ter dood liet bren
gen. Ten onregte hebbende 

hedendaagsche wijsgeeren dien 
Hoogen-priester van wreedheid 
beschuldigd. Hij was slechts 
de dienaar der Goddelijke regf-
vaardigheid, die hem uitdruk
kelijk had bevolen, Atuo, 
een goddeloos en wreed vorst, 
te doodèn. In het algemeen 
waren de tirannen, aan het 
zwaard der Israëliten opgeof
ferd , de geesels der naburige 
natiën , gedrochten van blned 
en verwoesting. Gewoon lijk 
werd de straf der wederver
gelding tegen hen uitgeoefend. 
(Zie ABONIBESECH , CHANAas, 
Jozui) DAVID, enz.) 

AGAMEDES en TKOPHONIUS, 
zonen van ERGINDS, koning 
van Orchomene ia Azië, i>£" 
roemd in de fabelleer, wa
ren groote bouwkunstenaars, 
en nog grooter gaauwdieven. 
Zij gaven te Delphos bewijs 
van deze dubbele begaafheid, 
en door het bouwen van den 
beroemden tempel dier stad, 
en' door het middel, dat zn 
hadden uitgedacht, om dage
lijks de koninklijke schatkist 
te plunderen. Wijl men de die
ven niet kon ontdekken, noc» 
verrassen, spande mea hun 
eenen strik, waar AOAMEDIS 
in gevangen werd, en waar
uit hij zich niet konde los
maken. Zijn broeder •«»£ 
geen ander middel, om zieti 
zelven te redden, dan hem 
het hoofd af te snrjden. »?" 
nigen tijd daarna opende d" 
grond zich voor de voeten van 

TUOPHONIUS, en zwelgde he!n 
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levend in. 

AGAMEMHON, Koning yan 
Argos en Vffycme, Veldheer 
van het leger der Grieken te
gen de Trojanen, offerde zij
ne dochter IEHIGENIE aan D I 
ANA op, en was genoodzaakt, 
aan ACHIUÜES , BRISEÏS we
der te geven, die hij van 
hem geschaakt had. In zijne 
staten teruggekeerd, werd de
ze held door ÜSGISTHUS ; min
naar van CLMEMNESTRA , zij
ne vrouw, in het jaar u 8 3 
vóór J. C. vermoord. ORES-
TES, zijn zoon, benam het le
ven aan den moordenaar van 
zijnen vader en van zijne min-
naressè, , 

AOANICEA, «*- Zie AGLAÖ-
NIOEA. 

A&ABITUS of A G A P E T D S I. 

{Heilige), Paus in 535, na 
JOAMNES II. bezat veel sterkte 
van karakter, en toonde zich 
doordrongen van het gewigt 
en de gestrenge pligten, zijner 
hooge waardigheid, Hg ging 
naar Konstantinopel, eensdeels, 
om aan het dringende verzoek 
van ÏHEODATOS, koning der 
Gothen te voldoen, dieeenen 
oorlog van den kant des kei
zers vreesde, als ten andere, 
om zich te verzetten tegen 
de ketters en tegen de be
scherming hun door JÜSTINIA-
HTJS verleend. s Deze vorst, 
die de zwakhe'id had, godge
leerde geschilpunten te willen 

I« DEEI,, J 
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beslissen, en de kerk te ver
ontrusten , door het keizerlijke 
gezag van voorwerpen af te 
trekken, waarover de zorg 
van hetzelve moest gaan , om 
het tot zaken te gebruiken, 
die tot een geheel ander ge. 
bied behoorden, bedreigde 
den Paus met ballingschap, 
om hem zoo doende te nood
zaken met den Eutychiaaa 
ANTHYMES gemeenschap te 
houden; AGAPITUS antwoord
de hem: Ik dacht met eenen 
Catholijken keizer te doen te 
Hebben} maar ik zie wel,, dat 
het met eenen DIOOZETIAAN 
is. De standvastigheid des 
Op per-Priesters boezemdeden 
keizer en den Eutychianen eer
bied in. ANTHYMtrs,;door de 
listen der keizerin THEODORA , 
patriarch van Konstantinopel 
geworden, keerde, uit vrees 
van verpligt te worden, het 
concilie van Chalcedonië aan 
te nemen, naar zijn Bisdom 
Trehitonde terug. De Paus 
verklaarde hem als geëxcommu
niceerd, ten zij hij zijne Catho-
liciteit mogt bewijzen, door 
dat Concilie te onderteekenen. 
MEMNAS, die zich even zeer 
door zijne kunde als door zij
ne godsvrucht onderscheidde, 
werd tot Patriarch verkozen. 
Wijl de Catholijken Kern vele 
klagten tegen SEVERUS en eeni-
ge andere Bisschoppen van de 
partij der Eutychianen hadden; 
gedaan, besloot hij dezelve 
in eene kerkvergadering te 
doen onderzoeken» Maar hg 

o 
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werd ziek en overleed te Kon-
stantinopel den 17 April 536, 
na den stoel van den heiligen 
PETKTJS elf maanden en drie 
weken bekleed te hebben. 
Zijn lijk werd naar Rome 
vervoerd j en den 20 Septem
ber daaropvolgende (dag op 
welken mèn zijne gedachtenis 
viert) in de St, Pieters-Kerh 
begraven. De Grieken vie
ren zijn feest den 17 April. 
Men heeft Breven van hem, 
waarin de ijver, de gods
vrucht en die Hoogepriesterlij-
ke grootmoedigheid doorstra
len, die de menschen niet 
kunnende vleijen, noch vree
zen, enkel aan rede en 
pligt toegeeft. De belange
loosheid van den heiligen Op-
per-Priester had hem zoo arm 
gemaakt, dat men, om inde 
noodige kosten zgner reis naar 
Konstaniinopd te voorzien, de 
gewijde vaten der St, Pieten-
Kerk moest verpanden. 

AGAPXTÜS of AGAÏETUS IL, 
volgde Paus MABrausofMAE-
ÏINUS III. in 946 op. Bij 
riep keizer OTTO op naar Ro
me , tegen BEHENGARITTS II., 
die zich tot koning Yan Ita
lië wilde verheffen; en regel
de het geschil, dat er tus~ 
üchen de kerk van Lorcks 
en die van Saizburg, 0pl 
zigtens het ffietropolitaan regt 
ontstaan was. Hij overleed 
in g56, als een Opper
priester, die zich evenzeer 
door sagns liefdadigheid als 
door z^nen ijver onderschei. 

den bad. 

AGAEITUS of AGAMÏUS ( 

Diaken der kerk yan .&>»-
stantinopel in de zesde eeuw, 
scareef eenen brief aan kei
zer JÜSTINIANÜS , over de plig-

Nen van een- .Christen-vorst. 
De Grieken, die desen brief 
grootelijks op prijs stelden, 
noemden denzelven de '•Ka-
ninklghe, Dezelve komt ia 
de Bibliotheek der Kerkvaders 
voor, en is verscheidene ma" 
len in 8.vö gedrukt. De naauw* 
keurigste uitgave van denaèl-
ven is die, welke BAHDÜBX 
in èene verzameling heeft 
in het licht gegeven, geti
teld: Imperium orientak, 
Parisüs, 1711, 2 dl.n in'fol. 
LOUEWIÏK XIII. vertaalde den-
zelven in zijne jeugd uit het 
Latijn in het Fransen; zijne 
vertaling is verscheidene ma
len gedrukt gewee3t. 

A G - A P I T Ü S Of AaiSBTVS, 

(Heilige) werd nog zeer jong 
zignde, door de Heidenen ge
roofd, die hem te Prenestra, 
tegenwoordig Palestrina ,.Vier 
en twintig mijlen van Rome, 
geweldige folteringen deden 
verduren. Men stelt ztjnei» 
marteldood onder AÜR^1**?.5' 
omtrent het jaar aj'ó> "& 
naam is beroemd ia ^e Li
turgische boaken van GSI<A* 
SITJS en van den heüige» w j ' 
GORIÜS den Gr'oote, &hm&ae 

in het martelaarsboek van 
BEDA , en in dat hetwelk *» 
naam van den heiligen « lE5 
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Eoirraus draagt. Hg wordt 
ia het Bisdom Besangon op 
op eene bijzondere wijse ver
eerd, 

AGAPIUS ,~ Grieksche Mon
nik van het gebergte Athos , 
in de XVII. eeuw. Men heeft 
van hem eene verhandeling 
getiteld het Heil der Zonda
ren , waarin hij uitdrukkelijk 
het leerstuk der Transsub
stantiatie onderwijst, zooda
nig als hetzelve in de Latg'n-
sche Kerk bestaat. Dit werk 
werd in 1641 en 1664 te 
Venetië gedrukt. Hetzelve is 

in het Volks-Grieksch geschre
ven. 

AGAR , eene Egyptische sla
vin, meid van SARA , die haar 
tot bij wij f aan ABRAHAM gaf. 
Zij werd de moeder van Is-
MAÖX,, dien zij, na, op bevel 
van God, uit het huis van 
ABRAHAM verjaagd te zijn, 
aan eene vrouw harer natie 
uithuwde. Het is meer dan 
waarschijnlijk, dat hare ge
schillen met SARA, en de on
lusten, die er uit voortspro-., 
ten, dit strenge bevel eisch-
ten. Het schijnt uit den tekst 
Van Genesis, dat zij aan ISASK 
zijn erfdeel, of het eerstge-
boorte-regt, ten voordeele van 
IsMAëi, wilde betwisten. De 
Voorzienigheid waakte echter 
over haar en haren zoon, die 
op het punt, om in de woes
tijn van dorst te sterven, door 
eene bron van helder water, 

B 
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welke een Engel der moeder 
aanwees, werd gered. 

AGASIAS, een beroemd beeld
houwer van Bfeze, vervaar
diger van het standbeeld, be
kend- onder den naam van 
Zwaardvechter der stad Bar«~ 
hezs, en dat men in 1814I1K 
het Museum van Pargs zag. 
Hetzelve werd met den Ai~ 
polio van het Belvedère te 
Nettuno, eertijds Antium, ge
boorteplaats Van NJSRO, ge
vonden. Indien men de ge
daante der letters van het op
schrift onderzoekt, zoo be
hoort dit standbeeld tot de 
grijsste oudheid. "Het is vol
komen wel bewaard, behalve 
aan den regter arm, door 
1! AÜLEGARDB zeer kunstig 
bijgewerkt. De kenners ko
men tegenwoordig overeen, 
dat dit standbeeld geen 
zwaardvechter voorstelt, maar 
tot eene groep behoort, en 
als men het wel beschouwt, 
dan schijnen de houding ea 
het gelaat van hetzelve, zich 
tot een hooger voorwerp te 
bepalen, als op eenen ruiter, 
wiens aanval het wil afwach
ten, of als zich tot eene be
storming voorbereidende. De 
trekken van den zwaardvech
ter zijn van eenen minder 
idealen stijl, maar niet min
der volmaakt, dan die vare 
den Appollo van het Belve
dère. De Heer WINOKEI-
MANN, over dit standbeeld 
«prekende,, dat mea daaren* 
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boven van eenen kleren oor
sprong meent te zijn, dan de 
invoering van de barbaarsche 
spelen der zwaardvechters in 
Griekenland, drukt zich aldus 
uit: » Het is eene verzameling 
der enkele schoonheden der na
tuur in efeaen volmaakten ou
derdom , zonder eertig bijvoeg

sel der verbeeldingskracht", 

AGASICMS, koning Van La-
cedemönië, omtrent het jaar 
680 Vóór * J. C. beroemd door 
het antwoord, dat hij gaf, 
aan iemand, die hem vraag
de , hoe eeu koning gerust 
kan leven: JDoor zijne onder
danen te behandelen, gelijk 
een vader tijne hinderen be~ 
handelt. Iemand zeide aan 
dezen vorst zich te verwonde
ren, dat, wijl Mj zich gaar
ne onderwees, hijTUILOSHA.»' 
MES , eenen zeer welspreken-
den Sophist van dien tijd, 
niet bij zich liet komen: Ik 
wil, antwoordde hi j , de leer
ling van diegene zijn, aan wie 
ik het leven te danken heb, 

AGATHA (Heilige), eene' 
Maagd te Palermo geboren, 
was van eene edele af
komst, en bezat eene zeldza
me schoonheid; zij stierf ia 
het jaar a5i na J. C. in de 
gevangenis, na verschillende 
folteringen te hebben onder
gaan, wijl zg aan de liefde 
van QuomANüs, landvoogd 
van Sicilië, niet had willen 
beantwoorden. De Grieksche 
men van haren marteldood 

sgn vervalschf. Diegene, wel
ke wij in het Latijn bezitten 
zijn minder gebrekkig, en klim
men daarenboven tot eene 
hooge oudheid op. T I M E -
MONT heeft er een uittreks?! 
van geleverd 3 dl" bladz. 409 
en volgende.. Wij bezitten 
daarenboven twee lofreden 
van de heilige AGATHA, de 
eene in de Vil. eeuw door den 
H. ABHKLivtus van JSnqeland, 
en de andere in de IX. eeuw 
door den H. METHODHTB , Pa
triarch van Konslantinopel, ge* 
schreven, en twee lofzangen 
ter harer eere zamengestela. 
Een derzelve vindt men on
der de gedichten van Paus 
DAMASIÜS , de andere, die van 
den heiligen ISIDOBUS van Se-
vïlle is , is door BOM-ANDUS 
in het licht gegeven. Haat 
naam komt in den Canon der 
Mis yoor. 

A&ATHARCIDES ," een be
roemde Grieksche Aardrijk
en Geschiedkundige» te G/ridt 
geboren, is de eerste, die ee
ne beschrijving yan den rw-
noceros of neushoorn heeft ge
leverd. Deze beschrijving va« 
den rhinoceros is zeer ver
schillend van de gedaante »» 
diers,,dat tegenwoordig dI0B 

naam draagt. Bij leeWeom; 
trent het jaar 160 Vóc-r a .£ 
STRABO, JOSEPHUS en rB" 
TIUS halen hem roet lof ««•• 
Er zign ons fragmenten v» 
eenige zijner werken overë 
bleven; te weten; Ve mfr 

1 tiubro; De Asia, »« {m 
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• boeken; Eur opiaca, waarvan 
ATHENÉUS het a8.ste, 34,ste 

en 38.sie boek aanhaalt. 

A&ATHARCÜS, een schilder 
van Samos, de eerste, die in 
de stad Athene, het Yerge-
zigt op de tooneel decoratien 
toepaste; hg, leefde omtrent 
400 jaren vóór J. C. 

AGATHIAS, 'de schoolgeleer-
de, advokaat, ia de VI. eeuw 
'te Myrine geboren, oefende 
zijn beroep te Konstantinopel 
uit. ' Hij is de schrijver eener 
Geschiedenis van die stad, die 
tot een vervolg op die van 
PBOCOPIUS kan dienen. Dezel
ve is in het ïransch vertaald 
door den president CÖITSIN in 
zijn tweede deel Atv Geschie
denis van Konstantinopel. 

AGATHO {Heilige) , Paus, 
een Siciliaan yan geboorte , 
maakte zich vooral bemind 
door eene diepe, nederigheid, 
eene bewonderenswaardige 
zachtmoedigheid, en eene 
groote neiging p om wel te 
doen. De wijze, waarop hij 
gedurende verscheidene jaren 
den post van Schatmeester der 
lloomsche Kerk bekleedde, 
deed hem waardig oordeelen, 
om in 679 Paus ÜOMNUS op-
tevolgen. In het volgende jaar 
presideerde hij door zijne Le
gaten in het zesde algemeene 
Concilie, door de zorg van kei
zer KOJSSTANTIJN PoG-qNATUB, 

te Konstantinopel tegen de 

Monothelisten zamen,geroepenv 
Hij schreef aan dien Vorst 
eenen schoonen brief, in wel« 
ken hij het Monothelismus 
door de bestendige overlevering 
der Roomsche Kerk bestreed; 
D De Catholgke wereld, zeide 
hi j , erkent deze Kerk, voor 
de moeder en de meesteresse 
aller, andere. Haar voorrang 
komt van den Heiligen PETRUS, 
den Vorst der Apostelen, aan 
wien Justrs CHRISTUS , de lei
ding zijner kudde heeft aan
bevolen, met de belofte, dat 
zijn geloof nimmer zoude wan
kelen." Toen deze brief aan 
de Vaders der Kerkvergade
ring was ter hand gesteld, 
ontvingen zij denzelven met 
eerbied, en verklaarden een
parig , dat PSTRVS door den 
mond van Aadrno had ge
sproken. Deze heilige Paus 
bewerkte de herstelling van 
den heiligen WILERIDTJS op 
den Bisschoppelijken stoel van 
Yorch, vernietigde de schat
t ing, die de keizers van de 
Paussen eischten bij hunne 
verheffing, en overlaadde de 
geestelijkheid en de kerken 
van Rome met weldaden. Hij 
overleed in 682, na twee ja
ren en zes maanden den stoel 
van den heiligen PETROS te 
hebben bekleed. Door het 
groot aantal zijner wonderen, 
heeft h i j , volgens ANASTHA-
SITIS , den bijnaam vaft TIuiu* 
maturgus verworven. ^ Hij 
wordt zoo wel door de Grieken 
als door de Latgnen vereerd, 

b 3 
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AÖATHOCI.E8, tiran van Si
cilië, de zoon eens potten
bakkers, werd in het jaar 
359 vóór J. C , te Eeggiom 
Galabrië geboren. Hg overwon 
de Karthagers bij herhaling, en 
werd door ARCHAGATTTS in het 
jaar 287 vóór J. C. vergeven. 
Men zegt, dat, om zijne ge
boorte niet te Vergeten, hij 
zich in gouden en aarden 
vaatwerk liet bedienen. 

- AGATHÓN, een treur- en 
kluchtig dichter, en tijdge
noot van PIATO, van wien 
ons eenige fragmenten in 
ARISTOTELES en ATHENEUS zijn 
overgebleven. Men verhaalt, 
dat zijne daden beter waren 
dan zijne stukken. Na het ten 
tooneel voeren van zijn eerste 
treurspel, gaf hij aan de voor
naamste aanschouwers eenen 
prachtigen maaltijd, zonder 
twijfel, opdat de vermaken 
der tafel, hen voor de verve
ling des tooneels schadeloos 
mogten stellen. Hij leefde 
omtrent het jaar 368 vóór 
itC. 

A&fiBsws of A&DisTis, een 
gedrocht, man en vrouw en 
steen te zamen, of naar goed-
vmden, na het eene en dan 
jhefc andere, zoon van Jin?t-
TEK en van den steen AGDTJS 
was de schrik der menschen 
ea zelfs der goden, die hem 
verminkten. De Grieken ba
den hem aan, als eenen mag-
»igen geest. Men stelt hem 
dikwijls voor met dit opschrift: 

A G E. 

AGDESTIS triplex, modi» vir, 
modo fiemina, saxurn. 

AGELET ( JOZEF LEPAUTE 

D') , lid der Fransche Acade
mie, werd te Tkoue4a4oitg 
in 1751 geboren. Kweekeling 
van den sterrekundigenLALAN-
DE zijnde, ging hij in 177$ 
zelf als sterrekundige scheep, 
tot eenen togt naar Austra-
lis, onder bevel van den Heer 
KEKGUEMH-. Van zijne reis 
terug gekomen, bood hij 
der Fransche Academie, een 
groot aantal waarnemingen 
over de planeten en sterren 
aan. Men heeft van hem 
aanteekeningen over denzon
nen afstand van VENUS, e" 
over de langdurigheid des jaars. 
Hg kwam om het leven in 
den "togt van den Heer M I * 
PEYHOÜSE , met wien hij als 
sterrekundige vertrokken was. 

AGEMIÜS (ANXONITTS),Bis
schop van Acerno in het *o< 
ningrgk Napels, zag het eer
ste licht te Sorrento en over
leed in 1608. Hg gaf C°m: 
mentaria over de Psalmen Hl 
het licht, te Rome infolge* 
drukt; over JÈREMIAS m 4» 
en. over HABAKUK , in 8.T0 iie 

vrij gezocht zijn. Hgjver 
door Paus GiiEGomirs*•*«• 5 
bruikt tot de Grieksche uitgaf 
der zeventigen van Rome. JQ~ 
ne Aanteekeningen op de Ps™~ 
men is het beste van aUg06 

werken, 

AGESANDEB , een Rhodisan; 



vervaardigde , onder keizer 
VESPASIANUS , met twee ande
re beeldhouwers (POXÏDORXTS 
en ATHENODORTTS) , de groep 
van LAOCOÖN, «en der schoon» 
ste overblijfselen der oudheid. 
Men zag dezelve te Home, op 
de plaats van Belvedère in 
het Katikaan, Zij werd naar 
Farys vervoerd, alwaar men 
dezelve in 18IÖ nog zag, Pia-
NITJS spreekt in het &6.Bte Boek 
zijner Natuurlijke Historie met 
den grootsteh* lof van deze 
groep. Er bestaan in Franh-
rijh en in de Nederlanden ve
le schoone kopijen derzelve, 
doch de schoonste vindt men 
in de galerijen van Florence , 
door eenen ridder van Sint-
Jacob vervaardigd. 

AGESILAXTS ï . , zoon van 
DoKYsstrs, Koningvan Sparta. 
Zijne regering was, volgens 
PAUSANIAS, zeer kort, maar 
EusEBiua laat hem 44. jaren 
regeren» -

AoEsiirAüs I I . , Koning van 
Sparta, beklom den troon 
ten nadeele van LEOTICHIDES , 
aan wien dezelve toebehoorde. 
Deze Koning, door de natuur 
mismaakt,klein, meteen wal
gelijk gelaat en kreupel, ver
goede door de hoedanigheden 
der ziel, die des ligchaams. Hg 
overwon TISSAEHERNES , Per-
zischen veldheer, en Mj zou 
zijne zegepralen tot in het 
hart der Monarchie hebben 
voortgezet, indien hij niet ge-
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noodzaakt ware geweest, de 
Atheners en Beotiërs, die zijn 
vaderland verwoestten, het 
hoofd te gaan bieden. Zijn 
terugtogt was zoo snel, dat 
hij ïn 3o dagen, den weg 
aflegde, waartoe XjsRXEseen 
jaar gebruikt had. Hg hakte 
bij Coronea, het vijandelijke 
leger geheel in de pan. Daar
op veroverde hij Corinthe, 
en zou zijne wapenen, indien 
hij niet ziek ware geworden, 
nog verder hebben doen door
dringen. Zoo lang als hij niet 
aan hun hoofd was, werden 
de Lacedemoniërs overwon
nen; maar zoodra als hg her
steld was, vergoedde hg al
les weder door zijne dapper
heid. In zijnen ouderdom on
dersteunde deze vorst NEOTE' 
WABO tegen ÏHAKACTTS : deze 
togt was even zoo gelukkig 
als de andere. Hg overleed 
bij zijne terugkomst in Cyrë-
naïca, in het jaar 36i vóór 
J. C. het 84.0 jaar van zijnen 
ouderdom, en het 44.» zgner 
regering. Deze Koning wilde 
niet, dat men hem standbeel
den zoude oprïgten, de nako
melingschap heeft hem dezelve 
opgerigt, en zijnen vriend X E -
XO3?HON had hij tot geschied
schrijver. CYNISCA, zijne zus
te r , was de eerste vrouw, 
die in de Olympische spelen, 
op paarden, die zij op ver
zoek van AGESIULUB, zelve 
had afgerigt, den prgs van 
den wedloop behaald heeft. 

4 
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AGESIPOUS , Koning van 
Lacedemonië, door zijnen 
moed en zijne krijgsdeugden, 
de waardige ambtgenoot van 
AGESHAUS II. Hg verwoestte 
Argolide en Mantinea, en 
plunderde de OJynthiërs. Hij 
stierfin het jaar 38o vóór J« C. 

'AGGEÜS, een iet"ia klei
ne profeten, moedigde de Jo
den aan tot de wederopboü-
wing des tempels, door bun 
te voorzeggen, dat de tweede 
heerlijker zou zgn, dan de 
eerste: eene zinspeling, die de 
komst van JESVS CHRISTUS in 
dezen nieuwen tempel ten'doel 
had: want bet is zeer zeker > 
dat hij in alle andere opzig-
ten, veel minder was, dan de 
eerste. AGGEÜS profeteerde in 
het jaar 5i6 vóór de Chris
telijke tijdrekening. 

AGIEB. (PETRUS JOAWNEB) , 
Oud-Advocaat bij het parle
ment, en een der presidenten 

, van het koninklijke hof van 
Parps, werd den 28 Decem
ber 1748 in die stad geboren. 
Zrjn vader, procureur bij het 
parlement, was bezorgd hem 
eene zeer beschaafde opvoeding 

maakte daar hij bij de me
destreving op de Universiteit 
den eer-prijs, en de vier an
dere eerste prgzen behaalde. 
Reeds m zgne prilste jeugd 
de grondstellingen der oppol 
«"«ingezogenhebbende, ver-
b««4 hij zich, toen hij de 

'ii A G I . 

loopbaan der regfsgeleerdheid 
intrad,, roet de mannen der
zelfde partij, én behoorde tot 
de school van MEY , MA.VL-
TROT en JAEiNÉAüé <M werd 
AGIER , dadelijk na het be
gin der omwenteling, toen 
bijna al wat PORT - R OTAL 
aankleefde met geestdrift het 
nieuwe stelsel aannam, als 
plaatsvervangend afgevaardig
de bij de Stateri-Generaal ver-
kozen, en niet onwaardig ge
oordeeld» om lid der gemeen
te van Parijn te zgn» In 
deze hoedanigheid werd hij 
belast de bewerkers en mede-
pligtigen der samenzweringen 
van het hof tegen het volk, 
pan r3 en *4 Juli} t en die 
eerier factie tégen het hof van 
5 en 6 October, te vervolgen-
In het rapport, dat bij in De
cember over deze verschillen
de gebeurtenissen gaf, komt 
onder andere vreemde grond
stellingen het volgende voor: 
Dat de bevelen des Konings 
den uitvoerders van geweld
dadigheden niet tot verschoo
ning konden dienen. Dit Wa° 
de eenige maal niet, dat hg 
revolutionnaire gevoelens aan 
den dag legde, en de re
devoeringen , die hij omtrent 
dien tijd uitsprak, dragen on
na alle den stempel van den 
toenmaals heerschenden Seest* 
Maar wijl de tijd aan zoo 
vele buitensporigheden, e^ 
zoo vele dwaasheden regt heelt 
doen wedervaren, zullen wij 
vlugtijg over datgene henen 

stappen, wat de pres» ident 
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AGIBR omtrent dezen tijd ver
ligt heeft. Wij moeten ech
ter zeggen, dat hij zich met 
vuur de zaak der constitutio
nele kerk aantrok, en dezel
ve tot aan het einde van zijn 
leven heeft voorgestaan. Na 
zich gedurende het schrikbe
wind in eene vreedzame schuil
plaats afgezonderd te hebben, 
kwam hij na die dagen van 
algemeene ellende weer te 
voorschijn ,' werd, na den val 
van FotrQTriER-TiNvii,i,E, pré
sident der rövolutionnairë regt-
bank, bekleedde verschillen
de posten, die, even als de 
toenmalige besturen, voorbij 
gingen, > en kwam eindelijk' 
ónder BONAEAMPE tot den post 
van vice-president van het 
hof, later koninklijk gewor
den. In de waarneming zij
ner bedieningen is hij den aa 
September i8a3 overleden, 
en in hem is een der sterk
ste steunsels der constitutionele 
kerk én der dwalingen Van 
FORT-RÖYAI, , die hij open
lijk en zonder omwegen be
leed, gevallen. De President 
Aaien bepaalde zich gedu
rende zijn leven niet enkel 
tot deoverheidsbediening; hij 
•wilde ook schrijver zijn, en 
heeft zonder de gelegenheids 
brochuren, en de geleverde 
artikels aan de nieuwe uit
gave van DENIZART en aan de 
godsdienstige kronijk, mede te 
tellen, twee. en twintig boek-
deelen over verschillende on
derwerpen in het licht gege-
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ven; Zie hier de lijst zgner 
werken, zoo als wij dezelve 
aan het hoofd der Catalogus 
zgner Bibliotheek vinden, door 
eenen vriend van den over
ledene in het licht gegeven, 
die dezelve doet voorafgaan 

, door een kort overzigt pan het 
leven en de werken van den 
Meer JeiBnï'De schrijver 
Van -dit kort overzigt zwaait 
eenen grooten lof toe aan de 
constitutionele grondbeginse
len, en het overdreven Jan* 
senïsmus van ^zijnen vriend; 
waardoor men er den schrij
ver ligt van heelt kunnen ra
den , die ons daarenboven nog 
met een uitgebreider werk be
dreigt.: I. Le Jurisconsulte 
national. —- (De Nationale 
regisgeleerde), drie brochures 
vereenigd, betrekkelijk eene 
constitutie, en gezamenlijk in 
1789 in 8.VQ uitgegeven* — 
II. Vues sur la, réformdtion 
des lois civiles etc. — (Blik
ken óp de verbetering der bur
gerlijke wetten; enz.) 1793. —-
III. Traite du mariage dans 
ses rappor te aveo la religion t 
et les lois nouvelle de Frarice. 
— (Verhandeling over het 
huwelijk, in desielfs betrek* 
kingen met den Godsdiensten 
de nieuwe Frahsche wetten») % 
2 dl.» in S.vo In dit geschrift, 
waarin de schrijver zijne 
school, in al wat dezelve 
strijdigs met het geloof der 
Kerk ten opzigte van dat Sa
crament leerde, verre over
treft, kent bij aan de bur-

b 5 
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gerlijke magt, het geheele 
gezag over het huwelijk toe. 
Hij valt hevig uit tegen het 
Concilie Van Trmte, aan het
welk hij de eigenschap van 
algemeenheid weigert, en 
waarvan hq beweert, dat 
noch de tucht» noch de leer 
in Frankrijk zijn aangenomen; 
ellendige leer., die een andere 
Jansenist, de Heer TABASATTD 
weder heeft zoeken op te wek
ken , IV. Justificationde FnA~. 
FAOZO SABPI. — (Begtvaardi-
ging van FBA-PAOZO SABPI) , 
Ï 8 I i in 8.vo Een slechte com
pilatie, door den schrijver on
dernomen, om zijne verbitte
ring tegen het Concilie van 
Trente te regtyaardigen. V. 
Vues sur Ie second avénement 
de J V C , ou Analisedel'ou* 
vrage de LACVRZA,—-(Blikken 
op de tweede komst van J. C,, 
of ontleding van het werk van 
LJCVXZA) 1818, in 8.vo een 
blaauwboekje,vol drooraerijen 
en ongerijmdheden ten voor-
deele van het mïllenaris* 
mus (*), Men vindtin de N.os 
636 en 638 va,n den Franschen 
Vriend van Godsdienst en Ko
ning , zeer belangrijke aantee-
Jceniagen, over de werken, die 
de Appelanten, ter verdediging 
van dat gevoelen hebben in het 
licht gegeven. VI. Psaumes 
nouvetlement traduits sur 
F Hébreu et mis dans leur or-

dr e naturel. — (Psalmen, op 
nieuw uit het Hebreeuwsch 
vertaald, en in derzelver na
tuurlijke orde geplaatst), i8og , 
3 dl.u in 8.vo VII. Hetzelfde 
wérk in het Latijn in i8.m0 

1818.. VIII. Propheties con-
cernant J. C. etl'Egtisedpar-
ses dans les livres saints,am 
des explications et des notes. 
— (Voorzeggingen aangaand* 
J. C. en de Kerk, in de heir 
lige boeken verstrooid, niïst 
verklaringen en aanteekeni»' 
gen) 1819 in 8.™ IX. Les 
Prophètes nowellement tra
duits sur VHèbreu, avec des 
explications et des notes on-
tiques. JSAÏB — (De Profe
ten, op nieuw uit het Me-
breeuwsch vertaald, met ver
klaringen en ophelderende aaw 
teekeningen. ISAÏAS.) 1820. 
2 dia in 8.vo X. , ISBMOU, 
1821.2 dU ia 8.™; XLE«-
CHiëx,, 1821. 2 d l-n m

n l
8 ,I° 

XII. DAHIB* 182a, X Dl. in 
8.VP XIII. Les petits prophe
te*. (De kleine profeten]11822. 
a dl.» in 8 . v o - XIV. Corrr 
mentaire mr VApooal</p*> 
(Aanteekeniningen op het ?o>* 
der Openbaring) i8a3.3 ' ü l ' 
in 8.vo In deze 16 bpekaee-

len, welke de president Ao«* 
over de heilige Schrift heeti 
in het Jicht gegeven, onWjJ-
kelt hg al de vooroordelen 
zgner sekle, en schgnt w» 

(*) Ofhet stelsel van het duizendjarige ryk , hetwelke daOf' 
*n bestaat , dat de aarde na het laatste oordeel, duitend ƒ«* 
»"«» 4ang een paradijs sou *ijn. 

V e r t a l e r . 
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dezen arbeid enkel onderno
men te hebben, orn haar ever 
hare verliezen te troosten. Hij 
volgt in de verklaring der 
voorzeggingen, de dwalin
gen , der beruchtste Appelaii-
ten JETEMARB , JOUBERT , PON-
CET,BOUBSIEU enz, Hij ziet in; 
de Kerk niets dan verduiste
ring, verbastering en afvallig
heid. Hij maakt de bekeering. 
der Joden bekend, en schetst 
hunne geschiedenis, in die toe
komstige tijden,' zoo riaauwkéu-
rig af, dat wij er niet meer 
van zullen weten» wanneer de 
gebeurtenissen hebben plaats 
gehad. Hij voorzegt, dat JE-
SDS CHRISTUS zigtbaar op de 
aarde nederdalen, en er zijn 
duizendjarig rijk stichten zal, 
Eindelijk beklaagt hij zich bit
terlijk over de Paussen, Bis* 
schoppen, Jesuiten en Ultra-
montanen. Gelukkig, dat zoo 
vele dwaasheden en onbe
grijpelijke zotternrjën, def-
zelver schrijver niet overleefd 
hebben, maar, in eene ver
getelheid rusten, die men niet 
ligt op het denkbeeld zal ko
men , om te storen. 

AGWDX,I>HUS , hertog van 
Turin , koning der Longobar-
den, overleed, na geheel / -
talie, behalve Ravenna, aari 
zijne magt te hebben onder
worpen, in 5go te Pavia, 

Aois II., koning van Spar-
*a , overwon.de Atheners en 
Arginers, en onderscheidde 
ach in den Peloponesisshea 

oorlog; Men acbrijft Ijem eene 
zeer bekende en zeer waar
achtige zinspreuk toe. De 
afgunstigen zijn eeer te bekla
gen , wp'l tij zog wel door het 
ge,luk van anderen, als door 
hunne eigene ongelukken ge
folterd worden. Men verhaalt, 
dat hij aan eenen redenaar, 
die hem een antwoord, vraag
de, voor degene die hem ge
zonden hadden, zeide: Zeg 
hun, dat gij vele moeite hebt 
gehad t om te eindigen, en ik 
om u aan te hooren. Hij 0-
verleed in het jaar 399 Yoor 
J. C. 

Aois III,, zoon van AR-
CHIDAMÜS', uit- den tweeden 
tak der Heraklieden, volgde 
zijnen vader op, ea beklom 
den Spartaanschen troon in 
het jaar 346 vóór J. C, Hij 
was de zoon van AOESHAÜS^ 
en was een der vorsten, die 
de vrijheid* huns lands met 
den meesten ijver tegen de 
eerzucht van ALEXANDER ver
dedigden. In zijne jeugd als 
afgezant, naar PHILIPPFS van 
Macedonië gezonden , gaf de
ze vorst zijne verwondering 
te kennen, hem alleen te 
zien, terwijl de overige Griek-
schè staten hem door verscheh 
dene afgevaardigden deden 
begroeten, en riep uit: iHoei 
zendt Sparta mij slechts eenen 
enkelen afgezant!" » Het is 
voor een enkel man voldoen
de, ' ' antwoordde hem Aois 
op eene laconische wijze. 
Zijn haat tegen de Macedo-

http://overwon.de
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niërs was, onverzoenbaar, en 
hg wachtte slechts op ee
ne geschikte gelegenheid om 
denzelyen te, doen losbarsten. 
Na den slag van hsus, nam 
hij 8,000 man onder de Griek-
sche huurlingen aan ,, die door 
dan Perzischén koning bezol
digd 1 werden en naar hun 
land terug trokken. DARIUS 
zich verbonden hebbende, om 
in al de onkosten te voorzien, 
zoo rustte Ams eene vloot 
uit, zeilde naar het eiland 
Creta, en ónderwierp een 
groot gedeelte van hetzelve. 
Bij zijne terugkomst te Spar-
ta, had ALEXANDER juist den 
slag van Arbelles gewonnen , 
waarin DARIUS geheel versla
gen werd. AGIS verloor den 
moed nog niet; hij spoorde 
verscheidene Griekscheu staten 
aan, om zich van het juk 
der Macedoniërs te bevrij
den \ ligtte een leger van 
520,000 man, en 2,000 paar
den j en trok tegen ANTIPA-
TJER op; die. hem met 40,000 
soldaten kwam bestrijden, De 
Lacedemoniërs werden ;door 
de meerderheid van het ge
tal der vijanden niet afge
schrikt, en zij vochten met 
hunnen gewonen moed, De 
slag was bloedig, en Aois 
werd zwaar gekwetst. Op 
den oogenblik, op welken 
eenige zijner soldaten hem in 
zijne tent bragten, was hij 
o» het punt, om door de vij
anden omsingeld te worden. 
A«s beval hun, hém te ver
laten , en hun leven ter ver

dediging des vaderlands te 
sparen. Hij bleef alleen, en 
hoewel zijne krachten bijna 
geheel uitgeput waren, vocht 
hij geknield, tot dat, door 
eenen werpschicht getroffen, 
hij in 355 yóór J. C, na ne
gen jaren geregeerd te heb
ben, op zijn'schild uitgestrekt, 
den geest gaf. Hij was, een 
dappere , regtyaardige en ver
lichte koning. 

Aois IV., koning van Spar-
ia, ondernam onmiddellijk:na 
zijne verheffing op den troon, 
om de schulden te vernieti
gen en de goederen algemeen 
te maken. Oeze hervorming, 
die het heilige regt van ei
gendom vernietigde, behaag
de enkel aan de verkwisters, 
aan de met schulden bezwaar
de lieden, en aan de armen. 
LEONIDAS, ambgenoot van A-
GIS , deed dit onregtvaarüige 
plan verwerpen. Aois werd 
in de gevangenis geworpen, 
en omtrent het jaar a35 vóór 
J. C. op bevel van eenen 
ephoor gewurgd. Alvorens 
de marteling te ondergaan» 
zeide hij tot iemand die,ween
de» Veeg uwe tranen af> 
want, wyl de onregwardië' 
heid mg doei sterven, v*rdien 

ik minder beklaagd te W' 
den, dan de bewerkers «>.«» 
mijnen dood. Hg is de eerste 
vorst niet, die door «qneon
derdanen uit te schudden, 
eene regtyaardige zaak beet' 
meenen te yewigten, 
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Aais, dichter van Argos, 
een der slechtste rijmelaars, 
maar een der bekwaamste 
vleijers van zijnen tijd, had 
meer invloed bij ALEXANDER 
den Groote, dan zelfs zijne 
veldheeren. AGIS en zijne 
makkers hielden niet op, aan 
dien vorst te herhalen , dat, 
wanneer Iwj in den oppersten 
Hemel zoude verschijnen, HER
CULES, BACOHÜS, CASTOR en 
POLLUX niets dringender zou
den te doen hebben, dan 
hem hunne plaals in te rui
men. 

AOLAONICEA óf A G A N I C E A , 

dochter van HEGETOR , een 
Thessaliesch Heer. Wanneer 
zij eene maansverduistering 
voorzag, deed zrj den men-
schen van haren tijd geloo-
ven, dat zij dit Hemel-Lig-
chaam weg kon nemen, wan
neer het haar behaagde. Toen 
later haar bedrog ontdekt werd, 
dreef men met haar den spot, 
hetgeen tot het volgende 
Grieksche spreekwoord aan
leiding gaf: Gij bestuurt de 
maan te uwer beschaming. 

AGLAÜKOS Of A&RATJLOS , 
dochter van CECROES, beloof
de aan MERCORIUS, om voor 
eene belooning, zijne drift 
Voor hare zuster HEBSÉ te 
begunsligen. PALLAS , over: 
deze overeenkomst veront
waardigd , boezemde haar zulk : 
eene ijverzucht tegen ÜERSÉin," 
dat zg alles in het werk stel
de, om oneenigheid ttwschen 

hen te zaaijen. ••• PALLAS gaf 
daarna aan de drie zusters/ 
AOLAÜROS, HERSÉ en FAN-, 
DROSUS, eene mand, waar
in ERICUTHONIUS opgesloten 
was, met verbod van dezelve 
te openen. AGLAUROSen HEU
SE" konden hare nieuwsgierig
heid niet bedwingen, doch 
zij hadden niet zoodra de mand 
geopend, of zij werden met 
razernij bevangen, en wier
pen zich in eenen afgrond 
neder, Zij werden in zwa
luwen veranderd, 

A&iAtis, de armste der Ar-
cadiërs, dien AFOLLO , wijl 
hij de grenzen van zijn klein 
erfdeel nooit was te buiten 
gegaan, en hij wel tevreden 
van de vruchten leefde, die 
het hem opleverde, gelukki
ger oordeelde dan GYGES. 

AGNAN of AGNANÜS (Heili
ge) was, volgens het alge-
meene gevoelen, geboortig van 
Vïenne in Gallië, en leefde 
eenigen tijd afgezonderd in 
eene cel in de nabijheid dier 
stad. Daarna begaf hg zich 
naar Orleans, werwaarts hij 
door den roem van den hei
ligen Bisschop EÜVERXÜS ge
lokt werd. Tot .Priester ge
wijd zijnde, werd hij met het 
opzigt belast van het Klooster 
van Saint-Laurent des Orge-
rils, in de voorstad van Or
leans gelegen, en dat niet 
meer dan een prioorschap van 
Cluny is. De heilige EUVER-
TUS, die zijn einde voelde 
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naderen; verzocht hem tot 
opvolger, hetwelk hem werd 
toegestaan; hij legde het be
stuur van zgn Bisdom ne~ 
der, en" stierf kort. daarna, 
namelijk 'den 7 September 
391. De heilige AG-NAF regfc 
vaardigde door zgn gedrag, 
de keuze, die men gedaan 
had. Hij liet de kerk van 
het heilige Kruis, door zij
nen voorganger gesticht, met 
meer luister herbouwen. Bij
na, zestig jaren had hij den 
Bisschoppelijken stoel bekleed, 
toen de Hunnen, aangevoerd 
déor ATTIÜA , Orleans kwa
men belegeren. Hg had den 
storm voorzien, en was naar 
Arle gegaan, om den veldheer 
AÏTIUS, om hulp te verzoe
ken. Intusschen zetteden de 
barbaren bet beleg met na
druk voort. 0e heilige Ao-
SAN moedigde zgn volk aan, 
«n vermaande hetzelve om 
zgn .vertrouwen op God te 
stellen. Ia de afwachting der 
hulp; die han beloofd was, 
genden alle vurige gebeden 
hemelwaarts. Toen eindelijk 
allee verloren scheen, wer
den de barbaren, door de 
Romeinen, bij welke zich de 
Gothen gevoegd hadden, 0-
irerwonnen en verstrooid. Men 
schreef deze overwinning nog 
meer aan de gebeden en aan 
de voorzigtigheid van den hei
ligen Bisschop, dan aan de 
dapperheid van Aintra toe, ' 
die het Romeinsche rijk op 
den rand van deszelfs onder» 
gang, alleen nog staande hield. 

Men stelt den dood van den 
heiligen AGNAN op den 17 
November 453. Hij werd be
graven in de Kerk van Saint-
Laurent des Orgerils, van 
waar zgn lïgchaam later is 
overgebragt in die van den 
heiligen PETRUS, welke Kerk 
den naam van den Heilige 
heeft aangenomen. Hij wordt 
op dien dag, in de oude May 
tyrologiums' genoemd. De 
Hugenooten plunderden in 
i562 zijne Relikwiê'n-Kas, en 
verbrandden zijne overblijfse
len, met die van vele andere 
Heiligen, welke op dezelfde 
plaats rustten. AGNAN ver
kreeg door zijne gebeden, de 
genezing van den stadvoogd 
van Orleans, en men ver
zekert, dat hieruit het voor-
regt is ontstaan, hetwelk den 
Bisschoppen van Orleans ver* 
Jeend is, om btj hunne intre
de in de stad al de gevange
nen te verlossen. WH voor-
regt is ten minste oud. ï™s 

DE CHARTRES {Epist. adsanct. 
AÜREL.) spreekt over hetzel
ve als'over een gebruik, dat 
in zijnen tijd reeds tot eene 

algemeen bekende gewoonte 
was geworden. Jn i8o3 heeft 
men te Orleans in 8.v° »"*" 
gegeven J Ahregè de la **'*et 

des miracles- de Saint > M * ' 
— (Korte schets pan het lo
ven en de wonderen V»" "e,i 

heiligen AGÜAX). 

AONANIE f JOVENAWS » > 
omhelsde in Tirol de orde aer 
Capucgnen, waarin bij z e e t 
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eervollebedieningen verwierf, 
en hem door de gestrengheid 
zijner, deugden, en de uitge
breidheid zijner kundigheden, 
een zeldzame roem te beurt 
viel, Hij is de schrijver der 
navolgende werken : Ï .° Ma-
nuductio neophyti, seu clara 
et simplex instructio novelli 
religiosi. Weenen 1680, in 
8,voj J~- a,o Necessaria de* 

fensio contra injustum agres-
sorum, in 4,*° Dit is eeue 
wederlegging van den Hessi-
schen predikant SOHEIBBEUT, 
tegen de mirakelen. — 3.° So~ 
lis intelligenties lumen inde* 
Jiciens, Weenen, 1686, in 
^,to „_ ^|0 Brevissimus nucle-
us théologice moralis practi-
cus in 4«to; — 5-° Artis mag
nes Sciendi synopsis, seu men-
tis fmmance fceoundatce com-
manitoïium f ad iaveniendum, 
et discurrendum, Salzburg, 
1689 , in 4,to; _ 6.0 Theo-
logia nationalis ad hominem 
et ex homine, etc. Weenen 
1703, ia 4.l<>' 

AGHEAUX DE VIENNE ( J O -
ANNJSS BAPTISTA, Benedictijner 
van de Congregatie van Saint-
Maur, geboren in 1728, had 
zijne gelofte te Séez afgelegd, 
en overleefde de vernietiging 
zijner Orde. Men heeft de 
volgende werken van hem, 
die alle vóór de omwenteling 
in het licht kwamen: 1.° Leu 
tres en forme de dissertatións 
contre l'incrédulké — (Brie
ven, bjj'tvijzg van verhande
lingen, tegen het ongeloof), 

ij56, in 12.° — 2,0 Eclair-
cissement sur pltisieurs anti" 
quitès, trouvées a Bordeaux 
— (Ophelderingen opzigtens 
verscheidene oudheden, te Bor
deaux gevonden), 17 5j, in 
12.0 — 3.° JPointde vue con-
cernant la défense de i'ëtat 
religieuX — [Oogpunt betrek
kelijk de' Verdediging van den 
HeligieUsen staat), XJ5J ia 
i2.« , nieuwe uitgave 1771; 
—- 4.0 Plan d' èducaiion et 
les moyens de l'exécuier —-
{Ontwerp van opvoeding en de 
middelen om hetzelve ten uit
voer te brengen), Parijs 1769, 
itt 12.»; — »5.° JSistoire de 
la ville de Bordeaux — (Gre« 
schiedenis der stad Bordeaux,), 
1771, 3 dl.o in 4,t<»; — ö.e 
Dissertation sur lareligiondè 
MOHPA&IXB — (Verhandeling 
over den Godsdienst van Moü-
VAicutE), 1773, in i2.° ; -~. 
7.0 Eloge de MoxTJiasn et 
discours sur sa religion -— 
( Lofrede van Moxvji&irjs en 
redevoering over zijnen gods
dienst), 1775 in 12.0; — 
8,y° Administralion générale 
et particuliere de JaFrance —» 
(Algemeen en bijzonder be~ 
stuur van Frankrijk), 1775 
in 8.V0; g.o Lettres sur l'his-
toire de France, — (Brieven 
over de geschiedenis van 
Frankrijk), 1782, in 12.0; 
eene tweede uitgave in 17875 
10.0 Nouvelle methode pour 
apprendre c\ lire et é écrira 
correctement la langue Fran-
vaise,— (Nieuwe wijze, om 
de Jransche taal naauwheu-
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rig te leeren lenen en schrij
ven) , 1782, ia 8.vo, eene 
nieuwe uitgave, in 1786, ia 
12.0; — 11 o Histoire d'Ar-
tois — (Geschiedenis pan Ar-
tois) , i.e en 2.e deel, 1785, 
3.fi deel 1786; 4.e en 5.e deel 
1787, in 8.voj — 12,0 Ie 
'Xriomphe de V humanité, ou 
la mort de LÉOPOZO BE 
BüüirstricK — {de zegepraal 
der menschlievendheid , of de 
dood pan LEOPOLD VJN BRONS-
JTJJK) , een dchtstuk, dat 
om den jaarlïjkschen prijs der 
Fransche academie heelt ge
dongen 1787 , in 8,vo; — 
l3»° ; Ie Triomphe du chré-
tien — (de zegepraal des 
Christens) 1788, in 8.vo. D' 
AGNEATJX DE VIENNE overleed 
in 1792. Men, zegt dat hij 
het gevoelen der omwenteling 
had omhelsd. Mogt zulks waar 
zijn , zoo zou hij nog getuige 
hunnen wezen van gebeurte
nissen zeer in staat om hem 
van denkbeeld te doen ver
anderen. 

AGNES {Heilige), eene 
maagd, die in den ouderdom 
van 12 of 13 jaren, in het 
hegin der IV. eeuw te Home 
den marteldood onderging 
FjurntNsics spreekt over haar 
ïn het 14e Hymnus, en de 
heilige AMBRO&XUS , in zijn 
hoek de Virginit. » Al de 
volken , zegt de heilige H I E -
BONYMtfs, vereenigen zich, 
om in hunne redevoeringen 
•**, geschriften, den lof der 
tteMige AGNES ie vermelden, 

I die even zeer over haren tee
deren ouderdom , als over de 
wreedheid des tijrans wist te 
zegevieren', en die den roem 
der kuischheid, door dien des 
marteldoods bekroonde." De 
berigten, omtrent het leven 
van de heilige AGNES , of
schoon uit de zevende eeuw, 
bezitten geene voldoende ken-
teekenen van echtheid. Mea 
moet heizelfde van diegene 
zeggen, welke STEPHANITS As-
SEMANI in het ChaMeeuvrscft 
heeft in het licht gegeven. 
Deaelve spreken PBTJDENTITIS 
en den heiligen AMBROSIUS 
tegen, door te vooronderstel
len, dat de heilige AGNES 
den marteldood door het vuur 
onderging (Zie TILMMOHT, 
5 dl.). Haar naam komt ia 
den Canon der Mis voor. De 
Latqnsche Kerk viert haar 
feest op den 21 Januarij.— 
Hare gebeenten door BAXDE» 
metra j5e Bisschop van '*?'" 
recht,van Paus AGAPIÏM««» 

1 voor zijne kerk ten geschen
ke bekomen, zijn in 964-
door genoemden Bisschop u« 
Home naar Utrecht overge-
bragt. 

AGNES VAN MOMM**»01" 
ANO {Heilige), wgdde 2'C* 
in het Dorninikaner K M » 
van PROCENO, in het kraat-
schap Orvietto, in den ou
derdom van xS jaren aan (*oo 
toe, en overleed den.aoapr» 
1317, in den ouderdom va» 
40 jaren te Montepuiciano > 
hare vaderstad. Hare deug* 
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den en de wonderen, waar
mede God haar gedurende 
haar leven, en na haren 
dood beroemd maakte, deden 
haar door BENEDICTÜS XIII. 
in 1726 onder de Heiligen 
plaatsen. 

AGNES, Koningin " van 
Frankrijk, dochter yan den 
Hertog van Meranië, trad in* 
1196, in den leent met P m - ' 
iippus- AUGUSTUS', nadat deze 
Vorst van INOEIBURGA/doch
ter van WALÖEMAK , koning 
van Denemarken} gescheiden 
was. PHILIPEUS, wijl hij zij
ne wettige vrouw vërstooten 
had, zich op'het punt zien
de, van door "een Concilie 
veroordeeld te' worden ,> liet 
AGNES ook gaan > die in het 
jaar 1201, te Poissy over
leed. Paus INNOCENTIUS III. 
wettigde twee kinderen, die 
zij PHILIMPUS-AOGTJSTUS -ter 
wereld had gebragt. 

AGNËS van Frankrijk, kei
zerin van het Oosten, werd 
in 1171 geboren. Reeds in 
den ouderdom van 8 jaren, 
aan den jongen Ai,EXis,zoon 
van keizer MANttëi. COMNB-
NÜS , verloofd, vertrok zij da
delijk naar Komtantinopel, 
alwaar zij in 1180 met groo-
ten luister ondertrouwd werd. 
Deze Prinses was eene doch
ter van LODEWIIK den Dikke, 
en eene zuster Van P H I U P P U S -
AUGTJSTÜS. AGNES had nog 
slechts den ouderdom yan n 

*• DjBEI,, C 

jaren bereikt, toen zij A I E X I S , 
op bestel Yan ANDRONICÜS 
CÖMNENUS onder hare oogen 
zag Vermoorden. ALECIS had 
den troon beklommen, en zij-
nezwakheid had de eerzucht 
van zijnen moordenaar stou
ter gemaakt. De wre^ede AN-
DRONICUS, om in geene vij
andschap met Frankrijk te 
geraken, of wgl de groote 
misdadigers om te beter ge
not van hunne feiten te heb
ben , zich dikwijls met on
schuldigen verbinden, spaar
de AGNES, maar dwong haar, 
zijne echtgenoote te worden.. 
Er werden uit deze gruwelij
ke verbindtenisgeene kinderen 
gebore/i. ANDRONICUS werd 
op zijne beurt, 4 jaren daar
na ook vermoord; en AGNES, 
die steeds te Komtantinopel 
bleef, huwde in i a o 5 , na 
20 jaren weduwe te zijn ge
weest, met THEODORUS BRA-
NAS , landvoogd van- Anüo-
chië. Zij baarde hem eette 
dochter, die dèschoori-moeder 
Van GoDEJFHIDÏTS SB VlIAE-
HAKDOUIN geweest is. 

AGNES van Oostenrijk, doch
ter van Keizer AMERTÜS I . , 
en klein-dochter van RÜDÖIF , 
Graaf van Habsburg, ifi Keir 
zer uit dat huis in Duitsch-
land, werd in 1280 geboren. 
Haar naam is al te berucht 
geworden, door de verschrik
kelijke wraak, die zij over. 
den moord van Keizer Ai.» 
BERTira nam, daar zij zonder 

c 
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onderscheid den onschuldige 
én den schuldige in dezelfde 
vogelvrijverklaring wikkelde. 
God trof eindelijk haar hart, 
en deed hetzelve tot berouw 
en boetvaardigheid overslaan. 
Weduwe geworden van AN-
DBEAS, Koning van Honga
rije, met wien zij in 1296 
gehuwd was, stichtte zij een 
klooster op dezelfde plaats, 
waar haar vader vermoord 
was; vrij van alle verbindte-
nis, bragt zij er meer dan 
5o jaren door, zich aan de 
strengste oefeningen van ver
sterving overgevende, en 0-
verleed in i334 in den on» 
derdom van 8a jaren. 

. AOKEB BERNAUR , de doch
ten van eenen badstoofhou-
der te Augshurg, won in het 
jaar 1428, door hare be
minnelijke schoonheid en on
schuld, het hart van den wak
keren Hertog, AIBEKTOT VAN 
BEHEREN, die haar op een 
tournooispel zag. Zij schonk 
hem hare wederliefde, en hij 
bragt haar, nadat hij zich 
door eenen Priester met haar 
had laten trouwen, naar het 
kasteel Kohburg, waar zij 
in afzondering, en in het 
gelukkige bezit van haren 
echtgenoot leven zoude, tot 
dat AiBERïüs haar, na den 
dood van Hertog ERNST, zo
nen strengen Vader, open
lijk als Hertogin mögt ver
klaren. Doch het geluk der 
teedere echtgenooten duurde 
niet lang: EBN8T had deliel-

de van AiBERTua ontdekt, 
en deed zelfs eene poging, 
om er zijnen zoon, op een 
openlijk tournooi-spel door be
spotting van terug te brengen. 
ALBERTUS hierdoor verbitterd, 
bragt AGNES naar Straubing, 
gaf haar eenen luisterrijken 
hoistoet, en beval aan allen 
haar als Hertogin te eeren. 
In het begin vond AGMS 
eenen krachtdadigen bescher
mer in Hertog WILLEM: , 
den oom van haren man, maar 
naauwelijks had deze edele 
vorst de oogen gesloten, of 
Hertog ERNST oefende de ver
schrikkelijkste wraak aan de 
jonge vrouw uit. In de af
wezigheid van AIBERTÜS, liet 
hij haar gevangennemen, en 
voornamelijk op aansporing 
yan HENDRIK VAN Wmnsmo-, 
en JOANNES van Neder-//ei''«'• 
ren, werd zij op den 12 Oc-
tober 1435, door beulsknech-
ten, 'van de Bonau-btug in 
de rivier geworpen, en toen 
aij door de golven weder aan 
land werd gespoeld, stieten 
haar die ellendelingen ander
maal onder water. Het volk 
dat haar als eene Heilige ver
eerde, maakte men eene me
nigte misdaden wijs, die men 
voorgaf door haar bedreven 
te zrjn. Te Straubing staat 
nog haar praalgraf, 'n ?en 

kapel op het kerkhof bg fle 
parochie-kerk van den »• **" 
vRva, en eene grafzerk van 
rood marmer bedekt haar ge
beente. De JBerjersclie dictt-
ter BAZO, heeft haar treurig 

'./ 

/ 
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ïot, tot het onderwerp van 
een zeer wel geslaagd treur
spel gekozen, 

AG-NE» SORJBI.. — Zie So-

REL. 
i 

A&NEBI (MARGARETHA GAë-
TANA ANGELIOA MARIA), werd 
den 16 Maart 1718 te Milane 
geboren. Reeds in hare pril
ste jeugd openbaarde zich in 
haar de zeldzaamste begaafd-
heden ; negen jaren oud zijn
de , was zij reeds met het 
Latijn bekend, het Grieksch, 
Hebreeuwsck, Fransch, Hoog-
duitsch en Spaansch waren 
voor hare bijzondere vatbaar
heid slechts een kinderspel. 
Nadat zij de beoefening der 
talen verlaten had, om zich 
aan die der wiskunde en wijs
begeerte over te geven, ver
kreeg zij van Paus BENEDIC 
IVS XIV. de vrijheid om ha* 
ren vader in den leerstoel der 
Universiteit van Bologne te 
vervangen. Daar zij zich kort 
daarna door God tot eene ver
hevener volmaaktheid beroe
pen gevoelde, verliet zij de 
wereld en de wetenschappen, 
om zich aan den dienst der 
zieken toe te wijden. Zij heeft 
verscheidene werken nagela
ten , onder welke bijzonder 
dienen genoemd te worden: 
i-° Instiluzioni analiliche, 
*748, a dl.nin 4.1° 2,0 Ver~ 
handeling over de deugden 
en wonderwerken van JBSVS 
Camvos; 3,0 Twee Om-

Cc 
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schrijpingen, de eene van ee
ne verhandeling van den hei
ligen BERNARDUS, JDe Pas-
sione CamsTX, de andere van 
den heiligen LAURENTIUS JUS-
TINIANÜS : JDe Saoro connu-
bio, 4,0 Éenige Aanmerkin
gen op een werk van den 
markies GORINI-CORIO. Me
juffrouw AGNESI overleed bla
kende van heiligheid te Mi' 
lane, in een gesticht voor ar
me vrouwen opgerigt t den 9 
Januari) 1799 in den ouder
dom van 81 jaren. 

AGNÖDXCB, eene Atheen-
sche jonge dochter, vermom
de zich, wijl zij hare neiging 
voor de geneeskunde niet kon 
volgen, daar. de wet haar 
verbood, het gehoor dergene 
bij te wonen, die dezelve on
derwezen, in het mannelij
ke gewaad. Dus vermomd, 
woonde zij de lessen van HIE-
RO*HII.TJ3 bij (Zie HIEROPHI-
IUS). De Atheensche vrou
wen stelden zoo veel belang 
in haar, dat dewet, die aan 
het vrouwelijke geslacht de 
uitoefening der geneeskunde 
verbood, te haren opzigte 
werd ingetrokken. 

AGNOIO (GAERiët D') een 
Napolitaansch bouwkunstenaar 
werd in het jaar 1432 gebo
ren. Zijn naijver, door de ta-t 
lenten en den roem van No-
VEIIO Bi SAN liiroANo en 
Gio FRANOESCO MORMANDO, 
zijne tijdgenaoten, opgewekt, 
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Jbragt hg met zijne beide me
dedingers veel toe, onf^ên 
goeden smaak, dien hij in de 
overblijfselen der gedenktee» 
kenen der oude Romeinen 
geput had, in de bouwkunde 
terug te brengen. Men heeft 
hem het paleis van Gravina 
te danken, welks voltooijing 
door de Napelsche onlusten 
belet werd. De kerken van de 
heilige MARIA, van Egypte en 
van den heiligen JOZEF , zoo 
als ook vele andere gedenk-
teekenen, verzekeren hem on
der de bouwknnstenaars van 
zijn land «enen onsterfelijken 
naam. AGNOLO overleed in 
bet jaar i5io in den ouder
dom van 78 jaren. 

AGOBARD, Aartsbisschop van 
Lyoh, koos op eene onbezon
nen wijze de partij van Lo-
THARirs, die tegen LODEWITK 
den Zachtmoedige in opstand 
was, en vervaardigde zelfs 
een verdedigschrift van des-
zelfs gedrag , en van dat der 
overige oprperige vorsten, dat 
wij nog bezitten. Hij werd 
in de Kerkvergadering van 
THanvitte in het jaar 835 ge
houden, afgezet; maar zich 
met dien Vorst verzoend heb
bende, werd hij hersteld, en 
stierf bij hem, vol ijver en 
godsvrucht, in het jaar 840. 
Er zijn- ons van dezen Prelaat 
verscheiden werken overgeble
ven, waarvan PAPYRUS MAS. 
«ON in 1606 de eerste uitgave 
tesorgd heeft. Deze geleer-
«• kocht dezelve yan eenen 

boekbinder, die er boeken 
mede wilde beplakken. BA-
IÜZE heeft er in *666 eene 
veel schoonere uitgave, vol 
geleerde aanteekeningen in 2 
dl." in 8.*° van ia het licht 
gegeven. Dezelve zijn in het 
i£,e deel van de Bibliothè 
der Kerkvaders herdrukt ge* 
worden. AGOBARD heeft tegen 
FELIX D'UKGEI, , tegen de Jo
den , tegen dè geregte/ijte be« 
wijzen, de tweegevechten, te
gen het gevoelen des volles 
van zijnen trjd, die al de stor
men aan toovenaais toeken
den, geschreven. Zijne ƒ"«•-
handeling over het Priester
schap wordt bijzonder op prijs 
gesteld. In zijn werk o vet de 
beelden verklaart hij zich niet 
voor de vereering, die men 
aan dezelve bewijst, ohchoon 
hg zich van de ketterij der 
beeldenbestrgders (icorioma-
ken) zeer verwgderd houdt. 
Hg wordt te Lyon, en te 
Saintonge, alwaar men hem 
den heiligen AGVBMW noemt, 
openlijk vereerd, 

AGOHAORITOS , op htf ei
land Par on geboren, was de 
geliefde leerling van PHIBI*3' 
en even alszgn meester, een 
beroemde beeldbouwer. <-"» 
hem boven zgne mededinger» 
te stellen, ging PBIW *J° 
ver, dat hg' den naam van 
AGORAORITOS , op zgne eig 
ne meesterstukken plaatste' 
i) zonder te ontwaren, m 
een beroemde schrijver, ?a' 
de sierlgke bewerking het Des 
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drog ontsluijerde, en het gei 
heim verraadde." Het mees
terstuk van AGOHACRITOS , was 
eene VENÜS in den tuin , als 
godin der vruchtbaarheid, met 
den tak van eenen appelboom 
in de hand, welke hij later, 
wijl de Atheners ten voor-
deele van ALKAMENES , met 
wien hij den wedstrijd begon
nen had, uitspraak hadden 
gedaan, in eene NEMESIS (go
din der wraak) veranderde, 
daar hij van den appelboom-
tak eenen esschentak maakte. 
Hij gaf dezelve nu aan de 
Ilamnusiërs, Deze beeldhou
wer overleed ih het jaar i5o 
vóór J. C. 

AOOSTINI (LEONAEDO) , in 
de XVII. eeuw in den staat 
van Sienna geboren, bragt 
bijna zijn geheele leven onder 
de oudheden door, voor wel
ke hij eene bijzondere geest
drift bezat, en daarbij ver
stand met schranderheid paar
de. Zijn werk getiteld Le 
gemme antieke figurate is ver
scheidene malen gedrukt en 
vertaald geworden: de eer
ste uitgave, zag te Rome in 
1657 en 1669 2 dl.u in 4.(0 het 
licht. De 2.e in dezelfde stad, 
in 1686. Deze, die wat de 
orde betreft, boven de eerste 
te verkiezen i s , is ten opzigte 
van de schoonheid der platen, 
gegraveerd door den beroem
den teekenaar en etser JoAH» 
MES-BABÏIBTA GALLETHUZZI , 
verre beneden dezelve. Deze 

C 

zeer hooggeschatte verzame
ling, zoo wel als de vooraf
gaande Verhandeling werd ook 
door MAFEEI in 1707, 4 dee-
len in 4.*° uitgegeven. GRO« 
NOVIUS heeft dezelve in het 
Latijn vertaald, en van dezes 
vertaling zijn er twee uitga
ven verschenen, de eene te 
Amsterdam in 168Ó', die zeer 
gezocht wordt, de andere te 
Franeker, in 1694, veel min
der fraai dan de eerste. 

AOOTTIT ( W I L I E M D') een 
Edelman, en Proven gaal 
Dichter, in 118't overleden, 
was een der beste liedjesma
kers van zijnen tijd. Het 
meest bekende werk van de
zen troubadour is een onge
drukt dichtstuk, getiteld: La 
maniera d'amar dal tems pas-
sat. Hij wil er in bewijzen 
dat er geene eer bestaat, zon
der opregtheid, geene opregt-
heid zonder liefde en geene 
liefde, wanneer men zich de 
eer van het geliefkoosde voor
werp niet aantrekti 

AGOULX (ANTONITTS JOAN-
NES Burggraaf»') uit het Pro-, 
vengale huis van dien naam 
voortgesproten. Musketier in 
1768, verkreeg hij den 3o 
Maart 1781, een brevet van 
tvveede luitenant bij de lijf
wacht, en bragt het in 1783 
tot den rang van overste van 
eenregement ruiterij. In 1787 
tot commandeur der Orde van 
den H. LAZARUS benoemd, 

c 3' , 
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week hij in 1791 uit; en 
maakte in 1797 dien onge-
lukkigen veldtogt mede, die, 
na de Coalitie en de emigran
ten, tot in het hart der Fran» 
sche Provinciën te hebben ge-
fcragt, door eenen schandelg-
ken aftogt eindigde, het voor
wendsel der moord-tooneelen 
«er eerste dagen van Septem
ber werd, en aan Parijs het 
treurige tooneel schonk, van 
twaalf ongelukkigen te zien 
ombrengen, die onderde muren 
van, Verdun gevangen waren 
genomen. Na den afloop van 
«en veldtogt volgde de Heer 
B'AGOUIT loBEWIJK XVIII, 
«e Verona, en vergezelde hem 
later ia Duüscïdand ,in Rus
land, en Engeland, vanwaar 
•ng met dien vorst in Frank-
ryk-ia teruggekomen. Kort 
na zgne terugkomst werd de 
«niggraaf D'AGOUM bnna ge-
lgktgdjg benoemd tot Luite
nant-Generaal, Commandeur 
der orde van den heiligen Lo-
BEAVIJK, en eersten staatjon-
fer van MADAME. In deze 
laatste hoedanigheid heeft hfi 
<Je vorstin te .Bordeaux, in 
ingeland en m België ge
volgd. Eindelijk i8 fij S

a's 
Gouverneur van het kLeel 
van Sain^cioud dm A • 

derdom van 74aVnn,do;nee
0

H
U; 

S n C I l r , s t e , 9 k e wgze over! 

v a t r ? A W ' / e n b
J
ero,emd fer«^ 

krS r 5 e d u r e n d e d e n e«sten 
K r u i d t , vertrok in 1 0 96 

- A G R, 

van Languedoc met RAY-
MOND, Graaf van Toulouse, 
Zgne roemrijke heldendaden, 
gevoegd bij zgne schoone hoe
danigheden,' deden hem van 
Koning BOÜDEWIJN , de waar
digheden van Prins van Sidon 
en Gesarea, van Opperveld-
overste en Onderkoning van 
Jeruzalem verwerven. Na de 
gevangenneming van BOUDE-
WIJN , tot Onderkoning van 
Aceon benoemd, verwierf hij 
door zgne overwinningen op 
den sultan van Egypte den 
bijnaam van hét zwaard en 
het schild van Palestina. Zijn 
klein-zoon HUGO D'AGRAIN, 
werd door AMATOY, Koning 
ran Jeruzalem, met een ge
zantschap naar Cairo belast, 
dat hij op eene zeer roem
rijke wijze ten uitvoer bragf. 
Deze uit Vwarais oorspron-
k.elgke familie, heeft zich met 
vorstelijke huizen verbonden, 
en had het regt bekomen, om 
bij de processie van Notre-
Dame au Puy, den bloofen 
degen te dragen. Er be
staan nog twee takken Tan 
dit huis. 

AGKATOOS — Zie AatkV 
BOS. 

' AGHEDA(MARIAv')FrMcis-
kaner Non, Overste van het 
klooster der Onbevlekte Ont
vangenis te Agreda in Span
je, werd in deze stad in 1602 
geboren, üeze dochter ver
beeldde zich eene verschijning 
gehad te hebben, in we&e 
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God haar uitdrukkelijke be
velen gaf, het leven der hei• 
Jige Maagd té schrijven. Zij 
begon dit verhaal in 1637, 
maar een verlicht Biechtva
der, die, gedurende de afwe
zigheid van haren gewonen 
Biechtvader haar geweten be
stuurde, beval haar hetzelve 
in het vuur te werpen. De 
eerste teruggekeerd zijnde, 
liet haar haar werk op nieuw 
beginnen. MARIA D'AC-BEBA 
gehoorzaamde hem met geest
drift; en deze vrucht harer 
overwegingen, of liever harer 
droomerijen, kwam na haren 
dood onder dezen titel in het 
licht: De geheimzinnige stad 
Gods, een wonder zijner al~ 
magt, de afgrond der genade 
Gods t de goddelijke geschie* 
denis en het leven der heilige 
Maagd MARIA, de Moeder 
Gods, in dese laatste tijden 
geopenbaard door de heilige 
Maagd aan zuster MdMd van 
JssVs , abdis van het klooster 
der Onbevlekte ontvangenis der 
stad Agreda. Men vindt dit 
opstel geheel door hare hand 
geschreven, met een getuig
schrift, dat de geheele in
houd haar veropenbaard was. 
De lezing van hetzelve werd 
te Rome verboden, en nadat 
Pater CEOZET, een Recollet-
monnik van Marseille, het 
"eerste gedeelte van hetzelve 
in het Fransch had uitgege
ven, werd zulks, ondanks het 
in Spanje was goedgekeurd, 
in 1696 zeer heviglijk door 
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de Sorbonhe gecensureerd. De 
geheele vertaling van dien 
Franciskaner kwam te Brus
sel in 1717 in 8 dl.» in ia .0 , 
en in 3 dl.u in 4, «o 'm het 
licht. Nadat hare werken, 
volgens de, in de geleerde 
Verhandeling van BENEDIC-
TÜS XIV. bepaalde regelen, 
rijpelijk onderzocht waren, 
vaardigde de Congregatie der, 
kerkgebruiken, in 1774 een 
besluit uit, waarbij de zalig
verklaring dier kloosterzuster 
geheel verworpen werd. In 
het volgende jaar werd er 
over dit onderwerp andermaal 
eene Congregatie gehouden, na 
welke de Paus het besluit <fe 
non procedendo ulteris geven 
moest, hetwelk echter tot dus 
verre ïs opgeschort gebleven. 
Het is niet mogelijk, dat een 
redelijk mensch, dat een Chrin-
ten, die behoorlijk in zijnen 
Godsdienst onderwezen is, het 
boek van MARIA D'AOEEDA 
kan lezen, zonder met me
delijden omtrent deze goede 
dochter, en met verontwaar
diging tegen de voorstanders 
en uitgevers harer gewaande 
veropenbaringen bevangen te 
worden. Zij overleed den 34 
Mei 1665. 

AGEICOIA' (CH^ETIS Jraius), 
consul en veldheer der lïo-
meinen, een Provenjaal van 
geboorte, landvoogd van Groot-
Britaniin, onder VM*AMA« 
KCS, maakte zich aldaar be
roemd door zijne dapperheid. 

c 4 
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Hg onderwierp Schotland en 
Ierland voor het eerst aan de 
Romeinen; beteugelde de Brit
ten, en behield zgne vero
veringen door zgne deugden 
en door de handhaving der 
militaire tucht. Zgne zege
pralen waren het voorwerp 
der afgunst van DOMITIANDS, 
die hem terug riep. Om de 
eer van den zegetogt niet te 
genieten, beval hem deze 
keizer des nachts Home bin
nen te komen. AGRICOLA, 
te verstandig, om aan dat 
monster zgne gevoeligheid te 
doen blijken, trok naar zijn 
vaderland» en leefde er in 
eene eervolle rust, eenvou
dig Jn zijn uiterlijk, beleefd 
in zgne gesprekken, en zich 
tot twee of drie vrienden be
palende. Men zegt, datDo-
MITIANUS het einde van zijn 
leven door vergif verhaastte; 
maar hoe gemakkelijk het den 
menschea en vooral menschen 
zoo als DOMITIANTTS ook val
len moge, om misdaden te 
plegen, moet men toch altijd 
niet aan dezelve gelooven. 
ÏAOITUS, 6choon-zoon van 
AGIUCOJ&A , heeft ons eene le
vensbeschrijving van znnen 

schoon-vader nagelaten, die 
beide waardig is. 

