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J D ER0O80N (JACOBUS) , «1 
1710, in het graafschap Bamfa 
provincie Buchan, ïn ISchot-
land* geboren, vond het ster-
rekundige rad uit* hetwelk 
«ene soort van asirolabium 
is , zeer nuttig ter waarne
ming der maansverduisterin
gen. Hij begaf «ch vervol
gens naar- Londen, en be
schreef er de bewegingslijn 
der maan, welke de konink
lijke maatschappij had voor* 
gesteld; aan do oplossing 
dezer prijsvraag, had hij het 
lidmaatschap dier maatschap
pij , en ecne jaarwedde van 
SU ponden sterlings te dan
ken. Hij overleed den 16 
November 1776. Zijne wer
ken zijn: 1.° Verhandeling 
over de teerktuighunde, 

,1770. —'2.° Inleiding tot 
de eleciriciteity 1772» — &a 

Inleiding tot de sterrehun' 
de* — 4 ° De sterrekvnde 
verklaard, volgens degrond-
Icgintclen van JVKW'TOIV , 
1770. — 5.°' Lenen over 
uilgezoefrte mderwerjpeuder 

A. 

mrhiuighnnde, utaUrweeg? 
hinde, waterleikumt, lucht
en gezigtkvndey 1776. *-r-
6.° Verhandeling over de 
vergezigthunde, 1775. Deze 
werken maken in Etigefattè' 
veel opgang j er komen ech
ter onder de bewijxen m 
daadzaken hypothetische 
denkbeelden voor, hetwelk 
dikwijls de zekerheid e& 
bondigheid der gevolgtrek? 
kingen | verdacht maakt* 

f FERINO (PETRUS IMAM* 
BAUTHOIOMEU» , graaf}* lui
tenant-generaal des, ,Fran> 
$chen leger*», in 1747»* ir* 
Piêmant geboren » diende 
eerst in Oostenr§K, e» kwani 
tot den rang van majoor bij 
het regiment der infanterie 
van BKNDER> : Om een on-
regfc, verliet hjj deize dienst,, 
in 1789» en* kwam: te Pp-
rij*, alwaar een zijner b i e 
ders bankier was. Hij nant 
in Frankrijk den rang van 
brigade-generaal aan,, en 
maakte in «die hoedanigheid 
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met het leger van den Btjn 
de veldtogteitme.de van 1794, 
en 1795, waarbij hij zijne 
dapperheid zoo zeer onder
scheidde, dat hij tot den 
rang fvanjidivisie*generaal 
verheven werd. Men had 
hem alstoen "de herovering 
der liniè'n vaaWememhtrg 
en de opheffing der blokade 
van Landcm te danken. In 
1796 voerde hij, onder DE-
KAïX, het bevel over ds ï»e 

divisie van het leger Vatt 
MöfiËiu, dat te ReM de» 
$$'»< overtrok, ên het" leger 
der krëiitsen versloeg* Den 
24 trok hij met 'dé grootste 
onverschrokkenheid' ovéif dé 
tiech; en ging voort met hét 
Wèrïgë van den veldtögt öp 
d% riüttigëté v l̂jze tè dieneni 
Hijhöid het' grootste aandeel 
turn den schodnen attogt'van 
den veldheer MÖRËAJ?» Öp 

, eêrien «anmerkejij ken afetan d 
van^ltet hoofdïeger Verwij
derd^ kwam hij, ha acht en 
veertig ffèfén' gémaïciWèrd 
en aanhoudend gevochten te 
fcebben, weder hij' hetzelve', 
krflgsgevangenen medebren
gende , en zonder èen^nkel 
stuk geschut verloren te heb* 
üen; Xiate^'aaridë verdedi
ging van hèï hööfddér brug 
van «mjiin^m gebruikt', 
onderschttdde hij zïch voor-

^ f V B ï ï den uitval, dien 
«'.) n den nacht van dim 28 

- «P.fen^Ö^anuarijdeedyin 
welken hij het vijandelijke 
gesehut vernagelde, e n "éen 
gedeelte zijner Werken Ver-
m e l d e ' ** 1799 voerde hij 

het bevel over de 17>e mili-; 
taire divisie, ging in 1803 
tot de 3.e over, en werd dea 
1 Februarij ,1805 tot lid van 
den behoedenden senaat be
noemd. Te gelijkertijd met 
den titel van groot-officier 
van het legioen van eer ver
sierd, verkreeg hij vervol
gens het senatorschap van 
Morence, en werd in 1807, 
tot gouverneur der stad en 
haven van Antwerpen be* 
n©>md» welken post hif tot 
aan 4M"fttfo vMTiUtt be
hield. In Octóbér 1813 mét 
de organisatie der nationale 
gardes van de Hollandsché 
Departementen belast,, ves
tigde hij zijn hoofdkwartier 
^Rotterdam, ea trok den 
18 November met den »re-

} T ' t e I ) 6 P i Mofaen 
f il de* Maas (Baron DE 
S^S

I
SART) n*ar Gorkchem. 

V1 i ^ ;vèrvoigens zijne 
plaats bij den senaat weder 
innemen, in welken hij ,'tii-
deng^de gebeurtenissen'^ 
den 31 Maart 1814 zitting 
had. Door-den koningvift 
DcernbervanhetzelfdejLr, 
S l , l •'CJ

hman §en^ural> 

S 8 ^ J I S16, te Pa-
rm overleden. Zich door 

en meer nog door z i i n e be
langeloosheid e n •« • 'Xhi -
P*nheid o n d e r s c h e i S t b 
Bende W e r d -hij- vrij aKé-
meen betreurd. J S 
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* FEtt!,E* (Dè*A.btÉDMÜs), 

te' .Namy geboren,' en stu
deerde aan die hoogeschool\.. 
alwaar 'hij hoogleeraar in de 
schoone letteren werd; èicn, 
naar Parijs begeven hebben
de , verkreeg hij een dom-

. heerschap in de> kerk van 
Saint houiê du Jüouvre ; al* 
waar hij tweede secretaris 
Was. Dé Fransche omwen
teling deed hem dezen post 
verliezen, on hij Weef on*. 
Bekend tot op het tijdstip 
vm het Concordaat, in.'l80tT-
wanneer hij als sëcrj&taris 
hersteld werd. Jfïij is te> 
Parijs'den 24 November 
1821, in'den' oudérdoni van 
omtrent 70 jaren overleden* 
Méh' heeft van hemÏ 1 i° Stir 
.Ie Men etc.{dmr>°den goe* 
den en kwaden invloed* dien 
de'omgangmetvrouwenaan 
d« "letterkunde heeft toegë* 
bragt). Dit werk door dé 
akademie van JSancy in 1772 
bekroond,is achtéjf eene Re
devoering door den Heer DE 
SÓ*,Ï<JXAC in naam der akade-
wie uitgesproken, gedrukt. 

. 2.° De Pabus etc. (Otfér het 
Misbruik der wijsbegeerte 
ten, opzigte'der letterkunde), 
1773, in 8 ,vo _ ' 3>. jËioge 
etet •; {Lofrede van den rid
der de SöWGSAC, secretaris 
van het kabinet Van wijlen 
den koning van* Polen)., 
tondert en- Parijs, 1774 in 
8.vo _ . 4.0 Ofaisonfunèbre 
etc. {Lijkrede vdndeiï Heer 
ï>M BÈAOMONT, AürtsbiS' 
schop «9» Purifs), ltS'4'i 

in 8.vó ~* 5"«° 'Observations 
Ut"térair-eg (Letter-<, Oor* 
deel', sfaat -üardrijkskmt- * 

: dige aanmerkingen op jlé ' 
, geschiedenissen \.van,.OFACl«"'' 

ïu'Ss, met den> Latijnscbeh 
tekst, KOI * .2-dl.n',in 8.va . 
— '8.° Bêponsëa ttn* ecrit , 
etc, {Antwoord opeen tiaam* 
loos geschrift getiteM Raad
gevingen aan de onpartijdige 
lezers), 1801, 2>dl.n in 8.va 
Deze raadgeving was - eene 
hekeling zijner, Aanmerkin-

\ gen op.welke FERÏ,EX mees* 
' terlijk antwoordde. 

"«FERiiONI^EVERlNUS AN-' 
TONIUS)JI een kundige Itali-
aansche geestelijke, werd in 
1740, in den Kerkdijken . 
Staat geboren. De vergun^ 
ning, welke hefrv was toe» • 
gestaan, om de oudste hand" 
vesten der kerken vaii : 
DuitscMand en Italië » .te 
raadplegen, verschafte' herat 
eene diepe kehnis der ker--
kelijke geschiedenis en-der 
kerktueht. Door zijne schran
derheid en begaafdheid voor 
den kansel, verwierf hij d& . 
achting en bescherming der 
Kardinalen. Zelfs Paus Pius 
VI. vereerde hem met zijne 
welwillendheid... FERLONI 
was tot groot-prioor der Kon-
slantijnsohe orde benoemd. 
Na langdurige 'nasporingen 
en eenen dertigja'rigen ar
beid, stond hij op het punt 
öni eene Geschiedenis der 
veranderingen van de ker
kelijke tucht in het lichite 
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geven, die uit 30 deelen zou 
hebbeö bestaan. Tóen Ro
me door de Fransche leger-
henden werd overweldigd 
(1798), was de woning van 
FERXON*, ZOO als vele ande-? 

, re ter proöije aan de Revo-
, lotionnairènasporingen» Zij

nehandschriften werden weg
genomen , verscheurd of-ver
strooid, en hg Weef zonder 
fortuin, met het verdriet van 
datgene verloren te hebben, 
wat hem zoo veel nachtwa* 
ken en werkzaamheden had 
gekost. Dit ongeluk was de 
doodslag zijner standvastig
heid ; en door zijne armoede 
al te buigzaam en gediens
tig geworden, voor de in-
zigten der Revolutionnaire 
dwingelanden-, die Italië' 
onder het juk wilden bren
gen, leende' hij hun zijne 
pen, om hen behulpzaam te 
zijn, den geest des volks te 

• onderwerpen, , ten gunste 
hunner grondbeginselen,Ho-
uneliën zamenstellende, Waar
in hij teksten derH. Schrift 
aanvoerde. Toen BONAPARTE 
koning van Italië was ge
worden, werd FERLONI de 
Godgeleerde.van den raad des 
onder-kon ings, en hij was 

, he t , welke die adressen zar 
menstelde, door eenige ge
dienstige .Bisschoppen aan
genomen, en waarvan de 
Italiaansche en Fransche 
dagbladen in 1810 zulk een 
ophef maakten. Hij ging nog \ 
verder: met dezelfde bedoe- j 
lingen, schreef hij een werk, j 
ten titel' voerende: Pell'l 

[ autorité, dèlla chiesatectin-
\ do Ia vera idea ehe «s ha, 

dato Vantichita, ondeco* 
noscére Vabmo ché seh'è 

• fatto e lanecesiita di etneti' 
darlo, 3 dl.n, in 8.vo Dit 

' meer dan stoute werk , in 
kerkelijke onderwerpen, kon» 
ondanks zijn verlangen, niét 
in het licht worden gegeven, 
en wel uit hoofde van de 
moedige weigering der Cfe#-
sor*iï die er hunne goed
keuring niet aan wilden ge
ven. In we©*wil zijner ge
hechtheid aan de zaak des 
overweldigers, kon FERIONI 
zijne fortuin niet verbeteren»; 
Hij leefde in een en aan 'dé 
behoefte grenzenden staat, en 
plukte van zijne schuldige 

, gedienstigheid geene andere 
vrucht, dan het. verlies .-ee-• 
ner achting, welke Hij door 
zijne talenten verworven had* 
Hij overleed te Milane den 
23 Ootober 1813. 

I FKRMAT (PETRUS), raads
heer bij Jjet parlement van 
Tónlouse, werd in 1595 ge-

'boren; en overleed in 1665. 
Hij beoefende de regtsge-
ïeerdheid, de dicht - en wis
kunde. DESCARTES, PAS-
CAI», COBÉRVAI., HüYGENsen 
CARCAVI stonden in vriend
schapsbetrekking niet hem. 
|\ïen heeft van FEBMAT.4«J»-
merkingen op DIOPHAXTES , 
en verscheidene Brieven, in 
de verzanjeling van dié van 

• DESCARTES., Zijne werken 
werden in 1679, te Toulousein 

I het licht' gegeven, onder den 
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titel vm Opera mat/ietiïatiéai ' 
2 dl."» in fol.; De meet
kunde .heeft 'hem bjjna eve*i 
zOaiveel te dankejn, als aan 
DESCABTËS , ofschoon hij yeeï 
minder beroemd is. Zijne 
wijsheid is s ĵnen roemhin-
derlgk geweest; hij wist 
het beuzelachtige van eenen 
grooten . naam ZOD y/e\ te 
waarderen,, dat hij vermeed, 
-om er. zich eenen te maken. 
Hij was niet alleen de herstel-
Ier deróüde meetkunde, «maar , 
de voorlooper der ,nieu\vere. 
JVoor het overige was hjj een 
even zoo regtschapen als ver
licht óver heidspersoon» 

FERNAND. •— Zie FERDI-

FERNANDEZ VAN CORDOVA.' 
Zie GoNSAtvo (FERNANDEZ). 

FERNANDEZ (ANTOMUS) , te 
Coimbra in 1552 geboren, 
ging onder de Jesuiten, 
werd Höogleeraar der heilige 
Schrift, te Evöraa en wijd-, 
de zich vervolgens aan de 
Oost-Indische missien toe; 

Jn Lissabon teruggekeerd, 
predikte hy aldaar met veel 
vrucht, en overleed door den 
arbeid verteerd, en met ver
diensten, overladen, te Co'im-
3 r a , den 14 Mei 1628. Men 
heeft van hein een Commen-
tarium óp de gezigten van 
het Oude - Testament, t& 
hijon gedrukt. " 

" • . . , ' ' • • . < ' • 

* FERNANDEZ (JoANNES), 
• A 

een Portugesche reiziger* të 
Co'Cmbra in 14ÏS,' geboreji, 
behoorde tot den togt, wel
ke de. infant, don; HENDRIK 
van Portugal uitrustte, om 
de ontdekkingen,; langs de 
Afrikaansche kusten te ver
volgen. Hij is dé eerste 
Europeër, die in de hinnenr 
landen van . dat werelddeel 
heeft durven doordringen. 
Zijne landgenooten trokken, 
een • groot*; voordeel f van zij ne 
ontdekkingen.' In 1448 deed 
hij' met Diegq Gyihnayim',. 
eene tweede reis Jen noorden 
Van kaap Nun. Terwijl hy 
aan land was gegaanj had 
eeh rukwind het schip ver 
van de kust gedreven, en 
de ongelukkige zeevaarder 
Weef alleen en zonder Jhulp-
middelen ini een vreemd 
land; men weet niet, wat 
er van hem geworden is. 

•• v . . • 

* FERNANDEZ {JUAN) , een 
Spaansche stuurman, in 1536 
te Rarlhagena geboren, deed 
verscheidene ontdekkingen; 
maaralles, wat zijnereizen be
treft , i s , door de zorg, welke 
Spanje in het werk stelde, 
om voor de overige Europesche 
mogendheden, de , middelen 
verborgen te houden, waardoor 

. het zich het bezit van Amerika 
zou kunnen zien betwisten , 
met eenen sjuijer bedekt. Hij 
.baande zich eenen nieuwen 
weg, om van Peru naar Chili 
te kunnen komen , de: zui
den - vvindpn vermijdende , 
die den gewonen overtogt 

5 . • ;•' 
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langdurig en mbeijelijk maak
ten. Op eene zijner reizen, 
ontdekte hij in ^1571 dé ei
landen, diezijnen haam dra
gen, en dié iater door ver
scheidene zeevaarders-' be
zocht zijn j onder andere door 
DAMÊJEB'' en ANSON, dié er 
gofede" fcêSchrijvingeh vön ge-
l6Verd' hebben : "het Schijnt 
dat hét grootste dezer eilan
den hehi werd afgestaan, en , 
^at hij er eene völkplwntóög 
öprigtte; maar hij-verlfet 

' hetzelve weldra, er slechts 
'éehigév kweékelingén laten
de» ,:die> er zich verbazend 
'vermenigvuldigden. Op ee-

" "hen "anderen togt, ontdekte 
hij in 15T4, ten Noorden der 
eilanden ffernandèZ, die van ; 
'Sint-Fettx'en Sint-Ambro-
gitts» Door dezen goeden uit
slag aangemoedigd, vertrok 
hij • in 1578 van Chili, om 
nieuwe ontdekkingen te doen. 
Hij doorkruiste omtrent 40 ; 

\ gradéh naar het Westen fin 
' Zuid-Westen; Na eene 

maand vQortgezeild te heb
ben , kreeg hij eene kust in •; 
het gezigt, die hij als een : 

. vasi land beschouwde. De ih' ' 
; boorlingen waren blank en 

Wèlgemaakt. 'Zij onthaalden ; 
de Spanjaarden zeer wél> 

v die door deze ontdekking 
verheugd; in Chili terug
kwamen/om er een belang
rijker togt voor te bereiden. 
Maar FERNANDEZ , die hél 
ontwerp f om onbekende re-
denéii had uitgesteld, over
leed eénigen tijd daarna, en 
de zaak werd vergeten» Ver

scheidene geleerde aardrijks
kundigen zijn van gevoëleri 
geweest r dat het vdoor JuAti, 
FE'RNANDEZ ontdekte- land* 
onder de paralel van den 40.» 
zuidélij ken graad was gele* 
gem ! JoANNESLofiEWlJK A.ÏU-
AS spreekt met genoegzame 
bijzonderheden óverdeze ont* 
dekking -in"- zijne Verkande' 
ling om den Koning'de bë-
keering aan te bevelen der 
inboorlingen van de nieuwe-
tmgi mt&ëkte eilanden, 
Valladallfl; 1609; in het 
Engèlsch vertaald doos DAÏ»* 
BYMPLE , Ëdimbtirg, 1773. 
Hij leverde ook een uittrek
sel derzelve in zijne Qe-
schiedkundige Verzameling»' 
waarvan het Werk, ten titel 
voerende.: 'Reizen in de 
Zuidzee dp'or de Span/aar' 
den en Hollanders, naar het 
Engèlsch' van DAiinvaiPLE, 
slechts een uittreksel is. 

*'' FERNANDEZ (ANTONIÜS)» 
een Portugeesch Jesuit:, te 
Lissabon in ,1566 geboren!. 
In 1602 uitgezonden , drong 
hijtweejaren later, onder de 

.vermomming eens Armeniërs, 
in Abyssiniè' door» Hij hield 
Zich 'dertig jaren in dat land 
öj>, en wist1 de achting en 
bescherming te verkrijgen 
van SóciNios of MJEXEC-SEG-
NB», die in 1607 den troon 
beklommen was , en de Ca-
tholijke godsdienst omhelsd 
had. Deze vorst* belastte 
FERNANDEZ met eene zending 
naar,den koning van Spanje, 
Fmwppüs IV, en naar Paus 
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PAÜLUSIIÏ* De moedige Je-
. suit verzocht, om vergezeld' 
te mógen Worden door FE» 

' C I Ü R - E G Z Y , een' in Ethio
pië' zeer aanzienlijk Wan, 
en .vol ijver voor de Catho-
ljjke Godsdienst. Om den 
doortogt door de oproérige 
gewesten té vermij den, waar
in zij zouden'worden aange
houden én men zich van hun
ne lastbrieven zoude hebben 
meester gemaakt, waren zij 
verpligt i, om den weg' van 

1 N,urea in te slaan',''die de 
bangste i s , en 'langs dien 
weg te Melinda óp deji In-
dïschen Oceaan te komen. 
FÈRN'ANDEZ en zijn reisge
noot vertokkeh van Go'iam, 
in de maand Maart 1613. 
Té AÏaha>an'gekomen , wer
den zij , op bevel van den 
landsheer, «en Mahome-
' taan sch vorst, in hechtenis 
genomen, en zonder de brie
ven en geschenken van den 
vorst der Abyssiniers , zou 
hij hèn hebben doen "sterven. 
Eindelijk wilde hij hen wel 
in vrijheid stellen,.doch op 
voorwaarde, dat zij terug zou
den keeren. Zij zagen zich 
dus verpligt, om na eenemoei-
jelijkéreis van achttien maan
den , waarin zij dikwerf ge-
vaarhaddèn geloopen, hun le
ven te verliezen te Go'iam terug 
te komen. Na den dood van Pa
ter PAEZ, hoofd de* missie , 
nam hij er eenigèn tijd, dè 
bedieningen van waar', maar 
ttadat FADILLA, die SQCI-
OTOS, in 1632 overleden , 
was opgevolgd, al deCatho-

lijke Priesters iüt zjjhé sta-, 
ten had Verdreven ,o kwam 
Pater FERNANDËZ te Goa, te
rug , alwaar hij den 12 No
vember 1642 overleed.*'Men 
kent van dien vader: '1'»*' 
in het Ethiopisch, eene Ver-
"handeling overjdë dwalin
gen der Ethiopiè'rs, Göa^ 
1642, in '4itó"-met Ethiopi
sche letters , gedrukt, door 
URBAKUS Vill . gezonden.--^ 
2.° In dezelfde;, taalV eéné 
Overzetting vangnet. Room* 
sche rituaal, 1626 •-- 3.6 In 
den amharischeri tongval ï 
Onderrigting voor dè 
Biechtvaders'en andere as
cetische werken. ~ 4.° Mei-
Ze naar Gingiro, 'piet FJZ-
CIÏÏR-EGZY, afgezant ^ door 
den heizer van Ethiopië iri 
161^gezonden, ondernomen, 
den moeijelyken en gevaar^ 
lijheii weg 'des reizigers, 
zijne gevangenschap, 'zijne 
bevrijding, benevens de be
schrijving der koningrijken 
Ndrea , Gingiro- en Camba-* 
ta,met belangrijke bijzon
derheden, bevattende. De
ze reis komt voor in het 2.e 

dl. eèner Verzameling door 
VAN BER AA, in 1707, in. 
het Nederduitse}», 2 dl." in 
12,m o , met eene zeer, ,wel 
gegraveerde» doch niét zeer 
naauwkeurige kaart, in het 
licht' gegeven. Dit verhaal 
beslaat in dezelve 22 bladz.n • 
hetzelve is belangrijk, doch 
Iaat veel te wen sch en over. 
MOREIU schrijft aan FERNAN-
BEZ, een ander werk in de 
Ethiopische taal toe, den 

./ f 
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Schat de» gelooft genaamd; 
in hetvvèllc hij een geschrift 
in dezelfde taal wederlegt, 
van eenen scheurzieken Ethi
opiër, RAS,- ATHANATE ge
naamd. • 

" * FËRNANDEZ THOMAS (MA-
Noëi,), te Lissabon in 1760 
geboren; hij was een der 
werkzaamste agenten en de 
voornaamste bewerker der 
omwenteling van Portugal 
van den 20 Augustus 1820» 
Eene Portugesche levensbe
schrijving, over de erkente
nis sprekende, die de be
werkers van de wederge
boorte van Portugal verdien
den , zegt; » Wij hebben 

dezelve zonder twijfel aan 
onze doorluchtige herstellers 
te danken» die zich bij het 
vaderland zoo verdienstelijk 
hebben gemaakt; maar onder 
dezelve aan den eerste, die 
de groote acte te weeg bragt, 
welke aan het volk zijne 
wezenlijke oppermagt terug 
gaf, aan den doorlucMigen 
MAJfOè'L FmXAKDEZ TH0' 
MAs!" Don MANoëi. was reg-
ter van Porto toen hij tot 
belooning voor zijne re* 
volutïonnair© werken, door 
het constituerend congres 
tot afgevaardigde bij de Cor
tes benoemd werd, waarbij 
hij weldra als tweede voor
zitter werkzaatn was» Tóen 
de constitutie was afge
kondigd, stemde hij voor 
eene algemeene vergiffenis. 

,Na gestemd te hebben, dat 
het congres den koning niet 
behoorde te gemoet te gaan, 
was hij lid van het gezant
schap, dat zich aan boord 
begaf van het schip, hetwelk 
Z. M. van Rio'Janéiro in 
de haven van Idssabort had 
overgebragt. Hij verzette 
zich vervolgens tegen het 
Willekeurige veto en vraag
de , dat het koninklijk schor
tende veto zich niet op de 
artikels van de constitutie 
zouden toepassen, welke de 
koning moest aannemen of 
weigeren. Hg liet de in
komsten der kerkelijke ge* 
stichten aan de scliuldei-
schcrs van den staat verpan-f 

den en bewerkte de wet op 
de vrijheid der drukpers voor 

,. VFjBBNANDEZ (JoAfiNES P i -
TRICIDS) , een Jesuit en mis
sionaris in Paraguai, was 
mede een Spanjaard. Hij 
heeft in het licht gegeven t . 
Geschiedkundig verslag der 
Zending lij de natie C/«-
Quitos genaamd:^ Madrid, 
1726, 1'dl. in S.vo • dezel
ve is in het Hoogduitsch 
vertaald, Weenen^ 1729, in 
8.vo, en in het Latijn, ibid, 
1733, in 4.w, en bevat de 
Geschiedenis des Chiquilos 
en die van eenige andere 
naburige natiën. Men vindt 
er geene andere bijzonder
heden in dan die, welke 
betrekking hebben tot de 
missie. Pater* JOANNES PA-
TKICIUS maakte zich gereed, 
om er Chaco te gaan stich
ten, toen hij in 1772 over
leed. 
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de misdaden tegen welke hij 
een maximum, van eene 
groote geldboete en eene tien
jarige gevangenisstraf Stem
de.'- Tijdens ;de vernietiging 
der regtbank van geloofson-
der zoek, verkocht hij , 'dat 

.men voor eërtigé beweegre
den zonde opgeven het licht 
<der eeuw en- deszèlfs onbe- j 
•staanbaarheid met een land \ 
van vrije mannen. ~Daa)r de 
Patriarch van Lissabon den 
eed • aan de constitutie niet 
Tyiïde dbëh£ sjtëmdè hjjj er 
voor, dpt 'hij gehoord en 
veroordeeld zoude worden en 
'dééd vervolgens hefc-patriar-
'«haat' vernietigen. Hij on
dersteunde het netelige ont
werp óhl -de vijanden der 
«oristitutie van de bedienin
gen1 tè verwijderen. Hij 
'sprak ten voordeele van de 
aanstelling van gezworenen, 
waarvan de leden volgens 
hem door het volk móesten 
verkozen worden, en ver
klaarde hen voor nuttige reg-
ters in de godsdienstige aan
gelegenheden. Wij zullen 
andere -voorstellen van dezen 
«fgevaardigde stilzwijgende 
voorbijgaan, die hij'met al 
de dolzinnigheid van eenen 
demagoog op de tribune voor
droeg, en in welke hij zich 
steeds als een der hevigste 
tegenstanders van den ko
ning én van zijne doorluch
tige familie openbaarde. Hij 
overleed te Lissabon, den 
20 November 1822, zonder te 
vermoeden, dat het wanstal
tige reuzenbeeld, tot welks 

«prigting hij zoo krachtda
dig had medegewerkt, wel
dra geheel zoude instorten. 

• • ; . ' ' , . : ' . . , . • ; • . , ; , i , \ • '*> 

f FEBN^N-NÜNES (De graaf .'. 
van) Grande van Spanje der 

* eerste klasse,"; hertog van 
Montelano enai., te Madrid 
in 1778 geboren, onderscheid
de zich reeds vroeg tijdig aan 
het hof', door de openhartig
heid van zijn kaw&terjiByei'-
gerde, om voor de almagt van 
dan Prins des vredes (Zie " 
"GODOY) té bukken ent verhief 
zich met nadruk tegen dè ge
vangenneming van den Prins 
van Asfurië» aan wien hij 
zich riaauw Verbond, en dien 
hij uit al zijn vermogen van 
de réis naar Bayonne tracht
te terUg te houden. Vervol-
| e n s , ondanks zich zelven» 
zegt men y aan het hof van 
JOZEF verbonden, verklaarde 
de graaf FÉÈNAN-'NVNESÏ; 
zich openlijk voor zijnen weti ' 
tigen koning. Op bevel yaii 
NAPOLEON verbannen, om
helsde hij de party der Cor
tes van CadiXy ei»,°bij dé 
herstelling der oude dyna*- \ 
tie, achtte hij zich verpligt, 
uit verkleefdheid, welke hij 
zijnen meester toedroeg, om 
juich ak een der. hevigste 
vijanden dier zelfde • Cortes 
te verklaren, die hij eerst 
met zoo veel vuur onder
steund had. Zijne getrouw
heid Werd in 1815 beloond 
door den titel van 'afgezant 
te Londen, en in 1817 met 
dien *van gëvolmagtigfl mi* 
nister te Parij*. Hij over* 
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. Jejed in Óiehgofdstadinl82I. 

; FBRNEI, (JpfNNES FRANCIS;-
cos) , te C'Iermont in Beaw 

'wisiSf in 1491 geboren > Pa-
iter B^iRE.dciet heni in J485 
t&Mönt-Didier geboren wpr-
"iden.. Na verscheidene jaren 
aan de wijsbegeerte en wis
kunde te hebben toegexitijcl, 
legde JHJ zich op de genees-
"iunde, toé^ die, hij met-het, 
beste gevolg uitoefende. Men 
beweert, dat hij aarf liet hof 

„van HENDRIK* II . > wiens eer
ste minister hij werd., wijl 
hij het;- geheim had aitger 

* vpn d en r om CATHARINA DE 
MEDICJS, vruchtbaar te ma
k e n , zeer, in' aanzien s.tondi 
JDeze vorstin deed. henii;aan-
jrnérkélijkegeschenken.,_De 
Ibekwame «13,1»; overleed in 

. J558. Sederi GATJBNÜS had 
t |ii§mand,der-^ieUWferen,over 

den;:a^rd en :^e oorzaak der 
ziekten, betejr -geschreven: 
zijnkiZieAtekunde^(Patholo
gie) ^ t i e k t e r t e n bewijze 
y,anr JFjEKNEi. zag dezelve bij 
jzQn; .Jeyen ,„• in de openbare 
Sjchplen 3 voorlezen, ; Men 
heeft" van; hemvërscheidenp 
andere niet,_ min der geachte 
werken; de voornaamste zijn: 
Ie0 'Medecina\universa»*Ü-
irecht^ 1656,, in;4.1»'-'tr»^'3 

' Medici aitfiqui grteei, qui 
de jFebribm tcripserunt '»-
Venetië, 1591, in fol. J)e 
Itaty'nsche ;4r/*e» pyer het
zelfde onderwerp, zija in 
J547;insfol; gedrukt. >r> 3.? 
doptilia medicinalift, Frank* 
fprt * } 1585 * in 8.yo eng;. 

Deze beroemde, verbeteraar 
dpr geneeskunde',° was met" 
vopr °. be t ; menigvuldige ge
bruik dep aderlatingen ;, en 
men (prijst hem mét 'regV, 
ziek van de wijze van Ê~EM? 
H Ü S te hebbe^ verwijdend» 
die al jte verkTOStênd was, 
met het bloed, fe vindt 
daarenboven in zijne werken., 
eene geleerde bespiegeling, 
Van zeldzame '^aadzaken, zoo 
als die van éenehbezetene^ die 
Gcrieksch en Latijn sprak, 
zonder dejge, bei<j$t>talen,ooit 
geleerd te hebhëiiji. » Het* 
welk ten bewijze jVerstrekt, 
zegt. een, scbrijyer, dat FER-
jjÊt' niet met die.wjjjsgeerige 
hardóekkigheiH^bè|ebt |tyast, 
veeleer besloten?, aia Ï>Q)V&-
zene :;zakèh te ontkennen,, 
dan om de onmogelijkheid 
toe te; stemmen a, vap, de^elyjï 
te verklaren? zonder tptgo^s-
diens|ige." waarheden.' zijne 
toevlwgt te nemênv' ,J )Vlet;de ,' 
verdienste yantuitmianten^ftn 
geneesheer,.yereenigdeFJER- , 
NET., die van goeden scKrij-
yer. Hij sprak en schreef 
de Latijnsche taal met zoo 
vele zuiverheid1 ,da(%e4 ïiem 
dikwijls tegen tde geleerde 
Ultramontanen oyerstelde,' 
die ons hetpnbeschaafde I»a-
tijn; onzer scholen verweten. 
.* Öeze groote geneesheer, 
Zégt een nieuwere schrijver, 
beschouwde dez,e taal als de 
eenige, weljie, aan; zijn be
roep paste, en zou het zoo 
wel in het stuk van, weten
schap . als* in dat yan zedeleet 
aïs eene godslastering heb*-

file:///universa
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beu beschojiwd» de genees* 
, kunde in ;de ivolkstaal ie 

willen: behandelen. j)ë.in« 
voering eenër zoodanige nleii-

/wïgheid» de<vrucht derden-» 
kunde en: .vanbef bederf de* 
zer, «euWïhad aachuaah den 
geest der grqote mannen niet 
aangeboden j welke ons in..>d<% 
loopbaan ï-der- menschelijkè 
kundigheden zijntvoof uit ge
gaan. ,'Behalve èe bedoeling 
gen van rbetamelij kheid, en 
zedelijkheid, welkeeene:oin-
de en kuisoheitaalallèéb iri, 
staatïis^ ,om?té verwezenly-f 
ken iiveraétten zich r,de aar4 
üelfs derigënèeskunde» der-
aelverTwerkingen: enrdöel te
gen 'deae*'verandering»; De 
niettWèrei talen veranderen 
aanhoudendy'idé* uitkomst der 
woordert, >; en; svoDrdvoegingën 
mi nietiKOJihernaepelijk, .béi 
paajd» rJEr gouden -vMRchrikn 
kelijke h dubbelzinnigheden r> 
onbekendel en kwalijk veri 
klaarde»., bewoordirigeri'. xdb 
ontstaan , die ,? in eenene-; 
tenschap ïvam dezen aard zee» 
noodlottigergevolgen konden 
febbenk JHae? Ijekwaani.een. 
genëeshfleriaok wezen mogt* 
aouj hifr «ohter njet. an&ers 

, dan'dc» boeren of burgers" van 
zijn: distfcikt;kunnen behan-
ideleni;Hij zoü, nutteloos"voor 
deüaiekeBï zijav ^wièr taal 
hij niet begreep; in' plaats, 
dat de algemeen e taal, hem 
in staat : stelt, henalle ' té 
bedienen, ten minste diége* 
ne , Jivelke dezelve ev«nzeer 
Verstaan j of die eéhehï tolk 
voor, de:ïïiïnne vinden,; het* 

welk overal «hejt geval: is * 
waar men slechts .feen ge'es* 
telijke óf" een' eenigzihs gé:«< 
lettejcd man aantreft." 0 e 
studie was»de, yoortiaani.^,, 
ofi»fomv-̂ oo te sprekenï.ee-
nigste. hartsfögt Van; FERNEÏ» 
£2M.e: hier de' lijst van eejijg* 
zyner p e r k e n V l v Mmfn 
ebspherinm sjvè astrolgbii, 
gtewtè't ; generalis Aomrii 
gtriucfum,Parij sv 1526-, ia 
fol« v-r?, '...g;° •'., De^proporUonif 
bus libri,<k»*- J528,;in-,fo)l» 
r f 3.° ; Cffhiotheorja •liforo& 
ditos;'j èomplexd, ?J'628 i;« in, 
fól<—4.'' BenaturaUparte 
medicin<&\ tlibri sepïemï 
1542; in foU...>r-f5f; De ab* 
diMti:,&e,Mmü 'cmsiSi^Jihri 
dm* X94&v~»!l;5^2'.,;;in,,fóJl, ' 

D i | w«rk is..meer/d^n dertfg 
malen •herdjpjikt* -T-Ü Q^ffie-t 
dioinü/ltamiiB» 1554 > Lyon , 
1564, Jyenetiè^;J.5.64,»ini8«vq 
T*-;3 -fit i. Theayüpmiicett. -, 'nni-, 
'vefsalis; Uiri «.epi^ni., kyon: j 

| l»57!l,̂ in;;;8»yo,,-,.,e.n: binder?; 
uitgaven jidoo? DÜ„; Teij. in 

I het< Pransch vertèallJ,»';JR«-
: ^ , > i 6 4 & ^ i n 8,vo e»?.}: ;> 

. j ; f -FERNÖW' (KABBX liOOB-, 
WIJK) t eien der grondigs^éji; 
den raeesten. smaak aan dei* 
dagleggende kunstkennersen 
Critici onder de Diütschérs»-
werd deft 19 November 1763 » 
t&Mlwrrenfiagen,, een dorpje 
in. de nabijheid der Pommer« 
sche" grenzen, geboren ,? air, 
waar zijn vader op. een adel
lijk l goed diende» »Be Hee* 
van de jpïaats tïok; ziclj den 
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knaap aan, wiens aanleg 
zich weldra ontwikkelde. 
Twaalf jaren oud zijnde , 
kwam hij als schrijver bij 
eeneh notaris, en werd ver* 
VpJgens hij eenen artsenij be-
reider als leerling geplaatst. 
Hier had hy het ongeluk, 
eenen jagersjbngen met diens 
eigen geweer", oiivoorzigti-
gerwijze dood te schieten. 

t.Door bemiddeling van den 
goeden apotheker bleef FEB-
MOW» wél is waar, vkn •seit 
naauw gezet onderzoek vrij; 
doch eerst laat kon* hij zijn 
hart eenigzins gerust stel
len. Na zijne leerjaren, 
yblbragt te hebben r begaf 
hij zich, om de wervers1 te 
ontgaan, naar Lubek, waar 
hij eene plaats vond, die hem 
tijd overliet, om aan zijne 
hoogere beschaving te arbei
den. Reeds vroeger had hem 
Zijne neiging tot de teeken» 
en ' dichtkunde; getrokken. 
Hij ging voort in beide zijne 
krachten té oefenen,'maakte 
kennis 'met CARSTENS («ie 
dat artikel) en verkreeg door 
den leerzamen • omgang met 
denzelven, verhevener en 
juister iözigten der kunst. 
Eindelijk liet hij de artse* 
nijhereiding varen j om zich 
getteel en al aan zijne lie
velingsneiging foetewij den 'J 
"Van nu af leefde hij van het 
portretteren, en het onder
wijs in het teekenen, oefen
de zich daarbij jn de dicht, 
kunde; maar zijne voort
brengselen in beide deze 
kunsten bewezen bij onder-

scheidene lo'ffeljjke eigen» 
schappen i i dat s zijn beroep 
niet in de. uitoefening der* 
zelve bestond. Door eenen 
verijdelden minnèhahdèl in 
Weimar gekomen, begaf FKR-* 
NOW zien' van hier naar Je» 
nat alwaar hij in de leer
rijke kennis geraakte van 
dei\ beroemden REINHÓM» , 
ten huize van wien hij RAG* 

- GESEN - leerde kennen, die + 
voornemens zijnde, omeene 
reis naar Zwitserland' en 
Batf# !%H«^wnemen , aa« 
FERNOW voorstelde *, hein 'der* 
waarts te vërgezellenvTNietó 
kon den leergierigefcWelfco" 
mërzijn. De reis!werd spoe* 
dig besloten. 'Reide kwa
men te Berne te zamen,doch 
naauwelijks> hadden zij een 
klein gedeelte, van Italië ge
zien ,~ toen BAGGESEN om fa* 

jniiliezaken terug groepen, 
werd. FERNOW vond echter 
in den vrijbeer HERBEBT en 
den graaf RUBGSTA1.L, twee 
begunstigers, die» hem i» 
staat '• stelden, om zich des* 
niettegenstaande in 1794 naar 
Rome te begeven, enzïch 
aldaar eenigen tijd* optehou» 
den. Verrukt door de'hem 
omringende kunstgewrochten 

der oude werèltóëhiedsler, 
geleid 4oör ü^nen vaderlij' 
kert vriend CARSTËNS , dien 
hij in Home aantrof, en met 
wien hij eene woning betrok, 
began hij de theorie en ge
schiedenis der kunst, als
mede de taal en de dichters 
van Italië te beoefenen* Zij* 
ne inzigten breidden ssich 
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\ uit eh werden n'aaüwkëuri-' 
gef', en toen hij zich van de 
ondersteuning zfjner bescher
mers Verstoken zag, hield 

: hij voorlezingen. .Meteene 
Eomeinsche vrouw gehuwd, 
keerde hij in 18Ö3, naar 
puitschlüiid terug, en werd 
Düitehge%óon Jioogle^raar te 
Jena. Zijn niet zeer gun
stige toestand aldaar, duur
de tot in dé lente van 1804, 
wanneer hij den, door den 
ciöód van JAGEMANN, open-
fitaanden post. van biblibthë-

- éarisjbij'd.éhertogin-weduWe 
Atiiïiu. verkreeg, éh haar 
Weïmar trok. Déze post 
verschafte, Wel is waar, geen 
toereikend bestaan, maar 
veel ledigen tijd, en zo(ü 

JFERNOW in staat hebben ge-, 
'stcld, 'ongestogrd deh schat 
zijner kennissen te bewer
ken; wanneer hij ixipï op de 
terugreize over de Alpen,. 
door eene ziekte was over
vallen,, dié hem, nadat hij 
in Katlsiad en Bièberstein \ 
genezing had gezocht, op den 
4 December Ï8Ö8, aanfcijne 
vrienden ontrukte. FEBNOW 
Stierf aan een polsadergezwel 
in eerièh ouderdom Van rïaa'u-
welijks 45 jaren. Zijne rij
ke Bamischen Studiën, Zü-
rich, 18Ö6 - ~ l é 0 8 , 3 d l , n , 
'zijne geleerde én keurige 
uitgave, der IwUudhsc/te 
ÊiekierS) Jena, 1807 —-
18Ü9, 12 dl.ti énzijnëlftifö-
énische Bpfaehlehtè, twee; -
de uitgave, Tuïingé®, 1815,;' 
2 dl.n, siullen zijnen naam 
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vereeuwigeri. 0*ók heeft mén 
hem de geestrijke Biogfd-
phïé Van zijnen vriend CAK-
S*ENS , en het begin der uit
gave der perken van WiSc-
KELMANN̂ fe danken. Eene 
vriendin Van den-, overlede
ne , JoANNAScHÓPJPENÖAÜÉB , 
heeft óns eene Levensschets 
van FERNOW: geleverd. 

FERONIA , Godin der faos-
schen , boomgaarden èn vrij
gelatenen, ontleende haren 
naam van de stad Feroniü, 
aan den v̂oefc dés bérgs So-
racte,' thans' Sint-Silvester, 
gelegen. Toen er ééns brand 
ontstaan, was in èen bosch, 
alwaar zij een en tempel had, 
lieten degene, die het stand
beeld wilden Wegnemen, toen 
zij ontdekten ,; dat het hout 
Waarvan hetzelve gemaakt 
was, wedergroen werd, het
zelve Staan. Haar zÖonHE-
RILÜS had drie zielen Van 
haar ontvangen; hij wéird 
niet te min door E VANDER 
•gedood, maar mén móest hém 
driemalen doodëh, zoo' als 
de overwinnaar zulks zélf in 
het achtste boek Van den 
JEneisverhaalt. 

E* regem hac Heriliim dextra 
sub Tartare migi.. 

Nascentï cuï tre&anima'si I V 
ROÏJIA mater ; 

(Horrèaflum. dictu) dederatj 
• • • ; terna „arma movenda , 

Ter lethÖ Sfernéndus erat. 

FERRACliJÖ (BAKÏfiÖLÓMÉ-
üs), , ih 16Ó2 té Sdiügité, 
Mij'Bmdtió' géBörèn'y fooide 
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leeds in zijne teederste jeugd 
\vait de natuur alleen ver-

.mag. Tot het höutzagers-
liandwerk bestemd, vond hij, 

.naauwelijks de kinjlerschoe-
,«ien ontgroeid, eene zaag uit , 
,-die door middel des winds', 
_op eene snelle en"naauwkeu-
rige wijze, eenen aanmer-
kelijken arbeid verrigtte. Hij 
vond vervolgens het middel 
m\t, mn wijnvaten zonder 

,-hoepels te vervaardigen, en 
haagt ei jn gereedheid, die 
sterker waren , dan degene, 

'welke met hoepels voorzien 
"., srijn. Dit welgelukken breid
d e weldra den kring zijner 
nitvlijdingen uit. Hij werkte 

.dn het ijzer, en vervaardigde 
„-uurwe/ken., die , hoewel zeer 
.eenvoudig, vele verschillen-
<de uitwerkselen te weeg brag-
•ten. Hij vonfl zelfs een zeer 
'-eenvoudig hydraulisch werk

t u i g ui t , door middel van : 
-hetwelke hij grdote uitgetan-

., deJ raderen vervaardigde. 
. Hetgene, wat de weïktuig-
i kundigen vooral deed ver

baasd staan, was het hydrau
lische- werktuig voor, den 

' P-rocuvaiar, BEIXEGNÖ ver
vaardigd. Dit werktuig doet 
het water 35 voeten" (lands-

..maat) stijgen, liet' is de 
schroef van ARCHXMEDES. Het 
i s eindelijk aan dezen 'be-
ïoemdën krijgsbouwkundige, 
Üat de stad Bassuno, de be
roemde brug van Brenta te» 
danken heeft, even zoo be-

. "wpnderenswaarflig door de 
-stoutheid' als door de hecht-
ïheid van derzelver bouworde» 

Deze bekwame man is in 
1777 , overleden. De stad 
Bassano heeft te zijner eer 
een gedenkteelcen opgerigf. 
Dé markgraaf van POLENI 
zeide, dat hij over twee za
ken verbaasd stond; de eer
ste was, dat telkens wan
neer men aan FËRRACINO , een 
werktuig voorstelde, hoe wel 

gemaakt hetzelve ook wezen 
nsogt, deze bekwame werkt 
'tuigkundige, nogtans het ' 
middel vond, om hetzelve 
te verbeteren en te vereen
voudigen de tweede, datWj 
alle meesterstukken voort-
bragt, zonder te kunnen le
zen. FKANCISCÜS MEMMO, 
heeft het leven en de uitvin
dingen van dien werktuig
kundige in het licht gege
ven, Venetië, 1764, in 4.<» • 

FERUAND (JOANNES DE). — 
Zie FERAUIIT. 

FERRAND (JA,COBUS), ge
boortig van Agen, omtrent 
het begin der zeventiende 
eeuw, doctor in de genees* 
kunde, heeft nagelaten eene 
Traite etc. (Verïianiè/ing 
over de Liefde-Ziekte) t in 
S.yo, Purijs, 1623. 

FERKANB <LO»EWMK) , te 
"Touioti, den 3 October 1645 
geboren, was. advokaat hjj 
het parlement van Parijs, 
alwaar hij in 369Ö overleed. 
Hij neBat -eene vrij uitge
breide leennis der talen en 
der oudheid; maar deze ken
nis was eenigzins verward. 

file:///vait
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Hij .overlaadt zijnen lezer 
met zonder keuze opéenge-, 
stapelde aanhalingen; hij 
schrijft als een geleerde die' 
enkel geleerd i s , en die op de
zelfde wijze redeneert. Men 
heeft van hem: 1;° Een zwaar 
ïjatijnsch Commentarium op 
de Psalmenf in 4. t0 1683.— 
2.° Réjlexions etc. (Overwe
gingen over de Christelijke 
Godsdienst), 1679»2 dl.n, \n 
12.fflo, die verscheidene be> 

'langrijke tijd- en geschied
kundige bijzonderheden, en 
eene verklaring bevatten der 
voorzeggingen van JAKOB en 
ÜANiëi, over den MESSUS.—- : 

3.°. Het hatijnsche enFran-
sche Psalmboek,' 1686, in: 

12,mo —. 4.o Éenige weder-
Ieggende schriften, onder 
welke men in den tijd on
derscheidde : zijne Traite etc. 
{Verhandeling over de Kerk 
tegen de Ketters en voor
namelijk tegen de Calvinis
ten), Parijs, 1585,inl2.mo 
De Fransche geestelijkheid 
was over dit werk zoo zeer 
te vreden, dat zj] de jaar-

. wedde van acht honderd U» 
vres, welke zij hem, in Ï68Q 
had toegestaan, met twee 
honderd livres vermeerderde. 

. — 5.° Traite etc. (Verkan-
ling over de kennis van God), 
door eenen Benedictijner*, 
monnik van Saint-Bertinin 
Artois, mét aaiiteekeningen 
in het licht gegeven, Pary's, 
1706, in l'2.no ~ 6.° Een, 

. Brief, en eene Verhande
ling , om den monnikèn-stand 

B 

van AUGUSTINÜB te hewij ze» j 
eet» gevoelen, dat door de; 
goede Critici niet wordt aan
genomen. 

FFERRAND(ANTÖNIUS), raads
heer aan het hofdergemee-
nclandsmiddelen van Parijs, 
zijne geboorteplaats, overle
den in 1719, in den ouder
dom van 42 jaren, vervaar-*-
digde kleine Minnedichten. ' 
Hij wedijverde met Rpus-
SEAU in het puntdicht en 
Madrigal. Beide hadden 
eene wijze behooren te ver
achten» waarin weinig roem 
is te behalen, en waarin 
het welgelukken bijna altijd 
de maatstaf der schande is . 
De meeste der Chansons van 
FER RAND , gezamenlij k in 8 .vo 
uitgegeven, Zijn door Coü-
PERIN pp muzijk voor het 
klavier gebragt..'.-•. 

FERRAND (JACOBUS PHIWP-
PUS) , een Fransch schilder, 
de zoon van eenen genees
heer van LonjBWiJK A I I I . , 

, vvèrd in 1653 te Joigny, ia 
Bonrgondiè', geboren. Hij was 
kamerdienaar van LODEWÏIK 
$ I V . en lid der schilder* • 
akademie. Hij reisde door 
«en gedeelte van Europa, 
en overleed té Parijs in 1732. 
FERRAND muntte uit in het 
brand-schilderwerk., Meii 
heeft van hem eene belang-., 
rijke Verhandeling over dat 
onderwerp, te Parijs, in 
1723, in 12kmo gedrukt. In 
dezelve treft men eeno klei-

2 • 
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né Verhandeling over het\ 
• Miniatuurachildèren aan. 

.geest -aan flen dage 

* FERRAND (MARIA LODÊ. 
WIJK) ,divisie-géricraaiï, cöW-
niand&ur van hét' legioen van' 
eer , werd té Bésün$on dëft 

' 12 'Ocfóber 1753 geboren. 
.Na goede Studiën" vólbragt 
te hebben, koos hij dé loop
baan der wapenen, eri maak
te bij h et «oi'ps van RoCHAwt-
«ÉAU; aï de Amenkaahsché 
•veldfögteïj mé'dé. Bij' zijne e 
terugkomst in FrUnUfijk vér
bond h\) zicjh in een dragon
der-regiment, en werd sc> 
•«retaris van' zijnen kolonel. 
In lf92 ^erd hij veldheer 
eérier Mitéfbepdé. Onder Bet 

/ Schrikbewind', ïrt< hechtenis 
genomen, werd hij . in de 
gevangenis geworpen f eri 
verliet dezelve niet voor den 
9- tRefmidor.. Hij maakte 
alstoen «nelle vorderingen, 
en diende als brigade-géne
raal onder de' legers van het 
Westen , der Ardennes, en 
van Sumblre eil Maas. Na 

15 den vrede v^n Atnïene werd 
hij tot gouverneur vari ïïc« 
lènciennes, en eenigen tijd 
daarna tot bevelhebber va» 

| het Dep.* Pas-de-Calaishe-
noémd. Toen het bestuitf 
zich in het bezit van Sint' 
DoïiiMgó (waarvan hët Spaan-
sché gedeelte door het ver
drag detPóretieën aan Fratih-
rijk Was afgestaan) wilde 
stellen, Werd FEBRAND be
stemd, om dien togt mede 
te maken. Toen er na den 
dood van den generaal LB« 
CLERC, die het geheele «i-

FERRANB { . . . , ) , een 
Fransch geneesheer en rei
ziger , in 1570 geboren,' vvérd " 
lijfatts van den Kan der Tar
taren van Crïmea, en ver
gezelde den zoon van dien 
Torst op êenen togt in Cir-
aassia. De slechte staat der 
Christënëh van dat land trof 
'herkï op ëene levendige wijze, 
én op eene^reizè, welke hij j 
i n 1706naar Ronstantinopel ; 
•ondernam , bewoog hij dê Je-
süiteni welke" èich in dié 

^hoofdstad bevonden, onrèene 
!-inlssie"*in Cn«i&éös*qpterïgtet». i 
'Pater DüBOS! bewilligde r om ; 
"heit» 'te volgen, en stichtte 
een zêndélingsehap, dat met 
dé meeste vrucht arbeidde. 

:FERRANÖ bleef steeds aan het 
hof der Kan s , alwaar hij tot 
aan zijnen dood, in 1720 
voorgevallen j den gröofsten 

invloed genoot. Hij heeft 
nagelaten: ï.^ Béponse etc* 
{Antwoord op eenige tragen, i 
>ten vpzigle. der Gircassischë 
Tartaren gedaan). •*— -2.° 
-Voijage etc. ^Reizë van Crï-
ittednaar Circ'assië doof hét• 

tfand der Nogdïsche Tarta
ren , in 1702 ondernomen); 
Deze beide stukken zijn in : 
het 10.e defl der Verzame
ling' van Keizen naar het 
Noorden, én in het Zfi deel 
der stichtelijke brieven, nieu
we uitgave, opgenomen. In 
deze béide werken legtFfiR-
aïAisn vele oordeêlkünde, en 
eenen juistén waarhemenden 
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Jand in vier maanden had 
onderworpen, op alle punten 
een,opstand der Negers was 
losgebarsten, was de veld» 
heer •FERRAND er op bedacht, 
om het Fr,ansche gedeelte 
tegen de niuitelingen in vei
ligheid te stellenj maar de 
bezetting der Kaap door JDES-
BALINES , noodzaakte hem, 
om zich naar Santo-Doniingo , 
te begeven; het bestuur van 
hetzelve werd hem opgedra
gen. En toen DJGSSALINKS in 
1805, aan het hoofd van twee 
en twintig duizend Negers 
naderde, bood hij, door de 
inwoners ondersteund, eenen 
krachtdadigen tegenstand; en 
toen middelerwijl de hulp* 
benden, welke hg aan den 
admiraal MJSSIESI gevraagd 
3had, aangekomen waren, 
werd DBSSALINES op alle pon
ten geslagen, en genoodzaakt 
«ni: -het beleg op te breken» 
Van <dien oogenblik af, ge- \ 
noot het Oostelijke gedeelte ' 
«ene volmaakte rust, tot op 
het tijdstip, waarop men in 
Amerika het berigt ontving 
van den inval der Franschen 
in Spanje (1808);. 'de land
voogd van Porto-Eico, gaf 
er FERRAND berigt van door 
eene oorlogsverklaring, ter
wijl het grootste gedeelte dei-
volkplanters de Fransdien 
met een kwaad oog begon
nen te beschouwen, en Bulks 
ondanks de weldaden , waar
mede FERRAND hen oyerla-

' den had. In de eerste dageh 
van October, barstte er te 

B 

Barahottêa e«n opstand los. 
Om denzelven te gaan dem
pen, verliet FERRAND Santo» 
Domingo, en den 7 Novem
ber ontmoette hij de muife-
lingen te PalorHiwado. Off 
schoon hij slechts vijf hon
derd man bij zich had * en 
de vijanden viermalen 5500 
sterk waren, tastte hij hen 
echter onverschrokken aan* 
De strijd was lang en hard
nekkig , doch eindelijk be
zweken de Franschen vooir 
de meerderheid ± en•'» na woi»* 
deren van dapperheid te hebv 
ben verrigt, benam FERRAND> 
om niet in de handeu der 
.overwinnaars te vallen, zich' 
op den 7 November 1808 > 
door een pistoolschot het le
ven. "Men vindt bijzondei?-
heden over dezen veldheer 
en zijne krijgsverrigtingen», 
in een werk ten titel voe
rende: Précis Mstoriqwe efc* 
(Beknopt GepcfyedMmdig be
grip der gebeurtenissen vam 
het eiland Sint-Domingo)*, 
door GlIiBERT ÖUIM.EMJN » 
Parijs, 1811, in 8.v* 

* FERRAND DE XA CA-ussAnÉ 
(IOANNES HENDRIK BECA.YS)», 
divisie-generaal, den 16 Sep
tember 173§ geboren, om
helsde nog zeef jong zijnde, 
het beroep der wapenen, en 
volbragt in het regiment van 
Nórmandijë, waarin hij lui
tenant was, de veldtogten van 
1747 en 1748-, en diende 
met roem in den zevenjari
gen oorlog. Zijne diensten 

3-
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werden in 1767, door het 
kruis van den heiligen Lo-
BEWIJK beloond. Toen de 
Fransche omwenteling los
barstte, was hij bevelvoe
rend majoor van Valencien-

<• nes;toen de inwoners dier 
stad hem het bevel over de 
nationale garde hadden op
gedragen, was hij gelukkig 
genoeg, om de goede orde 
te handhaven. Tot den rang 
Van veldmaarschalk verhe
ven, begaf hij zich naar het 
leger van het Noorden, en 
Voerde in den beroemden slag 
van\ Jemappes (6 November 
1792) het bevel over den lin
ker vleugel des,legers. De 

.'./uitslag- dezer gedenkwaar
dige overwinning had men 
grootendeelö te danken aan 
den jhoed en de bekwaam
heid der krijgsverrigtingen 
Van den veldheer-FERRAND. 
Nadat zijn paard onder hem 
gedood was, handelde hij te 
voet aan- het hoofd zijner <fo-
lonnes. Na dezen slag tot 
divisie -generaal ̂  benoemd, 
werd hij uxèt de verdediging 
van Valenciennes belast, al
waar' hij weigerde, om de 
troepen van den ppper-veld-
overste DÜMOÜRIER, bij de 
ïepubiikeinsche partij ver
dacht geworden, op te ne
men,. Maar het verbondene 
leger, uit 150,000 man be
staande , onder . de bevelen' 
van den prins van Coburg, 
den hertog van York en den 
veld lieer FERBARI , kwam den 
5 Mei de plaats aanvallen. 
Ofschoon slechts eene zwak

ke bezetting hebbende, ver
dedigde de veldheer FBBBAND 
zich op eene uitstekende 
Wijze, en capituleerde'eerst 
op den 28 Juli) 1793, na 
vier bestormingen te hebben 
verduurd, en toen de stad 
drie open e bressen had, waar
van een enkele aaneen front 

'van veertig manschappen den 
doortogt aanbood. Ondanks 
deze schoone verdediging, 
was hij niet zóodra te Pa-
ripg aangekomen * of hij werd 
op bevel van ROBESPIERRË 
.gevangert genomen, en ver
kreeg eerst n egen maan den 
daarna, bij den val van dien' 
terrorist, zijne vrijheid we
der,. Hij vraagde en verkreeg 
alstoen zijn ontslag. In 1802 
benoemde hem de eerste con» 
sul tot prefekt van het Dep.? 
der Neder-Mdas ; hij ver* 
vulde onderscheidene andere 
bedieningen, en overleed te 
Planchefte bij Parijs, den 
28, Novèmber'1805. Eenige 
maanden vóór zijnen dood, 
gaf hy in het l icht; Précis 
etc. {Beknopt verslag dé f 
verdediging van Valenciétl* 
nes), Parijs, 1805, in 8,v<> 

* FERRAND (de graaf AN-
TONitis), .minister van Staat, 
pair van Frankrijk , bevel
hebber van de orde van den 
li.- Geest, enz., werd in 
1752 geboren. Hij was uit 
eene edele en oude familie, 
die zich, in de loopbaan der 
wapenen en die der balie, 
onderscheiden,had. Voorde 
omwenteling was de graaf 
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ANTONIUS raadsheer bij het 
parlement, "alwaar hg zich, 

. ofschoon nog jong, door zij
ne talenten,* zijne welspre
kendheid en zijne.verbiridte* 

-nissen aan de ware belangen 
van den troon en van het 
volk,? deed opmerken. Hij 
gaf daarvan zoowel als van 
zijne edele vrijmoedigheid 
een bewijs, toen in 1787, 
IiODEWiJK XVI . , aan het 
parlement een bevelschrift 
aanbood, waarbij de traps* 
gewjjze en gedurende vijf 
jaren * opvolgende Jeenïngen 
bevolen werden. De beroemd
ste redenaars van de vérga» 
dering beproefden,, om den 
koning van dit besluit terug 
te brengen; FEÖBAND be
hoorde tot dit getal; bij hield 
voor den koning eene zeer 
sierlijke redevoering in Wel
ke hij hem te binnen bragt, 
hetgeen er onder het vorige 
bestuur was voorgevallen, 
toen IioDEWUKXV. (in 1770) 
bij eene dergelijke gelegen
heid^ en tegen zijn eerste 
besluit, den raad van Mi-
ciiAUD DE MONTBMN aannam, 
eene raadgeving, dié eenpa-
tiglijk door de vergadering 
\vas aangenomen. »Ik smeek 
•u, Sire, vervolgde h i j , u 
dit gelukkig voorbeeld te 
herinneren , en vervyaardig ut 
het gevoeïen aantenemen, 
doordè meerderheid van stem» 
men goedgekeurd. Ach ! hoe 
zeer zon deze overeenstem
ming tussclien den vorst en 
het parlement, eenvaardig 

voor de regeerden?, vöordëelig 
voor de openbare zaak izijn! 
. ' . . . . Deze fitting- - moet 
in het bestuur uwer Majes
teit, vvelligt z"elfs in fle gé*' 
schiedenis, een tijdperk be-
palen. Zij ïs door eenè groo-
te vrijheid van gevoelens ge
kenmerkt, maak, Sire, dat 
dezelve onder dezelfde voör-
teekens eindige. Deze ftïeti*' 
we weldaad is het, die he> 
meest toebrengen kan, -<intf< 
het algemeene krediet te vér-'*: 

; zekeren én orit-vertrouwen itf 
«te' boezemend" Maar FBR-

RAND \verd niet gehoord, eri 
de 'beraadshigingen werden-
door dé 'zoogenaamde Hts de 

JiiStice geëindigd.; Öe graaf 
[ANTÓNIHS was in (1780) met-

de dochter van den president 
RotiiANb gehuwd,' di&l(in;, 
Ï793) ónder de revólution* 
riaire bijl viel.' Hij verklaar-; 
de zich in 1789 tegen deV 
listige grondregels, welke-
de invoerders van nieuwig
heden yoortplanéten, week in 
September van hetzelfde jaar-
uit; en Frankrijk ia Frank» 
rijk zelf niet meer kunnen
de dienen, meende hij aan 
hetzelve nuttig te worden , 
door zich aan den prins van 
CONDÉ- te verbinden , die hem 
reeds sedert zijhen eersten 
veldtogt, in zijnen raad toe
liet. Gedurende zijne uit
wijking gaf hij verscheidene 
werken in het licht, waarin 
hij de regten van zijnen vorst 
verdedigde; bij den dood van . 
LODEWIJK. XVI. , werd hij lid 
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van den raad van regentschap. 
Hij, ontmoette teMegetisburg 
(in 1795), Mevrouw DE BOM-
BPI.LES, die hem bijzonderhe
den mededeelde, over de 
rampzalige prinses Madame 
EtiziBETH, wier lofrede bij 
schreef. FERRAND kwam in 
180X in Frankrijk' terug, 
bemoeide zicli geenszins met' 
staatszaken;, en. gaf zjch aan 
letterkundige bezigheden o-
ver. Kort na zijne terug
komst, gaf hij het uitmun
tend werk in het l icht: Over 
den geest der geschiedenis, 
vf staat' en zedekundige 
Brieven van een' vader aan 
zijnen Zoon. Hij stelde er 
een grondbeginsel in vast , 
waardig , om in alle geesten 
geëtst te worden , te weten: 
» Dat niemand het regt 
heeft * om eèm omwenteling 
te begeeren" Dit werk 
haalde hem van het toenma
lige bestuur, vervolgingen 

* op den hals f en meer bij-? 
zonder nog ter porzajke van 
h$i Gesprek van een' Vio-
mandttg y in het Welke er van 
een veldheer gehandeld wordt 
die eenen wettigen koning 
(CHILDERIC) , op den troon 
herstelde. Het werk werd 
op bevel der policie verbo»: 
boden, maar het werd daar
om, des te 'meer gezocht; 
en een enkel exemplaar werd". 
tot tWeé ILopis d'or betaald. 
Daar FERRAND, steeds bezig 
met zijne letterkundige . 
werkzaamheden/ vernomen 
had» dat de boekverkooper 
DESEKNE , de handschriften 

van de Geschiedenis vftn Po
len, door BULHIÈBES bezat, 
stelde hij hem voor» om de
zelve te vervolgen, en werk» 
te er drie achtereenvolgende 
jaren aan. Hij "stond op bet 
punt, om dezelve in het licht 
te geven, toen hij eenen af? 
schrikkenden hinderpaal in 
de hebzucht van het hoofd 
der politie voor den .boek
handel (ESMENARD) vond, die 
aan de voordeden van den 
druk, deel wilde hebben. 
De schrijver had nog andere 
onaangenaamheden, uit dit 
werk voortkomende, te ver* 
duren./ Hij had er bijna den 
geheelen tekst van ËutaïiÈ" 
RES ,. in behouden,; er niets 
anders dan de dagtëekeningen 
en tijdvakken in verbeterd•• 
én het woord yan onbeschaaf' 

\ den > waaryan de eerste sqhnj-
; ver zich ,«ver de Kussen sprec 
! kende, bediend bad, wegge
laten» Dit zelfde boek werd 
aan den Heer DAUNOU, die be
last was, om hetzelve te on
derzoeken , voorgelegd j deze 
verzette zich tegen de veran
dering door FERB AND gedaan * 
van het woord owbescJiaaf' 
den, beschuldigde hem van 
onbeschaafder ' te zijn, dan 
de Kussen zelve. Tijdens de 
zaak van den generaal MAL
LET (in 1812), verspreidde 
men het gerucht, dat FERRAND 
benevens de Heeren MATHIEÜ 
DE MoNTMORENCy Cn DE NoAltf 
i,ES èr in betrokken waren, 
maar deze vooronderstelling 
van allen grond ontbloot, had 
geene _ nadeelige gevolgen» 
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Rfa de vervallen-verklaring 
van BONAPARTE (<jen ,31 Maart 
18i4)j -Vereenigden zich ver
scheidene aanzienlijke ko* 
ningsgezinden , bij den heer 
L E P E I A E T J E R BE M Q R F O N T A I -

ME., oud overheidspersoon, 
.0% over de partij te beraadt 
slagen, welke men moest 
kiezen , om nuttig iezijft aan 
de zaak der BOURBONS. FËR-
RAND,' die tot het getal be
hoorde , sprak met nadruk 
over de wettige vorsten en 
was van gevoelen, om tpevlugt 

. te nemen tot den $enaat, ten 
einde hen terug te roepen. 
JDe eenparige kreten $8n:géen> 
Senaat, Hen redenaar doende 
zwijgen* stelde deze voor, om 
zich dan tot dep keizer ALEX-
ANDER te wenden , die juist 
zijnen intrek in Parifs had 
gedaan. Men kjvam overeen , 
om aan dezen vorsteengezant
schap te zenden, ten einde 

> hem te verzoeken, dat hij aan 
Frankrijk de doorluchtige af
stammelingen van HENDRIK 
IV, teruggave. JHe/; gezant-
Schap, nit de Heeren "LEPEL-

f IETIER , den Hertog LAROCHE-
FOUCAULT-P0ÜDEV11.1.E, Cua-
rrEAtlBlUAND, LAPERTé-MEÏJN, 
FERRAND en SEMALLÉ bestaan
de , werd dooje den Heer VAN 
NESSEiMionE, op eene eervolle 
wijze onthaald; die hetzelve 
van de goede bedoelingen van 
den keizer van Rusland ten 
gunste van de faniijie der 
BOURBONS verzekerde. LODE-
WIJK X y i I I , , op den troon 
zijner, voorouders hersteld) 

wilde den ijver en de getrouw
heid van FERRAND beloonen;. 
hij benoemde hem jtot minis
ter van Staa^ en algeineen 
bewindhebber der posterijen, 
in plaats van 'ÈAV^LETTJ? , die 
afgezet werd» 'Besloten heb
bende om aan Frankrijk een 
Constitutioneel Charter te ge
ven , riep dé koning FERRAND 
dikwijls in zijn kabinet; ter
wijl zijne raadgevingen den 
vprst zeer nuttig waren, Om
trent het .einde van julij tot 
lid der commissie verkozen, 

*niet het onderzoek belast der 
aanvragen» in vergoeding van 
©verkochte goederen der uit
gewekenen, bood hij er het 
ontwerp den 13 .September 
daaropvolgende, in 4e kamer 
der afgevaardigden van aan, 
ontwikkelde er de beweegre
den van, en het was bij de
ze gelegenheid dat, voor de 
eersteMaal, het woord van 
schadevergoeding werd uitge
sproken. De minister FER
RAND stelde dit grondbegin
sel,.te weten J Dat de koning, 
ofschoon hij ter handhaving 
des yredes, de yerkooping der 
nationale goederen voor on
herroepelijk verklaarde, ech
ter datgene niet kon wettig en 
billijk maken, wat onwettig 
en willekeurig wa,s,zoo be
sloot hi j , dat Zoodra de om
standigheden zulks zouden 
toelaten, er aan de uitgewe
kenen eenë schadeloosstelling 
moest worden toegestaaif. Hij 
eindigde zijne redevoering, 

I zeggende: Het is thans ge-
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n'oegzaam bekend,-dat door 
'zich van hun vaderland te ver-
wijdéren , zoo vele goede en 
getrouwe Franschen, nooit 
net oogmerk gehad hadden, 

••om er zich van te verwijde
r e n . . . . Het is ook wel be-

••/ fcend1, dat 3e inboorlingen, 
zoowel' als dè uitgewekenen, 
al 'hunne wehschen tot eëne 

- gelukkige verandering be
paalden , toen zelfs , toen zij 

:.'• dezelve niet durfden hopen» 
Door eene opeenstapeling van 

; ongelukken en wederwaar
digheden bevonden zich al
len op hetzelfde punt j alle 
Waren er toe gekomen, deze 

• eene regte lijn volgende, zon* 
-der er ooit vanraf te wijken; 
de anderen, na meer of min*/ 
der de revölütionnaire dui
zelingen gekend te hebben, 

')•' in welke zij zich bevonden. 
Alle waren, in voornemen 
véreenigd , en het weldadige 
bevel dies koriihgs , geen ver
schil'onder hen aannemende 
is niét dan de wettelijke 

-verklaring, van eene reeds 
^ bestaande daad«aak geweest.. 

De Syet, die wij heden ko
n ten brengen ,< vloeit uit dit 

i bevel voort; zij erkent een 
regt van eigendom, dat al
tijd bestond en zij bejcrach* 
tigt de herstelling van het
zelve enz." De minister 
werd door den Heer BEDOCH I 
hevig aangerand ; maar Mu-
1'IN antwoordde (in het Jour
nal! des Débats) op derede* 
voering van dien afgevaar
digde, op eene zegevierende 
wijze. De minister FERRAND 

i 
lij verkreeg de4 portefeuille 

der marine* gedurende de 
ziekte en na den dood van 
MAÏ.ÖUÊT } hij stond dezelve 
af aan den Heer BEDGNOT, 
tot dat ministerie beroepen. 
In de maand September bood 
hij san den koning'een ont-

, werp betrekkelijk dén neger-
| handel, waarvan het voor-
\ öaamste doel was, om dezen 
; handel, tusschen de Witte' 

Kaap en de Palm-Kaap aan 
de kusten v^a Afrika "té\ ver
bieden. Hij las ook (den 26 
October) aan de kamer de* 
afgevaardigden, een ontwerp 
van wet voor, betrekkelijk de 
schulden der volkplanters 
yan..St. Dottiingo, en stelde 
voor, om tot op het einde der 
zitting van 1815 het üitstel-te 

r verlengen dat het vorige be--
stuur hun had toegestaan. 
NAPOLEON in de maand Maart 
van hetzelfde jaar te Can-
»ej ontscheept zijnde, en zich 
naar Parijs gerigt hebbende, 
kwam de Heer ÜAVALETTK ' 
in ( den morgen van den 20 
om zich van het beheer der 
posten in naam van, den kei

ler meester te maken. FER-
RAND bad den koning willen 
Volgen, maar hij werd erin 
belet door de weigering van 
postpaarden, welke men hem 
deed: het schijnt echter, dat 
LAVALETTE hem een vrij-ge-
leide toestond , met behulp 
van hetvvelke FERRAND zich 
naar de Vendée begaf; maar 
zendelingen van BONAPARTE 
hadden reeds H verdeeling 
gestrooid tusschen de aan-



voerders; en de' goede be
doelingen van' FERRAND kon
den niet tot wezenlijkheid 
worden gebragt: zich naar 
Orleans begeven hebbende, 
werd hij aldaar door de po
litie van FOUCHÉ ontdekt, 
.die van zijne reis naar de 
Vendée niet onkundig was. 
Men beval hem, om Frank» 
rijk te verlaten; doch hij 
verkreeg dat dit bevel tiifc 
hoofde van zijne zwakheid 
weder ingetrokken werd. 
Toen dè slag van Waterloop 
de BOURBONS' weder te Pa
rijs had gebragt werd hij in 
zijne titels k en posten her
steld , met uitzondering van 
dien van algemeen bewind
hebber der posterijen, in 
plaats van welken 'hij den 
19 Augustus tot graaf en 
pair van Frankrijk verhe
ven, en, den 19 September 
daaropvolgende, in den ge-
heimraad des konings toege
laten werd» Hij verscheen 
(den 20 November) als ge
tuige in het proces van EA-
VAMTTE, en bragt het vrij-
geleide te voorschijn, dat, 
deze hem had gegeven. Door 
eed verpligt,'om de waarheid 
te zeggen, toonde de graaf 
FERRAND, in deze zaak vele 
wijsheid en gematigdheid. 
Daar de kamer der pairs 
eene commissie benoemd had, 
om het-ontwerp van wet over 
de herstelling der lijfstraffe
lijke geregtshoven te onder
zoeken, zoo gaf de graaf 
FERRAND er den 15 Decem
ber vevslag van, en schij-
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derde met eene mannelijke 
welsprekendheid dé pogin
gen en heimelijke kunstgre
pen der oproeriingen. » Zij 
vreezen het wettige gezag, 
vervolgde h i j , en zijn des 
te meer tegen hetzelve ver* 
bitterd, daar zij het tegen
woordig eindelijk erkend en 
door geheel Europa uitge
roepen z i e n . . . . Het is meer 
dan ooit noodzakelijk om hun 
te bewijzen, dat de monar
chie, de wettigheid en het 
charter voortaan drie onaf
scheidbare dingen zijn, wijl 
Frankrijk zijn koningschap, 
zijn charter, zijnen koning 
w i l . . . • Slechts muitelingen 
kunnen eene daad", die op 
eene noodzakelijke wet 
steunt en die enkel ten oog-' 
merk heeft, om te beletten , , 
dat er geene reactie bestaat, 
als eene reactie doen voor
komen. Omdat het open
baar i s , dat, indien de re
gering verzuimt, om te straf- . 
fen, het volk zich haast, om 
zich te wrfeken ; omdat als
dan deszelfs regtvaardige 
wraak, eene misdaad tegen 
den staat i s , die zich moet 
verwijten zulks niet belette 
hebben; want eindelijk, er 
hebben riooit. meer da'n twee 
middelen bestaan om de men-
schen te regeren, of eene 
kracht van gevoelen, die op ' 
de geesten werkt, of eene 
bedwingende of bestraffende 
inagtf die op personen werkt. 
Het bestuur moet door deze 
magt datgene doen, wat het 
geweten der bestuarden niet 
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niet doet5 dat i s , dat het 
de volmaking van het gewe
ten der volken i s : zoo lang 
als . hun - geweten tot hen 
Spreekt,,behoeft het slechts 
te spreken onv gehoorzaamd 
te -worden. Zoodra het 
zwijgt, «loet het dwangmid
delen gebruiken." JPe kracht 
dejïér redeneringen, gegrond 
op eenë diepe kunde der wet
geving, . bragt een groot uit
werksel op de vergadering 
te weeg, aie met eène groo-
te meerderheid eene wet 
aannamj die, wel is waar, 
.jilteng. w s , maar die de 
omstandigheden noodzake
lijk maakten. Indien M ge-
trouwbeid en de diensten 
van den graaf FERBAND voor 
hem de aanzienlijke posten 
verdiend hadden,, welke hij 
bekleedde, maakten zijne 
letterkundige talenten hem 
waardig om den 21 Maart 
1816, tot lid van de Fran-
S-che akademie bevorderd te 
wordend, Daat zijn edelmoe
dige vorst meende een zoo 
nuttig en getrouw onderdaan 
niet genoeg beloond tó heb
ben , benoemde hij hem den 
16; December daaropvolgend 
tot hoofd-officier-secretaris 
der orden yart Si: Michiel 
en van den Beïligen Geest; 
Omtrent dit tydstip was de 
gezondheid, van den graaf 

"FERRAND buitengemeen wan-
kelbaar, en hi) had daaren
boven het gèzigt verloren. 
Hij ging echter den gewonen 
eed in het kabinet des ko-
nings afleggen; en ondanks 

zijne" smarten , i s hij g§sta* 
dig in de kamer der pair» 
tegenwoordig geweest, tot 
op zijnen dood, voorgeval
len in Julij 1824. , Hij was 
72 jaren oud. Men heeft 
-van 'hem ,de volgende wer
ken: 1,° Accord etc, (Qveh 
eenstemming der grvndbet 
ginselen en der wetten over 
d,e onwettige betrekkingen 
voor hooger geregt enz.);, 
Parijs, 1816, in8.vo— %> 
Nullité etc, (Onwettigheid 
en onbepaalde magi van ie 
gewaand - Nationale verga
dering) . December, 1789 > 
in 8.vo,,-, 3.° JSssaieic. 
{Proeve van een burger)} 
Parijs 1789, in 8.v° — 4." 
Etat actuel etc. (Tegen
woordige staat van Frank' 
rijk), Januarij, 1790. — 
5.° Adresse etc, (Verzoek
schrift van eenen zeer werk' 
tarnen burger), Februarij» 
1.790, — 6.° Bonze lettres 
etc. (Twaalf Brieven van 
een' handelaar aan eenen 
landbouwer), Maart, Aprilt 
Mei , 1790. — Tl.0 Le der-
nier „coup etc. (De genade
slag der ligiie), October, 
1790. ~- 8.° T4e rétablisse-
ment etc> (De herstelling van 
de monarchie), Julij ^ 1793» 
r— 9,° Considérations etc 
(Bespiegelingen over de maat-
schappelijke omtoetiteUng);g 
Augustus, 1794. — W' 
Essai etc. (Proeve va2k.de 
geschiedenis, of staalkun
dige en zedelijke brieven 
van eenen vader aan zijnen 
zoon, over de wij zo om de 

http://va2k.de
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geschiedenis in het alge
meen en voornamelijk de ge
schiedenis van Frankrijk te 

* beoefenen), Parijs, 1809, 
5fi uitgave 4 dl.n in 8.vo,. 
1816. Dit werk is belang
rijk door de wijsheid van 
het ontwerp, de orde der 
.stoffen, de juiste en diep
zinnige denkbeelden: het 
moest eindelijk, doöjr de 

• goede grondbeginselen , die 
het bevat, zijnen schrijver 
noodzakelijk de kwellingen 
van eén willekeurig en on
wettig bestuur op den hals 
halen. Men merkt er met 
leedwezen geschiedkundige 
o*nnaauwkeurigheden in op , 
hetwelk bewijst, of dat graaf 
FERRAN» zich al te veel op 
zijn geheugen heeft verla» 
ten , of dat hij met te véél 
overhaasting schreef. Het 
ïs bij gelegenheid van dit 
werk, dat de keizer van 
fins land een en ring van eéne 
grootè waarde aan den schrij
ver zónd, vergezeld van ee-
hen zeer vleijendén brief. 
Een ander werk vah den 
graaf FERRAND, niet minder 
opmerkelijk dan het vorige, 
is dat, 'hetwelk den titel 
voert van 11 .* Theorie etc. 
(Bespiegeling der omwente
lingen); Parijs, 1817, 4dl.n 
ïn S.vo Hij had in 1814 in 
het licht gegeven: — 12.° 
Eloge etc. {Geschiedkundige 
Lofrede vanMadame'EtTZA-
SETB, ïn 8.vo Men schrijft 
hem een treurspel toe Plil-
LOCTETA genoemd (1786), in 
drie bedrijven, benevens drie 

andere' treurspelenv dié piet 
gedrukt zijn geworden. 

F Ê R R A N D Ü S (FülGENTHJS), 
diaken der kerk van Kat' 
thagoïn de zesde eeuw, leer
ling van den heiligen FOL-
GENTIUS , was ëen der eer
sten, die ziolï tegen de ver
oordeeling derdrief Kapittels 
verklaa/deh, én'voornamelijk 
tegen die van den Brief van . 
IBAS. Mert heeft van "hém. 
eenë Beknopte verzameling 
der Canons, èene Vermaning 
aan den Graaf Ruatmts, 
over de pligtën Van eén 
"Christelijk, Veldheer, en 
eénige andefe stukken, wel
ke de Jesuit CHIÏ-FLET , te 
TJijon, in I ö ' # , in 4 > liet 
drukken, 

' FÉiftttARE. —• Zfe RENAOTS 
van Frankrijk én %hFöüsvs 
van Ëiie. 

FERRARI (BARTÜOLOMEUS), 
FEHR'ARÏUS, een Milaneesch 
edelman , ïri 1497 geboren , 
stéldë in 1533, gezamenlijk 
met AÜTÖNIUS MARIA ZACHA-
KIA en JACOUUS ANTONIIJS 
MORIGIA, de Orde der Bar-

'nabitén in , welke later in 
Italië en Duitschlah(lr zób 
nuttig zijn geworden. Hij 
overleed als Overste dier con
gregatie , in 1544, eenfen 
grooten roem van deugden 
nalatende. 

FERRARI (FRANCISCUS BÈR-
NARDÏNUS') , priester van de 
congregatie der oblaten, doe-
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. tor van Milane, alwaar hij 
in 1577 geboren werd, en 
in 1660 overleed. Op bevel 

( van den kardinaal FBEDERIK 
BORROMEUS , • aartsbisschop 
dier s tad, doorkruiste hij 
Spanje en Italië, om boeken 
en handschriften intezame-

.len» Hij verzamelde eenen 
rijken oogst, en van dien 
oogenblik af, verkreeg de 
Ambrosiaan/sche bibliotheek, 
eeneH naam in het letter
kundige. Müropa. Men heeft 
hem verscheidene werken te 
danken, vol geleerdheid en 
belangrijke najsporingen. Hij 

', schreef zuiver en met orde. 
De voornaamste zijn :~1.°'De 
ritu sacrarum ecclesia Ca-

jhblicce concionunt, Milane j . ' 
1620, in 4.to —. JOANNES 
GEORGE GREVIUS heeft dit 
geleerde werk, over de oude ' 
gebruiken der kerk, tenop-
aigte der.prëdikatiën, ander
maal aan het publiek gele
verd, Utrecht, 1692, in 4.to 
Sommige boekenkennersheb
ben beweerd, dat dejopgang 

\ . • 'van dit boek, de afgunst des 
' kardinaals verwekte, en dat 

hij alles'in het werk stelde, 
wat hem mogelijk was, om 
hetzelve te doen verbieden,, 
wijl hij zag, dat zijne ver
handeling, De concionante 
èpiscópo, welke hij te ge-

1 lijkerfijd in het licht gaf, 
door die van FERRARI ver
drongen werd, doch deze 
bijzonderheid door het wijze 
en deugdzame gedrag des 
prëlaats reeds wederlegd, is 

• ••: zulks nog daarenboven door | 

R, 
s • • 

de daadzaken en dagteekenin-
gen. Hét werk van den 
aartsbisschop zag eerst het 
licht na zijnen dood in 1632, 
en twaalf jaren na de uit
gave yaü dat van FERRARI ,. 
in 1620, in 4.W gedrukt. 
«Dit werk Was,'alvorens her
drukt te worden, een der 
zeldzaamste Ambrosiaansche. 
De oorspronkelijke uitgave 
van 1620 wordt'het meeste 
gezocht. —2.° Qver de goei-
keuringen en toejuichingen 
der Ouden , een werk in ze
ven boeken verdeeld, en té 
Milane in 1627, in 4.w ge
drukt. — 3.''Verhandeling 
over de Begravenisplegtig-
heden der Christenen, 

FERRARI (JOANNESJ BAPTIS-
TA) , een Jesuit van Siennaf 
in 1580 geboren, en in 1655 
overleden, gaf in 1622 on
der den titel van Nomencla-
tor Syriacus, een Syrisch 
Woordenboek in 4.to in het 
licht, zeer nuttig voor de
gene , welke zich op de öos« 
tersehé talen toeleggen. De 
schrijver heeft er zich voor
namelijk op toegelegd, om 
de Syrische woorden des Bij
bels te verklaren: een werk, 
waarin hij door geleerde Ma-
roniter-mónniken geholpen 
werd. Nog heeft men van 
hem : De malorum aureortint 
cultura, Rome, 1646, in fol. 
en De florutn cultura, Rome, 
1633, in 4.W, en in hetlta-
liaansch, Rome, 1638, in 4.» 

FERBABI (OCTAVIANUS), een 
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Milanees , in 1518 geboren, 
onderwees de wijsbegeerte 
te Padüa, en overleed in 
1586 in zijne geboortestad, 
om zijne-.deugden.'en letter
kundige verdiensten zeer be
treurd. Men heeft hem te 
danken i 1.° Clavis philoso-
phicB aristoteliccs , 1606,. in 
S.vo "— 2.° Eene geleerde 
verhandeling over den Oor
sprong der Romeinen, in 
het Lafrij»» Milane, 1607, 
in 8.vo GREVIUS heeft de
zelve opgenomen in het l .e 

deel zijner Eomeinsche oud-; 
heden, en er denoodigèver
beteringen bijgevoegd. De 

f stijl van FERRARI is zuiver 
«n vrij sierlijk* 

' FERRARI (OCTAVIUS), werd, 
even als de voorgaande, te 

"Milane in 1607 geboren *. en 
stond niet minder in ach
ting. LODEWIJK X I T . , de 
koningin CHRISTOJA, en de 
stad Milane gaven hem ge- ; 
schenken en jaarwedden. Hij 
"verdiende dezelve door zijne 
kunde; de oude schrijvers 
was hij volkomen meester. 
Men heeft van hem verschei
dene geleerde en zeldzame 
werken: 1.° Over de Rlee-
derdragten der Ouden en 
de Graf lampen i in het La
tijn, in 4.to, Padua, 1685, 
(zie LICETI). — 2.° De mi-
mis et pantomimis, 1714, 
in 8.vo — 3.0 Origines lin-
gtm lialiats, in fol.1676; 
•een boek vol geleerdheid, 
doch, waarin hij de Itali-
aansche taal al te zeer op-' 
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vijzelt.- — 4.^ Opttscula, 
•j Helinstadt, 1710, in 8.vp 

üeze gefleerde overleed ïn 
1682.. Hij was een man van 
eéhe zachte, opregte en be
scheidene inborst, een vriend 
des vredes: ook noemde men 
hem den bevrediger en ver
zoener. Zijn stijl is, sierlijk 
en gekuischt, doch zonder 
gemaaktheid; hij weet den 
toon van zijn onderwerp te 
treffen^ met uitzondering, 
echter van eenige plaatsen, 
waarin hij wat al te zeer den 
toon der dichters nabootst. 
[FERRARI was hoógleeraar 
der welsprekendheid aap het 
Ambrosiaansch cöIlegieV te 
Padua; en de stad Milane {• 
benoemde hem tot haren ge
schiedschrijver, mét eene ! 
jaarwedde van 300 kïoonenj* j 

FERRARI (PHILIPPUS), een | 
Serviter-religieus , te Óvillo I 
in het Milanesche geboren, ' • 
en in 1626 overleden, is be
kend door eene Plaatsbe' 
schrijving van het Boómsche 
martyrologium, en door een 
Aardrijkskundig Woorden
boek ,. hetwelk de abt BAU-
GRAND in 1682, meer dan 
ter helft vermeerderd, deed 
herdrukken. Hij verbeterde 
de onnaauwkeurigheden van 
FERRARI niet, en voegde er 
nieuwe bij , volgens het ge* 
bruik dier Onkundige Com
pilators, die hunne zamen-
raapsels met de werken van 
anderen vereenigen.' 

FKRRARI IGÜIDO)., een sier-
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lijk en welsprekend schrij
ver dezer eeuw , te JVovar'a 
in'Italië in 1717 geborenj 
ëit in 178Ö overleden, hééft 
zich eenen beroemden naam 

/ Verworven*^ door verschei
dene Lafijtische Wérkéri dér 
e>uw Van A.t)<ïUSTÜs waardig. 
Hij (naakte zich in den be
ginne bekéiH dóór zijne be
knopte Geschiedenis dé Vita 
gviinqüe impèratortim, óf 
'Gedenkschriften over liet 
heven van vijf Oostenrijk' 
sche vetdhëeren, die iich 
ito den laatstèii oorlog 'met 
Pruisseh onderscheiden heb-
6en, Wéerièn, 1775, in 8.vo 
Degene, die dóór hef beü» 
zeiachtige dér eöuW, nog 
niet zoo ver gébragt zijn, 
dat zij de oude talen Ver
achten, kunnen dit Werk niëf 
dan met vermaak lezen. Men 
viridt iri hetzelve1, behalve 
de geschiedkundige verdien
ste , eenen verhaaltrant, die 
cle' naaüwköürighjéid mét de 
majesteit en dén rijkdom der 
Roméinscne taal vereéiïigt. 
De vijf veldheeren, wier hel
dendaden dóór" dén Schrijver 
Verhaald Wórden, zij ti BRÓWÏÏ, 
DAUN ,, NADASTÏ , SfeRBËi.t,ö-
NI én LAUDON. Nog bezitten 
wij van dïén geleerde, dé 
Heldendaden van Prins Eif-
GKNIils van Savootje, in 
'TÊóngctrtjë, Italië en in 
puitschtdnd, in. hét Lat'jjri. 
STèh' heeft de verzameling 
zijner werkeö iti het 1'ich't 
gegeven ',' Iiiïngaho ; 1777. 
Zijn stijl heeft in het alge
meen vele ovèréeriköhlst niet 

dien van CoBNEiittJS NEPOS; 
maar wanneer hij in eenige 
bijzonderheden treedt over 
dé krljgsvèrrigtingeri: en de 
óiüWèn telingen des oorlogs, 
is het minder die 'van Co> 
NEiaxrs NEPOS , dan die van 
Juïitrs • CAESAR, en kan hij 
aan de beschrijvers van 0oï« 
logen' waarlijk tot voorbeeld 
dienen. Dé beknopte levens
beschrijvingen' der krijgshel
den, wordt gevolgd dóór die 
van drie in dé Italiaansche 
letterkunde beroemde nian* 
nen, namelijk Van Jüiiüs 
'CassAfc BRUSATO, THOMA'S 
CÉVA en" ANTÓNIUS ; LECCI. 
Daarha volgen zeven Ldtiji' 
sche Verhandelingen, ónder 
welke, men voornamelijk on
derscheidt ïfé opiimopdtri' 

fatiiilias. \ 3Ër kpméh aan-
mërkirigen ih voor \ die riieér 
wijsheid en nut óver dé op
voeding de^ kinderen beva(-
tèn", dart mëff ér iri tien. fer-
handelingeh oVer dat onder'' 
Werp aaniréft, één ondérwei'p) 
Vyaaróver ïnen iri deze laatste 
jaren Zoo zeer geijverd heeft» 
én waarmede men ïi'óg niet 
nalaat, het publiek Bezig te 
houden. De stijl van FBR* 
RiKt verrieft zicli met & 
Z&ken , êh, néémt éene niea-
We" ïlügt:., wannéér' dezelve 

'word-t aangéWebd, orii.gróo-
t'é gebeurtenissen té' vierett. 
I)ari wordt zijne proza WeH'ul* 
derid, 'zijne volzinnen scha
kelen zich aan elkander, z p 
gang is deftiger en iridruk-
Verwekkertder. Dit bespeurt 
Mx ih den aanhef der rede» 
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waarin hij de beroemde ze
gepraal van Koliii viert. Nog 
komen er in'deze verzame
ling pleitgedingea over ver. 
«chillendé onderwerpen voor, 
die tniYi of meer belangrijk 
ssïjn; en hét is in die, web-
ke het minder zijn, en die. 
vooï den rijkdom en dó sie
raden der welsprekendheid 
niet geschikt schijnen, dat 
de kunst en de hulpmidde
len des schrijvers duidelijker 
in het oog vallen; Men kan 
$.chter niet ontkennen, dat 
sommige dezer stukken rwei-
hig ontwikkeling, weinig 
kracht en somtijds eenige 
droogheid, bezitten. Er ko
men ook daadzaken in voor, 
die met geene genoegzame 
«nauwkeurigheid worden ver« 
Jhaald , en verhalen , waarin 
ineö tijdrekenkundige mis
slagen meent te bespeuren» 

FEnnA.ni. — Zie GIOMTO 

DE FERRARI (GABUIEI.). 

FfiBRAM. — ZieGALATEO. 

FERRARIENSIS.—- ZieSi i i -

VESTER (FRANCISCUS). 
FERRARIIS (JOANNES P E 

TRUS D E ) , een beroemd doc
tor in de regtsgeleerdheïd, t e 
JPtivia, In de 14.e eeuw ge
boren , vervaardigde reeds 
hoog bejaard zijnde, eene 
BegtAunde, 1544 , in 8 . v o , 
thans weinig bekend. 

FERRE (VINCENTRTS), een 
"X. DEEL, ' < i 

Dominikaner, geboortig van 
Valentia, in Spanje, on
derwees met roem de god
geleerdheid te Burgos en te 
Rome, vervolgens te Sata~ 
manha, alwaar hij in 1683 
overleed. Men heeft van 
hem Commentariën, die .in 
Spanje op prijs worden ge
steld , over het kort begrip" 

»van den heiligen THOMAS , 8 
dl." in fol. Hij lost alle moei» 
jelijkheden mét vele naauw 
keurigheid en juistheid op. 

FERREIN (ANTONIUS), in 
1693 te Fresquepêche, in 
het F.r Dep? Lot-el-Garon-
ne, uit eene oude familie 
geboren, was geneesheer te 
Montpellier. Hij is lid ge
weest der akademie van we
tenschappen , en hoogleeraar 
in >de geneeskunde bij het 
koninklijke collegie. Zijne 
Lessen over de Geneeskunde, 
en die over de maieria me~ 
dica, na zijnen dood, door 
A R N A U M DE NoBLEVatE,. 
elk in 3 dl.n in 12.«ioinhet 
licht gegeven, bewijzen, dat 
hij de geneeskunde wel be
oefend had. Hij oefende de
zelve met roem' uit , tot aan. 
zijnen dood, te Parifsi den 
2#*Febntarij 1769 , voorga» 
vallen, v 

FERREÏRA (ANTONIUS), fe 
Lissabon [den 6 November 
1626 geboren, gaf in die 
stad, in 1670, eene 'Heel
kundige Verhandeling in het 

plicht, dié op prijs gesteld, 
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en verscheidene malen in 
fol. herdrukt werd. De 
schrijver was heelmeester 
der kamer des konings van 
Portugal. Hij overleed in 
1679. 

* FÈRBEIRA '(ANTONIÜS), 
«en der classieke dichters 
van Portugal, werd te Lis
sabon in 1528 geboren. Zij
ne Werken zjjn niet zeer 
uitgebreid. Er bestaat van 
•hém: 1»°, Poemas lusitanos•, 
Lissabon, 1598. — 2.° Blij
spelen, in 1622 met die van . 
^ A DE MIRANDA gedrukt. 
Dezelve zijn in 1771 her
drukt. FERREIRA heeft zich 

/beijverd, om door gelukkige 
navolgingen en behendige 
diefstallen de taal te verrij-
leen, en , indien men er CA-
THOENS van uitzondert, is hij 
onder alle Portugesche dich
t e r s , diegene, welke het 
meeste woorden geschapen, 
en aan de dichterlijke taal 
-de meeste nieuwe Vormen en 
uitdrukkingen gegeven heeft. 

• Een vroege dood "ontrukte 
"hem den 28 April 1569 aan 
•de letteren. 

* FERREIRA (CHRISTOFFEÏI), 
in 1580 te Tórres Vedras ge-
horen , begaf zich in den 
ouderdom van 16 jaren on
der de maatschappij van,1E-
S Ü S , en werd voor de mis-
siën bestemd* Zich in 1609. 
«aar Japan begeven heb
bende, predikte hij , ondanks 
de vervolgingen, welke hij 
liad te ondergaan, het Evan

gelie in de verschillende ge
westen van dat rijk. Gevan
gen genomen zijnde j^werd 
hem de keuze gelaten tus- , 
schen den dood of de ver-
zaking van zij n geloof, hij 
had de zwakheid van tébe* 
zwijken; maar 'dadelijk over 
zijnen misslag berouw "ge-
Voelende , snelde hij den 
marteldood te gèmoet, en 
kwam tetJSfangasa&iiïi 1652, 
onder de hevigste folteringen 
om het leven. Er bestaat 
van dezen religieus i Annua 
lifteré ex Japonia ,1627. 

FERREOII of FÓRGEOT (Hei
lige) , een martelaar van Ft-
enne in Galliëywerd, naat 
men meent, onder de rege
ring van DibctETiANUS en 
MAXIMIANÜS ten dood gebragt. 
— Men moet hem onder
scheiden van den heiligen 
FERRÊOJC, bisschop vaff U* 

. moges'.,' in 591 , onder de 
regering van CHII-PERICH ; en » 
van den heiligen FERREOÏI, 
bisschop van Usez in 533. 
Men heeft van den laatste 
eenen kloosterregel, dóór 
HOLSTENIUS in zijn Codex 
regularum opgenomen. 

FERRERA (JOANNES) , een 
Spanjaard, ondernam, op 
bevel van den kardinaal Xi- * 
MENES, eene volledige Ver' 
Handeling over den akker-» 
bouw. Hij verzamelde in 
zijn werk al datgene, wat 
de ouden en nieuweren be
langrijks over deze eerste 
kunst van het menschelijke 
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geslacht geschreven had
den, en voegde bij hetzelve 
zijne bijzondere aanmerkin
gen , de vruchten eene* lang
durige ondervinding. Dit 
Werk is in zijnen tijd zeer 
nuttig en van groote dienst 
aan diegene geweest, welke 

ir Jater hetzelfde onderwerp 
behandeld hebben» 

FEBBERAS (don JÜAN DE)* 
werd den 7 Junij 1652, té 
Labaneza in Spanje geboren* 
Na met veel roem zijne stu
diën aan de universiteit van 
Salamanka te hebben vol-
bragt, verkreeg hij bij eene 
mededinging de pastorie van 
den heiligen JACOBUS DE TA-
LAVEBA, in het Bisdom To-
ledo.- Hij werd vervolgens ; 
door zijnen Biechtvader, naar 
die van den H. PETRUS tê 
Madrid verplaatst. FEBBE-
RAS sloeg eenigen tijd daar* 
na twee aanzienlijke Bis -

"• dommen van de hand, en 
zulks ondanks de aansporing, 
hem door het hof gedaan, 
om dezelve aantenemen. De 
Akademie van Madrid ver
koos hem zelfs in het jaar 
harer stichting, 1713, tot 
een harer leden; en terwijl 
de koning eene keuze be
vestigde, door alle geletter
den toegejuicht^ vereerde hij 
hem tevens met den post van 
opziener zijner bibliotheek. 
FEBBEBAS was der ontlui* 
kende Akademie, door zijne 
kunde, van groot nut. Hij 
bewees dezelve eene groote 
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dienst in de zamensfelling 
van het Spaansche woorden
boek door deze beroemde 
maatschappij ondernomen, en 
irt 1739, in 6 d l n , in fo). 
in het licht gegeven. FER
REBAS was 4 jaren te voren , 
in 1735overleden. Erbestaan 
van dezen geleerde |nog ver
scheidene werken over Aegod-
geleerdheid, wijsbegeerte , 
schoone letteren en geschie
denis. Het belangrijkste en 
meest bekende is zijne .Gfe-
Schiedenis van • Spanje, in 
zijne taal geschreven. Dit 
is de - naauwkeurigste,•'. on-
partijdigste en volledigste 
geschiedenis, tot op zijnen 
tijd in het licht verschenen, 
en die tot een voorbeeld kan 
dienen, aan al degene,wel
ke zich op eene dergelijke 
soort van letterkunde toe
leggen. Dit werk klimt tot 
den eersten oorsprong der 
volken van Spanje op, en. 
eindigt in 1589, vier jaren 
na de overgave van Grena
da» Hetzelve is in 24 dee-
"lén verdeeld, elk deel heeft 
*ene voorrede, die den weg 
aanwijst, door den Schrij
ver gevolgd, en het werk in 
het gunstigste daglicht stelt. 
De tijdrekening van FEBBE
RAS is zeker en wordt alge
meen gevolgd. Hij heeft den 
nevelachtigen mengeJklomp 
der oude boeken weten te 
verdrijven, ën ' daadzaken, 
die bijna geheel vergeten 
waren, in het licht gesteld. 
Zijn stijl is zuiver, manne-
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lijk en beknopt; maar het 
ontbreekt denzefven soms aan 
koloriet en sierlijkheid. 

* FEBnERl(ZACHARUS), te 
Weenen in 1479 geboren^ 
geoefende het kerkelijke regt 
te Paiïua, en ging zeer jong 
zijnde, in de orde van den 
H. BENEDICTÜS , tot de Con
gregatie van Monte-Cmsino 
behoorende. Met geestdrift 
voor de studie én vooral voor 
de dichtkunde bezield, had 
hij in : zijne cel eene aanzien
lijke Bibliotheek gevormd; 
snaar hetzij, dat die boeken 
«iet met 4e studiën vanzij
l e n staat strookten , of dat 
«en dergelijk eigendom met 
den kloosterregel streedt, de 
president der Congregatie 
liêï de Bibliotheek wegne
men. Na vruchteloos *ver* 
zocht te hebben, dat men 
hem zijne geliefkoosde boe-
fen. mogt wedergeven, be
sloot FEBREÏU in: zijn ver
driet , om tot de Karthuizcr-
-sorde overtegaan. Zjjrieover-
igten verzetten ér zich tegen; 
zonder" echter 'deze weige
ring in aanmerking te ne-
*nefi»< nam bfj zijne toeylugt 
.tot dezelve. Maar door zij-
*ne oversten teruggeeischt, 
zag hij zich genoodzaakt van 
vin zij li klooster terug te kö« 
«ien, waaruit men hem in 
3L506 zond, om zijne studiën 
in Rome te vervolgen. { Na 
aldaar tot doctor in het bur
gerlijke; en kerkelijke regt 
4e, zijn bevorderd »;• ontving 
Slijper de dichterlijke kroon. 

Zijn voornemen,om Karthui-
zer te worden, hield hem 
gestadig bezig. In 1508 te 
Venetië zijnde, ging hij in 
het noviciaat dier orde, en 
nam den naam aan van broeder 
ZACHARIAS CENEDICTUS. Maar 
nieuwe hinderpalen beletten 
hem nog, zijne gelofte af« 
tcleggen. . Door zijne -ver-
diensten en bekwaamheden 
tot abt van SubèacAio be
noemd, was hij in die hoe» 
danigheid bfl de kerkverga
dering van Pisa tegenwoor
d i g , in 1511, tegeu Pau* 
J D U B S I I . belegd > en werd 
tot secretaris derzelve be
noemd* Paar hij zich sterk 
tegen den Paus verklaard 
had, werd hij onder het be
stuur van Juuus IL niet 
bevorderd; maar LEO X.> 
zijn opvolger, benoemde hem 
in 1519 tot het IJisdom van 
Gimrdia, en maakte gëbtuik 
van zijne dienst iri'verschei
dene gewigtige gezantschap
pen van Ihdtschlandï Bjj 
zijne terugkomst ïn Italië> 
na den dood van LEO X. t 
werd hij tot stadhouder val» 
Faenza' benoemd. Hij over
leed te- Rome in 1526 of 27 

• en heeft nagelaten: 1.° Sane-
ti Carthiisietms ordinis ori' 
goy Mantua , 1509* Ditis 
éëtté levensbeschrijving van 
den heiligen BRUNO , gevolgd 
door onderscheidene gedich
ten , en eene verdediging dos 
schrijvers; dezelve komt 
voor in de Verzameling der 
werken van den heiligen 
JïnuNOs Parijs > 1524. — 
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2.? Promótiones et pro-
gressui sacro-sancH Pisani 
comilii inchoati anno 1511, 
nee non acta et decreta sa* 
cro'Sancta generalis Pisa* 
nat synodi, in fol. —• 3.p 

Apologia sacri Pisani con-
cilii moderni, Pisa, 1-511* 
— 4.? Acta scïtu dignissi-
ma Constantiensis comilii» 
Mlane, 1511, in fol.-»5.° 
Deer eta ei actaconciliiBa-
siliensis, 1511, in fol. zeld
zaam, 1512, in 8.vo •— 6.° 
hugdunerisesömnium de di~ 
vi LEONIS X, poniifiets 
maxïmii, ad summum ponti-
ficatitm divinft promotione 
carmen, Lyon, 1513, in 
4.to, voorkomende in het4.e 

deel der Carmina illustrium 
poetarmn itatorum •, Moren-
eet 1721. Men beweert, 
dat dit dichtstuk, uit meer 
dan duizend dichtregels be
staande, in drie dagen werd 
voltooid. — 7.° Vita sancti 
CASIMIBI , KraAau, 1520, 
en opgenomen, in de Acta 
Sanctorum van BotiANnos. 
•—> 8.° Oratio dé eliminan-
dis de Regno PolónieB er-
roneistraditianihts ÏJUTHE-
ni, Kra&au,. 1521. — 9.° 

'De Reformatione ecclesia* 
suasória oratio ad beatum 
pairem EADMAWM VI. 
pontif. max. Venetië, 1522, 
in 8.vo— 10;° Hymni novi 
ecclesiasfici, juxia veratn 
metri et latinilatis normam, 
Rome, 1525, in 4 > ; ibid 
1549, in 8.vo Dezelofzan» 
gen wenden zeer <>p prijs 

gesteld* Er bestaan Van FEB* 
RERI verscheidene andere 
werken, die niet in hét licht 
aijn gegeven. l 

* FERRERI (MATHIAS), 6en 
Piemonteesch Capuci jner, in? 
de 17fi eeuw te Cavalco-
Maggiore geborene" Na de 
godgeleerdheid fn verschei
dene kloosters zijner orde 
te hebben onderwezen, werd 
hij tot geestelijk raadgever 
{definitor) benoemde Zijne 
begaafdheid voor den kan« 

•sel, deden hem verkiezen > 
om in het dal der Alpen te 
gaan prediken, alwaar hij 
het geluk had, om een vrij 
aanzienlijk aantal -Protcstan-* 
ten tot den schoot der Kerk 
terug te brengen. Men heeft 
Van hem een werk teri tjtel 
voerende: Jns regnandi 'd* 
postolicum per missionesa-
posiolicas religiosorum to-
Uus ordinis hiërarchie* alk 
initio ecclesiat, sive Ratio-, 
narium chronographieuth\\ 
missionum ewngelicarnmal» 
apostolicis operariis,pres-
sèrtim capucinis in quatuor 
mtmdi pariibm, signanier 
in Gallia, cisalpintt, exer-
citarum , Tan"», • 1659/, 2; 
JDI.n, in fol. In het eerste 
deel handelt hij over de zen? 
delingschfappen in het alge
meen, zonder In groötè bij» 
zonderheden te treden» ïa 
het tweede, levert hij tot:«* 
de geringste bijzonderhede»v 
de geschiedenis der MfesicH; 
in de Alpiachë dalen &ooz 

3 
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de Religieuzen zijner orde. 
Men vindt er bijzonderheden 
i n , die tot de geschiedenis 
en de plaatsbeschrijving dier 
weinig bekende gewesten, 
kunnen dienen. 

FERRET of FERRETI (Mm-
lAus) in 1409 te Castel-
Franco Ï in het Bolonesche 
geboren', secretaris van Paus 
LEQ, X . , werd naar Party's 
beroepen door FRANCISCUS I. , 
die hem tot lid van het par
lement benoemde, en hem 
met drie legatiën belastte, 
de eene naar de Venetianen, 
de andere naar de. Florentij-
ners , de derde naar den kei-

. ze r , waarvan .hij zich met 
eer kweet. Hij overleed te 
Avignon, den 15 Julij 1552. 
Hij beoefende de Muzen in 
het gewoel des hofs, en was 
. een zedig, gematigd , mild
dadig man, wiens geheel e 

yvermaak bestond in het spe
l e n 'op de luit en het wan
delen. Boven den leerstoel 
der regtsgeleerdheid van A-
vignon , welken hij op zijne 
kosten liet vervaardigen, 
plaatste hij het volgende op
schrift : Peritum orno, im-
peritum -dedecoro. Er be
staat van hem: 1.° Opera 
juridica, 1598, in 4.«> — 
.2.° C/CJEHoifis orationesad 
veterum codicum fidem eas-
tigatee. Men vindt zijne Le
vensbeschrijving in de Vitte 
clarissimörutn jurisconsul-
torum van BUDEU, Jena, 
1722, in 8.vo 

FERRETÏ of FERRÉTO een 
dichter en geschiedschrijver 
van Ticentia in de veertien
de eeuw, was een dergene', 
die de in Europa versprei
de barbaarschheid verdreven, 
en die in de schoone letteren 
den goeden smaak, deden 
herleven. Onder de prozaï* 
,sche en dichterlijke voort
brengselen van dien geleer-

-de, komt eene Geschiedenis 
van zijnen tijd. voor, in 7 

•boeken, van 1250 tot 1318; 
dezelve is zeer belangrijk. 
MURATORI heeft- dezelve in 

- het licht gegeven in het 9-e 

dl. . der Geschiedschrijvers 
van Italië. ' »• . 

FERRI (PAUMJS) , een Pro» 
testantsch predikant, teMett 

, zijne geboorteplaats, alwaac 
hij in 1591 het eerste licht 

.aanschouwde, en in 1669 aan 
den steen overleed. Men 
vond er meer den 80 in zij
ne blaas. FERRI was insp-
nen tijd door zijne Sc/irif' 
ten en Leerreden bekend; 
thans is hij zulks enkel nog 
door de wederlegging, wel' 

. ke BOSSUET van zijne Cate
chismus schreef, in 1654» 
in 12.mo in het licht gege
ven. Het is door dit ant
woord , dat die prelaat, zijne 
intrede deed in het gebied 
der letteren. 

FERRÏ (CIRO). -— Zie O-
RO-FERRI, alsmede FERBV« 

*. FERRIEB (BONIPACIÜS)» 
Overste van de Karthuizei-



F E R. 39 

orde, werd in 1355 te Va-
leniia . in Spanje geboren. 
Na dè regtsgeleerdheid be
oefend en den doctoralen hoed 
aan de universiteit van Le-
rida ontvangen te hebben ,. 
oefende hij in zijne geboor
teplaats den overheids-poat 
uit» en , na in den echt te 
zijn getreden, werd hjj va-
fler van elf kinderen, maar 
na zijhe echtgenoote en ne
gen kinderen verloren te 
hebben, besloot h i j , om zich 
aan het kloosterleven toete-
Wijden. Zijn broeder, ViN-
OENTIUS FERUIÊR', Religieus 
der orde van den H. DOMI- , 
Nicus, bevestigde hem, in 
dit godvruchtige voornemen. 
Na zijne goederen verkocht. 
en aan de armen datgene 
te hebben uitgedeeld, wat 
tot lle bevordering zijner bei
de hem nog overblijvende 
zonen ontbeerlijk was, be
gaf hij zich, in 1396 onder 
de Karthuizers der Hemel
poort , werd priester, en 
wijdde zich geheel en al toe 
aan de studiën van zijnen 
nieuwen staat. In 1402, na 
den dood van WILLEM R A Ï -
NAtrp, tot overste verkoren, 
regeerde bij met wijsheid. 
URBANUS VI. en BENEDICTÜS 
XII I . , betwistten elkander 
toenmaals de opperpriester-
lijke waardigheid. Deze 
scheuring verdeelde ook de 
Karthuizers. JFERRIER was 
voor BENEDICTÜS XIII . , met 
degene,, welke dien Paus 
verkozen hadden; de overi-
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gen waren voor URBANUS VI. 
STEPHANUS van Sienna was 
tot Overste van dat gedeelte 
verkozen. Om eene scheu-

„ring te doen ophouden , die 
niet dan noodlottige gevol
gen kon hebben, waren dë 
beide Oversten verstandig 
genoeg om hunne posten ne
der te leggen, ten einde men 
eenen derde kon verkiezen, 
die al de kloosters onder z(jn 

gezag vereenigde. Ondanks 
zijn besluit, werd FERRIEK , 
door BENEDICTÜS XIII . (PE
TBUS DE LÜNA) genoodzaakt, 
zich weder met dat bestuur 
te belasten. Hy bleef hem 
nog genegen, maar toen hij 
zijne hardnekkigheid zag, 
om, ondanks de ranlpen der 
Kerk en de besluiten deje 
kerkvergadering van Con-
Hans, op den Pauselijken 
troon te willen blijven, ver
liet hj} zijne partij \ en over
leed eenigen tijd "daarna. 
SAINTE-IVEARTHE bepaalt zij
nen dood op deh 27 April 
14Ï7; anderen plaatsen den* 
zelven eerst twee jaren later. 
Men kent van hem: 1.°Ee
ne Verhandeling, waarin hij 
de reden onderzoekt, waar
om er weinig gecanoniseerde 
Karthuizers zijn, en waarom 
men weinig mirakelen dier, 
orde aanhaalt.-— 2.° Eene 
Vertaling des Bijbels in het 
Spaansch. ±~ 3.° Eene Ver
handeling , opgedragen aan 
BONIFACIÜS, Religieus der-
zelfde orde. — 4.° De ap-
probatione ordinis Uberu-
4'. 
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nus. —< 5.a heerreden en 
Brieven, Hij toonde steeds 
een getrouw waarnemer der 
Moostertucht te zijn. 

FERRIER ( ARNOiD DU ) , 
" hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid te Toulouse, zijne 
geboorteplaats, vervolgens 
president bij de geregtclijke 
onderzoekingen te Parijs, 
en rekwestmeester, werd 
verkozen, om in hoedanig
heid van, afgevaardigde * bij 
de kerkvergadering van Tren-
te tegenwoordig te zijn. Hij 
verdedigde aldaar de belan
gen van Frankrijk, met eene 
levendigheid en bitterheid, 
die aan vele prelaten mis
haagden. Uit aanmerking 
hunner klagten, zond men 
FERRIER als afgevaardigde 
iiaar Venetië. Hij verbond 
zich aldaar met FRA-PAOLO, 
en leverde hem Memoriën 
voor zijne Geschiedenis der 
kerkvergadering vanTrenU* 
vol van den sektcngeest, 
waarmede hij doordrongen 
was. FERRIER overleed als 
segelbewaarder des konïngs 
van J%avarre, later HENDRIK 
IV.-, 'in 1585^' in;den. ou
derdom van: 79 jaren, eenige 
werken nalatende» In zijne 
laatste jaren deed hij open» 
lijk© belijdenis van het Cal» 
vinïsmus. :• ' . . . 

/ FERMER (JËREÜIUS) , een 
JProtestansch predikant, en 
hoogleeraar in de godgeleerd-
laeid te Ninies» omhelsde' 

•de Catholij.ke'Giodgflienst m 

wórd staatsraad. Hij ovets-
Jeed in 1626. Men schrijft 
hem toe : Le CalholUpie 
rf'e'/a*, 1624, in 8.vo Di» 
is een antwoord op verwjj* 
tingen, welke de voorstan» 
ders van Spanje aan Frank* 
rijk deden. •JVog-.is-hjj.de 
schrijver eener Verhandeling 
over den Antichrist en des» 
zelfs ken teekenen , in fol.» 
Parijs, 1515. Zijne dochter 
Werd uitgehuwd .aari denbe* 
nichten luitenant -crimineel 
TAUDIEU, die in 1664, met 
haar door gaauwdieven ver* 
moord werd. Zijn schoon1 

zoon en zijne dochter waren 
doop de schandelijkste gie
righeid bekend. , . 

FERRIER V JOANNES) , to Rho* 
des ,. in 1619 geboren , bo« 
gaf zich onder dè Jesuiten, 
onderwees bij dezelve, en 
werd vervolgens biechtvader 
van LODEWIJK XIV. Hij 
overjeed in 1674, nalatende 
èene Verhandeling1 ovef de 
middelbare wetenschap, en 
schriften, tegen dé leerlin
gen van JANSEMUS. •'•>; 

FERRIER (LonEWMK), to 
Artes, in Ï652 geboren, een 
Fransch dichter, werd voor 
de regtbanfc van geloofson-
derzoek van Avignon ge-
bragt, om dezen stelregel 
Van EPICUBÜS. 

L'amour pour les mortels ca* 
ïe 30uverain lueii. 

eene slechte vertaling van 

http://�JVog-.is-hjj.de
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den eersten dichtregel van 
LUCBETIUS : . 

iEneaduni genitrix-, divumtjue 
; hominumque voluptas. 

Deze dichtregel komt voor ; 
iri zijne" préceptes galans', 
een dichtstuk, dat in hand
schrift omliep f alvorens hij 
hetzelve te Parijs, in 1678, 
in 12.i"o in het licht gaf: 
nadat FERRIER , op verzoek 
zijner vrienden, door dó gees^ 
têlijke ' regtbank Was vrijge
sproken, begaf hij zich naar 
Party's, "en werd de onder-
Wijzer der zonen Van den 
hertog van SAIN.T - AIGNAN. 
Hij overleed in 1721, in den 
ouderdom van 69 jaren, in 
Normandyë, alwaar hij bet 
landgoed la Martinièr'e had 
gekocht. Behalve zijne Pré* 
eeptes- galans ^Verliefde 
voorschriften) waarvan de 
titel genoegzaam te kennen 
geeft, dat het geen wetboek 
der zeden i s , heeft men van 
hem eenige treurspelen, en' 
andere stukken, dip eene 
«wakke berijming en eenen 
onnaauwkeurïgen stijl hebben. 

FERRIER. — Zie VINCEN-
TÏUS-FERRIER (Heilige). 

* FERRIÈRE (KAREt, EMAS , 
Markgraaf DE) , te Poitiers 
den 27 Januarij 1741 gebo
ren , diende onder de ligt-
gevvapende ruiters , werd lid 
der aigemeenc staten, en 
vervolgens der constitueren' 

de vergadering^ Hij had veel 
smaak voor de studie, aan 
welke hij het grootste ge-v 
deelte zijns levens , in den' 
schoot der afzondering toe-
Wijdde. Hij overleed op bet 
kasteel van Marsay, bij 'Mi-
reèeau', den 30 Julij 1801. 
Er bestaat van hem: 1.° La 
Ijheisme etc. (De Leer. van 
hel Bestaan eens Gods, of 
Nasporingen over 's.men-
schen natuur en over zijne 
betrekkingen met de andere 
menschen, in de zedelijke 
en staalkundige oïde), 2 dl.n 
in 12.mo, 2.e uitg. Parijs^ 
1791V _ . 2.V2)e la Cansti-
tution etc, (Övef de aan de 
Franschen meest passend? 
staatsregeling), 1789, in*8.vo 
--- 3.°Opinion e Ie. (Gevoe
len, tegen, het aanhouden 
des Ronings te Varennes), 
1791, in8.vo — 4.° Gompie 
etc. (Verslag, afgelegd a(m 
piyne lastgevers), 1791, in 
8.vo _ 5.o lieg, Vceuoa (De 
Geloften),, eene ware ge
schiedenis in 12.mo ~~ 6.° 
Mémoireselc.(Gedenkschrif~ 
ten, om te dienen tot de ge' 
schedenis der Constitueren
de vergadering en der om* 
wenteling van 1789), 1798 , 
3 dl.n, ïn 8.vo Hij zegt in 
die Memoriëh over de alge-
meene staten sprekende: 
» Weldra ontdekte ik de kui
perijen, die ér in gesmeed 
werden. Elk ligchaam, elke 
persoon had zijne inzigten. 
Het •parlement' hoopte zich 
uittebreiden , door alles wat 

: 5 ' . . . .-. 
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de algemeene staten den ko
ning, zouden ontnemen: de 
hooge «del schudde het juk 
af, waaraan de kardinaal DE 
RICHEMEU den zei ven had on
derworpen; de kapitalisten 
en de renteniers wilden hun
ne schuldvorderingen verze
keren , :en van de schuld des 
kohings eène staatsschuld 
maken." De markgraaf Van 
FERRIÈRE heeft ooit verschei
dene handschriften nagela
ten , onder anderen: BHef 
aan'V. 1). M. over den oor
sprong de* kwaads. Het 
seh ijn t , volgen s zij n e Wér
ken , dat. hij de constituti
onele partij had omhelsd. 

gedreven. De ' voornaamste 
zijn: 1.° Jttrisprudenceetc, 
(Regtsgeleerdheid van het 
Wetboek), 1684, 2 "dl,n in 
4,to — 2.p (— van de Pan* 
dekten), 1688, 2dt.nipa.to 
•— 3.° {~~* van de Novellen)) 
1688, 2 dj.» in 4.to — 4 * 
ha Science etc.'We toeten-
schap derNotarissen) ,1771) 
2 dl." in 4.to — 5.° iDroit 
de patronage (Hetregt, om 
een kerkelijk persoon Ut 
eene openstaande bediening 
voortedragen), in 4. t0 — 6«° 
lnstitution cowtumière (!«• 
stelling der Landsregten)i 
3 dl.n in 12.mo — 7.°J»^ 
troduction etc. (Inleiding 
tot de Praktijk), 1758 , in 
124mo —. S° Commetttairet 
etc. (Verklaringen der siadï' 
regten van Parijs), S dl.0 

in 12.010—9.° Traite etc. 
(Verhandeling over de leen' 
regten), 1680, in i t 0 - ^ 
10.° Recueil etc. (Verzame
ling der verklaarders van 
liet sladsregt van Parijs)) 
1714, 4 dl.n in fol. Men 
moet bekennen, dat de mees
te schriften van CLAÜDIUSBB 
FERRIÈRES, enkel compila* 
tien zjjn, waaraan somtijds 
naauwkeurigheid ontbreekt \ 
maat dezelve kunnen als nut
tige zaakregisters beschouwd 
worden, Het Dictionnaire 
etc, (Woordenboek der regtf 
geleerdheid), 1771', 2 dl.» 
in 4.w, is van CLAUDIUS JO* 
ZEF , zijnen zoon, die deke» 
der hoogleeraars in de regts
geleerdheid , aan de univer
siteit van Parijs is geweest» 

FERRIÈRES (CLATJDIUS DE) , 
doctor in de regtsgeleerdheid 
aan de universiteit van Pa
rijs , zijne geboorteplaats, 
kwam in. 1639 ter wereld. 
Hij onderwees de regtsge
leerdheid te Parijs, daarna ï 
téJReims, alwaar hi) den 11 ; 
Mei 1714 overleed. Ofschoon ; 
hij de meeste zijner werken ; 
heeft zamengesteïd ,' öm in 
de dringende behoeften eener 
talrijke familie te voorzien, 
worden, dezelve echter op 
prijs gesteld. Hij verrijkte 
de boekverkoopers, maar de
ze verrijkten hem niet. De 
bezoldiging voor: zijne wer-

»ken was naauwelijks toerei
kende, om hem den tijd te 
vergoeden , die hij aan' der-
zelver zamenstelling opoffer
de , ofschoon men hem niet 
kan beschuldigen deze op
offering te ver te hebben 
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«n van wien ér nog bestaat; 
de nieuwe Vertaling (in het 
Fransch) der Instellingen van 
Keizer 3 USTINIANUS , met aan
merkingen tot goed verstand 
Van den tekst, de toepassing 
van het Franscheregtop het 
Bomeinsche, enz.. Dit werk, 
hetwelk eene uitbreiding van 
datgene i s , hetwelk zijn va
der over hetzelfde onderwerp 
had geleverd, kan den jon-

§en lieden, welke de regten 
eoêfenen,'eenigzins van nut 

zijn. Ofschoon de vader niet 
tot fortuin geraakte, had hij 
echter van de natuur de be
valligheden des gelaats en 
des geestes ontvangen ; de
zelve werden' echter ontsierd 
door eene lastige trotsch-
heid, door eene overdrevene 
vooringenomenheid voor zij
ne.'gevoelens , en door de 
zucht om die van anderente 
hekelen. 

FBRRON ( ARNOLD I.E) , raads« 
heer bij het parlement van 
Bordeaux, zijne geboorte
stad , is de schrijver van een 
Latijnsch Vervolg» der Ge
schiedenis van PAULUS Ü3MI-
iiius, van geleerde Aanmer
kingen op de wetten, en an
dere werken, welke hem den 
bijnaam vah Atticus verwor
den hebben, hem door SCA-
MGER gegeven. Hij werd in 
groote zaken gebruikt, en 
overleed in 1563, indenou-
derdom van 48 jaren. Zijn 
vervolg van PAULUS iEMiM-
XJS, Parijs. 1555, in 8.v° 
is wijdloopig, zonder lang-

• , • . \ . • 

dradig te zijn. Hetzelve gaat 
van het huwelijk van KAKEL 
VIII . , tot de regering van 
FRANCISCUS I . De gebeurte
nissen , welke hij aanhaalt, 
zijn belangrijk, en zijne bij
zonderheden zeer naauvvkeu-
rig. Zijn vader was ook 
raadsheer bij het parlement* 

FERRY ( JOANNES BAPÏISTA) , 
priester der krijgs-letterkun-
di ge maatschappij > te Besatt^ 
'gon geboren, en in April 
.1756, in den ouderdom van 
ruim 60 jaren , overleden, 
was kanonik-prebendiarius 
der kerk van deÏL MAGDALBNA 
in die stad. Men heeft van 
hem verscheidene Gebeden
boeken , ten gebruike . van 
het Aartsbisdom Besangon, 
- - Zie FERRI. 

FERTÉ (HENDRIK DE SENEC-
TERRE , bijgenaamd fa Maar
schalk t>a»),lwerd teParys 
in 1600, uit een beroemd 
buis van Auvergfie geboren. 
Hij gaf bewijzen van zijnen 
moed bij de belegering van 
la Bochelle, bij den aanval 
v.an het Naailic van Suze. 
bij de ondersteuning van Ca-
sal, bij de inneming van 
Moyenvic , bij die van Trier 
en bij den slag van Avesnes» 
Hij was toenmaals nog slechts 
kolonel, in de stormbreuk 
van Hesdin werd hij tot veld
maarschalk verheven, wyl 
hij de hulpbenden had ver-, 
slagen, welke de vijanden 
er wilden invoeren. Hij on
derscheidde zich in den slag 
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van Rocroi en vooral in dien 
, van Sens. Hij versloeg den 

hertog van Lotharingen, en 
I doodde bijna 200038Jjnerman-
I Behappen in den strijd Van 
; 67. Mcolas, in 1650. Den 

5 Januari/j 1651»maarschalk 
van Frankrijk geworden zijn-

J de , redde hij Nancy kort 
daarna, en nam in hetzelfde 
jaar C&asté, Mtreeourt en 

, - Vuudrevatlge in. Zijne dap-
i| perheid en ondervinding, 
Ij ' schitterden andermaal in 
,' 1053, 1655, 1657 en 1658. 

In deze heide laatste jaren 
j nam hij Montmédy en Qre-
I velingen, in. De maarschalk 

; . van FERTÉ overleed in 1681, 
'I als lid der koninklijke or

den. Zijne vrouw MAGDA-
l LENA D'ANGENNES , in 1714, 

i in den ouderdom van 85 ja-
ij Jl ren overleden, heeft aanlei-
'k „ ding gegeven tot eenen klei-
jé nen Roman, die haren naam 
] ' draagt, en welke onder die 
I j' • van Bussy., gevonden wordt. 
|| Zijn zoon, HENDRIK FBAN-
\\ 11 ciscus, hertog van I.A FERTÊ , 
j ij | in 1703 Overleden, heeft gée-
W • ne mannelijke nakomeling-
ij 'il schap nagelaten. De maar-
II ™ schalk van FERTÉ was een 

ijdel en laatdunkend man. 
v Hij kon den roem van Tu-

RESNE.niet verdragen, dien 
hij buiten staat was, om te 

/ evenaren, ofschoon hij ech-
/ ter verdiensten bezat. On-

M danks de oploopendheid zij-
fji ner inborst, beijverde bij 
' jij zich echter om zijn hof te 
jl 'j maken , en dit was gedecl-
|,i j telijk het middel} waardoor 
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hij tot waardigheden verhei 
Ven werd. [Daar hij, tij
dens het beleg van Valen> 
cienne», ondanks do bevelen 
van den ppperveldheer Tu« 
KENNE , geene voorzorg had 
willen gebruiken, werd hij, 
met het leger, waarover hij 
het bevel voerde, gevangen 
gemaakt, en voor 100,000 U-
yres, welke LODEWIJK XIV,, 
uit zijne eigene Cassettek- ,; 
taalde,vrijgekocht. MetuiU 
zondering van den koning» 
werd hij door niemand be*. 
mind, ën zjjne trotschbeii 
en afgunstige eerzucht even
aarden zijne hebzucht]. 

FERTEI. (MARTINUS DQMI* 
NICÜS) , een Boekdrukker, 
in 1670 geboren, na Frank 
rijk en Italië doorkruist to 
hebben , vestigde hij zich 
te SaiM-Ómer* Hy heeft 
in het licht gegeven i Scien
ce prattque etc. (Beoefenen' 
de wetenschap der Boek 
drtlliknnrt), Sain t - Omer > 
1723, in 4.w met platen. 
Een zeldzaam werk, al dat
gene bevattende, wat tot die "* 
kunst betrekking heeft. HÜ 
is in 1752 overleden. 

FERUS. — Zie •SAÜVAÖE' -

FERVAQUES. —; Zie IïAif' 
TEMER. 