AGRICOJCA (RPBOIF) , hoog. 
leeraar der wijsbegeeste te 
Heidelberg, een der herstel» 
Iers der wetenschappen en 
letteren in Europa, werd in 
H43 te Baflo ot Baffel bg 
Groningen uit een onaanzien

lijk geslacht geboren. Hij 
reisde door Frankrijk en Ita
lië , en hield zich eenigen 
tijd""te Ferrare op; alwaar 
de hertog, HERCULES VAN 
ESTE , de weldoener der ge
letterden , ook 'de zgne werd, 
en alwaar TnEODoftvs DE GA-
ZE zijn onderwijzer in de 
wijsbegeerte was. Na onder- < 
scheidene reistogten gedaan 
te hebben , overleed hij den : 
28 October 1485 te Heidel' 
berg, en is aldaar, op zijn 
verzoek, in het gewaad eens 
minderbroeders en in de kerk 
dier orde begraven. Deze ge
leerde Nederlander was de 
taalkunde, de schilderkunst, 
de toonkunst, de redeneer- : 
kunde, de dichtkunst en de 
wijsbegeerte volkomen mees
ter, Men verzamelde al z#* 
ne werken in a d/.n 4>,CI» 
Keulen i53g, onder welke 
men zgne Beknopte oude ge~ . 
schiedenis, en zgne drie boe
ken: De inventione dialectica, 
zeer voordeelig onderscheidt. 
Zijne geleerde tgdgenooten 
hebben hem eenen vaafe a', ,e 

uitbundigen lof toegezwaaid. 
Men zegt, dat als hijLatgn- r; 
sche verzen schreef hij een ^ 
andere VIEGU,IB8, en , n on ' 
rijm een andere POLIVU^3 

was. EBASMUS, zijn vriend 
en landgenoot, zwaait hen* 
den grootsten lof toe. 

AGB.ICOX,A (JOANNES _ ISI** [ 

BIUS) dus genoemd wijl hg 
van Eiüeben in het Graat-
schap Mamfdd was, alffaar 
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hij in 1490 of 1492 het eer» 
ste licht aanschouwde; land
en tijdgenoot van LUTHER, 
was-hij ook zijn leerling. Eerst 
verdedigde hij de gevoelens 
van zijnen meester met den 
meesten ijver, maar hij ver
liet dezelve later en werd zijn 
gezworen vijand. Na duizen-
de veranderingen in zijne leer 
en in zijn geloof, vernieuwde 
hij eene dwaling, die LUTHEE 
verpligt was geweest te la
ten varen, en werd het hoofd 
eener sekte, namelijk van die 
der Aniinomiërs. LTJTHER had 
geleerd, dat wij allen door 
het geloof ger egt vaardig d wor
den , en dat de goede wer
ken niet noodzakelijk waren 
tot de gelukzaligheid. Aoni-
COLA leide uit deze grondstel
ling af, dat, wanneer een 
mensch het geloof had, hij 
geene wet meer behoefde, dat 
dezelve nutteloos was, hetzij 
om hem te verbeteren, of het
zij om hem te besturen, wijl 
hij , door het geloof geregt* 
vaardigd, uit de goede wer
ken geen nut meer kon trek
ken; en wijl hij , indien hij 
niet regtvaardig was, zulks 
werd door zijn geloof op te 
wekken. I/UTHER stond tegen 
deze leer op: AGRICOLA her
riep dezelve bij herhaling, 
doch predikte haar telkens 
weder op nieuw. Maar wijl 
LUTHER nooit van zijne grond
beginselen omtrent de regt-
vaardigmaking afzag fn de
zelve niet AGBXCOI,A aannam, 

C 

zoo kon hij hem nooit gron
dig wederleggen, noch hem 
zijne dwaling doen erkennen, 
wijl de gevolgtrekkingen van 
het eene ten duidelijkste met 
de grondbeginselen van het an
dere verbonden waren. Door-, 
dien AGRIOOIA elke wet ver
wierp , zoo noemde men zijne 
leerlingen Antmomiërs, dat 
is: tonder wet. Wijl hij de 
wraak van LTJTHER vreesde, 
trok hij naar Betlijn, alwaar 
hij in 1540 den post van eer
sten hofprediker bekwam. Hij 
was een der Theofaganten, 
die gekozen werden, om het 
Interim van Augsburg op te 
stellen, dat noch den Catho* 
lijken , noch den Protestanten 
voldeed. AGRICOLA overleed 
in i566. Men heeft van hem 
Commentaria op den H, La» 
cds, in 8.T°, Mistoria passU 
onis J. C, ió"43, in fol., 
eene Hoogduitsche vertaling 
van de Andrienne van TJEHEN-
oius , en eene Verzameling 
vany5o Hoogduitsche spreek* 
woorden. Men zie over de
zen ketter de Kerkelijke Ge
schiedenis van MOSUBIM. 

Aenicoi.A (GEORGE) , een 
Duitsche Geneesheer in 1194 
te Glauchen in Meisnië gebo
ren. De kennis, die hij van 
de metalen en delfstoffen had, 
ging die der ouden in alle 
opzigten verre te boven. Hij 
had deze kundigheden opge
daan door het bezoeken der 
mijnen en zgne gesprekken 
5 
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met de toïjngravers. De mees
te dergene, die na hem over 
dat onderwerp hebben ge
schreven , hebben hem gecopi-
eerd. Hetgene, wat hij voor
draagt, is in het algemeen 
naauwkeurig,en zijn stijl be
zit eene zeldzame sierlijkheid. 
Onder de verschillende door 
hem geschrevene werken, on
derscheidt men zijne verhan
deling de re mstallica in 12 
boeken Bazel i56i , in fol. 
AÖKICOIA overleed te Chem-
nits in Meisnië, in het jaar 
i555. De Lutheranen, voor 
welke hij altgd eenen groot en 
afkeer had aan den dag ge
legd, lieten zijn lijk vijf da
gen onbegraven liggen. Bij 
zijne Verhandeling de re me" 
tallica voegt men gewoonlijk, 
die onder den titel van De 
ortu eteausis sttbterraneOrum, 
Bazel, i558 , in fol, 

AGRICOIA (STEFANÜS) ei
genlijk KASTENBATTER , in Bei-
jeren geboren, eerst ïtiecht-
vader der gemalin van FER-
BIHAND .1., en later eengroo-
te voorstander der zoogenaam
de Hervorming. 

AORIÏPA.1. (HERODES), zoon 
yan ARXBTOBÜOTS , en klein-
ZOOn van HERODES den Groo-
te r bragt een gedeelte zijner 
jeugd te Rome door, alwaar 
TIBERICS hem het opzigt over 
zijnen klein-zoon opdroeg. 
Maar, wijl AGRIPPA meer ge
negenheid scheen te hebben 
voor Cjutre-CAMGciiA, zoon 

van GEBSIANICÜS , en TIBERI; 
ÜS hem verdacht hield zijnen, 
dood gewenscht te hebben, 
zoo werd hij in de gevange
nis geworpen. Zes maanden 
daarna werd hij op bevel van 
CAMGTJXA , die toen Keizer 
was geworden, uit dezelve 
ontslagen; deze Vorst schonk 
hem daarenboven eene gouden 
ketting even zoo zwaar, als 
die van ijzer, welk hij in zij
nen kerker had moeten voort
slepen, gaf hem den titel 
van koning met de viervors-
tendommen van PhMppe en 
Lysanias:, die alstoen open 
stonden. In het jaar 4» »a 

J. C. voegde Keizer CLAUDIOS 
nieuwe geschenken bij die, 
welke CAiiGüiA reeds ge
daan had ; zoodat het geheele 
land, eertijds door HEBOBE» 
bezeten, onder de heerschap
pij van den nieuwen Koning 
werd gebragt. De hofhou
ding van AGRIPPA werd luis
terrijk, en de toestel der Ko
ninklijke waardigheid, in al 
de gewesten, die van hem af
hankelijk waren, heerlij*"* 
dan ooit. Hij was echter een 
aanhanger der wet van MOZES 
en, even alsof hij er een der 
vurigste ijveraars van ware 
geweest, hij verwekte eene 
bloedige vervolging tegen de 
leerlingen van JESOT ^BBIS-
TÜS, Hij wist wel, dat hg 
daardoor de genegenheid iet 
Joden zonde winnen. **g 
maakte dus gebruik van de 
reis, die hij van Cesarea naar 
Jermakm deed, met oogmerk» 
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om er hef Paaschfeest van 
het jaar 43 te vieren, om 
hun zijn verlangen, hun te 
behagen, aan den dag te 
leggen. De Heilige JAOOEUB 
was het eerste slagtoffer zij
ner wreede staatkunde; na
dat hij hem eenige dagen 
voor het feest had doen ge
vangen nemen, liet hij hem 
onthoofden. Daarna wilde hij 
geheel aan de Joden behagen, 
en liet te, dien einde den hei
ligen PETRUS in de gevange
nis werpen, die na Paschen 
ter dood zou worden gebragt, 
maar God redde deze Apos
tel op eene wonderdadige 
wijze uit zijne handen. Het 
duurde echter niet lang of A-
GUIPPA ondervond de uitwerk
selen der Goddelijke wraak. 
Toen het Paaschfeest voorbij 
was, keerde hij naar Cesa-
rea terug, met oogmerk, om 
er publieke spelen, ter eere 
van Keizer CIAUDHTS te ge
ven. Een talrijk gevolg van 
aanzienlijken, zoo uit zijne 
eigene staten als uit de na
burige landen, vergezelde hem 
derwaarts. Op den tweeden 
dag der spelen, verscheen hij 
op het tooneel met een kleed 
van zïlverstoffe, waarvan de 
Bekwaamheid des kunstenaars, 
den rijkdom en den glans nog 
vermeerderde; wanneer de 
zonnen stralen op hetzelve 
schitterde verblindde het de 
oogen der aanschouwere; de
ze werden daardoor met ee
nen eerbied bezield, die aan 
de aanbidding grensde, A- | 

GRIBSA hield eene zeer sier; 
lijke redevoering voor de af
gevaardigden der Tyriërs en 
Sidoniërs, die hem Yerschoo-
ning waren komen vragen, 
voor eenen misslag, waar
door hunne natje kort te vo
ren zijn misnoegen had op 
den hals gehaald. Toen hij 
had opgehouden te spreken, 
lieten de afgevaardigden, en 
die vleijers, welke gewoon
lijk de Vorsten omringen, her
haalde toejuichingskreten hoo-
ren. Het ia niet de stem pan 
een mensch, riepen zij, maar 
die van eenen G-od. Ue Ko
ning door dezen goddeloozen 
lof bedwelmd, vergat, dat hij 
sterfejijk was, hij werd oogen* 
blikkelijk, door den wreken-
den Engel der opperste Ma
jesteit van God geslagen, door 
de wreedste pijnen gefolterd, 
en in het j e jaar zijner rege
ring, het 44e van J. C. levend 
door de wormen verteerd. 
Zie Handel. XII — FIAV. 
JOSEPH. Antiq. Jud. L. XIX." 

AGKIPPA II., laatste Ko
ning der Joden, was de zoon 
van den voorgaande. Keizec 
CLATJDIÜS ontnam hem zijn 
rgk, even gelijk men eene 
waardigheid ontneemt, en gaf 
hem eenige andere gewesten 
in de plaats, waarbij NERO 
vier steden voegde. Nadat 
zich de Hebreërs de wraak 
der Romeinen op den hals 
hadden gehaald, voegde A-
ORIÏPA zich, om hen te kas-
tgden, bg de laatste. Hij 
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ontving ecne wonde ia het 
beleg van Gamala; in de ge
denkwaardige belegering van 
Jeruzalem bevond hij zich ook 
hij TITUS. Hij stierf onder 
DoMiriANüs in het jaar 90 
na J. C. Zijne zeden waren 
niet buiten verdenking, wijl 
men hem zelfs van eenen 
bloedschandigen omgang met 
zijne zuster BERENICE beschul
digde. Het was in zijne tegen
woordigheid, dat de heilige 
PAULUS te Cesarea zijne zaak 
verdedigde. Niets is opmer
kenswaardiger, dan het ver
trouwen, waarmede deze A-
postel, AGHIBPA zelfs aan-
baalt, als volkomen bekend, 
met de verbazende daadzaken, 
die de geschiedenis van J. C. 
vervullen. AGRIÏPA, wel ver
re van zulks tegen te spreken, 
verzekert zelfs, dat het wei
nig scheelde, of hij was een 
Christen geworden, maar zij-
»e levenswijae was eene slecht
te voorbereiding tot eene der
gelijke verandering. Het ver
haal dezer gebeurtenis, zoo 
als men hetzelve in het 26ste 
Hoofdeel van de Handelingen 
der Apostelen lezen kan, is 
zeker een der belangrgkste. 

AGHIUPA (MENENIUS) , Ro-
memsche consul in het jaar 
503^ vóór J. G. overwon de 
Sabïmen en Samnieten, en 
zegepraalde voor de eerste 
maal in Rome. Deze held 
was zeer welsprekend, en hij 
was het, dien de senaat tot 
«iet volk Eoiïd, dat de wnk 

naar den geheiligde» berg 
had genomen; hij haalde het
zelve over, door de fabel van 
de leden des menschelijkea 
ligchaams in opstand tegen 
de maag. Hij stierf toen men 
de vereëniging van den senaat 
en het volk vierde. Z$ie 
bediening, wel verre van hem 
te verrijken, Jiet hem zoo 
veel niet na, dat men hem 
kon begraven. De staat be
taalde zijne lijkstatie, en het 
Volk liet eene som gelds aan 
zijne kinderen geyen, 

AGRIFPA (MAECÜS VIP A-
NIXTS) volgens SVBTOXIVS van 
eene geringe afkomst, én vol
gen» CoRNEMUS NEPOS Uit 
eene ridderlijke familie, ge« 
raakte door zijne krijgs- en 
burgerdeugden tot de grootste 
waardigheden des rijks: drie 
malen tot het consulaat, twee 
malen met AUGUSTUS tot het 
tribuunschap., en éénmaal tot 
het censorschap. In de be
roemde veldslagen van P»»« 
Uppes en Aciium, Welke aan 
AUGUSTUS het rijk verzeker
den , gaf hg schitterende be
wijzen van zijne dapperheid-
AUGUSTUS, die aan hem zgn 

geluk te danken had, vraag
de hem, öf hg het bestuur 
moest nederleggent AGBIPI?A . 
antwoordde hem met de gee,st* 
drift van eenen Republikein» 
en de openhartigheid van een 
soldaat: hg raadde hemj aan 
de republiek te herstellen» 
maar de raad van Msw«[A* 
behield de overhand op dien 
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van den edeltnoedigen burger, 
AUGUSTUS haalde hem over \ 
om zijne vrouw, eene doch
ter der wijze OOTAVIA , te ver* 
6tooten, en gaf hem zqne 
eigene dochter JULIA ten hu. 
weiijk, wier ongebondenhe-
den niet dan al te zeer be
iend zijn, AGRIPSA ging 
daarna naar G-zlüë ondes de" 
Germanen, beteugelde de 
Cantabrié'rs, en deed meer 
dan overwinningen behalen j 
hij weigerde de zegetogt. Be-t 
halve den tijd-, dien hg tot 
den oorlog had besteed, had 
bij een gedeelte van denzel» 
ven doorgebragt,... om Rome 
door badstoven, waterleidin
gen , openbare wegen j en an
dere gebouwen te versieren, 
onder welke men het beroem-» 
de Pantheon, eenen aan al 
de goden toegewijden tempel 
onderscheidde; dit gebouw be
staat nog onder den naam 
yan O. L. V. der Rotonde 
(van het flondgebouw). Zijn 
dood, die in het jaar 14 vóór 
J. C. plaats had, werd door 
AUGUSTUS en de Romeinen be
weend als dien yan den braaf-
sten man, van den grootsten 
veldheer, van den besten bur
ger, en van den opregtsten 
vriend. AUGUSTUS liet hem in 
de grafplaats leggen, die hij 
Voor,zich zelvea bestemd had, 

ARIEEA de Jonge of AGKIE» 
EA Postkumius, jongste zoon 
van den voorgaande en van 
J U L I A , na den dood zijns 
vaders ia het jaar 14 vóór 

i J, C. geboren; werd door 
AUGUSTUS aangenomen, die 
hem in den ouderdom van 
17 jaren, den mannelijken 
tabbaard gaf. Waarachtige 
maar onbescheidene gesprek-

| ken, tegen dien vorst, zij-
; nen weldoener gevoerd heb
bende, werd hij naar Cam~ 

; panië verwezen, -en vervol
gens als een staatsmisdadiger 
op het eiland Planasia ver
bannen. LIVIA bragt niet 
weinig toe, om AUGUSTUS 
tegen zijnen klein-zoon op te 

; winden; en toen zij vernam 
dat AUGUSTUS hemna„eene, 
achtjarige ballingschap wilde 
terug roepen , deed zi j , zegt 
men, haren echtgenoot ver ge> * 
ven, en zond in overeenstem-1 

ming met TIBERIUS , eenen 
honderd- of hoofdman om A-
QIUM>A te dooden. Ueze vorst 
werd ongewapend verrast r 

doch verdedigde desniettemin 
zijn leven, en bezweek eerst 
na verscheiden doodelijke 
wonden te hebben bekomen. 
Dus viel de laatste derklein-

I zonen van AUGUSTUS in den 
ouderdom van 26 jaren. Hij 
bezat eene woeste inborst en 
was zeer oploopend. De lig-
chaamskracht was zijne eeni-
ge verdienste. Wijl hij zij
nen tijd op de zee doorbragt, 
en zich in het roetjen, ris» 
schen en zwemmen oefende, 
had hij den naam van Nstvv-
NUS aangenomen. 

AGRIVXA. (BBVDRIS. CORNÜ-
u s ) werd in het jaar 1486 
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te Keulen uit een aanzienlijk 
geslacht geboren. Hij was 
eerst Secretaris van MAXIMI-
XIAAN I., diende in heileger 
van dien keizer. Zijn e onbe
stendigheid deed hen» de wa
penen nederleggen, om- de 
regtsgeleerdheid en de genees
kunde te beoefenen, tnsschen 
welke hij zich verdeelde. Zij
ne moedwillige pen haalde hem 
te Dole met de Franciskaner-
monnike'n te Parijs en te Tu-
rin met de Theologanten he
vige geschillen op den hals. 
Deze geschillen noodzaakten 
hem naar verschillende landen 
te vlugten. Hij wasomzwer-' 
vend en bijna, bedelend in 
Duitackland, Engeland en in 
Zwitserland. Hij hield zich 
gedurende eenigen tijd te tyon 
op, waar zich LOÜISE van 
Savooije, moeder van FRAN-
cisotrs I. toenmaals bevond. 
Deze Vorstin vereerde hem 
met den titel van haren ge
neesheer ; maar zij verjoeg 
hem van haar, wijl hij ge
weigerd had uit den loop 
der sterren te voorzeggen, 
en hij voorgegeven had, daar
uit de lotgevallen van Frank-
rfk te lezen. De rondzwer
vende geneesheer begaf zich 
daarop naar de Nederlanden, 
alwaar zgne Verhandeling 
over de ydelheid der weten-
schappen, en zijn Geheime 
ffpsbegeerte, hem deden ge
vangen nemen. Hij werd an
dermaal te Lyon opgesloten, 
om een libel, dat hij tegen 
kouME van Savooije, zgne 

oude beschermster had in het 
licht gegeven. Deze man, die 
van bondgenootschap met den 
duivel beschuldigd werd, wist 
yan deze verbindtenis geen ge
bruik te maken, om zich rijk
dom en geluk te verschaffen, 
Na een gedeelte van zijn le
ven in de kerkers te hebben 
doörgebragt, stierf hij volgen» 
sommigen, in i534 te Lyon; 
en volgens anderen, te Gre-
noble in 1535 in een gast
huis, evenzeer verfoeid als 
ARETIN. AGKIPPA behoorde 
töt het getal dier schrijvers, 
welke thans algemeener zijn 
dan ooit, die al hunne onge
lukken , aan de afgunst hun
ner vijanden, liever dan aan 
hun karakter en hun gedrag 
toeschrijvend Men heeft zijne 
werken 2 Dl.» in 8.™ met 
cursijf letter; en zonder jaar-
merk , apud Beringos fratres 
gedrukt. Hij beweerde, dat de 
wetenschappen den menschen 
nadeelig zijn; eene stelling 
door J.». J. ROUSSJUU , met zeer 
veel welsprekendheid verde
digd, en die men in ze*et 

opzigt niet kan ontkennen 
waar te zijn, vooral ten op" 
zigte van de menschen inhet 
algemeen, die zeker niet alle 
in staat zgn, om _ zich met 
wetenschappen bezig te fl0U" 
den, en veel minder nog >om 

er een goed gebruik van.te 
maken. Zgne FerhandeUng 
over de geheime n>jjsbegeerte> 
deed hem van tooverij beschuk 
digen. Hg had altgd, vol
gen» PATTIUS Jovis,eeneadw--
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vel, onder de gedaante van 
eenen zwarten hond, in zijn 
gevolg, Nadat de duivel een 
zijner leerlingen verwurgd had, 
beval hem onze zwartkunste-
naar in het lijk te gaan, en 
hetzelve vijf of zesmalen het 
marktplein van Leuven te doen 
op en neergaan, opdat het 
volk dezen dood als eene ge
wone beroerte zoude beschou
wen. Ziedaar wat zeer erns
tige geschiedschrijvers van A-
GRIPPA verhalen, hetwelk daar
om echter tegenwoordig niet 
minder ongeloofelijk schijnt; 
er zijn echter dergelijke ge
beurtenissen, welker geloof
waardigheid bijna buiten ver
denking is, onder anderen van 
het lijk eens jongelings te 
Dalen in Lotharingen, na 
verloop van een jaar door 
den duivel weder bezield: eene 
zaak, die men in de hand
vesten der stad JNancy vindt 
opgeteekend, en die door de 
geregtelijke bewijsstukken, 
van den Heer BEMY , procu
reur generaal, en eene me
nigte gezworene getuigen on
derteekend, bevestigd wordt. 
AGRIPPA had de onbeschaamd
heid , aan KAREL den vgfde 
Voor te stellen, om aan dien 
vorst, door middel van de 
zwarte kunst, onnoemelijke 
schatten te bezorgen; maar 
tot antwoord, ontving hij 
het bevel, zijne staten te 
verlaten. Zijne voordragt, 
over de uitnemendheid der 
vrouwen boven de mannen: 
{P& prcestantia Sexusfm^ 

nini) bewijst dat er geene 
paradoxe stellingen beston
den , of dezelve waren in 
staat om door zijn hoofd te 
gaan. Hij vervaardigde de
zelve , om MARGARETHA van 
Oostenrijk te vleijen. Men 
heeft ook nog van AGRIPPA 
eene verhandeling over de erf
zonde, waarin hij beweert^ 
dat de val onzer eerste ou
ders, niet uit hunne on
gehoorzaamheid j ten opzigte 
van de vrucht des booms, 
maar uit eene vleesehelijke 
verkeering voortkomt: een 
ongerijmd gevoelen, dat zelfs 
door den tekst in het boek 
Genesis wordt tegengespro
ken, die aan de beide echt-
genooten beval de aarde'met 
hunne nakomelingschap te ver-
Vullen (zie DEVERJDAND, R U S 
SEN). Van dezen schrijver 
heeft men gezegd: JMullis kie 
parcit.; contemnit, scit, nes-
cit, flet, ridetf irascitur, 
insectatur, carpit omnia, Ip-
sè philfisophus , dcemon, he-
ros, deus et omnia. — Zie 
PAXTIÜS JOVE , JSlog. doet. 

. vir» 

AGRIPPINA, dochter van A-
GRIPPA en van JULIA, t rad , 
door ïiBERiüsverstooten, met 
GERMANICTJS in den echt, dien 
zij op al zijne togten in 
\Duitsohland en in Syrië volg-
As* Na den dood van GEK-
MANicua, keerde A G R Ï " I N A 

naar Rome terug, de a s c a 

van haren man medenemen-
de, De smart, die dit ver-

file:///Duitsohland
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Hes veroorzaakte, was alge
meen. AGRIPPINA maakte 
daarvan gebruik , om Piso te 
beschuldigen, die men ver
moedde den dood van GRR-
MANICUS bevorderd te hebhen 
De verontwaardiging des volks 
tegen Piso, gevoegd bij de 
hevige vervolgingen van A~ 
GRIPPINA, verontrustte hem 
zoodanig, dat men hem dood 
in zijn bed vond. TIBJERIUS, 
de liefde des volks voor A-
GRIFPINA afgunstig, verban
de haar op een eiland, al«< 
waar hij haar in het jaar 33 
na J. C van honger liet ster
ven. Deze vrouw toonde zich 
boven hare ongelukken ver
heven. Zij was even zoo on
versaagd aan het hof van T i -
BERIUS, en op de plaats ba-
rer verbanning;; alszij bedaard 
aan het hoofd der legers was 
geweest. Onder de negen 
kinderen, die zij naliet, zijn 
de meestbekende CAI,IGDI.A , 
die keizer werd, en AOBIP-
FINA, waarover wij in het 
volgende artikel zullen spreken. 
Indien men volgens hef gene, 
wat zij' waren, over de ge 
voelens, die hun hunne moe
der inboezemde, en over de 
opvoeding, die zij hun gaf, 
moest oordeelen, zoo zou men 
het besluit moeten opmaken , 
dat zij zelye een monster was. 

AGRIPPINA, dochter der 
voorgaande, en moeder van 
NERO, voegde bij de onge-
nondenste zeden, de wreed
heid eens Urans. Na twee 

huwelijken, trouwde zij mei 
GiAUBtos, wiens ongevoelig
heid zoo ver ging, dat men 
dezelve bijna met den naam 
van domheid moest bestempe
len. Deze vrouw, die eene 
onbegrensde eerzucht en eenen 
dooruringenden geest beat , 
was weldra met het karakter 
van haren echtgenoot bekend, 
en liet niét na, ora er ge
bruik van te maken. Laaghar* 
tigheden, rooverijen, wreed
heden, ontuchfigheden waren 
bij haar aan de orde vanden 
dagi AGRIPPINA stelde alles 
in het werk, om zich ten 
toppunt van grootheid te ver-
heften, en om hef rqk aan 
haren zoon te verzekeren; 
willende zij bij de hoedanig
heid van keizers-dochter, zus
ter , echtgenoote, ook die van 
keizers-moeder voegen. Toen 
men haar deed opmerken, 
dat NERO haar eens om zou
de brengen, antwoordde zij: 
Daar is niet aangelegen, als 
hij maar regere. Hij reg e er-
de werkelgk, . Door • ntfdj» 
van de beruchte LOCUJJTA «et 
AGRIPPINA haren gemaal met 
kampernoeliën vergeven, e n 

haren zoon tot keizer uitroe
pen. NERO , door SÈNEOA en 
BURRHUS opgevoed, scheen 
in het begin zulke a s 
ters waardig; maar weldra 
vergat hij de dienstbewqzen 
zgner moeder. AGIUP*I«A> 
die zich het keizerlijke gezag 
had toegeëigend, gebruikte 
allerlei listen, om hem , a 

haar belang te winnen, ""'" 
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trigues, liefkoozïngen, heime- I 
l p e aanslagen, vermaken; | 
men is zelfs van gedachten, 
dat zij, om zich bg haren zoon 
intedringen, eene bloedschan-
de met hem bedreef (*). Zg 
was aan deze pisdaad reeds 
gewoon, daar zij ook van ee-
aen raisdadigen omgang met 
haren hroeder werd beschul
digd. NEEO , door hare za-
menspanningen verbitterd, en 
ongevoelig voor hare liefkoo
zïngen , had bijl tritium, op 
eene door haar oridernome 
zeereis reeds eene poging ge
daan, om haar te doen ojnko-
tneti. Eindelijk deed hij haar 
in het jaar 59 na J . C. in 
hare kamer vermoorden. .Na
dat een hoofdman haar eenen 
stokslag op het hoofd had ge
geven, zeide zij hem; terwijl 
zij hem haren schoot toonde: 
Tref liever desen schoot , die 
NJBRO gedragen heeft. Oeze 
verfoegelijke zoon kwam ee-
nige oogenblikken nadat zijne 
moeder den geest had gege
ven, in het vertrek, en liet 
zijne oogen, zegt men, over 
de verschillende deelen van 

I. DEEL, D 

haar ligchaam gaan; en zeide 
al schertsende, volgens eenige 
geschiedschrijvers: Ik dacht 
niet, dat zij zoo schoon was* 
Dit was de prijs, waarmede 
die booswicht hare weldaden 
betaalde. Deze Vorstin bezaï 
veel verstand en bevalligheid j 
maar zij bezwaikte die hoe
danigheden door de misdaden, 
welke hare eerzucht en trotsch-
heid haar deden bedrijven; 
Het was meer om aan hare 
hartstogten te voldoen, dan 
ter bevordering van het heil 
der menschheid, dat zij, in 
navolging zoo veler doorluch
tige booswichten aller eeus 
wen, die hunne wandaden 
met eenige goede daad wil
len bedekken, te Vbium, 
aan den JSjr'w, hare geboor
teplaats , eene volkplanting 
stichtte, welke zij Colonia 
Agrippina (hét tegenwoor
dige Keulen) noemde. Men 
leest in ÏAOITÜS, dat deze 
Vorstin gedenkschriften had 
nagelaten, welke hem veel 
dienst hebben bewezen, in het 
schrijven zijner jaarboeken», 

» v Jlgen8 fow* in sijm Romelnsche geschiedenissen 
B. A. H. 5-a.» üitg. 16e deel. blz. i 9 3 . werd dit af schuwe-
lyke misdryf met voltrokken; op den oogenblih, dat het vol
voerd zoude worden, bediende sich SISNMCA van AGTS, eens 
der bijzitten van Nnno, „ m Jlet te stuiten.f die dmr oogen. 
bhkkelijke tusschenkomst van haren persoon, en door hare 
verzekering, dat zich het allerschandelykstegerucht reed* builen 
het hof verspreidde, en de lijfwacht gereed stond, alle gehoor
zaamheid aan eenen bloedschennigen Forst te u>tig«ren, het 
gruwel ongepleegd dééd blijven, V e r t a l e r . 
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AGRON J zoon van EUMEMJS , 
werd om zijne bespotting van 

. MINERVA, DIANA en MEROTIHI-
vs, met. zijne zusters IhrssAen 
MEBOÏIS, in vogelen veranderd. 

AGUESSEAU (HENDRIK FHAN-
01SCÜ8 r>') den 7 November 
1668, te Limoges geboren , 
was nit eene oude familie van 
'Saintonge gesproten. Zijn va
der, bewindhebber van Lan-
guedoc) was zijn eerste mees
ter. De jonge D'AGOESSEAU 
werd met den gelukkigsten 
aanleg geboren. Het gezel
schap van verstandige lieden, 
en vooral dat ran RACINE en j 
BoiLEAtT had oneindige be
koorlijkheden voor hem. Zoo 
als zij, beoefende hij ook de 
dichtkunde, waartoe hij de 
vsreischte bekwaamheid be
aat, die hem tot in zijne laat
ste dagen bijbleef. In 1690 
als Advokaat des Konings in 
ïiet Chatelet (zekere regtbank 
te Parijs) en weinige maan
den daarna, in den ouderdom 
van 22 jaren, als Advokaat 
Generaal in bet parlement 
van 'Parijn aangenomen, trad 
hij aldaar met zoo veel roem 
op, dat de beroemde DIONY-
pim TALON , toenmaals pre
sident, zeide, dat fy s$ne 
loopbaan wenschte te eindi
gen , zoo als dete jongeling de 
xifne begon. Na dezen post 
zes jaren met even zoo veel 
$rer als beleid te hebben 
waargenomen, werd hij tot 
Procureur-Generaal benoemd. 
:Xoen toonde h$ zich in zij

ne geheele grootheid. Hij re
gelde de regtsmagt, die tot het 
gebied yan het parlement be
hoorde, onderhield de tucht 
in de regtbanken, behandelde 
de criminele instructiëu op 
eene zeer verhevene wijze, en 
vervaardigde verscheidene re
glementen , die door beslui* 
ten bekrachtigd werden. Hij 
werd door den Kanselier, de 
PONTOHARTKAIN, die hem voor* 
zeide, dat hij hem eenmaal 
vervangen zoude, met het ont
werpen van verschillende wet* 
ten belast. Het beheer der 
gasthuizen was het dierbaar
ste voorwerp zijner zorgen. 
Men raadde hem eens aan rust 
te nemen: Kan ik rusten, ant
woordde hij èdelmoediglijk» 
terwijl ik weet, dat er men' 
schen zijn, die lijden ? Frank-
rgk zal nimmer den strengen 
winter van het jaar 1709 ver-, 
getenj D'AGUESSEAU was een 
dergene, die het meeste toe-
bragten, om hetzelve, van 
den hongersnood te redden. 
Hij deed nuttige wetten ver
nieuwen , wekte den ijver van 

al de overheids-personen op, 
en strekte zijne aandacht over 
al de gewesten uit. Zijne 
waakzaamheid en zijne na" 
sporingen ontdekten al de sta
pelplaatsen , van koren, die 
door de hebzucht waren hq-
eengezameld, om zich ten 
koste der algemeene ellende te 
verrijken. Na den dood van 
JUDEWIJK XIV., in 17 »5 e n 

nadat de Kanselier Vo*srN 

dien, Vom slechts twee jaren 
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overleefd had, liet de regent 
de oogen op D'AGÜE8SEAU 
Tallen, en benoemde hem, om 
VOISIN optevolgcn. In het 
begin yan het -regentschap, 
toen hg nog slechts procureur-
generaal was, werd hij in eenen 
raad beroepen, waarin het 
stelsel van LAAV werd voor
gesteld. Hij was van gevoe
len , dat men hetzelve moest 
verwerpen j en dit ontwerp, 
waarvan hij de gevaren en 
voordeden aantoonde, werd 
alstoen werkelijk verworpen; 
Sedert dien tijd namen de za-' 
ken eene andere wending; het 
eigenbelang door de inlrigiie 
ondersteund , behield de over
hand op de voorzigtigheid, 
Men slaagde er in, den Vorst 
te verleiden, maar öna den te
genstand van B'AGÜESSEAÜ , 
die toenmaals kanselier was, 
te overwinnen, dit behoefde 
men niet te beproeven. De 
Regent ontnam hem den zegel-, 
ring in 1718, en beval hem 
zich naar zijn landgoed dé 
Fresnes te begeven, In 1720 
ontving Mj zonder aanzoek be
vel, om van hetzelve terug te 
komen, en de zegelring werd 
hem terug gegeven. Men ont
nam hem denzelven andermaal, 
en hg* keerde naar Fresnes 
terug. Door de zorg van den 
Kardinaal DE FJCEÜRY werd 
hij in de maand Augustus 1727 
van hetzelve teruggeroepen , 
maar de zegelring werd hem 
eerst in 1737 weder ter hand 
gesteM} men had denzelven 

5 Ü. t9ê 

aan CHAUVEI,1ÏI gegeven. Al
vorens de brie ven van den nieu
wen zegelbewaarder te regis-* 
treren, zond het parlement 
hem eene deputatie. D'AGÜES-
SEAU antwoordde, dat hij 
het voorbeeld det oftderwer-* 
ping wilde geven. Deze ge* 
voelens waren eenen mant 
waardig;'die nooit eenigebe-j 
diening gevraagd, noch ver
langd had. De eere - poster» 
waren hem komen opzoeken* 
In het begin van het regent-» 

; schap, weigerde hij eenige 
poging töt zijne verheffing te 

! doen, hoewel hij vaiï den 
goeden uitslag bijna zeker 
was. God bewate mij , zeide 
hij, dat ik nimmer een nóg 

i levenden man, in zifneri pösi 
verdringet Eenvoudige woor« 
den! maar die met al het ver
hevene van een deugdzaam 
gevoel prijken. Toen hij tot 
de eerste waardigheden ver
heven was, was zijn eenig-
doel om nuttig te zijn ; zon
der ooit het denkbeeld te koes-* 
teren, om zich te verrijken; 
hij liet geene andere vruch-* 
ten zijner spaarzaamheid n a , 
dan zijne boekverzaméling, 
en nog besteedde bij jaarlijks-
slechts eene bepaalde som, 
voor dezelve. Gedurende def 
beide tijdvefloopeii, die hg te 
Fresnes doorbragt, en wel
ke hij de schoonste dagen znas 
levens noemde, ,verdeelde ftö 
zijnen tqd tusschen de gewa
de boeken, het plan van wet-» 
geving, dat hg had ontwor-

(1 Si 
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pen, en hei onderwijs zijner 
kinderen. De wiskunde, de 
schoone letteren en de land
bouw waren zijne uitspan
ningen. Ben kanselier yai» 
Frankrijh zag men nu en dan 
de aarde bespiften. Het was 
in dien tijd, dat hg over de wet
geving overwegingen maakte, 
die van het jaar 1729 tot 
1749 een groot aantal wetten 
yoortbragten. Zijn oogmerk 
was, omjeene volkomene ge
lijkvormigheid in de u?tvoer 
ring der oude wetten daarte-
stellen, zïonder er echter den 
grondslag van te veranderen, 
en er datgene bïjte voegen, 
wat aan derzelver volmaking 
mogte ontbreken. Er bestond 
noch land, noch eeuw, waar
in bij, een vreemdeling was. 
Hij was grondig bekend met de 
Fransche, Latijnsche, Griek-
sche, Italiaansche, Spaansche, 
Engelsche en Portugecsche 
taal. Hij stond bij vreemde 
geleerden, niet minder in ach
ting, dan hg die van zijn va
derland. Engeland raadpleeg
de hem, over de verbetering 
van zijnen almanak. Het ant
woord van den kanselier van 
Franlryk, vol nuttige aan
merkingen , deed deze natie 
tot eene verandering beslui
ten , die, zij niet zoo lang had 
moeten uitstellen. Toen de 
Koning zich aan het hoofd 
des legers ging plaatsen, ont
ging D'AGUJËSSEAÜ Van Zijne 
Majesteit, niet minder door
slaande bewijzen van vertrou
wen. De Vorst belastte hem 

om wekelijks de raden van 
Financiën en der Staats-dé
pêches , te zijnen huize bi$-
eeateroepen. Hij gaf verslag 
van de verhandelde onder
werpen, door eenen brief 
waarop de Koning zijn be
sluit schreef. De matigheid 
en de gelijkheid van ziel de
den hem tot in den ouderdom 
van 82 jaren eene ongefcrenk» 
te gezondheid genieten; maar 
in den loop van het jaar i?5o, 
noodzaakten hem eene smarte
lijke ongesteldheid zijnen post 
neder te leggen. Hij verliet 
denzelyen, met behoud van 
al de eerbewijzen, die aan 
den post van kanselier ver
bonden waren, en eene jaar
wedde van 100,000 /»«•** 
(ruim 47,000 Ne'dérl. Gulden), 
Hg had slechts korten tïjd 
genot van deze voorregten, 
en hield zich in zijne smar
ten enkel bezig, met uitdruk
kingen van de heilige Schrift, 
die hem altgd voor den geest 
waren, wgl hg' sedert zpe 
kindsene jaren geenen enke
len dag had laten voorbn-
gaan, zonder dezelve t e > ' 
zen. Hij overleed den 9 Fe" 
bruarg i75i. Het grootse 
gedeelte zgner werken w , n 

i3 dl.nin 4.1* 1759 -*1 9 

uitgegeven. Zijne grondrege
len der welsprekendheid wa
ren, om de kracht der reder 
kunst, met de orde der meet
kunde te verbinden, en daar
bij de rijkdommen der ge
leerde aanmerkingen, en de 
bevalligheden der kunst ei* 
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overtuiging te voegen. Zijn 
stijl is zeer beschaafd; maar 
soms zou men er meer yuur 
in wenschen. Op eenen ze
keren tijd raadpleegde hij zij
nen vader, over eene rede
voering, waaraan hij zeer 
vele moeite had te koste ge

wiegd, en die hij nog meer 
wilde bekuischen. Zijn vader 
antwoordde hem met even zoo 
veel schranderheid als smaak:' 
Het gebrek uwer redevoering 
is dat dezelve te schoon is; 
sij zou zulks minder zijn, in* 
dien gif dezelve nog eens over* 
zaagt. D'AGUESSEATJ was in 
1694 met ANNA I E FEBVRE 

3'OE.MESSON in den echt ge
treden. Te haren opzigte had 
COTILANGES gezegd, dat men 
voor de éérste maal de be
valligheden en de deugd zich 
te zamen had zien verbinden. 
Zij overleed den 1 December 
17 35 te Auteuil, nalatende 
zes kinderen. De droefheid 
van D'AGUEBSEATJ evenaarde 
de ieederheid, die bij voor 
haar koesterde. Naauwelijks 
had hij echter zijne tranen 
afgedroogd ,,• of hg gaf zich 
weder geheel aan de waar
neming van zijnen post over. 
Ik ben mij selven aan het pu
bliek verschuldigd, zeide hij, 
het is niet billijk, dat het 
door mijne huisselijke ongeluk-, 
ken zoude lijden. Hij wilde 
bij haar op het kerkhof van 
•duteuil begraven worden, ten 
einde zelfs na zijnen dood in 
de Christelijke ootmoedigheid 

eener zijnet waardige vrouw 
te deelen, Men ziet aan den 
voet van een kruis, dat hun
ne kinderen bij hunne graf-
plaats hebben opgerigt, het 
volgende grafschrift. 

Christo servatori 
Spei credentium, 

In qao credidtiraat et speraveruat 
HENRIOUS-FRANCISOUS ; 

D'AGUESSEAU» 
(ialliarum Caacellarins, 

Et ANNA LE FEBVRE D'ORMESSQN, 
Ejus Coujux; 
Eorum liberï 

Juxta utriusque parentis exuviss 
Hacc ccucem 
Dedicavere.' ! 

Anno reparatse Salutis , , 
M. DCC. LUI . 

LODEWIJK XV. gaf het mar
mer en het metaal, welke 
tot de oprigting eener graf-
naald dienden. Dit gedenk-
teeken, gedurende de omwen
teling vernield, is in 1800 door 
de godsvrucht zijner nakome
lingen en door de algemeene 
erkentenis weder opgerigt. 

AGÜI\ of SÜJCTAN Aotri, ko
ning van Bantam in het ei-
land Java, zoon van den sul« 
tan AGOÜM. Zijn vader, de 
regering moede, legde de teu
gels derzelve, omtreat het ein
de der XVII. eeuw in de han
den Van zijnen zoon, om zich 
voortaan enkel met zijne ver
maken bezig te houden, f ^ar 
deze jonge koning zich hij zfy* 
volk gehaat maakte, nam de 
Sultan AGOUM de wapenen op, 
om met geweld weder in he£ 
bezit van een koningrgk te 
3 
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geraken, dat fcij vrijwillig 
had afgestaan. Hij belegerde 
rfe /stad Bantam. A&vx riep 
de hulp der Hollanders in. 
De generaal SVETSZÜAN, een 
man die de groote onderne
mingen liefhad, besloot Aetrr 
Èijtestaan, Hij nam den ou- [ 
den Sultan gevangen, dis in 
eenea kerker werd opgeslo
ten, en in de boegen stierf. 

Aeuixubcut of AOVSLX,OIUVS 
(FuANaiscvs), een Jesait en 
beroemd wiskunstenaar, te 
Brussel geboren, en in 1617 
Sn dea ouderdom van 5o jaren 
overleden. Men heeft van hem 
eene Verhandeling over de ge-
pigikunde, die in den tijd zeer 
op prijs gesteld en te ontwer
pen in 1613 in folio gedrukt j 
Werd. Sedert NEWTON, kan 
men dit werk zeer wel missen, 
doch NEWTON kan bet van 
zeer veel nut zgn geweest. 

AÖÜIEEE (JOZEI. SAUSTE»') 
in 1613 te Logrogno 'm Oud-
KastiUë geboren, was in de 
XVIjL eeuw een der sieraden 
der orde van den heiligen B13-
»B»ICTV«. In het begin eer
ste uitlegger der gewijde boe
ken in de universiteit van 
Salamanha, daarna Censor 
en Secretaris der regtbank van 
het heilige Officie, werd hij, 
ter belooning van zijnen ijver 
voor het gezag van den hef-
«ge» Stoel in »686, door IK-
«QCSHTIÜS XI. met het pur-
Pe* vereerd. Hg overleed te 
Mom» in 1699. J5]Ejn<j voor

naamste werken zgn: 1.° Eene 
VersameÏÏng der Kerkverga
deringen in Spanje gehouden, 
4 Ul,n in fol. zeer gezocht, 
hoewel men er meer oordeel-
kunde in moet wenschen. Men 
heeft er te fiame in 1753 ee
ne nieuwe uitgave in 6 Dl,» 
in fol. van in het licht gege
ven. De beste is die van 1693 
— 1694. 2." De Theologie 
van den heiligen JIXSEZMÜI , 
3 DLo in fol. 3.° Verdedi
ging van den Stoel pan den 
heiligen PxT/tas, tegen de ver
klaring der Framche Geeste
lijkheid , Salamanla l683, 
in fol. Al deze werken zgn 
in het Latijn. Deze Kardinaal 
heeft nog eenige andere min 
bekende boeken vervaardigd, 
waarvan wij enkel nog de beide 
volgende willen aanhalen .* i.° 
Geschiedenis der Spaansehe 
Conciliën, welke zqne Ver-
xameling enz. voorafging, en 
zijne a.° Ludi salmantictnsis, 
die Godgeleerde verhandelin
gen zijn, welke hg volgen» het 
gebruik der Universiteit van 
Salamanka had vervaardigd, 
alvorens den doctoralen hoed 
te ontvangen. De zedigheid, 
eene deugd, die in onze dagen, 
onder de geleerden zoo zeld
zaam is geworden, was die des 
Kardinaals. Uit den mond van 
BQSBTOT, zijnen tegenstrever, 
had hij dessen lof verdiend, die 
hem in zijn geheel met wei
nige woorden afschildert: » u e 

Kardinaal D'AOUIMIE, zeide «e 
Bisschop van Meaux, » ' s 'lf! 
licht der Kerk, hettoonbefW 
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der zeden, en het voorbeeld 
van godsvrucht.'* 

AGUMERS. — Zie DESAGU-
wr.ns. 

AGYLMVB (HENDRIK) een 
Letterkundige, geboren te 
'e JSertogenbosoh, en in i5g5, 
in den ouderdom van 62 ja
ren overleden. Hij heeft het 
JStomocanon van PHOTITTS met 
meer getrouwheid dan sier
lijkheid vertaald. Daarenbo
ven heeft hij de Latijnsche 
vertaling der Novelles van 
JW8TJNIANTT8 dOOr H A Ü O A N D E R , 
met verbeteringen en tekstver
klaringen, Parqs, i56o$ in 
4.toin het licht gegeven. JUSTI-
NIAHI edicta, JÜSTIJXI, TIBB-
nii, LBOWIS, philosophi consti-
tuliones, etZsNOBiB una,Parijs 
i56o,in 8.vo Hg was de Griek-
sche taal volkomen magtig. 

Am, een der grootste dich
ters der Osmanen. Zijne be
roemdste dichtwerken zijn: het 
gedicht CnoBiur enScnmiN, en 
de Roman Schoonheid en hart. 

AMAB , profeet van Sno, 
voorzeide in het jaar 954 vóór 
J. C. aan JEROBOAM, dat hg' 
koning van tien stammen zou
de worden, dat om hem over 
zijne ondankbaarheid en afgo
derij te straffen, zijn zoon 
ABIA sterven , en zijne fami
lie uitgeroeid zoude worden. 

Anxsrs (HENDRIK), In i36g 

gehoren, was tot in het jaar 
1400, Vikansin de Domkerk 
te Munster, begaf zich in dat 
jaar, onder de tucht van iE-
MYLIÜS, tweeden regent van 
het Deyentersche Fraterhuis, 
doch werd door gemelde» JE-
MYLIUS in 1401 reeds, wedec 
naar Munster gezonden, al
waar hij op zijn landgoed „ 
binnen O. h. Vrouwe Faro* 

i chie, een klooster van Broe
ders, onder den naam van 
Springbron stichtte, en het
zelve met rijke inkomsten voor
zag» Op gelijke wijze stichtte 
hij ook Broeder - kloosters in 
het graafschap Teklenburg, te 
Osnabrugge en te Keulen, en 
is hij in 1439 als Overste van 
het door hem gestichte klooster 
van Munster, in den ouderdom 
van 70 jaren overleden. Hg" 
wordt geprezen als een man 
vol ijver voor zijne orde, die 
dezelve in de Kerkvergadering 
van Constans met den mees
ten lof verdedigd heeft 

AICHBB. (Dom. OTHO) een 
Benediktijner monnik in de 
abdij van den heiligen LAM-
BERTÜS in Stiermark, Bisdom 
Sahburg, werd in hét jaar 
1629 geboren, en maakte zich 
beroemd, door talenten en uit
gebreide kundigheden, die hem 
onder de verstandigste perso* 
nen van de orde van den hei
ligen BENEDICTUS, eene eer« 
ste plaats doen bekleeden. Hg 
onderwees aan de Universiteit 
vaa Sahburg, te humaniora, 
4 " 
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de rheioriea, de dichtkunde, 
ie geschiedenis, en liet een 
groot aantal uitmuntende wer
ken na, waarvan de voor
naamste zijn: 1.0 Aanteele-
ningen op de • hekelschriften 
van GIGBRO , en op hèt eerste 
Tiental van TITVS JLIVIÜS , 
dat zeer gezocht wordt; 2.0 
Theatrum funebre exhibens 
epitaphia nova et antiqua se-
ria, jocosa, enz, Salzburg , 
1675, 4 Dlju jn4,to; 3.0 Hor
tus variarum inscriptionum ve-
terum et novarum enz, 1676, 
in 8.vo; 4,0 De comitiis Mo-
manorum ibt 1678 in 8.voj 
5.° her oratorium, ib< 16735 
6,0 her poeticum, ib, 1674,; 
7.0 De principiis eosmogra-
phias, ïb. 1678; 8,0 Epheme-
riales ab anno 1687 usquead 
1699- •."—' daarenboven heeft 
hg een groot aantal geleer
de verhandelingen nagelaten, 
waarvan er in de geschiede
nis der Universiteit van Sal*. 
burg, door eenen religieus der 
Abdg van den heiligen BIA-
«IUS, en in de verdedigende 
bneven van dom, JWARDUS 
PESE melding wordt gemaakt, 
in het jaar Ï 7 O 5 is hij te 
bahburg overleden. 

'AIOHWAM (PBTRTTS) werd 
•an zeer arme ouders gebo
ren, en won als straatliedjes
zanger zg"n onderhoud, des 
niettegenstaande bragt hij het 
tater door het oaderwns van 
Kinderen, zoo ver, dat hij 
*«ae Hoogeschool kon betrefc 
Ke»> waar hij zich, behalve 

aan de Godgeleerdheid, ook 
aan de beoefening der genees
kunde toewijdde. De graaf 
HENDRIK van Luxemborgbz-
noemde hem tot zijnen lijfarts, 
Bij gelegenheid van een ge
zantschap aan den Paus,dien 
hij ook van eene gevaarlijke 
ziekte genas, schonk hem de
ze de Domproostdij te Trier, 
maar het kapittel nam hem 
als leek niet aan, hij werd 
dus als Domproost te Praag, 
en later zelfs tot Bisschop van 
Bazel benoemd. In het jaar 
i3oo, werd hij met eene be
langrijke zending van den kei
zer aan Paus BONIEA'CIÜS VIII» 
belast. Toen in het jaar i3o5 
de Aartsbisschop van Mentt, 
GEBARDUS, overleden was, 
werd de achttienjarige Boo-
DEAVIJN van Luxemborg in 
zijne plaats gekozen, dpch om 
gijne jeugdige jaren, werd de
ze door den Paus niet aange
nomen , die PETRUS tot Aartsi 
bisschop van Ments benoem
de , in welke verhevene waar
digheid , hg' zich, ondanks al de 
latere stormen des tij ds, als een 
man van gezag en geestkracht 
leerde kennen.' Tot bewijs hoe
zeer hij in aanzien stond, kan 
dienen, (lat toen na den moord 
van keizer AMERTUS , de sfeffl-
tnen der Keurvorsten verdeeld 
waren , zij eindelijk besloten, 
dengenen als keizer te erken
nen, dien de keurvorst van 
Menis kiezen zoude, die daar
op uit dankbaarheid voor net-
gene, wat hij in dat huisge
noten had, den graaf I t o ' 
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DHIK pan JLuxemborg noemde. 
Nog niet genoeg: ook JOAN-
MEs den oudsten zoon van den-
zelven, wist hij op den ko
ningstroon van Boliemete bren
gen , en kroonde hem zelf te 
Praag den 7 Februarij i3u» 
De keizer schonk hem daar
voor eenen gouden met edel
gesteenten ingelegden stoel. 
De vroegtijdige dood des kei
zers bragt hem in groote be
kommering. —; Hg was het, 
die na denzelven de verkiezing 
Van 5 LODEWIJK van Begeren 
tot keizer bewerkte. Hij oyer-
I^ed den 5 Junij i3ao, we
gens zijne goede regering, zij
ne vroomheid en zijnen voor-
beeldïgen levenswandel, door 
zijne onderdanen bemind, en 
door de Duitsche vorsten en 
de geestelijkheid, grootelijks 
geacht en geëerbiedigd. 

AIDAN, een Ier, Bisschop 
van Lindisfarne, leefde in de 
VII. eenw. Hij had den re
ligieuzen-staat omhelsd in het 
Klooster Hy in IJsland. OB-
WALD Koning van Northum-
berland, verzocht aan SEGENUS, 
Abt van dat Klooster, om ee-
nige zijner monniken, ten einde 
aan de bekeering van diegene 
zijner onderdanen te werken, 
welke • het Christendom nog 
niet omhelsd hadde. SEGENUS 
voldeed aan het verlangen des 
Konings, en stelde AIDAN 
aan het hoofd dier Missiona
rissen , doch liet hem vooraf 
<te Bisschoppelijke zalving 

ontvangen. OSWAI.D gaf aart 
AIDAN het grondgebied vaii 
Lindisfarne, een klein eiland 
op de kust van Northumber* 
land, dat van toen af den 
naam van Boly hland (het 
Heiligs eiland) aannam. AI
DAN vestigde er zijnen Bis-
schoppeltjken stoel, bouwde ér 
een klooster, volgens den regel 
van den heiligen COIPMBANITS, 
en door zijne broeders onder
steund, werkte hij melt gver 
en met het beste gevolg aan 
het doel zijner zending. De 
eerwaardige BEDA maakt in zg% 
ne Kerkelijke geschiedenis van 
Engeland van AIDAN gewag, 
en stelt hem als een volko
men voorbeeld van alle Christe
lijke deugden voor. Hij overleed 
den 3i Augustus 651 in eenen 
grooten roep van heiligheid. 
Men schrijft hem wonderen toe. 

AIGNAN { STEFANÜS ) eea 
Letterkundige en lid der Fran-
sche Akademie^ in 1773, te 
Beaugemy, uit eene familie, 
die bijna alle den tabbaard 
droegen, geboren, ontving zijn 
eerste onderwijs in het Colle-
gie van Orleans, Zich bij het 
begin der onwenteling in die 
stad bevindende, verwierf hij 
door de geestdrift zijner re
deneringen, en het vuur van 
zijnen gver voor die zaak fa 
den ouderdom van nog geen 
20 jaren den post van pro< 
cureur Syndicus van het dis-
trikt Orleans, welke waar
digheid hg zoo lang heeft be» 

"d 5 
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kleed, als het Schrihlewind 
duurde. In deze bediening, zegt 
een geschiedschrijver , gaf hij 
zich aan al de inblazingen 
over, die toemaals door het 
conventionele despostismus, aan 
alle ambtenaren gegeven wer
den. In 1794, tijdens de ver
oordeeling van HEBEHT en DAN-
TON, en toen het feest van het 
Opperweten gevierd werd, 
gaf hij eene door de hevig
heid der revolutionnaire ge
voelens, zeer beruchte pro-
lamatie in het licht. Ia 1860 
werd hij bijzondere Secretaris 
van den prefekt du Cher en 
in 1808 tweede Ceremonie
meester in het Keizerlijke pa
leis. Gedurende verscheidene 
jaren1, dong hij naar het lid
maatschap der Fransche Aka-
demie, eindelijk werd hij er 
in het begin van 1814, 
ïn plaats van BERNAEBIN DE 
SAINT « PIEBKB toe benoemd. 
Dèsse keus verwekte tegen
spraak en scherts. Men beschul
digde hem twee duizend dicht
regelen aan de vertaling van 
'den IIAXAS van PIOCHEEOIIT 
ontlewid te hebben, en de 
dagbladen schepten er vermaak 
in, deze letterdieverij, door 
een groot aantal aanhalingen 
wereldkundig te maken. Se
dert de herstelling van het 
wettige gezag hield AIC-NAN 
zich veel met staatkunde be
zig , en was een der werk
zaamste en ijverigste schrij
vers van de Minerva. Hrj is 
den ai Junij 1824 overleden. 
De Constitutionnel heeft over 

dit doorluchtige lid der Frau*. 
sche Akademie de aandoen-
lijkste lofspraak gehouden. Hij 
heeft zijne opregtheid en regt-
vaardigheid geprezen, en ver
zekert , dat hij een man vol 
trouw en regtschapmheïd was. 
Zie hier de lijst zijner letter» 
kundige voortbrengselen, zoo
danig als dezelve onlangs is 
in het licht gegeven. i.° fa 
mort de Lovrs XH. tragedie 
[Dedoodvcm LOBBWUX XVI) 
treurspel). HetMemorialCa<> 
iholique heeft bewezen, dat dit 
stuk niet van hem is. T- a." 
Chantfunèbre auxm&nesdes 
mufvictimes d'Orlcans, (Ijf*-
zang aan de schimmen der 
negen slagtoffere van Orleans 
toegewijd) 1795.— 3.o *«« 
sur la critique {Proeve over 
het hekelschrift) dicbtstok m • 
drie gezangen, uit het i>n-
gelscb. vertaald, ia 8-T0'-" 
4,0 VAmitiè mysterieuse (»' 
geheimzinnige vriendschap)™ 
het Engelsen vertaald 1802. 
5.0 La familie de M****" 
iVejamiWt van Movnr^) 
1802. — 6.0 Le Mimetre de 
Wakefield {De pr^M"™ 
Wakefield) op nieuw uit m 
Engelsch vertaald, 180&—-v 
POZÏXBSM treurspel i^'T. 
8.0 Vllliade d'BoMÈBBi^ 
IZZIAS van Homsm) WJ** 

2.e uitgave, ^^/crlns, 
ou les successeurs cte^" ' 
(Bmr*B9AO*.t of de op volgere 
van Ctons) treurspel i»1** 
— 10.0 Abrégéduvofageae 
Mamo PABO* {Kort verhaal 
van dereis mn Mvmo PABP-I 
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, ygö, — 11.» CLIBSOH , aang-
spel. — ia." NBPHTALX, zang
spel, — i3.° AÜTBVIB de Bre
tagne, treurspel. In VHTCMMW et 
la naissance, eene verzameling 
van stukken ter eere van het 
huwelijk des Keizers en de ge
boorte des Konings van Rome, 
vindt men eenige stukken van 
AIGNAN, Ook heeft hij nog 
staatkundige Brochures enz. 
uitgegeven. 

AIGUULON. — Zie Wic~ 
NEKOB (MARIA MAGDAIENA). 

AlöUIKLON (AllMAVD-VlfrNE-
ROL - DüïlESSIS - RlCHELIEU 
Hertog van) zoon van denge
nen die onder LODEWUK XV. 
staatsdienaar was, gunsteling 
der gravin DUBARRY, en die 
zijne geschillen met departe
menten van Bretagne en Fa-
rys zoo beroemd hadden ge-
maakt. De Hertog van Ai-
OTitioN was Pair van Frank-
r$k, kolonel van hetkonink-
lijk Poolsch regiment ruiterij, 
en bevelhebber van de ligte 
ruiters der koninklijke lijf
wacht De adel van Agen 
zond hem in 1789, als deszelfs 
afgevaardigde, naar de Staten-
Generaal. Aldaar vereenigde 
hij zich reeds den a5 Junij, 
met den derden stand, en stem
de in den nacht .van den 4 
Augustus, voor de vernieti
ging yan de voorregten zijner 
orde, De naauwe verbindte-
ms, die er tusschen den Her
tog van Orleans en den Her«> 
tog yan Aiguiilon heerschte, 

G. ao3 

deed den laatste beschuldigen ,• 
een der aanhitsers der gebeur
tenissen van den 5 en 6 Oc-
tober te zrjn geweest. Zijne 
vijanden gingen zelfs zoo ver, 
dat zij beweerden, hem in hef 
vischvrouwengewaad erkend 
te hebben, onder de verza
melde oploopingen, op de 
wapenplaats van Versaüles, 
en op de plaats van het kasteel. 
Niets heeft later dit vermoe
den bevestigd. De Hertog van 
AIGÜILIION achtereenvolgens 
tot verschillende Commissiën 
der vergadering, en voorna
melijk 'tot die van de bekrach
tiging der volmagten en der 
vereffening beroepen, beklom 
nu en dan het spreekgestoelte, 
en verscheen er nooit op, dan 
om eervolle, maar dikwerf 
onvoegzame voorstellen te doen» 
Toen in de vergadering van 
den 7, October de Heer de CA-
ZAI.ES, de gedachtenis van den 
bevelhebber van Bretagne he-
vïglijk laakte t en bitter uit
viel tegen deszelfs gehouden 
gedrag, ten tijde van de ver
deeldheden , die in dat gewest 
waren losgebarsten, verdedig
de de Hertog van AIGUIILON 
de handelwijze zijns vaders met 
al de nadruk van een waar
lijk kinderlijk gevoel. Kort 
na het einde der zittingen van 
de wetgevende vergadering + 
volgde hij den Hertog van 
CUSXIHES , als bevelhebber dei 
troepen, die in den naauwen 
weg yan Porentruy gebruikt 
Werden. Een ongelukkig toe. 
val was op het punt, ójnziji-

http://zai.es
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nen ondergang na zich te sle
pen: een zijner brieven aan 
BARNAVE , zijnen ouden ambt» 
genoot, toenmaals resident te 
Grenoble, gerigt, werd na den 
10 Augustus onderschept; men 
ïas er in, « dat de vergade
ring, door zich van alle gezag 
meester te maken, zich als 
eene overweldigster had ge
dragen." Meer was er niet 
noodig, om eene acte vanbe» 
schuldig ing tegen henï nit te 
vaardigen, genoodzaakt, om 
Frankrijk te verlaten, begaf 
hij zich naar Londen, en van 
daar naar Hamburg. Ia Ï 800 
van de lijst der emigranten uit-
geschrapt, wilde de Hertog 
van AiGuiiioN, deze laatste 
stad verlaten, om naar Frank* 
rijk terug te keeren, toen hij 
er den 4 Mei van dat jaar 
door den dood verrast werd. 

A111.Y (PETRUS IJ') werd in 
i35o te Complegne van be
hoeftige ouders geboren. In 
>s38o werd hij tot doctor der 
Sorbonne aangenomen; daar
na tot kanselier der Univer
siteit van Parijs, Biechtva
der en Aalmoezenier vanKA-
REI. VI. verkozen, die hem 
tot Bisschop van Puy en Ka-
mergk benoemde. Zoodra hij 
in het bezit van dit laatste 
Bisdom was, legde hij zijne 
waardigheid van Kanselier 
ten gunste van den beroem! 
den GEBSON, neder. Zijnijver 

ter uifroeijing der scheuring, 
die toenmaals de Kerk ver-
woestte, heeft hem betoemi 
gemaaM. Hij onderaam te 
dien einde verschillende rei
zen naar Rome en Jvignoru 
Hij had mondgesprëfcken met 
de verschillende Paussen, wel
ke zich in dien tijd den stoel 
van PETRUS betwistten. Hij 
predikte in 1405 voor den 
onw.ettigen Paus FETRVS »K 
LXTNA over de drieëenheid; 
en hg sprak over dit geheim 
met zoo veel welsprekend-
heid, dat deze Opperpriester 
er een feest van instelde. 
Hg onderscheidde zich niet 
minder in het Concilie van 
Pisa, JOAN2Ï£S XXII., «I0 

zijne geheele verdienste ken
de, verhief hem in 141» tot 

de waardigheid van Kardinaal.' 
D'AIMY begaf zich ia*» 
hoedanigheid naar het Con
cilie van Constahs, alwaar 
hq evenzeer door zijnen nvet 
als door zijne welsprekend
heid schitterde. Hij kwam 
daarna te Avignon, alwaw 
hg, volgens het algemeen* 
gevoelen, op den 8 k%ff 
1419 sgne dagen eindigde. 
MAETINÜS V. had hem tot zg-
nen legaat in die stad Be
noemd, Het verhaa «9J* 
lijkplegtighedendoorJo^ 
i i ROEERT doet heo. « J J 
sterven. FMWIT zegt, o » 9 
te Kamerijk, üeutf^% 
1425 overleed. MORERI () 

(*) Het schijnt dat de bewerkers der laatste uitgave 
»* FBW,ER8 Woordenboek ens, eene 

van 
«er gebrekkige »>t§a>* 
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en LADVOCAT doen hem 
in JDuitachland sterven, üet 
Collegie van Navarre, die 
hein voor deszelfs' twee
den stichter erkent, alwaar 
hij pp eene Beurs had gestu* 
deerd en in welks schoot hij 
den titel van arend der Fr ari
sche leeraars en hamer der 
letters had verkregen, erfde 
zijne hoeken en handschriften. 
Het meestbekende zijner wer
ken is de FerhandeMng der 
Kerkhervorming, in zes hoof d-
deelen verdeeld, en met de 
werken van GERSON, zijnen 
leerling, uitgegeven: »In plaats 
van beleedigende scheldwoor
den, zeg* de Abt IJERATTM; , 
gaf hg juiste, beoefenende en 
zeer uitlokkende raadgevingen, 
Hij verhief zijne stem zelfs 
met nadruk, tegen die min
dere hervormers, die even
zeer, de waardigheid als het 
gedrag der eerste Prelaten 
minachtten, en zegt, dat zij 
yeel beter zonden doen, den 
balk «it hunne eigene oogen 
te ligien*, dan boosaardiglijk 
den, splinter, in het oog 
hunner broeders, ouders en 
meesters op te merken. Hg 
betuigt daarna, dat het hei
lige Collegie zich duidelijker, 
dan iemand anders voor de 
hervorming heeft verklaard, 
en dat de Catholrjke kerk be-

A I M. flo5 

reid is; om zich naat alle 
verordeningen te schikken, 
welke de geest van wijsheid 
en waarheid aan het Concilie 
zonde ingeven." De meeste 
zijner overige geschriften zijn 
te Straatsburg, 1490, irJfol. 
in het licht gekomen, en ee-
nige zijn te Parijs, tegen het 
einde der XV. eeuw afzon
derlijk gedrukt. Deze zijn de 
volgende: Concordia astróno-
mice cum theologia, 1490, in 
4,to; De Anima, Parijs, 
1494, in4. t0; DevitaCnBis-
Ti, Parijs 1483, in 4,t?; en 
vele andere werken, meest 
schoolsch of godsdienstig, en 
eenige over de sterrewigche» 
larg, waarvan1 deze Prelaat 
meer werk maakte, dan het 
zijnen stand en zijne kunde 
betaamde. Hij was voor het 
overige een geleerd, en met 
befrekkmg tot zijne zeden, 
onberispelijk man, die alles 
in het werk stelde, om de 
kerkelijke tucht te'handhaven. 

AlMERICH DE M A & E F A Y E , 

eerst deken en vervolgens, 
naüuDOMF, mede een Fransch-
raan, in 1142 Patriarch van 
Antiochië, was in het Bis
dom Limoges geboren. -Nog 
jong zijnde, had hijdengees-
teiijken.staat omhelsd, en was, 
na den eersten kmistogt, naar 

«J«n MoREtu Grand Dictionnaire etc, hebben geraadpleegd. 
Bladz. 400 stipten wij daarvan reeds het bewys aan. Ook hier 
vinden wij in onie Baaelsche editie AvV?nn" "7" li° •"Jnnt" 
des overlydem van tfAihiv opgegeven. 

I 

V e r t a l e r . 
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het Oosten gegaan. Hij was 
in de gewesten onder Paus 
AIEXANDEK. III., Legaat van 
den heiligen Stoel. Men schrijft 
hem de instelling der Karme-
liten-Orde toe. Bedevaart
gangers hadden zich op ver
schillende plaatsen van het 
heilige Land gevestigd, en 
leefden er als Kluizenaars, dik
werf aan gewelddadigheden 
en slechte behandelingen van 
den kant der Sarracenen bloot
gesteld. AIMEIUCH bragt de
zelve bij elkander, vereenig-
de hen met andere Kluize
naars, die op den berg Kar. 
mei woonden, en vormde 
eene broederschap van dezel
ve, waarover hij BERTHOÜD, 
zgnen broeder, als eerste 
overste aanstelde. In 1180 
werd dezelve door ALEXAN-
DEH III. bevestigd. Het schijnt 
niet, dat AIMERICB hun eenen 
anderen tegel heeft opgelegd, 
dan dien, welken de Kluize
naars van den Karmel reeds 
volgden , wijl BROCARD, hun 
toenmalige algemeene Over
ste, zich in 1209 t o t

 ALBER-
TÜS, Patriarch van Jeruza
lem, wendde, om er eenen te 
bekomen, AIMEIUCH overleed 
in H87. Men heeft van hem 
1.0 een werk getiteld: JDein-
stitutione primarum monacho-
rumi in lege vetert exortO' 
rum, et in nova perseveran-
tium, in het. 5-e deel van de 
Bibliotheek der Kerkvaders 
voorkomende, AIMEIUCH tracht 
daarin te bewijzen, dat de 
Profeet EJCIAB de stichter, der 

Karmeliten is; een voorwend' 
sel, door die religieuzen staan
de gehouden, maar hetwelk 
Pater PAMBROCH heeft tegen
gesproken. 2.0 Inneming van 
Jeruzalem door SALADIH. 3»tt 

Èpistola ad HUGONEMS eteria-
num, in het ï.e deel van den 
Tre'sor van Dom. MARTENMB. 

AiMoiMr, Benedictijner der 
Abdij Fleury sur Loire schreef 
eene geschiedenis van Frank* 
ryh, in vijf hoeken. De bei
de laatste werden na zg
nen dood door eene vreem
de hand afgemaakt. Het is 
slechts eene compilatie vol fa
belen en valsche wonderen. 
De legenden zijn de bronnen, 
waarin hij geput heeft. # Men 
vindt deze geschiedenis in het 
3.e deel der verzameling van 
D0CHÊNE. AIMOMT was een 
Aquitaniër, hg schreef zeer 
ongedwongen, doch met zeer 
sierlgk. Hg overleed w het 
begin der XI. eeuw. 

AIMON, prins der Arden" 
nen, was de vader der vier 
dapperen, welke men ge-

woonlijk de--vier ••tonen M* 
AÏMON noemt. Prins RENAP» i 
de oudste dier vier «o»»» 
werd, na onder Kw» * » 
Groote, de wapenen te Ben
ben gedragen, t e K e u l e n ^ 
nik, en stierf volgens het 
gevoelen van sommige Hoog" 
duitsche legende - schrqyers, 
als Martelaar. Zie lort*. 
BBRTHBMJ, HUt, Luxembourg' 
FBHRAaiïrs, Catal, san* afl 
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1 Jan; De vier zonen van 
AIMÓN hebben stof geleverd 
tot eenen Roman, die een ge
deelte der Bibliothèque bleue 
uitmaakt 

AIMON," monnik der abdij 
van Sarigni, van de orde der 
Cistercïensers, was uit Breta-
gne en wel uit Landacob ge
boortig. Hij nam het kloos-
tergewaad in de abdij van Sa-
vigni, in het Bisdom Avran.' 
ches in Narmandijë aan; de
ze Abdij moet men niet ver
warren met die van denzelf
den naam, van de Orde van 
den heiligen BENEDICTUS , in 
het Bisdom Lyon. Hij heeft 
verscheidene stichtelijke wer
ken geschreven, en is in 1174 
in den geur van Heiligheid 
gestorven. 

AIBAUIT of liever AYUAtri/c 
(PETRUS) beroemd advokaat te 
Parijs, daarna officier-crimi
neel te Angers, werd in i536 in 
deze laatste stad geboren. Ge» 
durende de noodlottige onlus
ten der zamenspanning (&£ue) 
nam hij er den post van voor
zitter per interim waar; doch 
nooit heeft hij dezen opstand 
begunstigd; maar zich veeleer 
tegen denzelven verklaard. Hij 
is te Jingers in 1601 overle
den. Men heeft van hem twee 
goede werken s 1.» Verhan
deling over de geregtela'ke or
de en instructièn, waarvan 
zich de oude Grieken en Ro
meinen, bij openlijke beschuU 
digingen hebben bediend, met 

het gebruik in Frankrijk ven 
geleken, Parys ï5g8 in 8.vo ; 
een stuk, vol belangrijke na-
sporingen. a.° Ot>er de règ-
ten. des vaders , in 4'itQ, bij 
gelegenheid gemaakt, dat een 
zijner zonen, zonder zijne toe
stemming , Jesuit was gewor
den. MENAGE zijn klein-zoon 
heeft in 1675, zijn leven in 
het Latijn in 4.to uitgegeven* 

AiSToiE, of Astroi.», ko
ning der Longobarden, maak
te zich gereed, na den Ro
meinen het Exarchaat van Ra-. 
venna te hebben ontweldigd, 
om zich ook van het kerkelijk 
grondgebied meester te ma
ken. Paus STEPHANUS II . , 
de verdediger van zijn volk 
en van zijn grondgebied, ging 
naar Frankrijk, om koning 
PIPYN, om hulp te vragen. 
Deze vorst ontving hem met 
veel onderscheiding, en trok te 
veld, om hem te wreken. 
AiéTüiB, Rome belegerd heb
bende, werd eerst verpligt, 
om hetzelve te verlaten, en 
later zich als leenman van den 
koning van Frankrgk te er
kennen, daar deze Vorst hem . 
in Pavia was komen belege
ren , en, na zich van het 
Exarchaat te hebben meester 
gemaakt, hetzelve aan dea 
Paus gaf, AiBTiai? overleed 
in 766. 