FESTUS (POMPEIÜS SES-
TÜS), een beroemde taalkuti* 
dige, verkortte de verha«* 
deling van VERRiys"Fi<.icei$ 
De verbore Signiificatione» 
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Deze, volgens • SCAMGEB ,-
«eer nuttige verkorting, is 
door DACIEU , ad nsum del-
phini, in het licht gegeven» 
parijs, 1681, in 4.£°, en 
Amsterdam, 1699, in 4» 
Deze laatste uitgave kan niet 
met die van Party's gelijk 
gesteld worden» 

FESTÜS (POKCIÜS)^ land
voogd van Judea, in het 
jaar 61 der Christelijke tijd
rekening, liet den heiligen 
PXVÏMS voor zijne regtbank 
dagen, toen hij te Ceasarea 

• was. Daar deze Apostel zich 
op den keizer beroepen had, 
zond FESTDS hem denzelven, 
daar hy hem niet durfde 
veröordeelen, ofschoon hij 
reeds eene som gelds had 
ontvangen, om den heiligen 
PAUI.US niet gunstig te zijn. 
Handelingen XXVi. 

FETI (DOMIMCUS) , een Ro-
meinsche schilder, in 1589 
geboren, een leerling Van 
CIVOLT, vormde zijnen smaak 
naar de werken van Jufcïus 
ROMANUS. Hij vereenigde 
eene trotsche behandeling eti 
een. krachtvol koloriet, met 
eene fijne verbeelding, eene 
levendige uitdrukking en een 
geestig en innemend penseel. 
De kard inaal FEBDINAND GON-
ZAGA , later hertog van Man
tua y maakte gebruik yan 
.zijne dienst ter versiering 
van zijn paleis,' en zou hem 
een gelukkig lot hebben ver
schaft, indien de losbandig
heid hem in 1624, niet in 
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het graf had gesleept. De 
teekeningen van dezen schil-
def bezitten Veel smaak, en 
zijn zeldzaam. Hij lieteene 
zuster na, die religieuze 
werd. Zij schilderde zeer 
wel. Het klooster waarin 
zij zich begaf, werd met 
hare schilderijen versierd; 
zij vervaardigde er ookvoor 
de overige geestelijke hui
zen van Mantua. 

• FEU (FnANciscus), doctor 
der Sorbonne, werd te Mas-
siac in Auvergne , in 163 j 
geboren. Hij was groot-vi-
karis van Rouanen, onder 
CoiiBEBT, daarna pastoor van 
Saint'Qervais, • te Parijs, 
in 1686: in beide* betrek
kingen werd hij algemeen 
door grooten en' geringen ge
acht. Hij overleed den 26 
December-1699. Men heeft 
van hém de beide eerste dee-
len (in4.to 1692 en 1695), 
eener Verhandeling over de 
Godgeleerdheid, welke hij 
den tijd niet had» om ten 
einde te brengen. 

FEU-AnDENT(FnANClSCUS), 
een Franciskaner, in 1511 
te Coulance» geboren, doc
tor der Sorbonne in 1576, 
was een ijverig: voorstander 
der ligue. Hij hield verhan
delingen op den leerstoel te
gen HENDRIK III. en HEN
DRIK IV., en overleed den 
1; Januarij 1610, te Parijs; 
zijn lijk Werd midden in het 
koor der Franciskanen be
graven , alwaar men sjjn graf-
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Schrift zag, en niet te Pa-
rijty zoo als BAYLE «egt; 
er bestaan van hem: I." We-
derleggende Verhandelingen, 
waarin goede zaken voorko
men, doch die, wat de in-
rigting betreft, te veel den 
smaak zijner eeuw hebben. 
2è° Commentarien op ver
scheidene Bijbelboeken. — 
3.° Uitgaven van eenige wer
ken der kerkvaders en school-
sche godgeleerden. De geest
drift, welke hij voor oe /»'-
gue had aan den dag gelegd, 
scheen te verflaauwen , zoo
dra hij de godsdienst buiten 
gevaar zag. 

FtsmuuüDE*. — Zie AUBUS-
SON (FRANCISCDS DE LA). 

FEUIM.EE (LOBEWIJK) , een 
minderbroeder, medegenoot 
van de akademie der weten» 
schappen, kruidkundige des 
konings, werd te Mane, in 
Provence, in 1660 geboren. 
Op bevel van LonEWUK XIV. 
ondernam hij onderscheide
ne reizen in verschillende 
werelddeelen. Hij strekte 
der keaze des vorsten tot 
eer, die hem meteene jaar
wedde begunstigde, en hem 

"te MarseUle een Observa* 
torium deed oprigten. Pa
ter FEUIM.EE, door de ver
moeienissen zijner geleerde 
fogten uitgeput, overleed in 
die stad in 1732. Een ze
dig en eenvoudig gelaat ver
meerderde de verdienste zij
ner kundigheden. Men heeft 
van hem, Journaletc* (Dag

verhaal der Natuur*, Wit» 
en Kruidkundige Waarna 
mingen') op de kasten vi\it 
Znid-Amerika en Nieuw-
Spanje gemaakt, Parijt, 
1714 en 1725, 2 dl.nin4.» 
Dit even zoo naauwkeurige 
als belangrijke dagverhaal, 
kan den reizigers tot voor
beeld, en dengenen, die 
naar Amerika varen tot fak
kel dienen. Bij zijne terug
komst uit de Zuid-Zee, bood 
paier FEUIM.EE den koning 
een groot boekdeel in fol» 
aan, waarin hij , volgens de 
natuur, alles geteekend had> 
wat dit uitgestrekte land be
langrijks bevat. Dit belang
rijke werk is in het oor
spronkelijke in. de biblio
theek des konings van Frank
rijk , alsmede ook* het Dag' 
verhaal zijner Beize naat 
de Kanarische eilanden, ter 
bepaling van den eersten Me-
ridiaanj op het einde voegt 
hij er bij, de Beknopte 6e-
schiedenis dier Eilanden* 

FEUIM.ET (NicoiiAAs), een 
kanonik van Saint-Cloudhi} 
Party's , een Apostolisch e" 
schijnbaar gestreng zedelijk 
.prediker, overleed te Parij*i 
den 7 September 1793 in den 
ouderdom van 71 jaren. Men 
heeft van hem (1702, i" 
12.mo) Geschiedenis der te' 
keering van ÜRAXTOisr, een 

vollen neef van CAÜMANTIN» 
staatsraad: FEUILLET was et 
het voornaamste werktuigyai» 
geweest. Deze stichtelijke 
en dikwerf herdrukte ge* 

http://Feuim.ee
http://Feuim.ee
http://Feuim.ee


F E U . — F E V. 47 

gebiedenis, is zeer ver
spreid. Nog bestaan van 
hem Brieven, die de gods
dienstige gevoelens afschil
deren , waarmede hij door
drongen was; en eene Lijk* 
rede van HMXHIETTM van 
Engeland, Hertogin van 
/Jrléans. ' Zijn afbeeld
sel is door EDELINCK gegra
veerd. 

FEUQÜIÈBES. •— Zie PAS. 

FEÜTRY (AME AMBBOSIUS 
JOZEF) , advokaat bij het par
lement van Donay, teRys-
sel den 9 October 172Ó ge-

* boreti, en te Donay den 28 
Maart 1789 overleden, is de 
schrijver van eenige kleine 
Dichtstukjes, waarin een 
weinig meer vuur en wer
king kon zijn, doch waarin 
sierlijkheid en eene, in het 
algemeen edele en kracht-
volle berijming wordt waar? 
genomen. ')De Tempel des 
Doods, de Graven/ de 
Bouwvallen dragen het ken
merk eenér zachte zwaar
moedigheid en van diewijs-
selijk sombere wijsbegeerte, 
die in stilte nuttige lessen 
geeft. De keuze des onder-
Werps steekt voordeelig af 
bij zoo vele geruchtmakende 
beschrijvingen van feesten, 
kluchtspelen, liefde-dwaas* 
heden, en edele wij sgeeri ge 
bespiegelingen, die de ta-' 
lenten oefenen, of de ledig
heid der schrijvers van den 
dag bezig houden, en-van 
den schrijver een gunstig 

denkbeeld geven. In den 
Temple de la mort heeft men 
dezen kenschetsenden dicht
regel bewonderd: 

Le tem pa qui detruit tont en 
affermit les murs. 

Men heeft ook van hem: 
Choix etc. (Keuze der Ge
schiedenissen) , let Jeticc etc 
(De kinderspelen) ,|een rijm
loos dichtstuk, Dieu {God) , 
eene ode; en eene uitgave 
van ROÜINSON CRÜSOÉ. Zie 
FOÉ [Nog moet men bij de 
werken van FJBUTRY voegen 
Ode aan de natiën en Mé
moires eta, (Gedenkschrif
ten uit de eeuw van Au-
GVSTUSé)] 

FEVERSHAM (LODEWIIK DE 
DiiRAS, Graaf van), Ridder 
van ie orde van den kou
senband, voerde het bevel 
over het leger van JACOBÜS 
I I . , toen de Prins van O* 
ranje in 1688 zijne landing 
in Engeland deed. De 
Graaf, door zijn leger verla
ten , dankte de weinige sol
daten af, die hem waren ge
trouw ' gebleven. Dit was 
het voorwendsel van hetwelk 
de Prins van Oranje zich 
bediende, om dien getrou
wen "dienaar in de gevange
nis te doen werpen, daar 
hij* beweerde, dat hij een 
koninklijk leger zonder zij
ne toestemming niet had kun
nen afdanken. Hij verkreeg 
echter later zijne vrijheid 
weder, en overleed' té Eo'n-
den i 'va 1709, in den ou-
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dfirdom van 71 jafen, den 
roem ceher grootè dapper
heid nalatende. 

FÈVRE (JOANNES 'IE)' * ad-
vokaat bij hèt parlement, en 
overdragend rapporteur der 
kanselarij onder KARËI. V , , 

, koning van Franhrijk, is de 
. Schrijver van een zedelijk; 

dichtstuk, Le respit de la 
mort genaamd, 1533, in 
8.vo, Gothisch. Er bestaat 

+.• ook nog eene Parijsche uit
gave van hetzelve, 1506, 
in 4.to . 

FÈVRE (RUDOW I E ) , ka
pitein van PHIMPPUS, her
tog van Bourgondië * in 1364, 
is de schrijver der Bécueil 
etc. (Verzameling der Tro-
jaansclte geschiedenissen), 
vrij zeldzaam, onder de uit
gaven der vijftiende eeuw j 
in fol. Die der Zestiende, 
hóewei ook goed, worden 
echter "niet zeer gezocht. 

FÈVRE, *-»' Zie FABBI (JA-

COBUS.)* 

FÈVBE (Gmöp i-E), Heer 
van la Boderie, in het land 
van Boderie in JVeder-Nor-
viandipëi in 1541 geboren» 
ervaren in de. Oostersche 
talen, had grootelijks deel 
aap den beroemden Polyglot-
Bijbel vm* Antwerpen, aan 
de zorg van ARIAS MONTA-
NÜS toevertrouwd. . Volgens 
Éiem, bragt deze er niet zoo 
veel' aan' toe, als men ge
woonlijk denkt. L E FÈVRE: 

begaf zich met zijnen broe. 
der NICOLAAS naar AntwT' 
pen ter uitvoering van dit 
groote werk. Hij was et 
langen tijd- aan werkzaam, 
en leverde er. het Nieuwe 
Testament ., toe in het Sy-
risch* niet eene Latijnsche 
vertaling, eene Syrische fiti 
Chaldceuwsche taalkundo, 
en een Woordenboek dier 
beide falen. Hij keerde ver
volgens naar Frankrijk'te* 
rug , als eenige vrucht zij* 
ner werkzaamheden mede* 
brengende, vele vernioeije* 
nissen, en eenen gcringeil 
roenii Bij zijne terugkom** 
werd hij secretaris van den 
hertog 'van Alèngon* broe
der van koning HENDRIKIII») 
werd even als te Antviti' 
pen slecht betaald, en ging 
to Borderië in 1596 sterven. 
Men heeft van hem ver* 
scheidène dichterlpke en 

Ï
>rozaïsc1ie werken, veïta* 
ingen enz. Hij vereenigde 

de beoefening*der talen»tact 
de dichtkunde; In zijne» 
tijd, was hij in ,deze laats'6 

soort vrij beroemd; irtaarnie' 
uitzondering van eenige stuK* 
ken, waarin meti eene »"• 
kere ongedwongenheid aan* 
'treft, die ondanks de bar* 
baarschheid der taal behaagt» 
heerscht in alles, wat o"8 

van hem overblijft de slecht
ste smaak, hoogdravend 
stijl, onverstaanbare vols1»* 
nen, gedwongene yerge'r 
kingen, platte uitdrukkin
gen , kinderachtige zinspe
lingen , belagcheipe woord-
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spelingen, koele boerterij en. 
Men kan raadplegen , pater 
NICERON (Mémoires 3e dl.), 
.welke de naamlijst zijner 
vervelende voortbrengselen 
opgeeft. 

.- FÈVRE DE IA JBODERIB (AN« 
TONIÜS I E ) , broeder vanden 
voorgaande , werd door HEN
DRIK IV. en LODEWIJK XIII. 
in gewigtige aangelegenhe
den gebruikt. Hij verkreeg 
de hoedanigheid Van afge
zant te Rome, in, de iVe-, 
derlanden en in Engeland. 
JACOBUS I. schonk hem een 
in het vuur verguld zilve
ren bekken, met edelgesteen
ten verrijkt en met dit op
schrift : JACOBUS, koning 
van Qroot'Brittaniè', aan 
ANTOXIÜS JjBLA BODJEBIE. 
De prins van Wallis vereer
de hem eenen zeer kostba
ren diamant, en de Engel-
sche heeren voegden bij al 
desie geschenken honderd 
vijftig telgangers, welke LA 
BoDERië bij zijne terugkomst 
onder zijne vrienden uitdeel
de. Hij behield slechts eenen 
enkelen, welken HENDRIK IV. 
hem vraagde, terwijl hij hem 
zeide: Het is niet billijk, 
dat ik de eenige uwer vrien
den bent die geen deel aan uwe 
tiiilddadigheden heb' — LA 
BODERIE was dezen vorst zeer 
nuttig, vooral in de zaak 
Van den maarschalk DE BI»' 
RON, wiens verstandhoudin
gen te Brussel hij ontdekte* 
Hij overleed in 1615, in den 

X. DEEL. 

I ouderdom van 60 jaren» Hij 
I was met de zuster van den-
j markgraaf van FEUQÜIÈRES ,* 

landvoogd van Verdun, ge-
huwd, bij welke hij twee 
dochters .verwekte ; de eene 
overleed zeer jong en de an
dere trad in den echt met 
den Heer ARNAULD D'ANDILLI 
in 1613, aan welken zij het 
landgebied van Popiponne ten 
huwelijk bragt. Men heeft 
van hem eene Verhandeling 
over den Adel, uit het Itali-
aansch vertaald door JOANNES 
BAPTISTA NENNA, 1583, in 
8.vö In 1749 heeft men zij
ne Brieven en Onderhande
lingen, 5 dl.n in 12.B10 in 
het licht gegeven. Hij wordfc 
ook voor een der schrijvers 
van den Catholicon gehou
den , een hekelschrift, dat 
de partijgeest "in den tijd 
beeft doen gelden, maar dat 
werkelijk niet anders dan 
eene platte zotternij i s , wel
ker eenige verdienste in den 
haat tegen Spanje, en in 
smaadwoorden tegen de li-
gue bestaan. » Even alsof 
de verbindtenis der Calvi
nisten , zegt een onpartijdig 
schrijver, geene ligue ware 
geweest, en wel eene ligue 
uit muifzieke onderdanen za-
mengesteld, die tegen den 
troon en het altaar gewapend 
waren." 

FÈVRË (NICOLAAS I E ) , te 
Paryg in 1544 geboren, stak 
zich, bij het vermaken eener 
pen, een oog uit. Dit toe-

E 
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val stoorde den gang zijner 
Studiën niet. Hij begon die 
der regtsgeleerdheid te Ton-
lottse. Van dien oogenbïik 
af, schepte NICOLA,AS eenen 
grooten smaak voor de oud
heden; om zich meer te vol
maken, ondernam hij eene 
«•eis 'naar Rome* In Franh' 
rijk teruggekeerd, gaf hij 
z i ch . aan de zachte genoe-

, gens dèï studie over, ter
wijl dè meeste geletterden 
van Parijs zich met de za
leen Aét ligme bezig hielden. 
HENDRIK 1V., eindelijk vreed-

" jzaam bezitter zijner kroon 
*ijnde!j' verkoos UE FÈVHE 
•tot onderwijzer van den prins 
van CONDÉ.; en na den dood 
van dien koning, «.vèrtrouw-
•dé de koningin hem de op
voeding van LoDEWijK XIII . 
toe. Hij overleed 16 maan
dden daarna, in 1612. Of
schoon ïiÈfjÈvhEzijngeheelé 
leven gearbeid had, was hij 
echter niet naijverig op den 
titel Van schrijver» of wel- | 
ligt vreesde hij de klippen 
Van dat beroep. Zijn Opus-
<cules, werden te Parijs••,• 
Ïi6ï4 V in 4.4o door Ï,E BEGHJE 
in het licht gegeven. Men 
-ontdekte in hem eenen naauw 
?keurigen oordeelkundige» 
zonder vermetelheid, die in 
«sijne gissingen gegrond, en 
«n zijne redeneringen juist 
•is. Zijn stijl is zuiver, h e t 
«der en beknopt. Indien hij 
aich door zijne talenten deed 
achten, maakte zijne inborst 
hem niet minder beminnelijk: 
hij was menschlievend, zacht 

en mededeeïzaam,en leefdeen 
de afzondering niet de Wel
levendheid eens hovelings, 
en aan het hof met de een
voudigheid eens kluizenaars. 

FÈVRE (TANNEGUI IIG)» te 
Caen in 1615 geboren, maalt-
te( zich reeds vroegtijdig 
eenen naam door zijne erva
renheid in het Grieksch en 
inhetLatijn. De kardinaal DS 
RICHELIEÜ begunstigde hem 
met éene jaarwedde van 2000 
livres, wijl hij het opzigt-
had, óver' de werken, die 
in het Louvre gedrukt wer
den. Deze doorluchtige be-
looner' der geletterden, stel
de zich voor, om hem tot 
Principaal van een collegia 
te maken, hetwelk hij on
der den naam van Rieheliev, 
moest oprigten. Zijn dood 
beroofde de geleerden van 
deze nieuwe weldaad, en ws 
FJÊ.VJRE, van eenen beschermer. 
LE FJBVBE , die meer hebzucht 
dan godsdienst bezat, werd 
ProtestantSch en verkreeg 
te Eaumtir eene klasse der 
Humaniora, die zijn bestaan 
in deze wereld, maar geens
zins zijne zaligheid in de 
andere verzekerde. Hij ver
achtte , zegt de schrij ver der 
Eeuw van LODEWIJKXIÏ •* 
de aanhangers zijner sekte» 
en leefde onder dezelve. Hy 
was voor het overige niet 
zonder begaafdheid; zijne 
verdienste werd weldra er
kend ; hij bezat niet allee» 
de kunst , om de doornen 
uit de .studiën te trekken» 
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maar ook om er bevallighe
den in te strooij en. Men 
zond hem jongelingen dier 
sekte uit alle gewesten des 
rijks en uit vreemde landen. 
Hoogleeraren zelfs waren b\\ 
zijne lessen tegenwoordig. 
In 1672 maakte hij zich ge
reed, Saumur te verla
ten, om zich naar Heidel-
berg te- begeven, toen eene 
aanhoudende koorts hem in 
graf sleepte. L E FÈVRE was 

. een wareEpikuriër,en spaar
de niets, om aan zijne lus
ten te voldoen. Hij parfu
meerde zich als een salet
jonker. Het ontbrak hem , 
wel is Waar, aan die onge-
dvvongene manieren der groo-
te wereld; maar hij trachtte 
zulks te vergoeden» door een 
gemaakt gesnap. De vruch
ten zijner pen zijn: l.°No-
tes etc. (Aanteekeningen op 
AXACRÊOX , LüCRETlUS , 
VmoiLius, UOBATIVS , TJE-
REÜTIUS , PBEDRUS , ilOW~ 
Gims, ARISTOPIIAXES ,M+ 
zfAxzrs, APOLLODÖRVS, EU-
TROFIU8 , AURELtUS , VlC-
TOR, DIOXYSIÜS vanAïex-
andrië enz). LE FÈVBE 
maakt aanmerkingen op die 
schrijvers, als een man, die 
de fijnheden der talen vrij 
wel kende, en er den geest 
van meester was. — 2.° 
Twee deelen met Brieven, 
1659 en 1665, i né to—3.° 
Leg Vies etc, (De Levens* 
beschrijvingen der Griehche 
Dichten), in het Fransch, 
ïn l2 ,mo, waarvan de beste 

D 

uitgave diegene i s , welke 
ROLAND er van geleverd heeft, 
en bij welke hij zijne aan
merkingen heeft gevoegd. —• 
4.° Griehsche en Latijnsche 
Gedichten, Het Latijn van\J&-
FÈVRE , is zuiver, beschaafd, 
kiesch; maar niet geheel en 
al vrij van gallicismen; zij
ne eeuw levert in dat stuk 
betere voorbeelden op. — 5.° 
Stukhen van PLATO en Phv-
TARCHUS, die hij vertaald en 
met aanteekeningen verzeld 
heeft. Zijn Fransch bezit 
niet de bevalligheden van 
zijn Latijn; men ziet er eenen 
schoolgeleerde i n , die zich 
moeite geeft, om den toon 
van 'eenen man der wereld 
aantenemen. Hij wil het ern
stige van BALZAC met het 
vrolijke van VOITURE ver
eenigen , en bederft hen bei
de. Hij was op eene on-
krenkbare wijze aan zijne 
vrienden verkleefd.' In den 
tijd dat PEM.ISSON staatsge
vangene was, had hij den 
moed, hem zijnen LUCRETJUS 
op te dragen. Behalve Me
vrouw DACIER, zijne doch
ter , had hij eenen zoon,, 
den schrijver eener tegen
strijdige Verhandeling, on
der dezen titel: De futiU*-
tate poè'ticit, 1697,inl2.ro> 

FÈVRE (CLAUDIUS LE) , een 
schilder in 1633, te Foft-
tainebleau geboren, te Lon
den, in 1675 overleden tvol-
bragt de eerst« studiën zij
ner kunst, in de galerijen 

2 
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i «n de zalen van Fontaim-
'f bleau. Hij stelde zich ver-, 

volgens onder het opzigt van 
WE StiKüR en te BRUN. Tóen 
de laatste eenige door hem 
vervaardigde portretten had 
gezien, raadde hij hem aan, 
om zich op die soort van 
schilderkunde toe te leggen. 
LE FÈVRE verkreeg in de 
daad eene buitengewone be
kwaamheid, om de gelijken 
nis en zelfs eenigzins het 
karakter des persoons, w«l* 
ken hij voorstelde, tè<tref
fen. :Zgn penseel is waar
achtig en geestige zijn ko
loriet frischén levendig. De 
koning en koningin wilden 

<iloor dezen uitstekenden kun* 
-stenaar afgeschilderd wor-

* den ,• die ' sedert dien tijd 
menigmalen aan het hof werd 
gebruikt. X E FÈVRE stak I 
«aar Engeland over, en ver
vaardigde in dat rijk, ver-

; stcheidene. schilderijen , die 
• hem veel roem en rijkdom» 

\ men verschaften. Hij heeft 
} ïnet het beste gevolg eenige 
: gesclïiedfcundige onderwer

pen behandeld, en er zijn 
verscheidene platen volgens 
stukken van dezen meester 
gegraveerd. Hij heeft zelf 
verscheidene portretten met 
sterk water geëtsti FR:ÏN-
CISCUS DE TROY is zijn kwee-

• . ' " keling geweeste 

FÈVRE (NICOÜAAS IE) , een 
beroemde scheikundige der 
zeventiende eeuw, scheikun
dig betooger,, in den ko« 
ninklijken plantentuinjteJV 
rijs', werd naar Engeland, 
beroepen, om een scheikun
dig laboratorium te bestu
ren j hetwelk KAREt. IL, te 
St. James, een zijner ko
ninklijke huizen had opge-
rigt. Deze vorst onthaalde 
hem met onderscheiding» Er 
bestaat van hem eene Be
spiegelende en beoefenende 
scheikunde, Ö dl.n, in8.vo,< 
Waarvan de derde uitgave 
in 1674 in het licht ver
scheen. Men meent, dat de 
schrijver kort daarna ov'er-

j leed. Zijn werk is een der: 
eerste, waarin men de grond
beginselen vastgesteld, en 
de ontdekkingen verzameld 
heeft, welke in de schei
kunde gedaan zijn. Hij was 
een groote bewonderaar van 
PARACEI,SUS , en hij waande 
zoo als hi j , een middel ge
vonden te hebben , om aan 
uitgeleefde dieren de kracht 
en de jeugd weder te ge* 
ven; bij had., zegt meri, dit 
geheim aan den beroemden 
BOYLE, medegedeeld, maat 
deze geleerde ontving zulk* 
ongetwijfeld enkel als z°0 

vele andere hulpmiddelen» 
door de geestdrift of kwak* 
zalverij uitgekraamd. 

FÈVRE (ANDREAS LE) ,. *&" 
vokaat te Troy es geboren, 
was een 'neef van HOÜDABD 
DE LA MOTTE. Zijn oom ket 

FÈVRE (ROELAND I E ) , een 
ander schilder in Anjou ge. 
™™> - : «n> E^tand in 
1677 pverleden, muntte uit in 
het schilderen van gevechten» 
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,. gczigi verloren , hébbende, 
,'' riep hem tot zich, en be

noemde hem tot zijnen lec-
• tor, en secretaris. Hij kweet 

zich van deze beide bedie
ningen, met eene, vlijt en 
eenen ijver, dié hem den lof 
Van alle weidenkenden der 
den verdienen. Hij overleed 
te Parijs in 1768 * na zijne 

v> laatste jaren in gedurige on-
^ gesteldheden te hebben doör-

gebragt. Er bestaan van 
hem: Mémoires etc» (Ge
denkschriften der. Akademie 
van wetenschappen vanTroy-
es) > 1744, in 8 .vo; in 1756, 
in 2 dl.n, in 12>o herdrukt. 
Dit werk, waaraan de Heer 
GROSLEY heeft deel gehad, 
i s in der smaak der Ma-
t/ianasia?iaf doch op eene 
verstandiger wijze geschre
ven. Er komen "aangename 
zaken en zeldzame naspo-
ringen in voor. 

FÈVRE (J.4.COBUS IE)»doc
tor der Sorbonne, groot-vi-
karis van Bourges té Cou-
tances, in het midden der 
zeventiende eeuw geboren, 
en te Parijs in 1716 over
leden, heeft zich beroemd 
gemaakt, door de werken, 
welke bij ter verdediging 
der kerk heeft in het licht 
gegeven. Dé voornaamste 
zijn: 1.° Motifs etc.(Onie-
gensprekelijke beweegrede
nen, om de aanhangers der 
gewaand Hervorm/ie Gods
dienst te overtuigen)) Pa
rijs. 1682-, in 12.mo~-2.<> 

D 

Nouvelle , conférence '•« etc. 
(Nieuwe onderhandeling met • 
eene predikant over de; oor
zaken van de afscheiding 
der Protestanten), 1685, 
in l2.mo;, dit werk maakte 
veel opgang. — 3.° Instrua-
tions etc (Onder rigtingen, 
om de. nieuw-bekeerden in 
het geloof der kerk Je ver
sterken*) Nog bestaat er van 
hem: Gesprekken van Etr-
JDOXIUS, en EvcjiARiSTirsl r 
over de geschiedenis vap het 
Arianismus en de Beelden
stormers , door Pater MAIM-
mvjRG., 1674, in 12.m o ; 
Anti-Dagverhaal over de 
vergaderingen derSprbonnez 
een hekelschrift door den • 
partijgeest ingegeven. 

FÈVRE. ~ Zie FEBVRE.; 
(JACOBUS IIB)». , 

FÈVRE (LODEWIIK LE) — 
2i« CHANTEREAU. 

FEVRET (KAREI.), te Sé? 
vnur ,in 1583 geboren» was; 
reeds in den ouderdom van 
19 jaren, advokaat bij het 
parlement van Dijort, en 
overleed in die stad iü 1661. 
Men heeft van hem eene 
Verhandeling over het mis
bruik , op verzoek van Lo> 
DEWIJK 11., prins van Con-
dé zamengesteld:, en.waar-
van de beste uitgave,is die 
van Lypn, 1736, 2 dl.n, in 
io l . , met aanteekeningen 'van 
den beroemden GIBERT en 
van BRÜNET advokaat* Fa-

3 • . ; • • ' • • ' • 
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VRET heeft dilr 'onderwerp 
doorgrond, en z$n werk is 
de vrucht der langdurigste 
nasporihgen; er zijn echter 
canonisten, die ongelegen
heid in de al te groote uit
breiding zijner' grondbeginse
len. meenen te vinden.' HAU-
TESERRJK hééft hem, op be
v e l 1 der geestelijkheid, die * 
in zijn- werk 'de regten der 
kerk in de waagschaal mee
nen gesteld te zien, wéder-
legd. Nóg bestaat er van 
hem: Histoire etc. (Geselde* 
denisvan den opstand in 
1630 te Dy on voorgevallen), 
ïn 8.vo én andere Latijnsche * 
prozaïsche en dichterlijke 
wérken; 

FEVRET DE FONTÈTE (KA» 
EEB MARÏA) , achter-kleinzoon 
van den voorgaande, te Di-
ƒ0», den 14 April 1710 ge
boren ; werd in 1736,'•' tot 
raadsheer bij het parlement 
dier stad aangesteld. Na zich 
eene lange reeks Van jaren 
te hebben toegelegd, om 

\ eene talrijke verzameling van 
i werken, en zoo welgedruk-* 
"te stukken als handschrifr 
t en , over de Geschiedenis 
van Fr'ankry'k bjjeèn te bren
gen, kwam hij op het denk
beeld, om eene niéuwe uit
gave der Geschiedkundige 
Bibliotheek van Frankrijk '. 
door pater Ï-E LONG in het 
licht te geven. Het is door 
de aanzienlijke vermeerde
ringen, welke de nasporin» 
gen, en werkzaamheden van 
FoNTÜte hebben te weeg ge» 

F E Y. 

bragt , dat dit waarlijk be
langrijke werk, welks nut J '. 
Op zoo vele voorwerpen kan 
worden toegepast, na uit de 
handen van deszelfs eersten 
schrijver, in 1719, in een 
enkel de'el in fol. te voor
schijn te zijn gekomen, een 
onuitputtelijk zaakregisteris 
geworden, dat thans uit 4 
dl.?, in fol. bestaat, zonder 
dé tafels mede te rekenen, 
die een 5.e uitmaken. Deze 
overheidspersoon, die zich 
evenzeer aanbeval door zijne 
maatschappelijke deugden, 
als door zijne kunde in de 
regtsgeleerdheid, zijnen ijver 

Voor het vaderland, en zij* 
ne zucht voor de letteren, 
is als bestuurder derakade-
mie van Dij'oni, derf 16 Fe
bruari] 1772 overleden,zon
der het einde eener onder
neming te hebben gezien, , 
welke hem zoo zeer tot eet 
verstrekt. De Heer BARBE-
AU DES BRUYÈRES , aan wie" 
hij sedert 1764 zijn'gcheele 
werk had ter hand gesteld» 
heeft de uitgave vanhetzel- f 
ve bestuurd* 

'•'•.- FËYDEAU (MATTHETJS) , *e 

Parijs, in 16l6 geboren, 
doctor der Sorbonne, theo-
logaal van Alet, vervolgen8 

van Beauvais, overleed als 
balling te Annonai, in 1694' 
Zijne gehechtheid aan oe 

partij van ARNAÜMJ , had hei» 
veel verdriet op den ha's . 
gehaald. Men heeft van hem: 
1.° Méditations etc (Owr* 
mgingen over de Gescm' 
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denis en de overeenstemming 
der Evangeliën), Lyon ,1089 
— 9 6 , 3 dl.n in 12.™ — 

,2.° Catechismus over de Ge
nade', in 12.ffl8, en andere 
werken» 

FEYDEAU BÉ BROU (HEN
DRIK) , bisschop van Amiens, 
uit dezelfde familie als de 
vorige, in 1706, in den ou
derdom van 53 jaren over
leden, heeft in het licht ge
geven : I.° Eenen Latijn-
teken Brief aan INNOCEISTI-
us XII . , tegen het' NdHus 
presdestinationis vari den 
kardinaal SFONDRATK. — 24° 
Een Bevelschrift voor het 
Eegtsgebied der Bisschop-
pen en der Pastoors, tegen 
pater DESIMBRIEUX , Jesuit. 
— 3.° Lettre etc. {Brief > 
bij gelegenheid van dien van 
eenen liefhebber over oude 
graf-plaatsen, in 169.7, in 
de Abdij van Sainf-Acheul 
ontdekt). 

FIACEE (Heilige), uit Ier
land of Schotland in Frank
rijk gekomen zijnde, werd 
hem door den heiligen FARO, 
bisschop van Meaux, eene 
eenzame plaats aangewezen, 
alwaar hij een gasthuis bouw
de , waarin hij de reizigers 
en vreemdelingen opnam; hij 
overleed in 670. De legen
den geven hem de hoedanig
heid van prins. Zijne Le
vensbeschrijving, die' niet 
zeer geloofwaardig i s , is in 
de verzameling van ISUBKJS, 

B 

in die der Bollandisten (6 
deel van Augustus, bladz. 
598 en volg.), in de Actu 
S. S. ord Sancti BEN Ente
rt van MAEIHON, 2 dl,nen 
in andere levensbeschrijvers j 
eindelijk bestaan er.van hem 
nog afzonderlijk gedrukte 
Levensbeschrijvingen: onder 
andere, eene berijmde in 4.t» 
gedrukt, zonder jaar tal noch 
drukoord, en die van dom 
PIROÜ, een' benedietijner vari,, 
den Hè MAURUS. te Parijs 
in 1636, in 12,n»o gedrukt. 
De kluizenaars - woning vaft 
den heiligen FIACRE., is eea 
vlak van la Brie geworden, 
beroemd door de bedevaarten\ 
welke men derwaarts deedj 
de kerk of kapel werd door 
de Benedictijnen bediend;, 
de vrouwen kwamen niet 
binnen het heiligdom, en 
men merkte op, dat ANNA. 

>van Oostenrijk, die in 1641 
in bedevaart derwaarts kwam , 
zich naar dat gebruik schik
te ,. en den weg van Mon-
ceau naar Sainl-Macre zelfs 
te voet aflegde, D#m DIT 
PLESSIS, die een belangrijk 
artikel over dien heiligen 
Kluizenaar levert (Hist de-
Meaux, torn. I* bladz. 51' 
en volg.)» zegt» dat er in-
zijne kapel een steen-is,, 
waarop de bedevaartganger», 
godvruehtigiyk gaan: zitten,. 
om van- de aanbeij en, of vol
gens anderen van uiïwassiit-
gen van vleesch te genezen. 
Men heeft beweerd, dat de 
Fransche naam van Macret> 

4 • 
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aan de huurlcoetsen is gege
ven , omdat dezelve eerst 
bestemd waren, om de Pa
rij zenaars, die in bedevaart, 
gingen naar Saiilt-Fiacre te 
vervoeren. Doch in zijn E-
tymologisch Woordenboek, 
verklaart MÉNAGE > als oog
getuige , dat deze rijtuigen, 
aldus werden 'genoeind naar 
het beeld' van den heiligen 
FIACBE, dat tot uithangbord 
diende, aan een huis, in de 
straat SainUAntoine > al-

<waac in den beginne derge-
Jijke rijtuigen verhuurd wer
den. Men kan deze beide 
gevoelens overeen brengen, 
door te vooronderstellen, dat 
de eigenaar van het huis , 
het beeld van den heiligen 
FIACRE , enkel tot uithang
bord had genomen, uit hoof
de van de eerste bestemming 
dier rijtuigen, tot genoemde 
bedevaart; de straat Saint-
Antoinè, waarin gemeld huis 
stondv is juist aan den weg 
van Parijs naar Saint-Fia-
cre. In het vervolg strekte 
hij het gebruik zijner rijtui
gen, tot de dienst der stra
ten van Parijs, uit. 

FIACBE ,. Ieeke-brpeder der 
orde van den heiligen Au-
GUSTINÜS , te Marhjva 1609 
geboren, en te Parijs in 
1684 overleden, maakte zich 
bekend door zijne godsvrucht 
en onderscheidene voorzeg
gingen, die bovennatuurlijk 
schenen. LODEWUK X1IÏ., 
de koningin,ANNA van Oos-
tenrijhs LQDEWJK XIV, , 

MARU THERESIA , zijne echt» 
genoote en andere aanzien
lijke personen, hadden groot 
vertrouwen in zijne gebeden, 
en beveelden zich dikwerf ; 
in dezelve aan. Hij stond 
in zeer naauwe vriendschaps
betrekkingen, met CliAümus 
JBERNARD (zie dat artikel) 
bijgenaamd den armen priet-
ter. Zijn leven- te Parijs , 
in 1722 gedrukt, is met 
eene wegslepende eenvoudig* 
heid geschreven. In zijne 
voorrede toont de ongenoem
de schrijver (welken men: 
weet te zijn een Augustij
ner , GABRIEI, DE SAINTK 
CLAIRE genaamd) aan, dat 
hij met de regels der critiek 
bekend was , en zich' uaat 

-dezelve gevoegd* heeft. Men 
vindt er deze aanmerking in: 
» De gesteldheid onzer va-
deren was •, alles blindelings 
te gelooveh; zij zouden het 
tot eene gewetenszaak heb
ben gemaakt, aan het min
st» wonder te twijfelen ; zij 
geloofden te veel. De geest
gesteltenis onzer dagen (1722) 
is van niets te geloovenj 
indien ik tusschen deze bei
de uitersten moest kiezen» 
zou ik liever mij aan de kin
derachtige ligtgeloovighetó 
dergenen verbinden, welke 
alles gelooven , enz." Voor 
het overige is het werk zeeï 
ohnaauwkeurig gedrukt, en 
de lezer stoot op elke blad
zijde op grove feilen, die in 
het errata niet worden aan
gewezen. De abt ARTIG^ 
heeft er, volgens een dag-
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bladschrijver', in het 6.e deel 
zijner Mémoires, een uit
treksel van geleverd, over 
hergene, wat de geboortevan 

'LODEWIJK XIV. betreft (wel
ke de koningin ANNA aan de 
gebeden van broeder FJACRE 
toeschreef); doch men ziet 
uit dit kort begrip, dat de 
abt het werk zelf niet ge-, 
zien had. ,x 

* FIARD (de Abt JOANNES 
•JBAPTIBTA) , te Dy on den 2S 
November 173&, uit eene 
fatsoenlijke familie geboren» 
Hij ging eerst onder de'Je-
suiten en was hoogleeraar in 
de redeneerkunde te Alert' 
$on, toen deze maatschappij 
vernietigd werd. Hij begaf 
zich naar Varijs en werd in 

• het Seminarie, te Saint-Ni-
colasdu Chardonneil Opge
nomen. Door den Heer AP* 
CHON, die het Bisdom van 
Dy on bediende, naar zijne ge
boortestad beroepen .vervul
de hij aldaar de bedieningen 
van vikaris te SuinUPIdli» 
: hert, daarna te Saint-Pierre. 
Dé abt FIARD was godvruch
tig , liefdadig, maar reeds in 
zijne kindschheid, volgens 

* de verzekering van personen, 
die hem zeer naauwkeurig 
gekend hebben, had hij ee
ne óverdrevene verbeeldings
kracht getoond, diehijdaar* 
enboven nog had aangevuurd 
door het lezen van buiten
sporige hoeken. De abt F I 
ARD had de zwakheid, van 
aan de tooverkunst tegeloo-
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ven, en kende aan dezelve 
een zoo 'groot gezag tóe, dat 
hij overal enkel toovenaars 
en duivelkunstenaars zag. 
In zijn e schriften noemt hij 
de buiksprekers, MESMER» 
CAGHOSTRO en andere der
gelijke goochelaars duivel
kunstenaars; hij beschouwt' 
ook als toovenaars de kun-
stèmakers, automatische 
beelden en andore voorwer
pen, die in het algemeen ; 

slechts uitwerkselen van na
tuurkundige proefnemingen 
of van kwakzalverij zijn. 
Vóór de Fransche omwente
ling had hij in het dagblad 
van Verdun, in het Rekke
lijk dagblad en in&enSpec-
tateur van Toulouse het be
staan van een aantal duivel
kunstenaars aangekondigd. 
Den 22 November 1775, 
schreef hij eenen langen brief 
aan de vergadering der gees
telijkheid , in welken hij aan 
dezelve evenzeer het bestaan 
van eene menigte duivel
kunstenaars en toovenaars * 
bekend maakte* die onge
merkt den troon en het al
taar ondermijnden* Tijdens 
de revolutionnaire onlusten, 
weigerde de abt FiAïm, 
den zoogenaamden burgereed 
af te leggen en in 1793, 
werd hij met andere onge
lukkige Priesters, verban
nen; aan de ziekte ontsnapt, 
die te Rochefort een aantal 
zijner ongeluksgezellen in 
het graf gesleept had, kwam 
hij in 1795 in Frankrijk te-
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rug. De tegenkantingen , 
die hij ondervonden had, 
wonden zijne verbeeldings-

"kracht al meer en meer op. 
Volgens hem Was de otn>-
wenteling niet .dan het uit
werksel eener betoovering; en 
acht honderd duizend Parij-
zenaars waren betooverd, 
zoo als ook LODEWIÏK XVI. 
zelf. Al de werken die hij 
in het licht heeft gegeven , 
handelen over dit onderwerp; 
zie hier de titels derzelve : 

'1.° Lettres etc. {Wifsgeeri-" 
ge brieven over de toover-
Aunst), 1801, in g-vo — 2.° 
La France etc. {Frankrijk, 

' bedrogen door de duivel-
knnstenaars en toovenaars 
der achttiende eeuw) , 1 8 0 3 , 
in 8.vo — 3 ° Le secret etc. 
(Het staatsgeheim), in 8.vo , 
1815. , Men kent ook aan den 

, abt FIARD toe: Het geheim 
der magnetische en der sla
pende wandelaars ontslui" 
jerd door een' man der we-

\ , reld, 1815, inS.vo De heer 
DEMUZE heeft gemeend dit 
werk in zijne Jaarboeken 
van het dier lij kmagnetismtis 
te moeten wederleggen. In 
1737 onderwierp de abt F I 
ARD aan LA HARPE een ge
deelte van zijn werk door 
hetwelke hij "den den dui-
velsehen en tooverkunstigen 
oorsprong der Fransche om
wenteling wilde {bewijzen. 
I.A HARPE bepaaldejzich hem 

. te antwoorden , * dat de om-
wen telingsgezïnden niet groo-
të toovenaars genoeg konden 
zijn , omdat zij ^nocli in God 
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noch aan den duivel gelóoven." 
Na zijne terugkomst vxFrank-
rifk "leide de abt FIAUD een !' 
zeer afgezonderd leren te i 
Dijons. hij wandelde altijd al
leen op de eenzaamste plaat» i 
sen, steeds met een zijner 
werken over de tooverkunsten 
de düivelkunstèn voorzien» 
Wanheer hij intusschen bij 
tusschenpozing, zijn gelief- j 
koosd voorwerp vergat, rede- \ 
neerde hij zeer juist en scheen ! 
zelfs geleerdheid te bezitten. | 
Men beklaagde opregtelijk 
eeh'achtenswaardigen man als 
den speelbal van een* droom, 
die zijne verbeeldingskracht 
hem onophoudelijk voor de» 
geest bragt, en aan welken hij 
te goeder trouw geloofde. IX 
abt FIARD is te Dij on, den 30 ! 
September 1818, in den ou
derdom van twee en tachtig 

-jaren overleden. -

. FICHARD (JOANNES) , een 
regtsgel eerde te Frmikfofi 
aan den 'Mein, zijne (ge
boorteplaats , sydicus 'dier 
stad-, overleed aldaar den > 
Junij 1581, in den onder
dom van 70 jaren. Hij waS 

met de talen en de geschie* 
denis der regtsgeleerdheia 
bekend. Er bestaat van hem: 
1,° Onomasticon philosopM' | 
co-medico-synonymum,!^^ \ 
in 8.vo— 2.° Consilium »«** 
irimoniale, ,1580, in foI»-" \ 
3,° De cautelis, 1577,>&• ' 
fol* ~ 4..oyu<svirorumqM 
eruditione claruerunt, , n 

•4.to.. — 5.p Vitte juriscon-
snllomm, 15ö5,in4.">en*. 
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* ElCHKT (AtEXANOEn), 

«en geleerde Jesuit, in 1588 
te Petit-Bonand, in het 
Bisdom Genere geboren. Zijne 
oversten gebruikten hem, om 
te Lyon, gedurende zeven, 
jaren, de humaniora, en de 
wijsbegeerte met de wiskun
de gedurende vier jaren te 
onderwijzen. Hij wijdde zich 
vervolgens aan de dienst des 
kansels toe , en verwierf in 
die betrekking zulk ecnen 
roem., dat de kerk nooit groot 
genoeg was , om de verga-* 
dering te bevatten , die zich 
beijverde, om hem.aantehoo-
ren. Hij werd rector van 
het collegie van JSimes,èn, 
in hoedanigheid van afge
vaardigde der provincie van 
Lyon naar Rome gezonden , 
om aldaar bijj, de achtste con
gregatie zijner orde tegen
woordig te'zijn. Pater Fi-
CE[ET bezat, eene bijzondere 
begaafdheid, om in zijne 

-kweekeltngen de roeping tot 
den religieuzen stand te ont
wikkelen. Men 'telt ér een 
aantal, die door zijne raad
gevingen in verschillende 
orden traden. Zijne werken 
zijn: Chorus poëtarum lus-
tratus cum ntusao rhetori-
co et poëtico, dit is eene 
gezuiverde uitgave van het 
Corpus poëtarum. Hèt ge
tal der Latijnsche dichters 
in deze verzameling bevat, 
beloopt 58. Er ontbraken er 
eenige, welke hij zich voor
stelde , in eene andere uit
gave bijtevoegen. Dit werk 
is te Lyon, in 161.6, in 4«> 
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gedrukt. — 2.° Favus mei-, 
lis ex variis sanctis collec-
'tus, Lyon, 1615 — 1617,, 
in 24.mo Deze beide wer-

, ken zijn zonder naam des 
schrijvers., — 3.° Vie etc. 
{Leven van de gelukzalige 

jmoederDB CHAUÏTAL , sticht
ster der visitatie), Lyon, 
1642, in 4.to _ 4." Vie etc. 
(Leven van den heiligen 
BERNABDUS van Menton.) 
— 5.° Arcana studiorum 
omnium methodus et hiblio-
tlieca scientiarum, Lyon, 
1649, in 8vo, herdrukt ach
ter het Prodromus historiw 
littërariee van LAMBECIUS , 
Hamburg, 1710, info]. Dit 
werk is met sierlijkheid ge
schreven, en geeft gemak
kelijke middelen aan de hand, 
om vorderingen in de we
tenschappen te maken. — 
6.° Triomphe etc.. (Zege
praal van den heiligen 
Stoel, tegen eenen hetter-
schen raadsheer van Gre-
nolle) ,Grenoble, 1640. Hij 
overleed te tiïiambery, den 
30 Maart 1659. 

FlCHET. — Zie FlSCHET. 

* FlCHTE (JoANNES TlIEO-

PHÏLUS) » een beroemde nieu
were wijsgeer, den 19 Mei 
1762 in den Laüsnitz in bet 
dorp Rammenau geboren. 
Zijn vader had er eene lint-
fabrijk en hield er eene klei
ne kramerij bij , maar zulks 
verbeterde •zijne fortuin niet 
veel en de opvoeding van 
FICHTE zou waarschijnlijk 
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Verwaarloosd' geworden zijn, 
vzonder een rijke grondbezit
ter uit 'den omtrek, die in 
den jongen FÏCHTE, aanleg 
voor de studie bespeurende, 
hem in eene school liet gaan 
en- voor hem de zorgen van 
een' vader aan den dag leg
de. Met eene levendige en 
onafhankelijke inborst gebo
ren , ontsnapte FÏCHTE uit de 
school en werd weder gevon
den aan de boqrden van de 
Saaie gezeten , de óógen op 
ëepegeographische kaart ge-
r ig t , op welke hij den reis
weg naar Amerika zocht. 
Hij: begaf zich, naar Witten* 

rberg, vervolgeri's ntax'Lïeip-
'tig en was daar nu en dan 
hij de lessen der hoogleer-
aa«'s dier universiteit, te
genwoordig. Hij vervolgde 
zijne studiën, zelfs die der 
godgeleerdheid voor welke 
hij eenen bijzonderen lust ge
voelde, met zoo weinig vlijt, 
dat indien men de uitgebrei
de kunde van dezen wijsgeer 
in aanmerking neemt, men 
moet bekennen , dat zijne ge
nie , zijn gebrek aan studie 
yergoeddè; dat is tezeggen, 
dat eene bekende waarheid 
voor hem voldoende was, om 
"ët alleen andere gewigtigere 
door te ontdekken ;!

 FÏCHTE 
had in de scholen veel roem 
verworven; maar van alle 
hulpmiddelen beroofd en on
danks zijnen afkeer voor de 
afhankelijkheid , was hij ver-
pjigt, den ondérwijzerspost . 
bij een Pruissischheer aan 
te nemen. Zijn verblijf te 

Koningsbergen . ve^sshafte 
hem de gelegenheid, om met 
den beroemden KANT in be- j 
trekking te komen; het i 
schijnt echter, zoo als zulks 
dikwijls onder de wijsgeeren 
plaats heeft, dat zij niet veel <• 
achting ' noch vriendschap 
voor elkander opvatten. Het 
uitwerksel dezer gesprekken 
was een geschrift, hetwelk , ; 
FÏCHTE onder dén titel van 
Versuc/i einer Kritiek aller 
Offenbaruvg, in 1792, in het * 
licht gaf. Maar daar hij er 
zijn naam niet voor geplaatst, 
had, schreef men dit werk 
aan KANT" toe, maar de waro 
schrijver maakte zich later 
bekend, en verkreeg er een 
grooten naam door. Tot dus 

verre had hij steeds zijn ge
dwongen staat van onderwijl 
zer voortgezet, dikwijls van 
leerlingen veranderende,be« 
vond hij zich ten. laatste bij -
een voornaam; Hongaajrsch 
heer, met welken hij niet kon 
leven; zoodat deze hen^vijf
tig dukaten betaalde, die hij 
hem schuldig was en tóet 
deze geringe som, reisde 

'FÏCHTE door Duitscklanden 
Zwitserland. Hij huwde te 
Znrich met eene nicht van 
den beroemden KLOPSTOCK, 
(schrijver van het dichlsMK 
de Messias), en in hetzelt-
de jaar . gaf hij zijne: 2. 
Bouwstaffen in het' licht, 
om Aet oordeel van het pu>" 
bliek ten opzigte van de 
Jfransche omwenteling e® 
van het wettige gezag te' 
regt te wijzen» Dit ë?" 
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schrift maakte in Dnitsch-
land, "eenen groöten indruk, 
maar het haalde hem vele 
hekelaars op den ha l s , uit 
hoofde eener gevaarlijke en 
valsch s tel l ing, welke hij er 
in verdedigde» voorgevende 
dat jelke verbindende over
eenkomst, geregtelijk kon 
vernietigd worden, door den 
enkelen wil van eene der 
partijen. I n ditzelfde werk 
toont zich de schrijver, een 
verklaarde vijand der Joden, 
die hij , zeide hij , tot den 
laatsten wilde, uitröeijen. 
Weinig tijd daarna,verving 
hij in. den leerstoel der wijs
begeerte van Jena REINHOLD , 
eersten leerling van K A N T , 
een weinig minder afgetrok
ken en onverstaanbaar, dan 
zijn meester. FICHTE open
de zijnen werkking in deze 
universiteit door eene Ver
handeling, waarin hij een 
naauwkeurig denkbeeld, 
trachtte te geven van de leer 
'der wetenschap, een werk , 
dat hij vervolgens onder ver
schillende titels in het licht 
gaf. Er deden zich hier , en 
over dit onderwerp drie soor
ten van bespiegelingen op , 
te weten: de theorie van 
K A N T , die uit eene ontle
ding van het verstand der 
beoefenende rede en des oor
deels uitgaat, dievjin REIN-
H O L D , die tot grondslag nam 
de oorspronkelijke werking 
des gewetens en d i e , vol
gens FICHTE , zich boven 
KANT verheven had ; maar 

•de theorie van FICHTE gaat 

veel verder door; zijn stel
sel van het niet in de zin
nen vallende idéaïisimië 
ontwikkelende, gaat hij van 
de werking der gedachten 
u i t , die tot zich zelve te
rugkeert en dus het denkbeeld 
aanbiedt, van eene gedach
te , dié op zich zelve terug 
werkt eii het denkbeeld van het 
i/i, met beide gelijkstaande. 
Het ik vormt zich dan van 
zelven, en hier begint het 
bestaan van het verstandige 
ik, en van het bestaande ik. 
Dit willekeurige, vrije of 
onderworpen ik , , vormt 'het 
geweien , en stelt zich een / 
onderwerp, of een niet ik 
voor. FICHTE maakt dus van 
de werkzaamheid der Kiel, 
het heelal; en alles (volgens,• 
hém) f wat begrepen of ver
zonnen kan worden, komt 
van dezelve voort. Hij be
schouwt, daarenboven, het 
eerste ik als duurzaam, en 
het tweede, als onbestendig. 
Het eerste heeft hetvermó-
gen om te scheppen , of in, 
zich zelven, het beeld des 
heelals daartestellen en hij y 
beschouwt de uitwendige 
wereld, slechts als eene» ^ j 
grenspaal van ons bestaan; 
eenen grenspaal, op wel
ken pnze gedachte werkt. 
Deze grenspaal wordt door 
de ziel geschapen, welker 
bestendige werkzaamheid • 
zich op haar eigen werk oe
fent. Wij hebben ons een-
weinig bij deze bijzonderhe
den , stil. gehouden, die wij 
uit FICHTE zelven putten, 
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om het minst onnauwkeurig 
denkbeeld der grondbeginse
len van de bovennatuürkun-
de van FICHTE te geven: 
waaruit men lïgtelijk zal 
kunnen besluiten, dat KANT, 
REINHOLD , FICHTE en alle 
andere 'diepdenkers, door 
nieuwigheden, onderlinge 
tegenstrijdigheden, schijn» 
bare bepalingen, 'slechts 
nieuwe doolhoven hebben 
aangelegd. Deze doolhoven 
zijn zoodanig verward, dat 
de schranderste menschelij-
ke rede te vergeefs, eenen 
draad zoude zoeken, om er 
de verschillende paden van 
té volgen en om dezelve te 
verlaten na er verstaanbare 
of nuttige waarheden, vruch
teloos in te hebben gezocht. 
De lessen, die hij i n l794 , 
aiïè zondagen in de .hooge-
school van Jenagai, bragten 
een wezenlijker nut bij zij
ne kweekelingen te weeg. 
Deze!ven handelden over 3*° 
De bestemming van den ge
letterde. Twee jaren later 
gaf hij zijne 4° Grondre
gels van liet regt der na
tuur, •,17'96, in het licht ••, 
die voorafgegaan werden door 
het 5.° Zedehundig stelsel, 
1798. Dit werk is vol pa-
radoxe-stellingen, en de 
schrijver zich te hoog wil
lende Verheffen, vormt zich 
eenen mengelklomp, van 
denkbeelden, waarinhij zich 
zelven niet meer weet te 
herkennen. FICHTE schreef 
gezamenlijk met NICHTHAM-
MBR een WijtgeeHg dagblad \ 

waarin- hij, terwijl hij «Ie 
grondslagen der Godsdienst 
wilde vaststellen beweerde, 
dat God zelf enkel de ze
delijke orde des heelals was; 
hij voegde er vervolgens bij: 
«Terwijl het ik zijne plig-
ten wil vervullen, haakt het 
naar een e zedelijke orde des 
heelals; daardoor nadert het 
God , en heeft het leven, 
dat-van God komt. Als zelf
standigheid, die zich enkel 
in den tijd en in de ruimte 
kan voorstellen, God te wil
len danken, zou afgoderij 
zijn." Dit voorstel werd, 
niet zonder grond, als ket-
térsch veroordeeld en de o-
verheden, lieten in geheel 
Saksen, het werk verbeurd • 
verklaren. De schrijver gaf 
in het licht, eene Beroeping 
aan liet publiek, om zich 
van de beschuldiging van 
godverzaking vrij te pleiten 
en al de geleerden pennen 
van Duitsclitandi waren 
weldra in beweging; maar 
gelukkiglijk waren de ver
dedigers en voorstanders van 
het werk van FICHTE in klein 
getal. Van alle kan ten aan
gerand , deed Hij, in hetzelf
de jaar , afstand van zijnen 
post - aan de hoogeschool»en 
begaf zich naar Berlijn; hij 
gaf er bijzondere lessen en 
deed vele schriften" in het 
licht verschijnend Een der-
zelve , onder anderen, bragt 
den diepzinnigen , doch te-
genstrijdigen geest van FicB-
TE te binnen. Hetzelve bad 
betrekking tot de staatkun-
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Ae , en alle staatkuudigen, 
voeren geweldig tegen heiu 
uit. FICHTE had eenen an-•• 
deren mededinger te vreezen, 
<lie meer te duchten was, deze 
Was SCHELLING. Deze wijs
geer Was een der lofredenaars,, 
van de Leer der wetenschap 
geweest; maar daar hij zich 
eene andere soort vaaldéolo-
gie {Verhundeling over de 
vorming der denkbeelden) ge-
vormd had, zag hij de zaken 
uit een ander gezigtspunt dan 
KANT, REINHOLD en vooral 
FICHTE. Terwijl SCHELLING 
zijn stelsel, van volstrekte 
identiteit [vaststelt, véi'heft 
hij zich tot het oorspronke
lijk onafhankelijke;'hij heeft 
het oorspronkelijk %k, de bron 
van alle wezenlijkheid en van 
alle wetenschap gezien., en 
indien SCHELLWIG door dit 
oneindig oorspronkelijke ik, 
het Opperwezen, aan wien 
deze eigenschappen alleen 
toebehooren , heeft gezien of 
meenen te zien , zoo is 
hij zéker een duidelijker, 
helderder en juister denk
beeld, nader bij gekomen., 
FICHTE integendeel, had in 
zijne wijsbegeerte aangeno
men, «lat het werkende ik, 
het niet ik, als voorwerp 
voortbrengt, en dat het te
genovergestelde niet plaats 
heeft. Op eehen zeer gïoo-
ten tegenstander niet kun
nende 'zegevieren, verde
digde FICHTE zich zoo goed 
als hij kon; doch SCHELLING 
bragt hem tot stilzwegen, 
door zijn werk BRUNO ge

naamd , waarin hij op ééne 
zegevierende wijze, dé ftiagt 
van het\pant heismus > tegen 
het stelsel der volstrekte 
indentiteii van FICHTE vast
stelt. Vervolgens verwijt hij 
hem in zijne ontwikkeling 
der wezenlijke betrekking 
van de natuurlijke wysbè» 
geerte, met' de leer van 
FICHTE (1806), billijker 
wijze dat hij alles zoo wel 
in de natuurkunde als in de 
wijsbegeerte , aan de eenvou
dige we.rktmgelijke kracht 
toeschrijft en dat hij hét 
minste denkbeeld niet heeft, 
van het door bewegende ,, 
kracht hestaande leven. 
FICHTE herstelde echter zij* 
nen roem, door zijne twee 
schoone Verhandelingen, 6.°. 
Over den staat van den ge
letterde en 1° Over zijne 

\ Werkzaamheden* in het rijk 
-der vrijheid» In hetzelfde 
jaar (1806) gaf hij eene Ver
handeling in het licht j on- , 

jder den titel van '8.° Gids , 
! van het gelukzalige leven of 
Godsdienstige Leert voor

gesteld in eene openbare 
I Cursns. Dit werk helderde 
gedeeltelijk, datgene op, wat 
er in zijne leer duister voor
kwam , "of liever het zuiver-: 

de hetzelve. Hetzij dat FICH
TE beter had nagedacht, het
zij, dat de verwijtingen van 
SCHELLING eenige wijziging 
inzjjne denkbeelden hadden 
voortgebragt, dit boek, met 
zalving geschreven, schijnt 
door een zuiver godsdienstig 
gevoel in de pen gegeven , 

file:///pant
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en biedt verhevene denkbeel
den aan, voornamelijk over 
hét Evangelie van den hei
ligen JOANNES. Hij verbe
terde er dé voorstellen in , 

' .t Welke men acht jaren vroe
ger, als kettersch .had ver
oordeeld. Tijdens den in-
togt der Franschen. te Ber* 
lijn (in 1806), vlugtte bij 
naar Koningsbergen, vervol-, 
gens naar ttiga, en kwam, 
na den vrede» in de eerste 
dezer steden terug. De ge
leerde HowBOLDT verschafte 
hem den post van rector en 
hoogleeraar delf wijsbegeerte 

. aan de nieuwlings opgerig-
te hoogeschool van herlijn» 
Sedert lang werd FicftTE door 
vliegende jicht gekweld; 
toen hij zich beter begon te 
bevinden, was zijne vrouw ,, 
die zich gedurende den oor
log aan de godvruchtige zorg 
der verlatene zieken had toe-

\ gewijd > door eene rotkoorts 
1 aangetast en deelde dezelve 

aan haren man mede; zij ge
nas er v,an;' maar FICHTB be- • 

, "• zweek voor; dezelve den 27 
. Januari) 1814. Ofschoon 

. deze wijsgeer door zich,aan 
zijne, afgetrokkëne denkbeel-

^ den övertegeven,: in vele bo~ 
vennatuurkundige dwalingen 
vervallen was, moet men 
toch bekennen , dat hij eehe 
wegslepende welsprekend-

* beid bezat, en dat hjj door 
de naauwkeurigheid en zui
verheid van stijl schitterde» 
Hij bezat uitgebreide kun
digheden, een vlug en ver
heven verstand en men vindt 

in vele zijner werken , dïpp- j 
zinnige denkbeelden. De j 
laatste worden; het meest op ! 
prijs gesteld , als zijnde dege
nen , welke (zoo als wij zulks , 
reeds hebben opgemerkt)^ 
gewaagde en met ongodis- i; 
terij bezoedelde voorstellin
gen verbeteren of, om zoo te i 
spreken, zuiveren. FICHTE 
Wordt door de DuitschetS, ( 
als een hunner grootste wijs* 
geeren beschouwd. Zijne o-
verige belangrijke schriften 
zijn: 9.° De vrij heid van 
denken van de Europesck 
vorsten gevorderd, 1794, 
in 8.vo— 10.° Nieuwe proe
ve, om te dienen tot dege-
scAiedenis dergodverzakingi 
in 8.vo — n . ? 'sMensclien 
bestemming, jBer/«?»,1800) 
in 8.VO - - 12.° Leven «» 
zonderlinge gevoelens W* 
NrcoLAï:, door SCHLEGEI 
uitgegeven, Uithingen ,1801) 
in 8.vo — 13.° Bouwstoffen 
tot de kenschetsende trekken 
der tegenwoordige tijden* 
Berltjn, 1806, in S.vo-

'14*° De leer der wetensda? 
in derzelver gehêele uiHe' 
strektheid ontwikkeld, 180' i 
in 8.vo, enz. Ook heeft FiCH* 
TE verscheidene vértalingen 

in Hoogduitsche. verzen ver
vaardigd; maar hij was gee» 
geboren dichter en dezelve 
strekten hem nitet zeer tot 
eer. Voor het overige waS 

hij een achtbaar man, bezat 
zuivere zeden » was een goed 

echtgenoot en een verpM#* 
tende vriend; hij had eene 
zachte inborst, was noo» 
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driftig in den tegenstand, 
dien hij te bestrijden had, 
daar hij altijd zocht te over
tuigen en nooit persoonlijk 
te beleedigen. 

FJCINÖ (MAKSIÏ.IO) , kano-
hik van Florence, zijne ge
boorteplaats, ervaren in de 
Grieksche en Latijnsche ta
len , , werd den 19 October 
1433 geboren. Hij onder
wees de wijsbegeerte aan de 
Hooge-school van Florence, 
en had eene menigte leer
lingen; want ofschoon hij 
de* droomerijen der sterre-
wigcKélarij aannam, (eene 
dwaling, welke hem met de 
wijsgeeren van zijnen tijd 
gemeen was,), bezat hij.toch 
Vele verdiensten. A,an de 
milddadigheid der MEDICIS-
SEN , had hij aangename 
lusthuizen bij Florence te 
danken, op welke hij den 
meest mogelij ken tijd, met 
uitgezochte wij sgeerige vrien
den, die met hem de beval
ligheden der rede en der 
eenzaamheid deelden, door-
feragt. FICINO had buiten
lucht «oodig. Zijn gestel 
Was zwaarmoedig, zijne ge
zondheid zwak, en hij on
derhield dezelve enkel door 
bijna bijgeloovige naauwkeu-
righeden. Hij veranderde 
van 6 tot 7 malen in een 
uur van hoofddeksel. De 
natuur was bij hem te zwak, 
aoodat hij , ' ondanks alle 
redmiddelen der kunst be- ] 
zweek. Hij overleed in 1499. 

X, DEEI,. ".'] 

Zijne werken zijn gezamen
lijk te Bazel, in 1561, in 
2 dl.n in fol. in het licht 
gegeven. Men. vindt er ver
talingen in van Grieksche 
schrijvers , vanPj&ATO, PLO-
TiNUs," van welke hij Chris
tenen wil maken, omdat er 
werkelijk in hunne schrif
ten plaatsen gevonden wor
den, .die der Christelijke 
godsdienst zeer gunstig zijn, 
doch die men ongetwijfeld 
als de vruchten moet be-

; schouwen van het lezen der 
| gewijde boeken,., van de 
i oorspronkelijke overlevering 

of van de kennis, welke de 
Joden aan de andere natiën 
hadden medegedeeld. Men. 
vindt er ook natuur- boven
natuur- en zedekundige 
schriften, en Brieven in, in 12 
boeken afzonderlijk, in 1495» 
te Venetië in fol. gedrukt, 
zeldzaam, zoo wel als zijne 
uitgave der Platonische wijs
begeerte, te Florence,. in 
1482, in fol. gedrukt. Men 
kan over FICINO raadplegen, 
TIRABOSCHI, in zflne ge
schiedenis der Italiaansche 
schrijvers, X. G. SCHEMORN 
Amesnit litt. l .edL; en zî ri 
leven, beschreven, door Jo-
ANNES COBSI , van Florence, 
te Pisat in 1771, in S,vo 
gedrukt. 

FIDDES (RICHAKÖ), een 
beschaafde schrijver en een 
kundig godgeleerde , onder 
de Engelschen, t&Hunman-
lyfl in het Graafschap York , 
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~ |n 1671 geboren, was pre
dikant te Hialsham, eene on
gezonde plaats , welke hi| 
verpligt was , té verlaten. 
Hij begaf zichmaar Pu tney, 
alwaar hij in 1X24 overleed. 
Hij is de schrijver: 1.° eener 

- Verhandeling over de God
geleerdheid, Vim— 1730, 
•2 dLn in fol. — 2 ? Van het 
leven van den- Kardinaal 
WOLSÉV,Londen, 1724 f 
in fól .— 3.° Eener verhan
deling over de zedekunde, 
1724, in 8.vo — 4.° van 
«enen Brief over den Illias 
van BoMEKUS, 171,4, in 

... FiiöEiiis {Heilige), in 1577, 
•te .Sigmaringen, een Zvvat-
bisch stadje geboren , beoe
fende* de wijsbegeerte en de 
regtsgelèerdbeid aan de U -
niversiteit van Freyhurg* 
Sommige edellieden -\. die 

\ «ich op reis wilden1 begé-
; . Ven, gaven hem hun ver

langen te kennen, van hem 
tot reisgenoot te hebben. 

„ Hij; doorkruiste met hen van 
..'••' 1604 tot 1610, Duitsch-

land, Italië, Frankrijk en 
onderscheidene Spaansche 

. gewesteïi. Iit zijn vader
land teruggekeerdVrwerd hi[ 
aövokaat, en verwierf véél 
roem voor de balie; maar 
de klippen vreezende, waar
mede die loopbaan doorzaaid 
i s , verliet hij dezelve wel
dra, om in de orde der Ca-

* puctjnen te gaan* [Het was 
alstoeri dat zijn doopnaam 

\MARGUS in dien van FIDE-

LÏS veranderd werd.] Paus 
GREGORIUS X V . , diedecon- j 
gregatie - der Eropaganda 
had ingesteld, van de ver. 
diensten van FIDELIS öndew 
rigt, stelde hem aan de mis-
siën voor, die.in het Grau-
lunderland moesten gehou
den worden, de missionaris 
kweet' zich van zijne bedie
ning, ïuet eenen roem, o»e 
zijnen y ver waardig was en 
zoodanig, dat men de hoop 
koesterde van a l , wat er 
nog kettersch onder deze • 
natie was, tot den schoot 
der kerk terug te brengen; 
maar sommigen onder de
zelve, meer aan de dwaling 
gehecht,; en daarom zijne» 
voorspoed benijdende,, -•*>*' 
sloten, om hem op de m-
hartigstfi' en wrëedaardigste 
wiize *va» hét leven te be-
rooveh. Daar Pater FiDEWS) 
op eene geveinsde w«ze 

; daartoe uitgenoodigd,_ zie» 
had aangeboden, om hen « 
onderwijzen, vielen zij PP 
eene onstuimige w j j ^ °P 
hem a*m, en vermoordde" 
hem, den 24 April W\ 
CI-EMENS XIII. heeft hem 
heilig verklaard. \ 

FIDERI , keizer van JaPf' 
zoon. en , in I598A opvolger 
van TAÏKOSAMA. ONGOSCH<° 
zijn voogd, ontnam hem f 
kroon , na, hem g e n o o ^ W 
te hebben,, ^jné dochterj 
huwen. FmERi h g t t e • * • 
sterk leger tegen den over 
.weldiger; maar deze gel"» 
kiger, noodzaakte hem, om 
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zïch*met zijne vrouw en de 
lïeeren zijner partij in een 
paleis op té sluiten, het
welk hij inbrand liet steken. 

FiDiuSr -*:• Zie Diüs Fi-
ÏJIUS.;: < 

FiEiibiNG (HENDRIK) , de 
zoon van eenen luitenant-ge* 
neraal, zag het eerste le
venslicht te SharpAam-Park, 
in het Graafschap Sommerset, 
op den 22 April 1707, Met 
eëne levendige- en zelfs uit
gelatene verbeeldingskracht 
geboren, gaf hij zich reeds 
in den ouderdom van twintig 
jaren-, 'zoodanig aan dé los
bandigheid over, dat hij 
zijne gezondheid ondermijn
de , en zijne middelmatige 
fortuin verkwistte. Dertig 
jaren oud zijnde, trad hij 
in den echt. met miss Ctii-
JÏOCK , eene beroemde schoon
heid, uit het graafschap Sa
lisbury. Haar Imwelij les
goed werd weldra in de 
vermaken verteerd. FiEfc-
BING wilde de balie volgen, 
maar de j icht , welke hem 
eensklaps overviel, nood
zaakte hem deze loopbaan 
te verlaten, voor welke bij 
daarenboven weinig geschikt 
was. De zamen stelling van 
achttien blij- of kluchtspe-
Jen, en vart; verscheidene 
romarts en de post van vre-
déregter" van hét Graafschap 
Middlessex, waren zijne | 
redniiddëlen tegen de be
hoefte. Eene kwijnende 

E 

ziekte, 'waaronder hij se
dert eenigen tijd gebukt 
ging, bewoog hem, om in 
1753 naar Portugal te gaan, 
ten einde er zijne gezond
heid te herstellen; doch wijl 
hij zich aldaar niet beter 
bevond, kwam hij in 1754 
te Londen sterven. De 
meeste zijner romans zijn 
in het fran'sch vertaald : ToM-
JÓNES , in 4 dl.n, I A HAK-
PË beschouwde dit werk 
als den eersten roman der 
wereld, en het best geschre-» 
ven boek van Engeland', 
AMAUA, in 3 dl.n; de lot-
gevallen van ANDRÉW, 2 
dl.", RODERICH RANDON, 3 
dl." in 12.«io; BeiZe naar 
de andere wereld, in 12. ,no 

De Blijspelen van FIEMMNG 
behooren niet tot de ver
dienstelijkste,- zij bieden, 
echter aangename tooneelen, 
en eenïge nieuwe belagche-
lijkheden aan, die met waar
heid, kracht en op eene 
oorspronkelijke wijze ge» 
schilderd zijn. Wat zijne 
romans betreft, zoo vindt 
men in dezelve schoone 
standpunten, aandoenlijke 
gevoelens, uitmuntende ka
rakters, waarvan er eenige 
geheel nieuw zijn, maar* dë 
schrijver is al te mild^ iir 
aanmerkingen, uitweidin
gen, lage sbhilderingeri eh 
onbeduidende ' bijzonderhe
den. Men hééft een gë^ 
deelte de^er: gebreken ver
beterd- inï de fransohe ver
talingen, ten ifiinste in die 
2 ••• „ <•••'::*: • - • V - . ' . •' 
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•van AMALIA. TOIW*JONES is 
van 6 dl.n in 4 gebragt, en 
iiog zijn er twee te veel, 
FIEMMNG heeft gedurende 
eenige maanden een zede
lijk dagblad uitgegeven, dat 
«iet dezelfde gebreken 6e-' 
hebt was , als zijne romans. 
Het bestond in «ene opeen-
-stapeling van aanmerkingen 
•an den haast en op de stra* 
$ en, bijeengeraapt, op eeae 
•onhandige wijze, aan ge« 
•meene hekelachtige en ze
delijke plaatsen verbonden , 
waarvan het uitwerksel ze
ker niet wezen., zal., de 
inenschen beter te maken. 

FIENNB (ROBEBT DE) , een 
'oude krijgsman, die in 1356 
met den connestabel-degen 
werd yereerd^ maar daar 
koning KAKEL V., DUGÜES-
CLIN niet dien post wilde 
begunstigen, zoo verzocht 
•DE FIENNE, in, 1370 om zijn 
ontslag. Zijne familie heeft 
tot op onze dagen, bestaan. 

waar hij in 1631 overleed. 
Door weinigen werd hij in 
zijnen, tijd in de kennis der 
natuurlijke historie, en heel
kunde geëvenaard. Er be
staat van hem: 1.° De ui-
ribüs imaginationis, in 8.v -
— -2." De formatione et de 
animatione fatus, in 8.v° 
— 3.° Apologia pro lïbro 
presced., in 8.vo, 1629.— 
4.° De cauteriis, in 8.v°, 
waarvan de beste uitgave 
die'van Londen is, 1733 j 
in 4.t° — 5.o Libri.chirut-
giet, 1649, in 4to, en an
dere in hunnen tijd wel op
genomen* werken. — Zijn 
vader, JOANNES FIENUS, een 
geneesheer te Antwerpen, f 
te Dordrecht, in 1585 over
leden , gaf eene zeldzame 
verhandeling in het licht! 
De slatibus Iiumanum cor
pus molestantibus , M582 > 
in 8.vo 

FlESQUE (JoANNES" LODB-
WIJK DE) , Graaf van Lavag' 
«e , uit «ene der aanzien
lijkste familiën van Gen.0* 
werd met hoedanigheden ge
boren., die hem een geluk
kig leven zouden hebben 
kunnen verschaffen, doch 
zijne heerschzucht was oor
zaak van zijn ongeluk. » e ' 
buitengewone aanzien van 
ANDREAS DORIA, verwekte 
zijne afgunst; hij verbond 
zich eerst met de Franschen» 
die Genua wilden heroveren. 
Daar «en der zaraenzw^ef* 
ders hem had doen begrij
pen, dat het de onderne-

FIENÜS (THOMAS)., van 
Antwerpen* in 1567 gebo
ren , werd in., 1593 naar 
Leuven beroepen., om er 
eenen leerstoel der .genees
kunde te bekleeden. Hij 
verliet denzelven na verloop 
van zeven jaren, om zich 
in hoedanigheid van lijfarts 
naar het hof van MAXIMI-
ÜAAN, keurvorst van Bei-
jeren te begeven; hij bleef 
aldaar slechts een jaar, en 
kwam zijnen leerstoel te 
Leuven weder innemen, al- I! 
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ming eéner laaghartige ziel 
WaS, van liever zijn vader
land aan vreemdelingen te 
willen verzekeren, dan het 
voor zich zei ven te verove
ren ,' werkte hi j , om ër zich 
meester van te maken. Bij 
het vallen 'van den nacht van 
den 1 Januari} 1547, begon
nen de zamengezworenen hun 
ontwerp ten uitvoer te bren
gen» Zij hadden zich reeds 
meester gemaakt van. Bar
genet, de plaats, waar de 
galeijen liggen, toen de plank 
waarover de graaf wilde gaan, 
om op eène galei te komen, 
te smal zijnde, hij in de 
zee viel, en» in den ouder
dom van 22 jaren, verdronk. 
De dood des aanvoerders ver? 
flaauwde den ijver der Za
mengezworenen , ei* de re
publiek was gered. Men 
strafte de misdaad van FIES-
«UE, aan zijne familie; de
zelve werd tot in het vijfde 
geslacht uit Genua verban
nen , en zijn paleis werd af
gebroken» De kardinaal DE 
EETZ , heeft de geschiedenis 
dezer zamenzwering in het 
licht gegeven, 1665j in8.vo 
Dit werk is slechts eene 
soort van verkorting van de 
geschiedenis derzelfde za
menzwering, in het Itali-
aansch, door MASCARDI in 
het'licht gegeven, en Aooi 
FoNTENAI SAIÏJTE-GENEVJÈYB 
in hetFransch vertaald, 1639, 
inS.vo 

FIBÜBET (GASPAR» D E ) . 

Heer van Lignif, raadsheer 
bij het parlement van Tou-
louse, alwaar hij in 1626 
geboren was; vervolgens 
hanselier der .koningin MA
RIA THÜIRESU van Oostenrijk, 
en staatsraad, overleed in 
het Gamaldulenzer-klooster 
van Qrosöois, in 1694, Hij 
heeft eenige Dichtirtnkken 
nagelaten, in verschillende 
verzamelingen verspreid. 
Men leest dezelve met ver
maak , om het kiesche, het 
vlugge en het natuurlijke, 
dat men er in aantreft. Vol
gens- VoMArRE, was hij een
der beschaafdste geesten zij
ner eeuw» Zijne fabel voor
al ten titel voerende r ULVS-
SES en de Sire?ien, wordt 
zeer op prijs gesteld» 

FIEUX (JACOBÜS- DR) , om
helsde reeds vroeg den gees
telijken staat, en werd doc
tor van het huis van JSa-
varre. Zijne kanselwelspre-
kendheid maakte hèm be
roemd, en verwierf hem befc-
bisdom Totil, waartoe hij. 
in 1676 benoemd werd. Hij 
vaardigde aldaar in het vol-m 
gende jaar Synodale Status
ten ui t , welke sedert dien 
tijd ïn die kerk tot regel' 
hebben gediend, en deed me
nigvuldige bezoeken in zijn-
diocees steeds met de meeste , 
vrueht» Zijn ijver j zijne-
zachtmoedigheid, zijne wei
spreken dheid verwierven hem 
aller harten. Deze waardige -
herder werd alom ontvangen, 

3 
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zoo als b§ zulks verdiende-, 
met eenparige bewijzen van 
achting en vertrouwen, voor
al in Fo^eff-gebergte, al
waar men bij menschen ge
heugen geenen bisschop had 
gezien. De Heer DE FJEUX 
bezat een e bij zondere, scherp» 
zinnigheid , in het beslissen 

. van gewetenszaken, en hij 
gaf in Ï679 een Geschrift 
over. den Woeker in het 
l icht , dat voornamelijk nut
tig was in zijn diocees, al
waar deze ondeugd diepe 
wortelen had geschoten. Hij 
overleed te Parijs, in de 
gevoelens der teederste gods
vrucht, die al zijne werken 
bestuurd had. 

, - * 
* FlGUEIREDO (ANTONIUS 

PEREIRA DE) , een. geleorde 
'Portugees , den 14 Februarij 
1725 ," te Macao geboren , 
volbragt zijne studiën bij de 
Jesuiten, en omhelsde ver
volgens het kloosterleven in 
de congregatie der paters van 
het oratorium van den hei
ligen Gfeest, te Lissabon, 
Een vijand der Jesuiten zijn
de 3 gaf hij hun bewijzen 
Van zijnen haat , in de be
ruchte zamenzwering, tegen 
den koning van Portugal, 
JOZEK I . , en waarin men 
den Jesuifc, pater MALAGRÏ-
DA , wilde betrekken. Hij 
spaarde hen nog minder in 
zijn werk Berum lusitana-
rum. Nadat hij in zijne or
d e , de taalkunde, de rede-
ncerkunde en de godgeleerd
heid had onderweae», tmaak-

fe hij zich gereed j om'an
dere werken in het licht te 
geven, toen er geschillen i 
ontstonden tusschen de hoven 
van Portugal! en Rome. Het 
schijnt, dat'FiGUEiREDO zich 
in het begin voor den heili
gen Stoel, verklaarde; maar 
hetzij, dat hij den haat des 
hofs'vreesde,, of dat hg de 
gunst van hetzelve wilde ( 
verdienen , hij voegde zich 
bij de partij van hetzelve, 
en gaf kort daarna in het. 
licht en verdedigde de be
ruchte Thesis, van de magt 
der koningenlop de kerker 
lij ke personen en goederen^ 
Zijne Theologische Proeve t 
die bijna even- zoo spoedig 
in het iight verscheen, weïd 

'• aan dezelfde zaak toegewijd; 
Door zulk een' ijver won hij 
de gunst van den minister 
POMBAL , die hem tot aan
zienlijke posten benoemde; 
het was alstoen, dat hij > 
•verpligt, om in do wereld 
te leven, zich zoo, verre 
vergat, dat bij het geestelijk , 
gewaad aflegde., hetwelk hei» 
voortaan deed beschouwen > 
als een man, aan de heersch* 
zucht van den markgraaf DE 

POAIBAII verkocht. Hij maak? 
te zijne slaafsehe vleijer,J. 
openbaar, in een werk ten 
titel voerende: Gebeden ^ 
Wenschen der Portugese^ 
natie aan den Behóed'B^ge^ 
van den Markgraaf DE foü" 
BAL, Lissabon, 1775. Zijne 
talenten waren in staat, offl 

j de gunst te verdienen, \veike 

I hij genoot; maar daar eene 
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zoodanige vleijeri) bij zijnen, 
staat afstak, moest, dezelve 

. natuurlijkerwijze strenge he
kelingen tegen hem doen 
ontstaan. Hij behield zijne 

. posten na den dood van den 
minister, zijnen beschermer, 
en werd in 1792, tot deken 
der koninklijke akademie be» 

" noemd, waarvan hij lid was. 
Hij overleed aan eenen aan
val van beroerte, den 14 
Augustus 1797. .Gedurende 
zijne kortstondige ziekte, het 
verlangen te kennen geven?, 

'de , om in het ordekleed te 
Sterven , hetwelk hij gedrag-
gen'had, stonden de vaders 
oratoristen hem deze gunst 
toe; maar hij had er niet 
lang genot van, daarkij drie 
uren, na er mede gekleed 
te zijn, den geest gaf. Fi-
GÜEIREDO bezat kunde en 
eene uitgebreide geleerdheid, 
maar men kan hem het ver* 
geten zijner eerste geloften , 
en zijne slaafsche vleijerij der 

. inzigten van een en heersch-
zuchtigen minister niet ver
geven. Hij heeft véél ge
schreven. Zie hier zijne 
voornaamste werken: l.° Re
turn lusitanamm epheme-
rides ab olisipponensi terra 
motu adjesuitarum expul' 
gionem, 1761, in 4.*° —2.° 
Doctrina veteris ecclesia de 
•suprema regum ètiam in cle-
ricos potestate etc, 1765, 
in fol. Men herdrukte deze 
Thesis in de Collectio ike-
sium in diversis ttniversita» 
tihus etc, Parijs, 1768, in 

E 

8<vo,Leipzig,"1774, ÏFiGtrEi-
KEDO gaf ook in het Portu-
geesch , twee andere werken, 
©ver hetzelfde onderwerp in 
het licht: 3.° Compendio das 
epocas etc. of Beknopt over-
zigtvan de belangrijkste ge
beurtenissen der Algemeene 
&éschiedenif,-l782t in S.vo 
*~ 4.°>Elogios enz. (Lofreden 
der koningen van Portugal ', 
in het Latijn en in het Por-
tngeesch, met geschiedkun-. 
dige eri; beoordeelende aan* 
teekenmgenyil785,'lih

/l.p'-r' 
5.°'De heilige Schrift, in het 
Porïugeesch vertaald , «o/-
gens deVulgata, met vöorre* 
den ,* aanteekeningen en ver
schillende tekstverklaringen, 
1778 — 1790, 23 dl;n in8.y° 
Eene vierde uitgave, werd itt 
1794 begonnen, met den Iia-
tijnschen tekst en verbeterin
gen. Dit is het werk, het
welk' aan FIGÜEIREDO het 
meest tot eer heeft verstrekt. 

* FlGUEROA (FBANCISCU» 
DE)J een der classieke dich
ters van Spanje, werd te 
Alcala-de-Henares, in het 
jaar 1^40geboren. De wellui
dendheid zijner gedichten, en 
de- zuiverheid van zijnen stijl, 
verwierven hem den bijnaam 
van Goddelijke. Tot zijn 
laatste uur genaderd, vor
derde hij , door een gods
dienstig gevoel aangespoord, 
dat men in zijne tegenwoor
digheid al zijne gedichten 
zoude verbranden. Het ge
lukte echter er eenige van 
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te redden; én deze werden 
gedrukt, onder den titel van 
Obras de FIGVEROA, Lis~ 
$dbon, "'• 1626, in S.vo Hij 
overleed in 1619. 

FlGUEROA (CHRISTOFFEI . 
SÜABEZ ©E) , een Spaansche 
letterkundige , werd te Val-
ladolid in 1586 geboren.: Hij 
volgde in., den beginne de 
balie , welke hij verliet, om ' 
<le schöone letteren te beóe- j 

, f en en. Er bestaat van hem: ' 
1.° Espejo de juventüd, of 
Spiegel der jeugd, Madrid, 
1607. -— 2.° Laconstante j 
AMARTLLIS , Valentia, 1609. 
U-i 3.0 Espana defendida, | 
«en heldendicht, Madrid, 
1612, in S.vo _- 4.° Bisto- j 

•ria, etc. of Geschiedenis van 
;.\ alles', wat de vaders der 

Maatschappij van JESVS J-
deden en zeiden, tot voort
planting van het Evangelie, 
Madrid, 1614. Men vindt 
in dit werk, vrij belangrijke 
aanteekeningen, over de Oos-
tersche landen, alwaar de 
Jesuiten gedurende de jaren 
1607 en 1608 in zendeling-

c schap waren enz. FIGÜÈROA 
overleed in 1650. 

* FILAMONDÖ(RAPHAEÏ, MA-
KÏA), te Napels in de twee-

:de« helft der zeventiende 
eeuw geboren , omhelsde de 
orde van den H. DOMINICUS 
in het klooster van de hei
lige MAMA della-Sanita. 
üïeer goede studiën, en zijn 
^bijzondere ijver voor de god-

,. geleerdheid, stelden hen»in 

staat', , om die wetenschap 
met roem te onderwijzen; 
hij beoefedde tegelijkertijd 
'de letterkunde en maakte 
zich voordeelig bekend door 
eenige dichtstrukken, welke 
hij aan zijne vrienden rigtte. 
Om zijne talenten werd hij 
door den algemeenen Overste 
der orde naar Rome beroe* 
pen, en aldaar in 1705 tot 
een der opzieners der be« 
roemde bibliotheek Casawt' 
to benoemd. Paus CLEMENS 
XI. benoemde, hem tot het 
bisdom Siiessu in het land 
van Lalonr. ' Hij overleed 
in 1716, na mét wijsheid 
geregeerd te hebben. Men 
kent van dien prelaat: 1»° 
11 genio.üelHcoso di Napor 
H. Memorie istorich'ed'aU 
mini capitani celetri mpo-
litani, .Napels, 1694,2 dl.»» 
in fol. Er zijn exemplaren, 
die het jaartal 1714 voeren. 
Dit is de geschiedenis der 
beroemde ve'ldheeren'van bet 
koningrijk Napels. Dezelve 
is met 56 portretten versierd» 
— 2° Ragguaglio delvi«t, 
ffio fatto da\ padri deÏÏ 
ordinè dé" Predicatorinelh 
Tartaria minor e , nelV anno 
1662, con la nuova spedi-
zionedel padre FüAiïCESCO, 
episcopo\ in Armenia e Pet* 
sia, Napels, 1605, in 8.*»-? 
3.°TheorAeloriea idea ex «'* 
vinis scripturis, et politij1' 
ris litteraturm mystagogUi 
dedneta, Napels, 1700» " 
dl.", in 4.to Dit eene verhan
deling over de gewijde we»* 
sprekendheid t e i gebruik» 
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dergenë, die zich tot de kan-
seldienst voorbereiden. 

FflCANGlERI (CAJETANÜS) , 
een beroemde leeraar van het 
staatsregt, kamerheer van 
den koning der Beide'Sici-
liê'n, en raadsheer bij het 
Dep.t der geldmiddelen , te 
JYapels den 21 Julij 1788 in 
den ouderdom van 36 jaren 
overleden, is de schrijver 
van het bijna in alle talen 
vertolkte werk: La scienza 
de Ha Legislazione (ï)e we
tenschap der wetgeving^) 
De wijsgeerige grondbegin
selen, welke hij in dit werk 
verspreid heeft, hebben hem 
in het oog van zekere men-
schen spoedig beroemd ge
maakt. Indien men er ee
nige volzinnen over de wil
lekeurigheid der koningen en 
de misbruiken van het mi- ' 
litair bestuur van uitzondert, 
kan men, zeggen, dat het 
slechts eene herhaling is van 
hetgene, wat men elders 
vindt, op eenige paradoxe 
stellingen na , die net werk 
des schrijvers zjjn. En in 
de daad, wat kan men nieuws 
zeggen, over een onderwerp, 
zoodanig als de wetgeving, 
zonder zich in gewaagde en 
gevaarlijke bespiegelingen te 
verliezen* » Zal men nim
mer begrijpen, zegt een wa
re Staatkundige, hoe gevaar
lijk het in eenen staat is , 
om te dulden, dat mannen 
zonder zending, dikwerf 
zonder' begaafdheid en zon-

E 

der kunde, onbedachtelijk 
tegen algemeen aangenomene 
gebruiken, tegen oude iri
stellingen uitvaren, het eer-

. Wed waardigste beschimpen, 
alle grondbeginselen met de 
voeten treden, onder het 
schijnbare voorwendsel van 
zich tegen de misbruiken te 
verheffen, en vooroordeelen 
te verdelgen. Het steeds 
naar nieuwigheden gretige 
publiek, steeds genegen om 
vermetelheid en onbe
schaamdheid metgenie te ver
warren , steeds de speelpop 
der magtwoorden en beloften 
der kwakzalvers, overtuigt 
zich ligtelijk, dat mannen» 
die met zoo vele stoutmoe
digheid oordeelen en veroor-
deelen, verhevene inzigten 
hebben , en dat onze voorou
ders geen gezond verstand be
zaten; het wordt van de denk
beelden en grondbeginselen 
dier hervormers doordrongen, 
die des te vleijender zijn, 
naar matedezelve nieuw schy-
nen ; en welk kwaad spruit 
daaruit niet voor de natie 
voort?" In 1788 kwamen er 
te Parp.s 3 andere deelen 
van de ifetentchap der wet
geving in het licht. Deze 
drie nagelatene deelen gelij
ken volkomen naar de ande
re , met uitzondering alleen 
dat de schrijver vermeteler 
geworden, minder zekere 
gevoelens vermomt, welke 
de steeds toenemende invloed 
van hetp/iïlosop/iismus, hem 
heeft doen voorkomen als lig* 
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ter ingang te,- doen vinden. 
Er komen goede dingen in 
voor doch ook vele slechte. 
Het getal der' laatste heeft 
nog toegenomen in het 7.e 
en 8.e deel, te Parij» in 
1791 uitgegeven. Erheerscht 
daarenboven een toon van op-

' geblazenheid en ware dweep
zucht, eene ligtzinnig-
heid, en ongerijmdheid van 
denkbeelden, en zoo vele 
ijdele, gevaarlijke, geweld
dadige en onuitvoerbare be
spiegelingen in dezelve, dat 
men met grond moet twij
felen, of het werkelijk een 
vervolg en eene vertaling 
van het ltaliaansche werk 
zi j , en vermoeden, dat 
het veeleer het voortbreng'-
sel van eenigen Parijschen 
demokraat i s , wiens hoofd 
te midden der reyolutionnaire 
bewegingen geene gezonde 
organisatie zal hebben kun
nen behouden.: ,[Het werk 
Van EiLANGiEBi loopt, behal
ve; over de wetgevende We
tenschap, ook over de staat
kundige huishoudkunde, de 
zeden der volken, de Gods
dienst enz. Het vult, om 
zoo te spreken, de gapin
gen van het werk aan . ten 
titel voerende:* Grondbegin
selen eener nieuwe weien' 
schap door Vico, hoofd dei-
staatkundige wijsgeerige 

"school, te Napels opgerigt. 
Vico was de meester van 
FILANGIERI geweest. Daar hij 
in zijn tweede boek had voor
gesteld, om de kerkelijke 
eigendommen te vernietigen, 

tevens zeggende•; dat bij in 
het vijfde zou spreken over 

.de misbruiken van,de magt 
des. Pausses , zoo .werd zijn 
boek den 6 December 1784 
op den Index geplaatst], 

• . i* • . 

* FltASSlER (JOAiSNES Ji-
COBUS) , een landbouwkun
dige te War wiek -sund, iu 
Flaanderenin 1736 van rijke 
ouders geboren, volbragtzij-1 

ne studiën met eenigen roem. 
Nog zeer jong zijnde gaf 
hij zich met geestdrift aan 
wijsgeerige werken .over,, 

„z^er in zwang in dat tijd
stip waarin men zelfs bij $?'• 
meene lieden eenen VOWAIBE 
en eenen ROUSSEAÜ %*§• 
Met een gezond verstand be
gaafd, bedierven deze scha
delijke beoefeningen den 
geest en het hart van Fi-
liASsiER ten minste niet ge
heel en al. De EMÏLE van 
EOUSSEAU maakte eenen Ie-
vendigen indruk op zijne 

ziel; en, schoon hij. het af-
getrokkène en tegenstrijdig0 

van dat boek niet kon goed
keuren , besloot bij om het 
stelsel van opvoeding, dat 
men alstoen volgde, te ver
beteren en had tot mede

werker eenen ouden over-
heidspersoon jRosEgenaamd. 

Zij gaven gezamenlijk ee» 
werk in het licht, waarvan 
het buitengewoon gunstig 
onthaal, de beste schrij
vers tot leden der acadenu6 

van Atrecht deed bevorde
ren. Een der grootste ver* 
maken van FILASSIEB was 
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het eenvoudige landleven, 
waarbij hij vele landbouw
kundige proeven' ten uitvoer 
bragt. Dezelfde smaak be
woog hem vervolgens, om het 

, beheer der boomfcweekerjj 
van Clamart bij Parijs aan 
te nemen. Met zijne lande
lijke werkzaamheden bezet, 
nam hij geen werkzaam deel 
in de eerste gebeurtenissen 
der Fransche omwenteling; 
maar daar de inwoners van 
Bourg-la-Beinehem bijna te
gen* wil en dank tot hunnen 
procureur syndicus hadden 
benoemd, deed deze post 
hem tot afgevaardigde bij de 
wetgevende vergadering ver
kiezen, alwaar hij ten gunste 
van de vrijheid des gewe
tens sprak. Na den 10 AUT 
gustus aangeklaagd, gelukte 
het hem,om zich; te verdedi
gen , en bij werd toen tot 
vrederegter benoemd. Maar 

. FÜASSIER had zeer geïukkig-
lijk voor hem de hoogte dei-
omwenteling niet bereikt 
(volgens de taal dier ongeluk
kige tijden); ook werd hij van 
zijnen post ontzet. Hij begon 
andermaal {zijne vreedzame 
landelijke bezigheden, en o-
verleed te Clamart in 1806, 
in den ouderdom van omtrent 

"zeventig jaren. Hij was lid-
' der akademien van Atrècht, 

. Lyon, Toulouse, Marseille, 
enz., en heeft de volgende 
werken nagelaten: 1.° Dic-
tionnaire etc> {Geschied
kundig woordenboek der op-

' voeding), Parijs, 1771, 2 
dl.", in 12.U10- mi,- |2, 

dl.», in 8.vo (Di tyerkis in 
het Hoogduitsch vertaald en 
vervolgd doof T. L. BUUME; 
Berlijn, 1788 — 1792, 5 dl," 
in 8.vo) — 2.° E'RAsrVS of 
de vriend derjeugd ; Parijs, 
4-e uitg., 18U3, 2 dl.n in 
8..v<> Het eerste deel is eene 

•verzameling van uitgezochte 
leerzame, belangrijke bij
zonderheden , die men zon
der gevaar der jeugd, .kan 
laten lezen, het tweede be
vat eene goede beknopte ge
schiedenis , eene beknopte 
aardrijkskunde t en andere 
noodzakelijke wetenschappe
lijke beginselen, bij wijze 
van gemeenzame gesprekken, 
tusseben ERASTUS en zijnen 
kweekeling. — ,3.° Lofrede 
op den Dauphin, vader van 
LODEWIXK XVh, Parijs, , 
mi, in 8.vo — 4.° Jan-
kweeking der aspergie, enz. 
Parijs, 1783, in I2.mo — 
5." Woordenboek van den 
Franschen tuinier , Parijs , 
1790, 2 dl.» in 8.vp 'Dit 
werk wordt zeer geacht en 
is zeer nuttig voor ai dege
nen die zich met den tuin-
arbeid bezig houden. 

* FlLASSIER (" M A R I N U S ) , 
een deugdzame Priester, te 
Parijs, in 1640 geboren, 
Kapellaan van het gesticht 
der Miramionèn en, schrij
ver van , een" boek,-. dat hij 
naamloos in het licht gaf, 
en dal ten titel voert; Sen-
iiments etc. (Christelijke 
gevoelens geschikt voor de 
ztóaMe en zieke lieden)} 
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Parijs, 1773 y ïn 12>o Dit 
werk, dat een aantal uitga
ven heeft gehad , wordt nog 

; ' . . ' . : met voordeel gelezen, het is 
vol zalving en biedt den 
zieken de krachtigste ver-

; troostingen • van de Gods
dienst aan# * 

i • . , ' 

}••• ' FILASTRE (WILLEM), Bis
schop van' Doornik in de 
zestiende eeuw, van, wien 
er eéne soort van kronyk , 
welke nog, ofschoon verou-

- Vderd, door de belangstel
lenden ,in alles, wat de g&-
schie&enis'van Frankfi/'k be
treft, gezocht wordt. De
zelve werd gedrukt in het 
jaar 1517, in 2 dl,n in fel. 
Nog heeft men van hem: 
LaToisond'or^HetQulden-

\vlies), Parijs, 1530, 2 dl." 
ïn fol., 

j ' • • • • . ' • ' • ' " ( . ; ' - . - • 

FlLCHlUS, of FlLCHINS 
\ (BENEDICTUS), uit eene adel-

l \ lijke familie van Groot' 
Briiïannië geboren, werd 
in dé grondbeginselen van 
het Calvinisnjus opgevoed, 

' . »• en was der purheinsche sek
te toegedaan. In den ouder-

/ . .\ ' dom van 24 jaren te Party's 
gekomen, zwoer hij er deze, 
pas opkomende sekte af, om 

. tot de godsdienst zijner va» 
deren terug te keeren, wel-, 

] ke zijne landgenooten nim-
j mér zouden verlaten heb» 

ben, indien zij, zoo als hi j , 
moed hadden gehad om zich, 

I tegen dé belangen hunner 
| eigene hartstogten, ten gun-
i x ste der waarheid te verkla

ren. Zijne buitengewone 
liefde voor de deugd, deed 
hem in diezelfde stad, de 
gestrenge orde de Kapucij
nen omhelzen; waarna hij in 
1559: weder naaf zijn vader-

4: land overstak, met oogmerk, 
om er de ware godsdienst te 
herstellen: maar daar de 
ketters zijnen stand en zijne 
inzigten hadden ontdekt, zoo 
klaagden zij hem aan bij de 

! koningin EMZAB&TH, . die 
hem gedurende drie jaren 
in eene naauwe gevangenis 
hield opgesloten , na verloop 
van weike HENDRIK III» k0" 
ning van Frankrijk,_ z»jne 

vrijstelling verkreeg, heW 
naar Parijs deed terug ko* 
men, en met zijne bijzon
dere welwillendheid vereer
de. Van dien oogenblik af, 
tot aan fijnen dood, schreei 
Pater BENEDICTUS, onder
scheidene werken, zoo a |s ! 

1.° Regula: perfectionts, 
continens breve, acr luc*' 
dnm compendium totius w 
t'<È spïritualis redacta 0» 
unum punctum voluntat1' 
divivce, in, tres partes dtt' 
iributa, ènz. Dit eerst i» 
h e f Engelsch geschreven, 
daarna in het Fransch en 
Vlaamsch vertaalde werf 
werd ook door den scfl«J" 
ver zelven, eenige jar«» 
voor zijnen dood in het w" 
tijn overgebragt; er ontston
den achtereenvolgend ver 
scheidene uitgaven van t 
Rome, Panjs, Li/on, '* 
terbo en elders. — 2. » 
MoquiW pim et ffraW » 

file:///vlies
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guo exponit conversionis 
•sues primordia, 1602. — 3.° 
Liber variorum eXercitiorünt 
Spiritualiuiit, enz. Viterbo , 
1608.' — 4.° Mques Chrisli-
anus enz., 2,dl.n in 12.m o-
Parijs, 1609. DeHeerTnAY-
ER, een protestantsch predi» 
kant, nieuvvlings tot de Ca-
tholijke Godsdienst bekeerd, 
zwaait dit voortbrengsel den 
schoon sten lof toe, als heb
bende hetzelve niet weinig 
toegebragt, om hem tot den 
schoot der Kerk terug te 
voeren. Zie Relaiion etc, 
{Verhaal der bekeerihg van 
den Heer THATER), 4.e uitg., 
Luik, 1789, bladz. 18. 

FIMSAC (JOANNES) , doctor 
der Sorbonne en pastoor van 
Saini'Jean- enGrève,ovet~ 
leed in eeiien zeer gevor
derden ouderdom te Parijs, 
zijne geboortestad, als de
ken der theologische facul
teit, in 1638. Hij heeft o-
ver kerkelijke en ongewijde 
onderwerpen, verscheidene 
boekdeelen geschreven, 'vol 
van eene vervelende geleerd
heid. ^ Dezelve bestaan en
kel uit een zamenweefse] van 
aanhalingen, die hij door 
eenige aanhalingen met elk
ander verbindt, «onder eeni-
ge orde noeh wijze. Hij 
gaat van het gewijde tot het 
ongewijde over, doet in eenen 
harden stijl lange uitweidin
gen , en verveelt zijnen le
zer, terwijl hij hem wil on
derwijzen. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1." Traite 

etc, (Verhandeling oner het 
gezag der Bisschoppen) , Pa
rijs, 1606, in 8.vo —. 2 ° 
Een ander over de Vaste, ,— 
3.° De Vorigine etc. (Over 
den oorsprong der Paroch{-
en) — 4.°'Traitjsetc. (Ver
handelingen over de oor
biecht, over de afgoderij 
en over den oorsprong van 
de oude statuten der facul
teit van Parijs) enz. De
zelve zijn vereenigd onder 
den titel van Opera varia , 
Parijs, 1614, 2 dl.n in 8.vo 
en Opera selecta, Parijs, 
1621, in 8.vo 

FlMCAU ('VlNCENTlUS DE) , 
een Italiaansch dichter, 
raadsheer van Florence, zij
ne 'geboorteplaats, den 30 
December 1642 geboren, en 
in 1707 overleden, was lid 
deV akademie della Crusca 
en van de Arkadische. Zij
ne Gedichten, door zijnen 
zoon, in 1707, in foï. in 
het licht gegeven, en te Ve
netië, in 1747, in 3 dl.n in 
12,mo herdrukt, zijn kiesch 
en ademen den toon Van eenen 
man , die in de groote we
reld leeft. Hij was n iet rij k: 
CHRISTIN* , koningin van 
Zweden, vernomen hebhen-
de , dat hij moeite had, om 
zijne familie te doen be
staan , deed hem veel goeds; 
en hare edelmoedigheid was 
des te loffelijker, daar zij 
er op stond, dat men er 
nietg van zoude weten. Zie 
de Lofrede Van dien dichter, 
in de Levensbeschrijvingen 
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der Arcadiè'rs van CE ESC m-
BENI# [Zijne beste gedich
ten zijn de zes Oden, w'elke 
hij • op het door de Turken 
belegerde Weeiten vervaar
digde. De eerste viert de 
overwinning van het Christe
lijke leger; de tweede draagt 
hij aan keizer XÉOPOI.D op; 
de derde aanJOANNES SO-
BIESKI , koning vsa-Polen , 
en bevrijder van Weenen j s 
de vierde aan KAKEL V . , 
hertog van Lotharingen, die 
zulk een aanmerkelijk aan* 
deel aan deze overwinning 
had; de vijfde is aan den 
God dër heerscharen toege
wijd , en hij bezingt in de 
zesde de volslagene. neder
laag der Mahometanen. Fi-
LÏCAIA leefde onder COSMUS 
Hïê, aan wïen hij zijne Ge
dichten opdroeg]. 

FiwcASSiER (MARÏNUS) , een" 
Parjjsch priester, in 1733, 
in den-ouderdom van 56 ja
ren "overleden, Was pastoor 
ten platten lande, en vervol
gens kapellaan der Dame£ 
van Mirètniön. Hij is de 
schrijver Van een werk, vol 
zalving, tesn titel voerende: 
Sentimens etc'. {Christelijke 
•gevoelens, geschikt voorzie* 
ke memehen), in 12J&0; een 
werk, dat enkel uit aanha
lingen van de heilige Schrift 
en de kerkvaders bestaat. 
Pater Bouuotras bad een der- ' 
gelijk .geleverd, uitsluitend 
nit de heilige Schrift ont
leend, j 

FIÏAEAÜ ('JOANNÈS) , hoog. 
leeraar in de regtsgeleerd-
heid, en advokaat,des ko-
nings te Poïliers, in 1682, 
in den ouderdom van 82 ja
ren overleden, is voorname» 
lijk bekend 'door zijn Rek' 
tion etc. (Geregtelijk vet-

'slag,, over hetgene, water 
te Poitiers, betrekkelijk ik 
nieuwe teer der Jansenisten 
is voorgevallen, op lust der 

I koningin gedrtikt), Poitiers, 
i 1654, in 8.vo Het is in het 

tweede hoofddeel, dat men 
de onder den naam van Ont
werp van BouiiGFONTAiXB 
bekende anekdote aantreft-
FILÏJEAU verhaalt, dat zes 

! personen, welke hij enkel 
F door de hoofdletters hunner 

namen durft aan te duiden, 
zich in 1621* verzameld had
den, om over de middelen 
te raadplegen , ten einde w 
Godsdienst oinver te werpen» 
en het de'ismus op deszelft 
bouwvallen opterïgtën. Men 

heeft in 1756 gedrukt: j * 
' réalité etc. (De wezettlp' 

heid van.het ontwerp i>at 
i; B0VJtGF0XTAlNE)\ 2 dl." *n 

! 12.WO; een werk, dat wedet' 
lègd is door La Véritlete> 
(De waarheid en onschuld) 

; zegevierende op den lusten 
of acht' Brieven over net 

' ontwerp van BovnGFoNTAt' 
'XE), 1758, 2 dhn in 12.*' 

De sterkste! be-Wijsgrond»ltt 

deze wederlegging gébéüigj1 > 
is dat La Béalilé etc., WJ 
vonnis van het parlement va* 
Parijs,, van dën 21 A-W 
*758 verbrawd i s ; maar' ® 
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schrijver (D. GLÉMENCET) , 
bedacht niet dat de Provin-
ciales, bij vonnis van. het„ 
parlement van Provence Van 
den 9 Februarij 1667 ver
brand waren. Wat. hier ook 
van wezen moge, La iïéa-
Uté, ten onregte aan Pater 
PATomiiiiET (zi« dat arti
kel) toegeschreven, is ver
scheidene malen, herdrukt, 
in het Latijn vertaald' onder 
den titel van Veritas Con-
silii BvRGOFOXTE initi ,* in 
het Hoog- en Nederduhsch 
èh andere talan.' In'•• de laat
ste uitgaven vindt men een e 
lange beantwoording öp de 
Acht Brieven,* De beste 
uitgave ie die van Luik, 
1787 , 2 di:n in 8,vo » De • 
nakomelingschap, de gebeur
tenissen onder het oog heb
bende, die voor dezelve be
waard zijn, 'zal welligt be* 
ter oordeelen dan, wij, of 
dit ontwerp al dan niet be
staan heeft." — Dit zeiden 
wij » in 1783. Genoemde 
gebeurtenissen waren niet 
zeer verre meer af. Weinige 
jaren daarna zag rnen het 
Jansenismus inniglijk ver-
eenigd met het philoso-
phismus, aan de laatste de 
haar eigene dwalingen over
gegeven , en dien dweep-
achtigen sektengéest, welke 
de verwoesting in de Kerk 
van Frankrijk verspreidde. 
Een latere schrijver heeft 
zich over la Réalité aldus 
uitgelaten: » Ik ben er ver 
af van alle gissingen, ver
bindingenen bijeenvoegingen 

des schrijvers té willen waar
borgen. Ofschoon het geheel 
een treffend tafereel aan-* 
biedt,, en de gebeurtenissen 
niet al te zeer geschikt zijn , 
om hem het vertrouwen der 
lazers te doen winnen , ge
loof ik echter, dat de schrij
ver al te ligtzinniglijk, ee-
nige deelnemers aan dit in 
den beginne zoo geheim
zinnige , en thans in des-
zelfs uitwerkselen zoo dui* 
delijke werk • heeft aan 
gieduid. Vriendschapsver-
bïndtenissen zoo min ais on
bedachtzame handelingen of 
schriften, zijn niet voldoen
de, om die bedoelingen te be
schuldigen , Vooral in eenen 
tijd , waarin de wezenlijke; 
sektengeest weinig bekend 
Was, ett .waarin regtschapen 
lieden door den schijn kun
nen bedrogen zijn (zie A R -
NAUID- HENDRIK;—) Wat de 
zes voornaamste bewerker» 

, betreft, waarvan er in het 
ontwerp gesproken wordt, 
zoo laten wij het oordeel 
over dezelve aan diegene 
oVer, welke zonder voorin-

; genomen heid hunne werken 
en hun gedrag met den blaam 
zullen vergeleken hebben, 
welken laRélation vanJFiü» 
IEAU hun te last legt;" (Zie 
JANSENIUS , MoNTGERON, P A -
RÏS enz. Nog bestaat er van 
FIKCEAT/! 1'.° Les Arrêts etc. 
(De voornaamste vonnissen 
van het parlement van Pa« 
rijs), 1631, 2 dl.ninfol. 
•— 2.° Preuves etc. (Ge-
$eMedkundig& betbijzen vit: 
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het leven der heilige RA* 
DEGONDA). —3° Traite etc, 
(Verhandeling over de JJnU 
verMteit van Poitiers.) 

• FiLt.EAiT DE iii CHAISE. —-' 
Zie CHAISE (JOANNES DE LA). 

F1M.IUCIUS ( VlNCENTIUs) , 
een Jesuit , t& Sienna, in 
1586 geboren , onderwees de 
wijsbegeerte,' de wiskunde 
en de godgeleerdheid, was 
penitentiarius te Rome', en 
hoofd-casuist van het heilig-
officie. Hij overleed in 1622. 
Er bestaan van hem: Zede
lijkeVoorstellen, Lyon,, 
1633, waarin hij soms eene 
al te toegevende izedeleer, 
schijnt te predikend 

, FINE (OBONTIÜS) 5 te RH-
anpon in Vatiphiné, in 1494 
geboren, werd door FRAN-
CISCÜS I . verkozen, om de 
wiskunde aan het koninklijk 
collegie-te onderwijzen. Hij 
bezat vele genie .voor de 
werjk'tuigkunde, en vervaar
digde een uurwerk van eene 
zonderlinge uitvinding. Men 
heeft van hem verscheidene • 
meet-, gézigt-, aardrijks-
en sterrevoorzegkundige wer-. 
ken , in 3 dl.« in fol. verV 
eenigd; 1532,1542 en 1550, 
Hij waj3 zeer aan de sterren* 
voorzegkunde gehecht, en 
meer dan een wiskunstenaar 
zulks behoorde te zijn;maar 
men heeft het reeds gezegd: 
de wiskunde laat* den geest, 
zoo: als' zij denzelven vindt, 
FiNÉ overleed zeer arm, in 

1555. De schoóne geesten . 
bedekten zijn graf, met ver- j 
zen en grafschriften. Hij \ 
had tot spreuk aangenomen: 
Virescit vulnere virtus. Men 
kan over ORONTIUS FINE raad* 
plegen de Memoriën van Ni' 
CEROX > 38.e deel; die van | 
den abt GOÜTET, over het 
koninklijk collegie, en Gui-
DO ALLARDBïblïothbque rftt,: 1 
Dauphiné» 

FINIGUERRA. — ZieMAso. 

+ FINK(FREDERIK AUGUS
TUS)', in 1/18 te StréMiti 
geboren, sedert 1744 Pn"* ;> 
stsch officier, sedert 1759» 
luitenant-generaal, gedroeg 
zich bij herhaling als een 
held, tot dat hij op den 21 
November 1759 met een corps 
van 12,000 man de wapens 
nederlegde, wijl zijne troe
pen door het gevecht van 
den vorigen dag, jmet de 
Oostenrijkers onder SINÖEREI j. 
BRENTANO en prïns STOI.RER6 
bijna ter helft gesmolten» ; 
zónder krijgsyoorraad , ' etl 

van alle kanten, door een 
veel sterker vijand ingeslo
ten waren. Hij werd gevan* 
gen genomen, om welker6' 
den deze slag d e » 
vangst Wnkenfang)g<MOeffll 
werd. FINK had FBEDERIK 
den Groote meermalen "P 
het gevaarlijke zijner.•'•stel* 
Jin'g opmerkzaam gemaakt > 
en het ongeval voorspeld» 
hij schijnt dus in het oc>g 
der nakomelingschap VO1K°* 
men geregtvaardigd, °* 
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schoon ook de, na den vre
de, op bevel dës konings, 
belegde krijgsraad, hem, be
nevens de veldheeren VON 
REBENTISCH en GERSDOBF als 
Schuldig verklaarde, en in 
1763 naar Spanttau verwees. 
Hij werd daarop veldheer ih 
Deensche dienst, doch over* 
leed reeds in 1766» 

•f FlNKENSTEIN (KABEL Wl l i -
JLEM Rijksgraaf von), den 11 
Febrnarij 1714 geboren , is 
bekend als een der uitst'e-
kendste • Pruissische staats
mannen. Nadat hij zijn va
derland als diplomaat aan on
derscheidene hoven nuttige 
diensten had bewezen , riep 
hem. FREDERIK I I . , in 1749 
ra» Petersburg, werwaarts 
hi| „zich in 1747 om staats
zaken begeven had , , terug, 
om hem tot kabinëts-minister 
te maken , in welke hoeda
nigheid hij 50 jaren rusteloos 
werkzaam was, en eerst in 
1799, na de feestviering zij
ner vijftigjarige dienst, om 
*ijn ontslag verzocht, zonder 
«ich daarom geheel en al 
aan de publieke zaken te 
onttrekken. Hij overleed in 
1800. 

, FlORAVANTI (LEONARDUS) , 
een genees- en -heelkundige 
en alchimist, te Bologna i n ' 
het begin der Zestiende eeuw 
geboren. Hij werd door de 
universiteit van Bologna tot 
doctor uitgeroepen. De Paus 
benoemde -hem tot ridder, 

X. DEED. I 

en van den keizer ontving 
hij den titel van graaf. Hij 
Verwierf eenen schitterenden 
roem ,-., dien hij tot aan zij
nen dood, den 4 September 
1588 voorgevallen, behield. 
Zijne werken worden : wel> 
onthaald, en vooral: 1.° Lo 
SpeccTiio di Saienza. timver*, 
salelibri tre, Venetië, 1609, 
laatste uitgave; in het Latijn 
vertaald, Frankfort, 1625 , 
in 8.vo, en in het Fransch, 
door CBAPPUIS, 1584, in 
8.vo. ,— 2.o Del reggimento 
della petta, laatste uitgave, 
Venetië, 1625, in het Hoog» 
duitsch vertaald, Frankfort, 
1622, in 8.vo 

FIORI (MARIO in). <—Zie 
MARIO NUZZI. 

FlRENZUOtA (ANGEto), te 
Florence den 28 September 
1493 geboren, een dichter 
en religieus der Congrega
tie van Vallombrotd, had 
vroeger te Rome als advo-
kaat werkzaam geweest» Hij 
was bij Paus CJLEMENS VTI. 
bekend, en stond bij denzel-

' ven in achting, welke op
perpriester veel vermaak 
schepte in het lezen, zijner 
werken. Hij overleed kort 
daarna te Rome in 1545;;. 
Hij heeft veel in dichtmaat 
en in onrijm geschreven,. 
De uitgave zijner prozaïsche 
Werken,, van,, Florence,, 
1548, in 8.vo, en die zij» 
ner Gedichten > 1549 in £ . V 
worden gezocht.' Zijne ver» 
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taling van den Gouden ezel, 
Venetië, 1567 in 8.vo, is 

«• ' • zeldzaam. Men vindt eenige 
j Capitoli van hém, met die 

• van BERM. Hij heeft ook 
eenige Blijspelen vervaar
digd : i, LUCHH, Florence, 
1549, in 8.vo; La Trinu-
zia, 1551, in 8.vo 

-f* FIRMIAN (LEOPOED MA-' 
XIMILIAAN DEJ, den 11 Oc-
tober 1766, te Trente uit 

*" . . eenë aanzienlgke familie, 
die7 onder • het Oostenrijk-

[ sche bestuur groote posten 
bekleed heeft,' geboren* Zijn 

]*'•"•• vader, de graaf BEFIRMIAN, 
was minister fëMilane, 
en is een der grootste be-

i scTiermers, der Universiteit 
Ü van Pavia geweest. Hij gaf 
|i reglementen voor de Bis* 
|! schoppen uit en maakte er 
jij in 1769 , die de levendigste 
[lj tegenspraak verwekten y men 

zie hierover de NóUvelles 
v \ Ecclésiastiqueg van den 31 
K' Januarij 1769. In die van 

den 1 1 December 1782 wordt 
die zelfde Heer hoog ge« 
prezen,, die zich ongeroepen 
tot r ëg te r" stelde , over' de 

/ regtzihnigheid ' d e r godge-
((!.'•. leerde t h e s i s , en" d ie j in 
;j dit op'zigt tegen de leeraars 
jj uitvoer. Op hel einde der 
!j vóórgaande eeuw waren er 

twee prelaten van den naam 
van FIRMÏAN: LEÓIPOÜD ERNST,» 

i Bisschop van Seceauf na-
! derhand van Passau, tot 

kardinaal benoemd, in 1772; 
[ en in zijn Bisdom van P a * -
i *au over leden, den 13 Maart 

K . •'• ' . , 

1 7 8 3 , en ViRGiiaus MARIA i 
AUGÜSTINUS , Bisschop van 
Lavant en Corinthië, ra- • 
derhand prevoost van het 
kapit tel van Salzburg en 
Senior van dat van Pcmatt, 
overleden op het einde van 
1788. De beide prelaten wa- , 
ren broeders van den mi
nis ter in*' Lombardyê'i en 
men w i l , dat ook zij niet > 
vrij waren van vobroordee-
l e n , omtrent zekere onder
werpen: men stelt heh voor 
als tegen de Jesuiten zijn
d e , doch men moet'welligt 
wantrouwen, hetgene watde 
Nouvelle* Eeclèti&sÜouet;, 
een zeer Verdacht gezag, te 
dien opzigte zeggen* LKO-
pojct» MAXIMIMAAN DB FM* 
MIAN was eerst Bisschop van 
Lavant; hij werd tot dien 
zetel bevorderd in 1800, e" 
naar deh ' Aartsbisschoppe* , 
lijken Stoel van Weenef 
verplaatst , den 19 Apr» 
1828 , in de plaats van den 
Heer HOHENWARTH. Men 
heeft willen vooronderstel
len , dat hij vóoroordeelen 
van zijnen oom had overge
ërfd ; doch men kan te dien 
opzigte geene bepaalde daad-
zaken opgeven. Na langen 
tijd aan eene zwakke ge
zondheid gekwijnd té heb
ben* overleed hij op den % 
November 183i in «Dg 
aartsbisschoppelijke hooW" 
stad Weërien. 

FIRMICÜS-MATERNÜS (Jfl-
l i ü s ) , deed onder de kiB ' 
deren van KONSTANTUN > ee" 
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ne uitmuntende verhande
ling in het licht verschij
nen} Over devalsaMeidder 

a ongewijde godsdiensten. De 
schrijver, de ijdelheid der 
afgoderij aanloonenle , ont
wikkelt verscheidene pun
ten der Christelijke gods
dienst. Men heeft dit werk 
Wet den MiNUTïuS F E M X in 
het licht gegeven"» te heij' 
den, in 1672, in 8.vo, en 
in 1699 met de aanteeke» 
ningen van JOANNES Wou-
v v È R i - . • ';• •' 

FiRMiilANüö \ Bisschop 
van Cissarea in CappUdociè' 
de Vriend van ORIGENES , 
koos partij voor den heili
gen CïPRiANUS. in het : ge
schil over1 hét herdoopen , 
dergene, welke door de 
ketters gedoopt waren. Hij 
schreef, zegt m e n , over 
dit onderwerp een en Brief 
aan den heiligen CYPRIANÜS , 
in. welken ai de redenen, 
welke het gebruik der ker
ken van Afrika Iconden wet
t igen, met kracht ontwik
keld zijn. (Zie CYPRIANÜS-— 
Heilige •—). Doch in eene 
verhandeling van Pater M A R -
'CEbiiiNUs MOIIKENBÜHE, een 
rekolletmofinik, te Mun
ster, 1790, in 4.tó gedrukt, 
beweert men', dat deze 
BHéf, ten önregte,aan FiR~ 
MIWANÜS wordt toegeschre
ven * en dat dezelve aan èe^ 
nigeri Donatist van Af rikte 
toebehoort, die dénzelveh-jj 
om hém nieer gewigt bijtè* 

zetten , op rekening .; van 
FiBMriiUNüs heeft giesteld: 
de in deze verhandeling ont
wikkelde redenen zijn'alle
zins aannemelijk. FlBHÏIMA-
Nus bekleedde * in 2 6 4 , het 
voorzitterschap in de eerste 
kerkvergadering van Antio-
chië tegen P A U I U S SAMÖSA-
TENUS. Hg stond op het 
punt , om zich naar eene 
tweede kerkvergadering te 
begeven , waarin die hard
nekkige ketter moest ver
oordeeld worden ; maar hij 
overleed op- w e g , vojgens-
Pater PAGI en F Ï ,EURÏ ih 
269 . . BARONJUS plaatst zij
nen dood in 272. De schrij
ver der bovenvermelde ver
handeling, bewijst, dat dè 
tweede kerkvergadering vatt 
Antiochië niet vóór het jaar 
272 is gehouden, en d a t , 
bijgevolg j FIRMILUMUS tot 
dat jaar heeft geleefd. 

f FïRMIN Of FlBWlNIÜ» 
(Heilige), eerste "Bisschop 
van Amiensi leerling van 
den H, JBUWJESTÜS te Paan-
péluna - in de derde eeuwr 
geboren, predikte te Beau* 
veais,, te Amiehs;«n overleed 
in 287 als martelaar in- Aë' 
ze laatste stad. Zijn leven, 
door eënen' ongenoeiïïden be-s 
schreven; én door \ Pötee 
SUYSKEN met beoordeélerïdö 

• aante'èkenifigen verrijkt,' i s 
ïn* de verzameling Van Boi> 
LANDUS ' op'getfömeft» •;-*- FlR<* 
AUN (Heilige)i de Belijder* 
Was de «terdfe Bisschop vail 
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Jymen*. tOok zijne levens-

Ëschrijving wordt bij de 
tllandisten gevonden. -— 

•FIRMIN{Heilige), S.e of 4.e 
Bisschop van Mende, leef-

- >4e tegen 'het einde der 4.* 
4euw. —•? FIRMIN (Heilige), 
zevende Bisschop van ver-
ttyn, te Toul, in de vierde 
epuw geboren, bestuurde 
zijn Bisdom met wijsheid , 
•én overleed van schrik, toen 
idé stad Verdun in 502 be-
jfëgerd werd. — FIRMIN 
^Heilige) Bisschop van Usez, 
in 509 geboren, was in541 

• hij de kerkvergadering van 
Drlean* en in 551 ..bij de 

. tweede kerkvergadering van • 
Parijs tegenwoordig, be
stuurde zijne kerk met ijver, 
en-overleed in *553. 

"Fmawtis (MARCUS), een ' 
vermogend man, uit Seleu-

l cia in Syrië, liet zich, om 
de koningin ZENOBIA , wier 

\ vriend hij was, te wreken, 
tot keizer van Egypte uit- ; 
roepen» AUBEMASIIIS. trok 

. tegen hem op, nam hem*ge- ' 
vangen, en na hem allerlei 
folteringen te hebben doen 
ondergaan» ontdeed hij zich 
in het jaar 273 geheel en 
al van hem. Hij was een 
man van eene reusachtige 
gestalte., en die eene ver
bazende kracht bezat. Men 
noemde hem den Cycloop. 
MenK kon, zegt men, op 

.» zijne borst als op een aan
beeld slaan, zonder dat hij 
er eenige smart van gevoel
de. De uitgestrekte handel» 

R. 

welken hij met de Sarrace-
nen en Indianen dreef, bad ; 
hem in het Oosten veel aan
zien verworven. 