AITZEMA (L. YA.*)'m*6oo 
te Vokkum in Friesland Uit 
eene aanzienlgke familie ge
boren. Zestien jaren oud zgn-
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de,, gaf hg zijne PosmataJu* 
venitia in het licht De Han
ze-steden benoemden hem fot 
hunnen resident te 'sGraven-
hage, alwaar hij in 1669, met 
den roem van een braaf man, 
een goede staatkundige, en 
een bemiBneJgke geleerde te 
zijn, overleed. Hg heeft ons 
eene Geschiedenis der Ver-
eenigde Provinciën, 7 Dl.n in 
fol. en i5 Dl.n in 4.'° nagelaten. 
Dezelve is door de publieke ac-
ten,, die zij vaa 1621 tot 1669 
bevat, aanbevelenswaardig; 
daarenboven is zij getrouw en 
naauwkeurig, vooral ten; op-
zigte van het gedeelte, hetwelk 
de'schrijver, volgens gedenk
schriften heeft zamengesteld, 
tem door geleerde personen 
medegedeeld. Men heeft een 
vervolg op deze geschiedenis, 
in 3 Dl.n in fok die tot in 
1692 gaat* Men heeft van 
dezen schrijver nog eene La-
tijnsche Geschiedenis van den 
Munster schen vrede i654, in. 
4. t0, die wel uva. de naauw-
keurigheid, maar niet om de 
wijze van voordragt gezocht 
wordt. 

Aiws« IJOOÜTIÜS. Onder al 
de fabelachtige godheden is er 
geene_, welker oorsprong zoo 
duidelijk is, als deze. In het 
jaar 364 van Itome, kwam 
CEDICIUS, een man uitdege-
meene volksklasse, aan de 
tribunen zeggen, dat Mj des 
nachts alleen itt de nieuwe 
straat wandelende, eene stem 
had gehoord, sterker, dan die 

van eenen man, welke hem 
berigt had, de overheden te 
gaan waarschouwen, dat de 
Galliërs naderden. Wijl Cw 
Dioiua een man uit de gemee-
ne volksklasse was, en de 
Galliërs daarenboven eene zeer 
verwijderde en daardoor on
bekende natie waren,, sloeg 
men niet de minste acht op 
dit berigt. Intusscheii werd 
Rorne in het volgende jaar 
door dé Galliërs ingenomen. 
Nadat men van die vijanden 
bevrijd was, gaf CAMILWJS, 
om het verzuim te vergoeden, 
dat men gehad had, van geen 
gebruik van de nachtelijke 
stem te maken, het bevel,-
dat men, ter eere van den god 
Aiirs-LoooTius (naar de woor
den aio en JLoquor) in de 
nieuwe straat, op dezelfde 
plaats, waar CEDicitrszeide, 
de, stem gehoord te hebben, 
eenen tempel opterigten:»De
ze god, zeide CICERO op.ee
ne boertende wijze, sprak en 
deed zich verstaan, hoewel 
hij aan niemand bekend was: 
hetgeen hem den naam van 
AIÜB LOCUTIUS heeft doen 
geven. Maar sedert, dat hg 
beroemd is geworden, en men 
hem een altaar en eenen tem
pel heeft opgerigt, heelt B? 
de partij gekozen om te zwij
gen." 

ATA IA (MARTIN^ ?«?** 
as) in iSoé 'm het Bisdom 
Cartha%ena van geringe ou
ders geboren, gaf in het be
gin , om zijne familie te on-
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derhouden, onderwijs in de 
spraakkunst, Later tot pries
ter gewijd, werd hij bij KA-
HEI, V bekendj die Keizer 
zond hem, als Theologant 
naar het Concilie van Trente, 
en gaf hem na elkander eerst 
twee Bisdommen en einde
lijk het Aartsbisdom Valence. 
Deze geleerde en ijverige kerk
voogd bestuurde zijn Bisdom 
als een waardige herder en 
overleed in het jaar i566. 
Men heeft van hem eene La-
tgnsche Verhandeling over de 
Apostolische overleveringen in 
10 boeken, Parijs i 5 6 2 , in 
8.vo en De vera ratione chris* 
tianismi insiructio, Keulen, 
i55/t in ïst.o Dit is een Chris
telijk onderwijs aan eenen 
Joodschen leeraar gerigt, nieu-
welings tot het Christendom 
bekeerd, gevolgd door eene 
verhandeling, vol schrander
heid en zalving, over de aan
roeping der Heiligen, hunne 
voorspraak yoor ons, het vas
ten, enz. 

AJAX , zoon van OÏLETJS , 
Koning der Locriërs, een der 
Griekscae helden, die naar 
het beleg van Troje gingen. 
Hij onteerde CASSANDRA in 
den tempel van MINRRVA. De
ze Godin straffe hem over 
zijne Sseiligschendïng, door zij
ne vloot, bfj de rotsen van 
Capharea, door de golven te 
doen inzwelgen. De onver
saagde AiA2£, aan de schip
breuk ontsnapt, beleedigde 

!• DJEEI,, Jj 

.de goden op eene rots, die 
NEPTUNU8 in de zee deed 
verzinken. , 

AÏAX ÏELAMoNixrs, betwist-
te aan ULYSSES de wapenen 
van A0HII.I.E8. Gebelgd, dat 
zijn mededinger dezelve dooc 
de uitspraak der voornaamste 
Grieksche veldheeren bekomen 
had, rigtte hij een verschrik
kelijk bloedbad onder de kud
den des legers aan, zich ver
beeldende zijne strijdgenootenc 
en vooral USYSSES te vermoor
den ; maar later van zijne 
ijlhoofdigheid teruggekomen „ 
bragt hij zich zelven met den: 
degen, dien hij* van HECTOH 
ten geschenke had bekomen, 
om het leven. Deze beide 
krijgslieden hadden gezamelgk 
met eene gelgke dapperheid 
gestreden. Het bloed van A-
ÏAX werd, volgens de fabel-
leer, in eenen hijacint veran
derd. 

AKAKIA (MARTINÜS), Hoog
leeraar der geneeskunde aan 
de Universiteit van Parijs, 
en een der voornaamste ge-
neesheeren van FRANOISCUB I . , 
was te Chdlonsrsur-Marne ge
boren. Hij heeft de Ars me-
dica, qua? est ars parva; en 
de ratione curandi, van GA-
LENÜS vertaald. Dit laatste 
stuk gaat met eene Commen-
taria vergezeld. Hij overleed 
in i55i. 

AKAKIA ( M A R T I J ) , zoon 
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van den voorgaande, genees» 
leer, en koninklijk' Hooglee
raar m de neel&amde overleed 
ia i588, in den ouderdom van 
omtrent 49 jaren., Hij is vol
gens sommige boefcsnkenneirs, 
de .schrijver'eenef verhande
ling ConciUa medica genaamd! p 
3.5QS , in fol. andere geleer
den ' sehxijvea dezelve aan zij
nen : vader f os, Zijn laatste 
Mein-zoon overleed in 1677 
van verdriet, omdat hem ge
durende zes 'maanden, alle 
praktijk verboden werd, wijl 
hij tegen zijnen eed, met 
vreemde artsen had geraad
pleegd. 

AKBAR (MAEJOMED), de 
grootste vorst, waarop niet 
alleen Indis, maar geheel A*= 
dë in de vorige eeawen zich 
Beroemen kon. Hij" werd te 
Amethet in het 949ste [a a r 

der vlngt (1541 der Christe-
ïqfce tgdrekening; geboren, 
en besteeg den troon, nadea 
dood yan"zijnen vader HTTMA-
ï tw, doch wesif wijl, bijpas 
*3 jaren oud was, o a t e vocg-
dqschap, van ztjaéa staats
dienaar, BEYÏUM , ; gesteld. 
Met een voorbeeldige dapper
heid overwon hij zijne vijan
den, en de muitelfogén zijns 
rijks, onder welke laatste a 
zich BEYI!AM aelfs bevond, De 
zeldzaamste zschtmoediglieid 
kenkmerkte daarbij aï • gfjHe 
schreden. Maaif nïetteget^ 
staande onophoudelijke onlus
ten hem noodzaakten, zich 
stacds aan de spits deslegera 
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naar de verschillende gewes
ten sfjns rijks te begeven, 
zoo was lig, toch een bijzon
dere vriend van de weten
schappen, voornamelijk van 
de geschiedenis, ea hield hij 
zich onafgebroken met uetra-
wéndigé bestunr zijne rijks be
zige Hij liet in elk gewest 
volkstellingen doen, onder
zocht naar de aatarlijke voort* 
breagselem en fabrieken van 
hetzelve, Mên vindt den uit
slag zijner nasporiagea, in een 
werk door ABUI. FASÜ , zijnen 
staatsdienaar, geschreven, on
der den titel van JjLn-Jk* 
bari bekend, dat in het,En* 
gelsch vertaald is, en de be
langrijkste bijzonderheden be
vat» AKBAR overleed na eene 
49 jarige, regering ia het jaar 
Ï014 (a6o5); Thans, nog is 
zijne laisterrpe graftombe» 
ia de nabijheid van Jgra, 
een voorwerp vaa bewonde
ring voor reizigers. Hij werd 
door zijnen.zoon SEIIM» on». 
der den naam van DIIH*W» 
OIR , opgevolgd. 

AKIBA (BEN JOZEF)» f"-3"* 
bqu en een dea voornaanIste 

Hebreéawsche leeraars Tai1 

het Tibèriadiscb Collc§ie> u» 
de ÏL-eèaw der Kerk, hoed-
de «Se kudde tot ia ^ B * 
derdora vaa 40... jaren. "9* 
de dochter vaa m^m mef" 
ter, hem beloofd had, "** 
dien hg geleerd werd, met 
hem te zulhïu Iiawea, 2°" 
maakte de liefde hem tot Doc
tor. Deae Rabbxjn, even ?o° 
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dweepzïek > als de meeste sïj-
ner ambtgenooten, omhelsde 
de partij van den yalschen 
Messias BAROOCHEBAS, en pas
te deze profetie van BAZ/LM 
Op hem toe, Orietur stella 
ex JMOB etc. Hij spoorde 
de Joden tot den opstand aan, 
door hun de profeten aan te 
halen; en beging zulke wreed
heden, met k&a, dat' Mj in 
het jaar i35 na J. C. door 
keizer ABRIANUS ter 'dood ' 
werd veroordeeld. Volgens 
de Joden was hij alsfoen 120 
jaren oud. Zijne vroaw, kin-p 
deren en leerlingen werden 
ook omgebragt. De Rabbij
nen schrijven hem het Boek 
der Schepping toe, dat hij 
onder den naam van ABRA
HAM stelde, . 

AKKOTATOS t zoon van ko
ning Ki,E0MENKa uit Spar-
ta, was met het opperbe
vel der bondgenoaten tegen 
den tiran AGATHOKMS be» 
last, moest aich echter, uit
hoofde van een en aan So-
SISÏ-RATUS door hem gepleegd 
'den moord.op de vlugt feege- , 
ven. Zijn zoon AREUS volgde 
Kïjnea grootvader op in de re
gering , AEROTATOB , zijn klein-; 
zoon, de zoon van AREÜS, \ 
was door zijne liefde tot de 
schoone CHEI-IBONI3 bekend, 

E e 

(*) Of verborgene uitlegging 
Schrift j door' eene setsere oprehen 
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wier echtgenoot GLEONYMUS, 
door koning PYRRHUS onder
steund , Sparta belegerde., 
dat zich echter door de be
den en den moed van CnEi 
LIDONIS , en door de dapn 
perheid van haren minnaar » 
standvastig verdedigde, tot 
dat koning AUEUS hetzelve 
weder ontzette. 

AiABASTAR(WiLi,Eftt}, eera 
Engelsch godgeleerde, werd 
Catbolijk, keerde weder tot 
de Anglikanen terug, en werd 
in de XVII. eeuw iprebenda-
ris van de SL Pautaskerk te 
Londen. De beoefening dec 
Cabala (*) deed henv onge
rijmde gevoelens omhelzen, 
Hij is de schrijver van een 
Hebreeuwsch Woordenboek ia 
fol., en van eenige andere 
werken, evenbelagchelijkom 
deraelyer titel als inhoud. De 
voornaamste zijn Tractatus in 
rei>elationem CMMSTI t modo 
cabalisiico explicatam, An-
tuerpiae, 1602, in 4. t0} Trac
tatus de bestia apacalyptica t 

Delphis 1621, in xa.° 

AIIACOQÜE. — Zie MARGA-
REEHA MARIA. 

A&AGpN (ClAUDtüs), UU 
Merarguea in Provence, Pc<& 
cureur Syndicus van dat ge-
a 

van de woorden der heilige 
ing en verplaatsing der letteren. 

V e r t a l e r . 
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i west; gedroomd hebbende, 

dat zijn naam AIAGON, de
zelfde was, als die van AK-
RAGON , en dat hij tot dat 
doorluchtige huis behoorde, 
zoo beraamde hij met den se
cretaris van den Spaanschen 
afgezant, ora de Spanjaarden 
in Maraeille te brengen.' Een 
galeislaaf, aan wien hg zijn 
oogmerk had medegedeeld, 
maakte het aan den hertog 
van GUISE bekend, AXAGON 
van zijne misdaad overtuigd, 
werd in i6o5 te Parijs ont
hoofd. Zijn hoofd werd naar 
Maraeille gezonden, waarvan 
AI.AGON in het volgende jaar 
landregter had moeten zijn, 
ten einde boven eene der stads 
poorten uitgesteld te worden. 

A&AHAMARE, eerste koning 
van Grenada in 1237. Zijne 
opvolgers regeerden er tot in 
1492, wanneer zij doorFun-
DINAND en ISABEÜA onttroond 
werden. 

ALAMANNI (LODEWUK) , 
een Florentrjnsch edelman, 
en een beroemde ftaliaansche 
dichter, werd den 28 Octo-
ber 1475 geboren. Ueel ge
nomen hebbende aan eene za-
menzwering tegen den Kar
dinaal Ju*,™» VAN MEDICIS 
(later Paus, onder den naam 
van CMEMEMS VII.) die toen-

1 maals de republiek van Flo
rence bestuurde, was hij Var-
pligt de Ylugt naar Frankrijk 
te nemen. Hij werd er wel 
ORthaald iaor FKANCISODB J, II 

die hem" met gunstbewijzen 
overlaadde, en in 1544 tot 
sijoen gezant bij KAREÜ V". 
verkoos, Hij stond evenzeer 
in gunst bij HENDKXK II. op
volger van FRANCISOUSI., die 
hem in verschillende onder
handelingen gebruikte, voor 
welke AIAMANHI niet minder 
begaafdheid aan den dag leg
de , dan voor dé dichtkunde. 
Hij overleed in i556 te\ Am-
boiae, waar het hof zich be
vond. Wij bezitten van hem, 
1.0 het dichtsfuk Girone in 
corpeae, dat slechts eene be
rijmde vertaling is van den 
roman: Ginon Ie courtois, de 
meest gezochte uitgave is die 
van Pargs, 1548, in 4«l° 
2.° Een ander dichtstuk, Vel-
la. coltivazione, Parijs l544> 
in 4.t°, dat de Italianen naast 
de Landgedichten stellen. 3.° 
Allerlei gedichten, verzameld 
onder den titel van Opere 
toacane, 2 DI.« in 8.*°, waar
van de beste uitgave var» het 
eerste deel die van Florence 
bij XE8 JÜNTES i5S2', en van 
het tweede die van Lyon, 
bij GBYBHE, in hetzelfde jaar 
is. Nog heeft men van hem 
4.0 ANTIGONUB , treurspel; 
FIORA , blgspel. 5.° Ai"*" 
OHJJDE of belegering van Bour-
ges, een dichtstuk, '"« 2*Sf-
zangen, Florence l5jO> "» 
4.'°- 6.0 Honderd twee en 
twintig puntdichten. Men vindt 
in al deze werken, e e n o n ' 
gedwongene berijming, eene» 
mannelijken en zuiveren sta»» 
en veel verbeeldingskracht-
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Men moet hem niet verwar
ren met AIAMANNÏ, zijnen 
bloedverwant, wiens boertige 
gedichten met die van BTJR-
CHIEM-O en anderen in i552 
te Florence in 8.v° gedrukt 
zgn, 

AiAMiit, een Tarsisch vorst, 
nam in de negende eeuw den 
naam van kalief aan. Hij 
kwam in de gewesten des rijks, 
aan het hoofd van een gé-
ducht leger der Sarracenen, 
die er groote verwoestingen 
in aanrigtten. ANBKEAS de 
Scyth, landvoogd van het Oos
ten, die zich tegen hunne 
woede wilde verzetten, ont
ving van den JBarbaarschen 
vorst het berigt, dat indien 
hij hem slag leverde, de zoon 
van MALHIA, hem niet uit zij
ne banden zoude redden. De
ze godslastering bleef niet on
gestraft; want op den dag des 
gevechts, nam deze landvoogd 
den brief van den Sarraceen, 
en liet denzelven aan een beeld 
der heilige Maagd hechten, 
om tot standaard te dienen, 
zijn leger, zoo wel door wraak 
als door godsdienstgevoel aan
gevuurd , _ oyerwon de vijan
den en rigtte een vreesselijk 
bloedbad onder dezelve aan, 
AIAMIR werd gevangen ge
nomen en onthoofd. 

ALAMOS (BALTHASAR) , een 
Kastiliaan, verkreeg, na elf 
jaren gevangen te zijn geweest, 
van PaiMppüs III. zijne vrij-

fi e 
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heid weder, en werd door 
UJCIVABES, een staatsdienaar 
van PHILIPPUS IV., gebruikt. 
Hij stierf hoog bejaard, in het 
midden der zeventiende eeuw. 
Men heeft van hem eene ver
taling van TACH'TJS, die veel 
gezocht wordt, met een Corn-
mentaria, daar minder prijs 
op wordt gesteld. 

AIAMÜNDAR, Koning dep 
Sarracenen, deed in het jaar 
5OQ verscheidene invallen in 
Palestina, en bragt er vele 
kluizenaars, die in de woes
tijn woonden om het leven. 
De wonderen, die hij later 
door de Christenen zag uit
werken , troffen hem zoo zeer, 
dat hij verzocht, om onder hen 
aangenomen te mogen worden. 
Terwijl men hem voorbereid
de, om het Doopsel te ont
vangen , besloten de Acepha-
lers, Euïychiaansche ketters , 
hem tot hunne sekte overteha-
len. Deze ketters vermeng
den de beide naturen in J. C. 
waaruit voortvloeide, dat de 
goddelijke natuur geleden had, 
en aan het kruis gestorven 
was. Zij zonden de Bisschop
pen hunner partij naar AJCA-
MTJNDAR, om hem over te ha
len het doopsel uit hunne han
den te ontvangen, maar de 
Catechumeen verachtte »«»n 

aanzoek, en bediende zich van 
eenen schranderen trek, om 
hun hunne dwaling te doen 
gevoelen. Hg veinsde brieven 
ontvangen te hebben, door 
3 
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welke me» hem het overlij
den van den Aartsengel Mi-
OHASI. berigtfe, en mud bun 
iboden, om vaa i&ea te vet" 
Hemen, vjat zg vaa dïï he-
rigt dachten, wip hel hun 
even 200 onmegelljfe als he-
lagchelijl; scheen, zoo zeide 
lig hun f Indien Aal dus waar-
is, dat een Engel noch lij den 
noch aterven kan, koe wilt gij 
dan} dat, J, C, (aan het kruis 
gestorven zij, daar Hij, vol" 
geno u, slechts eene natuur 
heeft, die goddelijk zijnde, 
onlijdelvjk ia? 

AlAN, AlIEK Of AllEYN 
(WILLIAMJ , Kardinaal, in 
30*33, te Mossal in Lancas-
Mre geboren, volbragt zijne 
studiën aan de Universiteit 
»an Oscford, en werd in i558 
tot Kaaonik van York be
noemd. Eene vurige inborst 
bezittende, en in de grond
beginselen der Catholqfce Kerk 
opgevoed, gevoelde hij zijnen 
ijver ter handhaving der Ca-
tholij&e waarheden geheel ont-
gloeljen. MARIA , die het Ca-
lllolicisnms gunstig was, was 
overleden, en Kotsingin E L I -
JÏABETH volgde haarop, maar 
met zeer verschillende ge
voelens. Ai,AH, reeds ceni-
ge werken ten voordeele der 
leerstellingen van de Room-
sche Kerk in het licht ge
geven hebbende, was ver-
plïgt het rijk te verlaten. Hij 
kwam te Leuven, en werd er 
aan het hoofd van het En~ 
gelsch Collegïe geplaatst» De 

staat zijnet gegoadkeid nooè-
zsakte fcem asac Engeland 
terug te keerea, cm er de 
lucht vaa dm geboortegrond 
ia ta ademen. Bij schreef er 
eenlga twlstsehriften, die bij 
he! gouvernement werden aan
geklaagd. Bij was verpligï 
op ïiiaaw de vlugt te nemen, 
In Vlaanderen teruggekeerd, 
onderwees hij de godgeleerd
heid te Mechelen, nam den 
Doctoralen hoed te JDouay, 
en verkreeg achtereenvolgend 
een Bomheerschap te Kamerijk 
en te lidms. Hg ging voort 
met tegen de Engelsche nieu
wigheden te sclugven. en 
vond het middel, om zijne 
boeken ia Engeland in te 
voeren, niet zonder gevaar 
voor hen, die 'zich er mede 
belastten. Een Jesuit werd 
opgehangen, wglhij beproefd 
had er eenige in te voeren. 
AIAN bepaalde zich niet alleen 
om de Anglikaansche kerk door 
zliné geschriften aan te vallen, 
hij was ookeendergener,die 
het meeste toebragten om het 
kabinet van Madrid te doen 
hesluiren, tot het uitrusten dec 
beruchte Spaa'nsche vloot (ar* 
mada) om JBMZABEÏB te gaan 
onttroonen, en het Catfiou-
cfemno 'm Spanje, te herstei
len, De onderneming H«SWK"* 
te, raaar de ijver van1 ASAJÏ 
werd met eene» kardinaals
hoed -beloond. Hg §*«§ al£! 
te Rome vestigen, alwaar MJ 
de aan hunnen Godsdienst ge
trouwe Engelschen, die om de 
vervolging genoodzaakt vdsea 
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hun vaderland Je verlaten, met 
zijne beurs en zijnen invloed 
ondersteunde. Hg overleed in 
die stad in 1574 met den roem 
van een bekwaam en ijve
rig wederleggend godgeleer
de {controversiste) te aija ge
weest. Hij heeft oagslatea 
i.° JDéfenae de la doctrine 
ne Catholique , au sujet du 
purgatoire et de la priéro des 
morts, {Verdediging van de 

^Gatholrjke leer, ten opzügie 
van het vagevuur f en het ge
bed voor de overledenen.) Anü" 
werpen, i565, a ° Een vet-
dedigschrif t , getiteld: Cour-
tes raisons pour lafoi Ca-' 
tholique {Korte bewijsgronden 
voor hei Gatholijho geloof). 
3.° Ddfense du pouvoir légi* 
time et de ff autorité du Sa-
cerdoce pour la rémission des 
pécliés aveo un supplément 
sur la canfeesion et lesindul-
gences {Verdediging van het 
wettige gezag, en van de magt 
des Priesterschapst ten Op* 
sigte van de vergeving der 
sonde , met een bijvoegsel over 
da Biecht en de aftaten),, 4»° 
Sur les Sacramêns. {Over de 
Sacramenten,) 5fi Sur-lecul* 
te des Saints et de leürs re-
liquss, {Over de verecrin^ der 
Heiligen en hunne overblijf-
selenjt eas» 

AIANUS, gewaande koning 
der Alanen, aas al de_scfarij-
vers onbefeessdji waarvan saên 
°P g^ag van &mm valschen 
gedenkpenning, eeracn wezen-
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lijkm pegfijjon heeft willen 
makea, Zfö de MBBOVRB de 
Franse, Julïj 1724 blz. 1447. 

Aj&ANtlS VAN RlïSSEL, te 
Mijssel in Framcn-Vlaande
ren geboren, bloeide ia het 
midden der XII. eeuw aan'de 
Universiteit van Parqs, l ig 
had bij bet leven van den hei
ligen BERNARDUJS , heï kleed 
van dien Heilige aangenomen, 
werd eerste Abt vaa ffivour in 
bet Bisdom Troyes, en later 
Bisschop van Ausserre, Hij leg
de, in 1167 de Bisschoppelijke 
waardigheid neder, 0^1 zich 
naar de eenzaamheid te be
geven en overleed in October 
1181 X^Glairveausn, Hij had 
eenen ouderdom van meer daa 
100 jaren bereikt. Er zijn 
eenige werken van hem over
gebleven, onder andere: Vita 
sancti Bsssdsot} dit komt 
in het tweede deel der wer
ken van dien Kerkvader voort, 
uitgave van 1630. Men heeft 
dikwijls AiiANtrs VAN RIJSSJEI. 
xaet een' anderen AIANÜSDE 
S'ISMS verward, die, volgens 
den Abt IEBF/OT?, af l& Mijs
sel in Modoo, of te Bgesel. 
in Venaissin geboren, den 
algemeencn leeraar bijgenaamd 
werd, 6H wiens roem vare ge-
leerdheid zoo groot was, dat 
men van hem geide: Suftkiat 
vobis vidisse jgz/tmv. Ai**-" 
NDS VAN RIJSQEI. overleed te 
Oiteaux ie feet begin der XIU. 
eenw. Hen heef» bet grooï-
ste gedeelte xlfncr trerkmi.tc 
4 
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ontwerpen in l 6 5 4 in fol. 
uitgegeven. Niets is duister
der, dan het leven van AIA-
NTJS, dien men altijd met den 
voorgaande heeft verward, 
en omtrent wien men dui
zenderlei fabelen heeft uitge
vent. Dom BRIAI, eenoude 
Benedictijner heeft in het-In-
stituut, een belangrijk gedenk
schrift over AÜANUS voorge
lezen; hij doet hem te Hos
sel in Fransch - Vlaanderen 
geboren worden. 

AIABD VAN AMSTERDAM, 
In 1490 in die stad geboren, 
Van waar hij zijnen naam 
ontleend heeft; maakte zich 
zeer ervaren in de Griek-
sche en Latijnsche talen. Hij 
legde zich met den meeslen 
ijver toe op de beoefening 
der fraarje letteren, die hij 
t e Amsterdam, te Keulen, 
te Utrecht en te Leuven on
derwees, in welke laatste stad 
hij in 1541 overleed, na zij
ne boekerg" aan het weeshuis 
te Amsterdam te hebhen ver
maakt. Men heeft van hem 
«en groot aantal werken 0-
ver de letterkunde en de we-
derleggende godgeleerdheid. 
In de laatste straalt meer 
godsvrucht dan geleerdheid 
door. Men vindt de Catalo-
gus derzelve in de Biblia-
theca Belgica van FKOPEENS. 
— Hij werd bij de Minder
broeders begraven, en men 
gaf hem het volgende graf
schrift , dat hij, in zinspe
ling op zijnen naam, yoor 

zich zelven had vervaardigd, 
Tota tegit tellus » qui Tellus 

tota vocatus, 

AlAHDÜS Of AïHAlAlUWS , 
zesde Abt van het klooster 
te JEgmond, werd in het jaar 
H04 tot die waardigheid ver
heven. Hij ontving in 1116 
van Graaf FXORIS II. of de 
vette, de tienden onder Alk
maar gelegen, voor zijne ab
dij. Na een twintigjarig voor
beeldig bestuur van zijn kloos
ter is AIARDUS in 1124 over
leden, en in de parochiekerk 
van de H, Maagd MARIA be. 
graven. 

AIARICH Ii door de Gothen, 
zijne onderdanen, de stoute en 
de ondernemende bijgenaamd, 
en werkelijk kon men beide 
deze namen op hem toepas
sen. Na het Christendom om
helsd te hebben, verviel hij 
in 33o tot het Jrianismus, 
Hij had aan Keizer THEOBO-
SIUS gewigtige diensten tegen 
de Hunnen bewezen; maar 
zich niet genoeg beloond ach
tende, verliet hij hem aan 
het hoofd der Gothen, waar
over hij het bevel voerde, en 
verklaarde in 5?$ den oor
log aan de Romeinen. '^n,e 

eerste heldendaden waren m 
Griekenland, alwaar hg de al-
goderij vernietigde. Na hetzel
ve verwoest te hebben, werd 
hg door Smuoo*, veldheer 
van Keizer HOHORIUS aange
vallen en overwonnen. «9 
ontsnapte aan de vervolgd 



A LA aij 

zijner vijanden, bragt een le
ger bijeen, liet zich als ko
ning uitroepen, en trok op 
Rome aan, om hetzelve te 
plunderen. Hij verwijderde 
zich van hetzelve, na een 
zwaar losgeld geëischt te heb
ben; maar hij kwam later te
rug, versloeg de Romeinen, 
deed ATTAIVS als Keizer er
kennen, trok in 409, als een 
vergramd overwinnaar, Rome 
binnen, en veroorloofde aan 
zijne soldaten, zich aan alle 
verfoeijelijkheden over te ge-
Ven, die Barbaren, welke 
door niets beteugeld worden, 
kunnen bedrijven, hun ech
ter bevelende de kerken, en 
diegene welke dezelve tot 
schuilplaats mogten gekozen 
hebben, te eerbiedigen. Het 
is op 'deze plundering van 
Rome, dat BOSBTIKT , in de 
verklaring van het Boek der 
Openbaring, eene der voor
naamste voorzeggingen van dit 
gpddelijke boek toepast (XVIII. 
Hoofdd,). De heilige HIERO-
NYMUS stelt deze hoofdstad der 
wereld voor als het grafha-
rer inwoners geworden- De 
heilige A-OGUSTINTTS , PAÜ^US 
OBOSES enz, spreken er op de
zelfde wijze over. ALARICH 
verliet Rome niet, dan om 
Sicilië en een gedeelte van 
Jfrika te gaan veroveren; 
maar wijl het grootste gedeel
te zijner schepen door een 
storm verbrijzeld werd, trok 
hij naar Calabrië, en werd 
kort daarna ia 4x0 te Cosen-

E 

za door eenen plots elingen 
dood getroffen. Om hem niet 
aan de wraak der Romeinen 
ten prooi te stellen, begroe
ven hem zijne soldaten, met 
onnoemelijke rijkdommen mid
den in de rivier Busento. 
Minder onverdraagzaam, dan 
zijn vader ENRIOH (die Spanje 
veroverd had) stond hij aan 
de Bisschoppen zijner staten 
toe om te Agde in 406 eene 
vergadering te houden. 

AiAnicH II.; Koning der 
Visigothen, regeerde omtrent 
het jaar 484, over het ge-
heele land, dat tusschen de 
Rhdné en de Garonne gele
gen is. CLOVIS, niet kunnen
de uitstaan, dat zulke schoone 
gewesten, door Barbaren be
zeten waren, tastte AX.ARICK 
aan, en bragt hem te F'ouille 
in JPoitou, in 507, eigenhan
dig om het leven. De ver
zameling van wetten, onder 
den naam van Codex JLz.** 
mam bekend, en gedeeltelijk 
uit den 2 heododaansc/ten Co
dex ontleend, werd op bevel 
van dien vorst in het licht ge
geven. 1 

AIAVIN , aanvoerder der 
Gothen, die door de Hunnen 
uit hun land waren verjaagd. 
Hij verzocht aan keizer VA-
I.ENS, hun de oevers van den 
Donau aan de grenzen van 
znn rnk te laten btvfown, 
fin hA» «1. «fine onderdanen en hea als zijne 
aan te nemen* 

e 5 
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wees'den Gotasa-dtezegnnst; 
hij dacht ia hen eenen schnfc-
wal. te zullen, vinden, tegen 
degene, die Bef rijk van dien 
kaal zoade» aanvallen;'maar 
wijl zijne stadhouders Jiea 
met belastingen oyeriaaddea, 
zoo namen zg' de wapenen 
op, om 'zich'.-.van dezelve te 
bevrijden, en bevochten lor» 
PICIANUS, eenen der veïd-
ïieeren van VAIENS, Deze 
&eizer trok zelf tegen hen te 
veld, nel hen bij Andrino-
pel aan, verloor den veld
slag , en werd ia 378, in eene 
hut, verbrand; een waardig 
uiteinde der ongehoorde wreed
heden , die hij' tegen de ver
dedigers der Godheid van J» 
C, had uitgeoefend. 

AUBA (de hertog van) — 
Zie TOXEDO* 

RJÜBXD of AUBOUDUS, eer-
ste Abt, der onze Lieve 
Vrouwe Ahdg" te Middelburg, 
heelt deze waardigheid van 
ai23 tot 1156 met veel roem 
bekleed i als wanneer Mj ia 
den Heer ontsliep en door 
MADEKINÜS opgevolgd werd. 

ALB A - ESQÜI VEI. , volgens 
anderen AIAHA - ESQUIVEI. 
(OHSOO) , onderwijzer in het 
Kerkelijke regt te VMXOBIA, 
werd Bisschop van Astorgu, 
daaraa van Arvffla, en ein
delijk ?aiï Cordova. Hg w3s 
bij de kerkvergadering van 
Trente tegenwoordig, en 0-
vcrleed in i56a. Mm heeft 
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vaa fseraf 2?a oondlüs ««j-
vsrsalihus f ac de hïs qcice ad 
raligionis et chrisliance. reipu-
blicos reformationem in stitu-i 
enda videntur* Een zeer goed 
werk, vol geleerde en zui
vere inzigten* 

ALBANI (JOANNES HJERO» 
Niaxtrs) in i5o4 te JBergamo 
uit eene adellijke familie ge
boren, wijdde zich aan de 
beoefening van het fcerkeig-
ke en burgerlgke regt toe* 
Pius V., die hem reeds ge
kend had, toen hg geloofson-
derzoeker te Bergamo wasi 
had niet zoodra den stoel van 
den heiligen PETRUS beklom
men, of hij vereerde hem 
in 1570 met het purper. 
AMANI was een weduwnaar 
en had kinderen j de vrees 
alleen, dat hij zich door de
zelve raogt laten regeren* 
weerhield het Conclave, om 
hem na den dood van G»E-

XIII. tot Paus te ver-
kieseiu. Hg" overleed in 15g u 
Wg bezitten van hen» ver
scheidene werken over He* 
kerkelijk regt, De voornaam
ste zijns x.o Be inmunitalc 
êcclesiarum, 3.553» -*' 3<J .. 
potestate papas et conoiUh 
,558, — 3.o 'Be eardinaltr 
bm, et de donatiom Co*~ 
STjNTJtxi, »58£, in fou 

•AtaAJUt (AtESANDBR)».^** 
roemde Kardinaal en »*.«-
othecarïs van het Vatikaan, 
uit de oade familie van AL-
BANI g en den tak vaa ^1r" 
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bino, werd te XJrUna den 
den i5 October i6ga gebo
ren, en was een neef van 
Paus CLEMENS SI . Hij werd 
door INNOCEKÏIUB XIII., in 
X721 met het purper vereerd. 
Hij was bet vorige jaar ais 
buitengewoon nuntius bij den 
Duitsenen keiaar gezonden. 
Hij spreidde in deze zending, 
den luister en de waardig
heid, die zijnen naam be-
iaamden, en die deze eervolle 
last vorderde, ten toon. Met 
eenen uitgelezen smaak be
gaafd, beminde en beoefende 
hij de kunsten en weten
schappen , en had in dezelve 
eene zeer uitgebreide ken-> 
nis verworven. Hij besteed
de het grootste gedeelte zij
ner fortuin, hetzij om schil
derijen en boeken te koopen, 
hetzij om opdelringen te la
ten doen, om eenige oude 
gedenkteekenea te ontdekken, 
hetzij eindelijk, om door be
looningen en jaarweddes, 
geleerden en kunstenaars aan 
te moedigen. De prachtige 
villa Alhani, eene buiten
plaats, waau hij acln vaa zij
ne werkzaamheden gmg'yer-
poozan, was vol schilderijen,' 
standbeelden, en duizeade 
andere kostbaarheden, waar
van bij dsn liefhebbers de 
beaigtigïng toestoad. Hg over» 
leed, van zïja gesigï beroofd, 
den 11 December 1779, S0™ 
cchied- en leüerhundige ge
schriften nalatende, die zeer 
op prijs worden gesteld. Sij 
z.gQ overladen was bij eerste 

Kardinaaï-Diakefi, de oudste 
van geheel het heilige Colle-
gie, ea Kardinaal-Besclier-' 
ttter der orde van Premon-
streit. 

AMANI (FRANCESCO) , de 
soon van eenen koopman ia 
zijde te Bologne, werd al
daar «ten 17 Maart 1578 ge
boren » De school van den be
roemden Antwerpschen kunst
schilder DlODYBIUS CAJCVART, 
die sïch in Bologne gevestigd 
had, werd het eerst door, 
hem bezocht, onder dien be
kwamen meester,,maakte hij 
zeer snelle vorderingen. Zij
ne verdere volmaking zocht 
hij in Rome, de stapelplaats 
van meesterstukken der oude 
en nieuwere schilders, en de 
verzamelplaats der kunste
naars uit geheel Europa, De 
beoefening der schooae letten 
ren bragt niet weinig toe* 
om hem bevallige denkbeel
den ie doen vinden. Te Bo
logne teruggekeerd, trouwde 
hij iu een tweede huwelijk, 
met eene zeer schooae vrouw, 
bij welke hg twaalf kinderen 
verwekte, die ESSÏ hmsxe 
moede? geleken* OEIYEOTS, 
de minaegcodjes, de dichter
lijke Godfcedea des Hemels, 
«Ier wateren, en der aaide 
af te schilderen, behoef*» 
ALBAKX Biet buiten *#« W , s 

te gaan, hg had »IecM» *S» 
huisgezin, te copïeren. iHaai ; 

wijl fcg-nid/^f^ 
oader de ooge» &««, gclq-

kea zijne h^Td'ên en 'gê^ a I -
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ten bijna alle naar elkander: 
de bevalligheden onder zijn 
penseel ontloken, zijn al te 
eentoonig. Hg wordt de ANA-
CREOM- der schilderkunst bijge-
naamdt — AMAM bereikte 
eenen gelukkigen ouderdom 
van 83 jaren. Zijne voornaam
ste werken zijn te Rome en te 
Bologne, de koningvan Frank-
rijk bezit vele derzelver. On
der zijne meesterstukken telt 
men: de slapende VBKQS, 
DIAKA in het bad, DjtMë 
op het rusteed, GAZJWBBA 
op zee, EUROPA, op den stier 
enz. De kleur van het loof 
en de boomen, de helder-
beid van het water en de 
klaarheid der lucht zijn, in 
al zijne schilderstukken mees
terlijk getroffen. Bijbelsche 
onderwerpen heeft hij min
der voor zijn penseel geko-
zen; doch in de weinige, die 
hg van die soort vervaardigd 
heeft, munten vooral, de 
schoone Engelhoofden uit, 

AUBANPS (Heilige), eerste 
Martelaar van Groot-Britta-
nië, was, volgens het algêmeene 
gevoelen, te Verulam, Graaf
schap Hertford, in de 3.« 
eeuw geboren; hij werd on
der MAXIMIANDS, in het jaar 
387 na J. C. onthoofd. Us-
SÊRIUS heeft de oude aden 
van zijnen marteldood in het 
licht gegeven, waarvan de 
voornaamste omstandigheden 
>» CI:DA en GILDAS worden 
aangehaald. Eenige nieuwe
re schrgvers hebben sterk ge

schreeuwd fegen de wonde-
ren, die men in zijne aden 
leest; men kan hun niet be
ter antwoorden, dan door dat
gene aan te halen, wat de 
Heer COLLIER, een beroemd 
Protestant er van zegt: » De 
wonderen van den heiligen 
ALBANUS, door geloofwaardige 
schrgvers bevestigd zijnde, 
zie ik niet, waarom men de
zelve in twijfel zoude trekken. 
Het is zeker, door de geschrif
ten der ouden bewezen, dat 
er te hunnen tijde wonderen in 
de Kerk geschied zijn; er be
staan geene redenen, om te 
beweren, dat God zijnemagt 
slechts in de eeuw der Apos
telen , op eene bovennatuurlij
ke wijze zou hebben geopen
baard. Wijl deze de wereld 
niet geheel bekeerd hadden, 
waarom zouden wij dan niet 
willen toestemmen, dat God 
ook aan diegene zijner diena
ren , die later geleefd hebben, 
geloofsbrieven gegeven heeft, 
aan welke men niet weder-
staan kan ? Waarom zou men 
eindelijk de mirakelen van 
den heiligen ALBANOS ver
werpen, daar de omstandig
heid , waarin hij zich bevond, 
voor den Hemel gewigtig ge
noeg was, om er met des-> 
zelfs magt op eene bovenna
tuurlijke wijze tusschen bei
de te komen ?" — Sommige 
schrgvers hebben slechts ee« 
nen zelfden persoon van den 
heiligen ALBANUS, eersten 
Martelaar van ingeland, en 
yan dien, welke den 21 Junij 
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te l?énz, in een klooster van 
zijnen naam, in 804 gesticht, 
vereerd word. Maar men leest 
in het Martyrologium van 
RABAN-MAUB , dat de tweede 
een Afrikaner was, en dat hij 
door HUNEEICH om het geloof 
verbannen, naar Mens was ge
trokken, en eindelijk in de 
handen der Hunnen gevallen, 
door die Barbaren gemarte-
liseerd werd. 

A L B A T E G N I U S , Of AlBATJË-

HIUS,' een Arabische sterre-
kundige , deed zijne waarne
mingen omtrent het jaar 880. 
Hij overleed in 929. Men 
heeft zijne verhandeling JDe 
Scientia stellarum, in ruw 
Latijn vertaald, door PBATO 
TIBTJRTINUS , en met aan
merkingen verrijkt door RE-
GIOMONTANITS in 1537 ie 

Neurenberg ia 8y°, en te Bo-
logne, in 1 6 4 5 , in 4 . t o ge« 
drukt. Men vindt in dit 
boek, eéne van die der Grie
ken zeer verschillende drie
hoeksmeting , en het eerste 
verslag der raaklijnen, waar
van de Arabieren zich in 
hunne zonnewijzerkunde be
dienden. Zij hadden er ta
fels van gemaakt , die hua 
de hoogte der zon door de 
lengte der schaduw bepaalde, 
en zoo omgekeerd. Het oor 
spronkelijke Arabisch, dat 
nooit ter perse is gelegd, is 
in de Bibliotheek van het 
Vatikaan. AMSATEGKIUS heeft 
over de wederafstanden der 
nacht - eyenïngen en andere 

sterrekundïge onderwerpen, 
waarnemingen gemaakt, op 
welker naauwkeurigheid de 
lateren welligt te veel heb
ben gerekend. Men heeft op 
dezen grondslag verscheidene 
hypothesis gebouwd; bij de 
vergelijking onzer tafels met 
de zijnen, heeft men vertra
gingen, en verhaastingen mee-
nen te ontdekken, van waar, 
men zoo ver is gegaan, dat 
men het tijdstip van het ver
gaan der aarde, of ten min
ste eener vreemde omwente
ling , door hare zamenkomst 
met de maan, heeft willen 
berekenen. Maar dit alles zal 
zeer gewaagd schijnen, als 
men in aanmerking neemt, 
hoe gebrekkig de waarnemin
gen der Ouden waren, die 
noch met onze Methode, noch 
met onze werktuigen bekend 
waren. « HALLEY, zegt een 
later Natuurkundige, heeft bij 
de vergelijking der waarne
mingen van de Babyloniërs, 
die van AI/BATEGNIUS een ge
leerden Arabier, met die der 
hedendaagsche sterrekundigen, 
eene verhaasting in de bewe
ging der maan meenen waar-
tenemen, Om deze verhaas
ting te verklaren, onderstelt 
NEWTON, dat de massa der 
aarde, door de verandering 
van water in aarde vermeer
dert, en dat de dampen der 
staartsterrea, verdikken, en 
eerst in water, en ° a n m 

aarde, in zout, in steenen, 
in koraal enz- veranderen. 
Ziedaar hoe de ontdekkingen 
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ia deze ferficlJte eeuw ge
schieden. Ik zal mij bepalen 
met enkel aantemerken, s.° 
dat deze verklaring ouder" 
stelt, dat het water ia aarde 
verandert, hetwelk in eene 
gezonde natuurkunde als ee
ne volks-dwaling wordt fee-» 
schouwd; A,O-dat verschillen» 
de oorzaken, • weifee wfj zelfs 
ttïet kunnen vermoeden, ea 
die het nutteloos zoude zijn 
ie radea, deze verhaastiug 
zondee de oalp der staart-
steerea kunnen teweegbren
gen. Het zou ten minste e» 
yen zoo ïiatroriijk.zijn es is 
eerste oorzaak in de maas 
als in de aarde van te zoe
ken; meer dan een sterre-
knndige heeft dezelve in den 
dampkring der zon meenea 
t& vinden, welkers tegenstand-
bieding , zeggen zij, de pro-
fectile beweging der maan 
vertraagt, de aantrekkings
kracht der aarde de over
hand doet behouden, en de 
maan dwfegt ie aarde te na» 
derea, door de middellgn vaa 
haren wegstreep teverfeortea; 
3.o dat deze verhaasting niets 
minder dan zeker is; wamt, 
waaruit, aijn wij zeker van de 
naauwkeurigheid der eterre-
kandige berekeningen van Ax.-
BATEONIUS en van die der Ba-
byldniërs ? welke werktuigen 
hadden zij ? Het is das aan
nemelijker om te galoayen, 
dat de maan, zoo wel als dé 
overige Itgchamen van de pla
neten-wereld , steeds voort- M 
gftat haren loop te vervol- || 

gen." — In alle geval zal zij, 
volgens de verzekering van 
den Heer DE LAI-AHBE, naar 
inate zg'vooraitgaat, ook we
der vertragen, tugl de ver* 
mindering, zegt hij, die door 
do aantrekking der planeten 
wordt voortgebragt, in het ver* 
volg der eeuwen eene vermeer* 
dering zal worden; soo %al 
ook helpens , wat ans thans 
eens verhaasting in de bewe
ging der maan schijnt, eene 
vertraging worden, en het 
is" niet anders dan eene peri* 
odiehe ongelijkheid. — {Let
tre de M, BS hALdimE. •— 
Journal de Païis, 1788, 

AXBEMABLE. —- ZieMoNCK. 

A MEM AKW! (ABN0LVV3 
Justrus VAN KEFFBJC, Lord) 
in 1S69, nit een adellgk ge
slacht in Gelderland geboren, 
behaagde aan WIIAEM: III. r 
Prins van Oranje, wiens edel
knaap hij was geweest. Toen 
deze Prias den Engelschen 
troon had beklommen, rst-
hief hg hem tot desaelfs ka-
raerheer, tof Ridder van de 
orde vaa den fcoEsenbaa^ca 
lot Graaf vaa Albemarie.# M 
dssi dood van dknkonms* 
dia ham eeac groote JaarWf v" 
de had gemaakt, werd hg w 
1702, commandant van 
eerste compagnie der lgJwacM 
van koningin ANNA.

 D e i I 
derlanders verkozen < hem tot 

veldheer hunner ruiterij 1 eIX 

in deze betrekking, maaKW 
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hij de veldfogtea mede in de 
laatste oorlogen van LODE-
WIJK.XIV. Men nam zijne 
verschansingen te Denain, 
in 1712 stormenderhand in, 
en hij was genoodzaakt, al* 
Torens prins EUGENIUS hem 
kon bijspringen, zich aan dën 
maarschalk DE VIMAKS krijgs
gevangen te geven. Hij over
leed ia' 1718, 

ALBERE . — Zié A M ER» 
(ERASMÜS). 

AKSËRGATI (Nico L A A S ) , 

Kardinaal van den titel van 
het Heilige-Kruis, en Bisschop 
van Bologne, werd in die 
stad in het jaar i3y5 gebo
ren. Na zich in de regtsge-
Ieerdheid geoefend te hebben, 
ging hij in de orde der Kar-
thuizers,' bij welke hij te 
Morenes, Prioor werd» Hij 
werd vervolgens in 1427 tot 
het Bisdom Bologne verhe
ven ? eó verzoende zijne dio-
cesanen met den Paus MAR-
TZOTS V. Daarop werd hg, 
in 1422, als Nuntius, öaar 
Frankrijk gesoadea, ere kweet 
zich in deze betrekking zoo 
wel, dat hij er in 1426, 
door den Kardinaalshoed, dien 
men hem dwong aanleneraen , 
vcor beloond werd, Paus MAH-
IINOS V. benoemde hem in 
i43i tot algemeen legaat,en 
ETOENIÜS IV. 7 droeg hem den 
last op, om in hei Concilie 
van Bazel heï voorzitterschap 
waartenemen. Maar wijl ie , 
in dezse stad vergaderde va

ders beat hiel hadden willen 
erkennen, keerde hij naar den 
Opperpriester terug, die hem 
andermaal de Fransche lega
tie gaf, en hem daarna naar 
het Concilie bragt, dat hij te 
Ferrare had beroepen, alwaar 
hg geleerde twistreden tegen 
de 6riekea hield, 'De kardinaal 

. AiBi3HdA*i werd daarop ook 
legaat in Duitachland, en big 
sijne terugkomst werd hij tol 
groot PenUsntiarius der Kerk 
benoemd. Hg overleed kort 
daarna te Sienna Mn 9 Mei 
1443 niet het voorregt vaa 
THOMAS DE SARZANE en JE» 

NEAS Sriviüs, die later bei
de Paus werden, onder zicht 
gehad te hebben. Deze pi'é»-
laat waa zeer werkzaam, en 
besteedde zijne uren van uit-
spannig tot het zamenstellen 
van leerredenen, en het die-? 
teren va» brieven. .Hij her
stelde en verfraaide zijne kerk 
en zijn Bisschoppelijk paleis, 
dat' hg meteeue fraaije Bi
bliotheek vewies-rde, op eene 
briteugewone wijze, In het 
Pontificaal van. Bologne, doOE 
èeri -kardinaal PALEÖTEI in de -
XVI. eeuw Kitgegeven, on
der 'den tiïel vaa ArcMepis~ 
copale bononiense wordt N i -
'co&iAS ALBERGATI , onder de 
gelukzalige titularissen dier 
kerk geplaatst, 

Al.BEROA.TI CAPAOMI.1 C^e 

Mai-kgraaf FEA^CISCUSJ
 I id ra™ 

dea Raad van Bologne, werd 
ia die stad in het jaar 1723 
geboren; Zgn letterkundige 

http://Al.BEROA.TI
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roem wordt bijna uifgewischt, 
door een geheel losbandig en 
uitgelaten leven. Na den dood 
zijner eerste vrouw, huw
de hij eene tooneelspeelster, 
Mejufvrouw BJETTINA, aan 
welke hij, in eenen aanval 
van ij verzucht, eenea doode-
lijken slag tqebragt, zich aan 
de straf, die hij verdiende, 
onttrokken hebbende, werd 
hij in den ouderdom van 72 
jaren smoorlijfc op eene dan-
seresse verliefd, die hij trouw
de ea met welke hij niet 
gelukkiger was. AIBEKÖATI 
heeft verscheidene belangrij
ke werken in het licht gege
ven, onder welke zich voor
namelijk onderscheiden: i.Q 

Novelle morali, Bologne en 
Petras, ij83, 2 Dl.n in 12 ° 
~=« 2.° Collezione completa 
delle comedie a1

 AMBRO/HI , 
Bologne, 1784, 6 D].u in 
8.™ Men zegt, dat hij op 
het einde zijner dagen, tot 
betere gevoelens is gekomen. 
Hij overleed in 1806 in den 
ouderdom van 83 jaren, 

AlBERGOTTI (FnANCIS0ü8) , 
een beroemd regtsgeleerde, 
geboren te Arezzo, en over
leden te Florence, in 1376. 
Men heeft van hem raadge
vingen en Commenlaria op de 
Pandehten (*) en op eeniga 
boeken van den Codex, JEr 
zijn twee Bisschoppen van dien 
naam, die tot deze familie 

hem tot zgnen Groot-Vikaris, 
eene, bediening, welke bij %~ 
durende 14 jaren met voor 
zieligheid en ijver heeft waal
genomen. Wel verre ran de 
nieuwigheden welke men in 
Toskane zocht in te voeren, 
te begunstigen, zag men hem 

(*) De vyftig boehen, waarin de antwoorden der oude 
regtzgeteerden Vervat zyn, V e r t a l e r . 

behoorea; 

AlBEKGOTTI (AüGUSTINiraJ , 
Bisschop van Arezzo werd in 
die stad, den aj November 
1755, uit een oud en ver
maard geslacht geboren. Hij 
ging hij de Jesuifen ter school, 
ontving zijne graden op de 
Universiteit, van Fisa en 
werd den 10 Augustus 1779 
tot Priester gewijd. Hij be
gaf zich naar Rome, om zich 
aldaar in de verschillende tak
ken der kerkelijke weten-, 
schappen te oefenen, maar 
hij legde zich nog meer op de 
godsvrucht toe, werd lid van 
verscheidene broederschappen, 
en onderhield vooral eenen 
teederen eerbied voor MARIA. 
Zgn eerste geschrift was over 
het leven en de vereering van 
den heiligen DONATOT, in 
1782. Nadat hg" Kanonik van 
Florence was geworden deed 
hij in 1785 eene reis in Op-
per-Italië, bezocht de boeke-
rnen', de zeldzaaraheden, en 
al de gedenkteekenen van 
Godsdienst en wetenschappen. 
De Heer MARTINI, Aartsbis

schop van Florence, verhief 
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dezelve bestendig bestrijden. 
Hg gaf in 1795, zijn ge
schrift, over de Devotie tot 
het Heilige-Hart in het Hebt, 
dat door den beroemden Kar
dinaal GERDII goedgekeurd en 
aangeprezen werd. Er ont
stond over dit onderwerp eene 
briefwisseling, die te gelijker
tijd van de verdienste des 
werks en van de goedheid 
des kardinaals getuigt. Ai,-
BEROOITI bevond zich teFlo* 
rence toen Pms VI. er in 1798 
gebragt werd, en het gulle 
onthaal, dat de Opperpries
ter er, zoo wel van den Her
tog, als van de Toskaansche 
prelaten ontving, was eene 
soort van vergoeding voor het 
verdriet, dat hij èenige jaren 
te voren van den kant des 
Souvereins en van eenigeBis. 
schoppen van hetzelfde land 
had ondervonden. AIBER-
GOTTI , onder anderen gaf aan j 
dea Heiligen Vader bewijzen 
van eerbiedige gehechtheid, 
ea deed zijn best, om den 
toestand der Fransche enRo-
meinsche priesters, die de om
standigheden in Toskane had
den gebragt, te verzachten, 
ïn 1799 werd dit land eenen 
korten tijd door de Franschen 
bezet, en AIBERGOTTI ge
vangen genomen en naar Li-
vomo vervoerd, alwaar men 
hem moest inschepen, om 
naar Franirpk te worden, 
overgebragt, maar hij vond 
het middel om te ontsnappen. 
In 1801 werd de zoon van 

den infant van Paf ma t Don 
LoDETfun:, koning van E-
trurie, en benoemde AI/BER-
ÖOTTI tot het bisdom Aresxo, 
De nieuwe prelaat werd den 
21 September 180a gezalfd; 
zijne eerste zorg strekte zich 
over zijne Seminariën uit; 
Zijne schriften, zijne brie
ven , zijne homeliën, zijne 
mandementen hadden alle de 
bevordering der- Godsvrucht 
ten doel. Hij stichtte in 1807 
een huis voor de Passion is-
ten, die tot de missiën en 
geestelijke oefeningen zoude 
dienen, een gesticht hetwelk 
de besluiten van BONAPARTE 
tegen de kloosters, hem later 
verpligtten te ontbinden. Tos-
ham was in 1807 door de« 
zen veroveraar overweldigd 
geworden, en AMBBRGOTTI 
was dikwerf verpligt, om te
gen den geest van een ge
welddadig en achterdochtig be
stuur te worstelen. Hij be
hield de beide heiligdommen 
van den berg Jlloerno era 
Camaldoü, door de eerbied
waardigste herinneringen zoo 
dierbaar aan de godsvrucht 
der volken. Hij begon om
trent dien tijd zijne herder
lijke bezoeken, waarop hg 
altijd predikte.; Driemalen 
heeft hij zijn geheele bisdom 
bezocht, en had reeds een 
vierde bezoek begonnen, toen 
hij het beyel ontving om m 
1811 op het Concilie van 
Paris te komen; maar als 
of God zijne gebeden ver-

f 
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hoord had, eene ziekte nood
zaakte hem, om zich in Tu~ 
riti optehouden. In 1854ging 
ti j naar Home, om Pixrs VII. 
met zijne verlossing en terug
komst geluk f e wenschen. Hij 
stelde altijd eenen bijzonde-
ren prijs op werken van lief
dadigheid, en ̂ steeds vond men 
hem gereed, om den armen 
te ondersteunen. Bij rigtte 
op den berg Alperno een hos
pitaal voor de pelgrims op. 
In onvruchtbare jaren ver
dubbelde hij zijne milddadig
heid, en gaf overvloediglijk 
,Yoor de kloosters, voor de 
gebannen priesters, voor de 
yreemde missiën van Azië en 
Amerika, Hij was een der 
eersten, die eene som aan
bood Voor de wederopbou-
wing! der kerk van den Hei
ligen PAUIUS, en ontving 
hierover eene zeer vereeren-
de breve van den heiligen 
iVader. Zijne nederigheid 
spoorde hem dikwerf aan, om 
afstand te doen van de Bis
schoppelijke waardigheid, 
maar PIDS VII. beval hem er 
niet aan té denken. De geest 
van boetvaardigheid was hem 
ingegrift en gaf hem verster
vingen en geestelijke oefenin
gen a*n de hand, die hij 
zorgvuldig voor het oog der 
•wereld trachtte te verbergen. 
Hg overleed den 6 Meii8a5 
aan eene kwijnende ziekte, 
gedurende welke hij buiten
gewone bewijzen van geduld 
en godsvrucht aan den dag 
legde. De lijst zgner wer

ken is zeer uitgebreid, en 
bevat vele gebeden-boeken, 
homiliën en herderlijke brie
ven. Onder de laatste vindt 
men er onder anderen eenen 
over de vervoering van een 
wonderdadig beeld der heili
ge Maagd, den 1 April 1814, 
en een boek, over het leven 
en de vereering. der heilige 
Maagd, waarin bij de won* 
deren verhaalt, die toenmaals 
in Arreszo hebben plaats ge
had. 

AIBERIOH of, AMEKTOT, 
was Kanonik en Custos der 
kerk van Aken, en volgens 
anderen van Aix in Provence. 
Wijl hij de kruisvaarders in 
hunnen togt niet had'kunnen 
volgen, ondernam hij, om er 
de geschiedenis, volgeas het 
verhaal van ooggetuigen van 
te beschrijven. Dezelve gaat 
van 1095 tot 1120, onder 
den titel van Chronicon Met 
rosolymitanitm, JSdmstadït f 
i5H, a Dl.n 4«t0 zeldzaam, 
en in de Gesta Dei per fran
co» 1611, a Dl.» in lol* 

AMERICH, Fransche Mon
nik, in de abdg van Cluny 
in ii38 tot Kardinaal en Bis
schop van Ostia benoemd' «9 
was legaat van den heiligen 
Stoel in Engeland, Schot
land, en Sicilië, in het Oos-
ten en in Frankrgh- **n was 
het, die in 1138 het Conci
lie van JVeatmunsterMei™' 
Hij overleed in ii47« 
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ALBERICH ROXIATI ; van 
Bergamo, vriend van BAR-
THOLO, en een der kundigste 
regtsgeleerden der XIV. eeuw, 
heeft Commentaria op . het 
6.e boek der Decretalen (geef 
telijk-regtloeh) geschreven. 

AUSERIOII, van de Cister-
sienser-orde, leerling en me
degezel van den heiligen Ro* 
BERTUS abt van Molesme, 
overleden den 26 Januari) 
1109, wordt op dien dag, 
krachtens een besluit van de 
Congregatie der kerkgebrui
ken, door de Cistersienzers 
'va. Italië vereerd. (Zie BE
NEDICT. XIV". De canon, Jibi 
I, caput i3.) 

'AMERONI (Joxiua), te Fif 
ruemola in Parmesan, den 
3o Mei 1664 geboren. Zijn 
Vader was een tuinman, en 
met denzelven, beplantte hij 
tot in zijn 14.0 jaar den grond, 
ivoor, het welzijn dermensch-
heid en de rust van Europa, 
ware het te wenschen ge
weest, dat hij denzelven al-* 
tijd bebouwd had gehad. De 
jongeling meende zijne for
tuin te hebben gemaakt, toen 
hij als klokkenluider aan de 
hoofdkerk van Plaisanoe werd 
aangesteld. Men wijdde hemtot 
Priester, en zijn Bisschop gaf 
hem het opzigt over zijn huis, 
en een Domheerschap zijner 
kerk. Toen hij eenigen tijd 
daarna eene aanzienlijker be
diening had bekomen, nam_ 
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de dichter CAMFISTEON , die 
bestolen was geworden, zij
nen intrek bij hem. ALBE-
HONI, ontving hem zeer gast
vrij, kleedde hem, en leen
de hem zelfs geld om naac 
Rome te gaan. Deze geringe 
gebeurtenis was de oorzaak 
zijner fortuin. CAMÏISÏRON, 
secretaris van den hertog van 
Vendame, zijnen meester int 
Italië,gevolgd hebbende, bragt 
zich zijnen weldoener te bin
nen , en sprak over hem met 
dien vorst, die zich jan hem 
bediende, om de granen te 
ontdekken, welke de inwo
ners verborgen hielden* Deze 
dienst verbond hem aan dien 
veldheer. Hij volgde hem te 
Parga, alwaar men hem de 
pastorij van Anet wilde ge
ven. AüBERom weigerde de
zelve , daar hij liever in het 
gevolg van zijnen bescher
mer, dan aan het hoofd eenec 
p arochie wilde zijn. De her
tog tot veldheer der legers in 
Spanje benoemd, had hem 
noodig, om zijne briefwisse
ling met de prinses DES VR-
SINS te onderhouden, die, 
door hare listen, en door haar. 
verstand, zich aan het hoofd 
der Spaansche aangelegenhe
den had geplaatst. Mevrouw 
BES URSINS beschermde AM 
BEROHI van dien oogenblikafr 
Door haren invloed verkreeg 
hrj den titel van agent de« 
hertogs van Parma aan nel 
hof van Madrid. Hh stelde 
aan deze gunstelinge voor, FHK 
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nrpüs V. over te halen, om 
EIIZABETH FAHNESE , erfgena
me van Parma, Plaisance of 
Piacenza en Toshahe te huwen» 
De Prinses BES UHSINS hare 
heerschappij onder den naam 
der nieuwe koningin hopende 
voort te zetten, deed den ko
ning tot deze verbindtenis be
sluiten. AMEJRONI werd be
last, om de onderhandelingen 
voort te zetten, en kweet zich 
met het beste gevolg van dien 
last (Zie: ELIZABETII FAHNESE). 
JDit huwelijk, dat hij zelf ging 
sluiten, verhief zijne gunst 
ten top. De koningin, die 
door hare bevalligheid: en 
haar verstand veel invloed op 
haren echtgenoot had, liet 
ABERONI tot Kardinaal, Spaan
sche Groote J en eersten;staatsr 
dienaar benoemen. Om tot 
het purper te geraken, had 
hij den Paus, gevleid, door 
aan deszelfs Nuntius in Span
je, den sleutel en de papie
ren der Nnnciatuur, die hem 
ontnomen waren, te doen we
dergeven. Hij zond tevens 
smaldeelen om Italië door de 
Turken, die Corfu reeds he
lderden, bedreigd, te verde
digen. Even zoo snel als fti-
CHEMEU opgeklommen, wilde 
hg, zoodra hg aan het hoofd 
van het bestuur wa», naat 
zijn voorbeeld, eenigen schok 
aan Europa geven. Het ont
werp gevormd hebbende, om 
datgene te heroveren, wat 
Spanje in Italië verloren had 
reorganiseerde hg er de zeel 
«nagt en het leger; en, te

gengewerkt door het ver
bond, dat de regent met En
geland, ten gunste van Oos-
tenrpfc.had gesloten , viel hij 
den Keizer aan, ontnam hem 
Sardinië, veroverde Sicilië j 
en deed de Spaansche vlag op 
niéuw zegevieren. Maar kort 
daarna werd de Spaansche 
vloot door eene Engelsche 
vloot in de Middellandsche* 
Zee geheel vernield. AIBE-
RONI verloor echter den moed 
niet, en om den belangheb
benden Mogendheden te bei 
letten, zijne groote ontwer
pen te verijdelen, vereenigde 
hij zich met PETER den Groo* 
te, met KABEI XII. en met 
de Ottomanische Porte. Zijn 
oogmerk was, om den Turk 
tegen den Keizer ie wape
nen;, den Czar en den KOT 
ning van Zweden tegen de 
Engelschen; den Pretendent 
door de handen van KAREU 
XII., op den troon zrjner 
vaderen te herstellen; net 
Regentschap van Frankrijk 
aan den Hertog van Orfeans 
te ontnemen, en Italië on-
afhankelrjk van JDuitschland 
te maken. Al deze nieuwe 
ontwerpen verdwenen op de
zelfde wijze als zij wsreagej 
vormd geworden. De H«»g 
van Orleans ontdekte dezelve 
door middel van een ontuc^ 
tig vrouwspersoon, en gat e 

berigt van aan Koning GEOK-
GE. Deze beide Vorsten ver-
eenigden zich nog sterker 
tegen Spanje, verklaai'üen 

aan hetzelve in 17x8 «en 
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oorlog, en maakten geenen 
vrede, dan op voorwaarde, 
dat AiBEiioNi zou worden 
weggezonden. Deze staats
dienaar verpligt om Spanje 
te verlaten, na op het punt 
gestaan te hebben van de luis
terrijkste rol in Spanje te 
hebben gespeeld, begaf zich 
naar Genua, alwaar ide Paus 
hem deed arresteren, als schul
dig van in verstandhouding te 
staan met de Turken. Hij 
was zulks werkelijk; en is 
ongetwijfeld de eerste Kardi
naal geweest, die de onge-
loovigea uifgenoodigd heeft, 
om het Christen - bloed te 
storten. INNOOENTIUB XIII., 
liet het gedrag van ALBEKONÏ 
door Commissarissen van het 
Heilige Collegie onderzoeken. 
•De schuldige werd een jaar 
hg de Jesuiten Yan Rome op
gesloten ; maar zijn onrustige 
geest verliet hem niet. Men 
kent zijne onderneming op.de 
kleine Republiek van Santé-
Marin, die hem niet beter 
slaagde, dan die welke hij 
ten opzigte van magtiger rij
ken had beproefd. De wer
keloosheid is doodel'gk voor 
eenen eerzuchtige, en deze zegt 
de schrgver der Brandenburg-
sche Gedenkschriften, sou twee 
werelden, hebben begeerd, en
kel om het noodlottige vermaak 
te smaken, van dezelve te kun
nen verwoesten. Is het wel 
de schrijver der Brandenburg-
sche gedenkschriften (FREDI:-
BIK IL, Koning van Pruissen) 

F f 

die eene dergelijke aanmer
king heeft kunnen maken ? 
Deze Kardinaal overleed ia 
175a in den ouderdom van 
87 jaren, met den naam, 
van een meer listig dan staat
kundig minister te zijn geweest, 
even zoo eerzuchtig als Ri-
CHELIEU , zoo buigzaam als 
MAZARIN ; maar onberadener % 
en minder doordringend dan 
beide. Men heeft na zijnen 
dood een gewaand Staatkun
dig Testament in het licht 
gegeven, dat ander zijnen 
naam gedrukt, en welligt hein 
niet onwaardig is; maar het 
heeft niemand begoocheld. Met 
meer waarschijnlijkheid wordt 
dit geschrift aan MATOERT DE 
GOUVEST toegeschreven. Jo-
ANNES "ROÜSSET heeft zijn le
ven in 1 dl. in 13." beschre
ven. Men vindt ook belang-
rijke bijzonderheden, betrek
kelijk zijn karakter in de Ge
denkschriften van den Hertog 
de SAINT-SIMON» Men leest 
er eene zonderlinge gebeur
tenis in , opzigfens, een ge
schil, dat de Kardinaal met 
den Markgraaf DE VIIIENA 
had, die hem op stokslagen 
onthaalde! « Geheel Europa, 
zegt de schrijver dier Gedenk
schriften , het slagtoffer van 
het kwaad beleid van AmM-
EONI , verfoeide eenen wil-
Iekeurigen heheerscher van 
Spanje, wiens trouwe!*0**1*1 » 
eerzucht, slinksche oogmer
ken, eigenzinnigheid ƒ n »>*-
teraijën zelft, de gidrfa en 
3 
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iet eenige belang waren, dat 
gestadig veranderd en afge
wisseld werd, naar mate de 
eigenzinnigheid hem zulks 
voorstelde, zich altgd onder 
onzekere ontwerpen verbor
gen hield, waarvan de mees
te onuitvoerbaar waren." 

AlBERT Of AlBERUS (ElïAS-
MÜSJ werd bij Frankfort ge-
geboren. In de Hooge-school 
van JPitieriberg, waar hg als 
doctor in de godgeleerdheid 
werd aangenomen, was Lu-
THER zijn meester. • Hg was 
het, die in het boek, over 
de Overeenkomst van den hei' 
Ugen ËbAHciacvs met J. C,f 
de beruchtste ongerijmdheden 
putteden, om er een boek van 
zamen te stellen, bekend onder 
den titel van Alhoran der 
Franciskaner-Monniken (Zie 
AIBIZI). Hij liet deze Ver
zameling , in i53i in het 
Hoogduitse», zonder naam van 
plaats, noch uitgever drukken; 
daarna in 154,2,. in 4.*° te 
Wittenberg in het Latijn; en 
gaf aan dezelve den naam 
van Jlkoran, bewerende op 
eene lasterlijke wijze, dat de 
Franciskanen even zoo veel 
belang in hunne Overeenkomst 
stelden, als de Turken in hun
nen Alioran, LOTHER. ver
eerde de Compilatie van zij
nen leerling met eene voor-
rede. KOENBAAD BADIUS ver
meerderde het met een twee
de boek, vertaalde hetzelve 
jn het Fransch, en gaf het 
in i556 i Deel in 13,0 in 

,het licht; daarna in 1ÓG0 te 
Geneve a deelen in 12.0 De 
ketters en de ongeloovigen heb--
ben te allen tijde, eenen groo-
ten ophef met de zottemijen* 
van eenige onbedachtzame Ca-
tholijken gemaakt: een arm
zalig hulpmiddel, dat door 
de waarheid veracht wordt/ 
maar dat de dwaling, bij ge
brek van ander gretig te baat' 
neemt. Men heeft nog van-
ALBERTJ Judicium de Spon-
gia ERASMI, en vele andere 
werken in het Latijn, en in> 
het Hoogduitsch. Hij overleed 
te Neubrandeburg in l55x. 

ALBERT (KAREI, D') , hiï't 
tog van Zuynes, in 1^78, 
uit een oud huis te Mornasy 
in het graafschap fenaisdn 
geboren; hij was page en ge
woon edelman van LOBEWI/K 
XIII. en wist de gunst van' 
dien vorst zeer te winnen. Na; 
den dood van den Maarschalk 
B'ANCRE , verkreeg KARBI*' 

t D'AMEKT , een groot gedeelte 
der goederen welke men van 
dien ouden gunsteling verbeurd 
verklaard had, en werd hg 
in 1617 aan het hoofd der 
staatszaken geplaatst. ^ Vier ja--
ren daarna ontving hij op den 
aa April 1621 den degen ran 
Connestabel, in tegenwoor
digheid der prinsen van den 
bloede, en van al de grooten 
des rijks. Men regelde zien 
in het ceremonieel, naarhet-
geen er had plaats gehad, 
toen KAREI, D'AKBRBX, "oor 
KAREI, VI. tot Connestabel 
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werd gemaakt. De overeen
komst der namen van ABBEHT 
en AMRKT vleide de ijdelheid 
van dien gunsteling. LOBE-
AVIJK XIII. werd hem eeni« 
gen tijd daarna moede. Hij 
had hem uit eigenzinnigheid 
verheven , door eene andere 
eigen zinnigheid, werd hij af
gunstig over de eer, welke men 
hem bewees. Eenen afgezant 
ziende, dienaar den Connesta-
lel %mgi Hij gaat, zeidehij, 
ter audiëntie bij den Koning 
Lsrwss. De gunsteling van de 
taal des Konings onderrigt, 
scheen er zich zoo weinig o-
ver te bekommeren, dat hij in 
tegenwoordigheid van iedereen 
zeide: Ik heb zijne gunst welen 
te verwerven , ik zal dezelve ook 
wel weten te behouden. Het 
is goed, dat ik hem van tpd 
tot tijd eenige kleine onaan
genaamheden veroorzaak, dat 
wekt de vriendschap op. Wijl 
de Hugenooten niet konden 
besluiten, om zich stil te hou
den , _ en dagelijks aanleiding 
tot nieuwe bekommeringen en 
nieuwe tooneelen gaven, baal
de BE L.BYDES LoBEWIIK XIII. 
over, om hen buiten staat te 
stellen de oude treurtooneelen 
te vernieuwen. In 1621 wa
pende men zich tegen hen. 
DE LXTYNES maakte zich van 
al hunne plaatsen meester, 
van Saumur, tot aandePy-
reneënf maar voor Montau» 
ban mislukte zijne onderne
ming, Hij overleed in het
zelfde jaar aan eene scharla-

F 

ken koorts, in het veld van 
LanguetiUe, bij Monheur t 
den i5 December, indenou-
derdom van 43 jaren. Zijne 
toerusting en huissieraden wer
den reeds geplunderd, alvo
rens hij den geest had gege
ven , en er bleef geen laken 
over, om er bemin te begra
ven. De Abt RUCCELAI, en 
een zekere CONTABE , hadden 
de edelmoedigheid om datge
ne te geven, wat er tot de 
zalving van zijn lijk vereischt 
werd. Men liet hetzelve naar 
Maülé, een vlek op twee 
mijlen afstands van Tours ge* 
legen vervoeren. - Dit vlek 
was in 1619, tot een pairs-
hertogdom, onder den naam 
van LTIYNES verheven; daar 
werd AXBEKT begraven. 

AMEHE fHoNonÉ" B') Her
tog van Chaulnea, had zijne 
fortuin te danken aan zijnen 
oudsten broeder, den Hertog 
van LUYNES , die hem in 1619, 
de rijke erfgename CHARIOÏ-
•SE D'AitJiY , Gravin van, 
Chaulnes deed huwen. Hij 
werd ia I6AO tot Maarschalk 
van Frankr&k, en in het vol-, 
gende jaar tot de waardigheid 
van Hertog en Pair verhe
ven. Dit was eene bepaalde 
voorwaarde van zijn huwe^ 
lijks-verdrag, Eene andere 
voorwaarde was, dat al de 
kinderen den naam en het 
wapen der moeder zouden voe
ren. Na den dood van den 
Connestabel »s Lvarn, 8e-

f 3 
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lukte het den Maarschalk DE 
CHAUJONES, zich door zijne 
fortuin , zijne yerbindtenissen, 
en door zijnen ijver, om zijn 
hof bij den Kardinaal DE R I -
CBELIEU te maken, zich staan
de te houden. Door dezen 
staatsdienaar verkreeg hij in 
i633 het gouvernement van 
Picardië, én drie jaren daar
na het opperbevel over een 
klein leger bestemd, om die 
grenzen te verdedigen. Van 
de drie Maarschalken van 
Frankrijk, die in 1640 Ar» 
ras belegerden, was DE CBATJI--
JJES de oudste, en diegene in 
wien de Kardinaal het meeste 
vertrouwen stelde. Hij was I 
ook de wakkerste en de ge- ' 
matigdste. De beide anderen 
waren CHATIUJON en IA MEII-
IEBAYJE. Hg overleed den 3o 
October 1649, 69 Ja r e n oud, 

AIBERT (JOZEF »') DE LTJY-
#BS, Prins van Grimberghen, 
was afgezant van Keizer KA-
BEI, VII., in Frankryk en 
overleed in i?58, in den ou
derdom van 87 jaren. Hij had 
«n zijne prilste jeugd reeds 
eenea grooten lust voor de 
letteren doen blijken, die hij, 
voor een man der wereld zeer 
vlgtig beoefende. Men heeft 
Van hem eene verzameling 
van verschillende letterkundige 
stukken, bevattende TXHA^ 
DBB, door sijne genie onder* 
trtsen, in den droom van AL-
MBÏADES, fjÖQ, in 8.TO 

Atv EBT. ~» Zie Al.BEB.ICH, 

Kanonik van Aix enz. 

ABBEHT DE RIOMS (De graaf), 
In Ï740 in Dauphinê gebo
ren , trad reeds zeer vroeg in 
den zeedienst, en onderscheid. 
de zich weldra in denzelveni 
hij voerde een der fregatten, 
die het eskader uitmaakten, 
door Frankrijk naar Noord-
Amerika gezonden, toen het 
kabinet van Versailles zich 
ten gunste der Vereenigde 
Staten verklaarde, die alstoen 
streden, om hunne onafhan
kelijkheid van Engeland te 
doen erkennen, en zijne dap
perheid verdiende dikwerf den 
lof zijner opperhoofden. Hij 
voerde in 1779 het bevel over 
het schip ' Le Sagütaire {de 
boogschutter) van 5o sfükken 
in het smaldeel van hetwelke 
de graaf D'ESÏAIMO dat van 
den Admiraal BYHON sloeg, 
en reeds op den 37 Septem
ber van hetzelfde jaar viel 
hij het Engelsche schip the 
Experiment (de ondervinding) 
van gelijke sterkte als het 
zijne, en daarenboven met 
600,000 franken beladen, 
aan, na een hardnekkig ge
vecht, gelukte het hem, zich 
van hetzelve meester te ma
ken. Toen het eskader van 
den graaf DE GHASSE in 178* 
in 'zee stak, deed de graat 
ne RIOMS , aan wien het be-
bevel over het schip de Pw-
TO, van 74 stukken, was op
gedragen, zich in alle ge
vechten door hetzelve gele
verd onderscheiden, en be-

http://Al.BEB.ICH
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haalde achtereenvolgens, uit- I 
stekende voordeden, den 25 
April tegen1 den admiraal 
HOOB , onder het kanon van 
het koninklijke fort, la Mar-
tinique, den 5 September té
gen den admiraal GuAves, 
voor de baai van Chesapeak ; 
den 25 en 26 Januarij 1782, 
bij Saint-Christophe, tegen 
denzelfden admiraal Hoon, 
door hem het vorige jaar over
wonnen ; eindelijk in de nood
lottige gevechten van den 9 
en 12 April daaropvolgende, 
tegen den admiraal HODNBT, 

' tusschen Domingo en Gua-
daloupe. Er was op bevel 
van het hof, na de rampen 
van dien dag, krijgsraad be
legd, om over het gedrag der 
hoofd-officieren uitspraak te 
doen. Men deed aan den graaf 
B'ALBEBT al het regt weder
varen, dat hem toekwam; 
deze daad zoo noodlottig voor 
de Fransche wapenen, werd 
nuttig voor zijne fortuin, en 
stelde het gewigt zijner diens
ten in zulk een helder licht, 
dat hem kort daarna den rang 
van schout - bij - nacht werd 
opgedragen. Later tot luite
nant-generaal benoemd, werd 
hij ais bevelhebber der zee? 
magt naar Toulon gezonden, 
de omwenteling, die bijna op 
hetzelfde tijdstip losbarstte, 
stelde hem in staat, om nieuwe 
bewijzen van trouw te geven. 
Zich, welligt een weinig on
bedachtzaam , doch door eene 
o verdrevene geestdrift Voor zij

nen pligt medegesléepf, ver
zet hebbende, tegen het dra
gen der driekleurige coearde» 
door de werklieden van het 
arsenaal, zelfs toen de pu
blieke papieren reeds hadden 
bekend gemaakt, dat zelfs de 
Koning reeds deze euearde 

i had aangenomen, zoo werd 
de tegenstand van den Heer 
DÉ RIOMS , het teeken Yan' 
eenen geduchten opstand, Een 
beter krijgsman, dan wqze 
staafskundige zijnde, kon hem 
niets doen besluiten om zijne 
bevelen te wgzigen; door de 

i troepen verlaten, 'werd hij 
met de heeren DU CASTEMT 

i en DE VIMAGE gearresteerd; 
) Deze zaak had zulk een ge
rucht te weeg gebragt, dat 
er aan de Nationale vergade* 
ring berigt van werd gege
ven, welke .bij een besluit 

| verklaarde, dat dé officieren 
en hun hoofd, evenzeer on
berispelijk ' waren. Om den 
Heer D'AIEJEHT voor zoo vele 
onaangenaamheden j waarvan 
de eenige oorzaak in zijne ge
trouwheid te zoeken was, 
schadeloos te stellen, ver
trouwde hem eenigen tijd 
daarna, het bevel over eene 
vloot van dertig linieschep en, 
die men te Breét vereenigde. 
Het doel dezer wapening was, 
om de aanmatiging van Spanje 
tegen Engeland te ondersteu
nen. De organisatie van het 
Materieel dier vloot was on-
mogelqk 5 gebrek aan krggs-
tucht maakte al de pogmgen 

(5 
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van den graaf D'ALBERO! nut
teloos , die alle hoop verloren 
hebbende, om de orde we
der te herstellen, eindelijk 
den Koning verzocht, hem zgn 
ontslag te yerleenen, en begaf 
zich in 1792 naar de Fran-
sche Prinsen, die toenmaals, 
te Cóblem w,aren; hij ver-
eenigde zich aldaar roet een 
corps enkel uit officieren der 
marine bestaande, die alle 
uitgeweken waren, en maak-
te eenen veldtogt met hetzel
ve. Twee a drie en vqftig 
jaren oud zijnde, door gesta
dige werkzaamheden afgemat, 
meer nog door bitter zielen
leed , en het tooneel van een 
vaderland, aan de verschrik
kelijkste beroerten ten prooi, 
nitgeput, begaf de Heer D'AL» 
BERT zich naar JDalmatië, 
en leefde er langen tijd in 
de afzondering. Na den 18 
Brumaire in Frankrijk terug 
gekeerd, of liever terug ge
roepen, eindigde hij erin 1800 
zijne roemvolle levensbaan, 
te midden van een klein ge
tal vrienden, waarvan hij 
zich Yoor altgd verwijderd 
waande» 

AMSERT VAN SIBÜRG , bloei
de volgens sommige schrijvers 
in 1445, en, volgens Pater 
I E JLONG- in 1410. Hij om-
helsde den kloosterstand, in 
de abdij van Siburg bij Keu
len, Zijne geleerdheid heeft 
hem beroemd gemaakt. Men 
heeft van hem: 1.° JVaor-
denboek op het Oude en Mew 

we Testament. a.° Geschie
denis der Pausét} » Van GKE« 
GORIUS I X . tOt jNlCOLAAS V. 
3.° Geschiedenis der Romein' 
sche keizers van AüGusrus tof 
op FREDERIK III,, in 1440, 
dat is tot op zijnen tijd, 
Het handschrift dier beide 
werken is in de Keizerlijke 
bibliotheek van TPeenen voor
handen. 

AiBERTETj een wiskunste
naar en prorencaal-dichter, 
werd te Sisteron geboren, 
waar hg ook overleed, en 
bloeide in de XIÜ. eeuw. 
Volgens de gewoonte zijner 
eeuw, zweefde hem altoos 
eene Dame voor oogen, voor 
welke hij, zoo lang als bg 
leefde verzen maakte; bij zij» 
overlijden, liet hij zgne ge
dichten aan een' zijner vrien
den na, om dezelve aanzg-
ne minnaresse ter hand te 
stellen , maar deze trouwloo-
ze vriend, gaf dezelve aan 
eenen rijmelaar te ütes,m 
dezelve op zgn naam in net 
licht gaf. Nadat 1 deze letter-, 
dieverij ontdekt was, wera 
de dief gegeeseld; dit was 
toenmaals de straf van der-
gelgke letterkundige onregt-
vaardigheden. 

AKBBKM (3óAHS»)i Prc" 
dikant te Haarlem, °a"n*'• 
Hoogleeraar in de Godge
leerdheid aan de Leydscbe 
Universiteit, werd m m* 
te Assen in de provincie 
Drenthe geboren. Hij &80 
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te Fraheher gestudeerd onder 
ELSNER RAPHELIOS en den 
beroemden LAMBERTUS BOS , 
bekend onder den titel van 
gewijde Philologen, en naar 
hun voorbeeld-, gaf hij zich 
geheel aan de beoefening der 
Bijbelsche letterkunde over. 
Men heeft van hem: 1.? Ob-
servationes philoiogicce in sa-
cros novi fcederis libros. Leg
den in 8.v°; een werk, dat 
uitgebreide nasporingen en 
eene meer dan gewone be
lezenheid onderstelt, — 2.Q 

Periculum oriticum in quo 
loca qucedam cum veteris ac 
novi fcederis, turn Jffssrcmi 
et aliorum, illuslrantur, vin-
dicahtur, emendantur, i Leij* 
den. in 8.vo — 3,0 Giossa-
ruim grascum m sacros ,novt 
fcederis libros, accedunt mis-
cellanea critica in glossax no-
rnicas, Sa1DAM, ÏÏBSYOHIVM, 
et index auctarum ex' Pao» 
xiz lexica inedito, Leijden 
1735 in 8.vo. Hij heeft ook 
eene nieuwe uitgave van het 
Woordenboek van HEBYCHITTS 
begonnen, waarvan hij het 
eerste deel in fol. Leijden, 
1746 in het licht heeft ge
geven. Hij werkte aan het 
tweede, en had er reeds een 
gedeelte van gereed, toen de 
dood hem den i 3 Augustus 
176a, in den ouderdom van 
65 jaren overyiel. Hij liet 
den roem na van een uit
muntend en werkzaam Woor
denboekschrijver t e . zijn ge
weest. Het tweede deel van 
bet Woordenboek van HESY- | 

CHITJS, werd door RUHNKE-
NIÜS voortgezet en afgemaakt, 
en kwam in 1766 te Leijden,i 
in het licht. 

ALBERTI (LEANBEB.) in 1.479: 
te Bologne geboren, waspro-
vinciaal der Oominikanen, pn-'; 
der welke hij zich beijverde»: 
om de wetenschap en de gods«-
vrucht te doen bloegen. De 
werken, die hij in het licht 
heeft gegeven zijn: i.Q Ge
schiedenis der beroemde man
nen zijner orde, iSij in fol. 

— 2.0 Beschrijving van Ita~. 
lië, i 5g6 , in 4.*» vol naspo-;! 

ringen en verhalen. — 3>°, 
Eenige bijzondere Levensschets,, 
sen, — 4.0 De Geschiedenis, 
van -Bologne, zijn vaderland, 
gedrukt met de vijf boeken, 
der bijvoegselen van CACCI-
ANEMICI, ta Bologne in 4 . t o 

Hg overleed in i55a in den 
ouderdom van 74 jaren. Ki? ; 

RIAKDER heeft zijne Beschrij~ 
ving van Italië in het latijn 
vertaald. 

AIBERTI (ANDREAS) , schrij» 
ver eener Verhandeling over 
de vergezigtkunde, in 1670 te i 

Neurenberg in fol. in het la- \ 
tijn gedrukt. Dit werk werd 
in zijnen tijd zeer op prijs 
gesteld. 

AIBEHTI (JOANNES), meer 
bekend onder den naam van 
WIDMANSTADIÜS , een in de 
Oostersche talen zeer ervaren 
regtsgeleerde der XVI. eeuw, 
gaf in i 543 , een uittreksel 
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uit den Jlkoram, met beoor* 
deeleade aanmerkingen in het 
licht; een werk, waardoor 
fcij den titel, van kanselier van 
Oostenrijk, en ridder van den 
heiligen JACOSÜS verwierf. Hij 
gaf in 1Ö56 een Nieuw Tes
tament in 4.0 in het Sijrisch 
in het "licht; deze uitgave was 
ten dienste der Jacobiten be
stemd, en geschiedde opkos-

. ten van keizer FJJROXNAND I. 
Te vergeefs zoekt men in de* 
zelve den twüedcn Brief van 
den heiligen PETRUS, den 
tweeden en derden van den 
heiligen JOANNCS, dien van 
den heiligen JUDAS en de ü-
penbaring. Hg heeft ook nog 
eene Syrische Spraakkunst ge
schreven , welker voorrede 
aecr zonderling is, 

AiBERTI Of DE AlBEilTIS 
(LEOBAMISTA), bouw-en wis
kunstenaar, schilder en beeld
houwer, werd tegen het ein-. 
de der XIV. eeuw te Floren
ce, uit eene oude adellijke 
familie geboren, door sommi
ge schrijvers wordt hij den 
•Plorentp'nschen Vi&ziürtüsbij" 
genaamd. Hij heeft over de 
schilderkunst, beeldhouw- en 
bouwkunde geschreven. Zijn 
beroemdste en meest bekend 
werk, is eene verhandeling 
De architectura seu de re 
aediftcatoria , in tien boeken, 
waarvan verscheidene uitga
ven bestaan. Dit boek, door 
zqne tgdgenooten welligt te 
zeer geprezen, wordt nog op 
prgs gesteld, Zijne Verhan

deling over \de schilderkunst 
in drie boeken, is achter den 
Amsterdamschen VITRDVÏUS in 
1649 in lol. herdrukt. Onder 
zijne bouwkunstige werken, 
haalt -men de Kerk van den 
heiligen FRANOISCUS vansüi-
mini, als een meesterstuk aan. 
Hij is ook een uitmuntend 
letterkundige en een goede 
regtsgeleerde geweest, en men 
heeft van hem 1.° eene Ver
handeling De jure. a.° Eene' 

: zamenspraak getiteld x He 
\ principe, — 3,° MecatompUle 
een dichtstuk in proza.—^ö.0 

Eene Verhandeling over het 
Iepen en de zeden van.synen 
hond, een hekelend werk. 
Als beeldhouwer heelt hij ee
ne Italiaansche verhandeling 
onder den titel van Della Sta-
tua in het licht gegeven. _ Het 
jaar Van zijn overlijden is e-, 
ven zoo onzeker aja dat zijnet 
geboorte. Men gelooft, dat 
hij omtrent het jaar 1480 0-
verleden is. 

AIBEHTI-ARISTOTILI .an
ders genaamd RIDOIFO FIQ-
RAVENXI , een beroemde werk
tuigkundige , te Bologne, leef
de in XVI. eeuw. Mea «sM» 
aan dezen kunstenaar verba
zende dingen toe. Hij ver
voerde in i555 te Bologne den 
klokketoren van Sant» Ma
rie del Tempis, met al de 
klokken in denzelven, eenen 
afstand van 35 schreden ver. 
In de stadC««to rigtlehgden 
toren der kerk van den hei
ligen BLABIUS, die vijf en eer 
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nen halven voet overhelde, 
weder op; In Bangaryë ge
roepen, bouwde hij eene zeer 
kunstige brug, en verrigtte ve-
Je andere werken, waarover 
de Souverein van dat land zoo 
voldaan was, dat hij hem als 
ridder henoemdë, hem toe
stond, munt!te slaan, en er 
zijnen stempel optezetten. Hij 
werd ook door JOANNES BASI-
MOT, groot-hertog van Mos-
hovie, tot het bouwen van 
verscheidene kerken gebruikt. 

AlBERTI (GEOKG-E W I L L E M ) , 

een Lutersch predikant, ïn 
1723 geboren. Na zijne stu
diën volbragt te hebben', nam 
hij den predikdienst te Tun-
dem, een Hanoversch vlek, 
waar; hg hield een langdurig 
verblijf in Engeland, gedu
rende hetwelke hij de taal des 
lands leerde, in deze taal 
schreef hij de Gedachten over 
de Proeve van Haas over den 
natuurlijken Godsdienst door 
ALBTBO&BIIXS uan Gottingen, 
eenen verbloemden naam, dien 
hij had aangenomen.; In 
Duitsckland teruggekeerd, gaf 
hij in het licht l.° Brieven 
over den staat van den Gods
dienst en de weienschappen in 
Groot - Brittanië. Hanover , 
ijöü — 1754- —2.0 Proeve 
over den Godsdienst, de Gods-
vereering , de zeden en de ge
bruiken der Kwakers , ibid. 
17S0. — Hij overleed in 1758. 

A L B E R T I DE VILLANOVA 

(FiuNcisoüs tf) schrijver van 

het beste Fransen en Ifalï» 
aansch, Italiaanschen Franscht 
Woordenboek dat er bestaat -t 
werd te Nizza ïn 1737 gebo
ren. Het goede debiet der 
drie eerste uitgaven van zijn 
Woordenboek, bewoog hem 
om hetzelve, in eene vierde 
te volmaken, dat hij te Mar* 
seille in 1796 in 2 Dl.n in 4.̂ » 
in het licht gaf. Zgne JJizi-
onario universalè critica ency-
clopedico della lingua italiana , 
te Lucca, in 1797 , gedrukt, 
wordt zeer geacht, en kan bij 
vreemdelingen de plaats van 
het Woordenboek van IA. 
CRCTSCA bekleeden. AUBEHTI 
hield zich met eene nieuwe 
uitgave bezig, toen hij te Luc? 
ca, in 1800 overleed. De 
Abt FRANCISOUS FEDERIGHI , 
zijn medewerker, bleef door 
hem met de uitgave van het 
laatste deel belast. Deze uit
gave kwam in i8o5 te Lucca, 
6 Dl.n in 4.10 in het licht. , 

A L B E R T I N I ( P A Ü L U S Ü E G L I ) , 

een Venetiaan, in 14^0 ge
boren, werd reeds in den ou
derdom van 10 jaren in een 
gestiebt der ServHer-orde: ger 
plaatst. Smaak voor dien staat 
opgeyat hebbende, verbond 
hg zich in den ouderdoifi van 
16 jaren, door geloften aan 
denzelven. Na er goede stu*-

dien in gemaakt te hebben , 
onderwees hij de wijsbegeer
te , en bevlijtigde zich °P het 
predikambt, waario hg zien 
weldra zoo voordelig onder
scheidde, dat hg voor het 

' ' I ' 
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Bisdom Torcello werd voorge
steld: hij verkreeg hetzelve 
echter niet, maar moest zijne 
talenten in gewigtiger bedienin

gen uitoefenen. De Republiek 
van Venetië belaste hem met 
verschillende zendingen van 
welke hg zich tot de groote 
tevredenheid van dat gouver
nement kweet1, dat hem zelfs, 
zegt men, in gezantschap naar 
den Grooten Heer zond, Hij 
stierf in den bloei zgner jaren 
in 1475. De diensten, die hij 
aan zijn land bewezen had, 
moeten niet gering zijn ge
weest, wijl men na zijnen 
dood, eenea metalen gedenk
penning te zgner eer liet 
slaan. SAHSOVINO, die Ve
netië bewoond had, haalt de 
volgende Latijnsche Verhande
lingen van hem aan: 1.° De 
notitia Dei, -— a.° De condendo 
ChrUtiano testamento. — 3 . " 
-De ortu et progressu sui or~ 
dinix; en daarenboven eene 
verklaring van DA UWE. Pater 
PESSEVIN schrijft in het, in 
apparatu Sacro deze werken 
valschelijk aan Pater PAXJIUS 
NXCOLETTI, kluizenaar van den 
heiligen ATJGÜSTINVS , toe. 

AjDBERTINl (FRANCISCUS) 
werd tegen het einde der XV. 
eeuw te Florence geboren. 
Hij omhelsde den Geestelijken 
staat en verbond zich aan ee-
nen Kardinaal. Hij gaf in 
het jaar i5o5, eene Verhan-
deling over de wonderen van 
het oude en nieuwe Home in 
het licht, dat bij later her-

, zag en in i5og aan Paus Ju-
1 MUS II. opdroeg: dezelve is 

daarna verscheidene malen 
herdrukt geweest. Ook heeft 
men nog van hem: 1.° Trac-
tatus brevis de laudibm flo~ 
rentice etsavonoe. Deze vindt 
men gewoonlijk vereenigd met 
de derde uitgave van het voor
gaande werk, die in i5i5 ia 
het licht verscheen. — a.° Ge" 
denkschriften over de xtand-
beeelden en schilderstukken, 
die van bekwame meesters te 
Florence voorhanden zijn, Flo
rence, i5io in 4>to 

AlBEUTINI (FRANCISOÜS), 
een Calabripr, legde zijne rij
ke abdij neder, om Jesuit te 
worden. Hij overleed in 
1619.; Wij hebben van hem: 
1.0 Eene Theologie, iü 2. dl.» 
in folio, waarin hij de God
geleerdheid met de wijsbe
geerte tracht overeen te bren
gen. •— 2,0 Eene verhande
ling De angelo custode waar
in hij de vreemde stelling be
weert , « Dat dierea Engel
bewaarders hebben." 

AI/BERTÜS ; (Heilige), z°on 

van GODEFRID III. hertog van 
Lotharingen en Braband, «a 

van MAHGARETHA van £*»" 
burg, was Bisschop van hutk. 
Hg onderscheidde zich bgzon-
zonder door den ijver, waar
mede hrj de vrgheden der 
Kerk verdedigde. Zijne Bis
schoppelijke standvastigheid 
deden hem in 1192 bij /*«?»* 
de eer der Martelie verdie-
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nen. De Aartshertog A M I R . 
TUS gaf in »6ia hetligchaam 
van den doorluchtigen War
telaar, aan het Karmelie
ten-klooster van Brussel, dat 
hij in 1607 had doen op-
rigten, en droeg het er zelf 
op zijne schouders in , ver
gezeld van den Apostolischen 
Nuntius, en van vele; Prela
ten en Heeren. Maar ten 
tijde dei' onlusten, die de 
religieuse gestichten der Ne
derlanden verwoest hebben, 
bragten de bewaarsters dier 
overblijfselen, van haren staat 
beroofd, dezelve in 1783, 
naar het Karmelieten-Kloos
ter van den heiligen DIOHY-
sius, bij Parijs , werwaarts 
zij zich ook begaven, om vol
gens haren regel te kunnen 
leven: nadat het de Belgen 
in 1790 gelukt was, den 
Godsdienst in zijne regten te 
herstellen, deden deze religi
euzen, die hét lot voorzagen, 
dat deze relikwié'n welligt een
maal in Frankri/k te wach
ten stond dezelve naar hun 
vaderland terug brengen. Zij 
kwamen te Brussel den 2 5 
Junij 1790, met hetligchaam 
van den heiligen ALBERTUS 
aan, en betrokken eenigen tijd 
daarna, het nieuwe Klooster, 
dat dè Belgische godsvrucht 
voor haar gebouwd had (het 
hare was intusschen vernield 
geworden), en stelden dezen 
heiligen schat onder de tom
be van het Hoofdaltaar. 

AI.BEB.XUS (De geluktalige) 

Patriarch van Jeruzalem, werd 
te Gastro di G-ualteri, in liet 
Bisdom Parma, uit eene adel
lijke Italiaansche familie ge
borene Vroeg reeds ging hij 
onder de reguliere Kanónikea 
van Mortara in het Mïlane-
sche en werd in n 8 3 tof 
den Bisschoppelpen Stoel 
van Verceü verheven. Zijne 
vöorzigtigheid, zijne opregt-
heid en zijne bekwaamheid 
in de behandeling der publie
ke zaken, bewogen Paus 
CLÊMENS III. en keizer FHE^ 
SÉRIE: BARBEROOSSA, omhem 
tot scheidsman te kiezen in 
hunne geschillen. HENDRIK 
VI. opvolger van FREDEUIK, 
verhief hem tot Prins des 
rijks, en verleende uit aan
merking van hem, aan de 
kerk van Verceü verscheide
ne voorregten. Paus CEIES-
TINUS III. overlaadde hem 
ook met weldaden. INNOOEN-
TIUS III. die te zijnen opzig-
te dacht gelijk zijne voorgan
gers, gebruikte hem met hef 
beste gevolg in gewigtige on
derhandelingen. Oe roem van 
AMJÏRTUS was tot in het Oosi 
ten doorgedrongen. MONACO, 
elfde Latijnsche Patriarch van 
Jermalem in 1204 overleden 
zijnde, benoemde dè Christe
nen van Palestina den Bis
schop van Venteïl, om hé& 
op te volgen. INNOCBNUÜ* 
III. juichte deze keuze tos, 
overtuigd, dat AJUBBKTOS ge
schikter was, dan iemand an
ders, om eene kerk te be
sturen , die zich in zeer fiag-

http://Ai.beb.xus
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chelijlcs omstandigheden be
vond. Hij Het hem naar Rome 
Jcomen, bevestigde zijne ver
heffing, en gaf hem het Pal
lium. De dienaar Gods was 
des te bereidwilliger tot dat
gene wat de Opper-priester 
van hem vorderde, wijl dit 
Patriarchaat hem aan vervol
gingen, en welligt aan den 
marteldood blootstelde. De 
nieuwe Patriarch leefde in 
Palestina in eene gedurige 
marteling. Hg voegde bij de 
werkzaamheden en uitwendi
ge vervolgingen, degestreng-
heden der boetvaardigheid, 
en wijdde al die oogenhlik-
ken, welke hij aan zijne 
bezigheden kon ontwoekeren 
aan het gebed toe. Werd 
hij door de Christenen, als 
hun vader, vereerd, en be
mind , ook de Sarracenen 
konden zich niet onthouden, 
hem, orn zijne uitstekende 
heiligheid, te eerbiedigen. 
Onder andere goede werken , 
die hg verrigtte, gaf hg ook 
eenen regel aan de Karme
lieten, Deze religieuzen wa
ren oorspronkelijk Kluize
naars, die op den berg Kar-
mei woonden, zij beschouw
den den Profeet ELIAS als 
hunnen stichter en hun voor
beeld, wijt hij , even gelijk-

Ei.i8Eoa zijn leerling, op den
zelfden berg had gewoond. 
Een zekere BERTO&D veree-
nigde deze Kluizenaars tot 
eene soort van broederschap. 
BROOABD , die er in 1205 of 
liever in taog Overste van 

was, vervoegde zich tof den 
Patriarch AMERTUS, om hem 
eenen regel te vragen. De 
heilige man ontwierp voor 
deze orde ConstilutiMn, die 
vol wijsheid waren. Het was 
den broeders bevolen , nacht 
en dag in hunne cellen te 
bidden, ten zij zij daarvan 
door wettige verhinderingen 
magten ontslagen worden, van 
alle dagen te vasten, behal
ve de zondagen van kruisver
heffing tot Paseken, van nim
mer vleesch te eten, van 

•zich op handen-arbeid toe te 
leggen, van de vespers tot 
aan de terzèn van den volJ 

genden dag stil te zwijgen , 
enz. De commissarissen in 
1246 door Paus INNOCBNTIUS 
VI. benoemd, vervaardigden 
de bijvoegsels tot dezen re
gel , die zij in sommige pun
ten verzachtten. De nieu
we orde nam in korten tijd 
aanmerkelgk toe, Sommige 
schrijvers;hebben trachten te 
bewijzen, dat van ELIAS en 
zijne opvolgers, de kinderen 
der profeten, af tot op de 
komst van den MESSIAS, er 
altijd Kluizenaars op den berg 
Kprmel zijn geweest, dat zn 
met geestdrift den Christelg-
ken Godsdienst hebben om
helsd ; dat zö tot in de A « . 
en XIII. eeuwen, dez&Mj 
levenswijze hebben gevolga 
als voorheen; dat zijalstoen, 
na eenen regel van den Pa
triarch AMERTHS te hebbeu 
ontvangen, hunne orde i« 
Europa, onder den naam ra» 
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Karmelieten-orde, hebben in
gevoerd. Pater PAMBROCH , 
een der vervolgers van BOT,-
IAKDUS, behandelt deze oud
heid als eene hersenschim, en 
hield staande, dat er vóór de 
twaalfde, eeuw geene Kluize
naars op den berg Kurmel wa
ren geweest. De Karmelieten 
trachtten door verschillen
de geschriften, de eer hun
ner orde te wreken, wel
ke zij meenden geschonden te 
zijn. Pater PAPEBIIOCB:, die 
in den beginne stilzweeg; gaf 
hun eindelijk een antwoord, 
waarover zij niet tevreden 
waren. Het geschil werd zoo 
hevig, dat de,zaak voor IN» 
HOCENTIUS XL • en INNOÖEN-
TIDS X.ÏÏ. werd gebragt. Deze 
beide Paussen, deden geene 
uitspraak, over de echtheid 
der stukken door de Karme
lieten ingeleverd. Eindelijk 
gaf INNOOENTIDS XII. den 29 
November 169S eens breve, 
waardoor hij verbood, dit on
derwerp in het vervolg aan 
te roeren (Zie PAEEBBOCII). 
Toen de verschillende religieu
ze orden, de standbeelden 
hunner stichters in de Kerk 
Tan het Vatikaan plaatsten , 
lieten de Karmelieten ook niet 
na, er dat van ELIAS op te 
tigtea, zonder er echter een 
op of onderschrift bij te plaat
sen; doch deze Mndernia-kwa. 
aaen zij ook weldra te boven, 
e» men leest er tegenwoor
dig t Vniversus carmelitarum 
ordo fundatori suo SKIJS, De 
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gelakzalige ALEERTDS was 
door Paus INNOCENTHTS III. 
tot het algemeen e Concilie 
van Lateranen uifgeraoodigd j 
dat in 121Ö gehouden werd, 
maar hij kon er niet bij te
genwoordig zijn. Hij werd den 
14 September 1214, in de 
processie van het feest van 
kruisverheffing zijnde, in de 
stad Accon vermoord, Hij 
ontving den doodelijken slag 
door de handen van eenen 
booswicht, dien hij over zijne 
misdaden had berispt en be
dreigd. Hij wordt tegenwoor
dig onder de Heiligen der. 
Karmelieten orde vereerd. 

• i -'. . • 

AtBER-TUS Of A L B H E C H T I . , 

zoon van keiaer Rusou? van 
Habsburg, en eerste hertog 
van Oostenryk, werd in 1348 
geboren, en tot keizer ge
kroond, na op ADOLJF pan 
Nassau, zgnen mededinger 
in 1298 eene overwinning 
behaald, en hem met zijne 
hand doorstoken te hebben. 
Het was ouder dezen vorst, 
dat de republiek der Zwitsers 
tot stand kwam. Zwitser" 
land, hoewel affcankelijkyaia 
het huis van Oostenrijk, had 
eenige voorregten behouden: 
AIBEUTDS wilde het dezelve 
ontnemen* De landvoogden; 
die hij had aangesteld, behan
delden het volk, op zulk eene 
harde wijze, dat het tot op
stand oversloeg. Dus is hel 
gewone verhaal dezer gebeur
tenis, maar hetzelve feomfc 

8 • 
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niet overeen mei al de ge
schiedschrijvers. Vele leggen 
den Zwitsers al de schuld ten 
laste, in de geschillen, diö 
er tusschen hen en de Oos» 
tenrgksche vorsten onfston» 
den (Zie TEIL). AMJERTVS 
maakte zich gereed, om het 
volk te beteugelen, toen zijn 
neef JOANNES , hertog YÊH 
Zwahen, hem in i3o8, aan 
den oever der rivier Reuss, 
doodde. 

AiEERTUS Of AliBRECHT V. , 
hertog van Oostenrijk, werd 
ïn 1428 tot keizer verkoren, 
en is in die waardigheid on
der den naam van ALBERTÜS 
II. bekend. Zijne zachtaar
digheid en edelmoedigheid, 
beloofden veelj maar tegen 
du Turken te veld getrokken' 
zgnde, werd hg' te Bude door 
eene kwaadaardige koorts aan
getast , die hem yerpligtte 
naar IVeenen terug te kee-
ren, alwaar hg jzevm maan
den na zgnè verheffing over
leed. '1 

AUBERTUS, aartshertog van 
Oostenryk, landvoogd en la
ter souvereïn der Nederlan
den , in 1559 geboren, was 
de zevende zoon van Keizer 
MAXIMIMAAN II. en van MA-
3RIA van Oostenryk. In i5-jn 
verleende GHEGOIUÜS Xïll, 
hem den kardinaalshoed, en 
Pmi,ii'P03 II. het Aartsbis
dom Toledo. In x583 werd 
hem het bestuur van Portu- II 
gal opgedragen, en zgn ge || 

drag behaagde zoo zeer aan 
Paiiarpus II,, Koning van 
Span f e, dat hij hem tot land
voogd der Nederlanden bei 
noemde, Bij kwam in de 
maand Februarlj i5g6 te Brus
sel,- kort daarna, nam hij de 
stad Calais, daarna Ardres 
en vervolgens Hulst in, dat 
zich den \5 Augustus van het
zelfde jaar overgaf. PORTO c AR» 
BERO, gouverneur van Dom-
lens, overrompelde Amiens 
den IA Maart 1637; maar 
koning HENDRIK IV, maakte 
er zich den 5 September daar
opvolgende weder meester 
van, AIBERCTS zag van het 
Roomsche purper at, om in 
i5g8 , EHZABETH &.AIU Ev-
&ENIA yan Oostenrijk, doch
ter van PHÏIIP3?TT8 II» en van 
EIIIZABETH van Iranhrgk te 
huwen. Deze Prinses hragt 
hem de Catholyhe Nederlan
den en Franche'Comtê als een 
huwelgks-gift aan. De vrede 
tasschen Frankrpken Spanje, 
te Kervins gesloten, deed hem. 
den oorlog tegen de Hollanders 
vernieuwen. Er werd den 2 
Julg' 1600 bg Nieuwpoort 
slag geleverd. De Aartshertog 
deed dadelijk 8 h 900 man
schappen, die met het bewa
ken van de brug belast wa
ren, sneuvelen; en zoaüet 
zijne soldaten te doen yerpoo-
zen, ging hg zgnen vnanden 
het hoofd bieden j nwar de 
stadhouder, graaf MAURITS 
van Nassau, ontving hem op 
eene dappere wijze en ver
sloeg hem; de ovew'nIiaaC 



'A L Bj 243 . 

was echter verpligt het beleg 
van Nieuwpoort op te breken, 
even alsof de aartshertpg de 
overwinning had behaald» 
Kort daarna liet AMJERÏUS 
Ostende helegeren, dat eerst 
den 22 September 1604 werd 
ingenomen. Deze zoo gedenk
waardige belegering duurde 
drie jaren, drie maanden en 
drie dagen,; en: de eenige 
vracht der overwinning voor 
AIBERM/S , was ] slechts een 
puinhoop, die het leven aan 
meer dan 100,000 menschen, 
onnoemelijke sommen gelds, en 
het verlies van twee wel ver-
sterktestedenhadgekost; want 
gedurende het bèlag, had MATT» 
JUTS Sluis, Grave en eenige 
andere plaatsen ingenomen. 
De aartshertog verlangde naar 
dea vrede, dezelve jbegoa 
door een verdrag van acht 
maanden in 1607 > dat in 
1609 door een twaalf jarig be
stand gevolgd werd. Hij be
steedde dien tijd tot het wel
zijn zijner gewesten, waar 
zijne goedheid en zijne zacht
moedigheid, hem het hart 
van het geheele volk had
den verworven. Hij over» 
leed in 1621, zonder nako
melingschap, in den ouder
dom van 26 jaren. Op zijn 
ziek- en sterfbed legde hij 
dezelfde godvruchtige gevoe
lens aan den dag, die hij al
tijd in zijn gedrag had ten 
toon gespreid. Deze prins had 
tot tweemalen de keizerlijke 
kroon geweigerd, Zijne le

vensbeschrijving is te Keulen in 
1690 gedrukt (Zie ISABELÜA). 

Ai.BSB.Txrs Markgraaf van 
Brandenburg, eerste Hertog 
van Pruissen, Groot-Meester, 
der 'feutonïsche orde, werd 
den 17 Mei 1490 geboren, 
in l5io aanvaarde hij zijne 
waardigheid. Hg maakte van 
de gisting gebruik, welke de 
dwalingen van LUTHER in het 
Noorden hadden te weeg ge-
bragt, om zich het opperste 
gezag te verschafFen. Hij sloot 
in i5z5 een verdrag met de 
Polen , waardoor dat gedeelte 
van Pmissen, hetwelk, aan 
de Ridders gehoorzaamde, 
wier hoofd hij was, aan hem 
en aan zijne nakomelingen, 
onder den titel van wereldlijk 
Hertogdom werd toegestaan ,-
op voorwaarde echter, er de 
kroon van Polen voor te hul
digen. Zijne opvolgers wer
den te vermogend, om zich 
van deze onderwerping niet t& 
willen ontslaan. Hij had zelf 
beproefd, om er zich van te 
bevrijden, maar na aanzien-» 
lijke verliezen te hebben on
dergaan, was hij eindelijk 
verpligt er zich aan te onder
werpen. Hij overleed den 20 
Maart 1568. 

AMJERTUS de Moedige, her
tog van Saksen, en ïn H9& > 
Landvoogd van Friesland; 
maakte zich onder Keizen 

vooraigtigheid en »g«c helden-

g a 
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daden beroemd, en overleed 
in i5oo. Hg was de vader 
van GEORGE van Saksen, een' 
der grootste beschermers van 
LüXHER. 

ALBERTUS I., de Beer, zoon 
van Qxio, Prins van AnhaU, 
werd door Keizer KOENRAAD 
III., die hem ia n5o, in 
plaats van hst toenmaals uit
gestorven huis van STADER tot 
Markgraaf en Keurvorst van 
Brandenburg verhief, Het 
markgi-aafschap Brandenburg 
was bijna niets anders dan een 
groot woud. AIBERTITS liet 
hetzelve ontginnen, en bouw
de steden, kerken en colle-
giën. Hg overleed in 1170, 
door alle Duitsche Vorsten ge
acht en bemind. 

AIBERBUS VI., Hertog van 
Begeren, geboren in 1664, 
en te Muncken in 1666 over
leden, onderscheidde zich door 
zgne godsvrucht en zgne wijs
heid. Men heeft van hem een 
werk tegen de Priester huwe
lijken, 

AMERTUS , of ADEWSERTCTS, 
door KeIZer HENDRIK V.,tot 
Aartsbisschop van Mem ver-
heven, stond raet verscheide
ne Duitsche Vorsten, tegea 
dezen Keizer op, die zich door 
zgne geestelijke ambtverkoo. 
pmg, en de verkrachting der 
kerkelnkeregten gehaat had 
gemaakt. Na vier jaren te 
z9n opgesloten, verkreeg Ai. 
HÏRTUS zijne vrgheid weder, 

dpch hij verzette zich daarom 
niet minder tegen de aanma-
tigingen des Keizers. Nadat 
C A I I M Ü S II., HENDRIK V. 

» in den kerkdijken ban had 
gedaan, nam AX,BERTUS de 
wapenen tegen hem op, ver
sloeg zgne troepen, en bood 
desniettegenstaande aan, om 
zich te onderwerpen, mits de 
keizer van de leenbuldiging 
door middel van den Bisschops
staf zoude afzien, en diegene 
tot kerkelijke ambten te be
noemen , welke hij door den 
schepter in bezit moest stel* 
len, daardoor tarnende, dat de 
geestelijke ambtkoopiogeu en 
de heiligschendingen van dien 
Vorst, het enkele voorwerp 
zijner klagten waren. Deze 
wakkere en standvastige Pre
laat overleed in 113/. 

AMBERTUS,' bijgenaamd de 
Graote, niet omdat hij in ee-
ne eeuw geboren werd, waar-

1 in de menschen klein waren, 
zoo als een beroemde schrij
ver zulks zegt, noch om dat 
zijn familie-naam GKOSZ (groot) 
was , maar uit hoofde van de 
uitgebreidheid zijner kennis
sen , die voor zgne eeuw zoo 
verbazend waren, was in moS 
te Lawingen in Zwaben mt 
eene doorluchtige familie ge
boren, In i2a i ging *g on
der de Precïikheeren, in wei-
t e orde hg Provinciaal werd. 
Paus AIEXANOER IV., met den 
roem bekend, dien AÏ-BBHTIW 
te Frèbitrg, te Regenburg, 
te Keulen en te Farifs be-: 
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haald had, beriep hsnr naar 
Home, gaf hem de bediening 
van Meester van het heilige 
paleis, en eenigen tijd daar
na het Bisdom Regensburg; 
maar hij behield hetzelve 
slechts drie jaren, gedurende 
welke hij zorgvuldig voor het 
tijdelijke en eeuwige welzijn 
waakte. Hij legde den Bis-
schoppelijken stat neder, om 
in zijne cel als een eenvoudi
ge kloosterling te leven. Hij 
brak zijne algezonderde le
venswijze, te Keulen niet af, 
dan om publieke lessen te ge
ven. Paus GBEGORIOT X. be
riep hem op het algemeene 
Concilie in 1274 te Lyon ge
houden. Hij overleed in 1280 
te Keulen in den ouderdom 
van 87 jaren. De beroemd
ste zijner leerlingen was de 
heilige THOMAS van dquine. 
Zijne werken, zijn te Lyon 
in ai zware in folio deelen 
uitgegeven. Men zon op hem 
kunnen toepassen hetgene, wat 
CICERO van eenen schrijver 
zegt, die uitgebreide werken 
had geschreven, dcit men zijn 
lijk enkel met sp'ne geschrif
ten tou hebben kunnen Per-
branden. Men ziet er niets 
in dan langdradige Commen-
taria op AKISTOTEIJSS , op den 
heiligen DIONYSIPS den dréo-

G 

pagiter, op den schrijver der 
Spreuken, waarin echter vele 
goede dingen zijn vervat; maar. 
wie zou moeds genoeg heb-t 
ben, om 21 Dl." in fol; te 
lezen, om slechtseenige juiste 
denkbeelden optedoen, ineen 
ruw Latijn gehuld ï AIBERTÜS 
was als Religieus en als Bis
schop zeer roemwaardig; hij 
was zulks echter niet als 
schrijver. Hij strekte de -Lo
gica ^buiten hare grenzen uit, 
door er duizende Barbaarsche 
scherpzinnigheden, en vele 
vreerade dingen bijtevoegen. 
Dus was de geest en de smaak 
zijner eeuw, dat men wedij
verde, om over de meest af-
getrokkene onderwerpen het 
best te argumenteren. (Zie 
JDws.) Men zegt, dat Ai,-
BEKTUS de Grapte, een kope
ren hoofd had vervaardigd, 
dat oogenblikkelijk op al de 
vragen antwoordde even alsof 
een kunstmatig hoofd, eene 
aaneengeschakelde redenering 
zou kunnen houden. Maar 
als het enkel te doen is, om 
een automatisch hoofd, waar
uit eenige duidelijke klanken 
voortkwamen, kan men niet 
denken of <le zaak is mogelijk, 
sedert dat men in 1783 de 
beide sprekende hoofden ge
zien heeft (*). Men heeft ver-
3 

(*) Men &ty nader over dit Onderwerp: Geschiedkundig 
Woordenboek der Uitvindingen, in al de deelen der We
tenschappen en Kunsten, van de vroegste tot op & t e S e n " 
woordige t^dên. 's Herlogmbosch i8a6, J. Oed. Artikol 
•dvvoitAAT, Ver t a l e r . 
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haald, dat AÏ,B®R.TÜS, om Wix-
XEM , Graaf van Holland, en 
Roomsch Koning, 'dien hij ten 
eten, had genoodigd, des te 
ïjeter te ontvangen, op eenen 
Drie-Konmgendag, den win
ter in.zomer veranderde. Het
geen waarschijnlijk wil zeg
gen , dat hij hem bloemen en 
ingelegde vruchten liet voor
dienen, welk zinnebeeld des 
Tsomers men naar de-letter zal 
Siebben opgevat. Men schrijft 
ïiem belagchelijke verzamelin
gen van verborgenhedcn toe, 
waaraan hij het minste deel 
niet heeft gehad. Men vindt 
er zelfs ónbetamelijkheden en 
even zoo ijdele als eenen re
ligieus onwaardige nasporingen 
ïn. Dus is onder andere die
gene, welke in 1655, té Am
sterdam in i2.° onder den ti
tel van De secretis mulierum 
et naturce, in het licht kwam. 

AiEEUTtrs I. a.e Abt der 
voormalige beroemde Abdij 
van Aduart, of Adewert (*) 
in de provincie Groningen 
werd na het overlijden van 
zijn' voorzaat WIBHANDTJS I. 
ïn het jaar I2o5tot die waar
digheid verheven. Hij was 
een zeer heilig man, die zich 
door het doen van mirakelen 
beroemd maakte, hetwelk 
niet weinig toebragt, om zijn 
opkomend klooster aanmerke
lijk in bloei te doen toene

men ; waardoor er- uit hetzel
ve mannen, voortkwamen, die 
geheel Vriesland met hunne 
geleerdheid verlichtten, Na elf 
jaren geregeerd en door zijne 
schitterende deugden gesticht 
te hebben, is ALBÉRTOS den 
25 November 1216 overleden. 

AtBERTüs IL, "elfde Abt, 
der in het vorige artikel ge
noemde Abd^ , volgde in iugu 
zijnen' voorzaat RIMEKTPS op, 
doch heeft het bewind niet 
langer dan dertien weken ge
voerd. Van dezen Abt wordt 
verhaald, dat hij een tae-
laatsch mensch, voor de poort 
des kloosters genezen heeft. 
Hij overleed den 2,2 Decem
ber van hetzelfde jaar zqner 
verheffing. 

AMH (HENDiiiK) geboren 
te Bollène in het Graafschap 
Venaissin, trad in 1606 in 
de orde der Jesuiten. nn. 
werd tot de waardigheden zn-
ner orde verheven, waartoe 
bfj zich door het onderwij
zen der wijsbegeerte en god
geleerdheid den weg baande. 
Hij overleed te Jrles in i65g, 
na in het licht te hebben ge
geven. I.° JSistoire de» ca*-
dinaux illmtres, 2»e'°f. e 
employés dans les faires 

d'éiat (Geschiedend der o«-
roemde Kardinalen, die w 
staatszaken z#n gebruikt ge-

f ) Zie: A. F. Bmomstt, Nieuwe en Volledige Geogra-
ptue enz. IV, Deel, 3.'le stuk, blad*. 228 — 232, 

Ver ta le r . 
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worden) ï653in 4.to een boek 
in eenen zeer zwaren stijl 
geschreven. ~ 2.0 Verschei
dene levensschetsenop dezelf
de wijze geschreven. —: 3.<? 
De Anti-parochiale TJJEOPBI-
JCVS , in ïa.o; een zeer lui
mig werk, dat hij tegen den 
parochialen TZCBOPMIZVS, in 
het licht gaf. — DEPUYS-, 
Pastoor van Saint-Nider de 
JLyon, antwoordde hem op 
denzelfden toon. 

AiEicüs, Aartsbisschop van 
Praag, was door SIGISMCN-
Dus, koning van Bohème tot 
die waardigheid verheven. Hij 
bragt der kerk door zijne toe
geeflijkheid , ten opzigte van 
den ketter JAN Hosz , en an
dere leerlingen van WICHEF» 
even zoo veel nadeel !oe; als 
zijn voorganger STIMCOK de
zelve , door zijne waakzaam
heid, om zich tegen de dwa
lingen dezer gevaarlijke sekte 
te verzetten, bevoordeeld had. 
De gierigheid van AIEIOUS 
was zoo groot, dat hij zelfs 
den sleutel van zijnen kelder 
aan niemand wilde toever
trouwen. ̂  Hij had geene an
dere bedienden, dan eeneou
de meid, die hij van honger 
deed omkomen, en hij durf
de geene paarden voor zijn 
gebruik houden, uit hoofde 
der kosten, die hem zulks 
zoude veroorzaakt hebben. Hij 
heeft drie geneeskundige wer
ken geschreven onder de vol
gende titels: Praxis medendi ; 

Begimen 'sanitatis; Regimeri 
pestilenties, te Leiptig, in 
4.*o in 1484 lang na den dood 
Yan den schrijver gedrukt. 

AIBINOVANUS een Latijnsch 
dichter, en tijdgenoot van Ovi* 
mvs, die hem den tjtcl van God
delijke gaf. Er blijven ons van 
hem slechts twee treuspelen 0-
ver, die JOANNES X.E CIEHC ia 
i7o3,in8.voenin 1715,in ia.° 
te Amaterdam, onderden naam 
van THEODORUS GOBAILMS , met 
eene vrij wïjdloopige Commen-
taria liet drukken; en een frag
ment uit een dichtstuk geti
teld :, reize van GERMANICOS* 

ALEINU3 (DEOIUS CLATJDI-̂  
ÜS SEMIMUS), te Adrumette 
in Jfrika, uit eene doorluch
tige familie geboren, ontving 
eene uitmuntende opvoeding 
en droeg reeds vroegtijdig de 
wapenen. MAHCÜS-ATJK£I.HJ3 
stelde hem aan het hcoid zij
ner legers, en vereerde hem 
met het consulaat. Nadat 
COMMODÜS hem tot veldheer 
der Gallische legioenen had ge-, 
maakt, behaalde hij verschei
dene overwinningen, waar
door hg als landvoogd van 
Groot-Brittannië werd be
noemd. Eindelijk verkreeg hg 
yan SEPTIMTJS - SEVEKU» de 
waardigheid van CJESAB ; At-
BiOTS stelde zich met dezen 
titel niet tevreden, «9 *"* 
zich in Gallis, werwaarfsng 
znn leger had gebragt, tot 
keizer kroonen. STOBOT trok 

S 4 
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tegen hem op, en naderde hém; 
Een bloedige veldslag, den 19 
Februarij 197 bij Trewux ge
leverd, besliste tusschen deze 
Beide vermogendemedediagers, 
over het bestuur der wereld. 
ALBINDS werd verslagen en ge
noodzaakt zich zelven om het 
leven te brengen. Na zijn lijk 
met de voeten getreden te heb-
Jben, liet de overwinnaar het 
siaar Rome vervoeren, om er 
door te honden verscheurd te 
.worden. Al zijne vrienden en 
bloedverwanten werden omge-
bragt. Deze overweldiger was 
een beter lot waardig geweest, 
hij bezat eenige deugden en 
moed. Hg leidde een afgezon
derd leven, zonder pracht noch 
verkwisting; maar de eenzaam
heid gaf eene zwaarmoedigheid 
aan zijn karakter, en maakte 
zijne inborst stroef en norsch. 
Men zegt, dat hij buitenge
meen veel at. Zijn bestuur 
duurde omtrent slechts 4 jaren. 

Axmvm (PETRUS) een Hoog-
duitsch dichter en geschied
schrijver der XVI, eeuw, werd 
te ScJmeeberg in Meisnië ge
boren. Zijn naam was WBISS 
(W<),- maar hg veranderde 
denzelven in dien van AMSÏ-
NVS. Hg werd hoogleeraar 
der dicht- en wiskunde aan 
de universiteit van Witten» 
berg; daarna secretaris van 
den keurvorst van Dresden, 
alwaar hij in 1^89, eene 
tweede uitgave in fol. zijner 
Mtisrdscfte jaarboeken bezorg
de, welke hg in i58o jeeds 

te Wlttenberg met het beste 
gevolg in het licht had gege
ven. 'Hij ïs ook de schrijver 
van eenige andere geschied
kundige werken, die door de 
Duitschers zeer op prijs wor
den gesteld* Zgne JLatgnsche 
gedichten zijn te Frankfort, 
in 1622, in 8.v° gedrukt, 

AXBINUS (BEHNAHDUS) wiens 
ware naam ook WEISS was, in 
i653, te JDessau, in het Prins
dom Anhalt geboren, was een 
der beroemdste geneeskundigen 
van zijnen tijd. Naden Docto
ralen hoedin de geneeskunde ie 
Leijdm te hebben bekomen, 
reisde hij door de Nederlanr 
den, Frankrijk en Lotharin
gen. Bij zijne terugkomst, werd 
hij in 1680 té Frankfort aan 
de Oder tot hoogleeraar be
noemd, daarna in 1702 aan 
de universiteit van Ledden, 
alwaar hij den 7 December 
1721 in den ouderdom van 
bijna 69 jaren overleed. De 
keurvorst FKEBEKIE van Bran
denburg stelde veel belang 
in hem. Hg gaf hem een 
Domheerschap te Maagde
burg f maar wijl deze genees
heer zijnen post van hoog
leeraar met dien van kanonik 
niet kon overeenbrengen, 
zoo gaf hij den laatsten,wet 

goedkeuring van den keur" 
vorst, aan een' ander over. 
Hij heeft een groot aantal 
verhandelingen, over verschil
lende ziekten zamengesteld, 
waarvan men de lijst in de 
bibliotheek der oade en be~ 
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dendaagsche geneeskunde door 
den Heef CAHÈRE zien kan. 

ALBINÜS (BERNABDUS SIEG-
JFRIED), zoon van den voor
gaande , hoogleeraar in de ge
neeskunde te Legden, werd in 
i683 te Frankfort aan de Ci
der geboren, en is in 1771 te 
Legden overleden. Drie en ze
ventig jaren oud zijnde, huwde 
hij met eene jonge dochter. Hij 
heeft drie hoekdeelen met zeer 
wel gegraveerde platen nagela
ten. Het eerste is eene ver
klaring der Anatomische tafe* 
len van BAKTHOIOMEUS EUSTA-
CHIUS, te Legden, 1744 in fol. 
Het tweede geeft eene afbeel
ding der spieren van het men-
schelijke ligchaam, Londen, 
1749 in fol.; en het derde han
delt over de beenderen, Leg
den, ij 55 in fol. De verkla
ringen zijn ia het Latijn. Hij 
had tot broeder: CHRISTIAAN 
BEHNARDUS AUJINUS , die zich 
evenzeer aan de Utrechtsche 
universiteit, alwaar hij hoog
leeraar was, in de geneeskun
dige loopbaan onderscheiden 
heeft. Men heeft van hem; 
i.° Natuurlijke historie der 
spinnen en andere gekorvene 
diertjes, Londen, xjZQ in 
4,t° met platen; —» a.° Die 
der Engelsche Insekten, Lon» 
den, 1749 ia 4' t0 

AIEÏNUS (ELEAZAR) heeft 
eene natuurlijke historie der 
vogelen met 3o6 gekleurde 
platen, 's Gravenhage ij5o , 

O 

tl 3 'dl. in 4«° in het licht ge. 
geven, doch dezelve wordt 
minder geacht 'dan die van 
EDWARTS, Men heeft ook van 
AiBiNus eene Geschiedenis 
der insekten, Londen ij2)Q, 
4 stukken in a dl.» in 4.to 

ALBION en BERGION, rau
zen, kinderen van NEETÜNÜB, 
hadden de stoutheid HEROU-
IES aan te vallen, en daar 
zij,, nadat deze held zijne pij
len tegen hen uitgeput had, 
hém beletten wilden de Rhóne 
over te trekken, overlaadde 
hen JUPITER met eene hagel
bui van steeneni 

ALBISSON , staatsraad onder 
het keizerlijke bestuur en lid 
van het legioen van eer, 
werd in 173a, te Montpel-
lier geboren. In de loopbaan 
der regtsgeleerdheid eenen 
verdienden roem verworven 
hebbende, werd bij tot den 
Raad van Staten van Lan* 
guedoc beroepen. Hij omhels
de met geestdrift, de grond
beginselen der omwenteling, 
vervulde regterlijke en bur
gerlijke bedieningen in zijn 
Departement, én werd door 
den senaat in Maart 1803 tot 
lid van het tribunaat be
noemd. Hij ontwikkelde bij
zondere talenten, in de dis-
cussien over de vervaardiging 
van verschillende wetboeken. 
Toen in het einde van MM 
I8O5 het voorstel om dekei-
zerlpe kroon op het hoofd 
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van ÊONAIAKTE te plaatsen , 
en de erfelijkheid van dezelve 
in zijn huis te verzekeren, ia 
het tribunaat overwogen werd, 
verklaarde AUSISSON zich voor 
net toestemmende. Door zij
ne talenten en zijnen ijver, 
werd hij in Februarrf i3o5 
Sjestemd, om bij het opper» 
geregtshof, de bedieningen 
van substituut van den pro-
knreur-generaal waar te ne
men; kort daarna werd hij in 
èen staatsraad benoemd; dool 
aanhoudende pijnen gefolterd, 
kon bij zich slechts zeldzaam 
aan de werkzaamheden, die 
aan zijnen post verbonden wa
ren, overgeven, en hij over
leed te Parijs, in Januarij 
1810 . 

AxSITXE (ANTONIÜS LoDE» 
WIJK) van XHeppe, omhelsde 
nog zeer jong zijnde, en met 
de geestdrift van zijne jaren, de 
grondbeginselen der omwente
ling; wijl de overdrevenheid 
in dien tijd het eenige mid
del was, om zich van de 
gunst des volks meester te 
maken, verklaarde zich Ai-
BITTE als de verdediger der 
Demokratische denkbeelden, 
en verwierf door dat middel, 
het vertrouwen der kiezers 
van het Departement der Ne. 
der-Seine, die hem in 1791 
tot de wetgevende vergade
ring bragten, welker zittin
gen den 1 October van dat 
jaar geopend werden. Au. 
BITM: had zich voor de balie 
bestemd, en al zijne studiën 

hadden zich tot dus verre 
daarhenen gestrekt; het wag 
dus niet zonder verwonde
ring, dat degene, die hem 
kenden, hem bijna uitsluitend 
in; de Commiiés der vergade
ring, met voorwerpen zagen be
zig houden, die de regeling 
der krijgsmagt ten doel had, 
zonder echter op te houden , 
een steeds levend aandeel aan 
de revoluüonnaire infrigues 
te nemen, die de vergadering 
verdeelden, en hem toenmaals 
reeds tot alle gewelddadig
heden medesleepten welker 
verregaande buitensporigheid 
Frankryk eindelijk in eenen 
afgrond van ongelukken heeft 
gedompeld. Het was echter 
eerst in de maand Januarij 
1792 dat ALBITTE op den 
spreekstoel verscheen, om een 
ontwerp van wet, strekkende 
ter vermeerdering van de gen
darmerie , als gevaarlijk voor 
de vrijheid, te bestrrjden. Hoe 
meer de ijver van het gou
vernement, door den steeds toe-
nemenden invloed der rege-
ringlooze grondbeginselen ver
zwakte, hoe meer het ministe
rie endegematigde mannen der 
vergadering de noodzakejJK-
heid erkenden, om door aller
lei middelen aan deze *«*• 
nieuwe veerkracht bij *e f1" 
ten; het ontwerp werd nas, 
ondanks den tegenstand van 
AMBITIE, aangenomen.' «y 
beschuldigde daarna de peeren 
DE NABBONKE en BERTBAN», 
ministers van oorlog en ma
rine onder LODEWDK XV>> 



A L' B. aSi 

en drong sterk op een be
sluit agn, waardoor de goe
deren der uitgewekene» in 
beslag zouden worden geno
men. ROELAND DE IA PtA-
TIEUE, kort daarna, door den 
invloed van het Departement 
der Gironde en, der afgevaar
digden , die met hetzelve stem
den, minister van binnen-
landsche zaken geworden, 
werd door de regterzijde be
schuldigd, de ontvlugting der 
te Avignon gevangenen te 
hebbén begunstigd, welke 
gevangenen van misdaden 
beschuldigd waren, eenige 
maanden te voren in dat ge
west bedreven. ALBITTE nam 
de verdediging van dien staats
dienaar op zich, en de tegen 
hem uitgebragte beschuldiging 
had geen gevolg. Het ver
warringsstelsel der legers, dat 
in dien tijd zijnen oorsprong 
nam, bragt dagelijks voorde 
balie van de vergadering der 
afgevaardigden, burgers en 
soldaten, die niet ophielden, 
regenten, overheden en veld-// 
heeren aan te klagen, nu om 
gebrek aan burgergezindheid, 
dan om onberadeiiheid, dan 
weer om verraad. Eene be
schuldiging van de laatste 
soort, den 2 Mei 1792j na 
den slag en de nederlaag van 
Doornik voor de vergadering 
gebragt, deed de onstuimigste 
woordenwisseling ontstaan, 
gedurende welke AJDBIME, 
die de onbetamelijkste uitda
ging tegen den president had 
uitgebraakt, tot de orde werd 

teruggeroepen. Altij daan het 
stelsel van verwarring ge
trouw, dat hij omhelsd had, 
deed hij het voorstel, om aan 
de veldheeren het regt té 
ontnemen van» reglementen te 
maken, en dat van den in
vloed der soldaten in de za-
menstelling der krijgsraden te 
vermeerderen. Hij verzocht 
den 11 Julij, het slechten, 
van al de binnenlandsche ster
ke steden, als kunnende aan 
de contra-revolntiónnairen tot 
standpunten dienen. De Heer 
DE NARBOKNE, ZOO dikwerf 
door hem aangeklaagd, be
schuldigde hem ook op zijne 
beurt, als een der afgevaar
digden , wiens gevoelen hij 
ten voordeele van het hof 
had omgekocht. Eindelijk lie
ten ALBITTE, en zijn ambt
genoot SERS, daags reeds na 
den noodlottigen xo Augustus 
1792, een besluit nemen, dat 
de standbeelden der koning 
gen, alom door die der vrij
heid zouden vervangen wor
den. De angsten en schrik, 
die deze dag algemeen hadden 
te weeg gebragt, en die 
de verschrikkelijke moorden 1 
in de eerste dagen Yan Sep
tember begaan, nog vermeer
derden , hadden den geest der \ 
wetgevende vergadering, die 
tot dus verre voor de gema
tigdheid was, in eenige uren 
geheel veranderd, Ben groot 
aantal voorstellen, voor dén 
10 Augustus verworpen, wer
den na denzelven aangeno
men, en van dien oogenblik 
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jbegint in de wetgevende en 
conventionnele vergadering , 
die dezelve verving, die op
volging van willekeurige, ge
welddadige of barbaarsche han-

. delingen, soms afgebroken, 
wanneer de partij' der Giron-
de weder eenige ©ogenblik
ken haren invloed deed gel
den, maar die werkelijk tot 
op den 9 Thermidor niet op-
Welden , de grondslag en re
gel der besturen te zijn, die 
eerst buiten de vergadering 
en daarna in hare Comités 
gevestigd werden. AUUTTE 
in September met LECOIN-
THE - PUÏKAVEAÜX , in hoe
danigheid van Commissaris, 
naar het Departement der 
Neder - Seine, welks afge
vaardigde hij was, gezonden, 
«leed er de ontwapening der 
verdachte personen, en de 
besluiten, waarbij de verban
ning der onbeëedigde pries
ters werd bepaald, met ge
strengheid ten uitvoer bren
gen. Aan zoo vele gestreng
heid en aan zulk eenen ijver 
had hg zijne verheffing tot 
de Nationale Conventie te 
danken, welker eerste zit
ting, den 32 September 179a> 
met de vernietiging der Ko
ninklijke waardigheid en de 
daarstelJing der Republiek ein
digde. In de zitting van den 
27 dier maand, gaf AMITTE 
verslag van de zending, die bij 
had vervuld, deed een voorstel 
tot het verkoopen van de vas
te goederen der uitgeweke
nen, en het intrekken der ker

kelijke jaarwedden. Wijl de 
Ginnde in een dier snelle 00-
genhlikken, waarin de geweld
dadigheden van de partij der 
Montagne, de meerderheid 
der vergadering aan hare zij
de, had gebragt, een besluit 
uitgevaardigd had, waaïbij de 
grondvergaderingen het regt 
werd toegekend, de benoe
mingen van diegene hunner 
afgevaardigden infefrekken, 
die zich hunne keuze on
waardig zouden toonen, bragt 
AMITTJG veel toe tot het 
doorzetten van dat besluit. 
Na er zich den ai December 
1793 tegen verzet te hebben, 
dat de ongelukkige LODEWUK 
XVI. zich verdedigers zou kun
nen kiezen, stemde AIBITOB 
voor den dood van dien Vorst, 
verwierp de beroeping op het 
volk, en wilde, dat de uit
voering binnen de 24 «ren 
zoude plaats hebben. De 
gezworen vijand van alles, 
wat zich weder aan de partij 
der Gironde hechtte, ant
woordde hij op het voorstel, 
door de afgevaardigden dier 
partij gedaan, om de leden 
van het huis van Bourbon, 
en vooral den Hertog van 
Orhans te verbannen, door 
dat van ook den Minister RO
LAND, wiens steun zij was> 
in hetzelfde lot te doen dee-
lén. Hij deed den a5 «aart 
een besluit uitvaardigen, d a t 

onverschillig aan de gewapen
de of ongewapende uitgewe
kenen , welke door de Fran-
schen in de aan hunne wa-
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penen onderworpene landen, 
gevangen zonden genomen 
worden, de doodstraf oplei-
de. Hg werd aan DTJBOÏB -
DE-CRANCEV toegevoegd, in 
de zending, die deze bij het 
leger onder Lyon, gecom
mandeerd door den Generaal 
KE&LERMAN , vervulde, en in 
dezelfde hoedanigheid naar 
het leger van hèt zuiden ón« 
der de. bevelen van den Ge
neraal CARTAÜX gezonden; 
hij doorkruiste achtereenvol
gend, met dezelfde titels en 
dezelfde yolmagt, Savooije, 
Marseille, Toulon en het 
Graafschap Nissa; den onge
lukkige» veldheer BauNETliet 
hij voor de Revolutionnaire 
regtbank brengen, zoodat de
ze "Generaal tol loon zijner 
menigvuldige diensten op het 
schavot: moest sterven. Men 
heeft in de Departementen 
'Mont - Blanc en Ain , eene 
rampzalige herinnering van 
de zendingen behouden, wel
ke ALBITTE er heeft waarge
nomen. Hoewel van Parijs 
afwezig, en dat 'de Regle
menten er zich tegen verzet-. 
teden, verzocht hij, om in de 
Club der Jakobijnen, die toen
maals de vergaderplaats was 
geworden, van al wat er 
bloeddorstigs of verachtelijks 
bestond, te worden toegelaten. 
Deze uitzondering, aan wel
ke het moegelijk was, eeni-
gen schijn van regt te geven, 
werd eenparig toegestaan; 
het was omtrent dezen tijd, 
dat AIBIÏTE, bij eene der 
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verfooningen van C. GBAC-
OHUS, een treurspel van CHE-
NIBR, tegenwoordig was, waar
in het schoone half « ' s (hé-
mistiche) « Wetten en geen 
bloed" met geestdrift werd-
toegejuicht, dat AMIXTE, zeg
gen wij, dronken, van wijn 
en van toorn, zich met woe-

\ de tegen de ontstane bewet 
ging verhief, en smaadwoor-
den en bedreigingen tegen het 
Parterre uitbraakte. De 9 
ïhermidor (27 Juig 1794JI 
maakte een einde aan zgn ge
zag , zonder echter iets van zij
ne grondbeginselen te veranda», 
ren. Men hoorde hem sedert: 
dien tijd zich dikwerf bakla-
gen, over de aanklagteri, die uit 
alle hoeken van Frankrijk, te
gen diegene zijner ambtgenoo-
ten weergalmden, die, na zich 
met hem aan dezelfde buifen-
sporigheden te hebben schul
dig gemaakt, samenspanden, 
om hun hatelijk gezag te her
stellen. Bij den opstand van 
'den 1 JPrairial (ao Mei ijgS) 
beschuldigd van een der aan
voerders dier volksbeweging te ; 
zijn, liet TALLIEN zijne ge«*. 
vangeaneming besluiten. AL-
EIÏTE had het geluk om zich 
door de vlugt aan de uitvoe
ring tan het besluit te ont
trekken; want wijl hij in de 
beschuldiging begrepen was, 
die zijne ambtgenooten ROM-
M E , BoTTREOTTE, ^ D B O I , 

SotTBRAHY, GoVJBOK en D ü -

QJMSSNOI, naar eene militaire 
commissie verzond, zou hg 
ongetwijfeld met hen verooiv 
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deeld zijn geworden. De 
nesti, door het JDirectoriaal-
bestuur den 14 Brumaire van 
het IV. jaar f1795) geprocla
meerd , gaf aan AIBITTE zijn 
staatkundig bestaan terug; door 
eene onvergeeflijke yerwaar-
loozing aller welvoeglijk
heid, vertrouwde hem het Di
rectorium den post van Maire 
van Diepe toe. Na den 18 
Brumaire, in de loopbaanfe« 

• ruggeroepen, welke zijne eer
ste werkzaamheden bij de wet
gevende vergadering hem ge
opend hadden , .werd hij tot 
onder-inspecteur bij de mon
steringen benoemd, en langen 
tijd hij het leger ia die hoe
danigheid" gebruikt. Bij is ge
durende den terugtogt van 
Moskou, uitgeput van ver
moeidheid , koude en behoefte 
overleden, nadat hij reeds se
dert drie dagen zijn bestaan, 
met het overschot van eene 
flesch brandewijn, dat hij in 
zijne laatste ooganblikken met 
eenen sergeant vaa het voet-
Volk deelde, gerekt had. 

A XBIZI, ~»„^* , Of DE Al-BIZIS, 
anders ook wel BARTHOI-OMEUS 
VAN PÏSA genoemd, werd te 
'Bivano- in Toskanen geboren. 
Hij werd Pranciskaner mon
nik, en maakte zich in zijne 
orde beroemd door zijn boek 
oyer de Overeenkomst vanden 
huiligen Fnjaciacvs met J, C, 
Het algemeene kapittel te As-
me, in 1399 vergaderd, aan 
hetwelk hij dit zonderlinge 
voortbrengsel aanbood, schonk 

hem het kleed, dat de heili
ge Stichter gedurende zijn le
ven gedragen had. Die goede 
Religieuzen hebben in het 
werk, niets dan de eer van 
hunnen Stichter, en den troost 
zijner kinderen beschouwd, 
zij hebben niet voorzien, wat 
eene strenge en letterlijke cri-
tiek, er eenmaal van zeggen 
zoude, eiKiiog minder de'er
gernis, die de ketters zich-
beijveren zouden, om er uit 
te doen ontstaan, (Zie At-
BERB — ElUSMDS — ) AlEIZI 
overleed te Pisa int 1401. 
De'eerste uitgave van fcijn be
rucht werk geschiedde, te Fe: 
netië in fol., zonder jaartal-, 
noch naam des uitgevers on
der dezen .titel; Liber ,confor~ 
mitatum Saneti Fn.iKBisd 
cum Cpmsro. De tweede, 
in 1S10, met Gotoische. let
ters, te MUane,'va. fol«. be
staat uit 256 bladen. FRAHJ 

cisctrs ZENO of ZENI , Vika-
ris-Generaal der Italiaansche 
Franciskaners versierde dezel
ve met eene voorrede. De 
derde uitgave werd roede te 
Milane in i5i3 , in fol. |»et 

Gothische letters en eene nieu
we voorrede van JOANNES 
MAM?ELLI , een' Pranciskaner 
gedrukt. Deze drie uitga ren 
zgu zeldzaam, en men w«dt 

er zelden een exsfflplaar v a n > 
dat niet geheel verminkt is. 
JEREMIAS Boccai, eenande
re Pranciskaner, gaf et' i n 

I5QO te Bologne eene nieuwe 
uitgave van in het licht, maar 
hij bragt er vele verkorting6" 

••' f 
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in, en voegde er aan bet slot 
éen Geschiedkundig overzigt 
der beroemde mannen van de 
orde van den heiligen JPRAN-
CISOOS bij. Daar deze editie 
met uitverkocht was, bragt 
men dezelve in 1620 nog eens 
te voorschijn, en om derzel-
ver oudheid te vermommen, 
veranderde men de beide eerste 
bladen, Hetzelfde werk werd 
in 1623 «e Keulen in 8>° her-

' drukt, onder den titel van An-
tiquitates franciscanes sive. 
speculum vitoe beau FilANarsoz 
et sociorum etc. Men maakte' 
in deze uitgave zeer aanmer
kelijke veranderingen. Pater 
VALENTINUS MAKETJS, eeare-
kollet, heeft eene herziene en 
verbeterde uitgave van dat 
werk geleverd, Luik,i658 
in 4. to en wel on&r dezen 
titel: Verhandeling over de 
overeenkomsten van den leer
ling met zijnen meester , dat 
i s , van den heiligen FRAN-
OISOBS met J. C., in al de 
geheimen van zifne geboorte, 
zijn leven, lijden, zijnen dood, 
ens. Ofschoon deze rekollet 
veel heeft weggelaten, kan 
echter alles nog op verre na 
niet worden aangenomen. Men 
schrijft nog aan AIBIZI toe: 
1.0 Zes boeken over het te
ven en den lof der heilige 
'maagd, of de overeenkomst 
der heilige maagd met J. G. 
1596, Venetië in 4.t° 2.Q 

Leerreden voor de Vaste, 
over de verachting der we» 
reld, Milane 1498, in S.vO — 
3,« BM leven van dm heili-
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gen GSÜARDVS , leek, een 
handschrift. Al deze werken 
zijn in het Latijn. 