' • . * FIRMONT (HENDRIK ESSEX 
EDGEWORTH D E ) , een Catho-
Jjjk priester, en algemeen-
Vicaris van het aartsbisdom 
Parys, werd in 1751 te Ed-
geteortown in Ierland gebo- > 
ren. Hij was uit eene zeer, 
aanzienlijke familie in het 
graafschap Midlesex in JE»--
geland gesproten, die onder 
het bestuur van EMZABETK 
naar Ierland v/as overgesto» 
ken, [Drie jaren na HENDRIKS 
geboorte, verzaakte zijn vader 
ROBEBT EDGEWOATH , eep An« 
glikaansch predikant, het Pro* 
testantismus en deed afstand 
van zijn Predikantsambt,om 
de Cathölijke godsdienst te 
omhelzen. Het geslacht van 
EDGEWORTH was altoos be« 
kend geweest als vijanden 
van de belangen der STÜ* 
ARTS, en bij gevolg ook van 
de leer der Roomsche kerk» 
RÖBERT EDGEWORTH, dezelf*. 
de gevoelens koesterende» 
ontmoette eens een Protes-
tantsch Prelaat, die van e*" 
ne reis door Frankrijk te
rugkeerde; in zijn onder
houd met denzelven, h^B* 
hij het gesprek op de_Ca* 
th'olijken en betuigde srijn*11 

afschrik van hetgeen Ml» J 
onze bijgeloovigheden en OJ' 
goderij noemde. Met «e 
uiterste verwondering hoor* 
de hij den Bisschop beva
ren , dat men hen geens*»1* 
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van afgoderij konde beschul
digen , die niet de Hostie, 
maar JESUS CHRISTUS,, als 
in dezelve tegenwoordig zijn* 
de , aanbidden. De Bisschop 
voegde er bij, dat de Pa
pisten , ten opzigte der we
zenlijke tegenwoordigheid 
gelijk hadden, en gaf zelf 
blijkbaar genoeg te kennen,' 
dat zijne waardigheden , zij
ne betrekkingen en tijdelij
ke belangen hem slechts 
verhinderden, om de waar-' 
heid geheel te erkennen en 

-Jiaar lichtte volgen. EDGE» 
WORTJI was verbaasd over het-
gene,dathij van den Prelaat 
hoorde, en diens daarmede 
strijdige handelwijs. Hjj be
geerde zelfs de leerstellin
gen der beide kerken en de 
geschillen, welke haar ver-
deelen, te onderzoeken. 
Hij ondernam dit werk, 
met even zoo veel goede 
trouw, als naauwgezetheid, 
door het lezen van de heilige 
schriftuur en van de Kerkver* 
naders der eerste eeuwen. 
Hij onthield zich gedurende 
dien: tijd van omgang met Ca» 
tholijken, maar hij had me
nigvuldige gesprekken met de 
Predikanten, zijne ambtge-
nooten. Op zekeren dag, moe
tende prediken, beklom hij 
den predikstoel; maar de in
nerlijke overtuiging zege
vierde in dien oogenblik op 
hetgeen zijne bediening 
scheen te vorderen; hij kon 
zelfs den tekstzijnerredevoe-
ring niet uitspreken, verliet 

den predikstoel 'en beklom 
hem nooit weder} vervol-ï 
gens , door de verlichting der 
waarheid in zijn besluit ge
leid wordende, begaf hij zich 
naar Dublin, ontving er de 
onder wij zingen van eett Ca« 
tholijkPriester, en verzaak
te zijne dwalingen- in te
genwoordigheid van getui-• 
gen. Hij had, dezen stap 
doende , de gevolgen bere
kend, welke niet dan- zeer' 
gewigtig konden^ zijn. Dé 
wetten tegen de Catholijken 
in Ierland, bestonden des-
tijd» in hare vojle gestreng
heid; en een Predikant» 
die hunne verachte en ge
hate Godsdienst omhelsde» 
had de ongunstigste bejege-
ningen te wachten* Over- / 
heden, vrienden, bloedver
wanten , alles verklaarde zich. 
gelijkelijk tegen hem. Hijl 
verliet Ierland in 174& uw 
zette zich te Toulouse ne
der met zijne drie zonen, 
ROBBBT» HENDRIK en Us-
SBER » en. eene dochter. Zij
ne echtgenoote volgde hem 
in zijne ballingschap en om
helsde insgelijks de Catho-

""lijke Godsdienst; gelfik ook 
kort daarna haar broeder 
deed, die vervolgens Pries
ter werd en te honden over
leed, i& de afzondering de 
verhevenste deugden beoe
fenende. Bij zijn vertrek uit 
Ierland, was BOBERT genood
zaakt geweest, tot het ge
bruiken van alle mogelijke 
voorzorgen tot het ^behoud 
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zijner goederen, welke in 
zijn geval, door de onbillij
ke wetten, aan den naas
ten Protestantschen bloed
verwant toegewezen Werden , 
en welke onregtvaardige wet
ten sommigen zijner bloed
verwanten wilden doen gel
den; en de haat tegen hem 
grensde aan woede. Hij 
vond.echtètfgelegenheid, om 
zijne eigendommen, door 
eenen getrouwen zaakgelas
tigde f- te doen besturen. 
Doch in 1769, na zijnen 
dood, gevoelde zijne wedu
we de noodzakelijkheid om 
andere inrigtingen te ma-, 
lcen. Zij Ijeerde met haren 
oudsten zoon ROBERT en met 
hare dochter naar Ierland 
terug, en beschikte over hare 
goederem . Zij bragt bij de
ze gelegenheid eenigen tijd 
te Corek door, bij den Heer 
MOYLAN, een Catholijk in
woner dier stad, wiens zoon 
destij ds té Toülome studeer
de. Tusschen dezen jongen 
MOÏIAN en onzen HENDRIK, 
had eene zeer naauwe vriend
schap plaats'.. HENBRIK ED-
GEWORTH studeerde in de
zelfde stad , en légde wel
dra de gelukkigste geschikt
heid voor de wetenschap, 
pen aan den dag. Nadat 
hij bij de Jesuiten, zijne 
rhetoriea geëindigd hadj 
werd hij naar Parijs gezon
den, alwaar zijne geheelè 
familie hem spoedig volgde. 
De jonge HENDRIK werd in 
het Seminarie der drie en 
dertigen geplaatst, en ves

tigde zich, na het oiitvan- j 
gen der heilige orden, in 
het Seminarie der vreemde f' 
zendingen, alwaar verschei* 
dene Geestelijken' gehuisd 
waren, ' zonder op eeniger-
lei wijze aan de zending 
verbonden te zijn. Hij had 
den naam van DE FIRMONT 
aangenomen, maar een oud 
landgoed van zijn geslacht f 
voorzeker geenszins uit ijdel
heid om zich in de oogen 
der wereld" te verheffen; 
maar waarschijnlijk uit hoof
de der moeijelijkheid, wel
ke de meeste Franschen on» 
dervonden, om den naam 
van EDGEWORTH goed-uit-te 
spreken. Bij de Èngelschen 
behield hij dezen laatste» 
en al zijne brieven zijn dus 
geteekend. Te Pari/s noem
de men hem liever de Aht-Di 
FIMIONT, onder welk"* 
naam hij ook algemeen bekend 
is.] Zich voornamelijk met 

het gewetensbestuur te*J| i 
houdende, werd hij in 1'' ' 
debiechtvader van Mevtof 
EwzABEtH vah JFranhnp . 
Maar hetgene, wat de 'abt D« 
FIRMONT voornamelijk hee» 
bekend gemaakt, is de g^ 
vaarlijke eer, 'welke hijg6" 
noot," om den ongeluk^" 
LODEWIIKXVI. in zijne laat
ste oogenblikken bij te'staW' 
Het hartverscheurende too' j 

neelj dat tusschen öezC" i 
deugdzamen geestelijke e ! 
het doorluchtige slag'"ttJ 
plaats had, is genoeg?8»111 

. bekend, en bijna onnoodig» 
l om alhier herhaald te W°r' 
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* den. Na deft~kóning aï̂  de 
hulp zijner bediening te heb
ben verleend, wilde de abt 
BE FIBMONT, het slagtoffer 
nog tot op het schavot ver
gezellen , en het is op den 
oógenblik, dat de koning 
hetzelve zou beklimmen, dat 
hij hem deze gedenkwaardi-
ge woorden toesprak: Mis 
de Saint Lovrs, montezau 
ciel! {Zoon, des heiligen ho-
VEWIJK'S , klim ten hemel!). 
(Toen de scherpregter den 
vorst dé haren afsneed, en 
hem de handen wilde bin
den , scheen de ongelukkige 
LODEWUK aangedaan, en wei
gerde het laatste, zeggende: 
Ik ben van mij zelven ze
ker : men hield er echter 
op aan; als wanneer BE FÏR-
MONT zeide, » Dit is het 
laatste offer', een trek van 
overeenkomst te meer met 
Jmes CHRISTUS" en oogen* 
blikkelijk strekte hij de han
den met onderwerping uitj. 
EttGEWORTH bleef bij den ko
ninklijken martelaar tot Op 
den oógenblik, dat het of
fer voltrokken was. Hij deed 
het bloedige hoofd van den 
onschuldige aan het volk ver-
toonen, en werd zelf met 
het bloed bespat, dat er uit 
druppelde. Hij bleef nog 
eenigen tijd te jPar^>,door 
het verlangen opgehouden* 
om zoo veel als hij zou kun
nen de ongelukkige pririsés, 
Mevrouw ÉLIZABETJFI te troos
ten ; maar zoodra deze enge! 
van deugd, had opgehouden 

te bestaan^ Stak hij naar 
Engeland oVef, van waar hij 
zich naar Schotlaiïd begaf, 
nin aan MONSIEUR, bröedei* 
des konings, den toebetrouw-
den schat der laatste gedach
ten van den koninklijken 
martelaar en van zijne ge* 
voelvolle zuster ELIZIBETH, 
over te geven. Te Londen, 
teruggekeerd, werd hij door 
LODEWUK XVIII. uitgenoo-
digd, om zich naar Blan
kenburg te begeven, alwaar 
deze VOrst zich alstoen be
vond. Hij bleef tien jaren 
bij hoogstdeszelfs persoon. 
De koning belastte hem met 
onderscheidene gewigtigé 

' zendingen, onder anderen om 
het teeken der orde van den 
heiligen Geest, aan PAUI. I* 
keizer van RüslaMte bren
gen. [Deze vorSt werd op-
het gezigt vaii het eerwaair-
digè gelaat van FiBMötit zoö-< 
danig getroffen, dat hij zich , 
voor hem op de kniën neder» 
wierp, en hem om zijnen Ze* 
gen verzocht}. Tóén, tén ge
volge der gevechten, welke 
Europa . van' bloed deden 
stroomen, Fransche krijgs
gevangenen , met wonden be
dekt naar MittaVf waren ge* 
voerd, ga^ de koning last , 
dat men het hun aan geené 
hulp zou laten' ontbreken, 
terwijl de koningin mét hare 
dames,'én MéVroüw1, de her
togin van ANGOÏHUBMB, zich 
bezig Heldert met hét ma
ken yan pluksèly ten, einde" 
de wonden/de* Fransche ge-

4 • • • 
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kwetsten te kunnen verbin
den» De abt DE FipnioNT van 
zijnen kant, vervoegde zich 
bij de zieken, om hun de ge
nademiddelen der Godsdienst 
aan te bieden» Een e pest-
achtige ziekte, die zich on
der de gekwetsten Veropen-
baarde, kon zijne Christe-

, lij ke liefde niet verkoelen, 
en hij bezweek als slagtoffer 
van zijnen ijver, den 22 Mei 
1807, door al dé leden der 
koninklijke familie hartelyk 
betreurd. De prinsen ver
eerden zijne hjkplegtigheid 
met hunne tegenwoordigheid. 
£De koning schreef eenen 
eigenhandigen brief aan den 
Heer ÜSSHER EDGEWORTH, 
om hem zijne droefheid over 
den dood zijns waardigen 
broeders uittedrukken en dit 
bewijs van 's Vorsten gene
genheid, is een kostbaar ge
denkstuk voor het geslacht 
des eerbiedwaardigen biecht
vaders]. Ook verwaardigde 
zich de vorst, om voor zijn 
graf het volgende opschrift 
te vervaardigen: 

D. O. M. 
Hic Jacefc 

reyerendissimus vir 
ÏÏENWRCÜS ESSËX EDCtEWORTH 

DE ElRMONT, 
, «anctaj Dei ecclesia; Sacerdos, 

vicawug generalis ecclesia pari-
«iehsig, e t c , 

qui 
reaemptorisnostriyesiigiaienens, 

OCUlus CBBCO, 
pater pauperum, 

. LUDOVICUM XVI 
at» unpiis rebellibusque subditis 

morti deditum 
ad ultimum certamen 

roboravit, 
«trenuoque martyri tcelo* apertos 

• ostendit. ; 
E manibus regicidarum 

mira Dei protectione 
ereptu», • 

• ' , IiUDQVICO X V I I I , 
eum ad sevocanti , 

ultro accurens, 
ei per decem annos, 

regire ejus familire 
nee non et fidelibüs sodalibus 

cxemplar virtutum, 
levamen malorum, 

sesé priëbuié. 
Per multas et varias regioncs 

temporum calamitatè 
'•' - actüs, 

illi quem solo ,colebat 
semper similis 

pertransiit benefaciendo» 
Plenus tandem boriis operibus 

obiit . 
die 22.° Maii mensia 
anti. Domini 1807 • 
SBtatis vèroSuce62. 
Requiescat in pace. 

De abt BOUWENS sprak den 
29 Julij 1807, te Londen, 
de Lijkrede van dezen deugd* 
zamen geestelijke uit , de
zelve is later teParps, 1814, 
in 8.vo gedrukt.; Er bestaat 
eene Briefwisseling van deo 
abt DE FIRMONT , onder Ae-
zen titel in het licht gegeven 5 
Lettres etc. (Brieven vanden 
Abt EDGEWORTH , Biecht' 
vader van LoDSWIJJiXVhi 
aan zijne vrienden, geschr?' 
ven van 1777 tot 18071 met 
Memqrien over zijn Jevefi* 
door den eerwaarden iBO-
MAsR.* * *',uit hetEngeltch 
vertaald), Parijs, 1818,1 
deel, in 8.vo 

FIBMOS, veldheer derMoo* 
ren in Afrika t stond in het 
jaar 375 der Christelijke tijd
rekening tegen VAIENTINI* 
ANUS I . op. Na grooteveï-
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woestiiigen te hebben aange-
rigt , Zag hij zich genood
zaakt , om niet levend in de 
handen der Romeinen te val
len, van zich zelven te wur
gen. •* 

FISCHÈR of FISHEB (JOAN-
NES),- in 1453 of 1455, te 
Beverley, in het Bisdom 
York geboren, doctor en 
kanselier der universiteit van 
• CambridgCtbisschop van Ro-
c/tesler, biechtvader der ko
ningin MARGABETHA, onder
wijzer van HENDRIK VIII . , 
wilde zijnen kweekeling, 
toen deze/ vorst zich om eene 
minnares van Rome scheid
d e , niet als hoofd der An-
glikaansche kerk erkennen. 
HENDRIK liet hem gevangen 
zetten, en vernomen heb
bende, dat Paus PAULUS III. 
voor hem eehen kardinaals
hoed bestemde, zeide hij , 
«pottender wijze op den Paus: 
» Dat hij 'zijnen kardinaals
hoed zende, wanneer hij wil, 
ik zal zorgen*, dat; wanneer 
dezelve aankomt, het hoofd, 
waarvoor hij bestemd i s , niet 
meer zal bestaan." In de 
daad, HENDRIK betrok dezen 
eerwaardigen grijsaard dade
lijk voor hetgeregt,dieden 
21 Junjj 1535 onthoofd werd. 
Zijn tachtigjarige ouderdom, 
en de diensten, welke hij 
aan dien vorst bewezen had, 
hadden hem eenen zoo wree-

, den dood behooren te sparen, 
zelfs al hadden zijne deug
den en zijne onschuld, zijnert 

lof nietjuitgêmaakt.' FISCHÈR 
bezat veel verstand én een 
zeer gezond oordeel. Hij was 
eén der beste zin twisters, 
over gelóofsgeschillen van , 
zijnen tijd. Al zijne Wer
ken zijn in één deel in fol. 
te Wwrzhwg, in 1597 in 
het licht gegeven. Men ziet 
ér onderscheidene verhande* 
l ingenin, tegen de dwalin
gen van LUTHER. Eene, De 
unica MAGDALJEXA, tegen 
JACOBJUS FABRI STAPULENSIS 
en J.USTUS CMCTHOÜE (zie 
MAGDAIENA). Men heeft er 
het werk bijgevoegd, dat den 
naam draagt van HENDRIK 
VIII . , tegen LOTHER , het
welk sommigen meenen van! 
FISCHÈR te zijn* 

FISCHÈR (JOANNBS'BÉRNAR-
DUS), een Duitsche bouwkun
stenaar, te.TTeenen, in 1650 
geboren, heeft de schoonste 
nieuwere gebouwen dier stad 
opgerigt;' onder anderen, de 
Stallen des keizers, de ïian* 
telarij van Bohème, het Bel' 
vedère, of paleis van prins 
EÜGENIÜS , dat van Schön-
brunn enz. Hij is in 1724 
overleden. Ofschoon zijne ' 
gebouwen niet zonder gebre
ken zijn , hebben, dezelve " 
echter in hun geheel, eene 
trotsche en edele zamenstel-
ling; het laatste vooral heeft, 
ofschoon de uitwendige sie
raden al te zeer overladen 
zijn, groote schoonheden. 
Indien hetzelve ruimer was, 
!5ou men er sedert lang het 
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keizerlijke paleis van ge
maakt hebben. Daar het
zelve uit den op denTurken 
veroverden buit, gebouwd 
iverd, heeft een letterkundige 
voorgesteld, er dezen dicht
regel van ViRGiuus, tot op
schrift boven te plaatsen: 

Barbarico postes auro spolüs-
que superbi. 

[Het beste gebouw van Fi-
SCHER is de kerk van den 
;H. KABEL BoEROMEiia, in 
eene der voorsteden van Wee-
nen geplaatst. . Hij had het 
gebrek van al te mild te zijn 
met zijne sieraden. Er be
staat van hem eene Proeve 
van geschiedkundige Bouw
kunde , of Verzameling van 
oude Gebouwen (Joodsche, 
Egyptische , Syrische, Pei1-
«ische, Grieksche, Romein-
sche, Arabische, Turksche* 
Sinesche, enz,) met verkla
ringen in het Hoogduitsch 

* en Fran sch, Leipzig, 1728]. 

* FlSCHER (JoANNES EBER-
ÏÏARDUSY, een geschiedschrij
ver , geboren te Esslingen 
in Zwaben, in 1697. Hij 
was hoogleeraar der geschie
denis en oudheden te Peters
burg, \ü\. van d$ keizerlij
ke akademie en een der ge-
leerde reizigers in 1739, 
door het hof van Rusland 
uitgezonden, om waarnemin
gen in Siberië te, maken, 
die bijna acht jaren duur
den. Van zijne reis terug
komende hield hij zich met 
de uitgave zijner schriften 

bezig, en overleed den 24 j 
September 1771 in den ou- | 
derdom van 74 jaren. Hij | 
heeft in het Hoogduitsch I 
nagelaten: l . a Geschiedenis 
"van Siberië, sedert de ont
dekking" van dat land tot 
op deszèlfs verovering door 
de Bussen, Petersburg, \ 
1768, 2 dl.n in 8.vo G. f, j 
MULLER, gaf vervolgens een > 
meer volledige Geschiedenis ( 
van dat land in het licht, j 
maar die geen nadeel heeft j 
toegebragt aan het goede 
onthaal vandievanFiscHER, 
—.2.° Over den oorsprong * 
de taal, de zeden, der 
•ffloldaviërsj dit geschrift 
vindt men in den geschied
kundigen almanak van P-e" 
tersburg, in het jaar 1770» 
— 3.° Over den oorsprong 
der Amerikanen, ibid, 1771» 
~*- 4.° Petropolitaansche 
geschilpunten; Gotiingen, 
1770, in 8.vo, 119 bladzij- ! 
den. Dit werk bevat vier ver
handelingen ; men spreekt 
in het eerste Over den oor' 
sprong der Hongaren, die 
de schrijver niet bij de Hun* j 
nen uit het Noorden van j 
Sina gekomen , maar bij de 
Yongeren, een volk hij Tour- i 
fan Wonende, zoekt. Vol- , 
gelig FiSCHER, begaven dd. 
Yongeren zich naar BitAp^e > 
van waar zij door de P&' 
zinaci.ërs verjaagd zijnde • 
zich in JPawMffwJè'vestigden» 
Hunne taal is uit het Tar* ( 
taarsch, Scythisch en de 
landspraak der Vogoulen» 
samengesteld.' De twee- i 
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de verhandeling is geti
teld^ De gente et nomine 
Tartttrorum ,• item de pris-
cis Mogolia eorumque lin-
gila; de derde heeft tot ti
te l : De variis nöminïbus 
Sinarum 'titulisque impera 
torunty de *vierde (in het 
Hoogduitsch) handelt over 
de Hyperborische volken. 
FÏSCHER heeft in handschrift 
een Siberisch woordenboek 
nagelaten , dat hij naar de 
bibliotheek van Mot tingen 
zond, waar heit bewaard 
wordt. 

FISCHET (WILLEM) , doctor 
der Sorbonne, in 1467 rec
tor der universiteit van Pa-

• rijs, beriep twèè jaren daar
na (gezamenlijk met JOANNES 
DE LA PIERRE zijnen vriend) 
MARTINÜS CRANZ, ULRICH 
GEKING en MICHAEL FRIBUR-
«ÉR , Duitsche Boekdruk
kers , welke de eerste wer
ken, die in Frankrijk ge
drukt zijn, ter perse legden. 
FISCHET verzette zich tegen 
het voornemen van LODEWHK 
X I . , die den scholieren de 
w.apenen wilde doen opne
men. In 1470 begaf hg zich, 

' inet den kardinaal BESSARION, 
naar Rome. Paus SIXTUS 
IV. overlaadde hem met eer
bewijzen, en benoemde hem 
tot hoogstdeszelfs opper-ka-
mërheer. Men heeft van F I 
SCHET ëene Bhetorica en 
Brieven, Welker stijl boven 
zijne eeuw is verheven: de
zelve werden in 1471, in 
Sorbonne ift.&tt gedrukt. 

FISEN (BARÏÖOLO&IEÜR) , te 
Luik M 1591 geboren., be
gaf zich in 1610 onder de 
Jesuiten , maakte zich be
kwaam in de Latijnsche welr 
sprekendheid., in de geschie
denis en oudheden van ,zijn 
land. Hij overleed den 26 
Juny 1649. Zijne werken 
zijn: 1.° Origo prima festi 
corporii CBRISTI , Luik, 
1628, in 12mo Deze ge
schiedenis is zorgvuldig ge
schreven ,/ en heeft vele na-
sporingen 'gekost. —- 2*° 
Historia ecclesia Leodien-
«w, Luik, 1696, in fol. 
Dit i s e e n e geschiedenis,, 
die 600 jaren vpor J . C. be
gint , en tot in 1612 loopt/ 
Men gevoelt wel -j dat de
zelve al te hoog-opklimt, 
dan dat de eerste eeuwen , 
niet met meer dan onzekere 
daadzaken zou den doormengd 
zijn. Deze geheele geschie
denis is in 31 boeken ver
deeld , elk door aanteeke-
ningen gevolgd, waarin de 
schrijver de moeijelijkheden 
opheldert, welke hij op zij
nen weg ontmoet, en van 
tijd tot tijd regtvaardigende 
Stukken voortbrengt. ; De , 
stijl is schoon , en welligt 
al te welsprekend • en al te 
bloemrijk voor een e geschie
denis. ' •— 3.° Mores eccle* 
sia Leodiensis, Rijssel, 
1647V in fol. Dit zijn de 
Levensbeschrijvingen der 
Heiligen, van het Bisdom 
Luik, volgens de orde van 
den almanak geregeld. F I 
SEN heeft er naauwkeurige 
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lijsten in doen voorkomen 
der abten en abdissen aller 
kloosters van het Bisdom 
Luik. Dit werk i$ nuttig 
en zeldzaam. 

FISHER. — Zie FISCHER 
(JOANNEB). 

'FlTE (JoANNES DE I iA) . 
predikant van de gewaande 
hervormde godsdienst, in 
Bearn, uit eene adellijke 
familie geboren, verliet 
Frankrijk uit hoofde van 
zijne sekte. Na zijne 'stuv 

. dien in Holland^ hebben 
volbragt, werd hij predikant 

* der Fransche kerk van Holz~ 
apfel, vervolgens van die 
van Hanau alwaar hij in 
1737 overleed. Zijn meest 
bekend werk voert ten ti
tel: Mclaircissement etc. 
(Opheldering over het stuk 
vangenade, en over de plig~ 
ten des menschèn), 2 dl," 
•in 8.vo — Men moet hem 
niet verwarren met zijnen 
grootvader JOANNËS DE IA 
F I T E , predikant der kerk 

, van Pau, Van wien er Leer
reden en Verhandelingen 
over geschilpunten bestaan. 

FlTZHERBERT (Sir ANTHO-
Nx), een beroemde Engel-t 
sche regtsgeleerde der zes
tiende eeuw, maakte zich 
beroemd door zijne geleerd
heid, en meer nog door zij
ne regtschapenheid, en zijne 
verkleefdheid aan de gods
dienst zijner vaderen. Hij 
vopjrzeide de ongelukken, 

welke de scheuring natuur
lijk volgen moesten» en ver
bood aan zijne kinderen goe
deren te koopen, welke aan 
de kloosters ontweldigd wa
ren, en zelfsdiegcne aan te 
nemen , welke men hun mogt 
aanbieden. Onder het b* 
stuur vatt MARIA, erkende 
men de waarheid zijner voor
zegging en dë wisheid van 
dit verbod. Hij overleed 
den 27 Mei 1538, en heeft 
nagelaten: 1.° EpüomJ* 
ris. — 2.° Over de bedie
ning en het gezag de» vrer 
deregters. 

FlTZHERBERT ( THOMAS )» 
klein-zoon van den voorgaan-
de , in 1552 gehoren» '*• 
snit in 1614, overleden"» 
1640, is hekend door ee
ne staatkundige en gods
dienstige Verhandeling, te* 
gen MACHIAVET,, J)ow9-t. 
1615, in 4.to, en dooreene 
Onderzoeking, vol wijsnetf 
en gezonde zedeleér, ten «v 
tel voerende. An *it «'»'" 
tasinscelere, Rome, lol"» 
in 8.vo 

• * 

FlTZHERBERT (NlCOliAAS)^ 
een andere kleinzoon van 
ANTONHJS , en neef van *» 
voorgaande, in 1550 geW • 
ren, verbond zich aan «»£ 
kardinaal AtAOTs, en over 
leed in 1612. Men h ^ 
hem te danken: . 1 . •*» 
cardinalis ALAXI , l ° u s ' 
Dit J s eene schatting «» 
erkentenis, welke hij « ^ 
zijnen weldoener betaalt. 
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2.° De contimatione relt- | 
giontt ChriftianeB in An-
glia, 1608. — 3.° Oxonen* 
sis academies descriptio, 
1602. 

FITZ-JAMES ( ^ A C O B Ü S ) » 
hertog van Berwick, natuur
lijke zoon van JACOBÜS II. 
en van ARABELIA CHUR-
CHitb, zuster van den her
tog van MA.RI.BOB.OUGH , werd 
in 1671 , te Moulins gebo
ren, alwaar zijne moeder, 
van de Bourbonsche watéren 
terug komende, hem ter we
reld bragt. Reeds in zijne 
vroegste jeugd voerde hij de 
wapenen, Was in 1686 bij. 
de belegering van Bude te
genwoordig, waarbij hij ge
kwetst werd, en in 16$7 bij 
den slag van Mokac*, wel
ken de keizerlijken op de 
Turken wonnen. De jonge 
BERWICK onderscheidde bij 
deze gelegenheid zijne dap
perheid. Nadat JACOBÜS II . 
door zijnen schoonzoon van 
zijnen troon verjaagd was , ' 
volgde hem BERWICK naar 
Frankrijk, zyne schuil
plaats. Hij stak vervolgens 
naar Engeland over , om , 
gedurende de afwezendheid 
van mij lord TmcoNNEïi, die 
onder-koning van Ierland 
was, in dat land het bevel 
te voeren. Hij onderscheid
de zich in 1690 bij het be
leg van Londonderri t -en in 
den slag der Boine, wan
neer hem zijn paard werd 
doodgeschoten. BERWICK 
toonde niet minder dapper» 

heid in den loop van dexen 
oorlog, en gedurende de eer
ste veldtogten van den vol
genden. LODEWIJK XlV, 
droeg hem in 1703, het al
gemeen bevel over de troe
pen op , welke hg aan Pm* 
LIPPUS V. zond. In eenen 
enkelen veldtogt maakte hij 
zich meester Van eene me
nigte steden en vestingen» 
In Frankrijk teruggeroepen, 
stelde hij zich aan hét hoofd 
der troepen , tegen de dwee-
pers der Cevennes bestemd. 
Na die muitelingen te heb
bén beteugeld, ging hij JViz-
za belegeren, maakte et 
.zich den 14 November 1705 
meester van, en onderwierp 
het geheele , graafschap. 
Door dezen veldtogt ver
diende hij den veldmaar
schalksstaf van Frankrtfk, 
eene waardigheid, waartoe 
hij den 15 Februarij 1706 
verheven werd. Door den 
koning in hetzelfde jaar tot 
bevelhebber der troepen in 
Spanje benoemd, deed hij 
den voortgang der zegepra
lende vijanden staken. Hij 
won in 1707, den belang
rijken slag van Almanza op 

IViylord GALI.OWAI en den 
graaf LAS MINAS. , Pkrirap-
PÜS V. beloonde den óverr 

,: winnaar, op eene zijne groo-.. 
te verdiensten waardige wij
ze. Hij verhief hem tot her
tog van Leria en Xerica in 
het koningrijk Valencia, en 
benoemde hem tot ridder van 
het Gulden-Vlies. BERWICK 
handhaafde den roem, door 

http://Ma.ri.bob.ough
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hem te Almanza verworven, 
• door de inneming van Êar-
celona op den 12 September 
1714; hij was toen opper-' 
veldheer' der Spaansche le-
gerbénderi. Toen de dood 
des konings van Polen, AU
GUSTUS I I . , in 1733 "den 
oorlog tusschen' den keizer 
en Urankryk, op nieuw had 
ontstoken, 'ging de maar
schalk BERWICK, tot veld
heer der Fransche troepen 
in DuitscAland benoemd, 
Philipsburg belegeren. Een 
kanonschot maakte op den 
12 junij 1734, een einde 
aan zijne roemrijke loopbaan; 
eerst den 12 Julij daaropvol
gende werd de stad ingeno
men. De maarschalk van 
BERWICK was evenzeer be
roemd door zijne Christelijke 
en burgerlijke deugden, als 
door zijne krijgstalenten. De 
president de MONTESQUIEÜ , 
die dezen beroemden .Veld
heer bijzonder gekend heeft, 
spreekt aldus over • denzel-
ven: » Ik heb van verre in 
de boeken van ;PxrUTARCHUs 
gezien, Wat de grqotemannen 
waren; in hem heb ik van 
naderbij gezien, .wat zij zijn. 
Ik ken enkel zijn burger
lijk leven: ik heb den held 
niet gezien, maar wel den 
ménsch, waaruit de held is 
voortgesproten.... Hij be-
nïinde süjne vrienden: zijne 
handelwijze Was, oim diens
ten te bewijzen , zonder iets 
itë -zeggen; het was eene on-
zigtbaré hand, die u d|eh-
iè. $ '* . H g v«is zeer góds* 

T. 

dienstig. Nooit heeft èenig 
mensch, die wetten van het 
Evangelie beter opgevolgd, 
welke aan de wereldlingen , 
het zwaarste vallen: einde- > 
lijk nooit heeft iemand de j 
Godsdienst zoo zeer uitge- :' 
oefend, en er zoo weinig j 

. over gesproken.... Hij sprak j 
nooit van iemand kwaad; 
ook prees hij nooit de lie- / 
den» welke hij niet waardig 
achtte, geprezen te worden." j 
Zijne memoriën zijn in 1778, 
in 2 dl.n in 12>o in het 
licht gegeven. Dezelve zijn 
vol van die .belangstelling» 
welke de waarheid, op, eene 
eenvoudige wijze voordra. 
gen, en van alle listen der 
eigenbaat ontdaan, inboe
zemt. Zij zijn daarenboven 
op eenë buitengewone wijzs 
geschikt, om die romaneske 
en, lasterachtige sprookje» 
te "Wederleggen, waarmede .; 
men dö geschiedenis 'de* t 
eeuw van LODEWIJK XIV. ! 
onophoudelijk tracht te ont- | 
sieren. Die, weikë de Abt i 
MARGON in 1737 had in net j 
licht, gegeven, worden en" ; 
kei nog door lieden ge'e' 
zen, welke meer belang 
stellen , in romans en w*' 
kelscbriftéft dan in geschie* | 

: dènissén. , 

FITZ-JAMES (FRANCISCÜSJ 
! JHértog van), zoon vaff .«en 
'• Vböi'gaande , te SóinpGe*' 

maiii~en-Layê in I7091 gf. : 
boren, deed.afstand van «e | 

i waardigheden zijns vaders >' 
! waarvan hij het opvolging8* 
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regt bezat, om in 1727 den 
geestelijken staat te omhel
zen. Hij was abt van den 
heiligen VICTOR, Bisschop 
van Soissons , in 1739 , en 
overleed in 1764, in het 55.e 

jaar van zijnen ouderdom. 
Zijne Herderlg&e onderrig-
Ungen en zijn Rituaal, 
waarvan de onderrigtingen 
in 2 en 3 dl.n in 12.™o zijn 
gedrukt, hebben veel ge
rucht gemaakt, eenige de
zer schriften zijn te Rome 
veroordeeld, en door onder
scheidene Fransche Bis
schoppen gecensureerd: dé 
Jansenisten beschouwden 
hem als een der voornaam
ste steunen van de partij; 
intusschen kent men van 
hem geette regtstreeksche 
tegenkanting tegen de be
sluiten der Kerk. Men vindt 
zijne Levensbeschrijving aan 
het hoofd zijner nagelatene 
werken , in 1769 in 2 dl n 
in 12.mo met een derde, on
der den titel van Supplé
ment in het licht gegeven. 

f FlXMIIXNGR (PüACIDÜS), 
een Benediktijncr én sterre-
kundige , te ïiremmünster 
in het Opper-Oostenrijk-
tche, werd den 28 Mei 1721, 
in het. naburige dorp Ach-
leiten geboren, begon zijne 
eerste studiën in voornoemd 
klooster, welks abt zijn 
bloedverwant was, en vol-
bragt dezelve in Salzbyrg 
met eene bijzondere ingeno
menheid voor de wiskunde. 
« J 745 keerde hij voor altijd 
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naat het klooster terjig, 
welks noviciaat hij reeds in 
1737 volbragt had. Hij be
kleedde van nu af, bij de 
omtrent dezen tijd in Iirems-
munster opgerigte adellijke 
ridderschool, gedurende 40 
jaren, met roem het profes
soraat in het kerkelijke regt* 
Hij verwierf zich als waar
nemer en schrijver bij de 
stejrekunde bijzondere ver
diensten, nadat de Abt, zijn 
oom , in 1747, eene wis -
natuurkundige zaal in het 
klooster opgerigt, en van " 
1748 — 1758 een Observa
torium tot gebruik zijner 
kloosterlingen had doen op-
rigten. In 1762 werd Fix-
MILLNËR , uit hooide van zijne 
wiskundige bekwaamheden, 
tot astronotnist van het kloos
ter benoemd, en zulks on
danks,'dat hij zich vroegejf-
nooit niet de uitoefenende 
sterrekunde ingelaten had, 
en zelfs in de letterkunde de
zer wetenschap niet te huis 
behoorde. De werken van 
LA LANDE , en een gewone 
dorpstimmerman, die noch 
lezen noch schrijven kon, 
maar groote werktuigkundig 
ge talenten bezat, werden 
zijne voornaamste steunen. 
De laatste vervaardigde, 
volgens zijne aanleiding, 
zeer goede muurkwadratèn\ 
zeriithsécfbrs/ en , andere 
kunstwerktnigén, De ove
rige behoeften werden door 
vreemdelingen geleverd, en 
op deze wijze w$rddê stef-
reschonwplaais, té Krêms-
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muntter weldra eene der 
bestingerigte en beroemdste 
van Duitschland, door de 
werkzaamheid van FIXMILL-
NER , die hare geschiedenis 
en zijne waarnemingen in 
bijzondere werken, zoo als 
Öecennium astn ab a 1765 
ad a 1775, en Acta astr, 
Cremissamensia'ab d 1776 
ad a 1791 bekend maakte, 
en in onderscheidene geleer
de dagbladen en gedenk-
Schriften als medewerker 

> optrad. Enkel door zijne 
veelvuldige (toenmaals, nog 
zeer moeijelijke) waarnemin
gen van "MERCÜBUTS , werd 
LALANDE in staat gesteld, 
om zijne naauwkeurige MBR-
CumuS'tafeien te vervaar
digen. FIXMIM.NER was een 
der eerste waarnemers en 
berekenaars van den loop 
van UBANUS ,'vervaardigde 
daarover ook tafelen' en was 
de eerste, die het vermoe
den van BODE , dat de door 
FLAMSTEED in 1690 waarge-
notnene, en daarop verdvve-
nene 34.e ster des stiers die 
planeet geweest was, onder
zocht en theoretisch bewees, 
Het was hem zoo als aan. 
weinig andere sterrekundigen 
eigen , al zijne waarnemin
gen ook zelf en wel dubbel 
te berekenen. Hij overleed 

|den 27 Augustus 1791. De 
inborst van dezen religieus 
was zacht en beminnen»-
waardig. — Behalve de reeds 
genoemde werken, bestaat 
er nog van hem: 1.° Meri-
dianus specula attronomica 

cremifanetisia STEYER, in 
4.to — 2.0 Republicce sacm 
origenes divines, 1756. I 

FIZES (ANTONIÜS), eenbe- j 
roemde geneesheer van MonU i 
pellier^ zijne geboortestad, i 
overleed in dezelve den 14 
Augustus 1765 in den ou
derdom van 75 jaren. De ge
neeskundige faculteit, plaatst 
hem onder de Hoogleeraren 
die het meest hebben toe-
gebragt, om dezelve te doen !( 
bloeijen. Hij helderde de 
praktijk zijner kunst door 
eene duidelijke theorie op» 
Er bestaan van hem onder
scheidene werken, die hem 
in Europa eenen naam heb
ben verworven. De 'voor- j 
naamste zijn: 1.° Operatie-
dica, 1742, jn 4.to — 2.a . i 
Legatie etc. (Scheikundig» 
(essen der Universiteit van 
MontpeMer), 1750, in \%m 

— 3.° Tractatm defebribus, 
1749, in 12.mo Dit uit
muntende werk is in h,et 

fransch vertaald, 1757 f i" 
I2.mo — 4,0 Tractatut «e 
physiologia* 1750, in l%m 

— 5.° Verscheidene vef \ 
handelingen over verschil* ; 
lende geneeskundige onder- j 
werpen, eene wetenschap» 
welke de schrijver in eenen 1 
hoogen graad meester wafi» ; 
Hij was de mppoCBATES ; 
van Montpellier, en veree- ; 
nigde eene groote eenV»"" ! 
digheid van zeden, metuij* 
gebreide en zeer verschel" j 
dene kundigheden. — *'° 
zijne levensbeschrijving d°or 
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den Heer EsTèvE» 1765, 
in S.vo ... 

F&A(?CIÏ,LA ( JEMA) , doch
ter van ANTONIUS , landvoogd 
vmGallië, en vervolgens 
Romeinsch Consul, werd in 
Spanje geboren, en uitge-
huvvd aan THEODOSIUS , toen 
deze nog maar eenvoudige 
partikulier was. Zij ver
kreeg den titel van Augus-
ta\ toen̂  zij met hem den 
troon van Konstanlinopet 
heklom. Door haren ijver 
bragt zij veel toe tot uit-
(oeijing der afgoderij, en 
tot de voortplanting des 
Christendonis. Zij bezat al
le deugden, welke die Gods
dienst inboezemt:,, weldadig 
met onderscheiding, eenvou* 
dig in hare manieren, en 
zedig met éen uiterlijk vol 
waardigheid. Zij bewoog 
THEODOSIUS tot 'toegevend
heid , zachtmoedigheid en 
de verligting zijner onder
danen. Door hare zwakheid 
genoodzaakt, om de. wate
ren in een dorp vah T/ira-^ 
c/ëtegaan gebruiken, stierf 
zij aldaar in 388. Zij was 
de moeder van ARCADIUS en 
HÖNORIUS. De Grieksene 
kerk heeft haar tot den rang/ 
der gelukzaligen verheven. 
De H.- GREGORIDS van Nys-
8a- sprak hare lijkrede uit. 
De Grieken hebben haar 
somtijds PtACitLA.öf PLA-
CIDIA genoemd. 

FUCCOURT (F. DE), alge-

meen bewindhebber der fran* 
sche Oost - Indishce maat
schappij, voerde in 1648 het 
bevel over «enen logt naar 
het eiland Madagaskar, ee-
nen togt, die even zoo als 
ai degene, die denzelven 
vooraf waren gegaan, on
gelukkig uitviel; maar die 
ons eene Geschiedenis van 
dat eiland heeft verschaft, 
dat hij gedurende een tien
jarig verblijf op de plaatsen 
ivel beoefend had. Hij deed 
dezelve drukken te Parijs 
in een dl.*in 4.w, met pla
ten door hem zelven getee-
kend en gegraveerd, en droeg ' 
het op aanden opperbewind-
hebber FOUCQUET. Men. vindt 
er zeldzame en belangrijke 
onderwerpen in , zoo als dit 
gebed der Madagaskers, 
hetwelk het juiste, en ware 
denkbeeld bewijst, dat die 
Barbaren van de Godheid 
hebben. » O Eeuwige! heb 
medelijden met "mij , omdat 
ik vergankelijk ben ; o On
eindige ! wijl" ik slechts een 
stip ben; o Sterke! wijl ik 
zwak "ben; o Bron des le
vens! wijl ik aan den dood 
grens; o Alwetende! w ĵl 
ik in de dwaling ben; o 
Weldadige,, wijl il? 'arm 
ben; o Alvermogende! Vij l 
i k niets kan." £Fi.ACcoüRT 
verdronk^toen hij voor dé 
tweede maal./ den 10 Janij 
1.660 naar Frankrijk, te* 
rug kwam; hij is he t , die 
aan ; het eiland Bourbon, 

den naam gaf," welken bet
te 
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jgelve draagt. Behalve de 
(xeschiedenis'van het groö-
$e eiland Madagaskar, ivaar-
Vian : er verscheidene uitga
ven hebben bestaan, 'heeft 
men van hem: 1.° Kleine 
Cathechütmis (in het* Ma-
dagaskai'sch «n Fransch); 

'— %? Woordenboek der 
Madagaskarsehe taal, Fa-
<rijs\ 1688.] 

• ,. ' FtACOtfs' ïtMTElCüfi. —-
CZjie FRANCOWITZ. 

FI.ACE'(RENATÜS), pastoor 
•der kerk la Couture in eè-
ne - voorstad van Mans, té 
Mögent aan de .Sarthe, 5' 
«iïjfen van Mans, den 23 
September 1530, geboren, o- •'* 
verleed den 15 September ; 
1600. -Er bestaan van hem, 
behalve onderscheidene too-
neelstukken, Verscheidene 
andere werken in oftrijm en 
in dichtmaat, en vooral een 
Latijnsch JMchtsiuk over 
den oorsprong der stad 
Mans* welke men in de 
Cosmographie van BEÏXE-
FORËST kaft vinden. CROIX-
•OÏT-MAINE zégt, dat hij een 
dichter, godgeleerde, wijs-
geer, en , geschiedschrijver 
was, ,dat hij de toonkunst 
wel verstond, en met roem 
predikte. 

* FfcACHATfJoANNEsClAÜ-
ÖIUS), een Fransch koop
man en reiziger, in 1720, 
te ïuyon geboren, bezocht | 
«en groot gedeelte van Eu 
ropa en werd te Konstan '•-I 

tinopely laserginan* backt, 
óf koopman van den Groo-
ten-Heer. Hij begon ver
volgens «ijne reizen, op 
nieuw, alom alles verza
melende , wat der nijver
heid bevorderlijk kon zijn. 
Waargenomen hebbende, dat 
de Grieken tot dé handel» 
nijverheid, Wegen insloe
gen, die tot dusverre aan 
de overige Európèsche na
tiën onbekend waren, bragt 
hij er verscheidene mede, 
om hen in de fabrijken 
van Saint - Chamond, in 
het Lyonnesche, die zij
nen broeder toebehoorden, 
te doen arbeiden. Om «ij" 
ne werkzaamheden, te be-
Joonen, gaf de koning vatt 
Frankrijk aan dit gesticht 
den titel van koninklijke ft» 
blijk. FLACHAT overleed in 
1780, nalatende: QbserW' 
iions etc. (Waarnemingen 
over den handel en de knnm 

sten van een gedeelte van 
Europa, Azië, Afrika «» 
zelfs der Oost Indien)* 
Lyon, 1736, 2 dl.», W 
l2.mo 

FfcAMA/ND.' 
QÜESN0Ï. 

. Zie Dtf' 

. JFïiAMEL ( N I C O L A A S ) , «aar 
men meent te Pontoise ge* 
boren, ofschoon zulks n>?' 
zeker i s , oefende het schrij
vers beroep te Partf* "*'' 
Hij was zonder fortuin ge' 
boren , 'en eensklaps zag m?,0 

hem rjjk voor een man van zij; 
nen staat. Hij bezat enkel rij** 



F L A . 

dommen voor de ongelukki-
gen, ondersteunde deweduwe 
en den wees, stichtte gast
huizen t verbeterde kerken. 
NAÜDÉ schrijft zijne fortuin 
(die niet zoo aanzienlijk 
Was, als men gezegd heeft) 
aan de kennis toe,: welke 
hij van de Joodsche zaken 
had. Hij voegt er bij, dat 
toen zij , in 1394 uit Frank-
ry'A verdreven werden, en 
hunne goederen aan den ko
ning, vervielen , FLAMEI. niet 

> hunne schuldenaars onderr 
handelde voor de helft van 

• hetgene, wat zij schuldig 
waren, ëh hun beloofde, van 
hen niet te zullen verkla-
gen. Dit sprookje is we-
derlegd door den Heer, toe II 
SAINT-FOIX, in het l.e deel 1 
zijner Proeven, over Party's 
en het is veel waarschijn
lijker, dat FJCAMEL zijne 
fortuin tè danken had 'aan 
zijne ervarenheid in de gron
den vaii den handel, in ee-
nen tijd, waarin iedereen, 
met dezelve onbekend was. 
Hij overleed den 22 Maart 
1418. Men zie over dezen 
zonderlingen man Ristoire 
critiqüe etc. {Beoordeelen
de geschiedenis van Nrco-
ÜAAS Fmji£Ei\ en vanPjsn-
NEÈLEy zijne vrouw, nit 
(inde akten opgemaakt, die 
/mimen gedingen oorsprong 
en hunne beperkte fortuin 
mder%ggen), Parijs^ DES-
*REZ> 1761, in 12.MO Dit 
wèrfe- is van den Abt VH> 

M 
te aan FfcAMEi. toegecebrea 
ven een kort begrip der wijs» 
begeerte, berijmd, l50I , i i l 
8.vo , en eene verhandeling 
over de verandering der me
talen, 1028, in 8.vo. Men 
voegt bij deze beide boeken , 
verfclaring der beeldspraki-
ge figuren, welke FfcAMEl» 
op het kerkhof, der ö«-
noozele hinderen .plaatste, 
Parijs, 1032, in 4.» 
[Het onwetende volk meen» 
de dat FfciMei», het geheim 
had gevoriden, om goud te 
maken., Honderd en veertig 
jaren na zijnen dood, ver
breidde JOANNES GOHOBI de
ze fabel.J 

FLAMINIO (MARCÜS ANTO-
Nius), werd in. 1498 te Be-
rawlle geboren , en wan da 
zoon van JOANNES'ANTONÏÜS 
Fi)AS«Nio, van wien er ver- < 
scheidene werken in dicht
maat en in onrijm bestaan.' 
De zoon had den smaak des 
vaders en overtrof hem Zelfs. 
De kardinaal FARN'ESÏ;, wiens 
schoon e geest hij was, deed 
hem tot secretaris der kerk
vergadering van Trente be
noemen; maar zijne, zwakke 
gezondheid belette hem de
zen last te volbrengen".; Hjj 
overleed te Botüe,fn 1550.' 
Men heeft van hem Briti. 
pen. en Puntdichten, 1581 i 
in: 8.VQ Zijriê otnsoKrijving 
van dertig psalmen f op yeti 
zoufc van den kardinaal Pö--
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gedrukt y biedt vrij schoone 
dichtregelen en een ;züiv«r" 

. latijn aan. Xiijne overige 
schriften verdienen niet tuin • 
der gelezen teworden,.* 

, Fi,kwïNitfS (CAIUS") ', een 
Romein sch Consul, dié eene 
driftige .en"onstuimige in
borst beaat', door de listen 
van tÏAXMBAii tot den strijd 
uitgelokt,'verloor hij de be-: 
xuchte . slag van Trasimene 
waarin hij met een aantal 
Senatoren in het jaar 217 
•voor Ji Cy sneuvelde. 

• FiAMtmüs (TITUS QUIN»-
TUS) , werd in het jaar 198 
vóór J. C,, nog geene der
tig jaren oud zijnde , door 
zijne verdiensten tot het 
consulaat verheven. Hij stel-, 
de zich SCIPIO tot voorbeeld 

v en om den.roem ,van dien 
heldI te evenaren," ontbrak 
}iet;hem enkel», zulke ge
duchte: mededingers te be
strijden te hebben. Zoo als. 
hij , bezat hij alle burgerlij -

•fee en militaire deugden. 
Tdt veldheer ; der .Romein--
schë-troepeni,'tegen PHILIP* 
PUS ;¥.;,. kpning van: Mace~, 
dohië benoemd •, overrom
pelde hij het*leger van dien 
Vorst, in de bergpassen van 
JSpirun ^onderwierp dit ge
west bijna geheel en, al', 
bragt Tfiegsaliè', ' P/iacis en 
Loeris > bijna geheel onder 
zijne magt. Hij speelde in 
Griekenland de schitterend
ste rol. Bij de Nemeïsche 
spelen, liet bij door eenen 

omroeper bekend maken j dat 
de. Grieken in vrijheid wa
ren gesteld. Hij was in de> j 
daad hun bevrijder en .-hun- j 
vader. De republiek .zond, ! 
hem vervolgens. naar HRU-
SIAS, om het hoofd van HAN« 
KIBAXI te vragen, onder het ! 
ijdele voorwendsel, dat hij f 
iets tégen Rome smeedde. 
Hij. onderhandelde' op :zulk 
eene schrandere wijze bij-
dien vorst, dat de Romein 
nen zich van dien vijand 
bevrijd zagen. 

F]JA.MJNIUS NOBILIUS , een 
Godgeleerde én criticus te 
Lucca, in 1590, ïn den ou
derdom; van. 58 jaren over-; 
leden, gaf in 158'? te Rome 
in fol., Atinlëekeningen o-
vér den bijbel der zeventi
gen , vol geleerdheid,, bene
vens eene vérhandeling in 
het licht,: ten ^itel voeren-
de.: Dê pradestinationet ' 
ibid, 1581, in 4^° 

FtAMSTEED (JoANNES^, «el». 
sterrelcundige , den 19: Au
gustus 1646 te MerbiJ '« 
Engeland geboren,, kreeg 
lust voor de sterrekunde hj 
het zien. van eenen hemel; 
kring, van SAOROBOSCO. H'J 
beoefende deze wetenschap 
met het beste gevolg» ^ e r d 

in 1670 üd der koninkhjK6 

maatschappij van Monden., 
en in hetzelfde jaar met ee
ne jaarwedde, van hondera 
ponden sterlings tot konink
lijk sterrekundïge, en later-
tot bestuurder van het V°* 
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sermtorium van GreetiwicA 
benoemd. Hij overleed den 
31 December 1719. Deze 
sterrekundige had • zynen 
t\)& ,op :eene zonderlinge wij
ze verdeeld: hij wijdde de 
dagen aan de koffijhuizen-, 
en de nachten aan de ster
ren toe. Hij was een klein 
mager man, die den min-r 
sten smaak niet voor de 
vrouwen had ,' ook stierf hij 
in den ongehuwden staat. 
Er bestaat van hem: 1.° 
Historici ccelestis Britlan-
nica, Londen» 1725, '6 dl.n. 
in fol.. — 2'° Dagboek. — 
<3.° De leer der Spleéer, in 
1681, met het Nieuwe stel
sel der wiskunde van JONAS 
Mouus, den ijverigsten be
schermer van FfcAMSTEED, ge
drukt. , Daar NEWTON on
derscheidene zijner aanmer
kingen niet zeer naauwkeu-
rig , had gevonden , zoo 
schreef FLAMSTKED: tegen 
hem; de akademie van we
tenschappen van Parijs deed 
uitspraak ten gunste van zij
nen tegenstrever, doch niet
temin behield FJ.AMSTEED ge
lijk» in den geest van Ver
scheidene geleerden. FI,AM-

;STEED heeft zich vooral on
derscheiden door zijne waar
nemingen over het getal der 
zigtbare sterren en door 
langdurige studiën,.om de
zelve met juistheid, te be« 
pale.n. Men weet, , dat hij 
de Catalogus , • door"' BAYÉR 
ontworpen , . zeer verrijkt 
heeft, en dezelve ten getal» 

Ie Van 3Ö0O Keeft gebragt, 
maar hetgene wat eèri wijs-
geerig, waarnemer nlej; ver
zuimen moet, is , dat er niet 
twee sterrekundigen < syn:» 
die ooit in deze berekening 
'overeen hebben kunnen, ko
men. • Zonder over de tafels 
der puden; te spreken, heeft 
KEPLER, sedert het gebruik 
van den teleskoop, 1393 be
hoorlijk zigtbare en duide-
delijke sterren , in de bei-
-de hemelhalfronden geteld; 
BICCIOLI heeft er 1437 ge
vonden; Pater JPARDIES 1491 ; 
DE LA HlRE, 1 5 7 6 ; B.1YER , 
1716; ROYER, 1805; HE=-
VEHÜS , 1888;. FLAMSTEED , 
zoo als wij zulks zoo even 
gezegd hebben, 3000; RHEI-
n > een beroemd Keulsch 
sterrekundige, verzekert er 
meer dan 2000 in . een en
kel sterrenbeeld te hebben 
gezien; GAMJLEI beweert er 
500 y in een klein gedeelte
van Oriow te hebben ont
dekt ; DE i.fc CAILLE , 9800 
in een gedeelte van- den 
zuidelijken Memel; Pater. 
MA VER betuigt er, in 1777, 
'meer dan 200 gezien te heb
ben, waarvan niemand ooit 
beeft hooren spreken;. In 
1785 ontdekte-HERSCiiEü ei-
1-300 nieuwe -,.. juist-. in , .de 
klasse der neveldchMge ,. en 
in 1787, telde-hij,er.5,0,000'-
in.eeiie luchtstreek,van 15-
graden, op 2 'graden -breedte 
enz.; hetwelk de. overige 
Sterrekundigen als «sene heit, 
senschim hebben, beschouwd. 

G 3 
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En deze zelfde lieden heb
bén zich niet öltyd aan de
selfde betekening gehouden. 
Waaruit volgt, dat niet al
leen de sterren in het alge-
ineen, maar zelfs de zigt-
bare sterren, die sedert zes 
duizend jaren , aan de bei
de oogen van vijf honderd 
inillioenën menschen zijn \ 
blootgesteld, werkelijk on- i 
telbaar zijn, dat. God er al
leen 'de bepaalde hoeveel
heid van kent, zoo als DA» 
Vio zegt, en dezelve alle 
bij haren naam noemt: Q.ui 
nutnerat muliitudinetti stel'" 
-forum ët omnibus eis noini- r 
tia vocat. JPs. CXLVI., 4. 

-FlASSANS ( T A R A U D Ê T » E ) J 
een NProvengaal dichter, te 
Plagtans i een dorpje in 
JProvefice, in het Bisdom 
JFreju* geboren» verkreeg 
"H'an FOULQUES DE PoNTEVES 
een gedeelte van dat land
goed voor een dichtstuk, ten 
ïitel voerende: Enseigne-
mens etc. (Onderrigtingen, 

'DM de verraderyen der lief
de- te Vermijden). LE MOI-

'm verzekert, dat dit wérk 
veel meer waarde had; maar 
dat het aan den verkooper 
en kooper -nutteloos Was, 
die beide door hunne min
naressen bedrogen werden. \ 
TABAÜDET; leefde in 1354. 
Dé koningin JÖANNA bedien
de zich van hem, om ver-
Waningeft aan keizer KAREI, 
IV; té döën, die door Pro-
vence trok, en hij kweet 
zich hiervan op eene voor

beeldige wijze. 

FlAUSÏ (JoANNES BAPTJS* 
TA) , advokaafc bij' het par-» 
lement van Rouanen, te 
Vire in 1709 geboren, over
leden op zijn landgoed van 
Saint Sever , bjj die stad, 
den 21 Mei 1783, heeft 
zich bekend gemaakt door 
zijne Explication etc. {Ver
klaring derregtsgeleerdheid 
en der Landsregten van 
Normandyëj in eene een
voudige en gemakkelijke or
de), 2 dl.» in fol. Dit vroe
ger zoo belangrijke werk, i* 
<ïe vrucht van vijftig -jarige 
werkzaamheden en ondervin
ding. Een inhouds-regis
ter, bij dit werk gevoegd» 
zou er het gebruik gemak
kelijker van maken. 

FLAVUNUS (Heilige), pa
triarch van AntiocAiè', uit 
een doorluchtig geslacht» 
doch -wiens deugd zijna ge' 
boorte nog overtrof, werd, 
nog bij het leven van PAÜ-
WNÜSy op den patriarchale!» 
stoel geplaatst. Deze ve^ 
heffing, in 382, door de 
kerkvergadering van R°n" 
stantinopel bevestigd, was 
dë^ oorsprong eener scheu* 
ring; dié onder Paus ÏNNO* 
CENTÏUS I . ophield. FiAVi* 
ANüS verdreef de Messali"^ 
sche ketters uit zjjn patriot 
chaat, die hetzelve met hun
ne dwalingen hadden besmet* 
Hij vraagde aan keizer T«B-
onostus genade voor *8n 

volk en verkreeg dezelve» 
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0c ' inwoner» van Aniioehiè' 
hadden in eenen opstand, 
hét standbeeld der keizerin 
PRISCH.I.A onvergeworpen en 
gehoond; F&AVIANUS sprak 
voor hen, met de welspre
kendheid , welke CICERO eer
tijds voor IrtGAUJUS ten toon 
spreidde» De heilige CHRY-
SOSTOMÖS , welken hij tot 
Priester had gezalfd, had, 
zegt men, zijne aanspraak 
samengesteld. Deze, groote 
kerkvoogd overleed in 404, 
na zijne kerk gedarende 23 : 
jaren te hebben bestuurd. ; 

De, kerkvergadering .v&h 
Cftalcedonië gaf hem den ti
tel van Gelukzalige ƒmaar 
ofschoon hij als heilige Wordt 
genoemd, schijnt *het niet * 
dat hij ooit, noch bij de Grie- \ 
ken-, nóch bij de • Eiatijnen' 
•jnèt eenige openbare dienst 
is vereerd. —• Men moet 
hem niet verwarren met ee
nen anderen heiligen FÏ,A-
VIANUS , patriarch van An-
tioekië in 49&, die uit hoof
de van den ijver, waarme
de hij de kerkvergadering 
van Chalcedanië verdedig
de, door keizer ANASTASIÜS ' 
in ballingschap werd gezon
den.- Hij overleed in dezel
ve in 518. * 

Ft/AViANUs{Heilige)", volg
de in 447 op pBöciiUS, in 
het patriarchaat van Ebn-
ttanttnopel. CHRÏSAPHÏÜS, 
een gunsteling van: keizer 
THEODOSIÜ» den Jonge, * wil
de hem van zijnen zetel doen 

verdrijven; M 'heiligö pre* 
laat trotseerde zijne bedrei
gingen. Hij toonde zich niet 
minder standvastig ten op-, 
zïgte van EUTYCHEB, die om
trent , denzelfden tijd zijne 
dwalingen begon uittestrooi-
jen. Hij sprak in eene kerk
vergadering den banvloek 
over hem uit , maar de voor
standers van den aartskefc-
ter veroordeelden FLAVXANÜS , 
en zetten hem in 449 » in. 
de beruchte Jkerlrvergade-
ring;, ? onder dei» naam vati 
roofmst van Efezebekend, 
af. DioscoRtis, Bisschop 
van Alesèandrië y door eene 
menigte soldaten en monni
ken Yërgezéld, "zat in;deze 
oproerige vergadering voor.-
FIAvuiros beriep z ieh : van 

\ deze veroordeeling pp Jlgme*-
maar Dioscoreus beantwoord-
de deze, redeneringen enkel 
door schoppen en vuistsla
gen; eindelijk mishandelde 
hem deze woedende op mik 
eene wreedaardige * wjjze , 
dat dé Heilige er drie da-* 
gen daarna \n M& aan over
leed.» •' 

FtAVHïM (VABERrANÜS JÖË), . 
doctor der Sor&dnn^ ïn 1628 V. 
kanonik van Reipts, in 1630' 
Hoogleeraars-Jn ? het s He> 
breeuwsebj bij het- kqninklijfer 
eoJlegie, Werd té VÜtter» em 
Prayëts* in hefchisdóm.&/>»- • 

f geboren, en overleed te>JP#» 
f#*V den 20, April *G74, 

f m eerten heggen^ ouderdonw 
f Hij was *eni man vol vuur 

b 4 
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in zijn gedrag *n in zyriè 
schriften. Hij Haagde bij 
de theologische faculteit eene 
thesis aan, bij de Jesuiten 
Tan het Collegie vaw Cler-
mönt, later het Collegie van 
IiODEWiifc den Groote ge
naamd, verdedigd. Men 'be
weerde in dezt;\ thesis, dat 
het stelsel "van COPERNICUS , 
met de heilige' Schrift strij
dende, en' door de geloofs-
onde'vzoekers van Rome ver
oordeeld , in JPfanhrifk niet 
*kön worden aangenomen. 
sFiiAViG ï̂ wilde bewijzen, 
dat eene zoodanige stelling, 
de regtèn des rijks en des 
parlements schenddé, het
welk niet al te duidelijk was. 
Deze' doctor was met het 
Hébreeuwsch, • de godge
leerdheid en de schoone let
teren bekend; maar hij zocht 
diegene ai'te zeer verachte
lijk te maken, die even zoo 
kundig en kundiger Waren 

jdafi hiij^ Hij schreef daar
enboven", veeleer met de on
stuimigheid van eenen jon
gen Hibernier v die op de 
banken tvvistreden'houdt, dan 
met de deftigheid van eenen 
rotiden godgeleerde* ' jVlen 
heeft van hem dé Verdedi-
ging eener thesis, welke hij 
had onderteekend in hoeda
nigheid van groot-studie-
méestér. Er was in gezegd ; 
dat de Bisschoppelijke waar-
dighèiègeen vanhetpriester-
schap onderscheiden Sacra~ 
•ment was; een gevoelen, dat 
wen niet verwarren moet met 
de dwaling, die aan de. Bis-

L A . • '• 

schoppen niets boven dé een
voudige priesters toeschrijft. 
tf&AViGNi beweerde, dat 
zulks hetzelfde Sacrament 
Was met uitgebreider uit
werkselen, en het indrnk-
sel van een grooter merk-
teeken ; wijl er anderszins 
meer dan zeven Sacramen
ten zonden zijn, eene gevolg
trekking , welke andere god
geleerden aannemen, zeg
gende, dat het Sacrament 
des priesterschap», in des* 
zelfs algemeenheid , en als 
de priesterlijke zalving in 
al derzelver onderdeelen be« 
schouwd, als algeméene één
heid onder het getal der ze* 
ven is geplaatst. Deze'ver-
dediging is të -Doornik in 
1668 in 4 > gedrukt. [Hij 
had ook aan den JPolygM' 
Bijbel van L E J A Y gearbeid} 
hetwelk niet belet heeft» 
dat hij in het vervolg een 
der hevigste hekelaars va" 
dat werk is. geworden.] 

tflAVITAS, Óf FRAVITAS» 
patriarch van Konstantin"' 
pel na ACACIUS , in 488» ge" 
bruikte de l is t , om zicb_te 
doen verkiezen. Keizer*"* 
No, hard op. het altaar de* 
groote kerk van Konslnntt-
pel, een verzegeld wit pa* 
pier dóen plaatsen, denken' 
de , dat God door eeneri E"" 
gel, den naam van »en 

priester op hetzelve. z°« 
doen schrijven , welken n'J 
voor den patriarchalen sto® 
bestemde; FLAVITAS Icocht 
den gesnedene om., die nie£ 
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de wacht der kerk heiast 
wasyen schreef zijnen naam 
óp het papier. Sommige 
geschiedschrijvers hebben 
dit bedrog in twijfel getrok
ken. ! Men kan zien, wat 
DÉ TitiiBMONT er over' ze§;t, 
in zijne Memoires etc. (be* 
denkschriften om te dienen 
tot de Kerkelijke Geschie* 
denis, waarin deze daad-
zaak breedvoerig wederlegd 
.wordt). Hij was de bèdrie 
gelijkste en listigste der 
menschen. Op hetzelfde 
«tijdsdp,: dat hij den ketters 
ssWóer.v géenc gemeenschap. 

;inet: den Opperpriester van 
Rome te willen hebben V 
schreef hij heimelijk aan 
PauB FEMX. Zijn dood, in 
490 voorgevallen , spaarde 
hem eene voorbeeldige kas
tijding. Hij bekleedde dien 
stoel slechts vier maanden. 

FiAvnis JOS'EPHUS. — Zie 
JoSÈPHUS. 

t FLAXMAN (JOHM), intySS 
te York geboren, overleed 
•den 9 December 1826; reeds 
vroeg onderscheide hij zich 
in de beeldhouwkunde, en 
bragt zeven, jaren in Italië 
door. Drie jaren na zijne 
terugkomst (1797) werd hij 
tot lid der koninklijke akst-
démie van Schilderen beeld
houwkunde:, in 180Ö tot lid 
dier akadeniie, en in 1810 
tot hoögleéraar der beeldt 
houwkiinde benoemd. Onder 
öe talrijke werken vall zij-

men beitel kan men aanvoe
ren de praalgraven van den 
graaf HOWE en van lord 
NELSON in de St. PAULUS-
kerk, en dat van den graaf 
van MANSFIEUD , in de abdij 
van Wesimunster, Hij ver
vaardigde ook zeer gezochte 
teekeningen voor de werken 
van HoMEKUst, HESIOOUS , 
VESCHÏMJS en DANTE , en de 
teekeningen en het model 
van het schild van ACHILLÜS » 
zoodanig als hetzelve door 
HOMERUS beschreven is. Hij 
arbeidde verscheidene jaren 
aan 5dit laatste werk, dat in 
1818 voltooid werd. 