ALBIZI (FIIANCISCUS) van, 
Cesena , Kardinaal, overleed 
in 1684, in den ouderdom 
van 61 jaren. Hij ontwierp 
onder URBANUS VIII, de Bul*. 
Ie tegen het boek yan JANSE-
NlüSi 

AlBO Zie JozEE AliBO. 

ALBOXN (ALBOTINUSJ , Ko
ning der Longobarden, volg
de zijnen vader ATJDOIIST', in 
het jaar 56j in de regering 
op; hij brak de magfc der 
Gepiden, en veerde hierop, 
waarschijnlijk door den mis
noegden NARSES^ uitgenoodigd, 
zgne Longobarden en talrijke 
scharen van andere volken, 
uit Noricum en Pannonië, 
waar hij geheerscht had , 
naar Italië, bragt binnen 
korten tijd geheel Opper* Ita
lië onder zijne magt, en ves
tigde in het jaar 572 , na 
J, C. het rijk der Longobar
den in Italië, waarvan het 
sterke Pavia de hoofdstad 
werd. Maat niet lang had 
hij genot van zgne zegepraal 
en zijnen roem, want reeds 
in 574 stierf de held, verge
ven door zgne vrouw ROSA-
MUNBA, eene dochter uit het 
Koninklijke huis der Gepiden, 
die hij gedwongen had uit den 
schedel van haren vermoor» 
den vader te drinken, 
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AIBON (JACOBUS »') mark
graaf van Tronsac, in de ge» 

" schiedenis onder den naam 
van Maarschalk van den hei
ligen AnvBB/is (SAINT- ANDBÉ) 
bekend, stamde uit eene ou
de Lyonneesche familie af. 
HENDBÏK II., die als Dau
phin hem gekend had, en 
hem niet had kunnen ken
nen, zonder hem, zoo om 
zijne dapperheid, als goede 
inborst en zijn innemend ge
laat, te beminnen, verhief hem 
in 1547, tot maarschalk van 
Frankrijk, en eersten edel
man zijner kamer. Hij had 
bij het beleg" van Boulogne, 

• en in den veldslag vari Geri-
solles in 1544, bewijzen, van 
zijnen moed gegeven. FKAN-
CISOUS van Bourbon, graaf 
van Enghien, die het bevel 
voerde over het leger, den 
lof benijdende, welken men 
aan de dapperheid van SAÏNÏ-
ANDHE toezwaaidé, die er 
altijd op uit was, om de vij
anden te achtervolgen, zeide 
tot zijne officieren: Dat men 
hem wegneme, of, dat men mij 
toesta hem te volgen. De maar
schalk maakte zich nog beroem
der in i552 en i554m Cham
pagne , alwaar hij bet bevel o-
ver het leger voerde. Hg had 
grootelgks deel aan de inne
ming van Marienbourg; hij 
vernielde Cateau - Gambresis 
en overlaadde zich met roem bij 
den aftogt van Quesnai, Hij on
derscheidde zich in den veldslag 
van Itenti, doch was minder 
gelukkig in dien van Sainte 

Qaentin f wanneer hij in 1557 
gevangen werd genomen. Hij 
bragt veel toe tot den yredevan 
Cateau-Cambresis. Op het 
einde zijner dagen omhelsde 
deze maarschalk de partij der 
GUISES , en streed met hen 
in 1562 in den veldslag van 
Dreux, waarin hij door ee-
nen zekeren AUBIGNI ofBo-
BI&NI , dien hij, volgens 
SRANTÓME , vroeger misnoe
gen had gegeven, door eea ' 
pistoolschot gedood werd. De 
Calvinisten, die hem nietbe-
beminden, noemden, hem den 
Busschieter . van het Westen 
(Arquebuder duponant,) De 
maarschalk van SAINT -AN
DBÉ was een vriend van het 
spel, de goede maaltijden, de 
pracht, de vrouwen, met 
één woord van alle verma
ken, hetwelk, dikwijls aan 
zijne krijgshoedanigheden na-
deeüg was, en den goeden 
uitslag verminderde, dien hij 
aich zou hebben mogen be
loven. Zgne wellevendheid 
evenaarde de Grieksche en 
Piomeinsche gemanierdnew. 
Hij was eea der driemannen, 
die na den dood yan. HEN» 
DRIKIL, ondanks CAÏHABIIÏA 
VAN ilÏEmcrs, gedurende vier 
of vijf jaren meesters van »et 

bestuur waren. Uit zfcn Hu-
welh'k met MAKÖAKS*11* VAN 
LTTSTBAO, was hem slechts 
ééne dochter geboren, die nog 
zeer jong zgnde, in het kloos
ter van Longchamp, va. oen 
tijd dat men haar bestemde 
om met HENDRIK DB Gvtssv, 



& L B; aSf 

in den echt fe treden, over
leden is. ANJDONIUS D'AI.BON , 
zijn bloedverwant, was even 
als bij, Landvoogd van Lyon 
en onderscheidde èr zich door 
zijnen ijver tegen de, Calvi
nisten. Hij .had verscheidene 
abdijen, en werd Aartsbis
schop van Arles, en daarna 
van Lyon. Hij overleed in 
1674. 

AXBON (CLAUDIUS CAMCII.-
MJS FRANOISCUS , Graaf van) 
afstammeling van den Maar
schalk van SAINT - ANBRÉ , 
geboren te Lyon, in 1755, 
was met eene groote gemak
kelijkheid, ora te schrijven 
begaafd, en li.et zich meteen 
'groot aantal onderwerpen in, 
over welke hij, op eene be
langrijke wijze, zoo door zij
ne onpartijdigheid als door 
de schranderheid zijner aan
merkingen, geredeneerd heeft. 
Hoewel hij in zijne redevoe
ringen over de geschiedenis, 
hel bestuur, de gebruiken, de 
letterkunde en de hunsten van 
verschillende natiën van Eu
ropa , 4 dl.n in 12.0 het voor 
en tegen, ds gewone stellin
gen der wijsbegeerte van den 
dag, en de aanmerkingen, 
die dezelve bestrijden, aan
haalt, kan men toch zonder 
moeite zien, dat hij de goe
de grondbeginselen aankleeft, 
wijl hij den mtfed heeft, om 
dezelve te ontwikkelen, en 
er met eene kracht op aan te 
dringen, die enkel uit de 0-

I. HERT.. H 

vertuiging kan vóortvloeijen. 
Hij overleed op zijn landgoed 
van Franconville, in,den ou
derdom van 36 jaren. Hij 
voerde den naam van Koning 
van Yvetot, Zijne verbindte-
nis in de se(kte der Econo
misten, heeft "hem in eenige 
misrekeningen en speculatie
dwalingen gewikkeld, hem 
somtijds eenen toon van geest
drift doen aannemen, die zijn, 
oordeel niet tot eer verstrek
te, en heeft zijn gedrag dooc 
zonderlinge handelingen zelfs 
belagcaelrjk gemaakt, zoo als 
onder andere door het tfprig-
ten van een troJsch praalgraf 
voor den kwakzalver COURT 
DE GEBUMN, al magnetise
rende overleden. Zijne lof
rede over FiUNelsctja QOEB' 
nji is vol romaneske denk
beelden, op eenen overdre
ven toon, zoo als de partij-
geest denzelven ingeeft, ge
schreven. Er straalt meer 
schranderheid in zijne Za-
msnspraak tusschen TITOS en 
At-BXAtuDsn door, waarin hij 
de zaak der menschelijkheid, 
tegen de woede der Yerovea 
raars bepleit. Men heeft nog 
van hem vele andere wer
ken, en een dichtstuk over 
de luiheid, dat men beweert 
uit het Grieksch te zijn ver» 
taald. 

AlBORNOS (GlJCLIS AüVA-
BJEZ CARIMO), te Cuenpa 'm. 
Spanje ge"boren, was Aarts
bisschop vaa Toledo, AL-

h 
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IHONSÜS IL, Konïng van X«» 
stüië, had hem veel te dan« 
kan in dea oorlog tegen de 
Mooren; maar zijn opvolger , 
PETRUS da PPreede, was daar 
voor niet zeer erkentelijk. 
AEBOHNOS, die hem door aij-
«en ijver tegen zijne ongere» 
gelde zeden mishaagd had, 
was verpligt de wijk naar 
Avignon bij CIEMENS VI. te 
nemen, die hem met het 
purper vewerde. Zoodra hij 
Kardinaal was, ontdeed lig 
zich van zijn Aartsbisdom, 
zeggende, dat hij even tod 
laakbaar zoude zijn eene echt-
genoote te houden, die hq niet 
kan dienen , als Koning Don 
JPMZJRO zulks was, door syne 
vrouwf omeene minnaresse te 
verlaten. Paus ÏNKOCEITTIUS 
VI. hem als Legaat naar/te-
2ië gezonden hebbende, bragt 
hij hetzelve weder onder de 
gehoorzaamheid van den hei
ligen Stoel, en liet deszeifs 
opvolger UEBAOTS V. naar Ro
me terug fceeren* — Deze 
Paus hem eens gevraagd heb» 
bende, waartoe hg de groo-
ie sommen gebruikt had, èie 
hij hem ter verovering van Ita
lië had gezonden, de Kardinaal 
antwoordde hem enkel, door 
hem eenen wagen met sloten 
en sleutels beladen, te doen 
voorbrengen. Ziedaar, zcide 
hij , waartoe ik uw geld heb 
doen dienen, Ik heb u mees* 
ter gemaakt, van al de ste
den, welker sleutels en sloten 
gijr op dezen wagen siet, Ai,-
ÏOKNOS ging het overige zg~ 

ner dagen te Vlterho door
brengen , alwaar hij in 1367 
overleed. Het collegie der 
Spanjaarden te Bologne is 
door hem gesticht. Het staat
kundige leven van AMORHOS 
is door SEPDIVEDA onder de
gen titel beschreven: Msto-
ria de bello administrato in 
Jlalia, -per annos Xf, et con-

fecto ab JBv. AIBORNOTIO , 
Bologne 1623 ia fol. 

AIBRECHT I, — Zie Ax-
EERTÜS I., enz. 

ALBHEOUT. 
GREIJ?Ï, 

Zie ADE&-

AIERECHTÖBEKÓER (JOAN* 
NES GEORÖ) , te Klo$ter-Neu~ 
brunn geboren; den 3 Febru-
arij 1736, ging, slechts 
7 jaren oud zijnde, als ói$~ 
canïis in het kapittel dier 
stad, van daar kwam hij ra 
de AbdJj Molk, alwaar lig 
met de leiding eener school 
bslast weed. De Hcforga-
nist MONN was zgn onder
wijzer in het accompagne
ment en dè compositie, en 
daarna werd kq zelfs te üaab, 
en later in Maria Taferl as 
organist aangesteld. Vervol
gens was hij twaalf .jaren 
organist te Molk, totdat lig 
in het jaar 1772 tot H°tof" 
ganist, en lid der muzqfoile 
Akademie in Ifemen be
noemd werd. Eindelijk werd 
hrj in i 7 9 3 Kapelmeester der 
Stephanuskerk en in 1798 > f6* 
mnzqk-akademie te Stabw»*' 
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ALBREOHTSBERGER was een der 
beroemdste contrapunktisten 
van den lateren tijd; onder 
zijne talrijke leerlingen be
hoort ook VAN BEETHOVEN, 
Hij overleed den 7 Maart 
i8o3. Zijne uitmuntende op
stellen worden, in zoo verre 
dezelve gedrukt zijn, bene
vens zijn grondig onderwijs 
in het componeren, door de 
kenners en liefhebbers zeer 
op prijs gesteld. 

5,° CAESAR PHEBÜS B'ALBRÈT t 

over wien wij lager zullen 
spreken. Het huis van BOUIL-
ION, was in het bezit van 
het hertogdom Albret, dat 
aan hetzelve in 1642 werd 
gegeven in ruiling yan het 
prinsdom Sedarn 

ALBRET (KAKEL; Sire u') 
weigerde in den beginne de 
waardigheid van Cohnesiable, 
die KAREL VI. zijn neef hem 
gaf, en zulks was niet zon
der reden; hij had noch de 
ondervinding, "noch de noo-
dige bekwaamheid, voor zulk 
eene groote bediening. Eeni* 
gen tgd later nam hg dezelve 
evenwel aan. De factie van 
Bourgogne,- deed hem dezelve 
in 14ti verliezen; door die 
van Orhans werd hg er 'm 
I4i4wederinhersteld, Toen 
in het volgende jaar HENBRIK: 
V. Koning van Engeland) 
Harfleur, eene wel versterk
te stad, aan de uitwatering 
der Seine belegerd had, werd 
deaelve na een tweeruaandsch 
beleg, wijl de Connestabel 
haar niet tijdig genoeg deed 
ondersteunen, stormenderhand 
ingenomen. B'ALBRET beging 
nog eenen grooteren'irisslag s 
de verzwakte overwinnaars, 
deden den voorslag om de 
schade te herstellen, welke 
zij veroorzaakt hadden, mits 
men hun toestond, om zich 
naar Calais te begeven. Dit 
aanbod, hoe redelqk het ook 
was, werd door den Connesr 
at . 

ALBRET, eene der oudste 
huizen van Franhryh, ont
leend zijnen naam van het 
land van Albret in öaaoogne, 
door HENDRIK II. in i556, tot 
een hertogdom met de waar^ 
digheid van Pair verheyen, 
ten voordeele van ANTONITTS 
van BOURBON, vader van HEN-
BRIK IV. en van JOANHA D* 
ALBRBT, zijne, echtgenoote. 
Deze familie is eene der vrucht
baarste in beroemde mannen 
'en vrouwen geweest. De 
meestbekende zijn. i.° KA
KEL B'ALBRET, Connestabel 
van Franhrgk (Zie het vol
gende artikel); a.° LOBEWIJK 
B'ALBRET, Kardinaal te fio. 
me, alwaar hij in 1465 
overleed, geacht en bemind; 
— 3.° CHARLÓTTE B'ALBRET, 
Wet CiËSAR BE BORGIA , zoon 
van Paus ALEXANBER VI. ge
huwd; de deugdzame echtge
noote van èenen snooden man; 
— 4.° JOANNA B'ALBRET, de 
moeder van HENBRIK den 
Groote (Zie dat artikel); —• 



a6o A L B. 

tabel, die aan hunne volsla-
gehe nederlaag niet twijfelde, 
verworpen. In de daad de, 
Franschen waren zes tegen 
een, en indien de bevelheb-
bers even zoo bekwaam, als 
de soldaten dapper waren ge
weest , kon de slag niet ver* 
loren worden. Maar AUBRET 
en zijne luitenants, konden 
noch de troepen regelen, noch 
de gepaste bevelen geven, 
Het Fransche leger vocht ge
heel verward, even gelijk het 
zulks in de noodlottige veldsla
gen van Cre'cy en Poitiers had 
gedaan, en werden den a5 Oc-
tober 1415 bij het dorp Aain-
court, geheel verslagen. Er 
bleven 12,000 Franschen op 
het slagveld, onder welke men 
ook den Connestabel vond» 
Deze veldheer werd noch ge
vreesd, noch bemind, hij be
zat geene hoedanigheden, om 
zulks te kunnen zijn. 

AÏBRET (CJESAR PH^EBTTS z»')» 
Graaf van Miossins, leerde den 
oorlog in Holland, en diende 
er langen tijd aan het hoofd 
van een regiment voetvolk. 
In Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij in 1646 tot veld
maarschalk verheven en be
vond zich kort daarna bij het 
beleg van Mardick en Duin. 
herken. De ijver, dien hij 
voor de koningin Moeder, A N 
NA van Oostenrijk, en voor den 
Kardinaal MAZARIN geduren
de de onlusten der Fronde, 1 
aan den dag legde, bragt 
«ven 100 veel toe als zijne 

diensten, om hem den maar
schalksstaf van Frankrijk te 
doen verwerven; hij ontving 
denzelven den i5 Februarij 
x654> STBPHANUS, bastaard 
van D'ALBKET, zijn'overoud-
grootvader, was de oud-oom 
van HENBRIK IV. De maar
schalk D'ALBHET overleed in 
1676, in den ouderdom vatf 
62 jaren, om zijnen opge-
ruimden, geslepenen en ki'e-
schen geest beroemd. SAINT-
EVREMONT en SCAKKON , heb
ben hem onder den naam van 
MIOSSINS , dien hij alstoen 
droeg, gehuldigd. Hij had zg-
ne dochter met KAREI. AMAN-
iEtr D'ALRHET, haren neef, 
doen huwen; deze werd in 
1678 in het huis van den 
markgraaf DE BUSSY in Pi~ 
cardië. gedood, en was de 
laatste mannelgke nakomeling 
uit dat beroemde huis. 

AXBRIC, AKBIUCÜS, of AL-
'RRICIUB, wijsgeer en genees
heer, geboren te Londen, 
leefde omtrent het jaar 1087» 
BA*EÜS haalt de volgende 
werken van hem aan. »• 
JOe origine deorum. ~~ s-
De rationevenent. —• 3.° rif-
tutes Antiquorum, —• 4' ""r 

nones speculativi> tityn6 " 
handeling over den oorsprong 
der goden vindt me» i n n e ï 

Mythographi latini, Amster
dam. 1681, 2 Dl." » l 8 , , ° 

'AIIIMOOS, vierde Bisschop 
van utrecht, volgde znnen 
voorzaat den heiligen Gmoo: 
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wirs in 776 in het bestuur 
op; volgens sommigen wordt 
hij voor eenen Franschman, 
doch door anderen voor eenen 
Engelschman gehouden. Om 
zijn voorbeeldig gedrag werd 
hij tot Kanonik der Utrecht-
sche kerk verkoren. Hij heeft 
den H. GREGOBIVS in zijne laat
ste dagen getrouwelijk bijge
staan, en werd na diens over
lijden te Keulen tot zijnen op
volger gezalfd. Hij toonde 
eenen bijzonderen ijver, in het 
vernielen der afgodstempels. 
Men weet niet regt in welk 
jaar, doch wel, dat hij, op 
den si Augustus overleden, 
en in de St. Salvators-kerk, 
naast zijnen heiligen voorgan
ger, te utrecht begraven is, 

AIBUMAZAR, wijsgeer, ge
neesheer en astrologist der 
IX. eeuw, een Arabier van 
geboorte, maar in Afrika op
gevoed. Zijne werken zijn 
in i5o6, té Venetië in het 
Latijn in 4.0 gedrukt, Dat 
over de Jaarlijksclie omwen
teling heeft hem als een der 
grootste sterrekundigen van 
zijnen tijd doen beschouwen. 

- AMÜNEA, een Sibyl, die 
hare orakels in de wouden 
Van libur, tegenwoordig 7ï-
volie uitsprak. Sommigen zijn 
van gevoelen geweest, dat de 
godin, welke men onder dien 
naam in diezelfde wouden 
vereerde, Iso , de vrouw van 
ATÏUMAS was, 

H 

Bi 261 

AlBÜQUEIWitrE ( A M O N S O D ' ) 

bijgenaamd de Portugeesche 
MJRS, werd in 145a te Lis* 
sabon geboren. Door Don 
EMMANTJCI, , koning van Por
tugal, tot onderkoning van 
Oost-tndië benoemd, vestigde 
hij de heerschappij van dien 
vorst in het land, waarhenen 
hij gezonden was, Hij ver« 
overde achtereenvolgens Goa, 
Malaka, Aden, en maakte 
zich meester van Ormus ïn 
den Persisohen Golf. Door 
zqne schoone daden verwierf 
hij 'den bijnaam van deG'roote. 
Hij overleed in de .haven van 
Goa aan boord van een schip, 
in den ouderdom van 63 ja
ren , op zijne terugkomst van 
zijnen togt naar Ormus, den 
16 September 1S1S. Hij stam
de uit een der natuurlijke 
kinderen der koningen van 
Portugal af, 

Al.EUQüEUO,UE (BiASlUS D*) 
zoon van den voorgaande, in 
het jaar i5oogeboren, werd 
tot de eerste waardigheden 
van het koningrijk Portugal 
verheven, en nam , na den 
dood van zijnen vader, op 
aanbeveling van EaiMANuëi., 
koning van Portugal, die den 
beroemden onder-koning Ai-
BUQJJBBQUE, zeer betreurde, 
den naam van ALFONSO aan» 
BLASHIS heeft in de Portugee
sche taal Gedenkschriften fe 
het licht gegeven vaa al do 
verrigtingen zijns vaders. De» 
ze gedenkschriften «ijn te 

h 3 
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Lissabon in 1576 gedrukt» 

AumQTOBBQtJE C0EI.HQ ( E D Ü -
AKD D') markgraaf van JB«S<O , 
graaf van Femambuhho in 
Brazilië, ridder der Christus-
orde in Portugal, en edelr 
man der kamer van PHILIFT 
3?us IV. beeft een dagverhaal 
van den oorlog in Brazilië 
geschreven, beginnende met 
het jaar j63o. Hij is te Ma
drid in het jaar. i658 over
leden. . • • . • ' / 

r AiBUTitrs, (TITÜS) Epicu* 
risch wijsgeer, te Home ge» 
boren, maakte zich op eene 
reis» die hg naar Athene, 
deed , zoo eigen met de Griek-
Bche gewoonten, dat hij niet 
meer voor eenen Romein wil
de gehouden worden. Om met 
dit belagchelgke mensch den! 
spot te drijven, groette SOE-
VOIA hem enkel in het 
Grieksch. De Grieksche of 
ïlomeinsche AMBÏJTIUS was 
landvoogd in Sardinië,Mqy et ̂  
joeg de struikroovers van dit 
eiland en werd zulks zelf, De 
senaat verbande hem als ee* 
nen knevelaar. Hij begaf 
zich naar Athene, alwaar men 
meent dat hg gestorven is. 
CICERO heeft zijne welspre
kendheid, en de kennis,.die 
hg-in de Grieksche letter
kunde had, in BHUTUS zeer 
geprezen. Hij heeft eenige 
openbare redevoeringen za-
mengesteld, die niet tot ons 
z*jm gekomen. 

AIICAQAR (LopEWiir), een 
Spaansch Jesuit. in i554 ge
boren, en te Servilte, zijne 
vaderstad, in 1613 overleden. 
Men gaf in 1614 te Antwer
pen met zg'ne andere werken, 
eene uitgebreide Gommentaria 
over het Boek der openbaring 
in 2 Dl.»» in het licht. Het 
eerste deel heeft tot titel: 
Vestigalïo arcani sensus- in 
Apocatypsi; en het tweede 
In eas veteris Teetamenti 
partes quas respicit Apocoi 
lypsis, Zgn werk heeft ver
scheidene uitgaven gehad. De 
latere schrijvers, en voorna-
melgk BOSSTJET, hebben er 
veel werk van gemaakt. l»e 
ouden waren van gevoelen, 
dat de openbaring niet dan 
zeet« verwijderde dingen te 
kennen gaf, die bij gevolg 
geene verklaring konden vm-
den, dan in eene toekom t , 
welke zg niet kenden. Daar 
AI-CASAU de betrekking ont
dekt had., der openbaring met 
de geschiedenis der eerste eeu
wen der Kerk, zoo vond ö9 

in deze ontdekking & b r o" 
der natuurlgkste verklaringen.. 
Nieuwe nasporingen beooeu 
over dit onderwerp mem 
licht verspreid, dat grient 
deels de duisternis heeft ve^ 
dreven, waarin dit Sef 
«innige boek gehuld w»J « J 
dat I O K D » regt beeftigdwl 

= g l t S i ^ d a e e l e » 
veeleer eene geschiedenis, o* 
eene voorzegging meenoe w 
lezen. (Zie JOASM» de »#w 
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geilst —• Heilige}, 

AI-CAMENUS, negende ko
ning van Sparta, in de ge
schiedenis door zijne zedespreu
ken bekend, leefde omtrent 
het jaar 747 vóór J. C. Hij 
zeide, dat men, om de re
publiek te behouden, men 
niets met een belangzuchtig 
oogmerk moest ondernemen, 
Toen men hem eens vraagde, 
waarom hij, niettegenstaande 
hij zeer rijk was, als eéh arm 
vorst leefde, antwoordde hij: 
Dat een ryh mensck meer 
roem verwierf door de rede 
op te volgen;, dan door zich 
aan zijne begeerlijkheid over 
te geven. JDeze spreuken be» 
zaten waarschijnlijk in het 
Grieksch meer zout, dan zij 
in eenige andere levende taal 
hebben. 

AICAMENES, Aiheensch 
beeldhouwer j bij de ouden 
door zijne VENUS en zijnen 
Vtri.KAMirs beroemd, leetde om
trent het jaar 428 vóór J, C. 

AicATHoua, zoon van PE-
IOPS. Wijl hij sterk verdacht 
gehouden werd, van deel te 
hebben gehad aan den dood 
van CnEYsiMüs, zijnes broe
der , zoo aara hij de vlugt, 
en begaf zich naar Megara ; 
daar doodde Mj eenea leeuw, 
die Etmimrs, zoon des ko-
aüngs, wiens dochter Mj huw» 
de, en dim hij opvolgde, ver
slonden had. 

H 
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AiCaus , van Mitylene j 
een tijdgenoot van SAIPHO , 
bloeide omtrent het jaar 604, 
vóór J. C.; hij is de uitvin
der van de maat der letter
grepen, naar hem dealpaïsche 
genaamd ea alvorens de dicht* 
kunde aan te kweeken, volg
de hij de loopbaan der wape
nen. Er zijn ons eenige aan
gename fragmenten, in de 
verzameling der negen Griek-
sche dichters, PLANTIN, I568, 
in 8.vo en in het Corpus poe-
tarum, 1606 en 1614 adee-
len in fol, over gebleven. • Hij 
zegt ons in dezelve, dat hij zich 
in eenen slag bevonden heb
bende, waarin hij als een 
dichter beefde, hij de vlugt 
had genomen. Hg vaarde ter. 
gen de tirannen PEBIANBEK ea 
PITTAOUS , met zulk eene he
vigheid uit, als zulks enkel 
aan overdreven Republikeinen 
kan behagen, maar zoo als 
zulks door gematigde lieden 
altijd met den naam van grof
heid en onbetamelijkheid zal 
bestempeld worden. In de 
Biagt van PjTTiEoirs gevallen 
kreeg bij zijne vrijheid enkel 
weder door de vernederend
ste boetdoening. Na voor den 
tweedenmaal voor den vijand 
de vlugt te hebben genomen, 
reisde hij in verschillende ge
westen , ea stierf omtrent het 
jaar 640 vóór J, C, — -Een 
andere AicaEirs van Athene, 
van den lierdichter onder
scheiden, vond, volgens het 
zeggen van SVIBAS, het treur* 
4 
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spel uit; 

AlCENDI Of ALCHïNDUS ( J A -
COBOSJ een Arabisch genees
heer was omtrent het jaar 
•1145 zeer beroemd. Wei-
ligt is hg dezelfde, als die 
beroemde aanhanger van A-
ÏIISTOTEIES , van denzelfden 
naam, die onder de regering 
van AMTANSOK, Koning van 
Marokko leefde; maar hg is 
isefcer verschillend van dien 
ALCHÏMDUS, even zeer een 
•Arabische Arts en Astroloog, 
die na de XII. eeuw leefde, 
wijl AvEHRoës melding van 
•hem maakt, en hij zeer van 
zwarte-kunst ïs verdacht ge
houden. Men schrijft hun 
verschillende werken toe, 
.waarvan men de titels in de 
oude en nieawe Bibliotheek 
van den Heer CAKRÈRE kan 
vinden. 

ALCESIE", dochter van PE-
IIAS en vrouw van ABMETVS, 
Koning van Thessalië, Toen 
deze Vorst gevaarlijk was ziek 
geworden, raadpleegde AL-
CESTE de godspraak, welke 
antwoordde, dat hg zoude 
sterven, indien iemand het
zelfde lot niet in zgne plaats 
onderging. Wijl zich niemand 
aanbood, zoo offerde AICESTE 
Zich zelve op. HenKüKEa kwam 
in Thessalië op den dag, op 
welken zij werd opgeofferd. 
ADMETUS ontving hem zeer 
wel, en opdat zgne ongeluk
ken hem de pligten der gast
vrijheid niet zouden doen ver

geten, deed hij hem een e ka
mer betrekken, die van de 
zgne afgezonderd was, HER-
KITLES betaalde zijnen gast
heer zeer wel; hij ondernam 
den dood te bestrijden, en 
daalde in de hel neder, waar 
hij AXCESTE , ondanks PJLUTO, 
uithaalde, en gaf haar aait 
haren echtgenoot terug — (Zie 
ADMETUSJ. 

ALCIAT (ANDHEAS) van Mi-
lans, werd den 8 Mei 1492 * 
geboren, en had eenen rijken 
koopman dier stad tot vader, 
Na te Pavia en te Bologne 
de regten bestudeerd te heb
ben, kwam hij als, Hoogleer
aar derzelve te Avignon, al
waar hij zeer werd gezocht 
FRANCISCUS I, beriep hem 
naar Bourges, om zoodoende 
aan deze geheel vervallene 
Universiteit weder luister bg 
te zetten. ALCÏAT was slechts 
vgf jaren in die stad, gedu« 
rende welke hg veel roem 
verwierf. De geldzucht en de 
onbestendigheid, deden hem 
naar Italië terugkeeren, waar 
hg van de «ene stad naarde 
andere liep, aan de meestbie. 
denden zgne lessen gevende. 
Hg onderwees daarna itFer-
rare en te Pavia, en over
leed in %55o in deze laatste 
stad, aan de gevolgen van 
een onmatig eten, «9 wa* 
de eerste na de wederopkomst 
der letteren, welke de on
derwerpen versierde, die zg
ne voorgangers in eenen bar-
baarschen stol hadden benau-
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deld. « Hg ha,o", zegt een ge
schiedschrijver, de deftigheid 
en de gematigdheid in de ant
woorden, die hij in de regts-
zaken gaf, en hij was veel 
achterhoudender dan zij, in 
die, welke hg op de tegen
werpingen zijner leerlingen 
gaf." Zijne Zinnebeelden heb
ben dezen regtsgeleerde in 
den rang der Dichters ge
plaatst. De zedekunde wordt 
er door de bevalligheden van 
den geest versierd. Men vindt 
er zachtheid, sierlijkheid én 
kracht in; maar men zou er 
somtijds meer juistheid en 
natuurlijkheid in wenschen. 
Men heeft dezelve in verschil
lende talen vertolkt. PEUTIN- > 
GER gaf dezelve -voor de eer1-
ste maal in i53i te'Jugs~ 
burg in 8.v° in het licht; maar 
de meest gezochte uitgave is 
die van Pad.ua, 1661 , in 
4,to met Commentaria, Zij
ne regtsgeleerde werken wer
den in \Sj 1 in 6 dl.n in fol. 
gedrukt,' Men vindt in deze 
verzameling niet Mesponm, 
Lugduni, i 56 i , in fol. Mis-
toria mediolanensis, ïn 8,vo 

i6a5; en in de Thesauris an-
tiquitatum ltalice van GR<BT 
VIÜS , De formula romani 
imperii, i55g, in 8.vo Epi-
grammata 1529, in 8.vo 

AJCOIAT (FRANCISCUS) van 
Milane, Kardinaal, kweeke-
ling en bloedverwant van deh 
voorgaande, was, zoo als hij, 
een der gtootste sieraden der 

regtgeleerdheid, die hg te 
Paria, ïn denzelfden leerstoel 
yan ANDREAS onderwees, en 
alwaar hij den heiligen KAREI, 
BORROMETJS tot leerling had. 
Üeze Kardinaal liet hem naar 
Rome komen, alwaar Paus 
Pius IV., na hem van een 
Bisdom voorzien te hebben, 
zich van hem bediende in hoe
danigheid van Datarius, en 
hem later tot Kardinaal be
noemde. MmtET verzekert in( 
eene zijner reden, die hij over 
de uitnemendheid der weten
schappen uitsprak, dat de Kar
dinaal AJLCIAT en SIBLET de 
sieraden der eeuw, de steun
pilaren der letteren, en de we-
zenlijke voorbeelden der deugd 
en der geleerdheid waren. De 
Kardinaal AXCIAT overleed te 
Rome, in het jaar i58o, ia 
den ouderdom van 58 jaren, 
en werd in de Karthuiser-kerk 
begraven, alwaar men zijn 
afbeeldsel en zijn grafschrift 
ziet. Hij was de beschermer 
hunner orde en van die van 
den H. FRANOISOUS geweest. 

ALCJAT (TERENTITTS) , uit 
hetzelfde geslacht, werd te 
Rome in 1570 geboren. Na 
vijf jaren de rëgten beoefend 
te hebben, ging hij in iSgi 
in de sociëteit der Jesuifen, 
waarin hij na elkander de be
dieningen van Prefekt van het 
Collegie van Rome, van hoog
leeraar in de wijsbegeerte en 
godgeleerdheid, van tweede 
Oyerste van het professiehuis 
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en van onder-provinciaal waar
nam, tof dat bij in i65i aan 
eene beroerte overleed^ flg 
was het, die door Paus Un.-
BANÜS VIII. gekozen werd, dm 
eene geschiedenis vaa het 
Concilie van Trente te ver-
vaardigfin, ten einde dezelve 
Segen die van FHA-PAOIO p-
vertcsf ellen; maar de dood 
overrompelde hem op het ein
de van gijn werk, ea deed 
hem de uitvoering vaa dat 
werk aan Pater SJFOBCE PA. 
SAVICINI, later Kardinaal, 
overlaten. AX,CIAT heeft het 
leven' van Vader FABHI, een 
, Jesuit, beschreven. 

• • i > • 

AtciAi (JOANNÊS PAUITJS) , 
een Milaneesch edelman, volg
de eerst de loopbaan der wa
penen; zich daarna met Ge-
OEGB BliAOTKATA , V A I I E N T Ï -
HTDS GEKIIIII», FAUÖXOT SO« 
CINÜS en vele andere naar 
Geneve begeven hebbende, 
om er da gewaande hervor
ming te omhelzen, viel hij 
van den eenen afgrond in 
den anderen, tot zich zelfs 
ia de dwalingen van Sooi-
KDS , omtrent het geheim der 
Drieëehheid te verwarren. De 
gestrengheid, die men Ie Ge- \ 
nevat ten opzigte van GEK- I 
Tijpis aaa den dag legde, 
schrok deze Dnitarisaen af, 
die de vtogt namen naar JPo~ 
isn, —• GENTIMS , wiens ge 
vcelen oyer de Drieëenheid 
van het hunne verschillend 
was» volgde hen aldaar en 
JOAHNEU PAUL tra AXOIAT, die 

men zeide, dat Turksch was 
geworden, stierf in 1765 te 
Dantzig, als een Sociniaan. 

AiciMADEs, zoon. van CM-
;.4fiA8, een Athener, werd in 
het jaar 400 vóór J. C. ge
boren; door SOCRAÏES opge
voed, maakte hij zoo wel ge
bruik van de lessen zijns mees
ters, dat hij deszeifs deug
den en ondeugden aannam. 
Zijn karakter boog zich 

1 naar alles: wellustig en oor
logzuchtig wijsgeer; losban
dig te Athene, matig te Spar-
ta; prachtig aan het hof van 
TissArHüHNES, 'heldhaftig aan 
het hoofd der legers; A101-
BIADES liet geene gelegenheid 
.voorbijgaan, om zich te on
derscheiden. Hg behaalde 
verscheidene prijzen ia de 0-
Jympische spelen. Zijne wel
sprekendheid deed- de Athe* 
ners besluiten, eene vloot naar 
Sicilië te senden. Tot vloot
voogd van een smaldeel be
noemd, maakte hg zich bg 
verrassing roeester van ^a" 
nai maar hg kon zijne hei
dendaden niet verder voort
zetten , wijl hg dpoï de A-
tüeners werd teruggeroepen, 
om over de beschuldiging van 
goddeloosheid en heiligschen
nis , die men tegsn hem had 
ingebragt, gevonnisd te wor
den. Jjeze held werd fag ver
stek ter dood veroordeeld; en 
toen men hein dit bengt 
bragt, zeide hg: /* *al wei 

doen zien, dat ik nog tof' 
Hg oordeelde het echter nood-
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zakelijk, * om zich te verwij
deren, en nam de wijk naar 
de Spartanen, die hem met 
open armen ontvingen. Te 
Sparta gekomen, veranderde 
hg zijne levenswijze, en nam 
die der Lacedemoniërs aan, 
zich in koud water badende, 
niet dan grof voedsel gebrui
kende, en. zich houdende als; 
of hij de Atheensche koks 
en parfumeurs^ geheel verge
ten had. SOCKATES , zijn mees
ter , zou niet meer ragt heb
ben gehad, van hem te zeg
gen , dat als hij zich met de 
Lacedemonische jongelingen 
vergeleek y hij ie hunnen op* 
sigte een <)cind zoude zijn, hw 
ciBiABjss diende de Lacedc 
moniërs tegen zijn vaderland; 
met al het vuur, dat de 
wraak kan inboezemen. Hij 
bragt het eiland Chio en ve
le andere Ionische steden in 
opstand. De Spartaansche 
veldheeren, dezen vreemde» 
ling benqdende, boezemden 
den Overheden zoo veel wan
trouwen tegen hem in, dat 
deze het bevel gaven, hem 
te doen sterven. AXCXBIABEJS 
van dit onregtvaardige bevel 
onderrigt, vlood naar Tis-
SAPHEKNES, landvoogd van 
den Perzischen Koning, en 
trad tevens in onderhande
ling over zijne terugkomst te 
•Athene, i Het , Atheensche 
volk, ligtzinnig en onbesten
dig ontving hem ,• na hem 
eerst ter dood te hebben ver
oordeeld , met de meeste geest
drift. Het vereerde hem met 

de gouden kroon, gaf hem 
zijne goederen terug, en be
val den priesters en prieste
ressen , om dengenen met ze
geningen te overladen, tegen 
wien zij vervloekingen hadden 
doen uitspreken. Alvorens 
weder binnen zijn vader
land te komen, had hij de 
Lacedemoniërs verpligt, den 
vrede te vragen, en zich van 
verscheinene steden aan de 
Aziatische grenzen meester ge* 
maakt. Eenigen tijd daarna 
benoemden hem de Atheners 
tot Opper-veldheer hunner 
troepen. Toen ANTIOOHÜS, 
zijn luitenant, eenen zeeslag 
tegen de Lacedemoniërs ver» 
loren had , werd ALCJBIADE» 
aan, wien .men dit ongelub 
toeschreef, afgezet. PHARHA-
BAZEB , een Perzische land
voogd , bood hem eene schuil
plaats aan, welke hij aannam; 
maar nadat LYSANDER , .koning 
van Sparta, den landvoogd 
verzocht had, zich van eenen 
even zoo gevaarlijken als trot-
schen geest te ontdoen, had 
de Perzer de lafhartige wreed
heid, hem niet pijlen te 
laten doorschieten; hij stierf 
in het jaar 404 vóór J. C. 
in den ouderdom van 4$ ja
ren : «De oude noch nieur 
wë geschiedenis, zegt zekere 
schrijver, levert geen karak
ter Op, qat zoo verbazend is, 
als dat van ALCIBIADESJ hej 
is eene eenige, en bijna ge-
drochteltjke verzameling van 
begaafdheden en gebreken, die 
geen ander meusch ooit ia den-
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zelfden graad schijnt verza
meld te hebben. Zijne onbe
grensde eerzucht, was al
tijd gereed, om het welzijn 
yan den Staat aan zijne eige
ne grootheid opteofferen, vol 
ijdelheid en trotschheid, kon 
hij de minste tegenspraak, 
den minsten hinderpaal aanzg-
ne verlangen niet dulden} hij 
wilde alles met geweld mede
sleepen ; hij trotseerde de wet
ten en den Godsdienst; inden 
schoot eener republiek en in 
eene vrije stad, meende hij 
gesteld te zijn, om over zij
ne medeburgers te bevelen. 
Zijne overdrevene trotschheid 
verwekte de verontwaardiging 
der weidenkenden; zijne be« 
dorvene zeden, zijne openlij
ke losbandigheden deden de 
deugd zuchten. Zonder ka
rakter , zonder grondbeginse
len, rigtte hij zich met eene 
trouwelooze buigzaamheid, 
naar den smaak en de gebruiken 
van al de volken, bij welke 
hij zich bevond, en hij munt
te uit in de kunst, om de men-
schen te vleijen, ten einde 
hen te onderwerpen, en diens
tig tot zijne oogmerken te 
maken: streng en matig te 
Sparta, verwijfd, wellustig in 
Penis; een onvermoeid ja
ger, en een onverschrokken 
drinker in Tracie, was hij 
een PKOTEUS, die volgens de 
gelegenheid allerlei gedaanten 
kon aannemen." —Het leven 
van ALCIJSIADES is door Pttr-

TARCHUS e n CüHWEI.ITJ3 NlfEO» 

beschreven, 

ALOIDAMAS, wijsgeer en 
redenaar, geboren in de stad 
Elea in Griekenland, leefde 
omtrent het jaar 424 vóór J. 
C. Men schrijft hem toe: 
Liber contra dicendi magis-
tros , in het Oratorum coliec-
tio etl rhetorum graece, Vent; 
tië, i5i3 3 Dl.» infol, Men 
vindt er ook Van hem eene 
Redevoering in van ViYssea 
tegen PAZAMJEDBS, Deze ré-
denaar, een leerling van Gon.-
GIAS had zich niet bepaald, 
om zijnen meester slaafsch te 
volgen, hij had de eerzucht 
gehad, zich boven hem te 
verheffen, door eene wijze 
van spreken, die nog hoog-
dra vender, nog meer met sie
raden opgesmukt was, het
welk doet twijfelen, of de 
redevoering, aan ALCIVAMAS 
toegeschreven, wel wezenlijk 
van hem is, te meer daar 
men er niets in vindt, wat de, 
stijl van den leerling van GOK-
GIA3 kenschetst. 

AMIMÜS, Hooge-priester 
der Joden, die door demagt 
van koning ANTIOOHÜS EU-
a?ATOR ondersteund, deze hoo
ge waardigheid overweldig6. 

Nadat AIOINÜS ondernomen 
had, om den muur van het in
wendige voorplein des tem-
pels, door de Profeten gfe 
bouwd, aftebreken, strafte 
God hem daarvoor, doorhem, 
nadat hg drie of vier jaren de 
Hoogepriesterlijke waardigheid 
had bekleed, met eene ge~ 
raaktheid of beroerte te treffen. 
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AICIMUS (LATINUS ALE-
THIUS), een geschiedschrijver, 
redenaar en dichter te dgen 
ia de vierde eeuw geboren, 
had de Geschiedenis van Jü-
JIIAAH den Afvallige, en die 
van SALLUSTIUS , Consul en 
Landvoogd van Gallis, onder 
dien keizer, geschreven, wel
ke wij niet meer bezitten ; er 
is ons in het cotpus poetarum 
Van MAITJPAIBE, Londen 1713, 
a Dl.n in fol. slechts een punt
dicht op HOMEKTJS en VIIIG-I-
n u s vaa hem overgebleven.; 

AICINOÉ, vrouw van AM> 
J?HII.OCHUS , werd door DIANA , 
wijl zij het loon eener arme 
werkvrouw achtergehouden 
had, gestrengelijk gestraft. Dé
ze godin boezemde haar eene 
zoo brandende liefde voor XAN-
ÏHÜS van Samos in, dat zij 
haren man, en hare kinderen 
verliet, om hem te volgen. 
Ondanks de dienstvaardigheid 
van haren minnaar, werd zij 
zoo jaloersch dat zij, toen zij 
hem van ontrouw verdacht 
hield, zich in de zee neder-
stdrtte. 

AtoiNOiïs, koning der Phe-
aci'êrs, in het eiland Corcyre, 
tegenwoordig Corfu, door HO
MERUS om zijne tuinen, en 
om het goed onthaal, dat hij 
aan ULYSSES deed, toen de 
storm hem op zijne kusten 
wierp, bezongen. 

AIOINOUS , een Platonisch 
wijsgeer, die , volgens, het al-

gemeene gevoelen in het be
gin der tweede eeuw bloeide, 
is de schrijver van een werk 
getiteld: Inleiding tot de wijs
begeerte van Pz.dro, door 
MAHSILIUS FICINUS in het La' 
trjn vertaald, en op welke 
vertaling JACOBUS CHARPEN-
TiBa eene goede Commenta-
ria heeft vervaardigd. Parijs 
i5j3, a Dl.» in 4«t0 

AI.CION of ALOIONEÜB. — 
Zie AI-CYON. 

AtcioNius, of liever AIXYO-
NIUS (PETRUS) werd te Vene
tië tegen het einde der vijf
tiende eeuw geboren. Hoe 
wel zeer ervaren in de Clas-
sieke Grieksche en Latijnsche 
schrijvers, noodzaakte de ar
moede hem echter, om Cor
rector der boekdrukkerij van 
AI.DE MANUOE te worden. In 
i 5a i ging hij naar Florence, 
alwaar hij door de bescher
ming van JULIUSDEMEDICIS, 
den leerstoel der Grieksche 
taal verkreeg, en een derge
ne werd, welke de zestiende 
eeuw tot luister verstrekten. 
Zoodra de Kardinaal, onder 
den naam van CLEMENS VI., 
Paus was geworden, riep hg 
hem bïj" zich; maar hij ver
loor zijne bescherming, door 
de partij der COLONNE'», ^ 
's Pausen vijanden waren, te 
omhelzen. Hij verzoende zich 
met dezen Opper-priester, en 
op den oogenblik, dat hg den 
heiligen Vader vergezelde, 
toen deze de wijk naar het 
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iasteel van Si. Angelo nam, 
werd hg door eenen musket
kogel getroffen, en stierf kort 
daarna in 1527 in den ou
derdom van 40 jaren. Men 
heeft van hém eene verhan
deling: De exilio, Venetië 
\5i<2., in 4.to, door de zorg 
van MBNCKEN onder den titel 
van Analectade calamitate 
litteratotum1, Leipzig 1707 ita 
ia.° Dit werk maakte hem 
verdacht, al het goede uit de 
verhandeling van CICERO, de 
Gloria te hebben geplunderd, 

,. waarvan men heeft beweerd, 
dat het enkele oorspronkelij
ke, dat op de wereld bestond, 
in zgne handen was, en dat 
hij het had verbrand, om zg
ne letterdieverij te bedekken. 
AMIONIDS verstond Grieksch 
en Latijn, maaf hg was ver
waand en schimpachtig, hoe
danigheden , die hem zeer na-
deelig waren in zijne bevor
dering. 

AiciEHEOsr, een Grieksch 
schrijver, die ons eenige Brie
ven heeft nagelaten, waarvan 
de meeste worden gehouden 
door hovelingen en Jafelschui-
mers te zijn geschreven» Zij 
zijn zeer geschikt om ons den 
graad van bedierf, verwijfd
heid en vernedering te doen 
zien> waartoe de Grieken ge
daald waren. Deze naschrij
ver was een zwakke en na
bootsende geest: hoewel de 
tijd, waarin hij geleefd heeft, 
niet wel bepaald is, zoo denkt 
men echter, dat LOMANUS hem 

tot voorbeeld en origineel heeft 
gediead. Wg bezitten eene 
Latijnsche vertaling van zgne 
Briefen , door STEPHANÜS 
BÜRGJ&ER, Leipzig iji5 in 
8.vo Menbegrgptligtelgkdat 
deze vertaler noch aan de 
Letterkunde noch aan de ze-
"den eenen grooten dienst heeft 
bewezen. •— Men moet hem 
niet verwarren met eenen an
deren AüciFEcnoN, een wijs
geer van Magnesia die ten. 
tijde van AXEXANDBR den 
Qroote leefde. 

AIOIBPE , dochter van MARS, 
die door Ai*ïfcOTHïiJS ge
schaakt werd. Om zijne dochter 
te wreken, doodde MARS den 
schaker; en om dezen moord, 
werd hij voor eenen raad ge
dagvaard, uit twaalf goden 
zamengesteld. De plaafs, waar 
deze oordeelvelling gehouden 
werd, werd Areopagus of 
Veld t>an MJRS genaamd. 

AEOJOTUS, een Lacedemo-
niër, werd, door de zamen-
spanning van eènige afgansti-
gen, uit zijn vaderland geban
nen , daar deze hem beschul
digden, de staatsregeling der 
republiek te willen omver
werpen. Zijne vrouw Dsao-
CRITA, die hem wilde volgen, 
werd hferin door de Overheid 
verhinderd, die hare goederea 
deed verkoopen. Zij 0 I» tna in 

haar de middelen, om twee 
dochters, die zg had, uitteïm-
wen, uit vreeze dat zg «et 
leven mogten schenken «M 
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kinderen j die eenmaal in staat 
zouden zijn, de verongelijking 
hunnen grootvader aangedaan 
te wreken. DEMOCHITA , door 
wanhoop- tot het uiterste gei 
bragt, bespiedde den tijdj 
waarop de aanzienlijkste vrou— 
wen der stad, in eenen klei
nen tempel waren, om een 
feest té gieren. Zij verza* 
melde daarop eenige stukken 
hout, die men voorde brand
offers had gereed gelegd, stak 
dezelve in brand, "daar "zij' op 
deze wijze den tempel en te
vens al de personen, die ér 
in waren, wilde verbranden. 
Toen zij; het volk zag toe-
loopen orn den brand te blus-
schen, en de bewerkers van 
denzelven te straffen, doodde 
zij zich met hare beide kin
deren. 

AICITHOJÉ^ eene Thehaan-
sche vrouw, werd, wijlag 
met de Bacchus-feesten den 
spot gedreven, zelve gewerkt', 
en hare zusters en meiden aan 
de wo! had doen werken, ter
wijl men voornoemde feesten 
vierde,'in' eene vlëdennuisen 
haar weefsel in wijnstok- of 
klimopbladen, veranderd, 

AI-CMAN, een der oudste 
Griekscfee dichters, te &ar~ 
des ia Lydië geboren, is de 
eerste , die minnedichten ver
vaardigd heeft. Hij overleed 
aan de luiszïekte. Athene 
heeft ons eenige kleine frag
menten zijner gedichten be
waard, . Hij leefde onder AR-

DYS IL, koning der Lydiërs, 
in het jaar 670 vóór J. G. • 

AICMENE, dochter van E-
1ECTHYON, koning van My-
cene was met AlUïHITRYoN 
gehuwd. JTTPIÏER, op deze 
Vorstin verliefd, nam, om er 
genot van te hebben, de ge
daante van haren echtgenoot 
aan; HjEBciri,E8 was de vrucht 
dezer zamenkoinst. PIAUTÜS 
en MOLIÈRE hebben er een 
onderwerp tüt een blijspel Yan 
gemaakt. 

' AtcMjEON, zoon van AM> 
PHIARAÜS en E&imYLA., dood
de zijne moeder, om aanzïj-
nen vader te : gehoorzamen, 
en werd daarna door de Hel-
sche furiën gekweld. Zie A-
OARKAS» 

AIOMOION, wijsgeer en leer
ling van PYTHAGORAS , was uit 
Crotone. Hij is de eerste, die, 
met oogmerk orn de bouwing 
der verschillende deelen der 
dierea te kermen, dezel
ve ontleed heeft. Hg ïs ook 
de eer-ste, die over de Na» 
tuurkuride geschreven heeft, 
maar de tijd heeft zijne wer
ken niet gespaard. 

AIICOCK, (JOANNES) een ge
leerde en godvruchtige Engel-
sche Bisschop, werd te Be~ 
verley , in Yorkshire, in het 
begin der vijftiende eeuw ge
boren, en volhragt zijne stu
diën aan de Universiteit van 
Cambridge, alwaar hg zijne 
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graden ontving. Hij had zij
ne bevordering aan zijne ver
diensten te danken. Eender 
eerste posten, Welken hij be
kleedde , was die van JJeken 
van Westminster; hij werd in 
1450 tot het Bisdom Roohes-

' ter benoemd, van waar hij 
in iti.56 tot den stoel van 
Worchester overging, dien hij 
in 1466 mede verliet, om zich 
op dien van Bly te plaatsen. 
HENBBIK Vlf benoemde hem 
tot («root-Kanselier van En
geland, en zond hem als af
gezant naar dea koning van 
Kastüië. Men schrijft aan Ai -
COCK smaak voor de bomv-
kunde en vele kennis in die 
wetenschap toe, waaraan hij, 
zegt men, het oppertoezigt 
over de koninklijke gebouwen 
te danken had; Engeland 
heeft hem vele nuttige ge
stichten te danken. Eene 
school te Kingston werd mil-
delijk door hem begiftigd. Hef 
Cellegie van JESUS, te Cam'-
bridge erkent hem voor des-
zelfs stichter en het Bisschop
pelijke paleis te Ely, werd 
op zijne kosten, en volgens 
zijn plan, verfraaid en ver
groot. Hij overleed in Oc-
tober iSoo te Wisbeaöh in 
den geur van heiligheid, en 
werd te Kingston in eene 
kapel, die hij had doen 
bouwen, begraven. Onderde 
geschriften, die deze geleerde 
prelaat heeft nagelaten, he-
nooren de volgendes 1,0 Mona 
perfectionis ad Carthusianos. 
Zonden, iSoi in. 4,to — a .« 

Gatti cantus ad confratre» 
suos curatos in synodo apud 
Barnwell, Londen 1499 in 
4.fo 3.o Abbatia sami-Spi-
ritus, in pura conscientiafun-
datct, Londen, i53ï in 4,f° 
-1- 4.0 De Boet-Psizlmen in, 
Engelsche verzen. —5,0 Ho-
milice vulgares, — 6.° Medi-
tationes pice. — 7.0 liettrouw
verbond eener maagd metlE-
sos CHRISTUS, 

AtcocK (SIMON) schijnt met 
den voorgaan den niets ge
meen te hebben, dart den 
naam en het vaderland. Hij 
bloeide inde veertiende eeuw, 
en leefde nog in i38o Hij 
was leeraar in de Godgeleerd
heid, en had zich door zijne 
predikatiën beroemd gemaakt, 
Men kwam hem over de ne
telige vragen der'school, 0-
ver de moegelijke plaatsen 
der heilige Schrift, en oyec 
de gewetenszaken raadplegen. 
Hij heeft Verklaringen over 
het Boek der Spreuken, en 
een werk nagelaten, dat zeer 
dienstig voor de Predikers, en 
onder dezen titel bekend is: 
De modo dividendi thema pro-
materia, sermonis, 

Ai cour, een heelmeester 
door P I I N I U S , Medicus vulne* 
rum genoemd, had eene zoo 
groote winst in zijne beroep be
haald, dat hg , na aan den kei
zer eene boete van ó"oo,ooogul
dan Onzer munt te hebben be
taald, in korte jaren weder eene 
dergelgke som won, JJijwas 
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zeer ervaren in de kunst,- om 
darmbreuken door insnijding, 
en beenbreuken te genezen. 

godgeleerdheid,- wijsbegeerte, 
geschiedenisssn, brieven, ge
dichten, en ligtelijk ontdekt 
men er eene uitgebreidere 
dan diepe kennis in. AL
RUIN had meer genie dan 
smaak, bezat meer vernuft 
dan sierlijkheid, en was meec 
woordenrijk dan welsprekend ;' 
zijn stijl is overladen mei 
nuttélooze woorden, zijne 
denkbeelden zijn gemeen, zij
ne sieraden onnatuurlijk, e» 
ondanks zijne redeneerkunde f 
bezitten zijne uitgebreide re* 
dekavelingen noch kracht,• 
noch naauwkeurigheid; deze 
gebreken nemen echter niet 
weg, dat men zijne werken 
altijd zeer op prijs heeft ge
steld. — Zijne leer is ten op-
zigte van al de punten des 
geloofs zeer zuiver, en hij 
neemt met geestdrift eJke ge
legenheid te baat, om de dwa* 
lingen der ketters te bestrij
den, 

AioYoisr, een reus, broe
der van POBPHTRION, onder
steunde de goden tegen Jxr-
•BI-EER. MINERVA verjoeg hem 
van den maanbol, waarop I19 
zich geplaatst had. In hefi 
vervolg doodde hij 24 solda
ten van HERCULES , en wilde 
diea held doodelaan 5 maar hij 
werd zelf door pijlschofen ge-, 
dood. Zeven jonge dochters; 
wier vader hij was, waren ec 
zoo zeer door getroiFen, daf 
zij zich in de zee stortten , 
alwaar zg in gsyogels werden 

i 

A L C U I N Of AliCWINÜS (Fl-AC-
oirg ALBINUS) , Diaken der 
kerk van York, alwaar hij 
de kerkelijke wetenschappen 
onderwees, werd in 794 door 
KAKEI, den G-roote in Jfranh-
rijk geroepen, en door dien 
vorst als4deszelfs meester aan
genomen. Onder zijne be
scherming , stichtte AÜCDIN 
verscheidene scholen, te Aken, 
te Tours enz. en deed de let
teren in de uitgestrekte sta
ten van dien vorst herleven. 
KARJGI, de Groote gaf hem ver
scheidene abdijen, ging zeer 
gemeenzaam met hem om, en 
bediende zich van hem in 
verschillende onderhandelin
gen. Hij spoorde hem aan, 
om tegen de ketterij vanFc-
t i x en ELIPANDCS , te schrij
ven. AICUIN overleed in zij
ne abdij van Saint'Martin 
de Jours, den 9 Mei 804. 
Zijne werken zijn te Parijs, 
in 1617 door ANDREAS DU 
CHÈNE in fol. in het licht ge
geven; maar de beste uitgave 
is die van Regensburg, 1777. 
s dï.Q in fol. met aanteeke-
ningen en geleerde verhande
lingen. Pater CHHTPLET heeft 
ook een geschrift in het licht 
gegeven: de Belijdenis van 
•Atcxjix genaamd, i656 in 
4«toi dat MABILMN bewijst 

.van dien geleerde te zijn. 
Men vindt in die werken, 

I. DKEZ,J I 
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veranderd. 

AICYONE. -*- Zie HAÜCYONE, 

ALDANA (BEBNAEDINO), 
Spaansch kapitein, was gou
verneur van Lippa aan de 
Hongaarsche grenzen. Nadat 
de Turken in i55a Temes-
war belegerd hadden, ver
beeldde zich AMJANA , dat zij, 
na die belegering hem zou
den tomen aanvallen. Uit 
vreèze daarvoor, zond hij ee-
nige zijner manschappen, om 
Iberigten van de vijanden in te 
winnen. Zij kwamen er hem 
verslag van geven, toen zij 
toevalliger wijze door eenige 
kudden gevolgd werden, die, 
al voorttrekkende, groote wol
ken van stof deden opstijgen. 
Toen de schildwachten die stof 
ontdekten, gaven zij daarvan 
berigt aan AIBANA , die ge-
heel door den schrik verbijs
terd, het arsenaal, het kas
teel en de stad hippa in brand 
liet steken. De Turken van 
het voorgevallene in de on
gelukkige plaats onderrigt, 
aan welke zij te voren 
niet eens gedacht hadden, 
kwamen in aller ijl op de
zelve af zakken, bluschten den 
brand, en bouwden het afge
brande weder op. AUUHA 
werd gevangen genomen en 
ten dood veroordeeld; maar 
MAIIIA , koningin van Bohème,' 
vrouwvanftÏAxiMixiAAN, die 
later keizer werd, verkreeg 
van FBHDINAND haren schoon
vader, dat men uit aanmer

king der Spaansche natie, de 
straf des schuldigen in eene 
altoosdurende gevangenis zon
de veranderen. AIBANA werd 
door de gunst derzelfde vors
tin, uit zijnen kerker ontsla
gen. Hij werd daarna in den 
Afrikaanschen oorlog, bij den 
veldtogt van Tripoli gebruikt, 
waarbij hij zijne vroegere laf
hartigheid geheel deed verge
ten. Men beschouwde dezel
ve als het uitwerksel eener 
voorbijgaande verschrikking k 
door de barbaarsehe wreed
heden veroorzaakt, welke de 
Turken ten opzigte van de 
bezettingen van Vesprim, 
Temestcar en andere plaat
sen, ondanks de plegtigstbe-
zworene eapitulatiën gepleegd 
hadden. (Zie laxvjvxu de 
redd. Pann. 1. 17 en 18). 
Daarenboven schijnen het on
vermogen , waarin FJSKDIHAND 
zich bevond, om Hongargë 
te verdedigen, de zekerheid 
yan niet ondersteund te zul
len 'worden, en voor prijs 
«ener schoone doch vrnchfe-
looze verdediging, eenen on-
waardigen en wreeden ^ood 
te ontvangen, den misslag 
van AIDANA aanmerkelqk te 
verkleinen. 

ALMBEKT of ADAIBEKT, 
is de naam van eenen bedne
ger, een Franschman van ge* 
boorte, die in de achtste eeuw 
het volk door het verhaal zn-
ner droomergên verleidde. 
Hij scheen uit eene bgswn-
dere godsvrucht zeer te yec-
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langen^ om tot de Priesterlijke 
waardigheid te worden ver
heven , en werd Bisschop door 
de kracht van het geld. Om 
zijne dwalingen ingang te 
doen vinden, gebruikte hij 
vooral het middel der ver
schijningen. Hij zeide eenen 
brief te bezitten door JESÜS 
CHRISTUS geschreven, die te 
Jeruzalem uit den Hemel ge
vallen en hem door den hei
ligen Aartsengel MiÊHAëi gfi-

*" bragt was. Hg beroemde zich 
daarenboven nog relikwiën, 
van een e bijzondere kracht te 
hebben, die hg aan het mis
leide volk, metafknipselszij-
ner haren en nagels uitdeel
de, Hü vergaf de zonden bui
ten de Biecht, dreef den spot 
met kerken en bedevaarten, 
deed gebedenhuisjes op het 
veld bouwen, en rigtte naast 
fonteinen en in de bosschen 
kruissen op. Hg wilde, dat 
men er God in zoude bidden, 
en deed er zich zeken in 
aanroepen. In de Kerkver
gadering van Soïssons, door 
PIÏYN ia 744 belegd, enk-
ter in eene andere door den 
Paus in 746 of 748 be
roepen, werd AtBEBERT af
gezet en zijne dwalingen ver
oordeeld, 

AlBEGRAFB Of AiDEGREVEH 
(HENDRIE) te Soest in West-
phalen in i5o2, geboren, 
schilder en etser; ia de zes
tiende eeuw, door een naauw-
keurig penseel en eene vlug

ge etsnaald zeer beroemd. 
Zijne teekening heeft echter: 
veel van de Gothisché wijze. 
Deze kunstenaar overleed te 
Soest in i558; Hij heeft een 
werk nagelaten, uit 33ó stuk
ken bestaande, dat in i8o5 
bg den Heer DE SAINT-YVESS 
voor 660 franken is verkocht. 

AIDERETE (BEKNAREHTS en 
JOZEE), Spaansche Jesuiteri, 
geboortig van Malaga, bïoeh 
den in het begin der zeven« 
tiende eeuw. Zg hebben in 
Het licht gegevens u° Oor
sprong der Rastiliaansche 
taal, 1606 in 4,*° -4. 2,0 De 
oudheden van Spanje, 16x4, 
in4. t0, een zeergeleerd boek. 

AifiERÉÏÉ ( D Ï E Ö O - G H A C I A -
Koa n') zoon eens Groot-offi
ciers uit het huis van FERDI-
NAÏÏD en ISABEMA , werd op 
het einde der vgftiende eeuw 
geboren. Naar Leuven ge» 
zonden, om er zijne studiën 
te volbrengen, onderscheidde 
hij zich aldaar op de luister» 
rijkste wijze, en.werd dooe 
KAEEL den Vijfde gekozen , 
om zijn secretaris te zijn, ee
ne bediening, die hij ook bij 
PHIHIPUS II. waarnam. De« 
ze man, die zich evenzeer 
door zijne burgerlijke en huis-
selijke deugden aanbeval, 
heeft door de volgende wer
ken, eenen éervollen rang 
onder de Spaansche letterkun
digen verkregen! i.° Verta°> 
ling der werken van

 XEMO~ 
a 
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KHON, Salamanka, 1552, in 
fol, -» 2,0 hertaling vaü ver
schillende werken, van PLU» 
TAKCBUS , IsOCRATES, DYOKT 
CHRYSOSTOMUS , AGAFETÜS , 
DXOKT efl; van de Officien van 
den heiligen AMBROSIUS. — 
3.° Vertaling van ÏHtrcYDi-
DE8, Salamanha, i5$4 , in 
fol. — 4.0 Geschiedenis der 
verovering der stad Afrika 
op de kusten van Barharifë. 
— 5,° Vertaling der Beslui
ten van het hof van liefde. 
— 6.0 Verzameling van wec
ken , over de Grieksche , JLa-
iijnsche, Fransche krijgskun
de , in het Spaanscfa vertaald. 
AiDERETE is onder de rege
ring van Pnnippirs II. in den 
ouderdom van 90 jaren over
leden. , 

Al,DCHM.trs. 
X.VB I. en II. 

Zie ADGIX-

AMDINI fTosiAs) van Ce-
sena, geneesheer van den kar
dinaal ODOARDÜH FARNESE, ss 
de schrijver vaade Descriptio 
plantarum horti farnesiani, 
Momas i S a 5 , in fol, 

AIDRICTTS (Heilige) , Bis
schop van Mans, uit eene door 
deszelfs adel aanzienlijke fa
milie geboren, en overleden 
ïn 856 had eene Verzameling 
van regelen zamengesteld, ge
trokken uit de Kerkvergade
ringen, en Pauselijke beslui
ten. Deze zoo.nuttige com
pilatie is verloren geraakt. 
iir zijn van hem drie testa

menten , en een regel voor 
den Goddelijken dienst over
gebleven , welke in de Ana-
lectes t van JVIABILION , en in 
de Miscellaneq. van BAI»ÜZE 
gevonden worden. Deze Bis
schop was even zoo godvruch
tig als geleerd. Het is niet, 
zoo als sommigen zulks bewe
ren , ten tijde van den heili
gen ALDRICUS", dat het ge
bruik der orgelen werd inge
voerd. Dit instrument door 
CASSIOBORTO en zelfs door 
GLAÜDIANOS beschreven, is 
van ouder oorsprong, maar 
het is waar, dat dezelve eerst 
te zgnen tgde in de kerken 
werden geplaatst. Men ken
de dit instrument in Frank' 
rijk niet, vóór het jaar757, 
wanneer het eerste orgel er 
van Konstantinopel, door de 
afgevaardigden gebragt werd, 
welke KONSIANTUN COPRO-, 
NYMua, aan PIPYNZOWÏ. De 
Franschen waren opgetogen, 
liet orgel in da kerken te 
hooren. VALAFRIDUSSTRAEO, 
verhaalt, dat eene vrouw er 
zoodanig door verrukt was, 
dat men haar niet meer tot 
zich zelve kon brengen, maar 
dat zg er van stierf: 

Dnlce melos tantum yanas d o 
dere mentes j^««n« 

Ccepit.nt una suis decodenssen 
Femiaa perdidcrit Yocam dulce-

dine vitam. 

A«miHiMaf beroemd veld
heer van keizer FERBINAND»' 
te Luxemburg van arme OUÖ«* 
geboren, studeerde raeteemge 
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edellieden van Franienland, 
in wier dienst hij in zijne 
vroegste jeugd reeds was ge-
treden, en werd veryolgens 
kanselier van den Graaf MAN-
BKDCCI, waarna men hem in 
de kanselarij van Trente ge
bruikte. Maar eenïge verdrie
telijkheden hem.bewogen heb
bende, om de loopbaan der 
wapenen te kiezen, verhief 
hij zich yan den rang van 
eenvoudig soldaat, tot dien 
van Veldheer van de legers 
des rijks, na zich in verschil
lende gelegenheden, legende 
Protestanten en de met de 
Fransche vereenigde Zweden 
onderscheiden te hebben. In 
het jaar i63o, nam hij met 
GALAS de stad Mantua in. 
Twee jaren daarna werd hij 
bij de verdediging van den o-
verlogt der Lech gekwetst, 
en toen hij in hetzelfde jaar 
ter hulpe van Landshut in 
Eeijeren was gesneld, ver
dronk hij, nadat lig zijnen 
pligt als een dapper veldheer 
had vervuld, bg denoyertogt 
yan de her. Hij was tot de 
waardigheid van Graaf des 
rijks verheven geweest. 

AWDROVANDUS of AiDBO-
VAHDI (UI,YSSBS) , Hoogleeraar 
ïn de geneeskunde en wijsbe
geerte ïe Bologne, in éie stad 
ïn 1527, uit ds adellijke fa-

• milie vaa dien naam geboren, 
Hij hield zich gedurende zijn 
geheele leven bezig met na-
sporingen in de Watuurigke 

D; 377 

Historie, waarvan hg < elk 
deel met eenen onvermoeidea 
ijver beoefende^ Uitgestrekte 
réizen, door hem te dien ein
de ondernomen, aanzienlijke 
bezoldigingen gedurende lan
gen tgd door hem, aan de 
beroemdste kunstenaars be
taald, ten einde naanwkeu-
rige afbeeldingen yan de zelfa 
standigheden der drie rijken 
té bekomen, verzwakten zij
ne fortuin zoodanig, dat, 
hoewel door verscheidene, 
Voor de bevordering der we
tenschappen ijverige <vorsten, 
door den senaat yan Bologne , 
door den kardinaal DE MON-
TAtTE, zijn' neef, in die uit
gaven 'ondersteund, bij zich 
echter op het einde zijnes da-; 
gen aan de behoeftigheid ten 
prooi zag. Vele schrïj vers ver
zekeren, dat die beroemde 
man in het gasthuis stierf; 
maar is het wel waarschijn-' 
lijk, dat de vorsten, die zij
ne ondernemingen hadden be
vorderd,, dat de senaat vaa 
zijn vaderland, aan welken 
hij bij testament, eene on«* 
noemelijke verzameling van 
voorwerpen tot de natuurlijke 
Historie behoorendë, naliet, 
hem, dus verlaten, zou-: 
den hebben doen sterven ï 
Wat er ook Van een verhaal 
zij, dat zoo geschikt is, om 
te bewgzen, dat de wereld 
noch getrouwer, noch conse
quenter, in het onthaal der 
wetenschap is, dan in datge
ne, hetwelke zij soms aal* de 
3 

http://hem.be
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deugd doet ondervindend Au 
BROVAMBXIS overleed in den 
ouderdom van omtrent 80 ja
ren , en van het gezigt be
roofd te Bologne in het jaar 
,ï6ó5 j en werd met den groot
ten luister begraven; het
welk echter niet in staat is, 
datgene, wat men van zijne 
grmoede verhaalt,' te vernie
tigen^ Hg zou de eerste ver
dienstelijke man niet zijn ge
weest, die, na geheel ver
geten te zijn, door den 
dood weder aan de herinne
ring en bewondering zijner 
medeburgers werd terug ge
geven. De verzameling zij-
Ker wérken over de Natuurr 
lijhe Historie is in i 3 Dl.n 

jta fol. Van de zes eerste al
leenis hij wezenlijk deschrijr-
yerj de andere zijn, volgens 
zijn plan, en met de bouw
stoffen , die hij verzameld had, 
door verschillende geleerden,, 
welke de1 senaat van Bologne 
ie dien einde bezoldigde, ver
vaardigd. Men vindt in de 
verzameling van dien Natuurr 
kundige vele overtolligheden j 
zaken, die vreemd zijn aan 
het doel; weinig keuze,noch 
rangschikking; het is de mest
hoop van ENNÏUS , en ondanks 
si deze gebreken, heeft de 
natuurlgke Historie hem de 
grootste verpligtingen. De be
schrijving van zijn kabinet 
van metalen, met dat van 
€O8S?£AN vereenigd, is te Bo
logne in 1677 in fol. in het 
licht gegeven. Alleen was 
fefilve reeds verschenen in 

1648, Md in fol.' 

AIDUS (PIÜS MAMUTIUS.) 
•—< Zie MAOTTIÜS. 

AfcEANDEE fHlERONYMUs), 
den i3 Februarij 1480, te/a 
Motte, eene kleine stad aan 
de grenzen van Frioul en Is-
trië geboren. Slechts i5 ja
ren oud zijnde, onderwees hij, 
in eenen ouderdom, waarin 
men dezelve nog beoefent, de 
Humaniora. De vorsten wer
den met zgne talenten bekend, 
en beloonden dezelve. LODE* 
•WIÏK XII.' riep hem in Frank-
ryk, en benoemde hem tot 
Rector der universiteit van 
'Pargst LEO X zond hem 
als Nuntius naar Duitschland, 
alwaar hij zijne welsprekend
heid tegen LUTHEK in I5IQ, 
op den rgksdag te Worms 
deed bewonderen. GLEMENS 
VII. benoemde hem tot Aarts
bisschop van Brindes en tot 
Nuntius in Frankryi. FBAN-
ciscirs I. aam hem in i$a5 mede 
naar den veldslag van Pavia, 
alwaar zg beide werden ge
vangen genomen. PATOUS in. 
vereerde hem met het purper. 
Hg overleed te Rome,'m i5ü* 
Vvg hebben van hems 1. 
Lexicon grcBco-latinum>Par9s> 
x 5 a i , in fol. afi Gramma-
tiaa grceca, Argentorati, iö l7> 
in 8.vo 

AlBANDER . (HlBBOHWW), 
achterneef van den voorgaan
de , een oudheidkundige, drcB-
ter, letterkundige, regtsgeleer-
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de enz;; sclireef over deze 
verschillende vakken met even 
veel lof. Hg overleed te Rome 
in 1629, in den ouderdom van 
55 jaren, aan de gevolgen 
eener onmatigheid, waaraan 
zijne van natuur zwakke ge
zondheid niet kon wederstaal 
öe Kardinaal BAKBEEIN , aan 
wien hg zeer verknocht was, 
liet eene prachtige lijkstaatsie 
over hem vieren. Men heeft 
van hem eenige werken , over 
de verschillende onderwerpen, 
die hij beoefend had, zoo als 
•Aanteeheningen op het kort 
begrip van hét Romeimche 
regt, dóór CMÜS , Venetië, 
*66o, in 4.t°, en eenige Ver
klaringen van Oudheden, Pa-
rjr's 1617, in". 4.'° 

ALECTO, eene der drie Eu* 
MENIDEN of Helsche furiën , 
Was de dochter van ACHBRON 
en van den nacht. 

ALECTKYON , vertrouweling 
en gunsteling van MARS. Eens 
schildwacht houdende, toen 
déze god met VENDS was, 
viel hg in slaap, en Het hen 
door VULKANUS verrassen, die 
deze schanddaad door de hulp 
van APOLLO aan de goden be
kend maakte. MAES was er 
zoo zeer over gebelgd, dat 
hij ALECTRYON in eenen haan 
veranderde. 

AlEGAMBE ( P H I L I F P U S ) , C6U 
Jesuit in 159a te Brussel ge
boren, werd secretaris van 

I 

zijnen geaeraal te Rome, al
waar hij in i652, overleed.-
De Bibliotheek van deschrg-
ver3 der Sociëteit, welke 
RiBADENEiKA, in 1608 in 1 
klein deel in 8.vo had doen 
drukken, werd door hem aan
merkelijk vermeerderd en 
voortgezet; Pater AHEOAMBE 
maakte van dezelye een groot 
boekdeel in fol, dat door de 
zorg van BOLLABDUS , in 1643 
te Antwerpen gedrukt, en, 
door Pater NATHANA'ét. SOT«. 
WELLE aanmerkelijk vermeer
derd , in 1676 te Rome in 
fol. herdrukt werd. De ge
leerde Pater OUDIM- heeft ee
ne Bibliotheek der Jesuitische 
achrgvers nagelaten, welke 
wijdloopiger en naauwkeurU 
ger is, dan die vanALE&AM-
BE. Men heeft van dezen 
laatste vele andere werken, 
waarin godsvrucht en ver
stand gepaard gaan, onder 
andere kleine verhandelingen, 
over de ijdelheden der eerhe-
rwijzen en vermaken der we
reld ; dezelve zijn sierlijk ge
schreven, vol Christelijke wijs
begeerte, en zeer geschikt, 
om den mensch de ijdele be
goochelingen , die hem van 
het regte spoor zoeken te ver-

" 'eren , te leeren kennen. 
w; 
Men heeft nog van hem: Mor-
tes illmtres et gesla eorum 
qui in odium fidei ah hosre-
tiais vel aliis occisisunt, Ro-
mee, i657, in fol., e<m werk, 
dat, indien men hetzelve m 
tegenstelling n>et het karakter, 

i 4 

' i 
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van die lieden hragï,- waar
van CICEKO gezegd heeft j 
Philosophi in suis lectulis 
plerique moriuntur eene voor 
den Godsdienst zeer eervolle 
slotsom zoude opleveren. 

'A&ÈGHE (YV.ES, wijneen)*) 
kamerheer van KAHEI, TAN 
ANXOV , koning van Napels 
en' Sicilië, uit het doorluch
tige en oude huis van AU» 
gr e, onderscheidde zich reeds 
vroegtijdig' door zijnen moed. 
Hij volgde in MQ5 , bij de 
verovering van het koning
rijk Napels, KARED VIII., die 
liem tot landvoogd van Ba-
silicate verhief, en IÏODEWIJK 
XII., die hem het bestuur van 
'Milane gaf, Hij bekwam dat 
van Bologne in i5 i2 , en werd 
hetzelfde jaar, in den veld
slag van Ravenna, na veel 
toegebragt te hebben om den-
zelven te winnen, gedood. Het 
Mis B'AXÈGRE heeft andere 
doorluchtige personen opgele
verd, waarvan er verscheiden 
kamerheeren der koningen 
van Frankrtfk zijn geweest. 

ALÈGRE (YVBS , markgraaf 
» ' ) , uit hetzelfde (Jduis, on
derscheidde zich in verschil
lende belegeringen en gevech
ten, en voornamelijk in den 
veldslag van Fleurus in I6QO; 
hij bekleedde verscheiden ge-
wigtïge posten, werd den a 
Februari} 1724, tot maar
schalk van Franhrgk verhe
ven en overleed te Parys, 
den 7 Maart %788, in den 

ouderdom van 80 jaren. 

AiioBE (Pater D') Boctrü 
naris of Priester van de or* 
de der Christelgke leer, om. 
trent wien wij geene levens-
bijzonderheden hebben kun
nen inwinnen, heeft drie boek-
deelen met leerredenen nage
laten , die algemeen geacht en 
zeer verspreid zijn. Zij wer
den eerst te Avignon in twee 
deelen gedrukt, en na den 
dood van den schrijver, gaf 
men een derde deel in het licht. 
Deze verzameling heeft tot ti
tel Sermons 'nouveaux sur les 
vérités les plus intéressantes 
de la Religion [Leerredenen 
over de belangrijkste waarhe
den pan den Godsdienst) 3 
Dl,«» in i2.o, In het alge. 
meen zijn deze predikatié'n 
niet zonder aandoening en ge
voel; maar men vindt er ook 
denkbeelden in, die meer 
bloemrijk dan wel bondig zijn, 
men vindt er zelfs waarin de 
eerzucht niet verborgen is , 
en die al te gezocht zijn;' 
Men moet de nieuwe Leerre-
denen van Pater Ai-Èene, niet 
verwarren met de nieuwe pre-
dikatiën voor de voornaamste 
plegtigheden, door den Abt 
DmuND; noch met de nieu
we leerredenen over verschil
lende teksten der heilige 
Schrift. 1. Dl. in is>° *773i 
noch met de nieuwe leerre
denen voor den Advent, de 
Vaste enz. 9 Dl.* in 8.v°; 
noch eindelijk met de nieuwe 
leerredenen, 

/ 
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AIEGRIN (JOANNES), van Ab» 
bevüle, beroemd Kardinaal en 
Patriarch van Konstantinopel, 
onder GREGOKIUS IX. werd la
ter Jegaat a latere, in Spanje 
en * Portugal en overleed in 
1237. Men heeft van hem eea 
nige weinig geachte werken. 

AIEMAN (LODEWIJK) , be
kend onder den naam van 

\ Kardinaal D'ARLES, werd in 
;i390, op het kasteel Ar bent, 
eene heerlijkheid in het land 
van Bugey, die zijnen vader 
toebehoorde, geboren. Hij 
werd tot Aartsbisschop van 
Artes, en daarna tot kardi
naal , en Vice-kamerling der 
kerk benoemd. In plaats van 
den Kardinaal JULIANUS, was 
hij voorzitter der kerkverga
dering van èaxel, en kroonde 
in die hoedanigheid AMEDETTB 
t>an Savooife, die den naam 
van FEMX V. aannam. ETIOE-
Nitrs IV. over deze scheur
zieke handeling ontevreden, 
ontnam den Kardinaal D'AR-
XES het purper; maar Nico-
Ï.AAS V. zijn opvolger, her
stelde hem in zijne waardig
heid, en zond hem als legaat 
naar JDuitschlandi Hij over
leed te Salon, eene stad van 
zijn Aartsbisdom, in 1450. 
Er is eene soort van geschil 
ontstaan, tusschen verschei
dene zoo wel Italiaansche als 
Fransche schrijvers, om te 
weten, of de Kardinaal Aws-
MAN , vóór zijnen dood, over 
al hetgene, wat hij geduren

de de scheuring had gedaan, 
berouw heeft getoond. Som
migen, zoo als GABNEFELD, 
in het leven des Kardinaals; 
SAÏTSSAY, in het Martyrolo
gium Crallicum; SEONDE op 
het jaar 1450; D'ATTIOHI ia 
Flor es card; en ODERICH R A I -
NAXDI , beweren dat hij een 
opregt berouw aan den dag 
legde, en aan Paus Ni OOIAAS 
V. om vergeving smeekte; anr 
deren integendeel zeggen, dat 
er geen enkel stellig bewijs 
van dit berouw voorhanden is, 

AMMAN (LODEWIJK Atr-
GUSTINÜS), advokaat te Gre-
noble, zijne vaderstad, gebo
ren in i653, liet in 1690 
de nagelatene aanmerkingen 
van VAUGELAS , met eene voor
rede en eenige niet zeer juisr 
te aanmerkingen vermeer
derd; drukken. Men heeft 
van hem, volgens het plan 
van den MERCÜRIUS van het 
•Dagblad dèr geleerden, en 
eenige andere werken, een Ge-
schiedkundig dagverhaal van 
Europa in 2 deelen. 

AXEMBERT (JOANNES I E 
ROND D') wiskunstenaar, let
terkundige, wijsgeer, perpe-
tueel secretaris der Fransche 
akademie, der akademiën van 
weienschappen van Parijs, 
Berlyn, Petersburg enz. werd 
te Par ff s den 16 November 
1717 geboren. Een ondoor
dringbare sluger bedekte lan
gen tijd voor het publiek het 

i 5 
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geheim zijner geboorte; maar 
eindelgk heeft de tgd alles 
ontdekt, en men weet thans 
dat D'ALEMBEKT de natuurlij
ke zoon van DESTOCTOHES, pro
vinciaal commissaris der artil
lerie, en vanMe vrouw DU Tm-
cm, eene door haren philoso-
phjschen geest, hare schoon
heid en de ongebondenheid ha-
rer zeden , even zeer beroemde 
als beruchte vrouw, is geweest. 
•Van'zijne geboorte af door de-

. g e o e , die hem het leven had-
• den. gegeven, verlaten,werd 
üg op de trappen van Saint-
Mn-le-Ilond, eene kerk, die 
hg de Lieve-Vrouwe-kerk ge
staan heeft, doch thans ver
woest is, uitgesteld. Een com
missaris van pólicie nam hem 
°.P.» en, hetzg dat hg Mzonde-
re instructiën had, hetzg dat 
dat kind zoo zwak was, dat het 
eene bijzondere zorg vereisch-
te , het werd aan de zorg van 
df v r o u w van eenen armen 
giazenmaker toevertrouwd, die 
•net als haar eigen kind op
voedde, enbg welke S'AXBK-
M M P meer dan dertig jaren 
doorbragt. Hg volbragtznne 
studiën met roem, en vroeg-
»g«ig reeds openbaarde hij 
eene schitterende begaafdheid, 
/.gne meesters wenschten hem 
aan ach-tj, verbinden, maar 
zgn bepaalde smaak voor de 
nauwkeurige wetenschappen, 
vergdelde hun ontwerp. Hij 
beoefende, nog zeer jong zijndef, 
««wiskunde, en wgi hij noch 
JJeachermer noch meester had, 
h a d h9 enkel aan zich Miren 

de vorderingen f e danken, 
die hij in deze wetenschap 
maakte. De raadgevingen 
echter zijner vrienden, deden 
he;n zgn e geliefkoosde stu
diën staken, en hij was er 
op bedacht eenen levensstaat 
te kiezen, die hern te gelij
kertijd welstand en eenen aan
zienlijken, rang in de wereld 
konde verschaffen. Maar wel
dra werd hg door zijne nei
ging en zijne smaak weder 
tot' de wiskunde terug geroe
pen, en van dien oogenblik 
af gaf hg zich geheel aan de
zelve over. Nog zeer jong 
zijnde, maakte D'AUSMBERT 
zich reeds bij de Akademie 
der wetenschappen bekend en 
bood dit genootschap in 1739 
eene memorie aan, over de be
weging der vaste ligchamen 
door eene vloeistof; en in het 
volgende jaar gaf hij diegene, 
welke de integraal rekening 
ten doel heeft, in het licht. 
De akademie van wetenschap
pen nam hem in »?4» toen hij 
naauwelijks den ouderdom 
van 24 jaren bereikt had m 
haar midden op; en deze e-
ven zoo vleijende als eer
volle getuigenis, was de 
voorbode der' gunsten welke 
<ïe geleerde akademiën, den 

ijongen wiskunstenaars a's,om 

strijd bewezen. Van dit tgd-
stïp af tot op den ouderdom 
vaa omtrent 40 j a r e n l e e l f 
D'AXBMBBH* enkel voor de 
wiskunstige wetenschappen, 
en het was in dezen tuesclien-
lijd, dat hg de verhandelt!*-
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gen* memoriën en werken 
vervaardigde, die hem onder 
de wiskunstenaars, zijne tijd-
genooten, een en der eerste 
rangen hebben doen heklee-
den. Onder zijne wiskunsti-
ge voortbrenselen onderscheidt 
men j i.° Zijne Traite de dy~ 
namique (Verhandeling over 
de kennis der bewegende 
krachten) in 4.*» i743;of 1758 
Dty boek was de grondslag van 
zijneftroém als wiskunstenaar! 
» flij voegde, zegt CONBOR-
CEÏ , eene nieuwe berekening 
bij die, welker ontdekking de 
vorige eeuw had beroemd ge
maakt , en nieuwe takken van 
de kennis der beweging bij 
die van GALIMSÏ en NEWTON»" 
-— 2,0 Traite de l'equilibreet 
du mouvement des fluïdes 
{Verhandeling over het even-
wigt en de beweging der vloei
stoffen) in 4.to 1744 of 1770. 
— 3.° Réflexions sur la cau-
se générale desvents, {Over.' 
Weging over de algemeene oor
zaak der u/inden), in 4.t° 1747. 
Deze verhandeling, waarin de 
kiem, van de strenge toepas
sing der ontleding op de be
weging der vloeistoffen gevon
den wordt, deed den schrijver' 
derzelve eene plaats in de a-
kademie Yan Berlijn, den door 
deze maatschappij voorgestel; 
den prijs, en welligt eene 
jaarwedde van 600 galden 
verwerven, waarmede hij door 
den koning van Pruissen, aan 
wen dit werk was opgedra
gen , begunstigd werd. —< 4.0 
Recherches sur la précession 

Ei a83 
J 

des équinoxes et sur la mu-
tation de Vape de la terre p 

(Onderzoekingen over den «fe-
derafstand der nachteveningen 
en over de verandering van de 
as der aqrde)in 4.'° 1749,— 
5.o Essai d'une nouvelle thé* 
orie sur la résistance des fluï
des {Proeve eener nieuwe theo
rie over de tegèfistandbieding 
der vloeistoffen), in4.to 1752. 
— 6;° Recherches sur diffé-
rens points importans du sys: 
tème du monde, {Nasporin-* 
gen over verschillende getvig-
tige punten van het wereld
stelsel.) 3 Dl.n in 4.t°, 1754 

1756. —«• 7.0 OpuSCUleS 
mathématiques, {Wiskundige 
stukjes), 8 ül.n in 4.1» Deze 
verschillende schriften en som
mige andere, die ons van 
D'AIEMBERT over dezelfde on
derwerpen overblijven, zijn 
zonder tegenspraak de ware 
grondslag van zijnen roem. 
« Hij deelde met EUXER de 
eer een der beroemdste wis
kunstenaars zijner eeuw te zijn; 
indien men de moeijelijkheden 
in aanmerking neemt, zegt de 
Heer LACROIX, welke hij 0-
yerwonnen, de waarde der 
methodes , welke hij uitgevon
den heeft; — indien zgne 
yoordragt altijd duidelijk ea 
gemakkelijk was; indien zijn 
stijl altijd in overeenstemming 
stond met betgene, wat hij 
schrijft, indien de al te ver 
gezochtheid zijner voorstellen, 
hem niet dikwerf op afwegen 
bragt, «n indien bij zgne wis
kundige werken tot in de 
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Kleinste bijzonderheden was 
nagegaan, zou men hemwel-
Jigt in den eersten rang der 
wiskunstenaars plaatsen. Ook 
hebben de ontdekkingen van 
D'AKEMBERÏ' in de geschriften 
aijner opvolgers eene nieuwe 
gedaante aangenomen, die de 
lezers der verhandelingen, 
waarin dezelve voor de eerste 
maal in het licht zijd geko
men, al ineer ea meer ver
mindert; ook zijn zijne Ma
thematische werken nooit in 
ééne verzameling uitgegeven." 
•Wij hebben tot dus verre o-
ver D'AZEMBERT als wiskuns
tenaar gesproken, thans wil
len wij hem in eene nieuwe 
loopbaan Yolgen. De letter
kunde en wijsbegeerte, die 
vreemd moesten schijnen, aan 
een' schrijver, in de diepe o-
verwegingen der afgetrokkene 
wetenschappen verzonken , 
werden eensklaps het voor
werp zijner studiën en zijner 
yoortbrengselen. Hij begon 
zijne loopbaan met zijne Zn-
leiding tot de Fransche Ency
clopedie. Dit stuk of liever dit 
werk, waarin zich de naauw-
keurigheid desstijls, de duide
lijkheid der denkbeelden, de 
kracht en de sierlijkheid, met 
eene geleerde en welberede-
neerde ontwikkeling der men-
schelijke wetenschappen en 
kennissen vereenigd vinden, is 
het eenige ontegensprekelijke 
bewijs, dat hij der nakomeling
schap als beroemd schrijver 
aanbiedt. Hij werd veel ge
prezen en veel gehekeld, maar 

alle vooringenomenheid is ver
dwenen, en zijne Inleiding tot 
de Encyclopedie, is het be
langrijkste, stuk dier uitgebrei
de compilatie. Zijn' naam 
aan dit groote werk verbin
dende, en zich, om zoo te 
spreken met het voorhuis van 
dit gebouw belastende, legde 
B'AiEMBEaT zich de verplig-
tihg op, om aan het welge-
lukkea van hetzelve werkzaam 
te zijn. Hij bezorgde het wis
kundige gedeelte van hetzel
ve, en leverde eenige artike
len voor de geschiedenis en 
de schoone letteren, en hij 
zon zonder twqfel langer aan 
het nieuwe Sabel hebben ge
werkt, indien er tusschen hem 
en DIDEROT niet eene verkoe
ling was ontstaan. Omtrent 
dezen tijd (1751) werd hg lid 
der Fransche Akadeoiie en 
ging voort mét de uitgave zg-
ner letterkundige voortbreng
selen. In het algemeen bie
den dezelve, met de uifzonr 
dering van enkele stukben, 
niets bgzonders aan, en som
mige zelfs dragen het ken
merk eener onvruchtbare ver
beeldingskracht, eenèr al te 
gemaakte aanmatiging en na-
sporings ïnen ziet D9v,l??J* 
ne lofspraken over de Iedej 
der Akademie, opgeblazenüeia 
in den stgl, een' zekere» toe
stel, en ien al te duidelgk 
uitgedrukt verlangen, om door 
een kiesch en uitgezocht de«K-
beeld uitwerksels voórttebren-
genom het gevoel des gehoors 
optewekken. Dez<? lofspraken 
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zijn echter niet zonder ver
diensten, hoewel zij yerre on
der die van FONTENEI.I.E moe
ten geplaatst worden. Na 
D'AMEMBERT als wiskunste
naar en letterkundige te heb
ben afgeschilderd, moeten wij 
hem nog als wijsgeer voor
stellen, hem nog geheel in 
dat daglicht plaatsen, waarin 
hij zichzelven gesteld heeft, 
als de openlijke vijand van den 
Godsdienst, en den ijverigen 
Apostel des ongeloofs. In 
naauwe verbindtenis met al "de 
schrijvers, die omtrent het mid
den der vorige eeuw, het 
Christendom den oorlog aan
deden, deelde iMiEMBEitrin 
hunne gevoelens en plannen; 
hij was zelfs een der voor
naamsten der partij, en bij 
den dood van VOLTAIBE, O-
verweldigde hij, volgens de 
uitdrukking van GBIMM, het 
oppergezag der doorluchtige 
Kerk, waarvan VOLTAIRM het 
hoofd en de steunpilaar was 
geweest. »'AI.EM:BEB.X was 
echter geen stoutmoedige 
scbimper op den Godsdienst; 
lig heeft nooit de woede van 
den Filozoof van Ferney be
zeten; daar hij een minder 
levendig, een minder onrus
tig karakter bezat, was hij 
omzigtiger, voorzigtiger en 
bedachtzamer in zijnen ijver, 
en schilderde zich zelven in 
zijne briefwisseling af als ee-
nen man, dis Mappen geeft, 
en den schijn aanneemt alsof 
hij complimenten maakt; en 

deze vergelijking drukt genoeg

zaam de wijze van aanval uit, 
die door D'AIIEMBER.T gevolgd 
werd, hoewel hij zich meer 
dan eens van die gematigdheid 
verwijderd heeft, waarmede 
'hij zoo veel op had, zoo als 
men zich daarvan door zijne 
brieven van den 16 Junij en 
den 18 October Ï760 overtui
gen kan. AI zijne geschriften 
behalve die, welke betrekking 
hebben tot de wiskunde, dca-
gen min of meer den stempel 
zijner neiging tot ongodsdiens
tigheid. De inleiding tot de 
Encyclopedie, en de wijsgee-
rige en geschiedkundige arti
kelen , die hij voor dat werk 
vervaardigde, hoewel minder 
laakbaar dan zijne andere 
werken, die wij zullen opge» 
ven, laten echter dien wrjs-
geerigen geest big ken, dien 
hij zuo welgevallig en met zoo 
vele verknochtheid diende. 
D'AJLEMBERT ondersteunde Di~ 
DEB.OT, in de,zoo ongodsdiens
tige onderneming' der Ency
clopedie, en stelde zelfs met 
hem een der gedeelten op, 
van de verdedigingsrede van. 
den Abt DE PKADES (Zie dat 
artikel). Het losse stukje ge
titeld: Over de vernietiging 
der Jesuiten in Frankrijk, en 
de brief, die aan hetzelve tot 
bijvoegsel dient, is, volgens 
de Biographie, het onparrij-
digste stuk over de Jesuiten en 
hunne tegenstanders, maar al 
die het gelezen heeft, heeft 
zich kunen overtuigen, dat, 
onder voorwendsel van beur
telings met de Jesuiten en de 
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Jansenisten den spot te drij
ven , hg den Godsdienst iii een 
belagchelijk licht heeft gesteld; 
en dit is zonder twijfel de re
den, waarom V'OLTAIRE hem 
aanspoorde óm op denzelfden 
toon voorttegaan, én die wij
ze van aanval toejuichte. De 
Mélanges de littérature d'his-
toire et de philosophie (Let-, 
ter- en Geschiedkundige en 
wijsgeerige mengelingen), die 
ten opzigte van het letterkun
dige gedeelte, niet vrij van 
gebreken zijn, zijn zulks zoo 
veel te minder ten opzigte van 
het zedelgke gedeelte; en de 
JBloges académique.1 \Akade~ 
mische lofredenen) waarin men 
meer bescheidenheid vindt, 
verliezen deze verdiensten door 
de Iooze aanteekeningen, wel
ke de schrijver er bij gevoegd 
heeft. Daar stelt hij allen 
dwang ter zijde, en viert den 
vrijen teugel aan zijne boos
aardigheid , dikwerf zelfs ten 
koste der waarheid. Maar 
waarom houden wij ons bij 
die eerste voortbrengselen van 
ÏI'ALEMKERT op, tot wat 
einde maken wij zijne gevoe
lens, en zijne verknochtheid 
aan de nieuwe wijsbegeerte 
bekend? Laat ons die nood-

. lottige briefwisseling, een 
rampzalig gedenkteeken van* 
den haat en de trotschheid, 
onzer hedendaagsche ongeloo-
Vigen, openen. Daar zal zich 
de ziel van D'AIEMBERT in 
haar geheel ver toon en, en, 
zonder dat het noodig zij, ., 
zgne geschriften te ontrollen, f 

' zal hij zich zelven met ge
noegzame gruwelijke trekken 
afschilderen. Deze Briefm&« 
seling, met VOLTAIRE enden 
Koning van Pruissen, is, naaf 
het schijnt,, voor de nakome
lingschap geschreven s deschrij-
ver had twee afschriften van 
de eerste doen vervaardigen j 
de eene werd aan CONDORCET 
de andereaan WATEJCET toever
trouwd. Deze voorzorg' geeft 
genoegzaam te kennen, dat 
hij dezelve voor het publiek 
bestemde, en dat de Goddelijke 
voorzienigheid hem zoodanig 
verblindde, dat hij zelf een 
schandelijk gedenkteeken van 
de verdorvenheid en godde
loosheid zijns harten öprigtte. 
Daarbij, zegt een weinig ver
dachte schrijver, de fleer 
LACRETEMB , deden D'JZMW 
BBRX> en Vox.TJ.im een be-
klagenswaardigen aanval van 
verachting voor den Christe-
lijken Godsdienst, Een groote 
dichter en een groote mskuni-
tenaar , schijnen er elkander 
het vermaak te willen geven 
van eene samenzwering te spe
len..... Een denkbeeld heeft 
in hunne brieven de overhand, 
dat- namelijk, om tegen do 
openbaring al de kracht van^ 
den wp'sgeerigen geest ie ver" 
eenigen . . . . j>»Aw»eu»* » 
geelt in zgne brieven aan zg-
nen vriend raadgevingen en 
teregtwgzingen, &e "u n n e£ 
zaak nuttig kunnen zqn, na 
maakt hem bekend met ai 
wat er in Par4* voorviel» 

, welke onder-

file:///Akade~
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werpen hij behoort te behan
delen, welke mannen hij ia 
een belagchelijk licht moet 
stellen, juicht zijne schamp-
redenen toe, en schijnt der 

. zegepraal der wijsbegeerte ge
heel toegedaan te zijn. De 
'Briefwisseling met den Ko
ning van Pruissen heeft geen' 
anderen geest; D'AIEMBEKT 
toont aich.' in dezelve den af
gezant'der wijsbegeerte bij 
den Vorst. Nu; beveelt hij 
den Koning voorwerpen aan, 
om te plaatsen, jonge wijs-
geeren, om te begunstigen; 
dan dringt hij op het verja
gen der Jesuiten aan, en 
FREDEKIK ,is verpligt hem zij
ne verbittering te verwijten. 
Dan, eindelijk, verzoekt hij 
hem, aan den GrootenHeer, 
de wederöpbouwtng van den 
tempel van. Jeruzalem te vra
gen , om de Sorbonne in ver» 
leqenheid te brengen t en de 
iypsbegeerte te vermaken De* 
se weder opbouwing, schreef hij 
is mijne dwaasheid, soo als 
die van de vernietiging van 
den Christel'qhen Godsdienst 
7iet die pan den Patriarch 
van Ferney is ((Euvres de 
»''JxEMSBnv, Tom. XVIII. 
p. 309), Te midden van zoo 
vele bittere spotternijen, ont
snappen er- verbazende be
kentenissen aan zijne pen; hg 
beklaagt, lig verontwaardigt 
zich over de ongeloofelijke dol» 
zinnigheid en dwaasheid van 
den schrijver van hei leerstel
sel der natuur ; en het is niet 
voor de eerste maal, YOCg* 

hg" er bij, dat de wijsbegeer
te logenachtig eri ongerijmdis 
geweest. (Brief van den 16 Fe
bruari} 1783). Dus begon zij 
over haar eigen werk te blo
zen," en zelfs nog in hare 
wieg werd zij enkel door de 
dolzinnigheid der hartstogt 
goedgekeurd. B'AI.EMBER'T1 

bleef altijd te Parps, wei
gerde3 '' het voorzitterschap iet 
Academie Van Eer lijn aante-
nemen, en wees* de dringen
de uitnoodiging der keizerin 
van Rusland,-CATUA^ÏHAU,, 
die hem de opvoeding van har
ren zoon wilde toevertrou
wen, van de hand. Hij was 
zeer beroemd, had een zee» 
uitgebreide briefwisseling , en 
verkreeg na elkander jaarwed
den ten bedrage van 7,000 Ne-
derlandsche gulden. Hij bragt 
de laatste jaren zijns levens 
in smartelijke ongesteldhedea 
door, en stierf aan den steen 
den 29 Ogtober 1783 in den 
ouderdom van 66 jaren. Men 
zegt, dat zijne vrienden we
der opstonden, om hem , m 
zijne laatste oogenblikken te 
bewaken, en hem te belet~ 
ten, de grondbeginselen te 
logenstraffen, die hij beleden 
had; zij beroemden zich na 
zijnen dood, belet te hebben, 
dat hij den duikelaar speel-
de, en i,A HABI'JË schreef, 
dat een hunner hem gezegd 
had, dat B'AI.BMB'3111 zich 
als een bloofcartige had ge
dragen. .CflïW behandelt 
hem vrij slecht: Hy werd, 
8egt hij, beschuldigd, zeer 
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hartstogtelijk naar deji roem 
te hebben gestreefd, het hoofd 
der encyclopedistische partij 
te zijn, en ' dat hij, Om tot 
denselven te geraken, meer 
dan ééne onregtvaardigheid, 
meer dan ééne letterkundige 
snoodheid had bedreven, • . . . 
(Zie CONDORCET). Metgene, 
wat men niet kan ontkennen 
is, dat de hartstogten, welke 
de party geest inboezemt, %e\ 
herigk diegene wel waren, 
waarvoor hij kon vatbaar 
zijn..,. Daarna over den ti
tel van hoofd sprekende, dien 
men hem na den dood van 
VoiTAiHE gaf: Deze bena
ming, zegt h g , is nooit al
gemeen erkend geworden, In 
de oogen van vele lieden had 
hij denselven veeleer overwel
digd, dan gewonnen, en in 
dé oogen zelfs van het groote 
getal, bragt de voorrang zij
ner letterkundige titels , veel 
minder toe, om hem bij den-
zelven té handhaven dan de 
doorslepenkeid zijner listige 
kunstgrepen en zijner staathun-. 
de {Correspondance, tom. II» 
p. 373;. Deze afbeelding van 
B'AÜEMBERT komt genoeg
zaam overeen «net die van 
eenen anderen kunstregter, 
welke hem verwijt, van on
der het masker der gematigd
heid, al de dweeperijen eener 
overdrevene en wraakgierige 
eigenliefde te verbergen; ee
nen grooten *<5$lty van ijver 
voor de waarh\iw<*p.denroem 
der letteren aan Men dag te 
Zeggen i die werkelijk niets an

ders dan eene geskpene valsch-
heid en ijdelheid is. Wat er 
ook van.'zijne inborst en harts
togten, wezen moge, D'A-
IEMDERT zal altijd als een der 
ijverigste voorstanders van de 
nieuwe wijsbegeerte, en een 
der listigste vijanden des Chris
tendoms , dat hij met even 
zoo veel behoedzaamheid als 
overleg aantastte, beschouwd 
worden; en de nakomeling
schap zal zelfs uit zijne.pen 
vernemen, dat hij aandeza-
menzwering, die later den 
troon en het altaar omver
wierp, deel heeft genomen, 
of liever, dat hij dezelve be
stuurde. Zijne verdienste als 
wiskunstenaar is niet betwist 
geworden, ofschoon men dik
werf den kwinkslag herhaald 
heeft, dat hij onder de let
terkundigen een groote wis
kunstenaar, en onder de wis
kunstenaars een groote letter
kundige was, en in deze rang
schikking bekleedde hg eene 
eerste plaats. Als schnwa 
is hg niet boven het middel
matige verheven ; en z i j n e 

lettervruchten gaan met al te 
veel gebreken gepaard, dan 
dat dezelve in staat zouden 
zrjn hem een eervollen rang 
te verschaffen; als wjjWe«; 
beschouwd verdient M/>»* 
dan verachting, wg» n9 I e" 
gen den Hemel de gaven aan
wendde, die hij van den-
zelven ontvangen had, en ta
lenten , waarvan hg een zoo 
nuttig gebruik had kunnen 
maken, enkel ter bevordering 
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v van het kwade besteedde. Een 
goede wiskunstenaar, een mid< 
delmatige schrijver, een slech
te wijsgeer, ziedaar in drie 
woorden D'AiEMBERfc geheel 
geschilderd. Al de wijsgee-
rige en letterkundige werken 
van D'ALEMBERT , zijn te Pa
rijs vereenigd uitgegeven on-
den titel van (Euvres philoso-
phigues, historiques et litté-
raires de jfAtmiBMntf (f^ifs-
geerigó, geschied- en lette f han
dige merken vani? A&BMBE&I*) 
18 Dl,o in 8.vo i8o5* Deze 
verzameling bevat i.° De 
letterkundige én wijsgeerige 
Mengelingen: de beste stuk
ken der Mengelingen zijn: 
Proeve over dé Geleerden: 
1)'AI.EMBÊRÏ vordert van hen 
vele onafhankelijkheid. Be 
Inleiding tot de Encyclopédie, 
waarover wij reeds gesproken 
Itebbeü. Misbruik der Critiek 
in het stuk van Godsdienst: 
in dit laatste geschrift legt de 
schrijver vele behendigheid en 
vernuft aan den dag , hij toont 
ïn hetzelve de kunst om zijn 
gevoelen te verbergen, en 
«enen valschen middelweg te 
kiezen, tusschen hen, die den 
Christelijken Godsdienst on
beschaamd aanranden, en die
gene, welke er niets van zeg
gen. 2»° Lqfredenen voorge
lezen in de vergaderingen der 
fransclie Ahademie. 3.° Brief-
wisseling met VOWAIRE en 
den koning van Pruissen; 
eindelijk eenige Verhandelin
gen , en andere minder; be

lt. DEEI,, K 

langrijke stukken; 

A1.EN5ION (R.OBÈRÏ IVSp 
Graaf van). —* Zie ROBERT IV.» 
Graaf van AIEN^OK, alwaac 
er gesproken wordt van de 
Vorsten, die sedert ROBER*, 
het Hertogdom Alengon be
zeten hebben. ZieoókFnAN» 
CISÖTTS van Frankrijk Her
tog van Alenpon, 

AfcEOSTt (IOANNÈS.BAPS 
TISTA ) , eelt Italiaansch bouwt 
kunstenaar, bij Ferrare ge-
boten, en in i63ó Overleden, 
was zoo arm, dat hij in zij
ne jeugd verpligt was, om 
als opperman bij de metse* 
laars te dienen ; maar hij had 
zulk eenen gelukkigen aanleg 
voor de bouwkunde mede tec 
wereld gebragt, dat hij doof 
er over Ie hooren «preken „ 
al de regelen van deze kunsis 
en van de meetkunde leerde, 
en zelfs in staat was, oi» 
óver deae wetenschap wer
ken in hét licht te geven. 
Hg nam grootelijks deel aan 
de beruchte geschillen ovec 
de waterweegkunde , die er 
met betrekking tot de drie 
provinciën, Bologne, Ferrare 
enRomanie ontstonden, wel
ke gewesten zeer aan.over-
stroomingèn zijn blootgesteld, 
Aan hem heeft men het kas
teel van Ferrare .te danken; 
Mantua, Parma «a Femtië 
bevatten jjjÉ|^eekenen, die 
zgnen rtjj^^Hte Yetitrélw 

-ken. :M 
h 
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AIEK ( P A Ü I Ü S ) ; den 9 
November i6d6 te &««*-
^ i / ; eene kleine stad in het 
Groot-Hertogdom Luxemburg 
geboren, begaf zich onder 
de Jesuiten, en onderscheid
de zich door zijnen .ijver en 
zijne leunde, voornamelijk te 
Trier en te Keulen, alwaar 
zijne gedachtenis langen tijd 
in zegening is geweest. Hij 
heeft een groot aantal wer
ken in het licht gegeven, 
waarvan men de lijst in de 
Biblioiheca Coloniensis van 
Pater HARTZHEIM , bladz. 264 
kan vinden. Zij handelen 
over de godgeleerdheid, de 
wijsbegeerte, dezedekunde de 
godsvrucht, de schoone letteren 
enz. Deze geleerde en achtens
waardige religieus, overleed 
te Duren den 2 Mei 1727. 

AÜBBIO ( MATTHEÜS PE
TRUS D*} te Rome geboren, 
overleden ia 1600, onder
scheidde zich even zeer door 
zijn penseel als door zijne 
etsnaald. Hg was de kwee-
keling yanMioHAEi, ANGELO, 
en had zich den geest zijns 
meesters zeer eigen gemaakt. 
Onder al zgne stukken , wordt 
voor het zeldzaamste en 
naauwkeurigste gehouden de' 
Heilige CHRISTOFPEI, , dien hij 
op natte kalk in de hoofd
kerk van Seville in Spanje 
schilderde. | | g É | i t der boe
nen v a n j t f ^ H b l e beeld 
is eene J | ^ ^ H | dat men 
daaruit V ^ H H p r e e v c n . 
redigheid^B—aams oor-

deele. Eenvoudig en zedig,-
was deze kunstenaar de eer
ste, om zijnen mededingers 
regt te doen wedervaren. 

ALESIUS ( AIEXANDER ) een 
Godgeleerde van de Augs-
burgsche geloofsbelijdenis, in 
i5oo te Edimburg geboren t 
was in den beginne Catholijk; 
maar terwijl hij PAÏKICIUS 
HAMIMON, een Schotsen Heer, 
die Lutersch was, wilde be-
keeren, werd hg zelf Lu» 
tersch. Hg overleed in i565. 
Hg was de vriend van ME-
IANCHTON, en BEZA noemde 
hem het sieraad van Schot
land. Men heeft van hem 
Commentaria op den heiligen 
JodHXEs in 8.vo; op de Brit' 
"ven aan TIUOTBEUS, 2 Dl.n in 
8,v» op den Brief aan TxrOS 
in 8,v<y°P dien aan de Ro
meinen in 8.vo 

AÜESSI , ( GAJ&EAB ) de be
roemdste bouwkunstenaar zij
ner eeuw, tePerouse in i5oo 
geboren, stierfin 1572. Znn 
roem verbreidde zich door bg-
na geheel Europa. Hg le
verde aan Frankryk, Spanje, 
Duitschland, niet alleen plans 
voor paleizen en kerken, «naar 
ook voor openbare fonteinen 
en batalen, waarin m öe 
vruchtbaarheid zijner genie 
aan den dag legde. .Vele ste
den van Italië prgken oofc 
met gebouwen door hem op» 
gerigt; maar ia geene der-
zelver vindt men er zoo ve« 
als in Genua. AKGBSI, zegt 
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men, was ook nog geep be
dreyen ia andere wetenschap
pen en zeer bekwaam, om 
de gewigtigste Zaken te be
handelen. 

AÏ,ETHÏÜS •£* Zie AICÏMÜS. 

AMBXAHBER de Groofe , 
zoon van PBIXIPOTS, koning 
van Macedonië f werd in het 
jaar 356 \6óc J. C, te Pella 
geboren, in denzelfden nacht 
waarin de tempel van DIANA 
fe Efeze, in brand werd ge
stoken. Reeds vroeg liet de
ze Vorst blijken vrat hij een
maal zonde worden. Zijne 
jeugdige uitspanningen waren 
wonderen van kracht en be= 
bondigheid.. Hij beteugelde 
het paard Bucephalm, dat 
geen berijder had kunnen be
dwingen. J>at men mij, zei-
tle h i j , Koningen tot mededin* 
gersgeve, en ik zal in de Olym
pische spelen, om den prijs 
dingen. Hij zuchtte over de 
zegepralen van PHIMEPUB ea 
beklaagde zich, dat hij alles 
overwon, en foor hem niets 
zoude overlaten* Eene zoo 
zeer overdrevenè verbeel
dingskracht moest onvermij
delijk noodlottig worden voor 
de rust der wereld. AIEXAN-
BER was eerst zo jaren, toen 
hij zijnen vader opvolgde; hij 
begon zijne veroveringen met 
Thratië en lllyrië en verwoest
te Thebe. De bloedverwanten 
en het huis van PINDARUS , 
die in deze stad waren, wer-

• K 

den uit eerbied voor de ge
dachtenis van dien verheven 
dichter gespaard j en HOME
RUS schatte hij zoo hoog., dat 
hij den IMMA» altijd met zich 
droeg. Toen ALESANÏKËH d« 
Grieken aan zich had onder-' 
worpen, hield hij zich enkel 
met het ontwerp bezig, on* 
do Perzers te doen bezwij*9 

ken. Hij versloeg het leger; 
van DAIUUB bij den overtogt 
van de Granicus; veroverde! 
Jjydiè', lönië, Garië, JPatn* 
plvylië ea Cappadocië f in min
der tijd dan een ander ZOUK 
üoodig hebben gehad, om de** 
zelve te doorkruissen. Na 
daarop den Gordiaanachen. 
knoop doorgehakt te hebben j 
sloeg hij het leger van DA-
RIÜS , te Jstm andermaal; ea 
op dezen dag maakte hij zich 
Yan zijne schatten meester, 
nam zijne moeder, zijne vronvv 

[ en kinderen gevangen. Hij 
ontving dezelve met de goed
heid eens vaders en de pracht 
eens konings. Hg begaf zie?* 
in hare tent, door£i?HESTioN, 
zijnen gunsteling, vergezelde 
Daar de koninginnen zich voos 
dengenen gebogen hadden „• 
welken zij voor den koning 
hielden, zoo verschoondenziy 
zich bij den 'vorst toen zij 
hare dwaling hadden ontdekt» 
Neen, mijne moeder, zeide de 
overwinnaar tot SraiaAuma, 
moeder van DAHIWS , gij hebt u 
nietbedka&Èk*dete is een an« 

dere ^ 4 | 9 K P ' ' ®e S 'a g T a B 
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vergave van verscheidene ste
den , en vooral van Tyrus, 
dat hem eenigen tijd tegen
stand bood. Na het beleg 
dier stad, trok hij naar Judea, 
om de Joden te straffen» die 
hem, wijl hun zulks door 
hunne verbindtenis met de 
Perzers niet geoorloofd was, 
hulp geweigerd hadden. JAB-
BÜS, hun Hoogepriester,trok 
den vergramden vorst met 
veel luister te gemoet, die 
eensklaps van besluit veran
derde, van zijn paard afsteeg, 
den naam van den waren God, 
op den tulband van den Hoo-
genpriester geschreven, aan
bad, en de Joden van zijne 
bescherming verzekerde, JAD-
BUS toonde hem de voorzeg
gingen van DAHIHI, waarin 
geschreven staat, dat een 
Grieksche vorst het rijk der 
Perzers zoude omkeeren , en, 
toen AtEXANDER den tempel 
van Jeruzalem was binnenge
treden , droeg hij aan den op
persten Uitdeeler der zegepra
len en kroonen, in wiens boek 
de lotgevallen der volken en 
rijken staan geschreven, een e 
offerande op. Hij trok daar
op naat den kant van Egypte, 
alwaar bij zich ophield, om 
de stad Mexandrië te bou
wen, van welke hg het mid
delpunt van den handel aller 
natiën wilde maken. Daarop 
ging hij in den tempel van 
JUBITEU AMMON 'm.Lybië of
feren, om het «tiSftee doen 
antwoorden, ^ H R e z„on 
van dien God was. WARIVS had 

hem zeer voordeeligë aanbie
dingen laten doen, die hij van 
de hand wees. PAKWION 
bij deze gelagenheid gezegd 
hebbende, dat hij dezelve, 
iadien hij in de plaats van 
ALEXANDER ware geweest, 
zon hebben aangenomen: En 
ik ookt antwoordde hem zijn 
meester, indien ik PAMXE-
mon was. Hij was verder op 
niets bedacht, dan om zijnen 
vijand op te zoeken, en ver
sloeg hem in den veldslag van 
Arbella, in het jaar 33o vóór 
J. C. DARIUS had, volgens 
JÜSTINCS 400,000 man voet
volk , en 100,000 ruiters. De 
veldslag van lssüs had Phe-
nicië en Egypte voor hem ge
opend, en „de zegepraal van 
Arbella opende voor hem het 
overige gedeelte van JPersië 
en Indië. Hij tastte Poiur» 
aan, die onder al de konin
gen van dat land, het waar
digste was om 'AI-EXANDEK te 
bestrijden, Poiurs wilde zich 
vruchteloos tegen dien onstm-
mig'en vloed verzetten. AIEX-
ANDER overwon hem, en her
stelde hem op zijnen troon, 
hem echter, even gelijk de 
overige Indische koningen, 
schatpligtig makende; inde 
overwonnen landen zond h9 
verscheiden Grieksche volk
plantingen en deed er hg ae 
70 steden bouwen. Alrorens 
den Hydaspus over tetteK-
ken, om PORUS Je bestrijden, 
sprak hij, door het gevaar van 
dien overtogt getroffen, die 
woorden uit, welke hem gê  



AL 
heel doen kennen: « O Athe-
ners, aan welke gevaren stel 
ik mij niet bloot, om door u 
geprezen te worden!" In Ba
byion teruggekeerd, overleed 
hij aldaar aan een overmatig 
gebruik van den wijn, in het 
jaar 324 vóór J. C. slechts 
3a jaren oud zijnde. Men 
heeft te allen tijde yeel goeds 
ea veel kwaads van ALEXAN-
DER gezegd. Indien men hem 
enkel beschouwt als eenen eer
zuchtige, die een groot aan
tal menschen heeft doen om
brengen, die onder vreedzame 
volken het vuur en het zwaard 
heeft verspreid, zoo moet hij, 
even gelij k alle veroveraars 
hatelijk zijn. Maar deze in
druk van haat verzwakt, als 
men het heusche ên mildda
dige ia aanmerking neemt, 
dat deze wereldveroveraar, 
zelfs gedurende zijne over
winningen ten toon spreidde, 
dat hij na zijne zegepralen,; 
wetten maakte, volkplantin
gen stichtte, den handel deed 
bloegen, de kunsten bescherm
de, en aan zijnen leermees
ter AmsToïELEB, ter volma
king van de natuurlijke His
torie, eene aanzienlijke som 
gelds zond; indien men in 
aanmerking neemt, dat hij 
even zoo bekwaam was, in 
het handhaven zijner verove
ringen, als gelukkig om de
zelve te maken. In de snel
heid zijner handelingen, in 
het vuur zelfs atjner harts-
togten, zegt de president »E 

UBHMMjjjWM^r r.'u^i '*" 
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MONTESQÜIEU , werd hij door 
eene vervoering van rede ge
leid. Indien het waar is, dat 
de zegepraal hem alles gaf, 
zoo deed hij ook alles, om 
zich de zegepraal te verschaf
fen, niets achter, noch tegen 
zich latende, zijn .landleger 
nooit van zijne vloot verwij» 
derende, en zich op eene be
wonderenswaardige wijze van 
de tucht tegen het grooter 
getal bedienende. Hij beves
tigde al de deelen van zijn 
nieuw rijk, door de Grieken 
en de Perzers te veréenigen; 
en het verschil tüsschen de 
overwinnende en overwonnen 
volken te doen ophouden. De 
dood van DARIUS, zijnen vij
and , door eenen verrader ver
moord, deed hem tranen stor
ten. De bloedverwanten van 
dien ongelukkigen koning, 
werden door hem zoo zeer 
met voorkomende goedheden 
overladen, dat zij zijnen dood, 
als dien van den besten der, 
vaderen, beweenden. De 
moord Yan CIITCS, zijnen 
vriend, zijne liefde voor dea 
gesnedene BAGOAS, dien hij, 
onder zijnen naam liet rege
ren, de uitzinnigheid van voor 
den zoon van eenen God te 
willen doorgaan, de overdre-
vene wraak, die hij tegen 
de Tyriërs, welke zijne af
gezanten hadden omgebragl, 
en tegen zoo vele andere vol
ken uitoefende, wier eenige 
misdaad eene even zoo regt-
vaardige alwmoedige verdedi-

k 3 
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ging was, z '̂ae wreedheid je
gens den. dapperen Bmx,'land-
vxiogd van Gasa enz, zijn vlak
ken, die zijnen roem zeer be-
gwalken. De toorn, de wijn, 
de vrouwen, de hoogmoed, de 
onnafaurlij&e liefde, enz. ver-
eenigdea sich op het einde zij-
per dagen, om zgne gedachte-
aio verachtelijk en hatelijk te 
maken, öe geschiedschrijvers 
ftebben^ons AIEXANDEB. met 
eene middelmatige gestalte af
geschilderd, het hoofd een 
wéinig voorover, en met le
vende oogen, vol vuur. Het 
verhaal van eenige trekken 
Bal dienen, om zijn karakter te 
doen kennen, zoodanig als het 
was, toen de hartstogïen hem 
öiet beheerschten. Toeneen 
dichter hem eens zeer slech
te verzen.had aangeboden, liet 
aij hem zeer mildelgk beta
len, op voorwaarde echter, 
dat hg zich niet meer met 
vereen maken zoude bemoei-
jen. Een andere dier vlei-
|ers, welke men geschied-
fichr^'vers noemt, las hem bij 
hef overvaren eener rivier, 
de beschrgving van eene zg-
ner veroveringen voor, waar-
"ï f.̂ , waaibeïd, door belag-
cnelqke vergrootingen ver
v a l s t werd: de verontwaar. 
dJgde veroveraar wierp het 
werk in het water, Zgne 
eucht voor de kunsten, open
baarde zich bg verschillende 
gelegenheden. Op het enkel 
verzoek van eenen wijsgeer 
(ANAXIMENES) , die eenig deel 11 
«an »gne opvoeding had ge- II 

had; vergaf, hij aan eene 
stad (Lampsacus), die hg ge
zworen had te zullen ver
woesten. Hg had het niet 
zeer gewone geluk, teedere 
vrienden te bezitten. Het is 
waar, dat zijne gehechtheid 
aan EPHESMON , verdacht 
werd gehouden van de gren« 
zen der betamelijkheid te bui
ten te gaan , maar wijl de ge
schiedenis van dezen gunste
ling niet dan lofwaardige en 
moedige daden verhaalt,schijnt 
hij te verdienen, dat men aan 
deze beschuldiging geen vol
komen geloof hechte, hoewel 
deze soort van schanddaden, 
onder de heerschappij des 
Heidendoms en der Yalsche 
wijsbegeerte, niet dan al te 
gemeen was. Daags voor den 
veldslag van Arbelle, kwam 
men hem zeggen, dat vele 
zijner soldaten samenspanden, 
om datgene te rooven en voor 
zich te behouden, wat zij 
het besje onder den buit der 
Perzers zouden vinden \ Zoo 
veel te heter, zeide hij', dat 
is een bewijs, dat sij lust heb
ben, om dapper te vechten. 
Hij bezat eene zeldzame edelr 
moedigheid, e» men heeft de 
geschenken aan zijne soldaten 
gedaan, op i5o millioenen 
guldens geschat. Op eenen 
zekeren dag eenige muilezels 
ziende aankomen, die met 
geld beladen waren, dat men 
hem zond, ontdekte tg eenen 
geleider, wiens dier onder 
weg gestorven was, en die 
met moeite, onder den last 



Van» eenen zalc, diea hg op 
zijnen rug droag , naderde ; 
oogenblikkelijk gaf hij hem 
den zak ten geschenke. Zich 
op eenen anderea tijd, een 
weinig achter zijne henden 
opgehouden hebbende te mid
den van eenen bergweg met 
sneeuw bedekt, ontdekte hij 
eenen eenvoudigen soldaat, 
die door koude en vermoei-
jenis buiten kennis was ge
raakt; hg nam hem in zijne 
armen, bragt hem zelf naar 
de plaats, waar de 'anderen 
hem met vuur wachtten, en 
verliet hem niet alvorens hij 
hem volkomeri hersteld zag. 
Deze lofwaardige daden* wor
den zonder twijfel opgewogen 
door een groot aantal slech
te; maar zij zijn daarom niet 
minder bewonderenswaardig 
in eenen vorst van het licht 
Van den waren Godsdienst be
roofd , ontbloot van de grond
beginselen eener vaste en 
consequente zedekunde, die 
zoodanig verblind was, dat hij 
de onregtvaardigheid en bar-
baarschheid der veroveringen 
als des eenigen ea waren roem 
beschouwde, „De geschiede
nis van AMSXAHDEU is door 
QUIHTÜSCUKTIUSROTÜB, met 
meer welsprekendheid dan 
waarheid in het Latijn be
schreven; maar de voornaam
ste daadsaken schijnen niet 
in twijfel te kunnen worden 
getrokken. Vele andere schrij
vers, hebben ditzelfde onder
werp behandeld; hunne uit-. 

E. ag5 

eenloopeiide verhalen zija door 
den Heer DE Si, Caoix, ia 
zijn w e r k , getiteld : Examen 
critiqué des ancien historiens 
D'jiZBXJHDZis, (Ophelderend 
onderzoek der oude geschied* 
schrijvers van AZEX4NBBR) 
op eene geleerde wijze on
derzocht. 

ALEXANDER , tiran van* 
Pheres i a TheSsalie, door 
PELOPIDAS , ïhebaansch veld
heer ia het jaar 364 vóóc 
J. C, overwonnen, werd ee-
nige jaren daarna door zijne 
Yrouw, die door zijne drie 
broeders ïïsiraoN, LYCOEHKON 
en PITHOIIATSS geholpen werd, 
vermoord. Hij had zich door 
zijne wreedheden geducht ge
maakt, 

AwSXANDER (JANNETT8) ko~ 
ning der Joden; zoon van 

j HiRCANüs, en broeder van 
AnisTOBuixra, regeerde als 
een.tiran, en stierf aan een 
buitensporig gebruik van den 
wijn, in het jaar 74 voor 
j . C. Op eenen dag dat hij 
voor zijne bijzitten een feest 
had aangeregt, deed hij 800 
zijner onderdanen, die hij in 
eenen opstand had gevangen 
genomen, kruisigen en voor 

j hunne oogen, hunne vrouwen 
! en kinderen vermoorden. 

AiEXANDER BAIAS, koning 
van Syrië, die eenigen tgd 
na den dood van AKTIOCHUS 

l EPIÏHANE», wiens zoon bij 
k 4 
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worgaf te zïjo, regeerde, was 
slechts een bedrieger, Hij 
verbond zich met de Joden, 

' die hem hulp verleende te
gen pEMBTBipa Sowsn. Hij 
leefde in het jaap iöi. v<5ó"r 

AlESANDJEB' PoiYHISTOE , 
Sn het jaar 85 vóór J. C. te 
Milet geboren, [schreef 4a 
taalkundige, wïjsgeerige en 
geschiedkundige Verhandeliri' 
gen, waarvan ons slechts eer 
öige fragmenten in ATBENEVS, 
PÏ.ÏTTAKOJÏÜS , EPSEBIÜS en 
P*INIÜ3 zijn overgebleven. 
Men vindt er eene bewonde
renswaardige overeenkomst in 
pet de gewijde geschiedenis, 
vooïal in hetgene, wat hij 
over den Zondvloed, den 
torenbouw van Babel enz. 
«egt: men moet zulks als de 
vrucht dep eerste nog be
staande overlevering, of der 
kennis der ingegevene boeken 
beschouwen, welke door ee
ne veel oudere vertaling, 
dan die der zeventigen, en 
waarvan EVS-EBIUS in zijne 
Evangelische Voorbereiding 
spreekt, onder de volken 
yewpreid waren, 

AlSXA^DJËR Djj FAJ?BXAGO-
piea , te -Abonotica geboren, 
was een kwakzalver, ïi» den 
«maak yan APPOIONIPS van 
Tyajfg, Hij doorliep het land 
niet eene oude vrouw, aan 
welke hg zich enkel om ha
re rijkdommen verbond, en 
<&e »^ yeriiet, zoodra h% 

haar van alles beroofd had. 
Daarop keerde hij in zijne 
provincie terug, en doormid
del van eenige godspraken der 
Sibyüen , waar of valsch, die 
bij naar zijn goeddunken in-
rigttê, werd hg van toove-
naar een profeet. Hij bezat 
vernuft, behendigheid enge-
slepene list, en vooral het 
voorregt van eene indrukver* 
wekkende gestalte en een in
nemend gelaat, dat_ in de 
oogen van het misleidê  ge
meen zijne minste verdiens
ten niet waren. Hij maakte 
de aanstaande komst vanden 
God JEshulaap bekend, Ee
nige dagen daarna toonde hij 
eene kleine slang, welke hij 
in een ei verborgen hield,' 
en liet den volgenden dag 
eene andere zien, die veel 
grooter was, en welke hg 
zeide dezelfde te zijn. "lt 

dier was bijzonder tam, en 
verrigtte duizende verraafce-
lgke kunststukken. Er was 
niet meer noodig, om ereei 
nen God van te maken. 
Men droeg aan hetzelve of
fers en kostbare gaven op 5 
er werden ter eere van het
zelve zilveren standbeelden 
opgerigt; men kwam van al
le kanten, om deszelis god-
spraken te hooren; want men 
moest wel iets weder meene
men voor al hetgene, wat m e a 

aan hetzelve bragt MAROTTS 
AÜKEMUS , die zich |>8te|n^ 
door wijsgeerige vleijerijen het 
vermaken, was de laatste 
niet, die door den kwakzai-

\ 
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ver bedrogen werd, daar hij 
denzelven niet alle eerbewij
zen zijn bof liet binnen ko
men. De veldheer der Kei
zerlijke lijfwacht had de zwak
heid hem over het lot van 
eenen veldslag te doen raad
plegen. Het nieuwe orakel 
beloofde de overwinning mits 
men eenen leeuw in den Do-
nau zoude werpen. De voor
waarde werd vervuld, en de 
veldslag verloren. De profeet 
Werd niet in de war gebragt, 
om eene voorzegging» die hij 
beweerde kwalijk verstaan te 
zijn,^ Er was niets minder 
noodig, om het bijgeloof te 
doen ophouden, dan zijn dood, 
die in 178 plaats had, te 
meer daar hij verzekerd had, 
110 jaren oud te zullen wor
den, en hg, in den ouder» 
dom van 70 jaren aan eene 
verzwering aan het been o-
verleed. LUOIANUS heeft ons 
zijne geschiedenis en zijn 
afbeeldsel nagelaten, 

AfcEXANDEB. SEVERTTB ( M A K -

CÜS AÜRELIUS SEVERUS AlEX-
ANBEB.) Romeïnsche Keizer, 
werd door HEi.iaGABAi.trs aan
genomen , die hem den naam 
van ALEXANBER gaf. Deze 
Keizer gebelgd, dat de jon
ge Ccssar al zijne buitenspo
righeden niet navolgde, be
raamde het ontwerp, om hem 
van het leven te beroovenj 
maar wijl bij de liefde der 
soldaten voor ALEXANDEK. ken
de , durfde bij het niet ten 

K 

uitvoer, te brengen. AIEXAN-
BER , na den treurigen dood 
van HEI.IOGABAI.IÏ3 , in het 
jaar 222 in den ouderdom 
van i3 jaren tot Keizer uit
geroepen , ruimde, volgens 
den wijzen raad zijner moe
der MAMMJEA, al de mis
bruiken van het vorige be
stuur uit den weg. Het ge
luk zijner volken was zijn 
voornaamste doel. Hij bragt 
zijne dagen tusschen geleerde 
e» verlichte vrienden door, 
om van de eerste te leeren 
en de andere te raadplegen. 
Hij versierde Rome met nieu
we scholen voor de schoone 
kunsten en wetenschappen. 
Hij betaalde niet alleea de 
Hoogleeraars, die dezelve'on-
derwezen maar ook de arme 
leerlingen, die lust voor stu
die hadden. Den aanzienlij
ke geletterden gaf hij in zijn 
paleis eene huisvesting, Hij 
wist van pas te beloonen en 
te bestraffen: Een zekere 
TimiNtrs, verkocht het aan
zien , dat hij bij den Kei
zer had aan zijne gunstelin
gen , ALEXANDEB, beval', dat 
hij aan eenen paal zoude 
gebonden worden, en dat 
men rondom hem • hooi en 
groen hout zoude ontsteken, 
terwijl een heraut moest 
roepen: Be roak-verkooper 
wordt door den root gc<* 
straft. Bij zijne komst tot 
den troon was het Keizerlijke 
paleis, een afgrond, die al de 
inkomsten des rgks inzwolg. 

k5 
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Er besïooden yele iratteloo-
ze bedieningen, die hij , al
le afschafte. Voor den da-
gelijkschen dienst Behield hij 
enkel de hoogstnoodige per
sonen. De prscfit der équi-
pagisn en vooral der maal
tijden raakte geheel buiten 
gebruik, Enkel op de fees
telijke dagen werden er op 
de tafel van ALEXANBER slechts 
twee faisanfen, en twee jonge 
feoenen voorgediead. Om ee
ne goede keuze, in de tot 
publieke ambten bestemde 
personen te doen, liet hg 
Mnne namen, vóór hunne be
noeming , afkondigen; iedere 
partikulier had alsdan het 
regt om al wat zg voor en 
tegen dezelve wisfen bskend 
te maken. Wanneer de o-
verheden benoemd waren, 
deed hg. hun, als zij zulks 
waardig waren, allerlei eer 
bewijzen, zelfs tot hen met 
zich in zijne draagbaar te 
nemen. Hij beteugelde de 
woede der Heidenen tegen 
den Christelijken. Godsdienst, 
en gaf zelfs een bevelschrift 
uit ten yoordeele van dege
ne, die denzelven beleden. 
Men vindt in dat besluit den 
volgenden grondregels -Dat 
liet van meer belang is, dat 
God aangebeden worde, op 
welke wijze /iet ook wezen 
moge, dan het voor kooplie
den is om de eene plaats bo
ven de andere, ter bevorder 
ring van hunnen handel te 
verkieten. Een grondregel 
dien men in deze eeuw ge

heel op eene tegenovergestelde 
wijze leest. Het was bij gele*» 
génheideener voor eene kerk 
bestemde plaats, die de Hei
denen aan de Christenen wil
den ontweldigen; dat ALEX-
ANBER dit bevel ten yoor
deele van deze laatste uit
vaardigde. Zijn doordringen
de geest had hem de wijsheid 
hunner zedekunde doen be
grijpen, en door zijne goede 
inborst schepte hg vermaak 
in dezelve. LAMMI»» ver
haalt dat hg J. C. vóór zgri 
eigen persoon aanbad, en dat 
hij zijn beeld in zijn La'ra-
Hum, of zijne huiskapel, plaat
ste. Hg had échter het ge. 
luk niet het Christelgke geloof 
te omhelzen, ten minsteer 
bestaat geen bewijs van,' De 
bekeering der Vorsten is zoo 
moegeigk, het licht huns 
verstands wordt door, zoo ve
le middelen van verleiding 
bestreden, de geest des E-
vangelies is zoo ver van 
de pracht, van den hoog
moed, en van het bederf der 
hoven verwijderd, dat men 
zich niet behoeft te verwon
deren indien de schgnbaarste 
waarschijnlijkheden 'en ae 
gunstigste neigingen zoo zew-
zaara met eeaen goeden uit
slag bekroond worden, y«-
pligt om ARTAXEBXES den oor
logaan te doen, ovenvoa.hJ 
hem, en onderscheidde zch 

evenzeer door de handhaving 
der tucht als door zgnennioett. 
Öe Galliërs aan de te gwo-
te vrijheid gewoon, stomen 
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tegen hem op. Een zijner, 
officieren * MAXIHWUS ge
naamd, bragt hem met zijne 
moeder, bij Ments, ia a35 
'm den ouderdom van 26 ja
ren om het leven. De se
naat wees aan beide de ver* 
plaatsing onder de goden toe, 
Deze Keker had bij zijn le
ven de titels van Beer en 
God, die de Heidensche godde-, 
loosheid, aan zoo vele Kei
zers had toegezwaaid, die; 
slechts dien van tiran en mon
ster verdiend hadden, ajtijd 
geweigerd. — Zie MAMMBA... 

ALEXANDER 'I, (Heilige) 
volgde den heiligen EVARISTUB 
in het jaar 109 op deq 
stoel van den heiligen PE-
TJKUS op, en overleed den 3 
Mei l ig . Tien jaren be
kleedde lig dus de Pauselijke 
waardigheid. Wij Yinden in 
de oudheid geenebij zonderhe
den betrekkelijk zijn leven. 
Hij wordt in de Canon der 
Mis onder de Martelaars ge
teld. Hij wordt ook in het 
Sacrementarium, van GREGO-
aitrs den Groote,, 'm. den ou
den Kalender door Pater FRON-
•EEAF uitgegeven, en in al 
de Martyrologiums, met den 
naam van Martelaar bestem
peld. De Brieven, welke 
hem worden toegeschreven, 
zijn valach* 

AMSXANDER. II,, eerst AN-
BELMÜS genoemd, was een 
MUanees; hij werd ia 1061 
van den stoel van Lucca op 

dien van Rome verplaatst. 
Wijl deze verkiezing zonder 
deelneming van Keizer HEN-
DSIK IV", was geschied , stel
de deze gewelddadige Vorst, ; 
die de geestelijke ambten ver
kocht, tegen den nieuwen 
Paus, eeneft in zijne zeden 
zeer bedorven man, CADA-
IOÜS , Bisschop van Parma, 
dïe den naam van HONORI-
TJS II, aannam. AIEXAMDER 
behield da overhand op zij
nen mededinger, verjoeg hem 
uit Rome, en deed hem 
in verschillende Kerkverga
deringen Yeroordeelen. Hn> 
DEER AND , later onder den 
naam van GREGQRIÜB VII» 
bekend, spoorde hem aan om. 
Keiaer HENDRIK.IV*;, die de 
scheuring onderhield, voor 
z'jne regtbank te dagvaarden. 
Het was door de zorg van 
HIIDEBRAND, dat de Paus", 
doer de legerbenden dec Gra
vin MATHILDA ondersteund, 
zich het grondgebied deed 
wedergeven, dat de Noor-
mansche Vorsten aan dea 
Heiligen Stoel hadden ontwel-
digd. Wij hebben van de
zen Paus verscheidene Brie
ven , onder welke diegene 
vooral dienea gemeld te wor-* 
den, welke hij aan de Fran-
sche Bisschoppen schreef, bij 
gelegenheid der ongelnkken, 
welke de Joden ondergingen. 
Vele Christenen, dien naam 
onwaardig, hadden als toen 
de vreemde Godsvrucht die 
ongelukkigen te vermoorden, 
aicb, verbeeldende daardoor 
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Bet eeuwige leven (e verdie
nen. AIEXAHJDEK 'prijst de 
Bisschoppen zeer, zich tot 
deze wreedheden, omtrent 
een volk, eertijds door God 
bemind, en dat zijne regt-
yaardigheid over de aarde 
Terspreid heeft, niet geleend 
te hebben. De brief dien 
hij aan HAROID , Koning van 
Noorwegen, schreef, is niet 
minder belangrijk, en bewijst 
liet Godsdienstige vermogen, 
dat de ftoomscïie Opperpries
ters, zoowei in het ijskoude 
Hoorden, ais in de brandende 
Zandwoestgnen van het Zui
den , tot welzijn der mensch-
h.eid uitoefenden, s Wijl gij 
ïn het geloof en de tucht 
nog weinig onderwezen zijt,'' 
schreef hg hem, » betaamt 
liet ons, die met het opzigt 
der geheele Kerk belast zijn, u 
door menigvuldige teregtwij-
zingen te onderrigten; maar 
•wgl de groote afstand ons be
let zulks in persoon te doen, 
hebben wij dezea last, aan 
den Aartsbisschop van Bre
inen, onzen legaat, opgedra
gen. Weest dus verzekerd, 
dat door zgne stem te vol
gen, gij aan den Heiligen 
Stoel zelven gehoorzaamheid 
bewijst." Hg overleed den 
s i April 1073, 

AXEXANBER III.; te Siena 
geboren, was Kardinaal en 
Kanselier der Roomsche kerk. 
Na den dood vaa ABHIANUS 
IV.; werd bij in ij59 door 
al de Kardinalen tot deszelfs 

opvolger verkozen, behalve 
door drie gemelijke Kardina
len , waarvan er twee den 
onwettigen Paus VICTOR IV. 
benoemden, die zoo onbe
schaamd was, dat hij den 
opperpriesterlijken mantel van 
de schouders van den wettigen 
Paus rukte, om er zich mede 
te bekleeden. Keizer FHEDB-
RIK BARBEROUSSA belegde ïn 
1160, te Paria eene onwet
tige Kerkvergadering, die ten 
voordeele van Ytovoa uitspraak 
deed» AIEXANDER III., die 
naar Anagni was geweken, 
excommuniceerde den Keizer. 
Eenigen tijd daarna vlugtte de 
Paus naar Frankrijk, alwaar 
de Keizer hem vervolgde. 1 oen 
VICTOR in 1164 overleden was, 
liet FREDERIE eenen anderen 
Paus, onder dea naam van 
PASCHAXIS III-, zalven, en 
noodzaakte hem, .KABM.AH 
Groote, te canoniseren. JNa-
dat AHSXANMR FranhrijhA-
waar hg door den koning Lo-
DEWITK den Jonge, zeer, wel 
onthaald was, verlaten had, 
ging hg naar Italië, om de 
Venetianen tegen den keizer 
te wapenen. FREBERIK, *» 
deze onlusten moede en ver« 
p%t, om de vlugtte neme», 
bood dea Paus den vrede aan. 
Men bepaalde eene bneen-
komst te Fenetië , alwaar de 
Keizer de voeten van denge
nen kuste, tegen wie» hg z»cn 
gewapend had. fr*1**0»1.;*' 
opvolger van den onwettigen 
Paus PASCHAIISIII. poerde 
scheuring af, De wg*e en 
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vredelievende AIEXANDER ont
ving hem met de goedheid 
eens vaders, en liet hem aan 
zijne tafel eten. Niets is meet 
strijdig met het karakter van 
dien Paus, dan de fabel, wel
ke verhaalt, dat hij den voet 
op den hals van keizer FBE-
BERIK zou hebben gezet, zeg
gende: Super aspidem et ba-
siliseum ambulabis; De groot
ste vijanden van den heiligen 
Stoel, bekennen, dat zulks 
een van alle waarschijnlijk-: 
heid ontbloot sprookje is. 
ALEXANDER deed weder zijne 
intrede in Rome, beriep er in 
1179 het derde algemeene 
Concilie van Lalranen, en 
stierf den 3o Augustus-i 181,; 
door de Romeinen bemind en 
door Europa geëerbiedigd. 
Deze Paus vernietigde de lijf
eigenschap, en terwijl hij aan 
de onderdanen de vrijheid 
schonk, wist hij aan de ko
ningen ook de regtvaardigheid 
te leeren: hij noodzaakte dien 
van Engeland, HENDRIK II. 
den moord van den heiligen 
THOMAS van Kantelberg te 
boeten. Hij is de eerste Paus 
geweest, die zich de heilig
verklaring heeft voorbehouden; 

een besluit, waarvan mende 
diepe wijsheid moet bewonde
ren , niet alleen , om de hei
ligverklaring eerbiedwaardig te 
maken, en dezelve algemeen 
te doen aannemen, maar voor
al in om de misbruiken en de 
ligtzinnigheid te voorzien, 
waarmede de meeste der, Me-
tropolitanen, zulk eene ge-
wigtige zaak behandelden* 
Vele zijner voorgangers had
den reedsgetracht,omindeze 
wanorde te voorzien, maar 
hunne pogingen waren niet 
volkomen geslaagd. (Zie heili
ge UiRicHof UDALBICH). De 
heiligverklaring van den hei
ligen WAETERUS of WOUTER , 
abt van Pontoise door den 
Aartsbisschop van Rouanenm 
n53 gedaan, is het laatste 
voorbeeld, dat de geschiede
nis oplevert, van Heiligen, 
die niet door de Paussen zijn ge-
cannoniseerd. Alexandrië [*), 
eene Italiaansche stad in het 
Milanesche werd te zijner ee-
re gebouwd. Lucius Hl. 
was zijn opvolger. 

AIEXAHDER IV* i Bisschop 
van Ostia, uit het huis der 
graven van Segni, werd na 

{*) In het Italiaansch Alessandria della Paglia, (Alexan-
dria Van Stroo) volgens fitisscszire, wijl men aldaar in 
plaats pan hout, stroo brand; doch volgens MOHERI, met 
meer waarschijnlijkheid, wijl' de muren dier stad in den be
ginne slechts van stroo en hout met klei bestreken waren» — 
Het is eene fabel, dat die stad aldus sou genoemd sijn, w'ul 
de Keizers er eene kroon fan stroq^ ontvingen. 

V e r t a l e r . 
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INN0CEH-TI1T3 IV., fa 1S54 tOt 
Paus verkoren. Zijne eerste 
«org was, om zich tegen MAN-
FBED, natuurlijken 200a van kei
zer FREDEHIK, die zijne voor
gangers verontrust had, té ver
zetten. Hg gaf de beleen ing van 
het koningrijk Sicilië, waar* 
van die tiran zicfo had meester 
gemaakt, aan EDMON» zoon 
van den koningvan Engeland, 
AI-EXANDER begunstigde, even 
gelijk zijn oom GREQORIUS IX» 
de Franciskaner Monniken» 
Hij vaardigde verscheidene 
bullen, ten voordeele der Pre-
dikheerea tegen de Universi
teit van Parps uit, Hij ver
oordeelde het dweepachtige 
hoek, Yan WIELEM DE SAINT-
AÏÏCÜR, over de gevaren der 
laatste tijden , en het eeuwige 
Evangelie., door Francisca
ners opgesteld. Nadat de hei
lige koning LOBEWUK hem 
verzocht had, de inquisitie in 
Frankrgh intevoereh, zond 
hem de Paus in ia55 Inqui-
sitie-meesters. Omtrent dezen 
tijd vereenigde hg vijf broe
derschappen van Kluizenaars 
in een enkel ligchaam, te we» 
ten twee van den heiligen 
"WII.HEI,MÜS , en drie van den 
heiligen ATOU8TI:KUS, AI.ES-
ANBER deed pogingen, om de 
Grieksche kerk met de La-
tijnsche fe vereenigen, en om 
de Christen-vorsten tegen de 
ongeloovigen te wapenen, toen 
hij te Vüerbo den 2$ Mei 
1261 overleed, als een goed 
vorst, en een ijverig Op
perpriester betreurd, URBA-

HUS IV. volgde hem op; 

ALEXANDEU V. werd op hef 
eiland Candia van zeer arme 
ouders geboren, die hij nooit 
gekend heeft. Deze man, 
die eenmaal Paus moest wor
den bedelde zijn brood van 
deur tot deur. Een Francis» 
kaner Monnik, die in dezen 
jongeling veel aanleg bespeur
de, onderwees hem, en gaf 
hem het kleed zijner orde} 
hetwelk hem de middelen ver
schafte, om in de Universi
teiten van Oxford en Parijs 
te gaan schitteren. In Xom-
bardijë teruggekeerd, benoem
de hem GAIEAB VISCONTI , 
hertog vaij mlane, tot voogd 
over zijnen zoon, en verzocht 
voor hem het Bisdom van 
Vicense, dat van Novarre, en 
eindelijk het Aartsbisdom van 
mlane. INNOCENIIÜS VU» 
vereerde hem met het pur
per, en benoemde hem tot 
zijnen legaat in Lombardjjê. 
In 1409 werd hij in het Con
cilie van Pisa tot Paus mt-
geroepen, en nam er sedert 
de ïQ.e zitting het voorzitter
schap waar. AI-ÉXANDER V. 
vergat, hoewel op den stoet 
van PETRUS gezeten , zgnen 
ouden staat niet, en znn Ka
rakter scheen; verheven ge
noeg, om agne gevoelens en 
zrjn gedrag naar eene zoo 
verhevene waardigheid in te 
rigten. Hg was gewoon te 
zegden, dat hg, gelVh f?w, 
voorgangers niet kon bekoord, 
worden, o/n xiïne bloedv^" 
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wanten te vergroolen', daar 
lip noch vader, noch moeder t 

noch broeder, noch zuster, 
woc/i wef/' ooit gekend had. 
Hij overleed.in 1410, na het 
Concilie van Pisa bevestigd 
te hebben. 