FIIECHIER (ESPRIT) , den 
10 Junij 1632 te Pernes, 
een stadje in hét Fransche 
Den.t Vaucluse geboren, 
werd in de letteren en de 
deugd opgevoed, bij HER> 
CUX.ES AUDWFBET , zijnen 
oom, overste der Vaders van 
de Christelijke leer, Toen 
FtECHiEB, na den dood van 
zijnen oom, deze Congrega
tie verlaten hadj verscheen 
hij te Party's" als schoone 
geest en als prediker. In 
beide verwierf bij eenen be-^ 
roemden naam. Hij had deel 
aan de weldaden;, welke La-
DEWIJK XIV. over de: gelet
terden, verspreidde. -,V Door 
deze beloohingen. aangemoe
digd, 'deed hij nieuwe pö* 
gmgen v en hield in de Lijk
rede den roem vari BOSSUËT , 
weid ra in evenwjgt. Die 

®& 
•van TÜBENNE f. zijn meester-

http://cux.es


106 F L E < 

stuk, dééd den vorst tranen 
storten* en voerde den roem 
des redenaars (en top. Men 
bewonderde vooral de schoo-
ne vergelijking des maar-
schalks van Frankrijk mei; 

•JUDAS deti, Mac/tabeër. Het 
is waar, dat hij de eerste 
niet was ̂  die op de nieuwere 
veldheeren, den lof aan dien 
ouden held gegeven, had 
toegepast. LINGENDES, bis
schop van Macon en FROMEN-
TiÈRES, bisschop van Aire, 
hadden er; zich reeds van 
bediend; de eene in de Lijk
rede van 'KAREI. ElMtMANUël*, 
hertog van Savöoije;, de an
dere in die van den hertog 
van BEAUFORT. Maar FLÉ-
CHIER eigende sich ; deze 
plaats als het Ware toe* door 
de sieraden^ waarmede hij 
dezelve in zijne inleiding 
verfraaide, welke inléjding 
door de overeenstemming, 
het deftige en sombere, dat er 
in heerscht, een'waar mees
terstuk is. Het hof beloon
de zijne talenten,inl685 door 
het bisdonpt Lavaur, en in 
16S7 door. dait van Nimes. 
Hem tot het eerste bisdom 
benoemende, zeide hem Lo-
DEWÏJKXIV. : Wees niet ver
wonderd, indien ik.UWR ver
diensten zoo iaat heb be-

• loónd; ik vreesde van het 
genoegen beroofd te ztjnj u 
te hooren* Het Bisdom Ni
mes was vol ketters,; hij ge
droeg zich te hunnen opzig-
te als een goede herder. Hjj 
onderwees hen alle ndaar de 
bondigheid zijner redevoe- | 

ringen, en meer nog door 
de regelmatigheid zijner ze
den. . Hij overleed te Mont* 
pellier, dien 16 Fehruarij 
1710, van zijne Gathölijfce 
en Protëstantsche diocesa* 
nen betreurd, en meer dan 
20,000 kroonen aan de ar
men nalatende. De Fransche 
akademie had < FLÉCHIKK nu 
den dood van GODEAUHIS lid 
aangenomen, Het is volgens 
het. voorbeeld dezer maat
schappij," dat hij die vanM' 
mes. vormde, welker Mentor 
en vader hij*was. Men heeft 

,vari h e m ; ! . 0 (Euvres ete. 
(Gemengde werken), in W>m? 
in dichtmaat en onrijm. Men 
heeft met regt zijne Fra"" 
sche en Latijnsche verzen 
geprezen. De denkbeelden 
derzelve zijn kiesch» de «'t* 
drukkingen gelukkig»- de be
woordingen wel gekozen, w 
overeenkomst van de deelcn 
del* rede welluidend. <~ *' ; 

De Uitgave van een zeer be* 
langrijk werk van ANTON'I"> 
MARIA QRATIANI : De ca>Ws 

illnstrium virorum> m. *' 
met eene Latijnsehe voorff 
de'. De stijl'van hetzelve» 
even zoo zuiver als sierJijK' 
~ 3.° ' Panégyriques -.f* 
(Lofreden der Heiligen)* <» 

rys 
en 2 dl.n in 12^0 
Eene verzameling van Of»* 
sons>f timbres {Lijkredf^ 
1 deel, in 4«to en inli'u 
In die van BOSSUET vro'« 
mindere sierlijkheid en *«"* 
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verheid van taal aangetrof
fen; maar men vindt er eene 
krachtiger,- mannelijker/en 

' nadrukkelijker welsprekend
heid in. De stijl van FLÉ* 
CHIÈR is vloeijender, meer 
afgemeten, meer eenparig. 
Die van BOSSÜET, minder 
gelijkmatig», minder onder
houdend, is voller van die 
stoute trekken, van die le
vendige en treffende beelden 
welke de genie kenmerken. 
FLECMER is gelukkiger dan 
hij, in de keuze -en schik-

. king der Woorden; maar zij
ne neiging tot de tegenreden >, 
verspreidt eene soort van 
eentoonigheid in zijnen stijl. 
Hij had zoo veel aan de kunst 
als aan de natuur te danken. 
UOSSUET was meer aan de 
natuur dan aan de kunst 
verschuldigd. —•5.° lieer* 
reden, in 3 dl." in 12.mö, 
die niet van dezelfde kracht 
sijn, als zijne Lijk-en Lof
reden. Men vindt schoöne 
volzinnen en weinig redene
ringen in dezelve. Hij had 
reeds vroegtijdig in de oude 
Franschepredikers, trekken 
van. welsprekendheid en ver
nuftige denkbeelden gezocht, 
waarvan hij een nog vernuf
tiger gebruik maakte; ook 
treft men bjj hem somtijds, 
Wat den grond der zaken be
treft, een oud voorkomen, 
de gedaante van het begin 
zijner eeuw aan. Hij pre
dikte met eenen ouden smaak 
e»»o eenen nieuwen stijl. — 
«• Bittoïre etc, (Gesc/iiè? 
«e«w van Keizer THJEOÜO-

sivs den Groote)% Parijs <, 
1679, in 4.to, op prijs ge
steld, om de sierlijkheid des 
stijls, zoowel als om het 
belangrijke van het verhaal. 
Degene, die gemeend heb* 
ben, dat hij zijnen held vlei* ; 
de , hebben 'dezen keizer 
geen regt doen Wedervaren, 
die in waarheid en in alle 
opzigten een groot man -en 
eengroot vorst Was. — 7 . ° 
Vie etc, {Leven van' den 
Kardinaal XrjamES), 2' dl.n 
in 12;mo, en 1 in 4.«> tig 
schildert dezen kardinaal af 
als eenen Heilige: in eene 
Qeschïèdenig vanXlMEnES* 
omtrent denzelfden tijd als 
die van'FLECHIËK in het licht 
gegeven, maakt de abt MAR-
SOLHER er eerjen staatkun- •> 
dige vari; dejüe groote staats
dienaar was beide geweest; 
'maar MARSottaER was een 
al te onbestendige geest, om 
(een' man van zulk een vaist 
karakter, waardiglijV acf te 
schilderen.—>• 8.° Brieven, 
2 dl.n in 12.mo Men vindt 
•in dezelve bedroevende bij
zonderheden over de buiten
sporigheden der Calvinisten, 
die van dat tijdstip af, alom 
verschrikking' verspreidden, 
en de voorboden waren der 
schrikkelijke tööneelen, die 
Mimes in 1790 en ï rö tvè r -
woest hebben, — 9.* (Euvres 
etc (Nageltttene toe^ëto), 
2 dl.n in I2.mo; deSSelvéb^-
«vatten zijne Mandementen en 
Herderlijke Brieven, waarin 
de Christelijke wijsbegeerte 
m de bisschoppelijke tèe-
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derheid zich met al derseï-
ver bevalligheden, doen ge
voelen. Men heeft er verschil
lende verhandelingen, pligt-
plegingen en redevoeringen 
in verzameld. De schrijver 
van het Diclionnaire Criü-
que, in 6 dl.n, kent hem eene 
in handschrift bestaande ver
zameling toe, G dl.n in fol« 
uitmakende, over de oudhe
den van hanguedo'c; maar 
het is zeker dat zulks niet 
van hem is ; het is het werk 
van eenen burger van Ni-
met, AULNÊ RULMAN ge* 
naamd. Men heeft eene vol
ledige uitgave der Werken 
van FLECHIER geleverd.Ni» 
mes, 1782, 10 dl.n in 8.vo 
Zijne Latijnsche Gedichten , 
zijn in eé°ne afzonderlijke 
verzameling in het litfht ver
schenen , Bazel, 1782, 1 
deel, in J2.mo 

FLEETWOOD ( W I L L U M ) , 
in 1656, in den Tower van 
Londen, nit eene adellijke, 
uit het gewest Lankatter 
oorspronkelijke, familie ge
boren , maakte zich onder 
de regering van• WILLEM III. 
door zijne werken bekend. 
De koningin ANNA,'van zij
nes verdiensten ohderrigt, gaf 
hem in 1702 een domheer
schap van Wind*or , en in 
1708 het bisdom St.AgapL 
FLEETWOOD werd van dit bis
dom» in 1714 naar dat van 
Min verplaatst, en overleed in 
, 1723? Zijne voornaamste wer
ken zijn: 1.° Inseriptionum 
mttqmruw Mloge, Londen, 

4 E . 

1691, in 8.vo — 2? Leer
reden. — 3.° Proeve over 
de wonderen, 1701 , in 8.v° 
— 4.° Chronicon pretiotüm 
of Onderzoek, der goudenen ; 
zilveren munten, van den '• 
prijs der granen, der bezol
digingen, enz. in" Engeluni, \ 
gedurende de zés Inttltte \ 
eenwen, Londen, in 8.v° — 
5.° Verklaring van het 13.' . 
Hoofddeel van den Brief aan 
de Romeinen. Zijn leven is [ 
aan het hoofd zijner Leer- f 
reden. — Men "moet heift 
niet verwarren met eenen an
déren WlLLUM FLEETW'OOD) 

advokaat der koningin Eu**' j 
BËTH , die afgezonden werd, j 
om harentwege, onderschei-
dene diocesen te bezoeken-
Hij overleed in 1592-v Er 
bestaat van hem: 1 .*$&»" j 
chus annalium MülVAliDi ¥• > | 
RlCIIABDI IJL, ÜWMÜ 
VIL et HESBM VIM» j 
Londen 1797, in S.vo Men I 
gevoelt hoe zeer hij fozeW 
heeft moeten verminken,0"1 

niet op elke bladz. de ver-
oovdeeling der Anglikaa"' 
sche hervorming te vinden* 
•— 2.° Het ambt van wede-
regier, 1G58. . 

.FLEMA|iE. — ZieBEBTiro-
Ï.ET* 

; > FLEMING" of Fwm®f 
(RICIUHD) , een Engelse»» 
prelaat, werd op bet ei»0 

der I4.e eeuw te Cro»tf' , 
in het graafschap Qw?r [ 
geboren. Hij yolbragt ZIJn 

studiën te Oxford, e" o!A \ 
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helsde met vuur de ketterij i 
van WICMSF; doch hij wer<l 
weldra zijn vijand. Hij droeg 
bij om het gebouw met even 
200 veel vuur omver te wer
pen, als hij bij deoprigting 
van hetzelve had in het werk 
gesteld., In 1420 benoemde 
HKNDRIK V. hem tot het 
bisdom van Lincoln. Deze 
prelaat overleed in 1430, na 
te Oxford het collegia van 
Lincoln te hebben gesticht, 
voor jonge godgeleerden be
stemd , om de dwalingen van 
WJCLEF te .bestrijden. 

, *: FjCEMING ( P A T M C I U S ) , 
een Franciskaner religieus, 
in 1599 uit- eene adellijke 
familie, in het graafschap 
Lonth in Ierland geboren , 
werd in den ouderdom van 
13 jaren naar Douai gezon
den , öm er, onder opzigt van 
zijnen moederlijken oom, 

* CHRISTÓFFEL CUSACK, over
ste der Iersche collegien, ïn 
Vlaanderen, zijne studiën te, 
volbrengen. Na zijne hu
maniora volbragt te'hebben, 
begaf hij zich naat Leuven, 
alwaar hij den regel van den 
H. FRANCISCUS. in het col--
leg"ie van den H. ANTONIUS 
van Padnu omhelsde, het
welk aan jRranciskahen. zij
ner natie toebehoorde. Toen 
aijne theologische en philo-
sophische cursus geëindigd 
waren, begaf hij zich met 
pater HUGO MAC-CAGHWEI, , 
algemeen dejinitor der orde, 
«aar Rome. Door Parij* 
trekkende, ging hij eene 

vmmlichap» - verbindter»** 
met pater liuoo Witmaan» 
en zij ontwierpen het i*Ian» 
om bouwxtoffen te vcwaiue» 
Ien,* ten eind* d» Levens
beschrijvingen dor lersch» 
Heiligen ïamenteitelfrn. Jfiïj 
doorzochten beide el At hï* 
bliotheken, die te hunner 
beschikking stonden. Fl** 
MING maakte talrijk» na»pt»» 
ringen ïn al de Franwh» 
steden > van waar bij jsich 
naar Italië en Duilsehtantl 
begaf, Een gedeelte dezer 
levensbeschrijvingen werd 
eenige jaren later door pater 
COLGAN in het licht gegeven, 
die erkent een groot hulp» 
middel uit de nasporingen 
van FLEMING en pater W A R » 
getrokken te hebben. Pater 
FiiEWisG werd met het on
derwijs der wijsbegeerte in 
het klooster van den heiligen 
ISIDORUS van Rome heiast. 
Hij ontving eenigen tijd daar
na rienzelfden post ie Leu* 
ven; vervolgens werd hij 
naar Praag gezonden, om er 
het klooster der Onbevlek» 
te ontvangenis te besturen. 
Duitschtand stond toenmaals 
in vuur, en het Lutheranis-
mus, door de zegerijke wa
penen der Zweden onder
steund, verspreidde zich at-
om. De Zweedsche en Sak-» 
sische legerbenden, deden 
den Catholijken en vooral 
den religieuzen eene wreede 
vervolging ondergaan, Praag 
werd na den slag van Leip-
zig met eene berenning be
dreigd, Om niet indehan-
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den van eenen barbaarschen 
Vijand te„ vallen, verliet pa
ter FLEMING , met zijnen or
de-broeder, pater MATHIAS 
HOAV, die stad. Maar zij 
hadden het ongeluk, in 3e 
handen eener bende Luter-
sche boeren te Vallen, die 
hen meedoogenloos vermoord
den. MORERI plaatst dezen 
moor'd op den 7 November 
1631. WADING, geschied
schrijver der minderbroeders 
stelt denzelven twee jaren 
vroeger; maar de inneming 
van Praag, die in 1631 
plaats had, moet de eerste 
dagteeken ing doen verkiezen. 
Er bestaat van dezen reli
gieus : l.° Collectanea sa-
era , Leuven , 1667. — 2.° 
Vita B* P . HVGOXIS ÜA-
VJBLLI (MACCAGBWÈL). — 
3.0 Eene 'Verkorting van het 
Chronicon consecrati Pè-
XBI MATISBOXJE. 

* FiEMiNG (ROBERT), een 
Schotsen godgeleerde, te Ba-
therigy ih 1633 gèboreh. Hij 
nam de grondbeginselen van 
hét Galvinismus aan, en werd, 
ih ^uitvoering der akte, te 
Cflasgow uitgevaardigd, als; 

der heerschehde kejrk niet 
toegedaan, uit de pastorie 
van Cambuslang, tot welke 
hi j , nog zeer jong zijnde, 
benoemd was , verban nen. 
Kort «a dè restauratie werft 
hij 4ëlfs in* hechtenis gerio-
uien J maaWadathij zijne vrij*-
stelling bekomen had , begaf 
hij zich UmBölteVdai», al> 
vytór bij tot predikant der 

Scjiotsche gemeente werd be
noemd. Hij overleed den 23 
Julij 1694. Hij heeft nage
laten : 1.° Spiegel der god-' 
Üelijke liefde ontslutjerd, 
1691 , in S.vo Dit is eene 
verzameling van godsdiensti
ge gedichten..-— 2.° Ver-
vulling der Schriften, een 
werk, dat vooral door de 
dissidenten en Calvinisten 
zeer op prijs wordt gesteld»" 

"f Fï,EMMING(PAULUS),een 
der beste en oorspronkelijkste 
Duitsche dichters der ït9 

eeuw, wiens liederen en 
klinkdichten , echt dichter* 
lijke voortbrengselen zijn, 
werd iw 1009, te Harten-
stein in het. Vaigiland ge
boren; hij had de genees
kunde beoefend , en wilde 
zich in Leipzig nederzetten, 
toen hem in 1633 de oorlog 
van daar naar Èotstein ver-
dfeef. Zijn vuur en z{jne 
weetgierigheid bewogen hein» 
om in het gevolg Van het Hol* 
steinsche * gezantschap, <•« 
reis naar Moskon en\Pèrw 
mede te maken. Na «4jBj' 
terugkomst, hield hij zich 
eenigën tijd te Beval ib"ty'* 
land p p , waar hij meteene 
koopmansdochter iri onder* 
troo\v ging, en ih Hatnbm 
praktiserend geneesheer *»* 
dé worden, doch hij ovf' 
leed nog voor d»voltrekking 
des huwelijks, te Hatübm 
in- 1640, werwaat'fS hij ƒ*» 
Ledden ^alwaar hij d«idoC ' 
tortelen hoed ontvangen ban* 
juist terug gekeerd «**' 



P - L . B . ' H l 

Eene bloemlezing zijner Ge-
dichten, is in'de verzame
ling Bibl'tothek Dentscher 
Dichter des17Jahrk , door 
W. MÜW-EB , 3 dl.n (Leipzig 
1822) opgenomen. Eene vroe
gere keuze, van grooteren om
gang, heeft GuBTAAF SCHWAB 
bezorgd, Slutgard , 1820. 

*FLESSEMJ5S(JACOBUS DE), 
ïn 173D geboren staatsraad 
en honorair rekwestmeester f 
was in het begin der om
wenteling overste der han» 
deiaars van Parijs, Toen 
de eerste opstand -te Parijs 
den- 12 Julij 1789 losbarstte, 
stelde men op het stadhuis 
twee overheidspersoïieri aan, 
waarvan men weldra eene 
centrale commissie vormde, 
welker voorzitterschap aan 
den overste der kooplieden 
werd" opgedragen. FJCESSKL-
I B S , niet zeer efgdenkend, 
dacht in dien toestand, zij
ne betrekkingen met hef hof 
en met de militaire magt, 
onder het bestuur van den 
vrijheer van BEZENVAI», die 
hem zijn ontwerp had be
ekend gemaakt, om de Ba-
stille te verdedigen, te kun
nen voortzetten. Dpot GA-
«ufo m COÜLON, een der 
kiezers, op eene zoo niet 
kwaadwillige j ten minste 
zeer onvoorzigtigewijze, in 
tegenwoordigheid van een 
woedend gemeen, over deise 
gevaarlijke betrekkingen on
dervraagd zijnde, maakte de 
woede, zich van deze reeds 
zeer verhitte hoofden mees

ter , en dé ongelukkige F1.E8-
*KM,KS , geheel verschrok
ken , stamelde, terwijl hij 
zijne onschuld wilde bewij
zen. Men beval hem, naac 
het Palais-Royal te gaan", 
en zeide hem, dat hij daar 
zoude gehoord worden. Wel* 
aany zeide h i j , laat ont 
naar hel"Palais-Boyalgaan. 
Hij stond dadelijk o p , er* 
verliet het stadhuis, doos 
eene ontelbare menigte om
ringd. Maar naauwelijks 
was hij aan den voet des 
traps, of een jongeling vef» 
brijzelde hem door een pi
stoolschot het hoofd. Het 
gemeen viel aanstonds op zijn 
lijk aan, hieuw hét hoofd 
van den romp, dat op het 
spits eene? piek naar- het 
Palais-Roi/alyvBtA ged ragen, 
terwijl de romp, door eene 
horde kannibalen in het slijk 
werd gesleept, Deze moord 
werd dën dert 14 Julij 1789 
bedreven. D E FLESSKM.ES 
Was het eerste slagtoffer der 
woede van dat gemeen, het
welk door* de straffeloosheid 
weldra werd' aangespoord, 
ÖHÏ deszrèlfs gruwelijke aan
vallen te Vermenigvuldigen. 

FUBTCHBR (GlLMis)* • te 
Kent geboren, een dichte*3 

en goede staatkundige, hoe
danigheden, welke uien zel-
detf véreenlgd aantreft, weM' 
door EEISSABETH wet ëenigö 
zendingen Mat Schotland én 
vüitschlahd helast\ en ver-
völgehB in hoedanigheid \%n 
afgeaant naaf Mifoviè' ge. 

http://Flesskm.es
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zonden. Hij was secretaris 
der sta'd Londen, en schat
meester der Sint PAULUS-
kerk, toen hij in 16I0over-
leed. , Er bestaat-van hem: 
.1.? Een Verhaal Van zijn 
gezantschap in Motkoviè', 
1590, in 8.vo — 2." De Ut-
ieratit antiqitm Britanicz, 
J633, in ISJoo 

FLETCHER (JOANNES) , neef 
van den voorgaande, een 
Engelsche treurspeldichfer, 
te Londen in 16Ï5» in den 
ouderdom van 49jaren over
leden , trad in de tooneel-
kimdige loopbaan op het 
voetspoor van SHAKESPEAKE , 
en verkreeg eene der eerste 

Ïlaatsen naast zijn voorbeeld, 
•e kroeg was zijn Parnas-

*«*. Toen hij op eenen ze
keren dag een Treurspel, 
waarin er ecne zamenzwe-
ring tegen herleven des ko-
nings voorkwam reciteerde, 

, werd hij door lieden, die 
op straat voorbijgingen , als 
een booswicht aangeklaagd» 
Men nam hem gevangen, 
doch men ontdekte weldra, 
dat de zamenzweerder de 
koningen enkel op het too-
neel vermoordde. Men heeft 
in vier zware deelen in 8.v° 
de Tooneelkundige Werken 
van BEU JOJBNSOX en dip 
van BEAVMOUT en FLMT-
Clim vereenigd, de laatste 
volgens den tekst, en met de 
aanteekeningen van COWWAN. 
— Zie BEAUMONT (FRAN-
ciscüs), [FJCETCHEB werkte 
steeds met zynen vriend, 

FiuNcisciTs IJEAUMONT. Zijne 
beste stukkeft zijn: f)e in
gebeelde gek; ,de Veldheer; 
Vier ft ukken in een; de 
Vrouwenhater ; De heide be
roemde bloedverwanten enz, 
In dit laatste stuk werd hij 
door SHAKESPEAR geholpen.] 

* FlEURANGES (ROBERTDE 
LA MARCK , Heer van), maat*, 
schalk van Frankrijk, een der' 
dapperste krijgslieden zijner 
eeuw, werd ieSedan, in 1490 
geboren. Met eene natuur
lijke neiging voor de wape* 
toen begaafd, oefende hij zich 
reeds in zijne kindschheid,in 
het paardrijden , en in het 
behandelen van degen enlanSi 
In den ouderdom van 10 ja*, 
ren , door zijnen vader aan 
LODEWIJK XII . voorgesteld) 
werd deze vorst bekoord, door 
zijn krijgshaftig voorkomen» 
en plaatste hem bij den graaf 
van Angoulème (FRANCISCÜS 
•I.) H(j volbragt de veldtogien 
van Italië, onder konEWU* 
X I I . , was bijna bij alle gev 
vechten tegenwoordig» en gat 
alom bewijzen van onver* 
schrokkenheid en koelbloe
digheid, vooral bij de innf 
mingvanFm>»ainl5U» W 
zich van Alexandrië te heb' 
ben meester gemaakt, ver* 
eenigde FIEÜRANGE» Z,CI1 

met het leger , dat Nowf 
belegerde. Nadat de be»e" 
gerden eenen £eweld»ge" 
uitval hadden gedaan, yiet' 

den de Franschen op 
vlugt gedreven; FJCEÜW1** 
GES deed wonderen van daf 
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perhejd, en werd geheel 
met wonden bedekt, in eene 
gracht onder de gesneuvel
den gevonden. Toen FRAJ*» 
CISCUS ï . , MV zijne komst 
tot den troon, zijne regten op 
het Milanesche wilde doen 
gelden, vergezelde FMBURAN-
GES dien vorst op dien togt, 
droeg veel bij tot de over 
winning, van Marignon en 
maakte zich, na dit roem 
rijke gevecht, meester van 
èremona. In ,den noo'dlot-
tigen slag van Pavia, werd 
hij krijgsgevangen gemaakt, 
en naar ftet kasteel van Sluit 
in Vlaanderen vervoerd /a l 
waar de keizer» ten gevol
ge van den haat, welken hij 
aan zijnen vader ROBERT;»B 
M MARCK, toedroeg, hem 
gedurende verscheidene ja« 
ren gevangen hield. Tot 
maarschalk Van Frankrijk 
henoemd, werd hij in 1536 
met de verdediging3van het 
door ,den graaf van NASSAU 
belegerde Peronne belast. 
Ofschoon de stad in eenen 
slechten staat was, en de 
vijandelijke artillerie reeds 
bres had geschoten, keerde 
hij vier bestormingen af, 
en de graaf van NASSAU zag 
zich verplïgt het beleg op te 
breken. Toen hij zich in 
het Volgende jaar naar Se
dan begaf, werd hij te Long» 
jumeaii door de koorts op* 
gehouden, en overleed al
daar na verloop van eenigë 
«Jagen , in December T 537. 

RANGE» , w*s met de nicht 
van den kardinaal IÏ'AMBOI* 
BK gehuwd. Gedurende fijne 
gevangenschap op het kas
teel van Sluit «schreef bij. 
Hittoire etc. {Betchiedmit 
der gedenkwaardige zaken 
voorgevallen onder de re
gering van LoDBWilK XII» 
en FRANCiscvsl.) *n»H99 
tot 1&21) De stijl vwi dit 
stuk is eenvoudig én rond
borstig. Hij noemt zich in 
hetzelve een' jonge mag~ 
Aalt {Jeune adventureux)« 
De abt LAMBBRT heeft deze 
Memoriè'n\ met Geschied-
knndige en Ibeoordeelepdo 
aanmerkingen in het licht ge
geven , Parij*, 1753, in 12:""» 

* Fr,Eunuü (I»ODEW«K 
GASTON), doctor in de god
geleerdheid» en Bisschop 
van Orléantt werd te P a 
rt;'* , in 1662 geboren. I a 
1698 werd hij bisschop vntt 
Aix., In 1705 ging hij tot 
dat van Orléant pver, en 
verkreeg te gelijkertijd, de 
Premonstratenzer abdij van 
den heiligen JOANNES van 
Amient, Bij 4jne komst tot 
den bisschoppelijken Stoel 

• van Orléan», deed hij 854 
gevangenen om schulden los-
koopen en in vrijheid stel
len. Deze prelaat was met 
eene bewonderenswaardige 
liefdadigheid begaafd, en 
bezat in eenen hoogen graad 
alle bisschoppelijke deugden. 

?V»* rT^-a? S' tes^:! 
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tegenwoordig, en hield on
derscheidene " kerkvergade-
ringen in zijn diocees, met 
ijver vgor de kerkelijke tucht 
•wakende. Hij hragt te Or-
léans onderscheidene nutti
ge gestichten W s t a n d , onr 
der anderen een huis voor 
de hieuw bekeerden van bet 
vrouwelijke geslacht. Deze 
prelaat overleed den Ï I Ja-
nuarij 1733, Hij heeft Sy-
Modale reglementen en raad-

. gevingen in het licht gege
ven , die uit de door hem 
gehoudene kerkvergaderin
gen getrokken waren. 

* FJUSUIUKU (KABEÏ/ PE
TBUS CABET, Graaf, van), 
lid van het Instituut en van 
het lengte-bureau, werd in 
1738 te Lyon uit eene aan
zienlijke familie geboren , 

.ging in den ouderdom van 
dertien jaren onder de Fran-
sche marine, en maakte 

- snelle vorderingen in al de 
studiën , welke dien stand 
betreffen. Hij diende gedu
rende den zevenjarigen oor
log. Daar rle vrede van 1763, 
hem den tijd gaf; om zijne 
werkzaamheden met meer 
jjver te vervolgen * vervaar
digde hij met den beroemden 
«KBTHouD, een zee* uur
werk, dat, met uitzondering 
eener proeve van JULIANUS 
liERoi, het eerste was, dat 
in ^«M/irt^efabriceerd ig. 
Ue proeve van hetzelve werd 
in .1768 op het fregat Jsi», 
door *LEURH2U zei ven, toen
maals seheepsluitenant, ge-

commandeerd, genomen, en 
de gelukkige uitslag deed de 
zee-uurwerken voor al de 
schepen des konings aanne
men. In 1776 werd hij tot 

*het opzigt der havens en 
tuighuizen der marine be
noemd , en het was in deze 
betrekking dat hij gelegen» 
heid had, pm aan. het va
derland gewigtige diensten 
te bewijzen. Hij ontwierp 
bijna al de verrigtii%en ter, 
zee, van den oorlog vail 
1778 ; ook was hij het» wel» 
ke die der ontdekkingen van 
LA PEYBOUSE en ENTRECAS-
TEAUX in gereedheid bragt, 
waarvan het plan door Lo> 
r»EWUK XVI. ontworpen was. 
Hij werd den 27 Octobef 
1790 tot het ministerie van 
marine beroepen; maar bij 
verliet hetzelve na verloop j 
van zeven maanden, »'' ; 
hoofde der hinderpalen, wel* j 
ke zijn bestuur in die hete* 
lige omstandigheden bek* 
merden. De koning gaf heM 
alstoen een nieuw bewi|* 
van'zijn vertrouwen door hei» 
bij - den Dauphin in hoedV 
nigheid van gouverneur l8 

plaatsen ; maar na den noo<>' 
lottigen dag van den 10 A«" 
gustu's 1792, zag hij "f 
verpligt,'om zich te vervfïl* 
deren. Hij leefde in de at* 
zondering tot in 1797'» >' 
welk jaar hij tot den raaf» 
der ouden werd benoem»' 
In 1800 werd hij tot Je» 
staatsraad beroepen, en 

kleedde hij onderscheidene 
aanzienlijke posten. Ein<lfi* 
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lijk werd hu in-1806 tot 
senateur benoemd, en hij 
overleed den 18 Augustus 
1810. Hij heeft nagelaten: 
1.° Voyage etc. (Meize op 
last des konings in 1768 en 
1769 ter beproeving der zee-
uurwerken ondernomen') > Pa
rijs", 1773, in 4.t0, 2 dl.n 
niet platen.— 2.° Décoih 

„' vertes etc. (Ontdekkingen 
der Fransbhen in het Zuid
oosten van NieutO'Quijnea) ', 
Parijs , koninklijke drukke
rij , 1790in4. to Jn dit werk 
bewijst hij het tot dus verre 
raadselachtige bestaan der 
Salomons-eilanden, door den 
Spanjaard MINDANA'ontdekt, 

4 ,eh vervolgens^ gezien door 
den kapitein, StinviMEj die 

*' hetzelve het land derArsa-
ciders had genoemd. .— 2° 

ïVoyage etc. (Reize' rondom 
de wereld gedaan gedurende 

*4e jareh \ 790, 1791 en 1792 
door STJSPHAWS MAR-
CHAND), Parijs, 1798, 4 
•dl.n in 4 " Dit verhaal is 
voorafgegaan, door eenege
leerde inleiding over de ge
schiedenis aller scheepvaar
ten langs de noordwestelijke 
kust van Amerika, en 'ge-. 
•Volgd door eene zeer ge
schikte verhandeling, om 
groot licht over de ontdek
kingen van DRAKE en ROG-
GKWEIN te verspreiden. Hel? 
vierde deel bevat een aan 
tal hydrographischekaarten.. 

* FiEüRioT-LEscpaT (J . A. 
c»)» een der getroüwste 

handlangers van. HÖBËSMER-
RE , werd te Brussel, ia 
1760 geboren, tijdens 4e 
eerste Urabandsche onlusten 
genoodzaakt zijn land te ver* 
laten, kwam hij zich te Pa» 
rijs nederzetten, alwaar hij , 
met weinig opgang het bouw-
heers- beroep uitoefende. 
Toen de omwenteling uit
barstte , plaatste hij zich on
der de woedendste demago
gen, overtuigd dat deze 
staat winstgevender zou zijn 
dan dien van bouwheer. O-
verdrevené gevoelens, en. 
vooral eene verbittering te
gen het hof en de ministers 
waren toenmaals voldoende, 
om zich te doen onderschei
den. Daar FtEunioT aj de
ze hoedanigheden i n oen 
hoogsten graad bezat, zoo 
zag hij zich weldra door de 
geheelé volksgunst omringd. 
Na begonnen te zijn met 
het houden van redevoerin
gen voor het gemeen óp de 
straten, werd hij in de wij
ken der hoofdstad, en inde 
Club der Jakobjjnert toege
laten, waarin hij zich even
zeer door zijne oprocrige 
kreten, als door zijne dol
zinnige woede deed onder
scheiden. Het is in drtgè-
drogtelijk genootschap, dat 
ROBKSPIERRE hem ging zoe
ken,om hem tot hiairë van 

. Parij's te maken. FIÈÜRIOT 
was reeds plaatsv.ervangér 
van dën openbaren besohul-
diger bij de revoiutionnai-
re regtbaiik gevVeest, en in 

H ü 
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. g e b e i d e betrekkingen had 
*IJ zich ( .waa«dig. getoond, 
«e n*euwe .waardigheid > te 
bekleeden ̂  waarmede de 
•vojkstiran hem voorzag : 
maar naauw.elijks was hiiiri 
bediening getreden» of zijn 
beschernter, de geduéhte 
KOBESWERRE, werd door de 
neerschende partij ten onder 
«ebragt.; F&EÜRÏOT», zulks 
vernemende, toonde eeneort-

V verschrokkenheid , die i,Jen 
*ij hem niet vooronderstel
de, en die men zougewenscht 
Rebben, hem voor eene be-

... terez™k> te «en gebrui-
icen* Hij liep ^naar het stad 
Jijiis, verzamelt de burger. 

< i«ke officieren, doet de a-
iarmklok iuijen, beveelt, 
dat men de slagboomen slui-
*e , en doet de toegangenen* 
^ « t a d b u i s , d o o r ' v S e t 
jene stukken geschut v e r . 
ledigen. BOBESWERRE d i e 
^hech ten i s was g e n o m e n j 
werd op dien öogenblik door 
Gendarmen naar bet stad! 

•hm.m vrijheid stellen, " n 
. / terwflï hij hem in eênen 

eumngstoei <k>et nederzit-
£ ' f^\.H hejnuit als 
fxi levrydefi dés vader-
(ands, te gelijkertijd van de 

- r v g e n s agenten £ * » < 
ie W|,ken , om er eene par-Jl'.. *en g«nste van d

 F
b ' 

v ade rdes vaderlands I J 
w.fldenr Ondanks de «Se! 

v H <»<W t«aat r e g e l e n
S S, 

I alles vruchteloos, de Con
ventie had RöBEspiERRE en 
zijne voornaamste Satelliten 
vutten de,met 'verklaard. 
Door dit geduchte, vonnis 
afgeschrikt, durfden zij niets 
ondernemen. FtEujuoT werd 
den 28 Jaïij 1794 met zij-
nen beschermer en dertien 
zijner medepligtigen naar het 
schavot gevoerd»s . 

FMJUUY (GtAuwus), oor
spronkelijk uit Normandyë, 
te Parijs, den 6 December 
\640 geboren, was de zoon 

,vau eenen adyokaat in den j 
ïaad, e t ) volgde met roem 
gedurende 9 jaren de balie. I 
De zucht voor de afzonde- l 
«ng en studie, deed hem , 
smaak voor den geestelijken 
staat opvatten , hij omhelsde 
denzelven, en bezat er de ' 
deugden van. In 1672 leer- ! 
Weester van den Prins van -I 
CONTI zijnde, werd hij zulks ' 
in, 1680 van den Graaf van ' ' 
VERMANBOIS ; daör zijne zorg 
voor zijnen kweekeling, ver* 
«reeg hij in 1684 de abdij 
van Loe-Dieu, eri den post 
van tweeden onderwijzer der 
Hertogen varf- Bour'gondiê, 
Anjou en Bejrri- in 16*9< 
De deelgenoot van FEN&ON 
>n deze edele bediening zijn* 
de , bezat h i j , even gelijk 
" i j , de kunst, om aan zijne 
kvveekelingen, door lessen» 
vo^ zachtheid en bevallig' 
beid', en door ziine voor* 
beelden, 'die nog overtui* 
gender waren, dan zijne les
sen, de deugd te dóen be* 
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«"inen. LODEWIJK XIV, 
#«W zijne talenten in het 
Welgesteld. „y w i ? t d e . 
«elve ook te beJoonen. Pij 
schonk hem in 1706 het rij-
Je prkoorsehap van Argejh 
teml, Toen f tEUKX hetzel
ve; aanvaarde, deed hij a£ 
•stand! van zijne abdij van 

aan«eniyke r goederen, en 
k waardigheden gestaan,had, 

zon hijdeaelve bekomen heb' 
Jen; waar zijnebelangeloos-
M d e v e n a a r d e , . y n e S 
^ u g d e n ^ H i M e e i d e e e n . 
.^amjaan het hof. D o o r 

^ hart, vol xeg«SehaïSI 
neid, ^mvere 2eden< eBn 

«stichtelijk leven, èen* «n 
£ ^ d e z e d i g h e i ^ e ^ 

'hov«Iifeen. J>! J ^ ^ ^ n e 

^ ê t £ e f e r 

^ e oud,erd0«n. Na d l V a r i * 

vormd had. vormJ u^ ^ 
**• d e s T i l 7»e hi-} 00k 

10 *722 ^tand w ^ f ' " 

>ÏT 

uit zijne pen gevloeide vler
ken zijn: 1.° Moeum etc, 
(%eden der Israêliten), een 
werk, dat in de handen al
ler gelöovigèn is» <en dat 
nien al* hel waarachtigste 
tafereel van het leven der 
Heiligen des ouden Testa-
ments kan beschouwen.. .— 
2.° Moeurs des Chrètien* 
(Zeden der Christenen)} 
een, werk» met het vorige» 
ih één deel in 12.mo yer-
eenigd. . < Het e'ene kan tot 

[ inleiding der bjjbelsche, en 
| het andere der kerkelijke ge
schiedenis dienen» Öe zal
ving r-M, in hetzelve mét ee-
jnen geest van opregtheid „en 
waarheid vëreenigiï, die den 
€hristen|lez*er wint, -*3«?' 
Mistoite lecclésiasiique (Rer-
Aely.ke. Geschiedenis}, 20 
dl.» in 12.rao en in 4.w (of 
13 dK» in 4.'»* 177?;) Het 
eerste, itt 1691 in het licht 
gegeven, begint met de stieh-;• 
ting der kerk, en Het laat-» 
ste, in 1721 gedrukt, ein
digt: met Ket jaar 1414. Het 
is het volledigste werk, dat 
erin defransche taalover de 
kerkelijke geschiedenis be
staat. 'Desniettegenstaande, 
zegt de abt X.i«sGt>ET jotf-
FRRSNQY , zijn zulks „veeleer 

I zamengelap.te uiftr^kselen , 
| dan eene naauwk&urige en 

aaneengeschakelde; geschie
denis. DézeOschrijVBr be
werkte, ? volgens den^abt 
Lô GOERUE, zijne geschie
denis, naar mate hij de ge-*--'; 
Schiedenis der godsdienst 
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ris frLE. 
beoefende. Men gevoelt j 
daf hg zijne stof niét mees
ter is,, hij gaat enkel al 
bevende, en bjjna altijd op 
het voetspoor van I,ABBE en 
BARONHJS. Hij was reeds 
aan het laatste deel van de-
üen beroemden jaarboek-
schrijver, toen hij nog maar 
met het l.e al. der uitmun
tende Mtiek van Pater PA-
GI» in 4 dl.fl in fof. bekend 
was. Dom C E ^ I E R , en de 
«©nijvers «^geschiedenis 
van^deGallikaansche kerk 
nebben verscheidene mis
slagen in^daadzaken en dag
tekeningen aangewezen. De 
b^ndelitigen der martelaren. 
welke hij met al teveel bij
zonderheden verhaalt, moes-

, ten meer juistheid bezitten 
en enkel den heldenmoed 

, Vc»r hun lijden opgeven^ 
^nder ons een procél-ver! 

\ S.??: te ^ e „ . Z i jn ; 
f f •o«w*«ené aandoenlijke 
eenvond.gheid.eneenestioh-1 

tejjjke^zalv^g; maar hij is 
f * ^fcvvijls onbeschaafd, 

• Jcwflnend, eentoonig, vol 
' * / & « i ^ ' . e n . - . t o 4 W W t 

•üe Voorreden, in dit werk 
jersm-eid,ven; Wonderlijk 
in eén deel i t t j2.mo £ö-

S P ' zÜn »net velê:ster-l 

" l T „ g e i d e n ^ a c h t ' g e 
schreven,- men vindt e r uit-
^ n t e n d e ^ a k e n i n , . , ^ ^ 

uTS* iie d i j k e r w £ e 
gehekeld worden, - - . f l i e 
HoNOBÊDESAWTE-fllAKien 
HPÜSTA.) Men ontdekMn 
den schrijver zuJk een e v o o r . 

liefde voor de tucht der eer. 
A*te -kerk, dat hy alles 
schijnt af te keuren, wat 
wet den stempel der eerste 
eeuwen draagt. Evenalsof 
de kerkelijke tucht, inbaar 
wezen niet veranderlijk was 
of dat L de oorspronkelijke 
kerk in alles voor de vol* 
gende eeuwen tot voorbeeld 
moest dienen. » Men kan 
de eerste kerk niet genoeg 
eerbiedigen, zegt een ge-
matigde en billijke schrijver} 
maar het hooge denkbeeld, 
dat men er van voedty moet 
niet dienen, om ons de kerk 
der latere eeuwen te doen 
verachten. Onder vele heilig
heid i slopen er in'de eer
ste körk wel eens ongere
geldheden, en onder de on
geregeldheden.' welke er in 
de kerk > der latere eeuwen 
zijn geslopen, treft men echter 
ook nog vele heiligheid aan." 

. .,zlÜn tegenwoordig vele ? 
misbruiken verbeterd, dia 
gedurende eeuwen bestaan 
hadden. Wanheer menzon* 
der vooringenomenheid den 
staat der kerk onzer dagen» 
in al deszelfs deelen, mat 

,. haren= staat in de eerste eeti-
Wen-vergelijkf, zal men be-

1 binden•;• dat de vobrdeeien, 
[ welke zij niet meer bezit» 
1 door andere vervangen wor* 

den. - ERASMUS , dien niet* 
in dit geval onbeschroomd 
kan aanhalen, besluit, "a 

deze vergelijking in al ha
re uitgestrektheid ontwik
kelt te hebben , dat indien 
dé heilige PAVLVS op de 
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aarde terugkeerde t de te» 
genmordige staat der kerk 
ke»r niet mishagen zoude, 
* Gelooft gij , zeijg e e n 
man, die eerte naaüwkeurï-
ge logica: bezat,, dat de kefk 
hét regt heeft, ont hafe 
tucht en ten opzigtè der boe-
te werken, en ten opzigte der 
beroepingen op hodger-ge-
fegt, en ten opaigte der 
jerlaezingeri, «n ten opzie* 
te der kanonieke insteliin-
gen, en. ten opzigte der vrij-
g i n g e n en ten opzigte Van 
elk andef godsdienstig onder^ 
werp ,̂ te regelen. Antwoord 

iJJ *neer' Indien mM . * y , .we l wacht d a T i 
«atzn den paden regel, in 
^ P^ats ^ n den Sie«we-
•ff * > b b e gesteld; indien 
| ü «^« z e g t , zoö. i s . h 

temgkeenng tot de réfféls 

i e * r V r * -•«SS' 
'niét? ft" k e r k ftet W 

deel der meinve uitgave ffo^ 

t e e k l ^ I a , e ^ u i t g a V e n « H n . 
£ k e y > bjJgf oegd,-on, 
t e ^ t t e verbeter t , en ver-
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volgetas heeft tóen er*al dat
gene in vèraiiderd of bijgëi 
voegd, wat niet met deleer 
dief vermetele sehfij verso vér-
eénkwam, die gemeend heb* 
ben, hunne zeissen in eenen 
oogst te kunnen slaan, dié 
hun niet toebehoorde. Daar 
sedert eenige jaren het hand
schrift dezer Voorreden in, 
handen van de» Heer ÈME* 

„fiv Was gevallen, heeft bij 
"<ÉI onder dén titel van JVott-
aeaitd} opusciïlei, ëen boek* 
deel Vart gevormd, ''ParysJ 
1807, in 12.™> HéÉ belang-

• rijkste stuk dezer verzame
ling is de beroemde voorre* 
de. D,é Heer' EMEBV heeft 
den; tekst ya'h hel oorspron
kelijke handschrift, ihét fp> 
meinsche letters", ért dé vvégi 
gclatené of verminkte Stuk
ken in CürSijf laten druk
ken ; de overeenkomende dee-
len door den uitgevéi vaft . 
1763 in de plaats gestéld> 
zij n er bjj wi})se van aan tee-
keningen bijgevoegd. Men 
heeft leen inhouds- register 
Voojr••'"ttë kerkelijke Geschie
denis van F JWRY geleverd* : 
met het vervolg van Pater 
FABKE, een dweepachtig 
werk en de vracht van den 
sektengéest (zie F&önE)^ 
in 1 dl; in 4.ro, e n 4 dl> 

•e in Ï2 .W De laatste uftga> 
i- ve dezer geschiedenis is dié • x 
ft (f vünNmes-, 251 dl»'in8;vo, 

m ö ^ m o . JnheÊlaÖjrt 
vertaald» is dezelve ver-

,. volgd door Pater' AtexAS*-
11̂  Ï)ER m SAINT-JËAN* DE-h i* « 

H 4 -
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JCnoix, een* barrevoeter kar-
jueliet. Dit- vervolg is een 
zaakregis ter van al dé gru
welen »; Welke men tegen de 
maatschappij der Jesuiten 

• heeft uitgebraakt; de onge» 
rijmdste sprookjes, diegene 
xeifs, welke de protestanten 
en vvijsgeeren van den dag 
Jhjebben wederlegd > • worden 
er in ; herhaald, als onder-

• werpen eener'kerkelijke ge-
scbiedenis 'waardig. Dit 
.werk ; is hevig aangerand 
geworden, door den Heer 

• MANGOLD, in eene beooi*-
deeling, te Augsèürgt 1783 
- 7 JWöi in 3 dl.n in 8.vo 

- in het licht gegeven.—4,° 
JnsHlution etc, (instelling' 
tot het kerkelijke regt), 2 

. <ü-,n in I2.no Een zeer be
knopt , werk, doch vol goe
de zaken , ofschoon er ook 
eenige in voorkomen, die 
berispeiijk-hebben gesche-
«fin. De Heer BOUCHER » ' 
XBGJS , gaf er in 1764, eene 

•Biet aanteekeningen verrijk» 
' t e nieuwe uitgave van in het 
licht. '':•— 5.° Catéchisme 
Mstoriqne (Geschiedkundige 
Catechismus), in 12."?° Een 
werk, dat veel opgang heeft 
gemaakt > ofschoon alles in 
hetzelve niet gestrengnaauw-
ikeurig is; de Heer PAQUOT 
heeft er eene uitgave met 
aan teeken ingen en eenige 
veranderingen van geleverd. 
De toon van hetzelve is 
droog, zonder zalving en be-
Jangopwekking. — 6.° TraU 
té étcp (Verhandeling«over 
de heuzè en wijze der gtu-

fè'n)\ in l2.«no Deze bei. 
de laatste werken zijn in 
het Spaansch vertaald, zoo 
als ook dat over de zeden 
der Israëliten. — 7.° j)e. 
voirs etc. (Pligten der mees-
iers en dienstboden), in 
12.rao, o p prijs gesteld.'-
S. Vie etc. (Levensbesehry-
ving van moeder JO'ARBOU-
SE), hervormster van Val-
de-Grace, in "12'.mo. — 9,° 
Histöire etc, {Qeschiedenit 
•oan het fransche regt), in 
12.mo Men vindt zulks ook 
aan het hoofd der Jmieh 
hvg van den Heer D'ARGOU. 
~~ J0S.Traite eic, (Ver
handeling over het openba-
iLZeg*h ? dlin in 12.wo, 
J7p9, Een nagelaten werk, 
waaraan hij de laatste hand 

-Met'•• heeft gelegd. Men heeft 
«e kleinere werken (Ópuf 
<toles) van FJCEUR? te S -
wes, in 1780, in 5 dl.n jn 
8.vo gezamenlijk uitgegeven. 
[.DezeOpuscüles bevatten al •« 
de Werken van FLEÜKY niet r 
uitzondering der kerkelijke j 
geschiedenis. Bij de reedsge-
noemde, moet men nog voe- . 
gen. Discours etc. (Verhan- " 
nÈ*g 0Ver de predikatie), 
tiéjkxions, etc, (Oveheep»' 
ffef op MACUIAVKL), & ! 
*oldat> etc. (De Christelijke Ji 
soldaat), Discours etc, (Vef' j 
handeling over de dichtkun- ;, 
def en in het bijzonder over 
die der ffebreërs) ; Portmit 
etc. {Afbeeldsel van den hef ! 
tog van Bourgondië); Let' 
tres etc. (Brieven over dege-
regUgheid): Memoires etc 

http://I2.no
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{Gedenkschriften voor den 
koningvan Spanje); Pensees 
etc {Gedachten, uit den J8» 
AüGVSTims ontleend)} 
Discours etc. {Academische 
redevoeringen)} Deus UU 
tres etc» {Twee Brieven in 
latijns'che verzen), enz.J 

FLEURX (ANDRÈAS HERKU» 
LES DE) , werd te Lodève\, 
den 22 Junij 1653 geboren, 
en iu den ouderdom tan 6 
jaren reeds naar Parij]* ge
voerd. Hij vplbragt zijne' 
hitniqniora 'm het collegie 

• der Jesuiten, en zijne wijs-
geerige Cursus, in het col
legie van Harcourt. In beide 
schitterde hij. Tot den gees-

, tehjken stand bestemd, werd 
h ĵ kanonik van Montpellier 
en doctpr der Sorbonne. Aan 
het hof ingeleid, werd.hij 
aalmoezenier der koningin 
en later' des konings van 
Frankrijk. Een innemend 
gelaat, een vjugge geest, 
een onderhoud, door geest|» 
ge gezegden veraangenaamd, 
eene fijne scherts wonnen 
hem aller harten. Iedereen, 
die invloed had, werd zijn 

^voorspreker. LODEWIJK XIV. 
benoemde hem in 1698, tot 
het bisdom Frejus. M heb 
•« lang doen wachten, zeide 
hem die vorst, maar 
hebt zoo vele vrienden,dat 
ik alleen, 'btf.u die verdient' 
sten heb willen hebben. De, 
bisschop,van Frejus was in 
zijn diocees, toen het léger 
der bondgenooten J zich in 

W 

Provence verspreidde. H i j . 
behaagde aan de vijandelijke 
veldheeren; de hertog van 
Savooije en prins EÜGKNIUS 
stonden hem toe, wat hij 
begeerde. De brandschatting 
was gering. De stad Fré* 

jus ondervond niet de min
ste ongeregeldheid, en het 
naburige platte land, werd 
gespaard. Toeft LODBWIJK 
XIV. !op het punt was van 
te sterven,; benoemde hij, hem 
tot onderwijzer van LODBWIJK 
XV. Opvolger van BossrJET 
en FÈNÉr,ojj, Jn den gewig-
tigen post, om koningen te 
vormen, légde hij er zich, 
even als zij , op toe, om den 
geest en het hart van den 
jongen vorst aantekwëeken," 
en; hef gelukte hem er reeds 
vroegtijdig den Welbeminde 
{Bien-Aiméj van Frankrijk 
van te maken» In 1726 werd 
liij tot kardinaal bevorderd, 
en'kort daarna, plaatste zijn 
kweekeling hem aan het hpofd 
van het ministerie. Hij was 
toen reeds over de 70 jaren 
oud» De last des bestuurs 
schrok hem niet af, en hij 
toonde tot in den ouderdom 
van bijna 90 jaren , een ge
zond en vrij hoofd , dat tot 
groote zaken in staat was. 
Van 1726 tot ;1740 ging al
les voorspoedig. ' Hij he&qn 
en bragt den oorlog tegen 
KAREÏ^VI . gelukkiglijk ten 
einde , en Verkreeg Lotha
ringen voor Frankrijk. De
ze oorlog van 1733,werd in 
1736, dooi- eenen vrede ge» 

•H 



122 F L E . 

ê'indigd, die slechts voor 
een ige jaren dé rust aan Eu
ropa weder schonk* Een 
nieuwe oorlog kwam in 1740 
dë laatste levensjaren van 
den kardinaal JDE FLEÜRY ste* 
reV Hij overleed te Issy, 
op zijn buitengoed, den.29 
Januarij 1743, met dë smart 
van in dezen iaatsten oorlog 
enkel ongelukken tè hebben 
gezien, en wel ongelukken * 
die het publiek , hem wel* 
ligt ten onregte verweet'; 
want het is zeker, dat deze 

. oorlog, tegen zijnen raad was 
ondernomen. Op den vrede 
rekenende, had hij de ma
rine verwaarloosd; de gerin
ge zeernagt, die &m}<rank-
r$k nog overbleef, werd door 

, de Engelschen vernielde 0e 
bezuiniging, welke, hij irt 
zijn huis had aangenomen, 
wilde hij ook zoo veel mo
gelijk, in het openbare.be
stuur invoeren. Het is om 
deze reden, dat hij geene 

. 'schepen liet bouwen. Zijne 
vreedzame inborst deed hem 

«de levendige en werkzame 
geesten weinig beminnen 
en zelfs vreezen,* hij Verwij
derde dezelve al te zeer van 
de groöte posten. Hij wan
trouwde de ménschen méér, 
dan hij hen zocht te kennen? 
De verhevenheid, zeide een 
man, dié hem zeer wel ge» 
kend had , ontbrak aan zijn 
karèkter. Ditgebrekwasver-
eenigd met zijne deugden, 
met de zachtmoedigheid, de 
gelijkmatigheid en de liefde 
der orde eq des vredes. Hij 

het frankrijk gerustelijk 
zij n e verliezen herstellen, 
en *ich door eenen nitge-
breiden handel" verrijken, 
ponder eenige nieuwigheid in 
te voeren. Indien hij zich 
sterk' "tegen de Jansenisten 
verzette, geschiedde zulks, 

• omdat hij overtuigd was, dat 
"in het stuk van Godsdienst, 
elke nieuwigheid 'te vreezen 
Was; en dat van alle sekten, 
welke d& kerk verscheurd 
nebben, deze welligt de ge
vaarlijkste was. » Zou een 

'staatsdienaar, zegt de wel* 
sprekende redenaar zijnet 
Lijkrede, door zijne groote 
ihzigten van wijze eri deugd
zame staatkunde geleid, al 
zijne grondbeginselen niet 
gelogenstraft hebben, indien 
hij de belangen der ondet 
ons door zoo vele noodlotti
ge verdeeldheden geschokte 
godsdienst hadVerwaarloosd? 
Dagen Van Jaatdunkenheid j 
en ongezeggeKjkhèid, waar* 

, door eène doörslepenheia 
n d lAno Innc-KoS'/) on OT* 

en 

van diepe loosheid, en ge* 
veinsdheidy de dwaling, uit
gebreid en stont in hare 
ontwerpen , beschroomd en 
afgemeten in hare gangen» 
de kerk veroordeelt en h»ar 

niet verlaat; het gezag er
kent en zich niet buigt; het 
juk der onderwerping ?er' 
acht, en hetzelve niet af
schudt ; de herders eerbie* 
digt - en hen niet volgt; «"" 
gefmerkt de banden der ce"* 
heid losknoopt en deaeive 

niet verbreekt; zonder we(,e 

en zonder oorlog, zonderopv 



'F h E. 123 

stand en zonder gehoorzaam
heid." Dè kardinaal DE FiEü-
'fty was niet genegen om ver
driet te veroorzaken, en even 
zoo min als hij de rust van 
anderen stoorde, had hij ook 
gaarne, dat' men der zijne 
hinderlijk was. Hij was zoo 
gelukkig als een staatsdie
naar het zijn kan, en be- j 
hield tot in den gevorderd-
sten ouderdom, en in de on
rust des beheers de opge
ruimdheid en vrolijkheid zij
ner eerste jaren. Men moet 
zich wel wachten' van hem 
te beoördeelen, volgens hét- ! 
gene, Wat yoi/r.uRE en d e i 
-wijsgeeren van hem gezegd j 
hebben: de blaam en dé lofvan ! 
znlke personen, moeten altijd 
in eenen tegenóvergestelden 
zin worden opgenomen. 

FXEUBY: (MARIA MAXMI-
LIAAN HECTOR' DE RóSSET D E ) , 
-uit dezelfde familie, als de 
kardinaal van dïen naam, 
werd in 1770 geboren. In 
1793, krachtens de beruchte 
Wet, des suspects {der ver' 
dachten) genaamd, in de ge
vangenis van het Luxern-
bmrg opgesloten, behield 

, hij' in den beginne zijne na
tuurlijke vrolijkheid / e n gaf 
zich 'aan alle vermaken over, 
welke zijne gevangenschap 
hem toestond; maar nadat 
hij zijne geheelétfamilie had 
zien omkomen of verbannen, 
maakte de wanhoop zich van 
hem meesterden hij schreef 
aan DAMAS , voorzitter, der' 
revolutionnaïre regtbank, het 

volgende briefje: »(Man.des 
blóeds! kannibaalsche moor
denaar ïgedrogt! booswicht! 
gij hebt ^mijne familie' doen 
sneven; nog gaat gij heden, 

^diegene, welke voor tïwé 
regtbank verschijnen, naar 
het schavot zenden; gij kunt 
mij hetzelfde lot doen on
dergaan , want ik verklaar; 
u, dat ik in dezelfde gevoe
lens deel." Bij het ontvan- •Zy 

gen van dit briefje, zeide 
DAMAS < (öt FOÜ(^Ü:ER-TAUN- ' 
VILÏ.E, terwijl' hij het.: he/tf 
aanbood: » Zie eens .welk 
eeri «linnebriefje:, men mij 
daar sciirijft,,.:ifc'verzoek u 
het te lezen, Wat moet rtien 
dengenen antwoorden, die 
bet mij schrijft'? — Die Fleer 
schijnt veel baast te hebbén , 
antwoordde FöirQtriER., Wel 
nu, wij zullen hem voldoen>" 
en- oögenblikkelijk liet hy 
den jongen graaf door gen
darmes halen»* Er moest een' 
voorwendsel zyn, om hem 
te veroordeelen; deze gè-
drogten hadden zulks weldra, 
gevonden; men plaatste hem, 
onder vijftig andere beschul
digden , en veroordeelde hem 
ten dood als den moordenaar 
van COIJ,OT D*HERBOIS , of 
als medepligtigé van per-; 
sonen, welke hij nooit ge
kend had;"hij was alstoen 
reeds sedert 8 maanden in 
de gevangenis, en hef was 
naauwelijks ééne maand gele
den , dat men getracht had, om 
zich Van COU,OT-»'HERBOIS 
te ontdoen. Hij werd, zoo als 
al degene, die van deze ge-
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waande misdaad beschuldigd 
waren» in een rood hembd 
gehuld yen den 18 Junijl794, 
naar het schavot gevoerd. 

' . , . ' ; • • .-. i • ' - • f 

f FWNDEBS (MATTHtAS), 
bekend door zijne .ontdek; 
kings-reizen», tet Donington 
in het graafschap Lincoln r 
in Engeland geboren, wyd-
de zich; reeds vroegtijdig toe 
aan de zeedienst. In 1795 
ging hij met kapitein H U N -
TER scheep naar Port-Jack-
*«?«, in JSew-Ztiid-WaW*. 
U\i vond in den scheeps? 
heelmeester , BASZ »: eenen , 
in betrekking tot de aard
rijkskunde met hemt; gelijk
gezinden man, en beide ver-
eenigden zich ter" uitvoering 
hunner ontdekkings-ontvver-
pen. s Onder de volkplanting, 
vonden-zij echter weinig on
dersteuning, en. niet dan 

•met moeite gelukte het hun, 
#ich een klein,vaartuig, dat 

.door eenen enkelen scheeps
jongen bediend werd, te ver
schaffen. Intusschen waren 

, de beide vrienden, zoo ge
lukk ig , over onderscheidene 
belangrijke punten der.kus
ten, en over den loop der 
GeorgerRMer, goede waar
nemingen te maken, welke 
de opmerkzaamheid van den 
landvoogd opwekten. FMN-
DEBS ontving nu het bevel 
over een fat-vet. Zij on
derzochten de kusten van 

;van Dietnensland, en over
tuigden zich van het bestaan 
des kanaals, hetwelk dat 
eiland van Nieuw-Holland • 

afscheidt. FMSDEBS noemde 
.hetzelve, ter eere van zijnen 
vriend Straat vanl^asz, In 
180(> keerde FWNDPRS naaf 
Londen terug, gaf hifcr eene 
Beschrijving der kusten van 
yandiemensland, en eené 
Kaart ,van 4©s.. Straat ««» 
JBasz in het licht. In het 
volgende, jaar begaf hij zich, 
nadat de regering, de,door t 
hem voorgelegde plannen had 
aangenomen, fep onderzoe
king der kusten van Nieuw 
Holland, weder onder «il» < 
Hij was thans rijkelijk tiet 
alle hulpmiddelen Vpqf zien, 
die aan zijne pogingen een 
goed gevolg kopden beloon» 
Twee; volle jaren 'b1 '^1 $ 
xhanst door,. om de zuidelij
ke en oostelij ice kusten van 
NieuW'Holland.i .de zeeëngte 
Torres, en den zeeboezem 
, Carpehtaria te on derzfielcen» 
Op den 17 Augustus 18Ö3» 
leed ; hij tusschen - Be^ -
, Caïedonië en Nieüw-B»1* 
land, schipbreuk; Laterver-
volgde hij de onderzoeking 
der noordelijke kustenfZel1' 
de door de zeeëngte T°rrS'' 
en landde op.; Titnor. V° 
slechte toestand van 2'J" 
schip, dwone hem hierÏ!J" 
koers naar %U de ^ 

moedde, dat er tusS0," 
Frankrijk en Engeland °¥ 
nieuw oorlog Was Josgeba 

sten. Ofschoon hij fl>*teJJ 
paspoort van het ï'ranS*o0 
bestuur voorzien was» 
vqnd zich de bevelhebber^ 
Mede Frame, uithoof 
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van verscheiden onregelma
tigheden in • hetzelve , toch 
genoopt, FMNDERS als krijgs
gevangene te behandelen , 
«n hem .bijna 7 jaren terug 
•te "houden. De ontdekkin
gen, der Fransche reizigers 
BAUDIN en ENTRECASTAUX in 
^ie gewesten , welke omtrent 
dezen tijd gemaakt en hekend 
werden, hadden ten gevolge, 
dat de verdienste van F U N -
BKBS niet naar behooren er
kend werd. Ook bekwamen 
.onderscheidene geographi-
sche punten,; aan welke hij 
namen gegeven had, andere. 
E e r s t i n '1810 keerde F U N -

«DERS naar 'Engeland' terug, • 
'alwaar hij zich dadelijk mét 
de uitgave zijner Dagboeken 
en Reizen 'bezig hield, die 
in I 8 l 4 , l i n 2 dl.n in 4.to, 
kort vóór zijn overlijden (den 
19 Jnlij 1814, té Londen 
voorgevallen), in het licht 
verschenen. Nog heeft men* 
hem te danken: 1.° Verhande
ling over het gebruik vanden 
Barrometer, om de nabijheid 
der kusten te erkennen, en 
2.° Brief aan de leden der 
Maatschappij van nayver 
van lsle de France, over de 
bank der schipbreuk en het 
lot van LA PMROVSE. 

FLINK (GODEFRIDUS of Go-
VERT) , een schilder, te Kleef 
in 1616 geboren, koesterde 
reeds in zijne teederste jeugd," 
eene bijzondere neiging voor 
de teekenkunde. Door zijne 
«üders bij eenen schilder ge
plaatst, maakte hij de snel

ste vorderingen in die kunst. 
Toen hij zich in (Staat zag, om 
alleen te kunnen, arbeiden, 
begaf hg zich naar Amster
dam* De algeiheene smaak 
was toenmaals voor de wijze 
van REMBRANT ; FLINK-stelde 
zich gedurende een jaar on
der het opzigt van dien be
roemden schilder. Men ver
zekert , dat hij niet meer tijd 
noodig had, om zijnen mee
ster volkomen natebootsen, 
[zöödat verscheiden zijner 
s tukken, voor die van REM
BRANT verkocht werden] Hij 
l iet vervolgens zijne manier • 
varen, ont zich in die der 
Italianen te oefenen , welke 
hij volkonlen, meester werd. 
De werken , welke hij later 
vervaardigde» verwierven 
hem zulk ëené achting, dat 
de burgemeesters van Amster
dam, hem boven veleanderen 
verkozen, om 8 groote ge
schiedkundige schilderijen, 
en 4 van minder omvang •, voor 
hét stadhuis dier stad te ver
vaardigen. Hij overleed te 
midden van dezen arbeid, 
den 2 December 1660. £De 
acht groote schilderijen zou
den de Oorlogen der Bata
vieren tegen de Romeinen 
voorstellend en de vier ande
r e , de twéé helden der He-
breërs DAVID en SAMSON , en 
de twee Romeinsche, MAK-
CUSGÜRTIUS en HOEATIUS Co-
CJJËS. VONDEL vervaardigde, 
dit hierop zinspelende onder
schrift voor «ijn afbeeldsel j 

Üus leefde Jpellet Fr.iNK, te 
vroeg de stad ontrukt, 
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Toen hij hij handvest van haar 
, edele Overheden 
Het heerlijk Raadhuis niet His

toriën zou bekleden 
Gelijk ze TACITUS van ouds 

. heeft uitgedrukt, . 
" Die Rome strijken leert voor 

't recht der Batavieren 
Bekranst dien- "schilderheld, 

niet eeuwige laurieren. 

verscheidene stukken van 
FLINK , Op het. stadhuis en 
op het Admiraliteitshof te 
Amsterdam, zijn mede door 
VoNDEfc in verzen Beschre
ven; de volgende vierling 
onder het stuk van MARCÜS 
CURTIUS behelst eene uit
muntende les. 

Op Burgemeesters wacht mogt 
Home veilig slapen , 

Als MARCUS CÜRXIUS het-aan-
geboden goud 

.:'- "Versmaad, en zig vernoegt 
met éeu geregt van rapen; 

Zo word door matigheid en 
deugd de staat gebouwd. 

Hij liet eenen zoon na, Nt-
c o t u s ANÏÓNIÜS genaamd, 
welken hy . met moeite van 

' de schilderkunst -afhield, 
omdat hij wist, hoe zwaar 
het viel, om ver te horde
ren ïn eene kunst, Welke 
zoo vele kennis en opmerk
zaamheid vordert. Dezelve 

^ werd advokaat, schoon, hem 
de zucht tof de kunst altoos 
is bijgebleven.] 