AKGXANDEB. VII werd te 
Valence in Spanje geboren, 
De meeste Italiaansche schrij
vers, bijna altijd buitensporig 
hetzij in lofspraken, hetzij in 
hekelingen, hebben dit hoofd 
der Kerk niet gespaard. Zij 
verhalen, dat hij na den 
dood van INNOCENTIUB \ïll, 
in 1492, de Pauselijke waar
digheid kocht. Hij was uit 
het geslaclit van LENZOU van 
wege zijnen vader, en van 
BORGIA door zijne moeder. 
Hij nam dezen laatsten naam 
aan, toen zijn moederlijke 
oom, CUx.ix.Tira III, tot Paus 
werd verkoren. CAMXTDS. be
noemde hem in 1455 tot Kar
dinaal, daarna tot Aartsbis
schop van Valence, en onder-
kanselier. SIXTUS IV. zond 
hem als legaat naar Spanje, 
alwaar hij veel verstand en 
ongebondenheid aan den dag 
legde. Hij had (naar men be
weert) bij eene Romeinscbe 
dame, VANOZIA genaamd, 
vier zonen en eene dochter 
verwekt, die alle hunnen va
der waardig waren, GasAn, 
de tweede zijner kinderen, 
was een monster van losban
digheid en wreedheid. Vol» 
geus de algemeene spraak, 
werd hij en zijn oudste broe

der, de Hertog van Candia 
beschuldigd, elkander de gun
sten hunner zuster LUORETIA 
betwist te hebben, aan C23-
SARwerd daarenboven'te last 
gelegd zijnen mededinger ver
moord en in den Tiber ge
worpen te hebben, A M X -
ANDERVI., die hem, ondanks 
al zijne gebreken, vop eene 
dwaze wijze lief had, spaar
de geene middelen, om zijne 
verheffing te bewerken. Er 
bestaan geene misdaden, die 
men hem, om tot dat doel 
te geraken, niet te last'heeft 
gelegd: doodslag, sluikmoord, 
vergiftiging, geestelijke ambt-
kooping, met één woord, al
les wat maar strafwaardig is. 
Het ontbrak deze zoo godde» 
Iooze Opperpriester echter, 
niet aan verbindtenissen meï 
al de vorsten van zijnen tijd, 
die bijna alle door hem be
drogen werden. Hij spoorde 
KAKEL VIII. aan, om het ko
ningrijk Napels te komen ver
overen ; en zoodra deze vorst 
er zich meester van had ge~ 
maakt, verbond hij zich met 
de Venetianen en met MAXI-
aiitiAAN, om hem zijne ver
overing te ontweldigen. Lo-
DEWIIK XII,, de vader zijns 

„volks, zocht zich met dezen 
Paus te verbinden, dien hg 
noodig had, om zrjn huwe
lijk met de dochter van Lo-
DEWiïic XI. te verbreken. 
AiEXANDER, steeds voortgaan
de, zijnen zoon (LESAE DÈ 
BOK&IA met weldaden te 0-
yeriadea, leverde hem troe-

1 1 
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pen om Romanië te yerova-
ren, en werd enkel met on
dankbaarheid betaald. Hij 
eindigde, zegt men, een eer
loos leven, door eenen schan
delijken dood. Men verhaalt, 
dat de Paus en zijn zoon Gas» 
SA E , zich in i5o3 als'erfgena
men van den Kardinaal COR-
NETTO en van eenige andere 
Kardinalen willende doen gel
den, bij vergissing het vergif 
gebruikten, dat zij voor hen 
hadden gereed gemaakt; dat 
de eerste er van stierf, en dat 
BOEGIA, zgn zoon, enkel daar-, 
door aan den dood ontsnapte'/" 
dat hij zich in den buik van 
eenen muilezel liet leggen* Dit 
verhaal van den dood van A-
IEXANDE$ Vit, is van GÜÏ-
OHAKDIN, die een tijdgenoot 
van hem was; maar VOMAIKE, 
die men wel niet van te veel 
ijver zal verdacht houden, om 
de gedachtenis der Paussen 
te verdedigen, heeft in zij
ne Verhandeling over den 
dood van HMNBRIX IV. ee
nige redenen gegeven, om 
er aan te twijfelen* » Ik 
durf aan GÜICHAKDIN zeggen , 
roept hij uit: JSuropa is door 
u bedrogen, en gij zijt zulks 
door uwe hartstogt; gij waart 
een vijand van den Paus, gij 
hebt te veel geloof aan uwen 
haat en aan eenige trekken 
uit zijn leven geslagen, tig 
had, wel is waar, wreedé en 
trouwelooze wraakoefeningen 
Jegens even zulke wreede en 
trouwelooze vijanden als hij 
gebruikt; doch daaruit besluit 

gij, dat een vier ea zeventigja
rige Paus niet op eene natuur
lijke wijze is gestorven; gij be
weert op onzekere berigten, 
dat een oude Souverein, wiens 
geldkisten, als toen met meer 
dan een millioen gouden duka
ten gevuld waren, eenige Kar
dinalen wilde vergeven, om 
zich van hunne roerende goe
deren meester te maken. Maar 
waren deze goederen dan van 
zoo zeel aanbelang? Alvorens 
de Paussen er iets van kon
den hekomen, werden dezel
ve bijna altijd door kamerdie
naars ontvreemd. Hoe kunt 
gij gelooven, dat eert voor-
zigtig man, voor zulk eene 
kleine winst, zulk eene schan-
delgke daad zou hebben dur
ven bestaan, éene daad, die 
mcdepligtigen vorderde, ea 
die vroeg of laat zoude ont
dekt worden, Moet ik niet 
veeleer aan het dagelqksche 
verslag van de ziekte des 
Pauses, dan aan een volksge
rucht gehoor geven. JDatJe?'" 
slag doet hem aan eene dub
bele derdendaagsche koorts 
sterven; er bestaat niet het 
minste bewgs dezer beschul
diging, waarmede zhne ge
dachtenis bezwalkt wordt. W 
zoon BORGIA werd tijdens «et 

overlgden zijns vaders «'«^ 
ziedaar de eenige gflW»"*"® 
geschiedenis der v ^ W L 
De Protestanten fiebbea.fca 
Catholijken dikwerf de misda
den van A^XANDEU VI. voor
gehouden, even alsof de ter 
dorvenheid eens Opperprie*-
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ters aan eenen heiligen 
Godsdienst moest geweten wor
den , en dat het Christendom, 
om het werk van God te zijn , 
in deszelfs dienaren de kiem 
der roenschelijke hartstogten 
moest verstikken! Het is de 
Pauselijke kroon niet, die 
A1.EXANDER. VI. goddeloos heeft 
gemaakt j maar wel zijne in
borst. Hij zou zulks evenzeer 
zijn geweest, in welken post 
hij ook mogte geplaatst zijn ge
worden (Zie JOANNES XII.). 
ï)e Voorzienigheid bestuurde 
het zoodanig, dat zijne mis
daden de Kerk niet veront
rustten , en dat zij in dien 
hagcheltjken tijd, noch met 
scheuringen noch met kette
rijen te worstelen hadi B In
dien God heeft toegelaten , 
zegt een later schrijver,.dat 
de Opperhoofden van eenea 
heiligen Godsdienst, niet al
tijd mannen vrij van verwij
tingen en ondeugden waren, 
is zulks, omdat de onderhou
ding van den Christelijken 
Godsdienst, niet van de wijs
heid en deugd zijner Opper
priesters , maar van het woord 
van JËSUS CHIUSTOS, en van 
het onveranderlijke uitwerksel 
der plegtige belofte afhangt, 
•welke Hij heeft gedaan, om 
zijne Kerk tot het einde der 
eeuwen te bewaren. Het lot 
van de rijken der wereld 
hangt van de wijsheid en het 
gedrag der Vorsten af: er is 
slechts een zwak of goddeloos 
Vorst noodig, om dezelve vaa 

1. DEEL, " . t> 

het toppunt van luister ïn de 
verwarring en het niet te 
brengen. De zonden der 
Vorsten en volken, zegt de 
JScclesiasticwt ( X , 8 . ) , w e r 
pen de Staten o m v e r , en ge 
ven het bezit derzelve aan 
vreemde volken. Indien dus 
de z w a k h e d e n , de ergernisr. 
s e n , de onnopzelheid of de on-
voorzigtigheid vaa sommige 
Paussen , de grondslagen der 
ware Kerk niet hebben k u n 
nen s chokken , is zu lks , wijt 
zij door God zelven bevestigd 
z i jn , en wijl Hij aan dezelve 
eene vastheid heeft g e g e v e n ; 
die noch menschen , noch tijd 
kunnen doen wankelen ( D A -
Niè'ü I I , 44 . ) . Deze is de ge 
volgtrekking, die men u i t e e -
nige vernederende plaatsen der 
kerkelijke geschiedenis moet 
m a k e n . " — Het is voorname
lijk sedert dezen P a u s , da t de 
Opper-priesters als wereldlijke 
Vorsten eene rol in de w e 
reld hebben begonnen te spe
len. Degene , die hem met 
N E R O hebben verge leken , w e 
ten n i e t , dat de staatkunde 
van AMEXANDER VI. even zoo 
schrander w a s , als die van 
den Eomeinschen keizer dwaas 
is geweest. De bulle Inter cas
téra, die de nieuwelinge ont 
dekte landen tusschende konin
gen van Spanje en Portugal 
verdee l t , heeft tot zeer onge
paste u i tvar ingen , tegen de t i j 
delijke raagt des Pauses aanle i 
ding gegeven. Beha lve , dat die 
magt toenmaals een algemeen 
1 
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aangenomen gevoelen was,,is 
het geheel natuurlijk, dat deze 
bulle slechts als eene bevredi
gende beslissing moet be
schouwd worden, geschikt, om 
geschillen en oorlogen tus-
schen de beide Vorsten voor-
tekomen. Hetgeen, wat de 
toon eener toelating schijnt 
te hebben, is slechts de taal 
van eenen scheidsman, die 
in een geschil spreekt, en 
de aandèelen der strijdende 
partijen bepaalt. In plaats 
van een zoodanig besluit te 
laken, behoorde men veeleer 
den tijd te betreuren, waarr 
in de Boomsche Opper-pries-
ters met een enkel woord 
den vrede tnsschen de konin
gen stichtten; waarin op de 
stem van den algemeenen Va
der der Christenen, de zaden 
der langdurigste en bloedigste 
geschillen, zonder tegenkan
ting en zonder gerucht ver
stikten! AMXANDER GOKDON 
heeft zijn leven in het En
gelsen beschreven. Dit zeldza
me en vrij onpartijdige werk 
is in 1732 in a dl.n in m.°, 
ïn het Fransch vertaald, uit
gegeven. J. BURGHARD had 
het leven van dien Paus ook 
in het Latijn uitgegeven, 
Jianover 1607 > in 4.0. Ie
dereen kent dit koppeldicht, 
betrekkelijk de geestelijke 
ambtköoping (simonie) aan de-
een Paus ten laste gelegd. 

Vendit ALEXANJDER claves, al
taria, CHRISTÜM; 

V«nd«r« jure potest» emcratille 
priu*. 

AIEXANDER VII. j werd te 
Sietïa in het jaar i5gg, uit 
het doorluchtige huis van 
Chigi geboren. Eerst geloofs-
onderzoeker te Maltka, Vi-
ce-legaat te Ferrara, Nunti
us in Duitschland, Bisschop 
van Imola en Kardinaal, werd 
hij eindelijk in i655, na 
dett dood van INNOCENTITTS 
X. tot Paus verkoren. Hij 
begon zijn Pausschap met 
hervormingen, die een groot 
denkbeeld van hemdeden op* 
vatten. Een zijner eerste 
zorgen was de bulle van INNO
CENT™* X,,, zijn' voorganger, 
tegen de vijf stellingen van 
den Bisschop JANSENius,goed 
te keuren, en hij gaf het 
voorschrift van het beroemde 
formulier van i665, hetwelk 
onvermijdelijk noodzakelijk 
was geworden, om de ver
schillende sekten van de Ca-
tholijken te onderscheiden, 
wijl de dwaling dagelijks 
nieuwe listen in het werk 
stelde, om de waakzaamheid 
der herders te verschalken 
en hunne schapen te mislei
den. De Jansenisten lieten 
niet na, om over dit formulier 
als over eene hatelqke tiran-
nij en eene gewelddadigheid 
op de geesten en de gewe
tens uitgeoefend, te spreken; 
en zij hebben meer dan 
eens in de geregtshoven, en 
voor de burgerl '̂ke regtban-
den zamengespannen , om zich 
te dekken tegen een middel, 
dat hen ondekt en ontmas
kerd Men moet echter toe-
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stemmen, dat er nooit geen 
wettiger, geen redelijker, 
geen canoniker middel be
staan heeft, o Dit middel, 
zegt een groofe Aartsbisschop, 
is altijd in de kerk van JE-
8üs CHUISTU3 in gebruik ge
weest ; het heeft van de grond
vesting des Christehdoms tot 
op dezen tgd,- de schutbrief 
der Catholijke leer uitge
maakt ; zonder hetzelve zou 
het Arianismus de Godsdienst 
der geheele wereld zijn ge
worden , en naderhand het 
Nestorianismus dezelfde zege
praal hebben genoten: zon
der hetzelve zouden al de 
Sytnbolums t al de geloofsbe
lijdenissen in dé proef be
zweken zijn, die de géloovi-
gen van de Sectarissen 
raoest onderscheiden, wijl 
beide dezelve met dezelfde 
geestdrift uitspraken. Da 
Ketterij heeft te allen tijde 
spitsvindigheden uitgedacht, 
die de algemeene verklarin
gen van regtzinöighesd, en 
zelfs de gewone ontleding der 
artikelen van het Catholijke 
geloof niet op eene. duidciij» 
ï e wijze wederlegden. Door 
dit middel mengden zich de 
Ketters in de gemeenschap 
der gèloovigen, verontrustten 
en verleidden dezelve, zonder 
dat men eene wezenlijke af
zondering voor de zuiverheid 
des geloofs eri. zelfs voor de 
rust van den staat kon daar-
stellen. In die omstandig
heden eischte de kerk zulke 

Li 

juiste verklaringen, en die 
zoo regtstreeks tegen de dwa
ling konden ovérgéstëld wor
den , dat er geen middel was, 
om uitvlugten te zoeken. 
Het woord Omoutios, en ëe» 
nigen tgd daarna het Ths-
otocos, hebben de beide groot
ste Ketterijen verstikt, die 
Gods kerk ooit gevoelig aange
rand hebben. De regfzinnig-
ste Symbolums, de duidelijkste 
geloofsbelijdenissen hadden dec 
dwaling het masker niet bun
nen ontnemen, dan nadaï 
men het juiste en wezenlijke 
punt, op èenë wgze gefrof-

> fen had, die voor geene en
kele dubbelzinnigheid vatbaar. 

| was. Men moest de mede-
zélfsmndigheid, de Goddelij
ke moederschap, als de uit
sluitend zekere uitdrukking 
der regtzinnigheid, bezweren. 
Men sprak den kerkdijken 
ban, tegen iedereen uit, die 
eenen oogenblik weifelde, en 
het is door deze voorzigtï-
ge gestrengheid, dat de zui
verheid der leer van JESTTS 
CHRISTUS tot ons is gekomen. 
Het gebruik der formulieren, 
de eeden, voornamelijk te
gen eenige slinksche tdwaling 
gerigt, die in staat was, om 
de waakzaamheid der her
ders te verschalken, zijn das 
in Gods kerk toegelaten. 
Ket formulier van AJ,EXAN~ 
DEU VIL is geene nieuwig
heid; het is de navolging der 
middelen, welke de Kerkva
ders en de Conciliën in, de 

I a 
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schoonste eeuwen der kerk heb
ben aangenomen, ten einde de 
zuiverheid der geloofs- en ze
deleer te bewaren, het regt, om 
deze middelen te bezigen, kan 
den Bisschoppen niet ontno
men worden, het komt hun 
door een Goddelijk regt toe. 
Zij zijn , volgens de uitdruk
king van den Heiligen PAU-
xvs, de bewaarders van den 
schat des geloofs. Hun te 
willen beletten, er op eene 
krachtdadige wijze voor 
te waken, is hunne bedie
ning vernietigen, s (ZieCi,E-
MEüIS X I , JANSENITTS , MONT-

GERON , PABIS enz.) JEenige 
jaren daarna werd ALEXANDEK 
in eene zeer ernstige zaak met 
frankrijk gewikkeld. De af
gezant dier kroon de Hertog 
van Cregui geweigerd hebben
de , om zich naar de wet te 
schikken, welke voorregten 
vernietigde, die voor de pu
blieke orde nadeelig waren, 
en in Rome den baas spelen
de, werd door de Corsikaan-
sche garde beleedigd. Hoe
wel de Paus zelf regt had, 
om voldoening te vragen, werd 
hij door LODEWIJK XIV., bij
zonder willekeurig omtrent 
al de Vorsten van Europa 
geworden, gedwongen, deze 
lijfwacht aftedanken, en om 
daarenboven in Rome eene 
piramide opterigten, met een 
opschrift, Waarin de beleedj-
ging en voldoening vermeld 
werd, en zijnen neef, den 
Kardinaal Cmoi, in hoeda
nigheid van legaat a latere, JJ 

naar het hof van Fersailks 
te zenden, om er verschoo
ning te vragen wegens het 
gedrag der Corsikanen. Lo-
BEWIÏK XIV. dwong hem daar
enboven nog, om Castro en\ 

.. üonciglione aan den Hertog • 
Ij van Parma wedertegeven, 

en om den Hertog van Mo-
dena voor zijne regten op 
Comachia schadeloos te stel
len. Na dat deze geschillen 
uit den weg geruimd waren, 
was AÜEXANDER Vlf. enkel 
bedacht op de verfraaiing 
van Home, , Hij beschermde 
de geletterden, en verkeerde 
gemeenschappelijk met dezel» 
ve. Deze Paus bezat be-
gaafdheden, die hem hun on
derhoud waardig maakten. 
In i65o gaf men in het 
Louvire een deel ia fol. der 
Gedichten in het licht, die hij 
in zijne jeugd, toen hij nog 
op de Akademie der Philo-
mathi van Siena, was, ver
vaardigd had. Zijne zucht 
Voor de letteren, bleek, uit 
de sommen, die hij gaf, om 
het Collegie Sapientia, dat 
hij met eene fraaije boekerij 
versierde, te voltooijen. Hij 
overleed in het jaar 1667. 

AXSXAXTOBB VUL, geboren 
te Venetië. Zgn vader was d e 

Groot-Kanselier der Republiek: 
MARCÜS ÖTXOBONÏ» hg stu
deerde eerst te Padua, en 
daarna te Rome, alwaar hg 
zijne neiging voor de geestelg-
ke zaken liet blijken. Hg werd 
na elkander Bisschop van 
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Sresse en Frescati, en Kar
dinaal, en na den dood van 
INNOCENTIUS, XI,, in 1689, op 
den stoel van den Heiligen 
POTRUS verheven. LODEWIJK 
XIV., die geschillen met zij
nen voorganger gehad had, 
'gaf hem Avignon terug. Maar 
deze Paus vaardigde desniet
temin eene bujle uit tegen de 
vier artikelen van de verga
dering der Fransche Geeste
lijkheid van het jaar 1682, 
en ging voort met het wei
geren van bullen aan Prela
ten, die tot deze vergadering 
hadden behoord. Ia deze 
bulle gedagteekend 4 Augus
tus 1690 spreekt hij als een 
man, die van de verpligting 
overtuigd is, om gezegde ar
tikelen te veroordeelen: Nos 
qui jurium ecclesiasticorum 
assertores in ierris a Domi
no conslituti sumus, dies noc-
tesque in amatitudine anirnce 
nostrce cogitantes, manus nos-
tras oum lacrymis etsuspiriis 
lavavimus ad JOominum, eum-
que toto cordis affectu ro-
gavimus, ut nohis potenti 
gratioe suce auxitio adesset, 
qua ardua hac in re commis-
sinobis apostolici muneris par* 
tes salubriter exequi valeri-
mus, eaque considerationo ad-
ducti, ao ne supremo Judici 
rationem villicationis nostra) 
reddituri, negiigentice in ere-
dita nobis administratione ar-
gueremur, enz. (Zie INNO-
OENTITIS XII.) Deze Paus 
ondersteunde doorgroote som-

• •••• • L 

men den Keizer LEOFOI/D I. 
en de Venetianen, ten einde 
de Turken met des te meer. 
Voordeel te kunnen bevech
ten. Hij overleed den 1 Fe-
bruarij 1691. Hij herstelde 
ten voordeele zijner bloed»: 

verwanten, de meeste dëc 
waardigheden, welke INNO-
CENTIUS XI. vernietigd had. 
Schoon minder belangeloos 
dan die Opper-Priester, was 
hij echter met hoedanigheden 
begaafd, welke de andere 
niet bezat, als werkzaam
heid, voorzigtigheid, staat
kunde en gematigdheid. Hij 
stortte niet minder weldaden 
over de armen, dan over 
zijne bloedverwanten uit, 

AIEXANDER (Heilige), bij
genaamd de Kolenbrander, een 
man van eene zeldzame wijs
heid, en eene verhevene hei
ligheid, leefde te Comane 
als een kolenbrander ver
momd, van het werk zijner 
handen. De H. GEEGORIUB 
van \Nyssa, door veropen-
baring vernomen hebbende, 
wie deze. in schijn eenvou
dige man was, liet hem bij 
zich komen; en zijrïe ant
woorden op de vragen, die 
men hem voorstelde over* 
tuigden het volk, dat hg an
ders was, dan hij scheen te 
zgn. Men noodzaakte hem 
later de heilige zalving te 
ontvangen, zgne armoedige 
kleeding afteleggen, om zich 
met djegene te omgorden, 
3 • 
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welke der Bisschoppelijke 
waardigheid betaamden. Hij 
fcestuurde de kerk van Cb-
mane, met even zooveel %• 

heiligbeid, en gaf 
het bestuur van Kek 

zee DEOwa, ia a^8, zijn leven 
voor het geloof ten beste. 

ver als 
onder 

'AÏEXANDEH (Heilige) Bis
schop van Jeruzalem, werd 
onder keizer Ssvmus, in het 
begin der III. eeuw vervolgd.-
Wg'I NAHCISSUS hem tot zijnen 
Coadjutor pp den Bisschoppè-
lijken Stoel van Jeruzalem had 
verkozen, verliet hg dien 
van Cappadociè,'welken hij 
•eerst bekleed had. Deze hei
lige Prelaat verdedigde Om-
GENES, dien hij tot Priester 
had gewijd, tegen GSMMTRIVS 
van Alexandrië. Hij overleed 
in 249 onder keizer DEMOS 
in de gevangenis. Hg" liet te 
Jerusalem eene zeer sciioone 
Bibliotheek na» 

JliE^AKBEn (Heilige) Bis
h o p van 4lemndHë znne 

4%nvei%n
teirT 

«e hg, als door eenenProfe. 
^ h e n ge, s t , dat de h d £ 

nog een kind zijnde, eenige 
kinderen van zgae jaren, met 
welke hg aan het strand der 
zee speelde, gedoopt heeft, dat 
de heilige ALEXANDER dit 
doopsel als wettig goedkeur
de, daar hij vooronderstelde; 
dat de jonge ATHANASIUS, het 
ernstige voornemen had ge
had, om te doopen. Maar 
HEBMANT, TILLEMONT en ve
le anderen geleerden beschou
wen zulks als eene fabel. De
ze zaak steunt dus enkel op 
het gezag van Rtrj?iNtrs,een' 
zeer onnaauwkeurigen schrtj=> 

I ver, en daarenboven'komt de
zelve niet met de tijdrekening 
der geschiedenis van den hei
ligen ATHANASIITS overeen» 

AI-EXANDER (Heilige) Bis
schop van Byzantium een 
aeer ijverig voorstander en 
verdediger van den Christelij-
ken Godsdienst en hetCatho-
lijke geloof, maakteeen'wijs-
geer beschaamd» en verkreeg 
van God de straf van Amvs. 
Hg overleed in 337. 

AlEXANBER AEHKODIS-EUS, 

door de Grieken den Gommen^ 
tator bijgenaamd, leefde in 
het begin der derde eeuw. On
der zijne talrijke werken, ver
dient vooral genoemd te wor
den eene Commentaria over 
de Inchtverhevelingen van A-
nisTOTEiES, Venetië, AIDE, 
iÖ2jr , in foi. Bene Verhan
deling over de del etk het nood
lot , met den ÏHEMXSMÜS van 
AXDE, i5Si in fol. Eene 
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Verhandeling beer de gedaan-
Jen, de zintuigen en de woor
den, met de Khetores grceci 
van AIDEJ; j5o8 en 1509, 
2 Dl.n in fol. HERVEI heeft 
zijne Verhandeling over de ziel 
in het Iatijn vertaald, Bazel 
i548 in 4,to DONATUS heeft 
dezelve insgelijks vertaald, 
Rostoch, 1618, in 4.*° 

AlEXANDER, VANJEÏAWES» — 

zie HAI.ES. . r . . 

AUJXANDEK, , , koning van 
Schotland, zoon van de hei
lige MARGARETHA , volgde zij
nen broeder EDGAR op. Hg 
bevredigde door zijnen moed, 
de onlusten, die erin hethegfe " 
zijner regering ontstonden. 
Hg bouwde en begiftigde ver
schillende kerken, en vele 
kloosters 'reéue onder andere 
op het'eiland JBmona, teree-
re van den heiligen COXMUS, 
De Kerk van Sint-dndrew 
ondervond bijzonder de uit
werkselen zqner milddadigheid. 
Hij overleed in 1124, na 17 
jaren geregeerd te hebben. 

A&EXANDEB. TAN M E D I C I S , 
eerste Hertog van Florence in 
i55o, was de natuurlijke zoon 
van LATOENTITTS VAN MEDICIS, 
bijgenaamd de Jonge, en neef 
van Paus CIEMENS VII. Hij 
had zijne verheffing aan^de 
doorslepasiheid zijns ooms en 
aan de wapenen van KAHEI. 
V". te danken. Toen deze 
Vor«t zich. na eenehardnek-

h 

kige belegering, meester van 
Florence had gemaakt, be
schikte hij, wijl hij zich over
tuigd hield, dat het roem-
waardiger was, kroonen te 
geven, dan dezelve te ont
vangen , over het oppergebied 
dier stad, ten gunsje van A-
IEXANDEE , en gaf hem daar
op MARGARETHA van Oosten-
rpk, zijne natuurlijke doch
ter, ten huwelijk. Volgens het 
verdrag aan de Florentgners 
toegestaan, moest de nieuwe 
Hertog slechts een,,, erfelijke 
poge zijn. Zijir gezag werd 
gematigd^-tfoor eenen raad, 
die fetfa ten minste eenen 
aweem hunner oude vrijheid 
overliet. Maar AIEXANDEB. 
was niet zóodra gehuldigd, of 
hij regeerde als een tiran, die 
geenen anderen regel kende, 
dan zijne eigenzinnigheden: 
daarenboven aan de beestach
tigste hartstogten overgegeven, 
stelde hij er een vermaak in, 
de familié'n te onteeren, en, 
om zijner geilheid bot te vieren, 
zelfs de schuilplaats der kloos
ters te schenden. Onder de 
vertrouwelingen zijner onge-
bondenheden was LAÜRENTIUS 
VAN MEDICIS, een zijner 
bloedverwanten. Deze jdnge-
ling, hoewel slechts, 22 ja
ren oud, beraamde, op aan
hitsing van Pfln.ij?püs STROZ-
ZI, een' vurigen republikein, en 
daarenboven aangevuurd, door 
eene hevige ij verzucht, die 
hg tegen AMXANDER koester
de , het ontwerp, om hem 
4 
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te vermoorden; en bragt zulks 
in den nacht tusschen Hen 5 
en 6 Januari) 1537 ten uit
voer. AIEXANDER was eerst 
26 jaren oud. Zijn dood gaf 
den Florentijners de vrijheid 
niet weder, die zij inriepen, 
en de misdaad van JLAUKEN-
èivs werd voor hen vruchte
loos. De partij der MEDICIS-
SEN behield de overhand, en 
CoSMTTS Volgde AXEXANDER Op; 
doch men moet toestemmen, 
3at aijne regering even zoo regt-
vaardig engematigd was, als die 
van zijn' voorganger onstuimig 
en gewelddadig was geweest, 

AMXANDER FAHNESE, derde 
Hertog van Parma, veldheer 
van PHIIIITUS II,, met wien 
hg van zijne moederszijde ver
want was, was ook door zij-
Ben vader met Paus PATOUS 

. 'MI. veraaagschapt; hij was een 
der beroemdste veldheeren van 
de XVI. eeuw. Zijne dap
perheid in den veldslag van 
Lepantè (16 September 1571) 
•hg het beleg van Antwerpen, 
*ïat hij innam door eene soort 
van dijk of brug over de Schel
de te werpen (*) om de hulp 

der Hollanders te beletten; 
die vruchtelooze pogingen in 
het werk stelden, om dezelve 
te vernielen, en in eengroot 
aantal belegeringen en veld
slagen/verschafte hem veel 
roem. Toen de Fransche Ca-
tholrjken de hulp van PHILIJ?-
J?ÜS II. hadden ingeroepen, 
zond hun deze Vorst den Her
tog van Parma, met een aan
zienlijk leger. AIEXANDER on
dersteunde de Pargzenaars te
gen HENDRIK IV., maar de 
Hollanders noodzaakten hem 
naar Vlaanderen terug te 
keeren. Zich in 1J93 ten 
tweedenmalè naar Frankrijk 
begeven hebbende, dwong hg 
HENDRIK IV. het beleg van 
Rouanen optebreken. Eene 
wonde, die hij;, bij de inne
ming van Caudsbec, aan den 
arm ontving, was de oorzaak 
van zijnen dood, die den 2 
December van hetzelfde jaar 
te ^rrizn plaats had: hij had 
alstoen den ouderdom van 47 
jaren bereikt. Zijn Igk werd 
naar Parma vervoerd, en 
naast dat van zijne echtge-
noote, MARIA van Portugal, 
in 10*77 overleden, '~ J~ r" ra deCa-

'geatrekt en nra,*.- ee,n d l ,k > n o c h e e n e gewone brug, maar een oit-
^iddelste eedwilf 8 P a J , w e r k » d°or twee schansen gedekt, en waarvan het 
<le rhier afsln! ?P fa ?cheP™ roette. Behalve, dat dit groote *««• 
8"mnicIwB 1 ' dUAde h* o o k noB tot de Tervoering, en denoodigé 

*»C2 ^2ZltfJeitr1^1S .enSosctncdenU dier beroemde brug, 
«AM tchiphxZ blnfu!n edenis bek'rtdonder dtn naam *ut PAR-

^ « a e n DteeSS iwB JN
J

cd8. r i andscbe Historiën ent. Amsterdam 1 •Jirecnt 1700. a d e e l e „ »a foï( a Du Wa(Jz> g g ? _ l0Q1, 
V e r t a l e r . 
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pucijnerkërk bijgezet. Zijne 
heide zonen ODOART en RA* 
MDOIÜS lieten er een grafschrift 
op plaatsen, dat met deze 
woorden eindigde; 

Hen! quale, Roma% amittis, et 
quantum decns! 

. Hg was een verstandig, 
deugdzaam en bijzonder werk
zaam en voorzigtïg Vorst. Ter; 
wijl hg een gedeelte der Ne
derlanden dóór zijne zegepra
len aan PHIMWPUS onderwierp, 
bragt hij de Waalsche Pro
vinciën, door zijnen bevredi-
genden geest tot bedaren. In
dien zijn raad bestendig ware 
gevolgd geworden, en vooral 
indien bet Spaansche ministe
rie, welligt den roem van den 
jongen Prins benijdende, het 
berm niet altijd aan geld had 
laten ontbreken, zou bet met 
de Republiek der Vereenigde 
Provinciën gedaan zijn ge
weest, MAIINIX VAN Sx. Ai-
DEGONDE ," legde bij de over
gave van Antwerpen, dat hij 
vruchteloos verdedigd had, 
eene openlijke getuigenis af 
van zijne edelmoedigheid, zij
ne goede trouw, zijne buiten
gewone naauwgezetheid in het 
nakomen zijner Yerbindtenis-
sen en beloften, en van al 
zijne hoedanigheden, die den 
bekwamen veldheer, denregt-
scbapen man, en den edel
moedigen Vorst uitmaken. Zij
ne zeden beantwoordden aan 
zijne orerige deugden. Na de 
inneming van Nuys, wilde hij 

de vrouw van den Gouver
neur, wier schoonheid men hem 
zoo zeer geprezen had, niet 
eens zien, en verschafte haar 
eene veilige schuilplaats. Een 
Latijnscn schrijver, die met 
even zoo vele waarheid als 
welsprekendheid over hem ge
sproken heeft, bemerkt dat 
de Godsdienst al zijne hande
lingen bestuurde en regelde. 
Inter ccetera quce, urberecu^ 
perata, disponenda essevide-
bantur, prima sacrorum cura 
exstitit. Nihil enim Parmen-
si cordi erat perinde ac reli~ 
gio: noverat quippe ckristia* 
nus Jieros, quod PdOMavs 
NOZJHÜS olim cecinit: 

Anna fidecemper, aunquamcog-
novimus armis 

Iadignisse fidem. 
Poëmn a3, y. 166. 

A I E X A N E E R FARNÈSE, een 

Kardinaal, even zeer be
roemd, om zijne diepe ge
leerdheid , als om zijne deug
den, overleden in i58g, was 
gewoon te zeggen, dat hij 
niets onverdragelijier vond, 
dan een lafhartig soldaat, en 
een onkundig Geestelijke, 

AIEXANDER (.Heilige) stich
ter van de orde der Ahome-
ten of Waakzamen in Klein" 
Azië uit eene adellijke fami
lie geboren, verliet de we
reld, na eene bediening in 
het paleis des Keizers bekleed 
te hebben. Acoemetes, een 
Grïeksch woord, beteekent 

5 



ESESOML 

3i4 A L E. 

lieden ï die niet slapen { wijl 
er onder de zes horen der 
Kluizenaars, waaruit zijne or
de was zamengesteld, al
tijd een was> dat waakte, 
om den lof desHeerentesin-
gen. Hij overleed in 43o aan 
de boorden der Zwarte-zee, 
Sommige schrijvers hebben 
zeer ten onpas, de Akorae-
iea , mef de Scytische Mon
niken' verward , die het voor
stel : Unus de Trinitate f as* 
sus est wilden doen' aanne-
nemen; daar de Akometen 
dezelve integendeel wilden 
doen veroordeelen; hetwelk 
hun den schijn, gaf, alsof zij 
aan NESTORIDS gunstig waren, 
terwijl de Scytisché monni
ken van Eutychianismua Wer
den verdacht gehouden. Het 
is ^waarschijnlijk, dat beide, ) 
wat den grond betreft, regt-
zinnig warea, maar dat zij te 
veel twistten , en elkander te 
weinig verstonden. — Zie HOR
MIDAS en JOANNES II. Paussen. 

Al,EXANDER T R A L I I A N U S , 
beroemde geneesheer en wijs
geer der zesde eeuw. Men 
beschouwt hem, volgens ARE-
TEUS , als den besten Genees
heer , dien de Grieken sedert 
HWJPOOBATES gehad hebben. 
Ï'ETRUS BTJ CuhiBht Bisschop 
van Mdoon, groot-aalmoeze
nier van Fmnkryk, maakte 
aan JACOBUS GOUPII,, het 
handschrift bekend, dat hij 
bezat, ten einde hetzelve bij 
de uitgave der werken te ge
bruiken , die ons van hem o-

verblgyenf Parijs; 1548, in 
tol, iVïen heeft zijne aantee-
keningen .uit het Grieksch in 
het Latijn vertaald. De ba
ron DE HALLER; heeft eene 
uitgave dier vertaling te Lau-
sanne, 1748, a Dlfl in 8,YO 
in het licht gegeven. 

, AüEXANDER VAN SlNï-El -
PIDE , Overste der Kluizenaars 

|, van den heiligen AUGÜSTINUS, 
Aartsbisschop van Amalfi, is 
de schrijver eener Verhande*. 
ling oper ket regtsgebied des 
Rijks en het gezag van den 
Paus', te Rimini iii 1624 ge
drukt. Hij leefde in het he« 
gin der XIV.'eeuw. 

AIEXANDER fan Parijs,een 
dichter der twaalfde eeuw, 
gebruikte in zijn dichtstuk 
AIEXANDER de Groote, de 
twaalflettergrepigeverzen, die 
Sedert dieri tijd Jlexandr^nSch, 
zijn genaamd. Deze berijmde 
Roman was nog al redelijk 
Voot zijne eeuw. Er bestaat 
eeneParijssche uitgave vaii, in 
4.to met Gothiscfae letters. 

AXEXANDER AIIEXANDRÏ,— 
Zie AIEXANDRI» 

AIEXANDER (Noëi), te Rou-
anen in 1639 geboren, gmg 
in i655 in de orde der Pre-
dikheeren , werd daarna bij 
zgne orde Hoogleeraar in de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid, in i6j5 Doctor der Sor-
bonne en provinciaal in 1706; 
hg overleed te Parijs in 1724» 

1/ 
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in den ouderdom van 86 ja«; 
ren. Zijne groof e werkzaam
heden verzwakten zijn gezigt, 
en- eenige jaren vóór zijnen 
dood had hij hetzelve geheel 
verloren. De theologische fa-r 
culteit van Parijs was bij zij
ne lijkplegtigheid tegenwoor
dig. Paus BENEDICTUS X1IÏ. 
noemde hem niet anders dan 
trjn meester y hoewel eenige 
zijner werken, in 1684, door 
een besluit der Inquisitie ver
boden waren, tegen hetwelke 
hij zich niet even 200 veel ze
digheid en kalmte, als waar
digheid en kracht verdedigde, 
In 1704 onderteekende hij de 
beruchte gewetenszaak (cas de 
conscienoe), en werd naar 
Chêtellerault verbannen 5maar 
zijne herroeping schonk hem 
zijne vrijheid weder. Zijne 
voornaamste voortbrengselen 
zijn: 1.° Historici JScclesias-
tica veteris novique Tentamen-
ti} Parijs 1639, 8 dln infol. 
en 24 dl.» in S J 0 Deze ge
schiedenis is te Lucoa in 1754, 
met aantee&enïngen van KON-
STANTIJM- RONCAGIIA her
drukt j door welke aanteeke-
ningen vele plaatsen te regt 
gewezen of verbeterd worden. 
De talrijke geleerde verhan
delingen , waarmede dezelve 
verrijkt is, worden vooral zeer 
op prijs gesteld. 2 . 0 Iheologia 
dogmatica et moralis , J1 Dl#™ 
In 8,»o en in 2dI.nfo1fol.Pa* 
rijs 1703, een werk, dat 
niettegenstaande deszelfs wijd-
loopigheid zeer gezocht wordt» 
Hoewel aan de gevoelens der 

godgeleerden zijner orde ge
hecht , was hij regtvaardig en 
gematigd ten opzigte van de
gene , die dezelve niet om
helsden. « Ik kan diegene niet 
dulden, zegt hij , in zijne 
kerkelijke geschiedenis, wel
ke naar het voorbeeld van 
JANSENIUS , zich op èene ver; 
metele wijze tegen gevoelens 
verzetten, die 'niet door de 
Kerk veroordeeld zijn, en 
die, terwijl zij ' gebrekkige 
vergelijkingen tusschen de 
leer van MOHNOS en de dwa
lingen der Pelagianen maken, 
de waarheid kwetsen, de 
christelijke liefde schenden en 
den vrede der Kerk storen," -
— Zijn latijn is ongedwon
gen , yloegend en, zeer aan
genaam in het lezen; hoewel 
het niet altijd zuiver is, heeft 
het toch niets van de bar-
baarschheid van zekere school-
geleerden. — 3.° Aanteeke-
ningen op de Evangeliën en de 
briefen van den heiligen PAV~ 
ZPS, Parijs, 1703 en 1710; 
2 dl.n in f ol. — 4.0 JSene ver" 
dediging der Dominikanen, 
Missionarissen in Sina in 12.* 
enz. Men heeft eene berede
neerde lijst van al zijne wer
ken in het licht gegeven, 
Parijs 1716, x deel ia 4.'° 

ALÈXANDEB. JABOSIAWITSCH 
NEWSKY of WEWSKOI Groot-
Hertog van Rusland, was 
de zoon van JAKOSI-AW, en, 
achter-neef van GEOEGE I. 
Nog bij het leven zijns va»-
ders behaalde hij aan de 

V 

http://2dI.nfo1fol.Pa*


Si6 A L E, 

fcoordea der Newa eene vol- II 
ledige overwinning, op de 
ridders der Teutonische orde, 
die door Zweedsche hulptroe
pen versterkt werden; wijl 
zijn oudste broeder, op des-
zelfs bruiloftsdag, in het jaar 
iza32 plotseling overleden was, 
Volgde AÏ,E£A:NDER zijnen' 
vader in het jaar 11244 i n 
de regering op. De jonge 
Groot-Hertog hesfnurde zijne 
staten, met zeer veel beleid 
en moed, tot dat hij, op 
zijne terugreize uit Crimea 
«oor eene zeer hevige ziekte 
werd aangetast. Hg omhels
de van dien oogenblik af het 
kloosterleven, veranderde zij
nen naam van AIEXANDER. in 
,«ien van ALEXIS , en overleed 
m i a81 , of, zoo als anderen 
Willen, in 1263. De Russen 
zeggen, dat hg na zg-
aen dood wonderen te weeg 
ïu-agt, en vereeren hem als 
«enen Heilige. De Czar FE-
STER DE GHOOTE, heeft te zij
ner eere eene Kerk e a een 
Klooster doen bouwen, en 
Je Keizerin CATHARINA I. 
heeft in i7aS om zijne na
gedachtenis m zegening te 
fcouden, eene ridderorde in
gesteld, bekend onder den 
"»**'**• pander NwH. 
™ /«""fereenige uitspraak 
«ver de deugden en de aan 
•aiEXAHDEtt toegeschrevene 
wonderen te doen, willen, WK , 
enkel met de Bollandisten 

l-fct. SS. maj. art, f £m 

Pken*. grasc. et möso, n. „o) 
aanmerken, <jat men de ou' f 

de Heiligen der Russen niet 
ligteltjk moei verwerpen; dat 
de scheuring dier volken eerst 
langen tijd na die der Grie
ken heeft plaats gehad , dat 
zij vroeger ijverige Catholij-
ken en met de kerk van Ro
me yereenigd zijn geweest; 
dat zij het geloof onder den 
heiligen IGNATIITS, patriarch 
van Konstanlinopel, en later 
algemeener ontvingen door de 
prediking van REINSBEBN Bis
schop van Colberg, onder 
deo Hertog WIODOMIR enz. 

ALEXANDER PAÜHÖWXTZ I., 
Keizer en zelfbeheerscher 
(autocraat) aller Rus&en den 
24 Maart Ï 801, den 27 Sep
tember van hetzelfde jaar te 
Moskou gekroond, enin i8i5 
Koning van Polen. Deze Vorst 
den 24 December 1777 gebo
ren, en den 9 Öctober, 1793 
met EMZABETH ALEXIBWNA 
(LOVXBA. MARIA AUGUSTA van 
Baden) in den echt getre
den, was de,eerste der kin* 
deren van Keizer PAUS I.; 
en van SOFHIA DOROTHEA ATT-
GUSTA MARIA FEDEROWA. van 
Wurtenberg- Stutgard. De 
eerste levensjaren van AIEX-
ANBER werden aan CATHA-
RINA II, 'toevertrouwd. P^vti 

I. hield zich met de opvoe. . 
ding van den jongen f r i IJs 

niet beaig; maar droeg dezel
ve op, aan de zorg van den 
den Heer LA. HABM , Zwit-
sersch Kolonel, die in den 
gelukkigen aanleg van zijnen 
jongen kweekeling weldra 
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voorzag dat Rusland onder 
zijn bestuur vrede en voor
spoed zoude smaken, De dag 
waarop AiEXANDER den troon 
beklom, werd door weldaden 
gekenmerkt: door eene Uka-
se werd verklaard, dat een 
gedeelte der personen, die 
om schulden gevangen wer
den gehouden, in vrijheid 
zou worden gesteld, dat er 
eene vermindering in de be
lastingen zoude plaats hebben, 
en dat alle vervolging ter 
betaling van boeten zoude op
houden; dat er aan de over
loop ers eene amnestie zoude 
wórden verleend, en dat er 
voor dat jaar geene volkslig-
tingen zouden plaats hebben. 
De laatste handelingen van 
het vorige bestuur, waren 
door zulke vreemde geweld
dadigheden gekenmerkt, dat 
de Keizer oordeelde, dat het 
een zijaer dringendste pligten 
was, regt te doen wederva
ren, aan die menigte slagt
offere der willekeurigheid, die 
in de gevangenis geworpen 
of als ballingen weggezonden 
waren. Er werd eene Com
missie benoemd , om de oor
zaken der gegevene bevelen 
te onderzoeken. De Censuur 
werd afgeschaft, de gelgk-
vormigheid in maten en ge-
wigten aangenomen, de groo-
te handel, zoo lang verwaar
loosd, aangemoedigd, en ver
eerd door het regt van aan
spraak op de voorregten van 
den adel te kunnen maken, 
Er waren ernstige Reclamatieri) || 
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tegen hei beheer van het ge-
regt en de misbruiken, die er uit 
voortvloeiden gedaan; ALEX-
ANDBa maakte er een einde 
aan. Hij toonde zich even 
gestreng jegens de regters, die 
zich lieten omkoopen als je-
geus departikulieren, die hen 
daartoe zochten te verleiden. 
Niet oordeelende, dat de ver
hevene instelling der gezwo
renen op een volk kon toe
gepast worden, waaronder 
de beschaving zich eerst se
dert eene eeuw had begin
nen te ontwikkelen, voor
zag hij, door eene verbete-
rings-ukase in het gemis der 
gropte weldaad, welke de 
wijsheid hem nog niet toe
stond aan zijn volk te ver
kenen , en beval dat in de 
criminele zaken de eenparig
heid van gevoelens der reg-
ters vereischt zou worden , om 
een doodvonnis te'vellen. De 
grondbeginselen van dien Vorst, 
bijzonder tot de gematigdheid 
overhellende, deden hem be
sluiten, om van het Groot
meesterschap der orde van 
Maltha aitezïen, waarvan 
zijn voorganger een der voor
regten der kroon had ge-: 
maakt. In Junij 1802, begon 
te Memel eene vriendschaps-
verbindtenis, tusschen den Kei
zer van Rusland en den Ko
ning van Pruissen, die sedert 
dien tijd zoo opregf, zoo toe
genegen , zoo hartelijk is ge« 
worden. AÜÊXANDER liet ge-, 
durende deze reis geene en
kele gelegenheid yoorbggaan, 
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om zich als een hoogst ver
draagzaam en bescheiden man 
te doen kennen, terwijl .hij 
zich tevens als de bescher
mer en de vriend der we
tenschappen onderscheidde : 
Bij beval, dat er eene som» 
me van 16,000 roebels tot 
het drukken van werken van 
algemeen erkend nut zoude 
besteed worden; hij kocht 
hetschoone kabinet der Prinses 
ZABXONOWKA, en de verza
meling van mineraliën van 
FOKSTER. De Eurqpische ge
leerden en beroemde letter
kundigen , deelden zoowel in 
zijne weldaden als de verdien
stelijke mannen die in zijne 
staten geboren waren. Hij 
beantwoordde den Abt DEI,I-
I E , die hem de vertaling 
van zijnen JEneis had opge
dragen, door eene bezending 
van kostbare diamaotea, en 
den *erpligtendsten brief. De 
buitengewone afkeerigheid van 
dien Vorst van allen luister 
en alle pracht, bleek ia de 
geringste omstandigheden. Al
vorens zich in September 
180a op reis te begeven tot 
de monsteringen der leger 
plaats van Kmmoi-Sééo, liet 
hij bekend maken , dat het 
zijn verlangen was , dat geene 
enkele der gebruikelijke eer-
hewijzingen, die altijd aan
merkelijke uitgaven na zich 
sleepten, hem op zijnen weg 
zoude gegeven worden. Be
stendig bezig met al hetgene 
wat de instellingen van zijn 
rijk tot een hoogen irap van 

[f volmaaktheid tonde brengen, 
veranderde hij na zijne te
rugkomst van die reis, de 
inrigting van den staatsraad, 
die van het ministerie, en te 
gelgkertijd werden ef gren
zen gesteld aan het gezag' 
der algemeene provinciale 
landvoogden, AIEXANDER, ge
woon om de verlichting zij
ner natie en zelfs die zijner 
eeuw vooruit te gaan, gaf 
in December van hetzelfde 
jaar eene Ukase, welker wel
daad, tot dus verre alleen 
tot den adel bepaald, hij 0-
ver al de klassen zijner on
derdanen uitstrekte; dezelve 
beval namelijk, dat de uit
zondering op de verbeurtver* 
klaring van erfelijke- goede
ren , ora welke misdaad de 
schuldige ook mogte veroor
deeld zijn algemeen in toe
passing zou worden gebragt. 
Rusland was toenmaals met 
Europa in vrede; AMXANDEK 
kon zich zonder afleiding aan 
al datgene overgeven, wat 
'hij tot het welzqn zrjaer sta
ten en het eeluk zijner vol
ten en het geluk zijner y 
ken bedacht. In het jaar 
1804 stichtte bij te 'Te/Ik' 
eene 'school voor het lagere 
onderwijs; opende hij de Ü-
niversiteit van Wilna en die 
van Cherson; rigtté hg een 
Semïriarie op, waarin de 
kweekelingea voor den Gèes-
tehjkea staat onder de Ca-
tholrjken onderwijs ontvingen; 
gaf hij een voorschrift tot de 
organisatie der geneeskundige,-
schei- en heelkundige scholen* 
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De jaariijk«che uitgaven van 
het publieke onderwijs be
droegen alleen reeds 2,000,000 
roebels. De naauwkeurigste 
optellingen bragten in 18x0 
het getal der verschillende in 
Sint-Petersburg bestaandeop-
voedingsgestichten op 497; de
zelve werden door 1484 mees
ters bestuurd, en men schat
te bet getal der kweekelingen, 
welke dezelve in 1807 be
zochten, op 33,óo6, De 
voortgang dier gestichten be
antwoordt dagelijks al meer 
en meer aan de gelukkige 
hoop, welke ALEXANDEB. er 
van had opgevat, en doet 
vermoeden dat binnen eene 
halve eeuw de beschaving in 
Rusland niet minder zal ver
spreid zijn, dan zij zulks in 
de Duilsche Staten is. De 
betrekkingen tusschen Mus-
land eii Frankrijk waren 
vredelievend, toen het ver
drag van Amiens verbroken 
werd, ALEXANDER, die niet 
dan met bekommering den 
vrede van Europa gestoord 
zag, trachtte Franhrgk en 
Engeland weder met elkan
der te verzoenen , maar zijne 
pogingen waren geheel vruch
teloos, wijl volgens de in-
zigten der beide kabinetten 
de oorlog onvermijdelijk nood
zakelijk was geworden.' Het 
duurde niet lang of eene, bij
zondere omstandigheid moest 
den Keizer van Rusland een 
billijk misnoegen tegen NA
POLEON inboezemen. Er had
den zeer hevige woorden wis 

selingen betrekkelijk den staat
kundigen gang van het Rus» 
sische kabinet tusschen dezen 
laatste en den Graaf DE MAR-
XOFI? plaats gehad, NAPOLE
ON bij wien bijna elke dis-
cussie gewoonlijk met smaad-
woorden eindigde, vooral wan
neer hij zich van zijne meer
derheid verzekerd waande, 
en die in den Graaf BEJMU.II-
KÖÏ?J? een bijna even zoo on
buigzaam karakter aantrof als 
het zijne, werd woedende van 
drift, schold den Rnssischen 
minister uit, en barstte zoo
wel tegen hem als tegen zijn 
kabinet in smaadwborden en 
bedreigingen los. De Heer 
DE MABKOHF verliet Parijs 
in 1804, en de graaf van 

; HEDOÜVILIIE Fransen ambas
sadeur te Petersburg vraag
de omtrent denzelven tijd zij
ne paspoort. Deze vredebreuk 
met het Noorden, verwekte 
aan Franiryk nieuwe vijan
den , en in i8o5 ondertee
kenden de kabinetten van Si. 
Petersburg, Weenen, Lon
den en Stokholm een verdrag" 
van aanvallende en verdedi-

' gen de bondgenootschap, welks 
doel enkel tegen de staatkunde 
van NAPOLEON gerigt: was, die 
van toen af, noch maat, noch 
geheim meer in acht nam, 
en naar de algemeene heer
schappij streefde; het was 
juist op hetzelfde tijdstip, 
waarop deze geduchte ver» 
bïndtenis tegen hem gesloten 
werd, dat hg de koninklijke 
kroon van Italië op agn hoofd 
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plaatste. De graaf van No-
vo^tiiTzow, was gedurende 
deze gebeurtenissen te Ber-
Iqn gekomen, en moest zich 
naar Parijs bij NAPOIEON be
geven , op den oogenblik, 
waarop men vernam wat er 
in Italië plaats had: alie ver
gelijking van toen af, vol
gens de aan'den Russischen 
afgevaardigde gegevene in-
structiën, onmogelijk gewor
den zijnde, keerde deze, zon
der zijne zending volbragt te 
hebben, oogenblikkelijk naar 
St. Petersburg terug, en be
paalde zich, Serlifn verlaten
de , eene nota publiek te ma
ken, waarin hg, voorloopig 
al de ongelukken van Europa 
aan de eerzucht van Frank-
rijk toeschreef, en waarin 
hij de beweeggronden bekend 
maakte, die den oorlog on
vermijdelijk deden zijn. — 
Men moet het zeggen: een 
der bijzondere ken teeken en 
van dezen oorlog, en van die, 
Welke denzelven volgden, is 
geweest, in den aanval: eene 
buitengewone en onvermoei
de werkzaamheid; in de ver
dediging , eene traagheid, ge
brek aan eenstemmige maat
regelen , een onderling wan
trouwen tusschen de Mo
gendheden , een onverklaar
baar vertrouwen van sommi
gen in den algemeenen vijand. 
Deze laatste oorzaken heb
ben ongetwijfeld den slechten 
Uitslag van den veldtogt be
paald, die op het punt stond van 
geopend te worden, en waarin I 

Oostenr$kt flaf f door deszelfs 
ligging, aan den eersten aan
val van den vijand was bloot
gesteld, enkel door de oübe-
radenheid van den Generaal 
MACK, door de overhaasting 
van de bewegingen des le
gers, en de slechte posi-
tiën, waarin het gewikkeld 
werd, bezweek, zonder bij
na gestreden te hebben. Eene 
andere oorzaak had geen min
der vermogenden invloed op 
den spoedigen uitslag van de
zen veldtogt: hoewel Pruis-
sen in geene verbindtenis nog 
vriendschapsbetrekkingen met 
Frankrijk stond, behield het 
toch nog een groot ontzag 
voor hetzelve,'en wilde den 
doortogt over deszelfs grond
gebied , aan het Russische 
leger niet toestaan; een aan
merkelijke en kostbare tijd 
ging er in onderhandelin
gen te Pulawy verloren, en 
keizer ALEXANDBE kwam en
kel om getuige te zijn van 
de nederlaag, der hulptroe
pen , die hij ter ondersteu
ning van Oostenryk gezon
den had, en van de volsla
gene vernieling des legers 
dier Mogendheid, welker 
hoofdstad reeds door NAPO
LEON bezet was. Daar AIEX-
ANDBB van dien kant geene 
hoop meer koesterde, zo" be
gaf hg zich in aliergl naar 
Herig n, er werd eene inni
ger verbindtenis tusschen hem 
en den Koning van Pruis-
sen gesloten» en beide zwoe
ren op het graf van den groo^ 
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feu' FHEDEIUK eetie eeuwige 
bondgenootschap legenden vij-
aad van Europa, Oostenrijk 
scheen echter, om zijne neder
lagen te herstellen, eene wer
kende kracht te hebben ver
kregen, die aan hetzelve tot 
dusverre onbekend was ge
weest. Het overschot van des-
zelfs leger, de Russische raagt, 
die ec zich bijgevoegd had, en 
waarover keizer Ax,EXANDEa 
in persoon het bevel voerde, 
daar deze vorst zich op nieuw 
naar Oostenrijk had begeven, 
om zijne pogingen met die 
van keizer FRANS II., te ver-
eenigen , beproefden nog 
eens, door hunne souverei-
nen aangevoerd, het lot van 
den veldslag: het was a De
cember i8o5. De velden van 
Amterlhs waren getuigen, 
van een der gedenkwaardig
ste en beslissendste gevechten, 
waarvan de geschiedenis ooit 
gewag heeft gemaakt. NA
POLEON behaalde op de beide 
souvereinea eene volkomene 
overwinning. De noodlottige 
uitslag van dezen strijd, die 
door de soldaten de slag 
der drie keizers werd ge=» 
noemd, ^echijnt door keizer 
AMXANBER voorzien te,zijn, 
die zelfs op den vooravond 
van denzelven, aan NAPOLE
ON een vergelijk had doen 
voorstellen, waarin deze als 
meester van den grond, en 
bijna van zijne overwinning 
zeker zijnde, niet had wil
len treden, Onraiddelbaar na 

IrDttK. M' 

den slag van Amterlilz. be
gonnen „er onderhandelingen, 
waaraan de keizer van Rus-* 
land geen deel wilde nemen, 
en die drie en twintig dagen, 
daarna ten einde liepen door 
het verdrag te Presburg, den 
26 December van hetzelfde 
jaar, tiisschen Frankrtfk en 
Oostenrijk gefeekend. Maar» 
raêt NAPOXEON was een vre
de bijna nooit' anders, dan 
een verdrag meï de Mogend
heid , die denzelven onder-
teekende, en het 6ein tot 
eenen nieuwen oorlog. Prwws 
sen stond op het punt out 
zulks te ondervinden: de eer
zucht van den keizer der 
Franschea, tevreden, van in 
eenige onvoorzigtigheden, op 
het tooneel van Berlgn be
dreren, een voorwendsel te 
vinden tot de uitvoering der 
vijandelijke ontwerpen, die 
hij tegen deze mogendkeïè 
gesmeed had, maakte zich op 
nieuw gereed, om den oor
log in het hart van Dmtsch~, 
land te brengen, toen de 
koning van Pruissen den her
tog van Brunswyh naar kei
zer ALEXANDER zond, om 
zijne hulp in te roepen; doen-
zulks was reeds, te laat; de
zelfde oorzaken sleepten de* 
zelfde gevolgen na zich, en* 
de veldslag van Jena kwam 
ook Pruissen onder de wet 
des overwinnaars buigen, toen-
de Russische troepen, te laat 
aangekomen, zich gedurende 
den winter in de noodzake-; 
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lijkhëid zagen; hunne posi* 
tien achter de Weixel te ne
men. Zij werden te Pül-
tush hêviglijk aangevallen, en 
te Eylau genoodzaakt siag 
te leveren, waarvan de uit» 
slag zoo wankelbaar was, 
dat het geen twgfel Ig'dt, 
of, indien de strijd den 
volgenden morgen op nieuw 
ware begonnen, de Russen 
het veld zouden behouden 
hebben: het tegendeel had 
plaats: na een onnoemelgk 
en wederzijdsch verlies, ble
ven detFranschen meester van 
hetzelve, 'en de beide legers 
bijna evenzeer verpletterd, 
door hunne zegepraal en ne
derlaag, bleven werkeloos tot 
in de lente van het jaar 
1807. De toebereidselen van 
NASOLEOK gaven toenmaals 
reeds genoegzaam te kennen, 
dat het zijn oogmerk was, 
den yeldtogt te openen door 
den oorlog in Rusland te 
brengen; de volksligtingen 
waren buitengewoon, en volg
den eikander met eene on-
geloofelijke snelheid op. De 
hertog van FEMBB , toenmaals 
minister van oorlog ontvouw
de, om den goeden uitslag 
van al de ontwerpen, doop 
de onverzadelgkste eerzucht 
gesmeed, te verzekeren, eenen 
rj ver, eene werkzaamheiden 
pogingen, die eene regtvaar-
diger zaak zonden waardig 
zgn geweest. Om de uitkomst 
te bespoedigen voegden NA
POLEON en zijn staatsdienaar 
»g de reeds zoo drukkende 

maatregelen der Conscriptie* 
buitensporige gestrenghedcn. 
Allerwegen werden er in stil
te tranen gestort, maar de 
barbaarschheid smoorde de 
klaagstemmen, en, door de 
verschrikking aangespoord, 
scheen geheel Frankrijk de 
opofferingen te gemoet te 
snellen, die men van het
zelve eischte. Wat er ook 
van zij? nooit had men een 
schooner en geduenter leger 
gezien, dan het Franschedp 
den oogenblik was, toen het 
met de gecombineerde Rus
sische en Pruissische legers 
in den strgd werd gewikkeld. 
De tegenstand van den kant 
dar bondgenooten was zeer 
hardnekkig, maar*, ook nog 
deze maal behaalden de Fraa-
schen eene beslissende over
winning, en dwongen de ge
slagene legers, om achter 
de Memen te trekken. Wei
nige dagen daarna had erop 
dezelfde rivier, tusschen de 
drie souvereinen van Rus
land, Frankryk en Pruissen 
eene zamenkomst plaats; men 
kwam er overeen omtrent de 
voorwaarde van den vrede, 
en het verdrag tot denzelven, 
werd werkelgk den 8 en 9 
Julg te Titógeteekend. " e 

gebeurtenissen, die er om
trent dezen tgd in Denemar-
ken plaats hadden, het regt 
der volken door het Bntsch 
ministerie, met de onbegrg* 
pelgkste vermetelheid ge
schonden, het bombardement 
van Koppennagen, het ver-
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branden en veroveren der 
Deensche vloot, boezemden 
keizer ALEXANBER bij zijne 
terugkomst te St. Petersburg 
nieuwe verordeningen in s hg 
vaardigde tegen het kabinet, 
dat zich aan den verachte-
lijksten aanslag bad schuldig 
gemaakt, een manifest uit, 
dat zijner ziel en staatkunde 
evenzeer tot eer verstrekte; 
hij gaf er in te kennen, 
dat, zoo lang als het onregt-
vaardige, omtrent het Deensch 
bestuur gepleegd, niet zoude 
hersteld zijn, alle belrekking 
tüsschen Rusland en Enge" 
land afgebroken was. Ten 
gevolge eener niéuwe verkla
ring, onder dagteekening van 
den a^ Februarij 1808, stel
de hg1 zich in staat van oor
log tegen Zweden, wijl deze 
mogendheid, in derzclyer bond
genootschap met Engeland 
volhardende, in zijne ont
werpen tegen het Brïtsch mi
nisterie weigerde te deelen; 
het verlies van Finland, twee 
jaren later onder het Rus
sisch gebied gekomen, was 
het gevolg der. vijandelijkhe
den tüsschen de beide staten. 
Nooit had keizer AIBXANDEK 
meer vertrouwen aan NAPO-
XEON bewezen, dan in de 
laatste omstandigheden. Het 
zij, dat de gewelddadighe
den der Engelsche staatkunde 
de edelmoedige ziel van A-
X.EXANDEH verbitterd hadden, 
het zij, dat het den keizer 
der Fran6chen gelukt vfas, 

om die onverzadelijke eer
zucht, welke de onderschei
dende trek van zijn karakter 
was, behendiglijk te omslui» 
jeren, de Russische keizer 
willigde met geestdrift in het 
voorstel, hem door NA^OITE-
ÖN gedaan, om zich te Er-

furt te vereenigen, en al
daar met hun beide en zon
der de tusschenkomst, vais 
eenig vreemd kabinet of 
vreemden vorst, over de be
langen van Europa te han
delen. De volmaaktste een-
dragt bleef tüsschen de beide 
vorsten gedurende deze on
derhandelingen heerschen; de 
keizer van Rusland spreidde 
in dezclre het edelste, maai? 
onvoorzigtigste vertrouwen 
ten toon. Men zal zien, dat 
zijne openhartigheid hem wel
dra berouwen moest. Ka de 
bijeenkomst van Erfurt, ba-
gaf deze vorst zich naar Fin-» 
land. 'Hij ontving er te mid
den van de vergadering der 
staten, den eed van getrouw-' 
heid der inwoners; en steeds 
getrouwer in de verbinte
nissen, die hij met Frank-* 
rijk aanging, gaf hg aan de 
Oosfenrijfcsche agenten, soo-" 
dra er nieuwe verdeeldheden 
tüsschen deze mogendheid en 
JPrankrijh ontstonden, heS 
bevel om St. Petersburg te 
verlaten. De oogenblik na
derde echter, waarop keizer 
AIESANDEH eindelijk denge*> 
nen zou leeren kennen .voor 
wien hij zoo vele opofeia* 
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gen had gedaan; en aan 
wien9 bondgenootschap hij 
zoo veel trouw hechtte. NA
POLEON had, ten gevolge der 
overwinning van Jena, al de 
sterke steden van Pruissen 
bezet, hij had, Oostenrijk te 
Pfagram overwonnen, en 
den vrede van Weenen ge
floten, waardoor hij zijn ge-
zSg over geheel Duitschland 
uitstrekte, toen ie genie, die 
hem naar zijnen ondergang, 
sleepte, hem op het noodlotti
ge denkbeeld van het stelsel 
van het vaste land (Système 
Continental) bragt, waaraan 
hij ook Husland wilde on
derwerpen , even gelijk hij 
Duitschland zulks reeds had 
gedaan; dit stelsel was ech
ter in den beginne door Rus-

v land in zoo verre ondersteund, 
als de belangen des rijks 
zulks hadden veroorloofd; 
maar sedert eenigen tijd had 
men er de wijzigingen in ge-
bragt, die door dezelfde be- ] 

langen bevolen werden. Deze 
mishaagden aan NAJ?O!EON; 
bij gaf zulks met bitterheid 
te kennen; men antwoordde 
met gematigdheid; maar wijl 
de toon van het Fransche ka
binet , hoe langer zoo mees-
terachtigec en bedreigender 
werd, zoo sprak ook AMSX~ 
ANDBR, die zich sterk genoeg 
kende, om zijnen rang te 
handhaven, op eenen hoogen 
toon, beklaagde zich over het 
bezetten van het Hertogdom 
Oldenburg, en weigerde de 
contrabande waren verbeurd 

te verklaren.' In dien- tus-f 
schentijd bragt men in Frank-
rijk het geduphtste leger op 
de been; reeds waren er meer 
dan $60,000 strijdbare man
nen, Franschen of bondge» 
nooten, in aanfogt op de 
Weixel, De angst en schrik 
hadden het vaste land onder 
de adelaars van NAPOÏEON 
vereenigd. AIEXANDEK, aan 
wien de zorg om de onafhan
kelijkheid van Europa te ver
dedigen, scheen te zijn toe-
vertronwd, vertoonde zich 
alleen op het slagveld. Stroo
men van bloed vloeiden er 
onder de muren van Smo-
lensho en aan de oevers der 
Moskowa ,• maar wijl de Rus
sen een plan hadden aangeno
men, dat voor het Fransche 
leger zoo noodlottig moest wor
den, zoo retireerden zij in 
hunne binnenlanden^ en lok
ten er eenen vijand in mede, 
die hun vruchteloos een ge
vecht aanbood, dat zij;had
den besloten te vermijden, 
De Russen, die hunnen te-
rugtogt overhaastten, hielden 
zich niet op, dan onder de 
muren van Moskau, in eenen 
oogenblik werd deze schoone 
hoofdstad aan dè vlammen 
ten prooi gegeven, en de 
Franschen, wel verre va« e* 
datgene in te vinden, wat 
na lange en moeijeIg'ke to.|" 
ten, voor een van vermoeid* 
heid uitgeput en van alles 
ontbloot leger, noodzakelijk 
was, vonden niets dan asch, 
gebrek, wanhoop en het voor-
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ultzfgï der verschrikkelijkste 
toekomst. Er was slechts eene 
enkele partij f e kiezen, na
melijk die yan eenen oogen* 
blikkelijken terugtogt; maar 
ook thans nog werd het oor
deel van NAI?OI.EON door zij
ne trotschheid.verblind, -Hij 
waande, dat AIEXANDER hem 
den vrede zoude aanbieden; 
na langen tijd door eene; lo-
genachtige hoop bedrogen te 
zijn, begon hg eindelijk van 
zijne dwaling terug te komen, 
en maakte hij zich gereed, 
om naar DuitaoMand terug te 
keeren, toen een vroege win
ter zijne eerste gestrengheid 
deed gevoelen, De terugtogt 
was echter onvermijdelijk 
noodzakelijk geworden:, de
zelve geschiedde midden door 
de sneeuw, gedurende eene 
Voor het jaargetijde buiten
gewone koude, en onder 
aanhoudende gevechten met 
de Russen, waarin de laat-
sten aan dit koude luchtsge-, 
etel gewoon, altijd de over
hand behielden, De over-
togt van de Berésina werd 
den Franschen vooral noodlot
tig, het verlies was er on
noemelijk, en voor de eerste 
ïmaal was hetzelve zonder e-
venredigheid in hun leger. 
De Russen hieven niet meer 
ten acutere; de Franschen 
In wanorde gebragt, geen 
heil meer voorziende, dan in 
de vlugt, waren enkel be
dacht, om aan den dood te 
ontsnappen, die hun van al» 

M 

Ie kattïea op eenen verslin
denden grond toegrijnsde, en 
snelden dus in menigte naar 
jDuitschland, Zoodra ALEX-
ANDER wist dat Polen door 
zijne troepen bezet was, be
gaf hij zich naar pFarscfiouw; 
uit deze stad maakte hij den 
10/22 Februarij 1813 het 
volgende manifest bekend: 
o Op den oogenblik, waar
op de tempelen van ons uit
gestrekte rijk van dankzeg
gingen weergalmen, op den 
oogenblik, waarop onze dap
pere soldaten, van den voor
spoed gebruik makende, dien 
zij enkel aan hunnen moed 
te danken hebben, toeschie
ten, om den hloeddorstigen 
struikroover, die onlangs de 
velden der dappere Slaven 
meende te yerdeelen, te ach
tervolgen, hebben wij hst 
van pas geoordeeld, om JSu» 
ropa van onze ontwerpen te 
onderrigten. De Goddelijke 
voorzienigheid de regtyaar-
digste der zaken zegenende, 
heeft het teeken ' der verlos
sing gegeven, waardoor alle 
natiën tot de verdediging der 
eer en des vaderlands wor
den opgeroepen; zoowel aan 
de volken als aan de konin
gen herinneren wij hunne 
pligten en hunne belangen» 
Sedert lang hadden wij reeds 
ontdekt, dat de onderwer
ping van hef vasteland het 
doel was, waartoe de listen 
en misdaden van het hoofd 

I der Fransche natie zich m> 
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Stekten, OHS op de dapper
heid onzer soldaten verlatenr-
de, waren wij omtrent de 
onschendbaarheid onzes rijks 
aonder bekommering. Onze 
verontwaardiging in ons zel
ve opgesloten houdende, za
gen wij met smart, doch 
zonder vrees voor ons zelve, 
êe onderwerping aller volken, 
die niet dan door tranen aan 
de geweldenarij beantwoord
den , waaronder zij zuchtten, 
De oorlog van 1806, waar
in wij dóór onze bondgenoo-
ten verlaten werden, benam 
ons alle betrekking met de 
mogendheden, die hunne on
gelukkige onderdanen, aan 
de onverzadelijke eerzucht van 
eenen man overleverden, die 
de Almagtige zeker heeft los
gelaten , om, en monarchen j 
én onderdanen te kastijden. 
Ons enkel ea alleen met 
het welzijn onzer getrouwe 
volken bezig houdende, wil
den w§- hunne rust, om 
oorzaken, die hun vreemd 
waren, niet storen. On
ze schijnbare werkeloosheid 
heeft onzen vijand bedrogen: 
hij heeft ons wetten meenen 
voorteschrtjvenj hg heeft tal
rijke legerbenden verzameld 
m dezelve ons grondgebied 
doen binnentrekken: de Rus 
is te wapen gevlogen, ieder 
man ïs soldaat willen wor
den om zijnen Godsdienst en 
zijne haardstede te verdedi
gen. Wij hebben deze edel
moedige geestdrift tegenge
houden, «onder dezelve te 

| vernietigen, een nooit ge-
i hoorde voorspoed is er het 

gevolg van geweest. Niette
genstaande de vijand in getal 
verre boven ons verheven was, 
hebben onze dapperen hem 
door hun beleid, midden in 
het rijk gelokt, dat hij wilde 
verwoesten: zijn terugtogt is 
door de gruwelijkste wreed
heden gekenmerkt: door het 
verbranden onzer steden heeft 
h§ zich gewroken, dat wij 
onze magazijnen, die hem 
van eenig nut konden zijn, 
aan de vlammen ten prooi 
hadden gegeven. Onze troe; 
pen hebben zich vercënigd, 
en aan de verbaasde wereld 
getoond, dat er nog soldaten 
van de Trebia en van Ey-
lau bestonden. Van onze ze
gepralen gebruik makende, 
bieden wg den verdrukten 
volken eene behulpzame hand 
aan: de oogenblik is geko
men : nooit heeft er zich ee
ne schoonere gelegenheid voor 
het ongelukkige Duitschland 
opgedaan; onze vijand vlugt; 
hg verbaast door zgne ver
schrikking , de natiën, aie 
enkel gewoon zqn, om zich 
over zffne trotschheid enbar-
baarschheid te verwonderen. 
Heden spreken wg met de 
openhartigheid, die aan «e 
kracht betaamt: Rusland «»' 
zijn onversaagde bondgenoot 
Engeland, dat sedert twin
tig jaren den Colossus schokt, 
die de geheele wereld met 
verplettering bedreigde, zgn 
op geene vergrootisg van 
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grondgebied bedacht, onze 
weldaden en niet onze gren
zen, willen wij tot de afge-
legensté volken uitstrekken, 
Het lot van de Guadiana 
en van den Keswius is aan 
de oevers der Borysthènes 
(Dnieper) bepaald; van daar 
z;al Spanje de vrijheid terug 
bekomen, welke het met hel
denmoed in eene eeuw van 
zwakheid en lafhartigheid 
verdedigd Heeft. Wij maken 
door dit manifest den volken 
bekend, hetgenë, wat wij 
onzen afgevaardigden bevo
len hebben, den koningen te 
zeggen..». Germanië moet 
zijnen moed weder opwek
ken, en weldra zal de tiran 
niet meer bestaan, Oosten-
rykers/ wat hoopt gij van 
de verbindtenis met het hoofd 
der Franschen? Gij betaalt 
met uwe schoonste gewesten, 
het vooruitzigt, om ten eeni-
gen dage, uw leven onder 
het Spaansche zwaard, ter 
verdediging eener onregtvaar-
dige en heiligschendige zaak 
te gaan verliezen. Uwkoop« 
handel is vernietigd., uwe 
eer gehoond; uwe standaar
den, eertijds door de zege« 
praal gesierd, bakken voor 
den Franschen adelaar: zie 
daar de zegeteekens van dit 
bondgenootschap. Zal het 
noodig zijn aan Pruissen de 
onspoeden- te herinneren, 
waaronder het heeft gebukt 
gegaan? Deze herinnering 
soa zijne woede est niet ztj-
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nen : moed kunnen vermeer
deren, reed3 alom in deste-
den en ten platten lande 
der monarchie vanFaEDERiK, 
schijnt de geest van dien 
grooten man te herleven, en 
eenen voorspoed te beloven, 
die hunne trouw waardig is; 
Saksers, Hollanders, Belgen 
en Begeren wij spreken tot 
u dezelfde woorden; over
weegt, en weldra zullen u-
we gelederen, door al die
gene vergroot worden, die 
te midden des bederfs, dat 
hen omringt, nog eenige scha
duw van eer en deugd heb
ben behouden. De vrees kan 
uwe Vorsten nog boegen; 
dat eene noodlottige gehoor
zaamheid u niet terug houde: 
even ongelukkig als gij > ver
foeien zij de magt, welke zfj 
vreezen; zij juichen heime
lijk de edelmoedige pogingen 
toe, welke uwe eer en uwe 
vrijheid moeten bekroonen. 
Onze zegepralende legers ver
volgen hunnen togt, tot aan 
de vijandelijke grenzen; daar 
zal, indien gij u waardig 
toont, om naast de helden 
van Rusland optetrekken, in
dien de ongelukken van uw 
vaderland u ter harte gaan, 
daar zal, indien het Noor
den het verhevene voorbeeld 
der edele Kastüianen navolgt, 
de rouw der wereld ophou
den en onze dappere benden, 
zullen het rgk binnen trek
ken , welks magt en trotsch-
heid door eene enkele zeger 
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praal vergruisd is* Mogï ech
ter deze misleide natie uit 
zulke buitengewone gebeur
tenissen, eenige edelmoedige 
gevoelens puften, indien zij 
met betraande oogen aan hei 
geluk terug dacht, dat het 
onder hare koningen genoten 
heeft, dan zouden wij haar 
eene behulpzame hand aan-
bieden-, ea Europa op het 
jpunt'cm de prooi van een 

'•• monster te worden, zou te 
gelijkertijd zijne onafhanke-
ïijfcfeeid ea zijnen vrede te
rug bekomen, Mogt er ein
delijk van diea Moedigen Co-
Jossus, die het vaste land met 
zijne misdadige eeuwigheid 
bedreigde, niets overblijven, 
dan eene langdurige herinne
ring van afschrik en mede
lijden!"— Deze oproeping 
moest door geheel Europa 
gehoord worden, en zij werd 
zulks in de daad. Prutsten 
verkreeg het eerst zijne on-
afhaakelgkheid, en de le
gerbenden dier natie, die 
een der contingenten van het 
Fransche leger uitmaakten, 
gingen tot de zijde der Rus
een over. De Keizer van 
MttBlanU en de Koning van 
Prutsten maakten zich ge
reed, om door de kracht van 
wapenen de verklaring van 
Kalisch, van den i3 (a5) 
Waart i 8 i 3 , die geen K$n-
'Verbond meer erkende en 
den Duifschen Vorsten en 
volken bekend maakte, dat 
deze monarchen gewapend 
waren, om hen f e helpen in 

hef hernemen hunner onaf
hankelijkheid , om die verklaJ 
ricg zeggen wg, te handha
ven. Van den oogeablïk af, 
waarop Europa, ia verstand
houding had kunnen komen 
en zich had kunnen vereeni
gen , was de raagt van NA
POLEON vernietigd J de mid-

• delen, waarmede hij Europa 
had onderworpen, door des-
zelfs eigene wapenen tegen 
hetzelve te keeren, waren 
voortaan in de handen zijner 
vijanden, die van hem zelven 
geleerd hadden welk gebruik 
zij er van moesten maken. 
Intusschen waren zijne laat
ste pogingen verschrikkelijk, 
en na reeds 'm de maand 
Mei 1813, Franhenland door
getrokken te hebben, ver
scheen hij aan het hoofd van 
een geducht leger in het 
midden van Saksen, enrigt-
te zijnen togt op Dresden. 
De poorten dier stad werden 
hem geopend door de veld
slagen van Lutzen en Baut-
zen, die op eenen korten af» 
stand v;an elkander geleverd 
werden en waarin hij twee 
luisterrijke overwinningen be
haalde , doch die tevens de 
eindpaal van zgnen voorspoed 
waren. Zijn leger had een 
volslagen gebrek aan ruiterij, 
en wijl de faondgenooten daar
van behoorlijk voorzien wa
ren zoo moest zu'ks waar
schijnlijk over het lot van 
den veldfogj beslissen. NA-
POIEON trok, zonder zich op-i 
tehouden tol Breslau voort; 
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hel was van belang voor 
hem, om door eenen nieu
wen ' en beslissende» voor
spoed , Oostenrijk „ Begeren 
en dé overige leden van'het 
Rijn-Verbond in hun besluit 
te bevestigen, want hoewel 
deze zich niet konüea ont
veinzen, dat Rusland en 
Pruissen voor hunne bevrij
ding vochten, zoo hadden 
zij echter alles te vreezen 
van de gramschap des over
winnaars indien zij zich ia 
dezen strijd mengden, die 
de buitengewone nabijheid der 
Fransche grenzen, voor hen 
zoo noodlottig zoude kunnen 
maken, zonder, dat zij zich 
van eenïgen goeden uitslag 
konden verzekeren. , Eeri wa
penstilstand, die nieï min
der voor de Fransche, dan 
voor de Russische legers noo-
dig was , werd door de bond-
genooten voorgesteld en door 
SAFÓI.EON aangenomen; maar 
d$ Keizer der Franschen 
schijnt er het ware doel niet 
van doorgrond te hebben, 
of hij moet omtrent de ge
volgen magïig verblind: zijn 
geweest, want in den tegen-
woosdigen staat zijner zaken, 
was het klaarblijkelijk, dat 
al den tijd, dien hg aan 
zijne vijanden overliet, en* 
kei toï zijnen ondergang tnoesf 
worden aangewend. Hij had 
weldra gelegenheid, om er 
zich van te overtuigen, want 
onmiddellijk na de bijeenkomst 
te Praag M waax de drie Mo-
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narenen vereenlgd waren ge? 
weest, verkreeg ' hij de ze
kerheid, dat bij niet meer 
op Oostenrijk konde rekenen,' 
en daf deze mogendheid, die 
sich naauw aan de staatkun
de zijner vijanden verbonden 
had, slechts èenen gunstige» 
oogenblik afwachtte, omzien 
te verklaren, De 17 Au
gustus; 1813' was de dag, die 
tot het hervatten der •vijan-
delgkheden bepaald was; den 
16 kwam'de Generaal Mo» 
REAÜ te Praag, Keizer A-
lEXAMDEa .ontving'hem met 
de grootste 'onderscheiding en 
de hartelijkste toegenegenheid; 
hg benoemde hem tot Majoor-
Generaal van het leger, en 
vertrouwde 'heaa de zorg toe, 
om het plan van den veld-
togt te regelen. De foebe-
reidselen werden snel in ge
reedheid gebragt; reeds op 
den 26 hadden de bewegin
gen der beide legers, een 
op handen zijnde gevecht 
aangekondigd, en den 37des 
morgens begon de slag van 
Dresden, die gedurende twee 
dagen met eene ongeloofelijke 
hardnekkigheid betwist werd, 
en waarvan de uitslag, niet
tegenstaande de Franschen 
het veld behielden, als een 
eerste voorspoed voor de 
boadgenootea kan beschouwd 
worden 5 want wijl JNAÏOÜE-
ON weinige dagen daarna 
Bresden had moeten verla
ten, om zich naar de kanten 
vaa Leipsig te begeren, ïea 

m 5 
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einde zija leger naar de 
aaastgeiegeae grenzen te ge
leiden, zoo kozen de bond-
genooien hunne posüiën, op 
eeraen geringen afstand der 
stad, en leverden gedurende 
de drie dagen van i 6 , 17 
ea 18 October ' I 8 I 3 eenea 
slag, die de bloedigste en de 
fcjBsIissendste van denveldtogt 
was, eri waarin de Fransche 
onherstelbare verliezen leden. 
Das eindigde de verschrikke
lijke strijd, sedert vele jaren 
tusschea Europa ea een enkel 
man gevoerd. De dood van 
twee dapperen, die zich even 
zeer door hun edel karakter als 
door hunne groote krijgskundi
ge bsgaafdheden onderscheid
den, kenmerkte bet einde van 
dezen voor het measchdom zoo 
noodlottigen veldtogt 1 MOKEAU 
ea PONIATOWSKI daalden twee 
maanden na elkander in het 
graf. Tot aaa den Rijn^ ach
ter denwelken hg geaoodzaakt 
was geweest de wijk te ne
tten, teruggedreven, na de 
helft van.zijn leger verloren 
te hebbea, en bijna in de on
mogelijkheid , om zich met 
hetgene, waf hem overbleef, 
tegea eeaen magtigen vijand, 
aaa, wien«elke schrede nieu
we hulpmiddelen en nieuwe 
bondgenooten aanbragt te ver
dedigen , bleef NAPOLEON 
hardnekkig den vrede weige
ren , dien men niet ophield 
hem aantebiedea, Zoo vele 
hardnekkigheid en frotschheid 
maakten eindelijk een eiade 
aan de gematigdheid, aan de 

oazekerheid, en welligt aan 
de vrees der bondgenoolen. 
Mea trok over dea ügn, ea 
reeds ia de maaad Jaauarg 
1814, was het tooneel des 
oorlogs vaa de oevers der 
Moukowa aaa die der Seine 
oyergehragt, Van den opgea-
blik af, waarop de zielvan 
AIBXANDER niet meer zoo zeer 
in krijgszorgea was weggezoa-
ken, warea arzijne gedachten 
weder aan zgae onderdanen 
toegewijd, die door de.nood
zakelijkheid,' om eeaen on-
regtvaardigea aanval aftewe-
ren, aan omstaadigheids-wet
ten waren onderworpea, die 
voor huanen persooa ea hunne 
fortuin evenzeer bezwarend 
waren. Door twee ukases, ge
geven, den 3 Februari) 1814 
te Vdhdceuvre in Champagne, 
waar toenmaals zrjn hoofd
kwartier was, beval hij dus, 
dat de huiteagewoae ligtingen 
van Petersburg^ Novogorod, 
faroslatr, Kaloguas, Twerea. 
Wladimir ontslageB zoudea 
wordea. Eea gezaatschap za
ai eagesteld uit negen inwo
ners van Troyes, kwam hem 
den 16 derzelfde maand, om 
de ' herstelliag vaa het huis 
der BOURBONS verzoeken; doch 
ASSXANDJER verklaarde zich 
in zijn antwoord niet. Ter-
wgl de militaire schikkingen, 
die een einde aan dezen veld
togt moestea maken, vaa alle 
kanten eeae nieuwe werk
zaamheid ontvingen, veree» 
aigde zich keizer AJUSXANDER 
met den keizer van Oostenrijk 
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en den koning ysxkP mitsen', 
om de onafhankelijkheid van 
Zwitserland te waarborgen; 
zij vaardigden te Chaumont, 
onder dagteekening van den 
24 Februari)', ëene verklaring 
uit, waarin zij hun voorne
men bekend maakten. Acht 
dagen daarna maakten deze 
Vorsten, in overeenstemming 
met .het Brifsch Ministerie, 
onder dagteekening van 1 
Maart 1814 het verdrag be* 
kend, waardoor , de Coalitie 
zich verbond, om eene magt 
van honderd vijftig duizend 
man, op de been te honden, 
en om al de hulpmiddelen 
hunner onderlinge staten , aan 
de krachtdadige voortzetting 
van den oorlog tegen Frank-
ryh toetewijden, totdat er een 
algemeene vrede zon worden 
gesloten, onder welks bescher
ming de voorregten en vrij
heden van al de natiën her
steld en gewaarborgd zouden 
kunnen zijn; Eerst omtrent de
zen tijd begon in Frankrijk de 
hoop der voorstanders van het 
huis van BOURBON te herleven. 
De partij p. die binndn 's lands 
voor de terugkomst van dat 
huis onderhandelde, hield niet 
op met naar het hoofdkwartier 
van ALEXANHEU agenten te 
zenden, die men aanhoorde , 
doch aan welke men noch 
antwoord gaf, noch beloften 
deed. Het was een indruk-
vervvekkend tooneel, zegepra
lende Vorsten te zien stilstaan 
voor eene groote natie, en 
enkel haar verlaagenraadple- ' 
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gen, in de keuse van het be
stuur , dat haar zoude gegeven 
worden. Deze eerbied voor. 
de volksregten, die de ware 
kracht der Vorsten, uitmaakt, 
was de schoonste zegepraal, 
die de bondgenooten tot dus-' 
rerre behaald hadden. Zij is 
het ook, die de bewondering 
der nakomelingschap tot het 
hoogste punt zal verwekken. 
Men dobberde echter tusschcn 
verschillende gevoelens, een 
vooral deed er zich op, waartoe 
het van meer belang was, 
zich te bepalen, het plan na r 
meiijk om Parijs binnen te 
trekken: dit was het gevoe
len van AIEXAJIDEHI Reeds 
den 3o Maart des morgens 
ten zes ure tastten i5o,ooo 
man de hoofdstad aan. Na 
een gevecht van negen uren 
werd er op denzelfden dag, 
door den Maarschalk Hertog 
van Magusa (MARMONT) eene 
capitulatie voorgesteld, die 
dóór de bondgenooten aange
nomen en onderteekend werd: 
men heeft de edelmoedige 
woorden opgeteekend, die 
ALEXANDEB. tot de Mairea van 
Parijs sprak, toen zij YOOI; 
dien Vorst verschenen, zie 
hier dezelve: » Het lot des 
oorlogs heeft mij tot hiertoe 
gebragt: uw keizer, die mijn 
bondgenoot was, is tot in het 
hart mijner Staten doorge
drongen, en heeft er rampen 
verspreid, waarvan de sporen 
langen tijd zigtbaar zullen zijn. 
Eene regt vaardige verdediging 
heeft mg tot in het bartvan 
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Trankrijk gebragï; verre zij 
hét van mg aan Frankrijk Ie 
wille», wedergeven, wat ik er 
van ontvangen heb. Ik ben 
regtvaardig, en weet, dat 
salks de schuld der Franscben 
niet is. De Franscben zijn 
ïaljne vrienden, en ik wil 
Ihun bewijsek, dat ikhuahet 
Jcwaa'd.mét goed kom vergel
den. NAFOIEON alleen is mijn 
vijand. Ik beloof mijne, bij
zondere bescherming aan de 
stad Parifs; ik zal al de pu
blieke gestichten beschermen 
'en behoeden; ik zal haar en
kel met keiirbendea bezetten; 
ik zal uwe naïsonale garde, 
die uit de bloem uwer bur* 
gers ïs zametjgesteld, behouden. 
Het hangt van u af, om uw 
toekomstig geluk te verzekeren. 
Gij moet u zelven een bestuur 
geven, dat aan u zelve en 
aan Europa de rust verschaft 
Het komt u toe uw verlangen 
te kennen te geven. Gij zult 
wij altijd gereed vinden, 
om uwe pogingen te onder
steunen," Moegelijk zou het 
zijn, meer edelmoedigheid aan 
den dag te leggen, en nog 
moegdgker, om het uitwerk
sel behoorlijk te beschrijven, 
dat het op de harten te weeg 
foragt; toen ook den volgen
den dag (3i) de geallieerde 
troepen hunnen intogt in Pa~ 
rijs dedea, schitterden de 
vreugd e» de hoop op aller 
aangezigten, De invloed van 
een enkel man had dit won
der te weeg gebragt. Men 
troostte zich over het tegen

woordige ; men' «telde zich ge
rust omtrent het toekomstige ;-
en zulks enkel dooi' het her
halen der woorden van AMJX-
ANDER. De koningsgezinden 
b eschonwden dezen oogenblik 
van algemeeae welwillend
heid, als gunstig voor de uit
voering hunner ontwerpen, en 
trachtten keïaer ALEXANDERen 
zijne bondgenooten te overtui
gen , dat het verlangen, het-
welke zij voor de terugkomst 
der BOURBONS te kennen ga
ven, het uitvloeisel van den 
nationalen wensch was. De 
Russische Monarch hield zich 
aan zijn edel gevoelen, dat-
het 'indruksel van het alge-
meene Verlangen, de eenige 
regel van zijn gedrag zoude 
zijn," en zelfs drukte hij dit 
gevoelen dikwijls met nadruk 
uit. Dan, hoewel de Natio* 
nale verlangens niet geheel 
algemeen ten gunste der BOUR
BONS waren, zoo waren zg 
zulks toch tegen BONAPARTE, 
en het was onmogelijk, dat 
de Vorsten zich hierin konden 
vergissen, ook verklaarde A-
IEXANDER , in eene zijner eer
ste acten, in zijnen naam en 
in dien zijner bondgenooten, 
» dat zg noch met NAPOIEON 
BONAPARTE, noch met «e? 
mand zgner familie meer zon
den onderhandelen, dat zg 
de onschendbaarheid van net 
oude Frankryk, zoodanigata 
het onder deszelfs oude ko
ningen was geweest zouden 
eerbiedigen, wijl Frankrgk, 
voor het geluk van Europa, 
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groot en Sterk moest xy'nf dat 
zij dè Constitutie, welke de 
Fransene natie zich zoude ge
ven , zouden erkennen en 
waarborgen, enz." Dit was 
voor AI/BXANDEK. nog niet ge
noeg : bij begeerde, dat zijn 
onveranderlijke wil, om niet 
de minste inbreuk op de regten 
der natie te maken^ nog uit
drukkelijker geheiligd zoude 

i zijn; hij verlangde den Senaat 
te zien, en op den a April 
werd .er eene deputatie uit dat 
ligchaam, dat de vervalling 
van den troon van BONA
PARTE uitgesproken en een 
provisioneel bestuur gevormd 
had, bij hem toegelaten. Na 
met oplettendheid, de toe
spraak te hebben aangehoord, 
die hem gedaan werd, ant
woordde ALEXANDER: B Een 
man, die eich mijn bondge
noot noemde, is als een on-
regtvaardige aanrander in mij
ne Staten'gekomen: hem heb 
ik den oorlog aangedaan en 
niet aan Frankrgk: ik ben 
de vriend van het Fransche 
volk, hetgene, wat gij gt-
daan hebt, verdubbelt dit ge
voelen. Het is billijk, het is 
verstandig aan JFrankrp'k, 
krachtdadige en vrije instel
lingen te geven, instellingen, 
die met de tegenwoordige ver
lichting in verband staan. 
Mijne bondgenooten en ik zijn 
enkel gekomen, om de vrij
heid uwer keuze te bescher
men." — Na eenige oogen» 
blikken gezwegen te hebben, 
voegde hij er bij, dat het zïp 
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voornemen was, om de Fran» 
schen, die in Rusland waren 
krijgsgevangen gemaakt, terug 
te geven; dat . bij met den 
senaat de verbindtenis ver
nieuwde, welke hij met het 
provisioneel bestuur had aan
gegaan, en dat zelfs van dien 
oogenblik af, al degene vrij 
waren, welke iiet lot der wa
penen , in de verschillende ge
vechten die in den omtrek 
van Parijs hadden plaatsge
had', in zijne handen hadden 
doen vallen- .Na zich uitslui» 
tend aan de zorgen te heb* 
ben toegewijd, welke de om -
standigheden vorderden, hield 
zich ALEXANDEU met eene 
menigte bijzondere belangen 
bezig, en toonde zich overal 
dezelfde, Hij ging naar het 
kasteel van Malmaison de 

[ keizerin JOSEPHINE bezoeken f 
en gebruikte het middagmaal 
met haar. Kg nam den 16 
April een ontbijt aan, dat de 
Maarschalk Prins van de Mos-
kowa. (NEY) de eer had, hem 
aantebièden, Hij bezocht 
beurtelings, en in de kleinste 
bijzonderheden al de gestich
ten der hoofdstad, en verze
kerde dezelve van zijne be* 
scherming; hierin aan PETER 
den Groote gelijk, verzamel
de hij zorgvuldiglijk, zoowel 
in het bestuur als in dekun-> 
sten en wetenschappen, al 
wat hem nuttig scheen, om 
in zijne staten overtebrengea 
en er te naturaliseren. Deze 
Vorst en de koning van Pruts
ten waren den ai April bij 
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een e vergadering der Fran-
sche akademie tegenwoordig, 
bijna op het eeuwgetij van 
het tijdstip, waarop zijn groot
vader, in ditzelfde Louvrs, 
de akademie der wetenschap
pen, waarvan hij lid was, 
met zijne tegenwoordigheid 
Vereerd had. Na langdurige 
en moegelijke onderhandelin
gen , onderteekenden 'eindelijk 
de verbondene Mogendheden, 
met den koning van Frank-
ryk, deft 3o Mei 1814'het 
verdrag, dat aan Frankrijk en 
aan geheel Europa den vrede 
scheen te moeten beloven, en 
twee dagen daarna vertrok
ken de keizer van Rusland 
en de koning van Pruissen 
naar Engeland, Te Dover, 
alwaar sij den 6 Junij, ten 
zes ure des avonds voet aan 
land hadden gezet, ontmoetten 
zij den Hertog van Clarence, 
die hen te gemoet was geko
men. Den volgende dag reeds 
kwamen de heide Vorsten te 
Londen aan , alwaar zij met 
geestdrift werden ontvangen. 
Zij onttrokken zich echter 
aan de feesten, die elkander 
dagelijks opvolgden , om met 
overhaasting de groote gestich
ten van Engeland te bezoe
ken. De hoofdstad gaf hun 
na hunne terugkomst, een 
prachtig feestmaal, en den 20 
waren zij bijeene der zittingen 
van het parlement tegenwoor
dig, waarin men dien dag «eni
ge schikkingen beraadslaagde, 
betrekkelqk het huwelp der 
Frinses CHARIOTTE. JDen a3 

en volgende dagen bezochten 
de Vorsten het tuighuis, de 
scheepstimmerwerven en de 
magazijnen van Portamouth; 
de Hertog van Clarence gaf 
hun tusschen Spithead en St.' 
JHelena het tooneel eenerzee-
monstering, waarin dertig 
linie- schepen, en zeventig 
vaartuigen van verschillende 
grootte maneuvreerden. Den 
28 Junij werd Engeland 
door de beide Vorsten verla
ten. Den 3Q scheiddede Ko
ning van Pruissen zich te Ca-
laia reeds Yan Keizer 'AIEX-
ANDER , die zich door de 
Nederlanden èn Duitschland 
naar Karelsruhe, begaf. In 
deze laatste stad werd hij 
door de Keizerin, zijne ge
malin, die zich gedurende 
den laatsfen veldtogt in den 
schoot harer familie had be
geven , opgewacht. Hij bragi: 
er zeer korten tijd door, en 
vervolgde zijnen weg naar 
St. Petersburg. Vernomen 
hebbende, dat er groote toe» 
bereidselen tot zijnen ont» 
vangst in gereedheid 'werden 
gebragt, liet hij verzoeken „ 
dat dezelve niet mogten plaats 
hebben, en verklaarde in een 
geschrift aan het. bestuur van 
St. Petersburg gerigt. » Dat 
aan God alleen voor den ge
lukkigen uitslag, dien de 
bloedige oorlog van Europa 
had gehad, onsterfelijke dank
zeggingen moesten worden 
opgedragen.'' De Russische 
senaat aan dien Vorst den 
bijnaam van Gezegende op-
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gedragen hebbende, weiger
de hij jplegtig denzelven aan-
tenemen, en rigtte te dien ein
de aan den senaat, aan de 
sijuode en aan den staatsraad 
de Volgende Ukase, die in 
den tijd door de dagbladen 
Van Sint-Petersburg werd in 
het licht gegeven. » Het 
verzoek, mij door den staats
raad , de sijuode, en den 
besturenden senaat gedaan, 
om te mijner eer een ge-
denkteeken op te rigten, en 
mij den eernaam van Geze
gende te geven, geeft mij 
het grootste genoegen 7 wijl 
ik er van den eenen kant 
den zegen in erken van den 
God, - die ons bestuurt, en 
van den anderen kant de ge
voelens der Russische Cor
poratief, die mij den vlei-
jendsten naam willen geven; 
maat ik kan mij alsmensch, 
de vermetelheid niet veroor
loven, dien titel aantenemen, 
noch de verwaandheid hebben 
van te geloóven zulk een 
geluk bereikt te hebbén. Ik 
acht denzelven daarenboven 
des te minder onbestaanbaar 
met mijne grondbeginselen, 
wijl ik altijd en in alle om
standigheden , mijne getrou
we onderdanen tot de ze
digheid en menschlievendheid 
heb aangespoord; en ik wil 
hun zelf niet een voorbeeld 
geven, dat met die gevoelens 
zou kunnen strijden, tfn u-
we harten alleen wensch ik 
een gedenkteeken te hebben 
zoo als ik ook wensch, dat 

gij er een in hei mijne moogt 
hebben; Dat mijn volk mij 
inwendig zegene, zoo als ik 
hetzelve zegen! Dat Rusland 
gelukkig zij, en de Voorzie» 
nigheid mij en mijn volk 
hare Goddelgke bescherming 
verlcene 1" Hoezeer moest 
eene zoodanige taal dien Vorst 
aan zijne onderdanen nog 
dierbaarder maken, ook was 
het niet dan meï het groot
ste leedwezen, dat zij hem, 
andermaal van hen zagen 
verwijderen onr zich naar het 
Congres van JVeenen te be
geven. Zijne reis was snel. 
Hij kwam" den s5 September 
1814 te 14?eenen, en werd er 
drie dagen daarna, door de 
Keiaerin, zijne gemalin, ge
volgd* Vele Noordsche Vor
sten waren toenmaals in die 
hoofdstad, waar zulke groo-
te belangen zouden behan
deld worden, vereenigd. A-
XEXANDER en FRANS I I . , hiel
den gedurende dit verblijf 
niet op, eene toegenegene 
uitwisseling der bewijzen vaa 
hunne onderlinge verkleefd
heid te doen. FRANS schonk 
hem in eigendom het rege-
ment van HIIAERJ en de 
Keizerin wilde eigenhandig 
den standaard borduren, dien 
zij aan den Russische» Kei
zer ten geschenke gaf, en 
waarvan het opschrift wass 
Oaverbreehbare eendragt tu$~ 
schen AmxdiwBR en jF/ww-
ciscvs. Toen AÜEXANDEH dit 
regement aannam, stelde hij 
den Generaal HIII /ER, die 
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zich Aas doende van zgneö 
post beroofd zag» door eene 
som van io,ooo Gulden scha
deloos en liet ïooo Gulden 
aan elk der officierea van dat 
regement uitdeden. Hij bood 
op zijne beurt aan Keizer 
FHANS, een der regimenten 
zijner garde aan. Het Con
gres i dat het lot vaa Europa 
moest bepalen, werd eerst 
geopend, na de terugkomst 
der reis, welke de drie sou-
vereineq , in het begin van 
November in Hongargë had
den weaen doen. Hoewel van 
alle kanten de vorderingen 
zeer hoog waren, zoo bragt 
eene nota, op bevel van den 
Keizer van Rusland, üera 
38 November door den Graaf 
Van NESSEIRODE aan het Con
gres overgegeven, de discus-
siën tot derzelver wat?e doel 
terug-, een vraagstuk van het 
boogste aanbelang was echter 
op het prat , om de grootste 
wanorde in de vergadering te 
brengen/ ALEXAHDER deed er 
in verklaren, dat zijn oog
merk was, om de kroon van 
Polen op zijn hoofd te plaat
sen, en dat, ingeval hg te
genstand mogt ondervinden, 
hg besloten had, de wape
nen optevatten, om zgne aan
spraak te ondersteunen. Het 
was aan iedereen bekend, 
dat de keizer zich sedert de 
niaand November met de 
nieuwe staatsregeling bezig 
hield, die hg aan dat koning
rijk (dacht te geven; reeds 
was er eene proclamatie van 

, den Groot-Hertog CONSTAN-
! TÏTN , onder dagteekenïng van 

21 December 1814 aan het 
Poolsche leger gerigt,aanhet 
Coagres bekend, en liet om
trent da verdere oogmerken 
van keiser A&EXANDER geenen 
twijfel over. De tegenwoordi
ge toestand der Europesche 
aangelegenheden, en het over« 
wigt van 'Rusland, geene be
sluiteloosheid gedogende, zoo 
stemde het Congres in alles 
toe, en reeds in de maand 
Januarg werd AIEXANDER als 
koning vaa Polen erkend. De 
werkzaamheden van dien Vorst 
strekten zich fe gelgker tijd 
over het lot der boeren, de 
burgerlijke en militaire staats
regeling en de buttentandsche 
betrekkingen uit. Als hij van. 
den eenen kant zijn leger ia 
twee bevelhebberscliappen ver
deelde, waarvan hij het een e 
aan den Veldmaarschalk, Prins 
BARCJCAY DE TotihTC en het 
andere aan den Graaf BEN-
HIGSEN opdroeg, zoo deed hij 
zich van den anderen kant door 
Perzië, aanzïenlgke gewesten 
afstaan, en strekte het Russi
sche gebied tot aan de Kaspi
sche. %ee uit.- De werkzaam
heden van het Congres liepen 
ten einde, en in de zitting 
van den 9 Februarij hadden 
de Mogendheden, door hunne 
handteekening, al de uit de
ze vergadering voortgevloeide 
acten bekrachtigd; toen men 
te Weenen vernam dat Bo-
NAPAKTE van het eiland El-
ba , hetwelk hem als eene jet' 
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blijfplaats was aangewezen, 
ontsnapt was, Weinige da
gen waren in dit algemeene 
gevaar voldqsade, om de 
geesten weder te vereenigen, 
en reeds den i3 Maart werd 
NAPOMÊON BONAPARTE, door 
eene acte, door de ge volmag-
tigden van al de Mogendhe
den onderteekend, buiten de 
burgerlijke en maatschappe
lijke betrekkingen geplaatst, 
als de vijand en rustverstoor-
der van Europa verklaard, 
en als zoodanig aan de wraak 
der natiën overgeleverd. Op 
deze verklaring volgde eene 
tweede, die door het verdrag 
gevolgd werd, waardoor A-
I.EXANDER en de Mogendhe-r 
den aich verbonden: « Om de 
geheele magt hunner onder
linge staten te vereenigen, 
ten einde de artikelen en 
voorwaarden van het verdrag 
van Parp's , van 3o Mei 1814 
te doen eerbiedigen en uit
voeren , en om de schikkin
gen door het Congres van 
Weenen gemaakt, in derzel° 
ver geheele onschendbaarheid 
te handhaven, ea dezelve 
tegen eiken aanval, en voor
al tegen het plan van NAPO
LEON BONAPARTE te verdedi
gen." Van dien oogenblik af 
zagen de Souvereiaen van elk 
ontwerp, onf naar hunne sta
ten terug te keeren af, en er 
werden van Weenen bevelen 
uitgevaardigd, aan de veld-
heeren hunner legers, De 
keizer van Rmlani verdeelde 

zijne oogenblikken, tusschea 
de monsteringen van diegene 
zijner regimenten, welke zich 
over Weenen naar de Fran-
sche grenzen begaven, en de 
bezigheden van den krijgs
raad , waarin het plan tot de 
militaire operatié'n in gereed-! 
heid werd gebragt. Intus-
schen ontvingen de verbon
dene Mogendheden dagelijks 
berigten uit het land, dat 
weldra tot tooneel van dea 
oorlog zoude dienen. De her
tog VAN WELLINGTON noo-
digde hen uit, om hunnen 
aaatogt te bespoedigen. De 
keizer gaf onmiddellijk, aan 
de drie korpsen, die het Rus
sische leger uitmaakten het 
bevel, om zich op tnarsch te 
begeven. Deze vereeniging 
maakte (de keurbende en de 
lijfwacht medegerekend) eene 
massa van 430,000 manschap
pen Uit; alles was in bewe
ging, toen een enkele veld
slag in twee dagen over het 
lot der wereld besliste. Zoo
dra de uitslag der gebeur
tenissen van Waterho bekend 
was, ontving het geheele Bus. 
Eische leger het beyel tot den 
terugtogt, behalve de af dee
ling, waarover BAROLAT DE 
TOX.IT het bevel voerde, die 
alleen in Frankrijk moest 
doordringen. Keizer ALEX-
ANDER begaf zich ook wel-! 
dra zelf derwaarts, hij kwam 
den 11 Julg te Parijs, Deze 
hoofdstad werd met eenige 
militaire strafoefeningen be-

n 
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3reïgd; men wilde de zuil 
van het plein Vendóme, de 
forug van Austerlits, die van 
Jena afbreken, reeds bad 
men beproefd, om de laatste 
te doen springen, en liet is 
waarschijnlijk, dat, iadieia 
degene, aan welke deae last 

, was opgedragen, met evea 
zoo vele Bekwaamheid, 'be
gaafd waren geweest, als zij 
met ijver bezield waren, kei
zer AIJEXANDER en de koning 
Van Pruissen te laat zouden 
zijn gekomen; Hunne tegen» 
woordfgheid maakte een einde 
aan het vernielingsplan, en 
wèlligt kwam dezelve in an* 
dere betrekkingen nog groo-
ter ongelukken voor. Al wat 
eene ware mensehlievendheid 
aan eene groofe zie! als edel» 
Etoedig kan aanraden, werd 
door AIEXANDER ia uitoefe
ning gebragt, hoewel hg in 
deze laatste omstandigheden , ( 
veel van de hooge achting 
scheen verloren tehebfaen, die 
hg vroeger voor het Fransche 
karakter had opgevat. De 
veranderingen in den toestand 
van dien VOMI voorgevallen 
deden hem in Augustus 1815 
besluiten, om aan den senaat 
de volgende ukase te zenden. 
« Door het manifest, den 9 
Mei uitgevaardigd, hebben wn 
u kennis gegeven van het 
sluiten der overeenkomsten 
die het welzijn van den staat' 
en vereenïgiag van het groot
ste gedeelte van het hertog
dom Warschouw f en doel heb
ben. Wql wrj het ten ge

volge van genoemde overeen
komsten, noodig geoordeeld 
hebben, om een bijvoegsel bij 
onzen keizerlijken titel te ma
ken , zoo deelen wij denzelven 
aan den senaat mede, opdat 
dezelve naauwkeurig zoude 
worden in acht genomen, De 
keizerlijke titel zal dus voor
taan zijn: Czar van Casan , 
uistrahan , Polen, Siberië, 
den Taurischen Chersonesus 
enz*'' In September van het
zelfde jaar hield deze vorst 
eene algemeene monstering 
voor den keizer van Oosten
rijk en den koning van Pruis* 
sen, die hij tot dat fooneel 
had uitgenoodigd, van het le
ger-korps onder de bevelen 
van den prins BARCLAY DE 
ÏOILY dat in de vlakten van 
Vertus xn Champagne veree-

•nigd was. De troepen waren 
in den schoonsten staat, en 
de naauwkeurigheid harer be
wegingen beantwoordde aan 
hare,schoonheid; AMXAWDBR 
was er zoozeer over voldaan, 
dat hg het haar reeds den 
volgenden dag in de volgende 
bewoordingen te kennen gaf. 
D Het verraad en de trouwe-
looze oogmerken van den vij
and der openbare rust hebben 
u, dappere krijgslieden, in de
zelfde velden gebragt, waar
door gij voorieden jaar, na 
hem overwonnen te hebben» 
V ia zg'a spoor, den weg naar 
Parys hebt gebaand. Dank zg 
den Almagtige, uWe dapper
heid aan.de geheele wereld be
kend, is niet op nieuwe proe-
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ven gesteld. Algemeene maat
regelen , door de verbondene 
Mogendheden genomen, heb
ben , vóór dat uwe hulp noo-
dig was geworden; der ver
metelheid van BONAPARTE pa^ 
len gesteld. Hij zelf heeft 
zich gevangen moeten geven; 
Gij Isefat niettemin door eene 
6nelle vlugt van de boor
den des Dniepers en der 
'X>winat aan de bewoners 
van de oevers der Seine ge
toond, dat de rust van Euro
pa aan Ruslan$ niet vreemd 
is, en dat̂ , ondanks den ver
ren afstand, gij steeds gereed 
egt, om voor de regtvaardig-
heid te gaan strijden, daar 
waar de stem des vaderlands 
of van uwen voral n roepea 
mogt, u thans naar uw va
derland , aan u allen zoo dier
baar, terugzendende, is liet 
voor mg een streelend genoe
gen , aan u , mijne wapen» 
broeders, mijne dankbaarheid 
te kunnen uitdrukken, voor 
den ijver en de orde, die ik 
bij het naaien uwer gelederen 
in de vlakien van Champagne 
in alle opzigten heb waarge
nomen. Ik zal de herinne
ring aan deze monstering steeds 
in het geheugen bewaren. Ook 
moet ik u nog bedanken voor 
de handhaving eener stresjge 
tucht, en het geregelde ge
drag, dat gij in. een • vreemd 
land bestendig hebt in acht 
genomen en waaraan de in
woners een volledig regt dosa 
wedervaren, Ik moet mijne 

N 

bijzondere welwillendheid uit
drukken aan den opperbevel
hebber des legers -% den prins» 
van BAKOIIAY UE TOIHY, voor 
den ijver, waarmede hg de 
organisatie der troepen, onder 
zgae bevelen , tot dien trap 
van regelmatigheid heeft ge-
bragt. Ik maak dezelve even* 
zeer bekend aan de beyelr 
hebbers der korpsen, de ge* 
neraals DOCHTOUROW , OATEN-̂  
SAKEN I., RACSESKY, baron 
van WINTZÏJSGERODK; aan de 
luiteiïants-geaeraal, aan het 
hoofd van den staf majoor-
generaal , baron DIEBITCH K 

aan het hoofd der artillerie 
prins YASHVILLE , en einde
lijk aan aï de Iioofd- en on
derofficieren» alsmede aan de 
soldaten." — AUSXANBER hield! 
zich slechts korten tijd te Pa~ 
rij3 op. Na zijnen terugtogfc 
van Bourgogne begaf hg ziel* 
bijna onmiddellijk naar Brus
sel, om het huwelijk van zijne 
zuster ANNA met den kroon
prins der Nederlanden te sluï* 
ten. öeze prinses is door ha
re bevalligheid en goedheid 
het volmaakte evenbeeld van 
wijfen haren broeder ALEX-
ANDER. Het was dus niet te 
verwonderen, dat de Russi- . 
sche keizer met geestdrift in 
de Nederlana'en, ontvangen 
werd. Zijn verblijf in dezeK 
ve was echter niet van zeer 
langen duur; na er de voor
naamste gedenkteefcenen ea 
merkwaardigheden bszocht te 
hebben, begaf hij zich, op 
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uitnoodiging van den keizer 
Tan Oostenrph naar JDijon, 
ten einde bij de monstering 
der troepen van dien Monarch 
tegenwoordig te zijn; naeene 
korte rust verliet hg deze 
stad, om zich naar Polan te 
begeven, alwaar hij verwacht 
werd, om als koning gehul
digd te worden. Door den se
naat aangesproken, antwoord
de bij: » Ik weet, dat uw 
Vaderland veel geleden heeft: 
om aan hetzelve dus eene spoe
dige verligtiug te verschaffen, 
heb ik bevolen, dat het ko
ningrijk, door de Russische 
troepen ontruimd zoude wor
den. Voor het overige strek
ken zich al mijne pogingen 
Uit, om het welzijn deslands 
en het geluk van deszeïfs in
woners te bevestigen; ik «al 
uwe verzoeken altijd met de 
grootste belangstelling aanhoo-
ren, ten einde uw verlan
gen in zoo ver de omstandig
heden zulks gedoogen te kun
nen vervullen." Zeef gedron
gen zijnde, om naar zijne sta
ten terugtekeeren, die zij
ne tegenwoordigheid eischten, 
bragt AIEXANDEB. slechts kor
ten tijd te War schouw door, 
maar Het aldaar onuitwischba-
re herinneringen na. Zijne te-
rugkomst in St. Petersburg 
was een zegetogt, en thans 
kon hij zoader daarin terug
gehouden te worden, de z£ch-
te neiging zijner ziel volgen, 
«ie namelgk, om zich aan 
«e werkzaamheden des vre-
des toetenden, waarvan hg 

zoo langen tijd was afgetrok
ken , en waarvan de besten
dige uitoefening, de eerste 
pligt en de ware roem der 
Vorsten uitmaakt. Met wel
gevallen zag de groote Kei
zer op zijn rijk neder, en 

'op zijne groote daden terug, 
toen hem ; plotseling, ver 
van zijn. Keizerlijk paleis 
verwijderd in eene kleine 
stad zijner staten, aan de 
nee van Aaof gelegen, Ta-
genrog genaamd, de zeïssen 
des doods den i December 
i8a5 (17 Nopb.) in den 
ouderdom van 48 jaren aan 
Rusland en aan de wereld 
ontrukte. Hij was voor Rus
land datgene (en welligt 
nog meer) wat PETER I. 
eens voor dat rijk geweest 
was» Een groote krggsman, 
zorgde hij zoo wel in oorlog 
als in vrede voor de wel
vaart van zijn land, voor 
beschaving, voor beoefening 
van kunsten en wetenschap
pen, voor bevordering van 
binnealandsche nijverheid en 
kunstvlgt. Door hem ver
kreeg Rusland eene kracht 
die aan hetzelve een over-
wigt op bnna alle Staten 
geeft. Men heeft gedurende 
het verblgf van AÜEXAJ»»»» 
te Paras eene menigte ge
lukkige en welwillende «oor
den opgezameld, waarm ae 
ziel van dien Votsi! ach ge
heel afschildert Wg zullen 
hier enkel diegene aanvoeren, 
welke ons van een meer 
algemeen belang schgaen te 
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zijn. Toen MOREAU elf da
gen voor den slag yanJDres-
den, uit Amerika terugko
mende, zich aan den Keizer 
wilde voorstellen, was deze 
Vorst, d«e zijn beaoek wilde 
voorkomen, reeds aan de 
deur van het appartement 
dés Generaals; hij drukte 
hem in zijne armen, én bragt 
anderhalf uur met hem door, 
omhelsde hem, toen hij hem 
verliet, andermaal, en geide 
hem bij herhaling en luide 
genoeg, om gehoord te kun= 
nen worden: e Gij zult uirja 
vriend, mijn raadgever zijn." 
Hij had hem tot Majoor-Ge
neraal van zqn leger be
noemd, eh deed hem dade
lijk in die hoedanigheid er
kennen. Dit onthaal van 
AUSXANDER had MOREAU zoo
danig getroffen, dst hij den i 
naam van dien Vorst niet 
meer dan met aandoening 
uitsprak en in een gesprek, 
dat hij nog dienzelfden a-
vond met den Generaal-Ma-
joor S. i . . . had, zeide de 
laatste, na met grooten lof 
over de militaire bekwaam
heid , die Keizer AMÏXANDER 
door diepzinnige waarnemin
gen, en eene bestendige 
praktijk in weinige jaren ver
worven had, gesproken te 
hebbent o Waarlijk, GenerasJ, 
wij hebben nog niets van hem 
gezegd; want indien gij hem 
in de bijzonderheden van 
zqn administratief en bij
zonder leven volgdet, zoudt 

N n 

gij bijna vergeten hoe magtig 
hij i s , om in hem slechts den 
besten der Vorsten te zien." 
MOREAU, nog geheel vervuld 
met zijne verrukking voor 
Ai.EXAN,DEa, viel den Gene
raal met vuur in de rede: 
» den besten der Vorsten, zeg 
toch der mensenen." Op den 
oogenblik^ waarop hij door 
de menigte omringd, die zich 
rondom hem ophoopte, zijne 
intrede in Pargfadeed, hield 
deze Vorst niet op, aan al 
de verzoeken te beantwoor
den die hem gedaan werden, 
en zulks door de beminnelijk» 
ste woorden, die in zijnen 
mond ook de geruststeüendste 
werden, • Ik breng. u den 
vrede, den vrede, ,den han
del en het geluk. Ja , nw 
geluk, hierin stel ik mijne 
zegepraal; ik ben nooit de 
vijand van Frankrijk geweest; 
neen nooit.... Ik heb altijd 
de Franschen in niïja hert 
gedragen....." Toen er zich 
eenige kreten rondoai Iiesa 
lieten hooren, om de BOUR
BONS terug te vragen, ant
woordde A&EXANJDER: n Dat 
het verlangen der natie wel 
bekead zij, en ik zal tot 
alles toetredea, wat derzel-
ver gelak kan verzekeren" 
Getorende aipen optogt hoor
de de Keizar eenige stemme» 
zijns bescheidenheid de ïn-
nemendheid en welwillend- , 
hdd van agn onthaal roe
men, eene derzelve ristte 
zich regtstreeks tot hm, 
3 
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waarop tg zeïde: » Is dat 
dan niet de pligt der Vor
sten 't Mevrouw DE V. . . . . 
wier kasteel in Champagne, 
vier uren yan Iroyes gelegen, 
den Keizer eenigén tijd tot 
hoofdkwartier had gediend; 
!iad van eenige Russische 
soldaten, die eenige dagen 
na het vertrek van AXEX-
•ANDER gekomen waren, de 
verschrikkelgkste behandeling 
ondervonden; de dood van 
den man dezer dame, was 
«et gevolg dier behandelin
gen geweest, en Mevrouw 
BE V. . . . . meende tot eeni
ge reclamatien aan den Kei
zer beregtigd te zijn, Zö 
werd tot het gehoor van dien 
Vorst toegelaten , op de in
nemendste wijze ontvangen 
en verkreeg hetgene, wat zij 
begeerde; ALEXANDEK zeide 
baar: «Geloof vrij,Mevroaw, 
«at de rampen des ooriops 
mq meer das iemand anders 
grieven; maar die rampen 
*qa mgn werk niet, 'en-mea 
zal er mn- nimmer van kan-
»en Jeachuldigea.» Eenam_ 

IT? JePom z e i d e eeris 
tot den Keaer vaa Mtuiandi 
ffteeds sedert lange* tijd, 
S*el werd uwe komst te A*i 

vcnauga. 0 î  ZQn . 
eerder gekomen zKa J™ 
moordde AxExAÏÏDj3Uj' raaai, 
S / 0 6 ' ^ a e vertraagde 
wmst enkel aan de Fran-
ghe dapperheid toeschrijven." 

S m i n n S t 0 0 w » e % «Is öeaunnelnke gezegde van dien 

Vorst, toen hij boven op de 
bewonderenswaardige zuil der 
plaats Vendóme het stand» 
beeld van BONAIAKTE ont
dekte, is algemeen bekend: 
a Indien ifc zoo hoog geplaatst 
was, zeide hg , zou ik zeer 
bevreesd zijn, duizelig te wor
den." Bezwaarlijk zou men 
eener fijner en gepaster zin
speling kunnen uitdenken. A-
IEXAMDER herhaalde dikwijls 
met zelfvoldoening: o Ik heb 
Parys zeer schoon gevonden , 
ik hoop het in een nog bloeï-
jender staat achter te laten.'' 
Deze hoop eener edele en 
grootmoedige ziel is ongeluk
kiglijk niet verwezenlijkt. — 
Toen de Keizer den 1 Octo-
ber 1816, door den Koning 
der Nederlanden en den 
Kroonprins vergezeld, het 
slagveld van Waterloo ging 
bezoeken, bleef hg voor de 
herberg La Belle Allian-
ce (Het schoon Verlond) 
stilstaan, en zijne oogen op 
liet «iftangbord dier «herberg 
werpende, waarop de woor
den A la Belle Alliancegf 
schreven waren, seide hij, ia 
zinspeling op het heilige ver-
hond, tot de beide Vorsten, 
die hem vergezelden: »Ja, het 
is waarlijk het schoone ver
bond, zoo wel ten opzigte der 
Staten als des huisgezinnen; 
God geve, dat het langen 
tijd besta!" — JBogt' h e t 

hart van al de Vorsten, die 
het heilige verbond'mede heb
ben onderteekend, aan dat 
van den Vorst beantwoorden 
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dié helzelve beeft ontwor
pen! — 

AlEXANDRB (Dom* JACOBÜB) 
Benediktijner der Congrega
tie van SinUMaurus te Or-
leam, in i65a geboren, heeft 
eenè Verhandeling nagelaten 
over de hoofdstoffe^ ke uur
werken in 8.™ 1734; in 
welk jaar de schrijver, in den 
ouderdom van 82 jaren, 0-
verleden is, Hij. was een 
man, die een standvastig, 
zacht en eenparig karakter 
bezat, 

AlEXANDUE ( NlCOüAAB ) , 
Benediktgner der Congrega
tie van den heiligen Maurus, 
geboren te Parijs ^ en' in 
eenen hoogen ouderdom te 
Sainl'Genis in Ï728 overle
den , is door twee nuttige 
werken bekend: 1, La me' 
decine et la chirurgie des pau-
vres, ( De genees*- en keel" 
leunde der armen ) , Parijs, 
in Ï2.O 1738. DiS werk be
vat uitgezochte geneesmidde
len, die niet zeer' kostbaar 
en voor de int» en uitwendi
ge ziekten gemakkelijk kun
nen toebereid worden, a. Dic-
tionnaire botanique et phar~ 
maceutique ( Kruide en kruid-
mengkundig woordenboek) in 
8,vo > een werk, dat ver
scheiden malen herdrukt is , 
waarin men de voornaamste 
eigenschappen der delfstof
fen, planten en dieren, die 
in de geneeskunde gebruikt | 
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worden, vindt' opgeteekend, 
AIEXANBRB had eene uitge
breide kennis van de genees
kruiden opgedaan. Even
zeer godvruchtig als liefdadig 
zijnde, maakte hij er gebruik 
van, om zijne broeders, en 
vooral de armen, die hg 
teederlijk beminde r te onder
steunen. Zie Hi&toire litté
raire de la Congrégation de 
Saint-Maur, p, 489 en 490, 

ASEXANDKI , of liever At= 
MB8SANDRI ( AliEXANDER ) , 
een Napolitaansch regtsge-
leerde, geboren in 1461, 
en overleden te Rome, den 
2 October i5z5 in den ou
derdom van 62 jaren, on
derscheidde zich in de regtsge» 
leerdheitf en ds scïioone let
teren. Men heeft van hem 
Genialium dierum libri sext 

waarop ANDREAS TinAQ.u£Atr 
uitmuntende ' aanmerkingea 
heeft gemaakt, in fol. en 
herdrukt Gum notis Varia-' 
rum, Leijdcn 1673 2 Dl.» in 
8.vo Dit reeds zeldzaam ge
worden werk verraadt ia den 
schrijver even zoo veel kun
de als ligtgeloovigheid; eene 
vereenigïng, die in het be* 
gïa onmogelijk scMjnt, maar 
die dikwerf tot wezenlijkheid 
wordt gebragt, vooral in on
ze eeuw, waarin men de 
beroemdste mannen in de
zelfde tegenstrijdigheden ziet 
vervallen. 

ALEXANDKINI KG NEÜSTAIN 

4 
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(Jobtvs)} gebofen ïe Tren-
Uf was achtereenvolgens, 
geneesneer van KAHEI, V., 
FEBDINAWD Ï. ea MAZIMIXI-
AAN H. Van dezea laatsten 
.vorst oatviag lag aanzienlijke 
weldaden > met de vrijheid, 
om dezelve aaa sg'ne Made-
ren , hoewel zij niet weifig 
waren, na te laten. Hg o-
yerieed in i5go, ia sgne va
derstad, na den ouderdom 
van S4 jaren bereikt te heb-
6en. AiEXAKDEiNt Ijeelt in 
dichtmaat en in onrg'm vele 
werken geschreven, waarin 
oefening en ondervinding door
stralen: I,° De medicina et 
medico, 'Mguri %55j"p in 
4»to — 2.° Salvhrium, of 
de Banitate tuandaiibriUXlll, 
Coloniae, i5f5, ia fol» —. 
3,° Poedotrophia, liguri 
i55g, in 8.vo Dit werk is 
h versmaat, enz. 

•_ AI,EXI8, een Griefach KlacM-
dichter, de oom van MENAN-
wea, leefde tea tijds van. A-
XEXANDEE «fe» GrOOtC , OBJ» 
frenf liet ^ f sar 536 vóór X 
C, Men vindt'fragmenten van 
dezen dichter, in da verza
meling vaa CRISJMMTO, die 
ten titel heeft; Tetu 

stissimo-
rum auctorum grccoorum. ge« 
orgica, bucolioa et gnomioa 
poemata etc. De Hctr COUPÉ 
heeft er in het Sfi deel zij
ner letterkundige avondstonden 
{Soirees Uttëraircs) eeneFran-
sche vertaling vam gegsven» 

'*""»» o£ AüEüiws, de | 

naam Vaa eenen Heilige'; dié 
in de Griekoche en Latijn-
sche Kerk vereerd wordt, 
en van wien METAPHnAs-cEs 
de geschiedenis verhaalt, Zij-» 
ne levensgeschiedenis heyat 
verbazende bijzonderheden; 
en, hoewel men aan het be
staan van dien Heilige en aaa 
de wettigheid der vereering ,• 
dis hem bewegen wordt, niet 
twijfelt,'is men toch echter 
niet zeer genegen, om alles 
aantenemen, wat men van 
hem verhaalt. Zijne legende 
is voornamelijk getrokken uit 
eea dichtstufc door JOZEF Ie 
Jeune, die in de IX. eeuw 
bloeide; uit eene naamloozeIel 
vensbeschrgvmg van den Hei
lige in de X. eetw geschreven, 
ea door de Bollasdistcn aan
gehaald uit eene ïioraelie van 
den iheUigen ADEMSERTÜS ,• 
Bisschop vaa Praag en mar
telaar , alsmede uit., vele an
dere 'gedenkschriften* — Zie 
JOANNES CAI.YJ3ITÜ3. 

Ai/Exis ARISTENUS; Diaken 
der kerk van Konstantinopel,' 
waarvan raen aanteekeningen 
op eGïie verzamelisg van Ca-
Roao bezit, die in de Pan-
dactcs canonum van BEVE-
RIBOE voorkomen. 

- AÜEEÏS (WIIHEMIOT)» Be-̂  
nediktijnei? ia da abdij van 
Lyr.a-t later prioor yn.n Sussy 
enPershe, leefde nog in l5oo, 
en keeli verschillende gedich
ten nagelaten, die voor den 
tijd, waarin hij leefde zeer 
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goed zijn; De voornaamste 
werken, die men van'hem 
kent, zijn: 1.° vier Chants 
royaux (Koninklijke gezangen), 
bij de spelen van da Puy aan
geboden, Rouen in 4.*° zon
der jaarmèrfc. — 2.0 Le pas-
st-temps de tout homme et de 
toute femme, (JSet tijdverdrijf 
voor mannen en vrouwen) Pa
ris , in 8,vo en in 4.*° zonder 
jaarmerk. De schrijver zegt 
zulks vertaald te hebben naar 
een werk van INNOOENTIUS' 
III., het is een zedelijk hoek 
over de ellende van den 
mensch, van zijne geboorte tot 
aan zijn overlijden. — 3„° 
Le grand blason des fausses 
amour* (Met groote wapen
schild der valsche verliefden), 
in Ï6.O en in 4.10 zonder jaar-
merk; en in vele uitgaven, 
over èfySnakerifen- van Pathe-
Hn-'j en de Vijfden vreugden 
des hutvelijhs, Ditiseeneza-
mempraak over de rampen, 
die de Helde na zich sleept. 

AlEXIS - MlOHAElOWITZ, 
zoon van MICHAEH , Czar 
van Moskovië, was de vader 
van PETER den Groote, en 
werd in i63o geboren. Hij 
werd in eenen oorlog met Poe
len gewikkeld, die door eenen 
roemrijken vrede eindigde. Hij 
verdedigde daarna de Polen 
tegen de Turken; Om den 
troon van Polen te betwisten, 
stelde hij zijnen zoon tegen 
JOANNES SOBIEBKI ; maar deze 
veldheer, die denzelven door 
. • •• - , : N 

zegepralen gewonnen haa% 
behield hem op den Czar. 
AMGXIS overleed eenigen tijd 
daarna, in 1677. Hg be
schermde den koophandel, 
onderhield de tucht in zijn 
leger, en de uitvoering der 
wetten in zijn rijk \ hij ver
grootte zijne staten door de 
verovering van Smolensko, 
Kiof en een gedeelte van 
Ukraine, en bevorderde de 
bevolking in deze overwon
nen landen. 

AI.EXIS PETROWITZ, zoon 
van PETER den Groote, Czas 
van Rusland'en van ETTDO-
XIA FEDEROWNA LArOUSKIN, 
huwde met CHARLOTTE van 
Brunswyk Wolfenbuttel. Wel 
verre van de voetstappen zijns 
vaders na te volgen, veroor
deelde hij door zijne gesprek
ken en nog meer door zijne 
zeden en daden, al wat PE
TER de Groote tot den bloei 
en de beschaving van Mus-
land ondernam. De Czaro-
wïïz AIEXIS voerde een stil 
leven, hij had een eenigzïns 
wild karakter, koesterde ee« 
ne overdrevene gehechtheid 
aan de oude gebruiken der 
Natie, en eene diepe ver
achting voor alle nieuwe in-
rigtingen. Hij was bijna al
tijd opgesloten met een Fin* 
landsch meisje EOTHKOSINA 
genaamd, die hem in een wer
keloos leven onderhield. P E 
TER besloot hem te onterven. 
De Czarowita scheen in het 

n 5 
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ontwerp tan den Czar toe-
testemmen, doch naauwe» 
lijks had zijn vader zijne 
tweede reis door Europa on
dernomen» of hg ging eene 
schuilplaats bij den keizer zoe
ken, wiens echtgenoote zijne 
schoonzuster was. Het kei
zerlijke hof beval hem zich 
in PFemcn verborgen te hou
den, en spoorde hem wel
dra aan, eene andere ver
blijfplaats te zoekenf OeCza-
rowitz begaf zich naar ln-
sprück, de hoofdstad van Ty* 
rol r en vervolgens naar Na
pels, De Czar ontdekte de 
verblijfplaats van zijnen zoon 
en noodigde hem uit, om 
naar MosJsau terug te komen, 
belovende hen niet te zullen 
ötraifen, De prins gehoor
zaamde zonder uitstel,, Maar 
zoodra hij was aangekomen, 
liet PÜÏEB. het kasteel, waar
in hij zich bevond, door 
wachten omsingelen; men 
ontnam hem zijnen degen, 
en hij werd als eea misdadi
ger voor zijnen vader gebragt. 
De voornaamsten uit den adel 
en de geestelijkheid waren 
vergaderd; de Czar verklaar
de hem onwaardig, om'hem• 
op te volgen, en liet er hem 
plegtig afstand van doen. De 
vertrouwelingen van den Cza-
rowitz, en degene, die hem 
in zijne vlugt gevolgd waren, 
werden gearresteerd en vele 
eelfs ter dood gebragt. Zgn 
biechtvader zelfs werd op de 
pijnbank gebragt, ten einde 
hem over te halen, om de 

biecht zijns zoons te verraden i 
en daarna onthoofd. DeCza-
rin EÜDOXIA, zijne moeder, 
werd in een klooster bij het 
meer Ladoga opgesloten, en 
de prinses MARIA, zuster van 
den Czar, in deze nootlottige 
zaak gewikkeld, in het kas
teel Schlusselburg bewaard* 
De Czar hield zijnen zoon 
steeds gevangen, en behan
delde hem als schuldig aan 
gekwetste majesteit, Men 
vervolgde zgn proces, en het
zelve werd met de uiterste 
gestrengheid doorgezet; men 
veroordeelde hem ter dood. 
Dit vonnis werd den ongeluk» 
kigen prins bekend gemaakt, 
die den volgenden dag, in 
1718, in den ouderdom van 
23 jaren overleed, Hg had 
een zoon, die na den dood 
der keizerin CATHAKINA den 
troon beklom. LAMBERSI , eea 
gelijktgdig geschiedsekrgver, 
en, volgens VOMMJKE, de on-
party digste en naau* keurigste 
van alle, verhaalt, dat de 
Czar, na zgnen ongelukbgen 
zoon de knout te hebben ge
geven, hem zelf onthalsde, 
Er zgn geschiedschrijvers, die 
A&BXXS, van vele hem te 
last gelegde misdaden regt-
vaardigen, en zijne ongeluk
ken aan CATHARINA, tweede 
vrouw van PBTEH , toeschrij
ven , die haren eigen'zoon > 
eenigen tgd na Ais*» ge
storven, op den troon,wilde 
plaatsen. Men *an zonder 
de levendigste aandoening, 
het criminele proces van dien 
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prins, zoodanig als hetzelve 
door VOLTA IRE wordt opge
geven (Ilisloire de PIERRE -
Ie-Grand, tom. u ch. ao) 
niet lezen. Men ziet, dat de 
ongelukkige ALEXIS gedeelte
lijk veroordeeld wordt, ora 
betgene Wat bij, in de Sa
cramentele Biecht gezegd 
had, en volgens zgne geheim
ste gedachten. VOMAIRE 
maakt eene vergelijking van 
zijne vlugt met die van Lo« 
BEWIJK XI.; toen deze nog 
Dauphin was, verliet hij het 
hof van koning KAREL VII. 
zijnen vader, en begaf zich 
naar den hertog van JBour-
gondië. a De Dauphin was 
meer schuldig dan de Cza-
rowitz; wijl hij tegen wil en 
dank van 'zijnen vader inden 
echt was getreden, wijl Mj 
legerbenden had geifgt, wijl 
hij ziek naar eenen vorst be« 
gaf, die de natuurlijke vij
and van KAKEL VH, was»en 
wijl hij nooit aan zijn hof 
terugkwam, hoe dringend 

.zijn vader hem daartoe ook 
mogt hebben aangespoord. A» 
LEXIS, in tegendeel was en
kel op bevel van den Czar 
gehuwd, was niet tegen hem 
opgestaan, had geen krijgs
volk geligt, begaf zich naar 
geen vijandelijk vorst, en 
keerde naar zijnen vader te
rug, op den eersten brief, dien 
hij van denzelven ontving." 

AWJXIÜS I* CoMjJENua, kei
zer van Konatdntinopel, al* 
waac hij in het jaar 1048 

geboren werd; zffn vader was 
JOANMES COMMENUS , broeder 
van den keizer ISAAK COM-
NJENUS. Wijl hij eene uit
muntende opvoeding had ont
vangen , zoo maakte hij groo-
te vorderingen in den mili
tairen stand, en werd hij in 
zgne jeugd reeds, als een 
held beschouwd. Met zijnen 
broeder ISAAK , als veldheer 
tegen de Turken benoemd, 
haalde bij hen over, om een 
bondgenootschap met het kei
zerrijk aan te gaan. Alvo
rens den troon van Konstan
tinopel te beklimmen, dien 
hij op NICEPHORXTS BOTONIA-
TUS, na hem in 1081 in een 
klooster te hebben opgeslo
ten, overweldigde, onder
scheidde hij zich, door ver
schillende dappere daden. 
Door de krggsbenden als Kei
zer uitgeroepen, sloeg hij de 
Turken en noodzaakte hen, 
den vrede te maken, maat 
dezelve w"as van geen langen 
duur. Na dezen veldtogt 
was hij verpligt, om zich 
tegen 'ROBBRT DE GUISCARD, 
Hertog van Pouille en Kala» 
brie en zoon van TANCREDE 
te verdedigen. Deze oorlog 
werd gevolgd door eenen in
val der Scijten, die hij in 
eenen algemeenen slag ge
heel in de pan hakte. Kort 
daarna zag hij in zgne sta
ten eene menigte Kruisvaar
ders komen: die hem zeen 
verontrustten. Hij vreesde, 
dat BOÖMOND , zoon van GUIS
CARD , en bij gevolg zijn gcf 

\ 
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zworen vijand, van dezen 
heiligen oorlog gebruik naogt 
maken, om hem de kroon 
te ontweldigen. Hij koos de 
partij om te veinzen, en met 
het Kruisleger een verdrag 
aan te gaan, waardoor hij 
beloofde hetzelve te laad en 
ter zee bij te zullen staan. 
De Latijners zeggen, dat hij 
hetzelve slecht na kwam, 
en de Grieken integendeel 
honden staande, dat hij al 
de voorwaarden van hetzelve 
meteene naanwgaaefcheid ver
vulde, die de Kruisvaarders, 
zeggen zij / niet verdienden. 
Zeker is het, dat hij zich 
opdeed, om heai.bg het be
leg van AnüooHë te onder
steunen , maai- het is niet 
minder zeker, dat hij den af-

\togt blaasde, zoodra als hij 
zag, dat de zaken ernstig 
begonnen te worden. De 
Fransehen waren verontwaar
digd over dezen aftogt,maar 
hij drong zich weder in hun
ne gunst, door hunne Jcrijgs-
gevangenen terug te fcoopea , 
en door hen> toen zij in 
Konstantlnopel terug kwamen, 
«net luister te ontvangen. 
BoëïttoMD was de eenige, die 
met hem in oorlog wilde 
blijven; maar weldra zege
praalde hij over hein door 
een vredesverdrag. Hg be
vredigde ook zijn rijk, door 
eene onderhandeling met de 
Turken, die Adë verwoest 
hadden, en overleed in 1118 
in den ouderdom van 70 ja
ren. De meeste geschied. 

schrijvers schilderen dézen 
Vorst met de zwartste kleu
ren af. Zijne dochter ANNA 
heeft hem, in de geschiede
nis, die zij van haren vader 
heeft geschreven, den overdre
vensten lof toegezwaaid. Er, is 
een midden te kiezen, tusschen 
de lofspraak en de helceling. 
Indien men ALEXIÜS moet 
laken, te veel aan de ver
heffing zijner familie te heb
ben gedacht, v het regt van 
eigendom niet geëerbiedigd te, 
hebben, zich niet den opzig-
ter maar den meester van 
's Iands schatkist te hebben 
gewaand, kan men hem niet 
dan prijzen, over zgne ma
tigheid , zgne sucht voor de 
letteren, en zgne beschei
denheid jegens het volk. ö Zg
ne oneenigheid met de gewa
pende pelgrims van het Wes
ten, zegt de Abt BiaAraT-
BBRCASTEI,, en de kwade 
trouw, die men hem waar
schijnlijk bij vergroeiing, ver
weten heeft, hebben hem 
nooit belet, aan den heili- . 
gen Stoel onderworpen te 
zijn. Hij zond dikwerf ge
schenken naar ds Kerk van 
Jiome, naar den Berg Casd*-
no, en zelfs max Ciuny. Hij 
besteedde geregeld een gedeel
te vau den dag, om de ge
wijde boeken te leaen, en om 
aicli met godvruchtige leeraars 
te onderhouden. Zg» ijver 
voor de bekeering der Ketters, 
ging zoo ver, dat hij, om 
hen van hunne dwalingen te
rug te brengen, zelfs geheele 
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nachten met hen doorbragt, 

AlEXIÜB Itt , CoMNENUS, 
was de zoon van MANUEL 
COMNENDS/, Keizer van Kon,' 
stantinopel, en van M A M A , 
dochter van RAIMTWDÜS, Vorst 
van Antiochië. In n 80 volg
de hij in den ouderdom van 
12 jaren, zijnen vader op. 
Te jong en te zeer van on» 
dervinding en verstand ont
bloot, om de teugels van 
het bestuur des rijks ia han
den te honden, werd hij on
der de voogdijschap van zij
ne moeder MAMA en van 
zijnen oom, AIEXIS COMNE-
MDS gesteld, De laatste onregt-
vaardig, eerzuchtig, geldgie-
rig zijnde, verbitterde hij het 
volk door zijne knevelarijen. 
Middelerwijl kwam ANDKONI-
008 CoMNENxrs opdagen, die 
van het algemeene misnoegen 
gebruik maakt, om de voog
den van den jongen Araou-
vs te verjagen, en zich in 
hunne plaats te stellen. Het 
ongelukkige kind zag zich 
door ANDHONICÜS gedwongen, 
om het doodvonnis zijner zus
ter en zijner moeder te on
derteekenen , en om kort 
daarna den beul zijner fa* 
milie mede in het bestuur 
des rijks aanteaemen; maar 
nadat de laatste zijnen ambt» 
genoot onbekwaam tot het 
bestuur des rijks had doen 
verklaren, liet hij hem in 
April 1182 wurgen. ïoan 
het lijk yan dezen ongeluk-
fcigen Vorst bij hem gedrag!; 

werd, schopte hij het met 
den voet, zeggende, dat zijn 
vader een meineedige, zijne 
moeder eene ontuchtige en hij 
een onnoozele was geweest; 
daarna liet hij hetzelve in de 
zee werpen. 

III., , broeder vaa 
Angelus, Keizer vaa 

AliEXIUS 
ÏSAAK 
Konstantinopel, trad tegen hem 
in zamenzwering, onttroon* 
de hem in 1195, en lief 
hem, nadat men hem de 
oogen had uitgestoken, in 
eene gevangenis opsluiten. 
De nieuwe Keizer was een 
gierige lichtmis en een laf
hartige despoot. Het bestuur 
des rijks aaa zijne echtge-
noote EUBHKO8INA in handen 
gegeven hebbende, liet hg 
zich door de Turken en Dui
garen slaan; en eindigde dien 
schandelijken oorlog niet dan 
door den vrede met geld te 
koopen. Het volk morde. 
ISAAK ANGELUS had eenen 
zoon, die zich naar Duitsch~ 
land bij Keizer PHIMPÏÜS , 
zijn' schoonbroeder had be
geven. De Vorst haalde een 
legsr der Kruisvaarders uit 
Franschen en Venetianen z&™ 
njengesteld, over, om hem 
op den troon zijner vaderen 
te herstellen. Konstantinopel 
werd belegerd, jen gaf zich 
in Julij ï203 over, AIEX-
itrs AKGELTJS, zijne hoofdstad 
in de magt zijner vijanden 
ziende, nam de vlugt, en 
na verschillende lotgevallen 
ondervonden te hebben, viel 

;! *., 
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hij ia ds handen van THE-
ODOEUS LASCARIS i • dïe hem 
de oogen uitstak, en hem ia 
een klooster opsloot, waarin 
bij zijne dagen eindigde. 

AIEXTOS IV., Ësiser van 
Konstantinapal, neef vaa dea 
..voorgaande,, en zoon van I-
SAAK ANGELUS , verloste zijn' 
vader uit de Jboeijen, gaf 
hem, schoon hij blind "was, 
den schepter wüder in han
den, en stelde zich tevreden, 
zijnen ambtgenoot te zijn. 
jMaar wijl er zeer aanzienlij
ke sorsmen vereischt werden, 
om de Sarracenen terug te 
drijven, zoo werden de vol
ken zeer gedrukt, er, stond 
een nieuwe tiran op, <Sie A-
XExïua IV. onttroonde, en 
hem in 1204 deed ombrengen. 

ALEXIVS V.; bijgenaamd 
DUOA8 MoitTzüPHi,Ea, onder 
ISAAK ANGELVS en AÜEXIUS IV. 
Groot-meester der Garderobe 
geweest zijnde, stiet hg de
zen laatsten Vorst van den 
troon en liet hem ombrengen. 
In plaats van den ongeloovi-
gen, die hem het eene gewest 
na het andere wegnamen, 
het hoofd te Meden, begon 
hg zijne regering in 1204, 
door eenen oorlog tegen de 
Kruisvaarders, die Konatan-* 
tinopel belegerden, en den 
9 April van hetzelfde jaar 
1204 den eersten aanval de
den. De stad werd ingeno

men en geplunderd. THEO-
DORUS LASCARIS werd door« 
de Grieken, en BOUDEWIJN 
door da Latijnera tot Keizer 
verkozen. Deze laatste ver
volgde MuRTzupnxEs, liet hem 
de oogen uitsteken; ea de 
Fransenen, op hem verbitterd^ 
wierpen hem boven van 
de zuil neder , welke THEO-

I
BOSIUS de Groole te Konstan-
tinopel, op hef. plein Taurus 
genaamd, had doen oprigten, 
Beze gebeurtenis had in 1204 
plaats. De bijnaam van MURT-
ZÜEHLES was hem gegeven, om 
zijne zware wenkbraauwen, 

I die in elkander liepen, en 
op zijne oogen nederhingënu 
Hij regeerde naauwelijks drie 
maanden. Beurtelings listig, 
geveinsd, gierig en wreed, 
plunderde hij bijna al de groo-
te Heeren deshofs, en maak-,, 
te zich meester van hunne 
rijkdommen, die hem, zoo 
als hij zeide, volgens het 
regt des sterkeren, toebehoor
den. Na de rerdienstelgke 
mannen, die in het bestuur 
waren, afgedankt te hebben, 
stelde hij zijne, bloedverwan-
en en vrienden in derzelver 
plaats, die grootendeels even 
zoo hebzuchtig als onbekwaam 
waren. Een oordeelkundig 
geschïedschrgver, merkt aan, 
dat sedert de scheuring den 
Grieken, de troon van da« 
rijk bijna altijd door onnooze-
len of tirannen i« bezet 6 e ' 
weest. 

EïWDB VAN HET EERSTE BEEEi 
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