FLODOAKD, of FRODOIRDJ 
een geschiedschrijver, te 

xEpernay : ïn 894 goboren, 
en iri §66 in een klooater 
overleden, was een leerling 
wm REMIGIUS van Auxerte, 

Jcanpnik va» Reifflr, en ver
volgens pastoor van Gwmi* 

cy en van Coroylet-ïïer- : 
momilles, heeft eene Kra-
ny'k, en eene Geschiedem \ 
der kerk van Reims nagela
ten. Zijne door de geleer* • 
den algemeen geachte Kto-
nijk, begint met het jaar 
9Ï9 en eindigt in 966.; ft-
THOU eh DÜCHESNE hebben 
dezelve in het licht gege
ven; dezelve,, bevat naauw , 
keuriglijk, enkel datgene, 
wat h"ij'in den loop zijns lé
vens , waarin hij de geheels 

|' kracht zijner rede genoot) 
zelf heeft kunnen zien en \ 
beoordèelen. Ook treft men 
er zulk eene oordeelkundige 
keuze van belangrijke en|e« 
denkwaardige- gebeurtenis
sen, hetzij uit' Branhrvjh 
hétzij uit de naburige Jan' 
den, in aan, datmètt '1!t 

geene betere bron kan fP 
ten. Zijne geschiedenis bc 
vat de geheel e ges'chiedKUii' 
dige opvolging der kerk va» , 
Reims van hare stichting'0 

in 949. De beste uitgaf 
van. dit voor de inwon?' 
van Rèims, zoo belanfF 
als zeldzanfe werk, *s 

van Bouaq, 1617, \'*' ". 
Nog bestaat er van • W»; ' 
Vies elp. •(Levensbesef 

ving der Beiïïgen w*.t . 
leslina, van AnUocM 
van Italié), berijmd»/*! 
toim etc* {GesdiedeW*", , 
PatriarêAen, ^PoStei%r\, 
Raus f en, tot Lm [ll 
Dit werk wordt 1» h J t t

 : 

schrift lij «e barrev*^ 
karmelieten van R^*f. #« 
waard1, wét verhafld*»"1» 
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en aantee&enïngen van Pater 
IIONORÉ OE SAINTE-MARIE 
De stijl van FLODOARD draagt 
den stempel der eeuw, waar
in hij geschreven heeft. 

. -J- FiiöGBr, (KAKEL-FEEDE-
niK)', «en verdienstelijke' 
Duiische letterkundige; die 
eené even zoo groote bele
zenheid als beproefde oor
deelskracht bezat, werd in 
1729 te Jauer in Sileziè' ge-
horen , en overleed in 1788 ,i 
«Is hoogleeraar der wijsbe» 

, geerte: aan de Ridder-aka» 
demie te Liegnitz. Bekend 
is zijne G$schichte u. s.w> 
^Geschiedenis des mensc/ie • 
lijken verstand»), zijne Ge-
schichtetl, s. yo. {Geschiede
nis van den tegenieoardigen 
ioestand der gchoone letter
kunde in Duitschïand)» 

. 1 7 7 1 , en voornamelijk zijne 
Geschichte u. s. w. (GescMe* 

- denis der komische letter* 
kunde) in 4 dl." , het voor
naamste werk in zijne soort. 
Met dit werk staan onder* 
scheidene zijner latere in 
betrekking», 

FtONCEt. (AtBERTÜS F R A N -
eiscus), te Luxemburg in 
1697 geboren , advofcaat bij 
het" parlement» koninklijk 
Censor j lid van onderschei' 
<lene Italiaansche Akade-
miè'n, heeft zich beroemd 
gemaakt door zijne «ucht 
voor de Italiaansche taal» 
In 1731 tot staatssecretaris 
van het prinsdom Monaco 
benoemd, tfereenigde hij in 

in 1735 met dien post, dien 
van secretaris der, buiten-
Jandsche zaken, onder de 
Heèren AMBLOT en ARGEN* 
SON. Hij werd den 15 Sep
tember 1773 aan dejetteren 
ontrukt. Zijne bibliotheek , 
die nit 1 1,000 boekdeelen 
in de Italiaansche taal be
stond , is na zijnen dood ver
kocht. Dezelve heeft tot 
eene belangrijke Catalogus 
aanleiding gegeven ,' 1774 , 
2 dl.n in 8.vo — Mevrouw 
FJCÖNCEI. (JOANNA FRANCISKA 
DE LAVAÜ) , in 1764 in den 
ouderdom van 49 jaren over
leden , had de beide eerste 
bedrijven van AénVeneti/ian-
schen advöhaat, varf C»OI,DO« 
NÏ vertaald, 1760, in 12.mo 

* JfoiOR (RÜTGER) , te Tar-
ragona geboren; den 14Julij 
1262, nam het gewaad der 
Tempelieren aan ,, en legde 
zijne geloften af te Barce-
lona in het huis dier orde. 
Zicfi te'gen het einde der 
laatste kruistogten, met ver
scheidene Spaansche ridders' 
naar Palestina begeven heb* 
bende, vestigde hij zich te 
Accon, maar nadat de on^ 
geloovigen deze plaats bele
gerd hadden, werd zij in 
1291 stormenderhand inge
nomen; FLOR, toenmaals alle 
ridders en verstrooide Chris-
teiréii verzamelende, vormde 
van dezelve een klein 'zee* 
leger , met hetwelk hij den 
Christen-- legerbenden hulp 
en levensmiddelen aanbragt, 
de kusten verwoestte, en" 
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de" vijandelijke vloten dik
werf'sloeg. RUTGBR begaf 
zich*vervölgehs naar Sicilië, 
ter hulp van FREDERIK van 
Arragön, die de kroon van 
dat eiland aan de koningin 
van Napels> uit het huis 
van ANÏOÜ betwistte, en door 
zijne schrander- en dapper
heid droeg hij veel bij , om 
hem te doen zegevieren* 
"Vandaar ging hij zijne diens* 
ten aan keizer ANDBONICÜS 
aanbieden, die door de Tur
ken werd aangerand. BÜT-
GER, aan het hoofd van twee 
duizend Kataloniërs, die hem 
gevolgd waren, en de troe
pen 'des keizers, behaalde 
eene luisterrijke overwinning 
op de Turken, die de rust 
in het rijk herstelde. Om 
deze dienst te béloohen, gaf 
ANDRONICUS hem zijne nicht 

'ten huwelijk (hij had slechts 
de kleine geloften afgelegd) 
met déh titel van Ceesar. 
Hij overlaadde de voornaam
ste officieren van FLOR even
zeer met eerbewijzen en rijk
dommen, en in'het bijzon
der den graaf van Entenca, 
dien hij tot. de waardigheid 
van Magnednc. (ópperveld-
heer der land r zeemagt) ver
hief. Maar daar hij later in 
het vermoeden kwam, dat 
RIJTOER met zijne Katalo
niërs, eene zarnenzwering 
smeedde, om zich van zij* 
nen troon meester te maken, 
}iet hij hem.des nachts, ter
wijl hij zich naar het ver-
jtrek zgner vrouw begaf, ver- il 
moorden (23 April 1306). I 

De graaf vaif Entenca te j 
gelijkertijd in hechtenis ge« ' 
nomen , werd ten dood verr ' 
oor'deeld. De verontwaar
digde Kataloniërs sloten zich 
in Gallipoli op , vanwaar 
zij , door menigvuldige uit* \ 
vallen, den dood huns veld* 
heers op eene wreede wijze 
Wreekten, en het is omtrent 
dit tijdstip, dat men de ver- v 
Woestingen moet stellen» 
welke zij in het rijk deden, 
en niet ' ten tijde Van ^ 
oorlog tegen' de' Turken, zoo 
als sommige geschiedschrjj" 
vers zulks beween. 

FLORA, godin der bloe
men, bij de Grieken CHW 
RIS genaamd, huwde wet 
ZEPHIR, die haar het gebied 
schonk over alle bloemen, 
en haar èène eeuwige lente 
deed genieten* Hare dienst 
ging van de Êïriekën tot de 
Sabijn-én en van de Sabijnen 
tot de Romeinen over. MelJ 
stelde haar voor, met kr»n* 
sen gesierd en met bloemen 
gekroond. 

F L O R E N T (FRANClSCUS),VfllJ 

Arnai-le-Duc, Höogleera» 
in de regtsgeleerdheid J 
Parijs en te Orleans,™ 
deze laatste stad in »öa" 
overleden, heeft regtsgeWr 
de werken nagelaten, we'* 
DoüJAT, in 1679, in ƒ J ' 
in.4.w in het licht gaf. w 
leven van dezen regtsge'e*n 

d e . die zich evenzeer doot 
zijne regtschapenheiu 
door zijne kunde aanbeW» 
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is aan het hoofd derzelve. 

FLOHENTINUS (Heilige), 
een Martelaar van Charol-
lais, welke men gelooft om
trent het jaar 406 ,* den mar
teldood voor het geloof te 
hebben ondergaan. 

FLORENTINUS (Heilige), 
eerste abt van het klooster, 
hetwelk te Arle», in 548 
door den heiligen AUREMA-
NUS , JBisschop dier stad, 

" door de milde giften van 
koning CHU-DEBERT onder-, 
steund, gesticht werd. Hij 
overleed den 12 April, 553 
in den ouderdom van 70 ja
ren, na zijne religieuzen 
met even zoo vele zachtmoe
digheid, als stichting, gedu» 
rende 5j jaren bestuurd te 
hebben. Zijne, overblijfse
len j in eene zilveren reli* 
kwiekas bewaard, zijn te
genwoordig in de parochie
kerk dier stad. Men leest 
op het marmeren graf, waar
in dezelve eertijds waren-, 
het grafschrift van den Hei
lige, in naam-verzen. Het
zelve \it het eerste voor
beeld, hetwelk de kerkelijke 
oudheid van dergelijke 
dichtkunde oplevert. 

*»FLOKEZ (HENDRIK), een 
geleerde Spanjaard, den 14 

« Februarij 1701 te Vallado-
lid geboren , nam in den ou
derdom van 14 jaren het or
degewaad , van den heiligen 
AuGtisTiNüs aan, en deed 

X« DEEÏI. , ... . 

zich weldra evenzeer door 
zijne talenten, als door zij
ne godsvrucht onderschei» 
den» Na gedurende verschei» 
deneyjaren niet den meeste» 
roem de godgeleerdheid te, 
hebben onderwezen, legde 

"hij zich toe op de beoefening 
der gewijde en ongewijde 
geschiedenis, en verkreeg 
eene. groote kennis der oud
heden. Deze geleerde reli
gieus overleed te Madrid 
den2 Augustus, of, volgeng 
anderen den 5 Mei 1773. 
Er bestaat van hem: 1,° Ver
handeling, over de, godge
leerdheid, 5 dl n, in 4.to •— 
2.° Clave historical, Ma
drid, 1743 , in 4.to;.een 
werk in den smaak van 
I/art de vèrifier les dates, 
én belangrijk, door de orde 
en naauwkeurigheid, die ec 
in heerschen. De achtste 
uitgave is van 1764.' — ,3.° 
La Espana sagrada, o Tea-

•tro-geographico kistorieo de 
la églesla de Espana, Ma
drid, 1747 tot 1779, 29dl,n 
in 4.to, in den beginne ver
volgd door Pater Bisco, die 
het 30.e deel in 1775 en het 
31.e in 1786 leverde i, eh> 
vervolgens door Pater FER-
NANDEZ , die er drie andere, 
in het licht gaf, hetwelk; 
het werk tot 34 dl.n.bragt. 

• Hetzelve is eene volledige' 
geschiedenis der kerk van 
Spanje, belangrijk door de 
zekerheid , der daadzaken, 
en eene oordeelkundige cri-
tiek. Sommige hebben het-
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aéive met het Gallia Chris-
tïana^ en anderen met de 
Kerkelijke Geschiedenis van 
3?JLEUKV vergeleken, welligt 
heeft hetzelve van beide,—• 
é"i° Mspana carpetand. —± 
.5.° Medallas de las colonï-
Üs munioipios y pueblos an-
iiguos de Espana, Madrid, 
1757 en 1758, 2 dl.n gr. in 
4.to, en een 3.e in 1773, 
éene kostbare verzameling, 
<Iie veel opgang-maakte, en 
<le goedkeuring wegdroeg 
van de akademie der op
schriften en schoon e lette
ren van Madrid, die den 
•Schrijver lot derzelver cor
responderend lid benoemde. 
— 6." Dissertacion de la 
Cahlahria, ,1768, in 4.to — 

'7.° Hhmorias de las reynas 
catolicas, Madrid, 1770, 2 
<11.n in 4.W, 2.e uitg. — 8.° 
Verhandeling over de kruid' 
kunde en natuurlijke we
tenschappen , en is. FLÓREZ 
is de uitgever geweest van 
het.Belacion del viaje lite-
rario de Ambrosia-Morales, 
Madrid, 1765, in fól enz. 

* FtoitUAN (JoANNES P E -
nmus CLARIS DE) , een fran-
sche ''letterkundige, Werd 
den 6 Maart 1755,. óp hét 
kasteel van Flofian iri de 
Neder - Cevennét, uit eene 
aanzienlijke familie, gebo
ren. Hij werd naar eene 
kostschool te Saint Hippo-
lyte gezonden, en leerde er 
Weinig', maar zijn natuurlij
ke • geest, «ijne kwinksla-
g e , deden hem weldra op

merken;, en de voordeelige 
berigteh, welke zijne ouders 
van zijrïen gelukkigen aan
leg 5 ontvingen, bewogen 
hen , hem eene opvoeding té 
doen geven , in staat, om 
dezelve te onHersteunen. Uè 
oudste broeder des vaders 
van FLORIAN was met de 
nicht van VOI/TAIRE gehuwd, 
hij bood zijnen neef den 
wijsgeer van FERNKY aan, 
die, zeer te vreden, over 
zijne vrolijkheid, zijne aar
digheid en zijne, geestige 
antwoorden voor hem vele 
vriendschap opvatte. Van 
Ferney kwam hij teJParijh 
en trad in 1778, bij den 
Hertog van Pentièvre, «Is 
edeljonker, in dienst. Hét 
duurde niet lang of deze 
Prins, onderscheidde hem 
weldra onder zijne makkers i 
en door zijnen geest, zijne 
beminnelijkheid, en vooral 
zijne zachte gevoeligheid ge' 
troffen, betoonde hij hen 
van den eersten oogenbliK 
af die welwillendheid, W«' 
ke zich nooit logenstraft* 
l)e jeugdige edeljonker,, vast 
besloten , om de loopbaan 
der wapenen in ter slaan» 
begaf zich eerst onder .«« 
artifllerie, en verkreeg ver
volgens eene Compagnie rui
terij' in het regiment TO™ 
PENTHIÉVRE. Doch bij MJ 
reeds eene levendige zuc 
voor de beoefening der soM?' 
ne letteren opgevat, en z|J 
beroep liet hem bijna n,e 

toe, om er zich aan ove 
te geven. Hij verzocht en 
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verkreeg ' eene afdanking, 
door: middel van welke zij
ne dienst steeds telde, zon
der dat hij verpligt was, 
zich- bij zijn korps te be
vinden. Hij kon alstoen zij
nen smaak opvolgen, en trad 
bij de fransche akademie tle 
letterkundige loopbaan in, 
door zijne Eloge etc, {Lof" 
rede óp LODEWIJK XII.) Dit 
stuk werd niet algemeen 
toegejuicht; maar FiomAN 
slaagde beter in eenen brief» 
ten titel voerende: VOLTAI~ 
•RK en de lijfeigene vak het 
Jura-gebérgté, en in zijnen 
schobnert * herderszang van 
RUTH. Door deze beide 
stukken verdiende hij twee 
malen bij de akademie ge
kroond te worden ,.in welke 
hij in 1788 werd opgeno
men. Met erkentenis aan-i 
vaardde hij den post van 
gewoon edelman des hertogs 
van " PENTHIÈVKR, die, van 
vriendschap voor hem door
drongen , hem tó't zijnen 
vertrouweling maakte, en 
hem dikwerf belastte, om 
zijne weldaden, hetzij te 
Pari/s, hetzij rondom de 
kasteelen Van Anet en 
'Sceaux uittedeelen. Opregt 
aan zijnen wettigen vorst 
verknocht, kort hij de onge
lukken der koninklijke fa» 
milie zonder eene hevige 
smart niet aanzienv die nog 
vermeerderd werdV dóór den 
dood van zijnen edelmöedi* 
gen beschermer, den Hertog 
van PENTHIÊVBE ; maar hjj __ 
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had ook. zelf vervolgingen 
te verduren, in 1793, als 
adellijke uit Parijè. verdreV 
ven ,'.' begaf hij zich baar 
Sceaux, waaruit.hij, .weldra 
werd opgeligt, • om'; naar de 

f evangenissen van la Bour* 
e s toenmaals Port - Ubre 

genaamd , gesleurd te wor
den. • Na den 9 Thermidor 
zijne vrijheid teruggekomen 
hebbende, begaf hij zich an
dermaal naar Sceaux, met 
oogmerk, om aldaar in de af
zondering en, 'vergetelheid, 
te midden „der, bosschen te 
leven, welke hij bezongen 
had. Maar hij was in zijne 
gevangenis door een diep 
gevoel van treurigheid eu 
verschrikking bevangen ge
worden , hetwelk zijne da
gen verkortte,. en hem den 
13 September 1794, in het 
graf sleepte. • FMRIAN- had 
eene Spaansche dame (Gifrjs-
TE ÖE S.«.GUES) tot moeder 
gehad.. Voor haar den tee-
dersten eerbied koesterende, 
vond hij éénen buitengewo
nen smaak in het beoefenen 
der taal dezer geliefkoosde 
moeder; Hij verwierf wel 
dra eene diepe ervarenheid 
in dezelve, hetwelk.asijneri 
smaak ivoor dé letterkunde 

I dier natie bepaalde. De voorf 
naamste. werken van, tFï.o» 
RIAN zijn .lv° GAI.ATHEA± 
1783i Dé drie eerste boe-
keh van dezen* herderlijken 
roman zijn eene ver&aaide 
navolging van CER^ANÏ'.ES * 
het yietdé i s ilöór hem aft,** 

2 . . - , • . . » , . ; . : . . . , . - ; - - : . ; ' . : - , : • , ; • 
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miéngesteld. Dit werk maak1 

te véél opgang,— 2.° Nu-
MA PoMPiLius , 1786, 2, dl.n 
in •16,W • Hij had zich voor
gesteld, om in dit werk, den 
TBI.E?WACHUS van den on ster
flijken EÉNÉMN natevol-
gen s maar hij is verre on-
<der denzelvengèbleven. —3.° 
"EsTEr-iiE ,1788; deze. tweede 
herderszang, dié in zijn ge
heel aan FX.ORUN toebehoort, 
gertoot, ofschoon volgens 
•sommige personen, boven 
<3AI..V,J,HEA verheven, min* 
der -." toejuiching. Hetwelk 
men kan toeschrijven aan de 
gesteldheid der geesten, die 
reeds onthutst door de ver-
-schrikkelijke teekenen der 
•staatkundige stormen, op dien 
'toógenblHc geen behagen kon
den scheppen in het lezen 
van de zuivere minnarijën 
4er herders van FLORUN. -~ 
4 . ^ CtONZAIiVU? VAN CORDO*; 
VA, 1791, 3 dl.ain U.m) 
Men verwijt aan FJGORUN « 
•aan Bïjnen «Spaan^chen held, 
•de tjpenhartigheW en edel
moedigheid der fransche rïd-
-ders-te hebben geleend, hoe
danigheden, welke GQNZAI.-
vcjs wel in denzèlfden graad 
•kon bezitten, maar welke 
ten minste dè geschiedenis 
•hem niet met dezelve ken
schetsende schakeringen toe' 
kent. . Wat h|er ook van 
nvézeri moge het Précis etc. 
{Beknopt geschiedkundig be-
.rtgt over de Mooren), waar-
wede het éérste deel van 
•dit werk begint, t is een 
•uitmuntend stuk, 'm bewijst, 

dat FtoRUtf, met het beste 
gevolg zich in het geschied
kundige zou hebben kunnen 
oefenen. -— 5;° Fabelen, 
1792. Het is vooral in de
zelve, dat men het eigen-
dommelijke karakter yan 
F14ORUN wedervindt» Li 
HARPE weidt in den lof der-
zelve «it ; hij verzekert ons, 
dat deze verzameling de vol- •; 
ledigste ,, Welke na die van 
Ï,A. FONTAINE is in het licht 
verschenen, onder alle wer
ken van • FLORIAN , datgene 
i s , hetwelk de nakomeling
schap het meest bewonderd 
— 6.° Zijn Théatre(Too' 
neelk-mdige werken) bestaan 
uit kleine stukjes, zoo als 
les deux Ullets(de beiile 
Briefte*), Ie> bon Ménage 
(het goede Huishouden) > ft 
bon Père (de goede Vakrh 
la bonne Mère (de goeè 
Moeder)<, enz., <He a'le 

veel opgang maakten- M 
HARPE< zegt: » ^ . 
kieschheid en scherpzinnig* 
heidj die het natuurlijkere' 

huiten sluiten, de ^elf 
blijspelen van Fr.oni.iN sleed* 
onderscheiden en zullen doen 
bemtynon, en dat de gelief" 
Ie geest, welken men er"1 

waarneemt, niet anders tft 
dan eene gelukkige veree* 
niging, van een goed fart' 
een gezond verstand en ee" 
ne gepaste vrolijkheid." "!•' 
offerde verscheiden t° o n e ^ > 
kundige Werken op aan «^ 
godsvrucht van den He è ' S

t 
ARGENTEI, , zijnen ^ £ 7 " 
men beschermer. — 7.°A°'' 

http://Fr.oni.iN
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velles {Geestige Verhalen), 
en twee vrij middelmatige 
dichtstukken: .WILLEM TEM,, 
en EJWESSER en '•NEPHTAX.I. 
Hij vervaardigde het eerste 
toen hij in la Bourbe was 
opgesloten, én het is in de 
gevangenis, zoo als hij zulks 
zélf zegt, dat hij den held 
der vrijheid bezong. Hij 
schreef het tweede na zijne 
terugkomst te Sceaux•', al
waar de korte tijd,' die hem 

_/ nog ie leven over was, door 
eene aanhoudende kwijning 
vergiftigd werd. Het is 
dus. niet te verwonderen, 
dat ileze beide werken den 
stempel dragen van den treu-
rigen toestand, waarin zich 
d'e schrijver toenmaals be
vond. — S.° Vertaling (in 
het fransen) van DON QÜI» 
CHOT van CERVANTÉS. Dit 
werk kwam eerst lang na 
zijnen dood in het Jicht. Het 
is veeleer eene verbloeming 
in een fransch Herdersdicht, 
dan eene vertaling. Men 
treft er op verre na den 
oorspronkelijken geest van 
CEKVANTES niet in aan. Men 
kan ,' ontegensprekelijk aan 
FiiORtAN verwijten, van het 
plan zijner werken bijna al
tijd gemist te hebben ; maar 
de sierlijkheid en ongedwon
genheid van zijnen stijl, en 
vooral die zachte gevoelig
heid, in zijne schriften ver
spreid, zullen dezen schrij
ver steeds met het grootste 
vermaak doen lezen. Wij 
mogen niet nalaten» om tot 

gijnen lof optemei-ken, daé 
ondanks de noodlottige voor
beelden, van een aantal let
terkundigen, van zijnen tijd ^ 
-FLORIAN in zijne schriften » 
de zeden en de godsdienst 
steeds eerbiedigde. j,'Er be»*. 
Staat eene volledige uitgave* 
der (Euvres {Werken) • van-
FI.ORIAN, in 24 dl.» , in-
IS.tuo, ig lo —. 18ia, waar
in nog verscheidene andere-
werken voorkomen, zo» Mé~ 
langes (Mengelingen) ea 
Noitvelles Mélanges (men* 
we Mengelingen) , 2 dl.»; 
Mémoires etc. (Gedenk
schriften van een' j&ngei* 
Spanjaard)', waarin FtoBiAt*! 
verscheidene lotgevallen zij-» 
ner jeugd verhaalt, —f Als-
een vervolg bierop heeft de-
Heer BE PixÉBÉGOURT , •' te 
Parijs, in 1824, in 4 dl.»-
in 18.«io, Ae (Euvres inédi" 
tes (Onuitgegevene werken)-, 
van FLORIAN in bet liehfe 
gegeven J. 

FiORUNU» (MARCUSr A,N* 
TONIBS), halve broeder van* r 

keizer TACCTÜS , liet zich, 
na deszelfs dood in 276 +. 
door het leger van Cilicië 
tot keizer uitroepen;. maar 
die van het Oosten, PRO* 
BUS genoodzaakt hebbende-
het rijk te aanvaarden» 
maakte hij zich gereed ,< om 
tegeri hem op te trekken. 
PROBUS kwam hem te ge-
moet, en weigerde om met 
FiiORiANus overeen te kô -
menj die zich uit wanhoop, 

3 » . , ' • . . ; 
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twee maanden, nadat tój het 
purper had'aanvaard j de a-
ders liet openen. Deze vorst 
bezat* hèerschzucht/ maar 
geene dapperheid. ' 

.-'..* FiORroA-BtM'CA;(FRAN-
CISCÜS ANTONIÜS MONINO , 
Graaf van), Staatsdienaar 
van,KABEL I I I . , koning van 

i Spanje, werd te Mtircia in 
1730 geboren» Ofschoon zij* 
ne ouders niet zeer gegoed 
\yaren, ontving hij echter 
eene zorgvuldige opvoeding» 
Zich weldra als advokaat en 

* bekwaam leeraar van het 
Staalsregt bekend gemaakt 
hebbende, bekleedde hij on
derscheidene overheids'pos
ten, en werd'vervolgens door 
den Markgraaf van ESQUI* 

\ XAcpK, toenmaals minister 
van Staat, in hoedanigheid 

. van gevolmagtfgd minister 
naar 'Rome* gezonden.' Hij 
Was het, die van Paus IJLE-
MENS XIV., de vernïetigings-

, breve der Jesuiteh verkreeg. 
KAREt.,111, over zijne dien
sten voldaan, benoemde hem 
tot minister van Staat. Zij-
nebekwaamheid gaf aan het 
jSpaansche kabinet dèszelfs 
3 uister terug; en ofschoon 
hij dikwerf tegen den ge
dachten PITT te worstelen 

'./. 'had, wist hij op allo zeeën 
den Spaanschen handel en 
de Spaansche vlag te doen 
eerbiedigen, en de volmaak-
ste eendragt met JFrctnk-
rijk te handhaven. Ook was 
hij het, die een einde maak
te aan de staatkundige ver

deeldheden, die tusschen 
[ Spanje'én Portugal beston-, 

den , ' door hët sluiten van 
een dubbel huwelijk van de 
infante dona CHARMVTTA, 
met den prins \siïBrazili§, 
en van den infant don CJA-
BRïè'jc, jnet eene Partugc-
sche prinses* KABEL III. 
gaf hem alstoen den titel 
van FiiORibA BLANCA, Deze 
door zijnen meester begun» 
stigde Staats-dienaar, zijn 
gezag willende uitbreiden» 

| bragt den Cortes den laat-
sten slag toe. (Hij voorzag 
niet dat zij eens den koning 
móesten beheerschen, e" 
hem: van zijn gezag betoo-
ven). Volgens gewoonte 
hadden zich de afgevaatdig-
den te Madrid vereenigd, 
om er den. onmiddellijken op
volger, tot de kroon, on('et 

den .titel van Prins van At' 
ttirië, uitteroepen. FtoRt* 
DA bragjt het door zijne be
loften en bedreigingen f 
ver, dat de afgevaardigden 
eindigden metafstandte doeni 
van hunne voörregten, eJ|, 
aan den prins van AsW* 
hunnen eed aflegden. E«n 

vriend der wetenschapP611 

en kunsten zijnde, verlee"' 
de >hij hun eene byzon^ 
bescherming, en .verfraj* 
Madrid dóór onderscheid^ 
wandelplaatsen en schoon 

*• _ _ t i l Pt 

gebouwen. Hij vvas "J" 
zoo gelukkig in <& oorlo
gen , waarin hij zijnen mee 
ter wikkelde. De togt «° 
Algiers ïn 1777, «» •* 
van ö^r«//arinl7S2,K° s t 
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ten ^an Spanje, meer dan 
80,900 manschappen; men 
ha-d al deze ongelukken te 
wijten, aan de. onervaren-
beid der aanvoerders, wel
ke deze staats-dienaar aan. 
het hoofd der legerbenden 
plaatste. Hij vond eenen 
Vermogenden, vijand in den 
minister van financiën, Gti-
ARDOQÜI; maar de kqning, 
die geen hunner \yilde mis
sen , trachtte ben te verzoe-, 
nen , door het huwelijk tus-
scben den neef vari GUAR-
DQQÜI met de nicht Van Fto-
RXDA te doen sluiten» De 
medesirever van den kardi
naal DE BiCHELiEU zijnde r 
trachtte, hij steeds den adel 
te vernederen, en denzelven 
van zijne voorregten te be-
rooven» Door eene kwijnen
de ziekte aangetast, schreef 

' men dezelve aan een lang-
zaamwerkend vergif toe , 
hetwelk zijne vijanden mid** 
delr Zouden hebben gevon
den , hem te geven; maar 
hij onderwierp zich aan ee
nen langen en gestrengen 
leefregel, die hem volkomen 
genas. De gunst van dezen 
alvermogenden staatsdienaar 
eindigde met den dood van 
KAREII III. De nijd, die 
tot dusverre niets tegen hem 
had gekonnen, deed hem in 
1792 naar de provincie Mw 
cia verbannen. Hij had zich 
^openlijk tegen de fransche 
omwenteling verklaard ,"en 
men vooronderstelde , dat de 
kuiperijen van het fransche 

I 

bestuur ^ f veel aan zijne on-,, 
genade toebragten>; Men be
weert zelfs dat, een fransche 
heelmeester „ beproefde, on* 
hem te vermoorden. Deze 
poging had werkelijk plaats,, 
op den oogenblik,' waarop 
hij ia zijn rjjtnig wilde stap^ 
pen. Maar Hiets: bewijst, da£ 
de moordenaar een fransch~ 
inan was. Aan nieuwe ver-? 
volgingen blootgesteld, werd; 
hjj andermaal naar Murcia 

; verbannen, en in de citadel 
^an Pampelona opgesloten•,, 
waaruit hij eerst tia ver
scheidene maanden ontsla
gen werd > en z i c n "aar zijn: 

, landgoed bij de. stad tiorcae 
begaf. Tijdens! den( inval 
der Franschen in Spanje ,,, 

werd hij door de stem der-
natie tot het voorzitterschap-, 
der Cortes beroepen; maar 
hij "genoot deze, eer niet 
lang. Hij overleed den 20* 
November! SOS. Deze staats
dienaar bezat een doordrin
gend verstand ., eene uitge
breide geleerdheid , «n door 
zijne bekwaamheden eit. 
schoone hoedanigheden wist 
hij eenige gebreken te doen* 
vergeten. Zeer aan zijne-
familie gehecht, verzuimde 
hij geene gelegenheid1, on» 
dezelve ïe verheffen; Al 
zijne bloedverwanten wer
den tot aanzienlijke posten? 
benoemd: een .enkele sloeg 
al zijne aanbiedingen van. 
de hand, en deze was zijl* 
vader. Hij had zich na de» 
dood zijner echtgenoote aaa 

4 '- ' 
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den geestelijken Staat töe-
* gewijd f met een eenvoudig 

benificie _te vreden, weiger
de hij bestendiglijk een bisr 
dom en de rijke proostdijen, 
welke, zijn zoon hem aanbood» 

FMBIDÜS ( FRANCISCDS ) , 
van Oonadeo in het land 
tan SaUna* in 1547 over
leden -,. is de schrijver van 
een werk, ten titel voeren
de: Jjec'tiones subcisiva, 
Frankfort, 1602, in S.vo, 
waardoor hij eenen naam 
verwierf. 

FiottiMóNn DE EEMOND, 
te Agerigeboren, was raads
heer bij het parlement van 
Bordeaux in 1570, en over
leed in 1602. Hij onder* 
scheidde zich miöder als 
overheidspersoon, dan als 
schrijver. In deti beginne 
was hij de • dwalingen van 

, CALVIMTS toegedaan geweest; 
doch later wederlegde hij 
dezelve met ijver. De nieuws-
gezihden, die hem niet be
minden , zeiden dat hij eert 
man was, die vonnissen uit
vaardigden zonder geweten, 
boeken schreef zonder we
tenschap, en bouwde zonder 
geld: eene lompe boerterij , 
die niets anders bewijst, 
dan de zwakheid en den 
fcwaden smaak dergenen, 
Welke met zalke wapenen 
vochten. Er bestaan van 
hem: 1.° verscheidene ver-
liandeiitigèn, onder welke 
men die over den Mte~ 
cltrist onderscheidt;• een 

WërkV ddt een uitgebreider' 
doel beüit, dan de titel 
schijnt aantekondigen, en 
dat over de verschillende on« 
derwerpen handelt, welke 
dé heiligheid des Christen
doms bestrijden. Er kómen 
belangrijke en leerzame on
derwerpen in voor. — 2." 
De Porigitte {Over den oor
sprong der ketterijen), 2 
dl.»-, in 4.w, een werk, dat 
soms van oordeèlkunde ont
bloot ï s , maar dat, zegt de 
abt LENGLET, niet te ver* 
achten i s , en waar vele na-
sporingen in voorkomen. De 
zelfde LENGLET schrijft het
zelve aan Pater RICHEÖMB 
toe. 

FioniNüs, priester der 
roomsche kerk in de 2.8 

eeuw, werd van het pries
terschap ontzet, omdat hij 
dwalingen leerde, onder an
dere , dat God dé oorzaRK 
van het kwaad is. Sommi" 
ge schrijvers beschuldigen 
hem, beweerd te hebben , dat 
de zaken, door dë Godde
lijke wet verboden , op zie" 
zelve niet kwaad zijn; maat 
enkel en alléeü om het ver
bod zulks worden: hefg '̂1 

niet waar kan zijn, dan f" 
leen ten opzigte van eenig6 

bijzondere verboden, en of* 
enkel positieve wetten. »!) 
was met den heiligen IBE' 
NECS, een leerling van den 
heiligen POLVOARPUS £,e" 
weest j maar hy was n,e 

il getrouw in het nakomen de' 
Il leer van zijhen meester» >> 



heilige ÏRkNEus schreef hem:,. 
om hem van zijne dwalin
gen terug te doen komen: ' 
EUSEBIUS heeft ons een frag
ment yan dezen Brief in. 
zijne Bist* eccl. Uh. 5. C. 
20. bewaard. ï De heilige 
IRENKUS schreef eindelijk te
gen hem zijne boeken i Over 
de. monarchie' enz., welke 
niet meer bestaan. 

FLORIOT (PETRUS), een 
priester uit: h .̂t Bisdom van 
Langr'es, biechtvader der re
ligieuzen van Port - Iloyal, 
den 1 December 1691 , in 
den ouderdom van 87 jaren 
overleden, heeft zich, be
roemd gemaakt door de Ze>-
deleer,van het Onze-Vader, 
gr. in 4.t°, 1709, waarin 
hij dat schoone gebed op 
eene wijze omschrijft, die 
hem onaangenaamheid heeft 
veroorzaakt. Nog heeft «jen 
Van hem Verscheidene ande
re wërkèn, onder anderen 
flomeliën, in 4.to,' en eene 
Verhandeling óver de fa-
röchie-mig, in 8.vo ,• welke 
men als een goed zedelijk 
Werk kan beschouwen, en 
eene zwakke verhandeling 
over de liturgie. 

' t Ftouis I . , de zesde 
Graaf van Holland, zoon
van DIRK I I I . , en broeder 
van DIRK IV., Welken laat
ste hij im 1048 in het Gra
felijk bestuur opvolgde. In 
1056 zag hij zich in eenen 
oorlog gewikkeld met WII.-

0 . W 

XEM VAN GELDER, bisschop 
van Utrecht, en deszelfs 
bondgenooten , WiciïAftö,. 
Hertog vanGelder, defiis-* 
schoppen* van Keulen en 
Luik, EGBËRT, Hertog van 
Brunswijk, LAMBERT I I . J 
Graaf van Leuven én ande
ren. In 1061 kwam hét in 
dé nabijheid van Neder-fle* 
mert tot éenen bloedigeh 
slag, in welken FLORIS , 
door ROBERT ? zoon van 
BOCDEWIJN V», Graaf van 
Vlaanderen ondersteund, de 
overwinning behaalde. Doch 
daar hij zich na den strijd 
onder eenen boom te rust 
gelegd had , én in' slaap ge
raakt was, werd hij door 
HERMAN , Graaf van Kuih , 
onverhoeds overvallen, en 
lafhartig van het léven be
roofd. 

t FJLOBIS I I . , bijgenaamd 
de Vette, zoon van DIRK V. 
en van OTILDA, volgde zij
nen vader in het jaar '1091 
ift het Grafelijk bestuur van 
Holland op; zijne een en 
dertig - jarige regering on
derscheidde zich door vre
de, voorspoed, en het ver
zamelen van rijkdommen. 
Na zijnen dood, den 2 Maart 
1122 Voorgevallen, verkreeg 
zijne weduwe, PETRONEMA" 
van Saksen, die haar prach
tig kasteel te Rijiisburg tot 

"een nonnenklooster, voor a-
dellijke juffers liet inrigten, 
gedurende de minderjarig
heid van haren zoon DIRK 

. 5 " ' . • : * -: 
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Vïi het bestuur in handen. 

, + FLORJS lijf., 'j,:. dertiende 
graaf van Holland,.zoon van 
D X B K V I . , dien hij In 1157 
opvolgde* Als vassaal van 
den Ütrechtschen bisschop, 
GODFRIED. van Reenen , had 
hij deel genomen in deszelfs 
geschil met Groningen, wel
ke stad de bisschop in 1160 
belegetde,mïddelerwijl JHEW 
JPRJK, graaf vaft. Gelder en 
Zutphen , die dé erfgena» 
men der landyoogdij van G*ro 
Mngen ondersteunde, met 
zijne Geldersche scharen U* 
trecht kwain berennen, het
welk FLÖRIS te hulp kwam, 
met.dat gevolg, dat het ge
schil door een verdrag ver
effend werd. De Holland-
«che graaf wikkelde zich in 
nieuwe onlusten, door het 
heffen Van eenen tol te Geer
vliet. Over dezen tol be
zwaarden zich de Vlamin
gen, diegenen strooptogt 
deden in het land van Waag. 
Om hen te tuchtigen, viel 
FLÖRIS met eene krijgsmagt 
in Vlaanderen, doel» na een 
hviS gevecht ,bi) Aalst, 
werd hij gekwetst, met vier 
honderd edelen gevangen ge
nomen, en te Brugge in het 
klooster van den H. DONA
A S tot in 1168 opgesioteni 
Gedurende zijne afwezigheid 
waren er onlusten in Noord. 
Bolland ontstaan, om welke 
te dempen, FLGRÏS een'even 
ongelukkigen togt ondernam. 
Daar de bejaarde keizer FRE-
»ERIK I . , in 1189, nogeeneiv 

f kruistdgt haar het Heilige 
Land ondern am, zoo-̂ werd 
hij» behalve door graaf Fi« 
ups van Vlaandereti en Or-
TO VAN GELDER, ook door 
graaf FLÖRIS . en diens twee
den zoon WILLEM vergezeld, 
doch den keizier verdronk den 
10 Junij 1190, terwijl hij 
zich in het riviertje Saleph 
baadde; twee maanden daar
na stierf ook graaf Ftonis, 
te Antipchië aan de pest, 
en werd aldaar in de St. 
Pieterskerk, naast zijnen 
keizerlijken vriend begraven, 
De. regering van FLÖRIS ken» 
merkte zich in 1170, door 
eenen heyigen storm en vra* 
ter vloed, waardoor eengroot 
gedeelte van Zeeland, VriM' 
land en Npord-Hollandomi 
stróomd, en Texel, van het 
vaste land afgescheurd» een 
eiland werd. De Zuider-Zet 
nam daarbij aanmerkelijk*06 

in uitgebreidheid; Stavoren 
ging bijna geheel te gronde i< 
eö het zeewater drong tot 
aan tltrecA's wallen tot zulK 
eene hoogte, dat men aldaar 
zeevisch, holk of MijtiW 
genaamd, met groote 'netten 
kon vangen. 

f FLÖRIS IV. , de ou<lsfe 

Zoon van, den Hollandscben 
graaf WILLEM I. was bij Wj 
overlijden, zijns vaders Pas 

twaalf jaren oud , en kffa,« 
dus onder de voogdijsenap 
van zijnen moederlijken oo«» 
GEHARD I I I . , graaf van ö^' 
dèr, en was nog niet w% 
in het bewind, toen hij aW 
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dezen ;öom in eenen oorlog 
werd gewikkeld tegen OTTO 
VAN ;»$R LIPPE , bisschop van 
Utrecht, die echter van geen 
gevolg was, daar reeds in 
1225, door bemiddeling van 
den Pauselijken afgezant, de 
vrede werd getroffen» In het 
volgende jaar trok bisschop 
OTTO , door de Gelderschen 
en graaf FLORIS ondersteund, 
tegen de Groningers en 
Drenthenarett op, die aan 
Jtet muiten waren geslagen» 
doch werd door de muite-, 
lingen in een.möeras gelokt > 
overmeesterd, deerlijk mis
handeld,' en van het leven 
beroofd. Een nieuwe oorlog, 
door eene bende dolzinnige 
dweepers te weeg gebragt, 
deed FLORIS IV. andermaal 
het harnas omgorden. Die 
wederspannelingen, onder 
den naam van Stadingers be
kend, oefenden sedert ver
scheidene jaren, hunne woe
de , en strooperijen°in het 
aartsbisdom Bremen uit. Zij 
hielden zich in ongenaakbare 
moerassen verborgen, van
waar zij in de omliggende 
gewesten, moord en plun
dering verspreidden. Onge
voelig voor de gebeden, de 
redeneringen én bedreigin
gen geworden zijnde, her
haalden zij straffeloos hunne 
razernij en , waarin het be^ 
lagchelijke dikwerf het god-
delooze evenaarde: beeldjes 
van was, waren het voorwerp 
hunner vereering, duivei-
kunstenaars, waarzeggers, 
toovenaars werden door hen 

geraadpleegd. Verschrikke
lijke ontheiligingen oefenden 
zij omtrent het altaargeheim 
uit; priesters en monniken, 
die zij de wreedste folterin
gen deden verduren, waren 
vooral de voorwerpen hunner 
woede. Om aan al deze bui
tensporigheden een einde te 
maken, spoorde Paus GRE-
GORIOS IX. in 1234 al de 
hertogen en graven van iVe-
der-Duj/tschland aan, om 
hunne magt tegen die ge
vaarlijke vijanden te veree
nigen. HENDRIK, de oudste 
zoon van HENDRIK , hertog van 
Braband werd het hoofd van 
dezen kruistogt, en de voor
naamste Heeren van Vlaan-' 
deren, Braband enz. kwa
men zich onder zijne stand
aards scharen. v Ook graaf 
FLORIS stak met eene vloot 
van drie honderd schepen,, 
de Noordzee over. De Sta
dingers boden bij den eer
sten aanval eenen dapperen 
tegenstand. De graaf van 
Kleef, den oogenblik te baat 
nemende , waarop de Braban
ders en Hollanders hen van 
voren aantastten, viel hen 
in de zijde en van achteren 
op het lijf. De vijanden zich 
eensklaps omsingeld ziende, 
bekwamen geheel de neder
laag. De wanorde maakte 
het bloedbad des te ver-' 
schrikkelijker, de overwon-
nelihgen door de paarden 
vertrapt, werden verder zon
der medelijden door lans of 
degen afgemaakt." Degene, 
die aan het bloeclbad ont-
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snapten kwamen in de moe
rassen of in fo.Wezer om 
Ket leven. Naauwelijks was 
FLORIS I V . uit dezen strijd 
roemrijk teruggekeerd; of 
hij werd door den graaf van 
Clérmont op èen tornooi- of 
steekspel, te Cortiië in Pi-
c.ardi'è uitgenoodigd. Hier 
vertoonden zijn moed en zij
ne bekwaamheid in het strij
den zich in zulk een voo'r-
deelig licht, dat hij alge-
ineen bewonderd werd, ie
ders lof wegdroeg, en voor
al door de jonge graven van 
Clérmont buitengemeen ge
prezen werd. Dit verdroot, 
haren gemaal, den ouden 'y 
ijverzuchtigen graaf, derma
te , dat hij FLORIS van ach
teren verraderlijk aanviel, 
niet' zjjn zwaard van het 
paard sloeg en om het leven 
bragt; hetgeen graaf DIRK 
van Kleef, de neef van FLO
RIS, en andere Hollandsche 
ridders, mede aldaar tegen
woordig, hem echter dade
lijk met den dood deden bé-
kooperi. Dit treurig-eindend 
steekspel hadden 19 Julij 
X234 plaats. Graaf- Dmk 
liet .zijn lijk naar Holland 
voeren alwaar het te Bijns-
burg begraven werd. 

"^rfc1-8? d e ^Aftte held van 
rxJ c.hr,s

I
tenrjjk beschreid! 

Daar las hij, die een schild voor 
Holland plag- te strekken? 

Daar dekt nu de aard, die de 
aard met lijken plaff te dekken 

Daar %t 'slands sterke zuil" 
" v ?"Ji%' d* schoone bloem,' 
Niets blijft.er over, dan een 

'Jdle schim, de roem. 
LANGENBUK. 

*J* Fioms V. van dien" 
naam, onder de graven van 
Holland én Zeeland, zoon 
van koning WILLEM II. en 
van ELIZABETH van Brunt> 
wijk, bereikte pas den ou
derdom van vijf of zes maan
den toen zijn vader, in den 
togt tegen de Westvriezen, 
in het jaar 1256 ongelukkig 
omkwam. Hij had daarbij 
nog het ongeluk ook in het
zelfde jaar 1256 , zijne moe
der, ELIZABETH van •Bruht' 
wij-k "té verliezen , zoodat hij 
onder voogdij schap kwam van 
van zijnen oom FLORIS» 
drossaard van Holland, die 
echter reeds in 1258, aan de 
gevolgen der op een tornooi 
te Antwerpen bekomene 
wonden, overleed. ADÉLHËMDI 
de weduwe van JAN van A-
vesnes•; en moei van <|ett 

jongen FLORIS, wilde zich 
nu met HENDRIK, Hertog van 

Bral/and, de voogdijschap 
aanmatigen , die haar echter 
door de Hollandsche edelen 
betwist en aan OTTO H»* 
graaf van Gelder gegeV" 

.werd. Onder het regent
schapvan dezen OTTO» ge* 
raakten de Kennemers en 
Westvriezen in 1268 in "P* 
stand, die met GIISBBEC«T 

VAN AMSTEL aan het hooi11' 
eenen aanval op Utrecht f» 
daarna op Amersfoort nwaK* 
ten , welke beide s t eden^ 
aan hem overgaven. •*0*̂ " 
NES van JVassau, Bissch0P 
van Utrecht, zocht »» de.« 
omstandigheden, halp^J 
Orro I I I . , graaf van W.. 
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der, met wien hij vermaag-
scbapt w a s , en gezamenlijk 

• . een talrijk leger op de been. 
gebragt;hebbende, verdreven 
zij in 1270 de rfennemers 
weder uit Utrecht, hetwelk 
«ene verzoening tusschen> 
GUSBRECHT VAN AMSTEL en 
den Bisschop ten (gevolge 
had. Maarlem was intus* 
schen vruchteloos door de 
Kenncmers bestormd gewor* 
den. Ook moest de dood van 
WIMÏEM I I . op de West-
vriezen gewroken worden» 
In 1272 voerde FLORIS V . , 

* eene aanzienlijke krijgsmagt 
tegen hen aan , en behaalde 
den 20 Augustus bij Heilo 
eene volkomene overwinning 
pp hen. In-1282 hen van 

' den zeekant aangetast heb
bende , vervolgde hij hen tot 
bij Hoogwoude, alwaar hij 
de schimmen zijns vaders 
wrekende, eene vreessejijke 
slagting onder hen aanrigt-
te ; bij deze gelegenheid had 
hij het geluk het gebeente 
zijns vaders , door de aan
wijzing van eénen grijsaard, 
dien hij het behoud Van het 
leven beloofde, te vinden. 
De Hollandsche graaf was 
zoo verheugd over deze ont
dekking , dat hij van de ver-

, dere vervolging der West-
vriezen afzag, en aan den 
koning van Engeland^ E D Ü -
ARD I . , eenen briefschreef, 
die tot een waar gedenktee-
ken zijner kinderliefde kan 
dienen, 'en waarin hij onder 
andere zeide: » De Vriezen 
viermaal achtereen geslagen 

en geheel overwonnen te heb
ben , hetwelk hem echter niet 
zoo zeer verheugde, als het 

•vinden van het lijk zijns va
ders , hetwelk 'hem meer 
waard was, dan alle aardsche -
goederen." Hij liet nu de 
gevondene beenderen, die 
aldaar ruim 26 jaren verbor
gen waren geweest met eer
bied reinigen, begaf zich 
met dezelve naar Utrecht,. 
alwaar hij eene prachtige 
uitvaart voor zijnen vader, 
deed vieren, en liet dezelve 
vervolgens in de abdij-kerk 
te Middelburg deftig ter aar
de bestellen. Hevige stor
men in het laatst van 1286 
en in het begin van 1287, 
hadden het zeewater langs 
de kusten, tot eene gewel
dige hoogte doen rijzen. 
Bijna geheel Vriesland werd 
overstroomd, waarbij eene 
menigte menschen en vee 
omkwam. Deze overstroo-
mingen maakten aan F M R I S 
de middelen gemakkelijk, 
om dien waterramp nog met 
den geesel des oorlogs, op 
eene wreede wijze te bezwa
ren. Onder bevel van DIRK 
VAN BREDERODE zond hij ee-
nige sterk bemande vaartui
gen , langs de Zuiderzee, 
naar West-Vriesland, aan 
welke magt het zeer gemak
kelijk v ie l , de dappere, doch 
thans geheel weerlooze Vrie
zen te dwingen, den Hpl-
landschen graaf, als Heer 
van Vriesland te erkennen, 
in welke hoedanigheid hij 
dan ook in het begin van 
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1288, op Het slot Toorén-
. burg bij Alkmaar gehuldigd 

werd. De Zeeuvvsche edelen 
verbolgen over eene hun door 
FJCORIS opgelegde grondschat-
ting, wendden zich tot des-
zelfs schoonvader GüY I. , 

• graaf van Vlaanderen. Deze 
liet zich daartoe te gereeder 
bewegen, omdat hij ver
gramd was op zijnen schoon
zoon, die reeds in 1272 een 
verbond gesloten had, met 
JAN van Avesnet, om dezen 
tegen GUY te beschermen en 
bij te staan; de graaf van 
Vlaanderen^ deed daarop ee
ne landing op het" eiland 
Walcheren, belegerde Mid' 
delburg, en maakte zich 
meester van den persoon van 
FLÖRIS , in een mondgësprek, 
waartoe hij hem onder Voor
wendsel , «om over de' voor
waarden des'vredes te han
delen ; naat Biervliet nifge-

, noodigd had. Ftoftis, onder 
borgtogt van hertog JAN van 
Braèand, weder op "vrije 
voeten gesteld zijnde, ver
zoende zich met de meeste 
Zeeuwsche én Hollandsche 
Heeren» en dé vrede werd 
hersteld. GüY echter 'be* 
hield nog altijd een begeerig 
dog op Zeeland, en in 1295 
Waagde hij met drie «Juizlfettd 
Vlamingen * andermaal eene 
landing in ZuidrBeveland'» 
waar zij aan het plunderen 
en roovèn vielen; maar dé 
dappere - DOEDUN van Eve-
Hngen die mét een hoopje 
van slechts drie honderd 
n|ati Jkjtvam opdagen* dreef 

hen den 27 Ocfober van het-
zelfde jaar, met zulk eene 
overhaasting naar hunnesche» 
pen terug, dat velen in bet 
water gejaagd, .gedood of 
gevangen genomen werden̂  
meer dan duizend Vlamin» 
gen verdronken > . en twee 
honderd werden te land af
gemaakt , waardoor hun den 
verderen lust om Zeelandts 

'verontrusten, benomen werd, 
Treurig was het uiteinde van 
FLORIS V. Sommigeedelen, 
waaronder GEKARD VAN VEL* 

ZEN, GlJSBRECHT VAN AMSTE6 
en HERMAN van Woerden, 
die den graaf, om de be
scherming, die hij aan den 
vrij en b urger verleende * en 
de eerstgenoemde ook uit min* 
nenriijd, eenen bitteren baat 
toedroegen, en do/jr koning 
EDUARD van Engeland nog 
meer aangehitst werden, ver
bonden zich, om hem uit den 
weg te rumen. 'FLORIS^8 

ütreqht zijnde, om eene ver
zoening tüsscheh ëenige twis* 
tènde- edelen te bewerken» 
hield met hen aldaar e*nen 
vriendschappeljjkert mahlfijd) 
na afloop van welken hij d°or 

de zamengezworéneh tervö' 
geljagt werd uitgenoodifffl' 
waartoe de graaf terstond? 
gereed was; doch slee»'3 

even buiten de stad ge»0* 
ntén zijnde , greep HEBMA» 
z,ijn paard bij den tooni, e° 
verklaarde hem; zonder oiB' 
weggen, Bat hij hun gevan
gene was» Men bragt nei» 
eerst naar het slötKroonW 
burg aan de Vecit ,i>n A&1' 
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na naar het slot teMuiden* I 
van waar men hem naar En
ge land'dacht ïn te schepen. 
JDe maar van 's graven ge
vangenneming vloog als een 
bliksem door het gansche 
land en bragt .het volk alom 
op de been , «m hem te ont» 
aelten. Die van Haarlem 
en Amsterdam begaven zich 
met vaartuigen naar het Mui* 
derslol; doch de zamenge-
aworenen deden den graaf, 
eenen brief Schrijven ^vaar^ 
in hij verklaarde, zich wel 
tè bevinden èn hun be
val naar huis te keerén. 
Ligt vermoedde men, dat dit 
schrijven hem afgedwongen 
was,, en daar er ook te land 
van alle kanten} ordelooze 
benden aanrukten , zoo wil
de het shoode eedgespan, 
vreezen de 'deszelfs prooi te 
verliezen, den- graaf weg
voeren. Te dien einde plaat- . 
sten zij den gevangene te 
paard, met een' handschoen 
ïn den mond gestopt en de 
beenen onder het paard za-
mengebonden. In de nabij
heid van Muiderberg ont-

* mqette VAN VELZEN , die voor
uit reed, eenige misnoegden 
burgers van Naarden, door 
GREBBER aangevoerd , die de 
Uitlevering van , den graaf 
eischteh; dadelijk reed hij 
naar de zijnen terug en daar 
hij in het bijzonder vinnig 
op Ftoius" gebetëti was, en 
men geene kans zag, om • 
verder met hem te kómen, 
zoo hief VAN VELZEN zijn 
zwaard, met beide handen 
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omhoog en bragt den. graaf, 
die met zijn paard in eene 
sloot gevallen was, door de • 
andere moordenaars onder
steund, ' een en twintig zwa
re wonden toe, waarop hij 
met zijne trawanten devlugt 
nam naar het huis Krootte?i-
burg t den graaf in den deer-» 
lijksten staat achterlatende , 
die echter door de Nuardêrs 
nog levend uit de sloot werd 
gered ,'- doch eenige oogen-
blikken daarna, dën 28Junij 
1296 den geest gaf.» Zijn ' 
lijk werd naar Al/maar g'e-
bragt, gebalsemd, zijne in
gewanden aldaar, maar zijn 
ligchaam te Rijnsburg be
graven. 

FiiOiiis (FRANCISCUS) , werd 
te Antwerpen ih 1520 ge-

toren. Deze schilder, de 
RiPHAëii van Vlaanderen, 
was de zoon van eenen steen
houwer, ch had tot'in den 
ouderdom van 20 jaren de 
beeldhoüwkunde onder zij
nen oomj CIAÜDIÜS FIORIS, 
geleerd, wanneer de roem 
van LAMBEBTÜS LOMBARD , 
een bekwaam schilder, hem, 
naar Luik lokte, alwaar hij 
een der voornaamste kwee-
kelingen van dien meester 
werd. Vandaar begaf hij 
zich naar Home, alwaar hij 
de oudheid en dé Wérken 
van Miciuè't. ANGELO beoe
fende. In zijiie geboorte
stad terug gekeerd, Versier
de hij dezelve met zijrie 
schilderijenY Hij verdeelde 
zijnen dag in f wee gelijke " 
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dêelen, het eéne aan het 
Schilderen en het andere aan 
het drinken toegewijd. Hij' 
beminde het spel minder .dan 
den wijn, en d e n wijn min
der dan den arbeid, en zei-
de gewoonlijk: Het werk is 
mijn leveH, en het sj>el mijn 
dood. Hij overleed in 1570. 

. •{- FLÜRISZE (PETBT;S) ,' was 
een van die weinigen, die 
niet door geboorte,, maar 
enkel door zijne verdiensten 
zich eénen naam gemaakt 
heeft. FLOHISZE of FLORIS-
zoon beschouwen wij dus 
eerst in de hoedanigheid van 
schout bij nacht, ,teU diens
te dezer'landen , in die be» 
narde tijden \ toen men hel
den , als uit het stof zag 
ten voorschijn komen, en 
die . de aanzienlijke pos
ten,- welke zij bekleedden, 
niet verschuldigd waren laan 
hunnen adeldom, maaralleen 
aan ware verdiensten, .waar
door zij den adeldom aan 
hun geslacht schonken. De 
oorlog, tusschen de Engel-
jschen en Hollanders, in het 
jaar 1651, zoo ongelukkig 
aangevangen als ontrouw op 
den hals der Nederlanders 
geschoven, had eenen Moe
digen en zeer nadeeligen 
voortgang en einde. De En-
gelschen vochten, volgens 
hunne gewone trotschheidi 
om het regt van de zee, en 
de Nederlanders volgens hun
ne aangeborene dapperheid, 
om de vrije vaart op dezelve. 
Op den laatsten Febmarij 

y.an dat jaar; en de twee 
volgende dagen gebeurde de 
vermaarde zeeslag, 'bij PorU 
landt tusschen TROMP en 
BLAAKE iïae TROMP). ;Hier 
zeggen wij alleen, dat 1'IE-
TKK FLORISZE * • in dien slag ( 
een, geruimen j tijd, in een 
bloedig gevecht was, tegen 
zes Engelsche schepen; 

, waarvan TROJIP hen entzette. 
De belooning, welke hij van 
de staten, voor zijne betoon
de trouw en-dapperheid ge* 
noot, bestond in een ge
schenk van 1220 gulden, in 
het volgende Jaar was hij te
genwoordig in den scheep-
strijd biyKatmjh, dieTnoMP 
het leven kostte. . FMMS&E 
had daarbij de achterhoede. 
Hem en dé Vice-admiraaj v& 
WITTE en DE JltriTER ge>u*" 
te het, eenezeer aanzienlj)' 
ke vloot van koopvaardijsche
pen in. en uit de havens van 
het vaderland te geleiden» 
Voor, deze en andere «hens-
ten, aan zijn vaderland pc-
wezen, werd hij inhetJ8» 
1653, door de admiral^» 
van het Noorder kwartier» 
verheven tot den rang va 

vice-admiraal. In deze v&' 
digheid werd hij, i» J. 
/aar 1656, benevens den^ 

tenant-admiraal OBDAJU en 

40 den vice-admiraal DE % 
TER, met eene vloot jan 
schepen, naar de •"«" . 
gezonden om Vantztg * 
dien het werd aangetast, 
beveiligen, eö den koop»* 
del op de Sotid te beBcJjf 
men, hetwelk onzen ven"8" 
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de zeehelden ook gelukte. 
Den 18 van de maand Octo-
ber-, in het jaar 1658, liep 
de vice-adniiraal FJCORISZE, 
met de Holiand.sche vloot * 
in zee, doch liet, op dien 
togt, in den zeeslag legen 
de Zweden dapper strijden* 
de, benevens zijnen kapitein 
en 36 matrozen, het leven. 
Zijn hjk werd met dat van 
den vice-admiraal DE WITTE » 
waaraan de koning van Zwe
den alle eer deed bewijzen, 
naat Halland gevoerd , dat 
van JPIETER FiiORiszE, met 
vele plegtigheid te Hoorn 
ter aarde besteld , en , door 
'sLands Staten aan zijne erf
genamen een geschenk toe
gelegd , van 3000 gulden, 
om daarvoor eene grafstede 
van marmer, of ander ge-
denkteeken op te rigten. 
Men ziet het nog heden in 
de groote kerk te Hoorn, 
Waarin zijn stoffelijk over
schot een jaar na zijn over
lijden , geplaatst werd. Men 
leest daarop de volgende re» 
gels. . 

PlKTER Fr,ORISZOON, 

: Die als een held, den Brit, den 
Portugeesch , den Zweedt 

Voor Britland, Portugal en in 
de Sond bestreed*; 

.Die Koppeftïtugen hielp ontzet
ten, door gijn kiel» 

Rust hier, Aè Hemel is de ha
ven van zijn siièl." 

FIORUS: (L. ANK.«USV Ju-
Mus), een" katijnsch ge-
«ebiedsdhrljver,, uit* de fa'r 
«»H* der ANKVSÜSSSN» die 

: X. DEEL,-

SENKCA en LUCANUS ' had 
voortgebragt, schreef» •om* 
treht 200 jaren na AUGUS
TUS eene Beknopte Romein' 
sche Geschiedenis , in vief 
hoeken, waarvan er ver
scheidene uitgaven bestaan. 
De beste zijn die van Ei> 
ZEVIR, 1638, in 12.mo, v a n 
GREVJUS , cum tiotit vario-
rum, 1702, 2 dl.n in 8.vo;. 
van Mevrouw DACIEB , ad 
tifum delphini, 1674, in4.to; 
de Heer £E VAÏER , zoon, 
vertaalde dezelve in het 
Franseh , «•' onder den naam 
van MONSIEUR , broeder van 
LODEWUK XIV.» 1656. De 
kunstregters .hebben zijne 
naauwkeurighejd niet in 
twijfel getrokken; doch men 
merkt op, dat de toon van 
lofredenaar zich in zijne ge
schiedenis al te algeinéeiji 
doet gevoelen. Zijn met 
bloemen overladen verhaal» 
ontaart dikwerf in opgebla
zenheid. In een beknopt 
verhaal, dat buitengemeen 
eenvoudig moet wezen t 
neemt FiiORüs den toon een» 
redenaars aan; » even aI*of 
hij, zegt de Heer CREVIER, 
door de pracht der voor-
dragt en des uiterlijken, de 
armoede van een tot een ge
raamte gebragt onderwerp 
wilde; vergoeden. Hij is de 
eerste, die de beknopte ver
halen heeft in gtfang ge
bragt , welke zoo gemakke
lijk voor de luiheid* en zoo 
geschikt zljtty o » b&Jf ge? 
teerden; te maken* Meft k»fr 

f ••..;.. 
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echter «iet ontkennen., dat 
er schoone zedelessen, tiiti 
drukkingen vol kracht en 
•waardigheid in-voorkomen. 
Zelden verwijdert hij zich 
van, DIONWIUS/HALWABNAS-

. -SEÜS, «n andere geschied-
•schrijvers, doch wanneer hij 
<ziilks doet, • regtvaardigt hij 
de beweegredenen niet, wel", 
i e hem daartoe bewegen» 
-Hij wordt in het algemeen 
Jnet vele .belangstelling ge, 
Jezen. Men kan zijn werk 
beschouwen als ' eene soort 
*van inleiding tot de geschie. 
ïdenisder Romeiirechie repu-

' bliek. Zijn boek is zooda
nig verdeeld , -dat elk on
derwerp in hetzelve, als het 
ware , een geheel aanbiedt; 
*i.onus- was een' dichter, 
*>PARTUNUS verhaalt, dat 
•keizer HAURUNÜS met 1iem 
in het strijdperk toog i en dat 
«fl verzen tegen elkander ve r : 
vaardigden. De keizer vèr-
Aveet den dichter, de kroeg 
te beminnen, en de « t e l 
wachtte zich wel, van alles 
tenherde te brengen, wat 
hi] .op rekening, V a n ^ w 
mededinger wist. J 

genoeg aan deii ietterlgken 
zin hecht; en een 'Commen-
turiwn op den heiligen PAU. 
LUS. /Men vindt zijne ver. 
schillende - werken in eenige 
uitgaven van den eenvaariU. 
gen BEDA, en in de BibJio* 
theèk der. kerkvaders. 

FLOUR (Heilige), eerste 
Bisschop van Lodève, [bragt j 
het geloof in Narbonneesd 
Galliê.,. in Aquitahië en lot 
zelfs in Auvergne.. Men wil, 
dat hij zich voornamelijk op
hield, op de plaats, .waar* 
op* men later eene «tad heeft 
gebouwd, die zijnen naam 
draagt, *n wejke toenmaals 
Indiac werd genaamd]», en 
aldaar in 3S9 gemartiliseeid 
werd. 

FLOKUS (DREPANIÜS).i^.een 
beroemd diaken der kerk van 
Lyo?i, in de negende eeuw,, 
van wien er een geschrift 
bestaat orer de voorbeschik
king. Hij liet andere wer
ken -na , onder welke men 
opmerkt eene Verklaring van 
den Canon dèr Mis, waar
in hij al te zeer in het mys» 
iiekè- vervalt, en zich fliet 

F L C D D , of CE FliÜCTlBU* 
KOUKRTÜS) , -een Schotsen Bc 
minikaner, it« Milgate, in de 
provincie Kent;, in 1574 ge< 
boren, ontving den docWa* 
len hoed in de geneeskunde 
te Oxford, en oefende dat 
beroep te Londen uit» al
waar hij den 8 September 
1637 overleed. Hij werd* 
Zoeker bijgenaamd, óf»"8' 

' M) yele nasponngen deed i° 
de wiskunde en wijsbeg«er" 
te, geneèskundige, \vi|sge0" 
rige en aJchimistischè wer
ken naliet, waarvan de Ver
zameling te OppenAeim e" 
te Gouda in 4617: W T* 
gende jaren in 5 deelen»in 

fol. gedrukt werd. De -wf* 
naaroste zijn: Verdedigd 
der broeders van het'.roze*' 
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kruis, lieyden, 16;l 6 * in 8.vo 
..*.. Tracïatus. theolqgico* 
pMlosop/ficus, de vita, morie 
et rgsurreqtione, 16,17»< in 
8.y°, i. Utriusque Cosmi me-
taphymca, phgsica et tech
nici historica . . », Veritatis 
prQSceniiiiit.-.. Sop/tits cum 
'Moria certamen...,Summum 
tonotum, qvod esf verum 
tnagiee, cabala., alchymi&i 
fyatrum JfrosetS' Crucis ye-, 
rorum verte subjectum....... 
Bhilosophiamosaica.... Am* 
phit/teatrum analowies.... 
Philosophiasacra, enz. Het 
is. niet, mogelijk in al, deze 
werken een bestendig gezond 
hoofd tp erkennen; er komen 

' diep doordachte onderwerpen 
in voor*, doch ook andere, 
die hersenschimmig en bé-
Jagchelijk zijn. Zijne .ver
warde en geheimzinnige 
taal, hebben hem door die
gene van topi>erkunst doen 
beschouwen , welke meer 
arglistigheid in hem vooron
derstelden , dan hij in de 
daad bezat. 

' • - * { " FlÖB ( NlCOLAAS VAN 
D E R ) , ook wel BROEDER 
KI-AUS genaamd, den ül 

. Maart 1417, in het dorp 
Saxeliii in. het Zwitsersche 
kanton XJnUrwalden gebo
ren', bestuurde met zijne ou
ders en kinderen het vader-, 
lijke goed , en voerde eenen 
geheel onbesproken levens-
Wandel. Op zijne verschil
lende krjjgstogten toonde hij 
zich even zoo menschlieyend 
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als dapper. Als landraad 
van het kanton, legde bij 
eene bijzondere bekwaamheid 
aan. den, dag, pm de voorko
mende aangelegenheden tot 
eenen goeden uitslag te bren
gen. Öe waardigheid van. 
Lan damman sloeg.hij van de 
hand. Van zijne jeugd af 
tot een beschouwend leven 
genegen, daarbij verstervend 
en streng jegens zich zei-
yen, nam hij,.nadat hij ge
durende 50 jaren alle bur
gerlijke pi igten getrouw had 
vervuld, en vader van tien 
levende kinderen geworden 
was,.met toestemming zijner 
vrouw, het besluit, on» een 
kluizenaar te worden, en 
koos tot zijn verblijf, een. 
cjal, \\et'Melc/itfialgenaamd * 
'in de nabijheid van Saxeln. 
Hier bragt hij zijnen tijd in 
het gebed en godvruchti
ge overwegingen door, en 
leefde e r , volgens de le
gende, twintig jar^n , zon
der eenig ander voedsel te 
gebruiken, dan het allerhei
ligste Sacrament. AI wie 

, raad en troost behoefde, uit 
naburige en afgelegene por
den , nam tot hem den -er
varen , helderzienden wan » -
zijne toevlugt. Weldra werd 
hij zelfs.de redder van het 
geheele, vaderland. Onder 
de acht kantons, welke toen
maals het eedgenootschap 
uitmaakten, was ijverzucht 
en wantrouwen ontstaan» 
Men verbeeldde zich, dat de 
buit van de onlangs teNanei/ 

2.' , . 
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verslagene Bourgondiërs niet 
.gelijk verdeeld was gewor
den ; de grootere Aristokra-
tische steden vereen igden 
#ich te zanien, en wilden 
JFreibufg en Solothum,' in 
hun verbond opnemen, tegen 
welk voorstel de kleine de-
«ïokratische kantons zich 
vérzetten. Op eenen in 1481, 
4e Stans (de hoofdplaats van 
!het' kanton Unterwaldm)•, 
4er beraadslaging over deze 
^aangelegenheden gehouden 
ianddagv werd de partijgeest 
in zulk eénen graad verhit, 
dat eene scheuring des ver
konde , en met dezelve het 
spoedige verlies der Zwitser-
4che vrijheid voor onvermij
delijk werd gehouden ; toen 
-eensklaps BROEDER KÏ<A.US ., 
door eerten vriend daartoe 
uitgenoodigd , in de verga
dering dèr afgevaardigden 
«verscheen. Hét groote ontzag 
d«s mans, zijne lange, edele 
gestalte , in 'welke men een' 
gezant des Hemels meende 
te ontwaren, zijne hartelijke 
en krachtvolie rede , in wel
ke hij de gevaren der on-
derwerpélijke scheuring af-
schilderde^ en hen tot eens
gezindheid Vermaande, trof 
de vergadering zoo zeer, dat 
«r ^ogenblikkelijk , éene m 
de Zwitsersche geschiede
nis beroemde grondwet: hét 
Verdrag van Slang (22 Dee. 
1481) ontworpen en geslo-
•ten Werd ; alle vroegere ge
schillen Werden bijgelegd, 
Freiburg en Soïoihum in 
het verbond opgenomen, eq 
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dé vrijheid der Zwitsers was 
gered;,' Onder de zegeningen 
zijner medeburgers keerde 
BROEDER KLAUS , na zijne 
volbragte taak, weder naar 
zijne eenzaamheid terug, al» 
waar hij voortging, deugden 
wijsheid te leeren, tot dat 
hij op den feestdag aijnef 
geboorte, den 21 Maart 1487, 
overleed/Geheel Unteruml-
den vergezelde zijn lijk naai
de laatste rustplaats. Al 
de kantons lieten eene pleg* 
tige uitvaart voor hem vie-
»ren. Vreemde vorsten zelf» 
-.vereerden na zijnen dood 
zijne gedachtenis; Paus Cw 
MENS X. plaatste hem in 1671 
onder het getal der gelukza
ligen. — De Levensgescbie' 
denis van den zaligen Wt* 
COLAAS VAN DER FiÜE' lt 

ook, in het Nfederduitsch ver
taald, in het licht gegeven. 
V HerlogenèóscA, 1827,»'' 
in 8.vo , 

Fl.URANCE.--ZieRlVAÜtï' 

FoÊ (DANIËL), een \ 
gelsch dichter te Londe»* 
1663 geboren, werd in «• 
beginne door zijne oudersl« 

net varen , om zien «•*":•' 
neiging tot de dichtkunde^ 
vertegeven. Hij omhelsden1 

vunr de belangen van kon'"» 
WH.M4M, prins van vra 

Je, had veel verdriet jej 
duren, hetwelk hijs"*"0" 
zijne hekelzncbtige PetI J 
den hak haalde, en ove''ee 
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in 1731. Er bestaat van 
hem: l.° Lotgevallen van 
ROBWSW CnvsoE, in het 
Engclsch, inï7I9> hetwelk 
ten onregfe is toegeschreven 
aan RICHARD STEEIJÊ, een' 
der schrijvers van den Spec
tator j deze Roman ïs op 
ecne zoo natuurlijke wijze 
geschreven , dat dezelve lan-» 
gen tijd voor het naauwkeu» 
rige verhaal van eenen waar-
heidrninnenden schrijver is 
doorgegaan (Zie VAN EFFEN.) 
De Heer FEUTRV, advókaat 
bij het parlement Van Douay,, 
heeft in 1766 eene uitgave 
van dit werk in 2 dl.», in 
I2.mo geleverd j hij heeft 
hetzelve verkort, zonder er 
het eigendommelijke van te 
verminken. Hij had beloofd 
ér eenige onbetamelijke uit
drukkingen uit Weg te la
ten , welke de Anglikaaftsché 
schrijver zich tegen dè Ca-
tholijke Godsdienst en hare 
bedienaren had veroorloofd; 
doch hij is zijne belofte niet 
dan zeer flaauw nagekomen. 
De Luïksche uitgave van 
1785, 4 dl.nyin 12.mo, is 
in dat opzigt naaüwkeuriger 
en beantwoordt beter aan de 
bedoelingen der Catholijke 
lezers. Deze nitgave is 
daarenboven nog belangrijk, 
door de wonderbare gesclne* 
nis van ALEXANDER SELKIRCH, 
welke men op bet einde van 
het 4.e deel aantreft. — 2."* 
De ware geboren Engelsck' 
man, een dichtstuk, bij gele
genheid der omwenteling, die 

"VVIIOJEM op den troon van-'ssij-
nèn schoonvader plaatste,in 
beantwoording op het Werk> 
getiteld: Dê vreemdelingen*. 
— 3.° De verbetering der? 
zeden r waarin hij openlijk 
de personen van 'den hoog
den rang aanratidt, die hun-
gezag: aanwendden , om 'de» 
goddeloosheid e» losbandigr-
hèid te schragen. — 4»° 
Proeve over ,3e- magt de& 
Verzamelende^ Mgcïiaatn* 
van ket Engelsche v&lk; dit 
werk is'ten gunste van het 
lagere buis. — 5.° Bet kor
te, middel tegen degene, wel---
ke de heérschende kerk niet 
aanhangen, welke hem eene
meer schandelijke dan wree-
de openbare straf op den. 
hals haalde- — 6.° De jute" 
divinof een Latijhsch dicht
stuk, — 7.° Een Handel-
ontwerp. —- 8. De' Engel-
Éche handelsman. — &.0 De 
huis onderwijzer, 2 dl.» — 
ÏO.0, Onderscheidene Staat
kundige schriften, die dé 
gebeurtenissen , welke de-
zelve hadden doen ontstaan 
niet Verre overleefd hebben , 
en eenige andere, waarin 
hij denkbeelden ontwikkelt*, 
die, ofschoon nog, tegen
woordig ingang vindende + 
daarom niet bondiger<$ noch 
met da gezonde denkbeel
den meer overeenkomstig 
zijn* lFoÊ was de eerste 
schrij ver der Revue, Wel ke 
aanleiding gaf tot den Spéc~ 
tator van ADDÏSSON en STEK
J E . Behalve zijnen Rosijf-
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SON Cmsoë, gaf hij acht 
andere romans in het licht, 
die veel opgang maakten. 
Men haalt ook yan hem aan 
eette Staatkundige geschie
denis des duivels, eene 
Proeve over de geschiedenis 
en de wezenlijkheid der 
verschijningen. Zijn Volle» 
dig stelsel van tooverkunde 
is slechts eene critiek van 
bet Geroofde * Schild van 

"POPE , die er zich zeer door 
héleedigd toonde. Mevrouw 
de Prinses van MONTMOKEN-
CY-LAVAI. heeft eene uilgave 
geleverd van BOBINSONCRÜ-
soë , riet eene vertaling in 
het Fransch tusschen beide., 
De verzameling aller romans 
van FoÊ, is onlangs (18! 0) 
te Londen r in 4, dl n in 8.vo 
in het licht gegeven]. 

FcEDoR AriEX10WIT2SCH , 
oudste zoon van den Czar 
Al.ÈXIS MlCHAëtOWJTZSCH, 
beklom den Russischen troon 
in 1676. Hij was voor den 
oorlog én voor het kabinet 
opgevoed. Zoodra hij het 
inuitzuchtige ükraineonder
werpen , ., er|- den vrede met 
de; Turken gesloten' had, 
hield hij zicht <met ;de zorg 
bezïg, om zfjne staten te be
schaven. Hij moedigde On
derscheidene burgers van 
Moskau aan, om steenen hui
zen in de plaats van hutten 
te, bouwen , welke zij be
woonden. Hij vergrootte de
ze hoofdstad ,• vervaardigde 
algenieenè pojicie-reglemen-
teiï; maar terwijl hij de ()l 
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hoyards wilde" hervormen, 
maakte hij zich dezelve on* 
genegen. Hij bepeinsde nog, 
grootere veranderingen, toen' 
fiij in 1682, in den bloei 
zijner jaren kinderloos over
leed. Zijn tweede Jbroe. 
der PETRO, toenmaals nog 
maar tien jaren oud, en die 

) reeds veel beloofde, regeer
de na hem, en voltooide het» ) 
geney wat FOEDOR begonnen 
h a d . - ••[•••< s 

FOES-of FOESIÜS (ANUTIÜS). 
éen geneesheer te Jffetz, in 
1595 in den ouderdom van 
68 jaren overleden» wagzeer 
ervaren in de Cïrieksche taal» 
Zijnes zucht voor -de studie 
belette hem» om zich w" 
vorsten te verbinden» die 
zijne fortuin zouden hebben 
kunnen .maken. Hij is de 

vervaardiger eener .zeer ge 
trouwe vertaling der Wer
ken van HIPPOCRATES in het 
Latijn, met verbeteringen» 
den* tekst en verklaringen 
versierde 1657, 2 dl.»"1 

fol, JVog bestaat er van hem 
eene. soort van Woordenboe» 
op HIPPOCRATES, Frankfoor 
1588, in fol. 

* FooGiNt (PETRUS Fiuf 
qisous), Koomsch prelaat 
en prefekt der Vatikaansch" 
Bibliotheek, werd t e / ' " ' 
rence) in ' 1713- geboren* 
Zijn, vader,, in de bouW f 
beeïdhouwkunde beroem*"' 
boezemde hem smaak v0° 
-'e, kunsten in. ^e-JP^i 
'OGGINI, bepaalde zich ecIHet 



tot den geestelijken s taa t , 
en,, volbragt zijne studiën 
eerst te Florence en daarna 
te 'Pisa, alwaar hij; den doc
toralen hoed in de godge
leerdheid ontving. Op uit-
noodiging van den prelaat 
BOTTAKI, zijn' landgenoot, 
en een der bibliothekarissen 
van het Vati kaan , begaf hij, 
zich naar Rome, alwaar Paus 
liExsmcpvs X I y » , die wel
dra- zijne talenten onder
scheidde , hem eenen post 
gaf in de pauselijke ge
schiedkundige ,» akadenue > 
welke hij. juist had opge-
jpigt, en hein aan BOTTAIU 
verbond; in den post, welken 
deze bij deVatikaanscheBi» 
bliotheek bekleedde. Kort 
daarna werd hij godgeleerde 
.van den kardinaal NKIU-MA-
KIA CoRSiNi, die hem in de 
kerk van den H. JOANNES van 
Later.anen tot een beneficie 
benoemde. Onder het paus
schap van CUSMENS X I V . , 
den opvolger van JteKnic-
Tüs , werd . hij in de zaken 
der Jesuiten gebruikt, en 
hot schijnt, dat hij hun niet 
gunstig was. Pms VI. be
noemde hem tot Hoógstdes-
zelfs geheimen kamerheer, 
en bij .den, dqod van STEPHA-
N.US Evpnius ASSÜMANI, 
aartsbisschop- van Apamea, 
tot prefekt der Vatikaansche 
bibliotheek. FOGGINI heeft 
talrijke werken nagelaten , 
waarvan de voornaamste zijn: 
1.° Gescftiedkufidige enwe* 
Verleggendethesis, tégen de 

} & l a l 

' vier artikelen defFfansetip ' 
Geestelijkheid:, van 1682 , . 
Florence, i%$£. — 2;° Der 
primis jlorentinornm apos~ '• 
talis exercitafio' singula* 
ris, ibid, 1740; in 4 . t ° — 

I 3,° De Romano ,divi Petri 
I itinereet episcopatu, ejus-

que. antiquissiwiis imagini-
bm•, 1741 , Jn 4.*o In dit 
w,erk wederlegt hij diegene,, 
welke beweren, dat de H. Pjs-
TBÜS nooit: te Rome, ea geen. 
Bisschop van die stadgeweest 
is . •— 4. a La vemJ»toria di 
san Rvmulo, vescovo e pro»-
iettore di Fiesole, 1742, ifi 
4 to'_-- 5,°Pablii Virgilii Ma-' • , 
ronih codea? antiquissimus-
a Rusip Turcio Aprofiïanp* 
distinctus et emandatus, 
Florence t 1741 , ia , 4 . » 
Deze uitgave is , volgens he t 

\ hahdschrift in unciaal of 
steenschrift-letters uitge
voerd-i — 6.° Over de twaalf . 
edelsteenen van den borst», 
lap des Haogepriesters der 
Üebreè'rs,, 1*743, met eené> 
voorrede en aanteekeningen-
— Z.°" Onderrigtingen en 
gebeden hij gelegenheid van-
'het Jubilé, 1750. — 8.°; 

Bewonderenswaardige over
eenstemming der Rerkva? 
ders, over het gering gelat 
volwassenen, welke. zalig 
zullen worden:^ 1752, in het 
Latijn, LEQUEPX. heeft er t a 

Parijs in 1759» eene uitga» 
y e , en in, 1760. een e Frarc-
sche vertaling van geleverd.. 
fiit geschrift is; tegen den 

|f aartsbisschop- van Fertiiog&r 
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jigt i die «ie tegenovergesteld 
de leer had voorgedragen. -*• 
9.a Verhandeling over de 
Geestelijkheid van den hei~ 
Ugen JoASJfés VAX'-ÏJATÊ-
BAVÉJ;- 1748. — 10.' Bij
lage iot de Byzaniis'che ge
schiedenis, 1777. —- 11 .p 

Verrii Flacci fa&torum dn-
n% romahi, reliquieë, et ope-
fum frasmènta omnia, Ro
me , F779, in fol niet zijnen 
neefNicófcAAsFoGGiNi. Ou
de opschriften te Palestri-
na gevonden , hebben groo
tendeels del bouwstoffen tot 
deze Verhandeling geleverd. 
Men heeft daarenboven aan 
den prelaat FOGGINI verschil-, 
lende verzamelingen, en ve
le verhandelingen over ge
leerde en oudheidkundige 
onderwerpen te danken. Hij 
was lid van onderscheidene 
letterkundige maatschappijen 
van Londen, en overleed aan 
eéne beroerte den 2'Junij 
1783. Men heeft te Flo
rence zijne lofrede in "het 
licht gegeven , Welke men 
nieefit hét wérk Van zynen 

'B neef te zijn. 

FOGMÈTA (UBKRTO) , een 
geleerde, te Genua, in 1518 
uit eene adellijke en oude 
familie geboren, had deel 
aan de onlusten, welke te 
Genua ontstonden, en werd 
in ballingschap gezonden. 
Om zich over de weder
waardigheden te troosten, 
welke hij in de wereld had 
ondervonden, wilde hij gee« 
nen anderen omgang heb-. 

ben , dan met de letteren. 
De kardinaal IÏ'ESTE ont
ving hem in "zijn huis te 
Rome. Hij overleed aldaar 
in 1581. Onder de uit zij. 
ne pen gevloeide werken, 
Onderscheidt men: 1." rijns 
verhandeling. De rations 
scribenda historia, even 
zoo oordeelkundig als wel 
geschreven. — 2.o Bittorla ) 
Gemensiumf 1585, in fol. 
getrouw, sierlijk en niet 
zeer algemeen. FRANCKCUI 
SERDONATI heeft èr eene I' 
taliaansche vertaling van ge
leverd , die zeer op pf{|8 

wordt gesteld. — 3.ff 5T«" 
multn» Néapolitani, 1̂ 1» 
in 4 . t o — 4.° Elogia o/«* 
rorum Ligurum, /in i'w """ 
5.° De gacró fcedere **» &' 
litnum,•'. in 4.t° — 6°' 
lingnaïalina usti, et F®* 
tanlia, 1723, in 8.v°--/. 
De cansis magnittidinit*^ 
carum imperii, in 8.VI}"" 
8.° De similUudine tiortnt 
Polybianee, Rome, 157»» 
in 4.to _ 9.0Deila rep«' 

blica di Genova, in 8 , v°' 
een belangrijk werk voo' 
degene, welke deze repB* 
bliek willen kennen, j e P 

minste zoodanig als ^eZ^"e 

in de 1 6 e eeuw was. Me» 
ziet , dat bijna al de W*j 
ken van FOGMETA in ^ 
latijn zijn geschreven. ÖJ 
Was deze taal volkom^ 
meester; hij was een "^ 
Italiaansche schrijvers, *** 
ke in die schooneeeuvv »ƒ . 
sierlijkheid en *nhrer»eJ. 
der schryvers uit & eeuw 
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van 'AUGUSTUS, het naaste 
bij kwam. 

FOHÉ. — Zie F É . 

FOHI, eerste koning van 
Sina, regelde, zegt men, 
de zeden derSinezen, toen
maals nog onbeschaafd , <n 
gaf hun wetten. Men be
weert, dat hij meer deed, 
dat hij zelfs astronomische 
tafels oprigtte; maar als 
men de onkunde der tegen
woordige Sin ezen in het vak 
van sterrekunde in aanmer» 

, king neemt, is het niet zeer 
Waarschijnlijk, dat hunne 
stichters, in die wetenschap 
zeer ervaren zijn geweest. 
Slechte tijdrekènkundigen, 
hebben beweerd, dat Fom , 
ten tijde der Aartsvaders 
HEBER en PHALËG regeerde; 
maar er bestaat niét de minste 
schijn, dat de Sinezen ee-
nige berigten van voorden 
zondvloed hebben. Indien 
de Sinesche God FOHÉ de
zelfde is als Noë (zie F é ) , 
zoo is het klaarblijkelijk, 
dat Foiu lang na FOHÉ moet 
geleefd hebben, wijl de go
denleer natuurlijker wijze 
de geschiedenis van Sina 
beeft moeten voorafgaan. 
"Wat hier ook van wezen 
moge, hefgene, wat men 
van FOHI verhaalt, moet 
noodzakelijk naar den fa-
belachtigen toon ruiken, die 

K 

(*)• Outtn i« het getal, dat tïe 
tiende gedeelte eener m$t. Dat n 
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in de geheele Sinesche ge
schiedenis', en vooral in die 
der eerste tijden héerschf» 
Het zal niet nutteloos zijn 
er hier een staaltje van tê 
leveren, dat den lezers tot 
regel kan dienen» Wy ont-
leenen hetzelve aan eenen 
brief van Pater AiWioir, voor-' 
komende in het IL* dl. der 
Gedenkschriften over Sina» 
Oin te bewijzen, dat dê 
luchtbollen in -Sina bekend 
zijn geweest, deelt Pater 
AMIOT drie aanhalingen me« 
de, uit de beroemdste ge
schiedschrijvers des rijks 
ontleende In de eene wordt 
gezegd, dat toen CHENNOÜNG 
de aarde Wilde meten, en 
niet wist, hoe zulks aante-
vangen , hij in deze onder» 
neming geholpen werd , door 
een wezen, dat gedeeltelijk 
mensch en gedeeltelijk geest 
was, mens groene kleur 
naar het blaauto overhelde,* 
wiens wenkbraauwen dik wa-
ren; het droeg op zijn hoofd 
eenen yu- steen, en werd 
zelf door ze» vliegende dra
ken gedragen. Deze geest» 
mensch meette de aarde, én 
bepaalde derzelver gedaan
te tusschen de vier zeeën, 
en bevond, dat hare uitge
strektheid van het Öorlen 
naar het Westen uitv 00 
mam van lys^ en uil 81 
ouans van het Noorden tot 
tot het Zuiden bestond (*). 

duizend beteekent, de fy* i* «en 
a thans berekene, en den vittlag 
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De tweede aanhaling zegt, 
dat de keiler HOANGTY , zijn 
einde voelende naderen, de 
aarde* verliep, én ten He
mel vloog* op genen draak 
gezeten. ' Inf de derde aan-
hi\ing leest men, dat vroeg 
nog;,s onder het bestuur der 
vj'jfJjoung (der vijf draken) j 
die over f het • tweede der 
tien verloren volken regeer
den, vóór de stichting van 
bet Sinesche rijk door Fo* 
W-, de rnensc/ten even ge* 
lijh de viervoetige dieren 
in kolen en spelonken woon* 
dèti, of gelijk de vogelen 
op boomen klauterden, ter~ 
icijl Jiynfie vorsten op dra* 
ken gezeten, als wolken in 
de lucht zweefden t en aU 
dus kunne onderdanen uit 
de hoogte bestuurden. Dit 
alles/wórdt voor het overi
ge zeer ernsïig verhaald door 
Pater AMIOT , die vermoedt 
dat' deze draken met gas-
lucht gevuld waren.— Zie 

ïiE CoStTE, CoNFUClüS , DU 
H A M E J YAÖ. 

FOIGNX; (GABRiëi,), door 
andëïeh, COGJSY genaamd, 
«en vërlöopen franciskan er-, 
monnik, in Lotharingen ge
boren , begaf zich in 1667 
naai Zwitserland, en werd 
zanger» der kerk van Mor-
ges. Daaruit verdreven zijn
de , ten gevolge van eénige 
pnbctamelijkheden, die hg 

na het bijwonen eener los* 
handige partij in dezelve 
bedreef, ging hij te Oeneve' 
in den echt treden, en gaf 
aldaar onderwijs in de fran-
sche spraakkunst. Hij gaf 
aldaar an 1676 in het licht: 
Australië of de lotgevallen 
mnJAconusSADBüR, op de 
ontdekking ««#, en, de reis 
naar 4e Zuid-poolltinden, } 
in 12.m 0 , die hem bijna mt 
die stad-, deden verdrijven, 
uit hoofde, van de goddeloos? 
heden en vuile reden» «el
ke men er in aantrof. Men 
duldde" er hem echter; maaf 
na verloop van eenigen^r 
was hij verpiigt die stad'e 
verlaten. Hij begaf m 
naar Savooijëen overleed 
in een klooster in: 1692» 

FoittAN (Heilige)f > o n 

van FYLTAN, koning V?" 
Montonia .ofMo.mt*r£ 
lerlhnd, deed, even g W 
«ijne beide broeders» *ÜB' 
-sï en ULDAN, afstand va" 
cle wereld en ging • in f' 
klooster, FURSY, die er WJ 
voorbeeld" en den r a a i . . 
gegeven had, begaf «« 
naar. Engeland en bottWj 
het klooster van RnoWf: 
burg, in het rijk der-ö""-
Angten, waarvan . h.ij . 
bestuur -aan FoiiifcAN g , 
dien hij' Uit Jenland.m 
doen kómen. Na den dop 
vanFünsy, tèPeronne^0-

Skskunde. " denkbeeld kunnen vormen van de Sinesche •»»> 
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géns anderen te JUazercetles, 
bij- Dourle'ns), den 16 Ja-
nuarij 650 voorgevallen, 
«taken ÜLTAN en Foi LLAN 
naarFrankrijk over. Men 
leest bij sommige schrijvers,, 
dat FoijutiAN eene reize naar 
Rome deed, en aldaar, tot 
gewestelijke Bisschop werd 
gezalfd. Wat er van deze 
zalving wezen moge, het is 
ten minste zeker,;dat hrj 
zich weldra met zijnen broe-
der ULTAN veréenigde.•>••• Zij 
begaven; zich ;beide naar 'i/V"*-
velles Jn liraband,; abyaar 
de heilige GERTRUDA,abdis 
was*- Het klooster, hetwelk 
zij bestuurde, i was gesticht 
door.PiPYN van Landen» ha
ren vader, en door: de ge
lukzalige ITA.» .hare moeder. 
Er was ook in, de nabuur-
schap een mannenklooster. 
De beide broeders bleven 
eenigen tijd in- hetzelve. In 
652 gaf de heilige GERTRU--
DA aan UiTAN eenigen grond 
om lusschen de Maas en de 
Sambre, toenmaals in het 
diocees van Maastricht, thans 
in. dat van Luik , een gast
huis en een klooster te bou
wen. Dit was de abdij van 
Fosse, thans de hoofdkerk. 
De heilige GERTRUDA be
hield FOILLAN te Nivelles, 
om de Religieuzen te onder
wijzen. De heilige man be
lastte zich ook met het on
derwijs des volks in de na
burige dorpen., Zich in 655 
met drie medegezellen op reis 
begeven hebbende , om zijnen 
broeder te Fosse te gaap.be-

• zoeken, werd hij in hjet 
bosch van Sognes door die- ' 
ven of ongeloovigen yerr 

, moord. Zijde overblijfselen 
worden in de ker,k van Fos
se «iet veel eerbied bewaard, 

; * FQÏNAKP(FREDERIKMA.U« 
RITS) , pastoor van Calais; 
te Parijs den 29 Maartl743, 
in den ouderdom van 60 ja* 
ren overleden , was van Con,* 
ches, in Norihandtjë. Men 
heeft, van hem eenige ,wer> 
ken i waarvan de.: meest be
kende zijn ; 1." Project etc 
{Ontwerp tot eënen nieuwen 
kerkejijken,•.-, Brevier), met 
de beoordeeling van al de 
nieuwe Breviers ,» welke tot 
dus verre in het licht waren 
verschenen, in!2.mc,i 1720» 
— 2° Breviarum ecclesïas* 
ticum, volgens he,t voorgaan? 
de ontwerp uitgevoerd, 2 
dl.", in 12.mo De schrijvers 
van nieuwe Breviers hebben 
van dezen gebruik gemaakt. 
•*-' 3.° Les Psaumes etc. 
(De Psalmen in de geschied* 
kundige orde), in 12"10» 
1742. — 4.° Twee deelen, 
in 12.m0 over het boek Ge
nesis.. Zonderlinge denkbeel
den, welke de schrijver o ver 
den geestelijken zifl waagdes 
deden dezelve verbieden. 

Foix (RAiaïUNnys ROGER, ,. 
graaf van), vergezelde ko
ning PHIUPPÜS AUGUSTUS, 
in 1190, ophoogstdeszelfs 
togt naar het Heilige Land, 
Hij omhelsde daarna met 
geestdrift de partij der AI-

http://gaap.be
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bigenasers, doch sijn iflver 
haalde hem enkel vernede
ringen op den hals. Hij was 
verpligt, om den vrede te 
vragen, en om SIMON VAN 
MONTFORT, als graaf van Tou-
loute te erkennen. PÜÏLAU« 
RENS verhaalt, dat in eene 
bijeenkomst, op het kasteel 
van Foix, tussnhen de Ca-
tholijken en Albigenzers ge-
nouden, de zuster des gra-
ven, niet minder vurig, dan 
naar broeder, ten gunste der 
laatste wilde spreken, waar-
«P STËPHAOTSDEMlNEAhaar 
toevoegde; G«, Mevrouw, 
f moei u met««,' spinrok.. 
hH pan « nMt in ee>n 

GodtdieMt.getchil te spre-
*««. UAIMUNDUS RoGEn o-
verleed in!222.. . H e u l 

s r t v u i s v a n F ° i x ' w a ^ 
•w» KWMUNDÜS behoorde 
stamde af vat l B t t H i W 
tweeden Zoon van R0GER H ' 

S „ h ? ? . e , P e gedurende 3 4 

1391 ; A H , J 0 t e r , e e ^ e l f i n 

§ f s ^ ; m a a r u i t Ï Ï ? n a f ' d ,gheidpfdeLn . ,e ,moe" 

Zijn klein-xoon GASTON IV,, 
trad in den echt met ELEO-
NORA , koningin van Nawr* 
re. Zijne mannelijke nako
melingschap eindigde met 
GASTON DE FOIX, hertog van 
Nemours t in den slag van 
Ravenna in 1512, in den 
ouderdom van 24 jaren ge
sneuveld («e GASTON DB 
FOIX , h^rtojj van Nemours.) 
MARIA CATÖARINA DE FOIX, 
koningin van Navarre, klein
dochter van GASTON IV., 
was met JOANNES D'AMIBET 
gehuwd, wiens klein-docb-
ter, de moeder was van HEN* 
ÖRIK I V . . . . ARCHAMBAÜO 
DE GRAIUMT had een tweeden 
zoon gehad, GASTON genaamd, 
wiens afstammelingen gra
ven van Candale en herto
gen van Rendan waren. De
ze tak was, uit aanmerking 
van MARIA C%ARA nu BEAD-
FREMONT, markgravin van 
Senecey, hof-dame van'ANK* 
VAN OOSTENRIJK, die wet 
JOANNES BAPTISTA GASTON DE 
FOIX, graaf van Fleix, Ml 
«e belegering van Mardick 
*« 1646 gesneuveld, onder 
«en titel van Bendan, tot 
«et pairschap verheven. Zij 
overleed aselve in 1680. Ha
re drie zonen hebben g«B"e 

nakomelingschap nagelaten. 
«e laatste HENDRIK KAW*» 
d ,e den naam droeg van her* 
«°g van Fonc, is in l?*4 

overleden. Men kan over deze 
familie raadplegen BM°irt 

etc. {Geschiedenis van ktt 
Graafschap Foix). 
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Foix (PETRUS D E ) , in 1386 
geboren, was de zoon van 
ARCHAMBAUD en van ISABEL-
I .A , gravin van Foix; in het 
begin een Franciskaner zijn
d e , beoefende hij niet roem 
de gewijde en ongewijde let
teren. De onwettige Paus 

"BENEDICTÜS X I I I . , veree'rde 
hem in 1408 met het pur
pe r , hetzij , om zijne ver
diensten te beloonen, hetzij , 
om de graven van Foix voor 
Zijne partij te winnen. P E 
TRUS was toenmaals nog 
slechts 22 jaren oud; hij ver
liet den opperpriester in de 
kerkvergadering van Coti' 
stans, de belangen der kerk 
boven die der vriendschap 
stellende: de kerkvergade
ring bevestigde hem in 
de hoedanigheid van kardi
naal. MARTINÜS V . , zond 
hem als legaat naar Arm-
gon, ten einde de overblijf
selen der 'scheuring uit den 
weg te ruimen.; Hij slaagde 
er in , en overleed in 1464 
te Avignoh, alwaar hij als 
vice-legaat fungeerde. Ook 
was hij aartsbisschop van 

, Artes. Hjj is he t , die te 
Houlonse, het eertijds onder 
den naam van fioix bekende 
collégie gesticht heeft. — 
Men moét hem onderschei
den van den kardinaal P E 
TRUS DE FOIX , zijn' achter-; 
neef, een' niet minder hé-
kwaam onderhandelaar, die 
de onlusten van het Mila-
nèsche bevredigde, den her- . 
tog van Bretagne, met KA» 
REI. VI Ï I . verzoende, den 

vrede in het kohingrijk Na
pels herstelde, en als bis» 
schop van Vannes, in den 
bloei zijner jaren ' , in 1490 
overleed. -

Foix (ODET DE) , Heer van 
hautrec, maarschalk van 
Frankrijk en landvoogd van 
Guienne, was de kleinzoon 
van eenen broeder van GAS
TON I V . , hertog van Foix , 
van kindsbeen af, voerde hij 
de Wapenen. LODEWIJK XII , 
in Italië gevolgd zijnde, 
werd hij in 1512 in den slag 
van Ravenna zwaargekwetst. 
Na zijne genezing bragt hij 
veel toe , tot de herovering 
van het hertogdom MHahe» 
FRANCISCUS I . gaf hem het 
bestuur van hetzelve. LAÜ-
TREC wist te strijden, maar 
hij wist niet t« gebieden. 
Hij werd door PROSPERTIUST 
COLONNA uit Milane, Pavia, 
Lodi, Parma en Piaceriza 
verdreven. Hij trachtte door 
eenen veldslag weder in het 
Milanesche te komen; maar 
dien van Bicoqüé va 1522 r 

verloren hebbende, was hij 
genoodzaakt, om de wijk té 
nemen naar Guienne, naar 
een zijher landgoederen. Zij
ne ongenade was van géén en 
langen duur. In 1528 werd.1 

hij tot luitenant-generaal van 
het leger der higue in 'Ita
lië, tegen keizer KAREL V . ' 
verheven. Hij nam 'eerst 
Pavia weg , dat hij der plün-••. 
déring Ier prooie.gaf, trok 
daarop tegen Napels, en over
leed voor dié *tad> den 15 
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Augustus deszelfden jnars,, 
nji eenigen tijd tegen den 

i vyand, de pest, de ellende 
» en den hongersnood, gewor

steld te hebben. — Zijn broe
der, THOMAS DE Foix, bij
genaamd den Maarschalk van 
LEscuk, gïng ypor een 
wreed en buitengemeen gie-

/ rig mensch door. Zijne kne-
vclarijen deden de Milane-
zen in 1521 aan het muiten 
slaan. Na het verlies van 
den slag van Bicqque, werd 
hij door de vijanden in Cre-
mona belegerd. Hij hield 
aldaar niet zoo lang vol, als 
«ij wel kon, en bij net over
geven der stad, heloofdehij 
al de plaatsen, in het Mla-
nesche te doen ontruimen, 
waar Fransche Bezetting in 
was. Rij den slag van >« . 
W in ,1525, ontving fcjIS' 
schot i„ den onderbuik! aaï 
welke wonde hij, „ ^ S " 
van zeven dagen a l s H ? 

W s een gelette 1)relöat 

ve beoefendeij, yooral;dege» 
ne welke door hunne wel
sprekendheid schitterden, of 
die, de schriften van ABISTO-
TEIES bezaten, wiensharls-
togtelijke bewonderaar hij 
was. Men heeft ivan hem 
Brieven, in 4 » , Parij t, 
1628 met naauwkeurigheid 
geschreven. Dezelve bewij
zen » dat hy een vrij goed 
schrijver en een groot staats
man was. Het is zonder 
hewijs, dat irten dezelve aan 
Ö'OSSAT,'zijnen secretaris en 
later kardinaal, heeft toege
schreven. 

Foix (FRANCISCUS DE) , her» 
<°g van Candale, comman
deur der koninklijke orden, 
en bisschop van Aire, te 
bordeaux, in 1694, in den 
ouderdom van 90 jaren over-
leden, vertaalde den PIMAN-
«ER van MERCORHJS TR«S« 
MEGISTÜS, en de Grondrc 
gels van EUCXIDES , welke 
"'.) «net een Commentariw 
deed gepaard gaan.' {Hij 
nad te Bordeaux eenen l»ef" 
«oei voor de meetkunde op« 
gerjgt], 

I W (LODEWIJK. DE) , een 
i arijsche bouwkunstenaar, 
bloeide tegen het einde i* 
zestiende eeuw. HH wer« 
«oor PHIWPPÜS I I . boven al 
«e honwkunsteriaars van E»' 
^ « g e s t e l d , daar deze vorst 
nem verkoos, om. het paleis 
en het klooster van het t>, 
kurïal opterigten. Vit Span

je teruggekeerd , stopte hij 
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fret oude. kanaal dei' Adour, 
en groef; in 1579 een nieuw. 

1 Ook was hij het, die in 
1585 den vuurtoren aan den 
mond der Garonne bouwde, 

. dien men gewoonlijk den To« 
ren mn Cordoyan noemt. 
[Deze toren, die' honderd 
zestig voeten hoog i s , is 
een der schoonste gedenk-

' stukken van dien aard, en 
• staat in eene aangename en 

bijna ongenaakbare ligging.' 
• men werkte zes en twintig 
jaren aan . denzelven. - D E 
Fóix had de vriendschap we^' 
ten te winnen, van den on-
gelukkigen infant don CAR-

• "ï-os, zoon van PHJUPPIIS I I . , 
doch hij maakte op eene on
waardige wijze misbruik van 
zijn vertrouwen* .Steedsten 
doel aan de achterdocht zijns 

• vaders, had de infant aan 
DE Foix zijn ontwerp mede
gedeeld,, om naar ieNeder-

• landen te vlugten. DeFpiX 
ging zulks dadelijk bekend 

. maken, de prins werd in 
• hechtenis genomen. De aan
brenger ontving echter geene 
feelooning^en zag zich zelfs , 
na den treurigen dood van 
don CARIOS, genoodzaakt, om 

• Spanje:te,: verlaten J. 

Forx (MABCÜS ANTONIUS 
DE), een Jesuit, in 1627op 
het kasteel van Mibas, in 
het diocees van Conserans ', 
geboren, en te Bil lom. »\ in 
Attvergne f in 16S7 overle
den , was een geletterde, 
godgeleerde f prediker, hoog-* 
leeraar, rector*provinciaal, I 

en alles,' wat de uitgebreid* 
heid dier titels varderdq. 
Er bestaat van h,em: ï<*9 

VArt etc, (De kunst om het 
tooord Gods te prediken), 
de regels der, Christelijke 
welsprekendheid bevattende, 
in 12i"io Dit is het werk 
van. een in de gewijde en 
ongewijde letterkunde erva
ren man". —- 2;° VArt.etc. 
(De kunst, om eenen Vorst 
optevóeden), in 12.mo» eerst 
aan den, markgraaf DÉ' VAR-
DES toegeschreven; een goed 
werkj dat spoedig veel op
gang maakte; «men vindt er 
gewone zaken; in , die de 
schrijver heeft 'gemeend niet 
te moeten achterwegen laten, 
om zeldzame en buitenge* 
won e inzigten in derzelver 
plaats te stellen; zijn werk 
heeft daardoor des te méér: 
waardeenis zeker nuttiger» 

. -•' • Font (GASTON DE). — Zie 
GASTON. 

FOIX. — Zie SAÏNT-FQIX 
(HEliMANUS P0U1,DAI.\' DE). 

•f FÓKKE SÏMONSZ (AREND) 
werd in 1755 te Amsterdam 
geboren. Zijn vader, een 
zeer bekwaam e en berojénjd 
kunstplaatsnijder, onderwees 
zijnen zoon in deze kunst, 
en bragt hem daarin zoo 
vér, dat hij, alhoewel als 
beoefenaar niet in , vaardig
heid uitblinkende, echter de 
theorie volkomen in zijne 
magt had. Over het; ajge-

, nieen genoot FOKKË ëëne #i j 
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zorgvuldige en goede opvoe
ding, en had verschillende 
meesters, waaronder de heer 
AAUBRECHT , aan wien hij 
zijne meeste taalkennis te 
danken had, eene onder
scheidene plaats verdient. 
Ofschoon zich zijne hoöfd-
neiging reeds vroeg tot de 
beoefening der letterkunde 
in het algemeen bepaalde, 
gedoogden echter de tijdelij
ke omstandigheden zijner 
ouders niet, om zich bij 
uitsluiting daaraan over te 
geven, en moest hij dus 
eene gezette kostwinning 
kiezen. Hij verkoos den 
boekhandel, bragt eenige ja
ren in den winkel van den. 
boekverköoper JAN ESVELD , 
als leerjongen door, en be
diende zich van deze voor 
hein gunstige gelegenheid, 
om in dé letterkunde en de 
kennis van de werken der 
beroemdste oude en keden-
daagsche schrijvers, aan
zienlijke vorderingen te ma
ken. Ondertusschen bragt 
FOJCKE', door zijne onvermoei
de vlyt en spaarzaamheid, 
het zóo ver, dat h y reeds 
In 1778 zich in staat zag, 
om zelf «enen boekwinkel 11 
«P te zetten. Ruim 16 ja . 
«*** en dus tot 1794; het 
beroep van boekhandelaar. 
wa«rnBm«n<le v o n d ; h j . d a a f # 
f »»t . alleen het midv 
vredigcde behoeften L 
ge«hé,d, ow ajjne-kuhll. 

tuur*» doch vooral; onderzij"! 
ne landgenooten, te versprei» 
den. • Bijzondere omstandig
heden, echter, gevoegd bij 
algenieene, maakten het 
raadzaam, dat hij den boek
handel vaarwel. . zeide, en 
stil ging leven * hetwelk ook 
met zjjne geaardheid meet 
overeenkomstig, en ter voort' 
zetting zijner letterkundige 
werkzaamheden meer gei 
schikt was; gelijk wij dan 
ook aan dit tijdvak da 
meeste zijner Vernuftige en 
geestige Werken te danken 
hebben. Terwijl een post bij 
de secretarij van Amsterdam» 
dien hij verkreeg, (waarbij 
later het onderzoek der wei
ken werd gevoegd, welke tel 
vertaling werden aangekon
digd) hem voor het grootste 
gedeelte van zijnen tijd, f» 
dienste der regering, bezig 
hield; terwijl voorts het on
derwijs aan min of meerge* 
vorderden in onderscheidene 
vakken van taal en letterkun* 
de zijne nog ledige tïren te» 
nutte van het opkomende ge* 
slacht aanvulde, en eindelijk 
het lidmaatschap in de be* 
roemdste en letterkundig» 
maatschappijen (met naineife" 
lix Meritit) hem mét onver-
moeiden ij ver aart de verlfo™' 
tuig en vervrolijking zp" 
toehoorders deerf arbeiden» 
bewonderde de geletterde we
reld zijttöïiuifpottelijk brein' 
hetwelk ', h«in in zijne snJP" 
peiiwen werken deed voof 
den dag* béngen,, welke *>° 
weg«hs hunne menigte, »* 



FÓ 

.inneriij ke. waarde, ëenen ge* 
heelen zorgeloozeh leeftijd 
schenen te vereischen. Om
trent tien jaren bragt FOKKE 
in de vervuiling van zijne on
derscheidene pligten , en on
der veelvuldige werkzaamhe
den door» toen hij omstreeks 
1804 het buiten leven in de 
nabijheid van Amsterdam 
verkoos,- hetwelk hij echter 
in 1810, uit hoofde zijner 
geldelijke omstandigheden, 
gepaard, met eenen bijna 
aanhoudender ziekelijken 
toestand zijns ligchaams, 
weder moest vaarwel ?eggen« 
Naar de stad terug gekeerd , 
zonder zich , «it hoofde van 
de aanmerkelijke verminde
ring zijner inkomsten, met 
betere inzigten te mogen 
vleijen , scheen het noodlot 
de zwaarste slagen voor di t 
laatste gedeelte' zijns levens 
gespaard te hebben, en de 
zoo dikwijls geteisterde FOK
KE moest öp het einde zijner 
dagen , aan allerlei kommer 
én smart ter prooije gege
ven zijn , tot dat bij einde
l i jk , na veel ellende en 

'verdriet te hebben verduurd, 
den 15 November 1812 den 
tol der natuur betaalde. De 
werken , door FOKKE uitge
geven, zijn zoo talrijk, dat 
wij hier slechts zijne voor
naamste «vooral oorspronke
lijke kunnen opgeven, als 
zijn; | . ° ; Catechismus van 
kunsten en wetenschappen, 
Welke door hem ': in navol
ging van het wetk des be-

X . D&Kh, ,'••;. • - '•.••., -I» 
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roemden BIEI,KFELDS vervaar* 
digd werd, en de nuttigste 
lessen in alle 'vakken van 
wetenschappen behelst; zijn 
2.° Ironisch Komisch Woor
denboek ; zijne 3.° Boertige 
reis door Europa, een werk , 
van 7 deelen; zijn 4.° Jets 
over alles; zijne'5.° boertig 
behandelde Vaderlandsche 
Geschiedenis; zijn werk , 
6.9 de Mode genaamd ; 7.° 
zijnen Antieken* en tnoder- ' 
neii Helicon} zijnen 8.° 
Lucifer ; zijne 9.° Verkla
ring van een zestal spreek-'; 
woorden en zinledige uit* 
drukkingen; 10.° zijne Ver
handelingen over den lach , 
de fortuin., de nul, de zee
vaart, de vergankelijkheid 
van het menschelijke ver
stand, en meer andere gees
tige en tevens leerzame wer
ken. Als medearbeider aan 
het tijdschrift, de Algetnee-
ne Vaderlandsche Letteroe

feningen, leverde FOKKE ook 
zeer belangrijke bijdragen, 
en hoewel de meeste zijner 
geschriften in prosa zi jn, 
was hij echter geen vreem-. 
deling op den zangberg. 
Vele zijner uifgegevene stuk
ken zijn met dichtregelen; 
doorvlochten, en in de Volks
liedjes van de maatschappij: 
Tol Nul van 't Algemeeny 
vindt men er verscheidene 
van zijne hand. — Onder-
tusscheh is het natuurlijk, 
dat van zoo vele pogingen 
niet alten even goed: geluk-, 
ten.j of allen ; even belang-



162 F OK, -* F O Ï , , 

rijk waren: over hef geheel 
echter zal FOKKE een Poly-
graaf mogen heeten, die 
den leeslust weet gaande te 
houden, en zijnen landgenoo-
ten, onder het kleed der 
boerterij, vele nuttige lessen 
«n waarheden heeft medege
deeld. 

FOLAB» (de RïdSer JOAN-
«ES KABEL "DE), te Avignön 
den 13 Februari) 1669, met 
«ene neiging tot den krijgs-
«tand geboren» gevoelde zij-
üe neiging aanwakkeren bij 
het lezen der Commentarien 
van GffiSAit. Reeds inden 
ouderdom van 16 jaren nam 
hij dienst; men ontsloeg 
hem: hij verbond zich op 
nieuw» en zijne bloedver» 
Wanten lieten hem den in
druk der natuur opvolgen. 
Van kadet in het regiment 
van BEBRY, onder-luitenant 
geworden, diende hij als 
partijganger, gedurende den 
geheelen oorlog van 1688, 
«n ditjberoep, hetwelk voor 
800 vele anderen slechts enne 
soort van sfruikrooverij i s , 
was voor hem eene school. 
Hjj bragt in het kleine al 
dateene ten uitvoer, wat hij 
in het groote had zien doen; 
n»j vervaardigde kaarten, 
ontwierp plannen, en seheen 
van dien oogenblik af een 
zeldiaam man. De oorlog 
van 1701, verschafte hem 

verhief hem" tot adjudant, 
en stond 'hem niet dan met 
leedwezen af, aan zij
nen broeder den groot-pri» 
oor, die toenmaals het be
vel over het Lombardijsche 
leger voerde. De ridder DE 
FOLAUD beantwoordde aan 
het denkbeeld, hetwelk men 
van hem had," hij droeg veel 
bij tot de inneming van Hof* 
liglla , tot die van Casgano, 
waardoor hij het kruis van 
den heiligen LODEWHK en 
eene jaarwedde van 400 H' 
Ves verdiende. In den slag 
van Catsqno in 1705 gevaar
lek gewond , dacht bij te 
midden dèr\hevigste smar
ten » welke ^hem drie ge
weerschoten veroorzaakten, 
over de regeling der sjag-

f orde, e n vormde toen reeds 
zijn stelsel der colonne». 
Na zich in verscheidene be- , 
legeringen in Italië, en voor
al bij die van ModelM , e 

hebben^ onderscheiden , be
gaf hij zich naar Vlaanie-
ren, w e r d te Malplaquet 
gewond, en eenigen tfld 
daarna gevangen genomen, 
'rins EÜGENIUS kon hem 
door de voordeeligste aan
biedingen niet omkoopen. 1" 
frankrijk teruggekeerd, ver* 
«reeg hij het bevel over 
Hourlourg, dat hij tot aan 
zijnen dood behield. In W* 
hegaf hij zich naar het door 
«e Turken belegerde Malta* 
en toonde zich aldaar hetge-
ne» wat hij alom had ge
schenen. Het verlangen, om 
onder KARKI. XII. te die-
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jien , eerder dan het belang, 
lokte hem naar Zweden. Hij 
zag dien koninklijken sol
daat en deed hem behagen 
scheppen, in zijne nieuwe 
denkbeelden over den oor-
Jog. KAREI, bestemde den 
Tidder FOLARD , om een der 
Werktuigen te zijn, van wei-
Wel ke hij zich in eene ont-
worpene landing in Schot
land wilde bedienen; maar 
de dood des helds, dié in 
de belegering van Friede-
richshall sneuvelde, verij
delde alzijne ontwerpen, én 
noodzaakte FoiiARD , om in 
Frankrijk terug te komen. 
Hij diende in 1719 onder 
den hertog van BERWICK, als 
overste van een regiment 
ruiterij, en dit was zijn laat
ste veldtogt. Hij had'gedu
rende zijn geheele leven de 
krijgskunde als een wijsgeer 
beoefend; hij doorgrondde 
dezelve nog meer, toen hij 
aan zich zelven was terug
gegeven. Hij gaf lessen aan 
den graaf van Sakten, en 
voorzeïde hem van dien oo-
genbjik af zijn gelnk. De 
ridder DE FOLARD ontwik
kelde zijne nieuwe ontdek
kingen, in zijne Commenta-
ri'ên op PoLYRius, 6" dl.n in 
4,to, 1727, door een' man 
der kunst in 3 dl.n gebra'gt. 
Dé schrijver ken met regt 
de nieuwe VJEOETWS wor
den genoemd. Als een let
terkundige heeft hij: in de 
geheimste bronnen al datge
ne weten té Dutten , wat hij., 

Ju 
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te onzer onderrigting nood
zakelijk oordeelde; en als 
een krijgsman heeft hij zulks 
met vele schranderheid ont
wikkeld. Het wezenlijke 
der zaak is uitmuntend, maar 
de vorm derzelve is niet zoo 
aangenaam. De overvloed4 

der denkbeelden des schrij
vers brengt eenen overvloed 
van woorden te weeg. Zijn 
Stijl is ongekuischt, zijne 
overwegingen zonder ver
band, zijne uitweidingen of 
nutteloos of al te lang. Nog 
bestaat er van dien bekwa
men man: 1." Nouvelle» etc. 
{Nieuwe ontdekkingen over 
den oorlog), in 12ra° De 
denkbeelden in dit, werk 
zijn even zoo diepzinnig als, 
en met meer orde dan in 
zijn Commentarium. — 2.° 
Traite etc, {Verhandeling 
over de verdediging der ste
den). — 3.0 Traite etc. 
{Verhandeling over hel be
roep van partijganger), een 
handschrift, in het bezit van 
den maarschalk de BELLE* 
ILE. De ridder de Forann» 
zou eene vrij aanzienlijke 
fortuin hebben kunnen ver
zamelen ; maar zijne ver» 
bindtenissen met de verde
digers der wonderen , welke 
men aan den Heer PARIS toe
schreef, deden hem door 
den Kardinaal TM FLEURT 
met een kwaad oog aanzien. 
Men zag met leedwezen- dien 
ouden krijgsman temidden 
eenér bende convulsionaris* 
sen , lofzangen; mompelen, 
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ter eere van "den diaken PA-
üis (,Zie de Geschiedenis der 
letterkundige Reis in 1733 
in Frankrijk gddaan., 'rsQru-

I vetihage, 1735). Hij kwam 
voor fijnen dood, 'in 1751 /te 
Avignon voorgevallen, van 
deze dwaasheid terug en 
onderwierp zicfh op de na-
drukkelijkste wijze -aan ai 
-de uitspraken der Kerk. 
Degene, die den ridder DE 
ÏOIARO meer in het bijzon
dere wenschen te kennen, 
kunnende Memorien, om te 
dienen tot zijne geschiede* 
iris raadplegen, te Parijs, 
•onder den titel van Regens
burg , ia 1753 , in 12."»», 
gedrukt, 

FOIARD (FRANCISCUS MM,-. 
cntóiil, een Jesuit, broeder 
van den voorgaande, en lid 
der Akademie vi\n • Lyon, 
werd -te Avignon in 1683 
geboren en overleed in 1739# 
Er bestaat van hem Mor~ 
Pirs en "WHEMISIOCLES , 
zvyafebe treurspelen, en de 
Lijkrede van den maarschalk 
DE VILLARS, niet minder 
zwak. Hij werd meer g e . 
zocht om de.' bevalligheden 
wjner^irtborst dan om zijne 
begaafdheid. y 

^ F 0 ^ 6 0
 (JANNES BAPT1S. 

" .«"i liet een Commentl 

««naoPdepsalm::w£: 

8.v<> op eene edele en ziii* 
vere wijze geschreven. Hij 
verklaart als eenen oordeel
kundige en bijna altijd met 
schranderheid. 

FoLENGO ( THKOPHIIÜ* ) i 
meer bekend ondet den naam 
van MKRMN COCCAYE, werd 
den 8 November 1491, in 
eene plaats eertijds Ciptula 
genaamd, doch die thans 
geenen naam meer heeft, in 
het gebied van Mantua ge
boren. Even gelijk de voor
gaande begaf hij zich onder 
de orde der tfenediktijnen. 
De wending van hunnen 
geest was zeer verschillend» 
de eene wijdde zich toe aan 
de geleerdheid én de gods
vrucht, de ander® aan. «e 

potsen en lompe bóeftefijen, 
en .maakte zich vijanden. 
Zijne oversten wilden hem 
aan den regel doen onder' 
werpen , «mar hij ontsnapt* 
aan hunne vervolgingen, door 

de bescherming; van verecjifii* 
dena Heeren. «ij overfeej 
den 9 December 1544"» 
zijne priorij van het hewj. 
Kruis, bij 'Bussano. Ondef 
al zijne werken is het mee 
bekende zijne Macaronea « 
Macaronische Geschiede^ 
Deze naam maóaronu^ 
welken men aan 

allederge 
lijke voortbrengselen nee» 
gegeven', komt voort van" 
woord macaroni) betwei* 

.naam is van eenen . * B' 
welken meh in Italië v* 
meel, eijeren en kaas ba»' 
Het dkhtsmk van FoM*'G 
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werd' met geestdrift ontvan
gen, in eene eeuw , waarin 
de zotste kluchten de plaats 
van kwinkslagen, de kuns
tige letterverzettingen, die 
van.snedige invallen, en de 
Woordenraadsels die van 
denkbeelden innamen. Het 
is moeijelijk een zonderlin
ger misbruik van, zijn ver* 
stand te. maken. Hij gaf 
zich geheel en al over aan 
zijne even zoo levendige als 
eigenzinnige verbeeldings
kracht , zonder eerbied nog 
voor de Latijnsche taa l , van 
Welke hij, een gedrogtelijk 
mengelmoes met het Itali* 
aansch maakt, noch. voor 
hctgezond verstand ,.hetwelk 
hij op elke bladzijds onteert. 
Met dat alles maakt de schrij
ver, die het voorkomen van 
eenen kluchtspeler heeft, 
uitmuntende aanmerkingen 
over de ondeugden der men-
schen; hij randt op eene na* 
drukkelij ke wij ze de harts-
togten aan, vooral den hoog
moed*, de luiheid> den,nijd, 
den wellust; de ijdelheid. 
Het oorspronkelijke der Ma-
curonea , onder den naam 
van MKRIJN COCCAYE , in 
1521 te Frascati, ia, 12.mö 
gedrukt, is zeldzaam, de uit
gave van Venetië, ) 554, in 
12,mo: is zulks, minder., Nog 
bestaan er van hem drie 
Dichtstuhhen, die nog al 
gezocht worden: 1,° Orlan-
dino da Limerno Pitoceo, 
Venetië, 1526, of 1539, of 
:155Ö, in 8.VO, te Londen 

herdrukt , 1 Ï 7 3 , in S.vq en 
in . 12.mo — 2." Caas iel 
tri.per uno, Venetië, 1527, 
in 8 vo Dit is een, gedicht 
over de drie tijdvakken van 
het menschelijke leven in 
eenen gedeeltelijken maca-
ronischen stijl. — 3.° La 
humaniia del Hïglio di. Dio 
in ottava rima, Venetië, 
1533, in 4.K> [Gedurende 
verscheidene jaren,, dwaal
de FÖLENG.4, rond „ met eene 
jonge vrouw, om. welke hij 
zijn klooster veidaten had. 
Het, sehijnt, dat hij later we
der binnen hetzelve kwam, 
en dat hij, in 1540 naar een 
klooster bij Palermo gezon
den werd, alwaar men hem 
het bestuur over een vrou
wenklooster, in eene afzon
dering gelegen, toevertrouw* 
de. «Weldra gaf hij aanlei
ding tot ernstige klagten, die< 
hem deden terugzenden. Hij 
kwam te Palermo, te rug, en-
nam zijnen intrek bij FER-
DINAND GO-NZAGA, landvoogd-
dier stad. Het is aldaar ,.. 
dat hij op bevel van zijnen-
MECENAS gewijde en ongewijt 
de t r eur - en zangspelen 
schreef]* 

FOMETA». — Zie FÖGUETA. 
t 

FoiiKES (RIARTINUS) , een 
Engelsche oudheid- en na
tuurkundige en wiskunste
naar , werd teWestmmister 
den 29 October>169U gebo
ren, en : overleed te Londen 
den 28 Junjj 1Ï54, onder-
3 
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scheidde zich in de akade-
ïnien van wetenschappen van 
Frankrijk en Engeland, in 
Avelke hij werd toegelaten, 
De laatste had hem in den 
ouderdom van 24 jaren, 
in haar midden opgenomen: 
twee jaren later gaf 2{j hem 
plaats ID haren raad. NEW-

TON benoemde hem vervol-
gens tot zijnen onder-presi-
£ « . en eindelijk volgde 
HI *>MAKE in het president-
S a

h
P / e l f °P' Zijne kun-

digheden en zijne vorderin
gen m de wetenschappen, 
<Me het voorwerp der werk' 
•«aniheden dezer maatschap. 
g t « J « k « , waren d e l 

derzelve plaatste. De tal 
^Verhandelingen,l e £ 

«aanbood, c n welke 2 f de Wysgeerige OveZ» 

^»^5»aantreft%egtvST 

wSgen
ni00Peno^rhetge-

^tf e :S n t e«5overde 

S ^ e n S ^ ï o v e r d e 

^ter-veelvt'Cf' d e Zoet" 
f°genaam(le Vi' ov.?* de 
flesSchen, e n *r e n t j >sch e 

• » e n over on,u„_ 
w « Pnder-

scheidene natuurkundige on* 
derwerpen. Toen hij bij de 
akademie van wetenschappen 
van Parijs was toegelaten, 
bood hij eene Verhandeling 
aan, over de vergelijking 
der maten en gewigten van 
Frankrijk en Engeland. Hij 
eindigde zijne letterkundige 
loopbaan, niet een door zijne 
natie geacht werk, over de 
zilveren munten van Enge» ' 
land, sedert de verovering 
van dat eiland door de Noor
mannen , tot op zijnen tijd. 
De letteren vervulden zijnen 
levensloop; noch de huisse-
Jijke zorgen, noch de aflei
dingen der reizen, waren in 
staat, om.' zijnen ijver voor 
de studie te 'verkoelen. Hij 
«ad eene uitgebreide bibli
otheek en een kabinet door 
eene verzameling van mun
ten verrijkt, bijeen gebragt» 
die boven al datgene verhe
ven was, wat men van dien 
aard kende. [Men heeft in ' 
1792 ter eere van FOMCEŜ  
in de abdij van IVesUnun-
*'**•,', eèn schoon gedenktee» 
ken opgerigtj. 

FW'KMARUS. __ ZJeVotK' 
MAllüs. * 

_ FoLÉEVILLE (GABlUE'' 
W Ï O T of GuiM.oTi)E),meer 
bekend onder den naatn v«n 

Bisschop van Agra, was v i ' 
karig,; 0f pastoor van Dol in 
oretagne geweest. Hij H' 
d e in den beginne den eed 
aan de burgerlijke consti*u" 
t i e «f» herriep'denzelven Ia* 
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ter, kwam te Parij», en 
najn- van daar, gedurende 
den Vendeeschen oorlog, de 
wijk bij eene zijner bloed
verwanten te Pokiers,. Zij
ne manieren, zijn godsdien
stig en zacht gelaat, vér-
schaften hem het beste ont
haal in den gezelligen om
gang van Poitiers , en al de 
godvruchtige zielen, de uit 
haar klooster verdrevene re
ligieuzen , beijverden zich, 
dm hem op te sporen, ten ein
de van hem geestelijke ver
troostingen teontvangen. Het 
was alstoen, dat hij , om 
een grooter aanzien te ver
werven, op het denkbeeld 
kwam , om te zeggen , dat 
hjj bisschop van Agra en 
door den I'ans in de dioce
sen van hét Westeh, met 
den titel van Apóstolisch-Vjt-
karis gezonden was; er bij
voegende , dat hij te Saint-
Germuin, in de maand Mei 
3793, terwijl het Vendee-' 
soh'e leger de stad Thouars 
bezette *_ waarvan zij zich 
juist had meester gemaakt^ 
door onbeëedigde priesters, 
gezalfd was. Hij werd als 
een soldaat gekleed, door 

, eenige boeren in een huis 
gevonden. Nadat hij hun 
gezegd had, dat hij een 
priester was, én met geweld 
door een regiment te Poi
tiers in dienst was genomen, 
vraagde hij om ' voor den 
Heer DE VIÏJ£ENEUVË, eenV 
der bevelhebbers van" het 
Vendeesche Iégèjr, gebragt te 

worden. Deze officier, die 
mét hem" gestudeerd had, 
herkende hem. lntusschen 
herhaalde hem de abt DK 
FoLjuavittiK de fabel zijner 
bisschoppelijke waardigheid; 
men stelde hem alstoen voor, 
om zich aan de Vendeesche 
partij te verbinden ; hij wei
gerde zulks langen tijd; doch 
eindelijk gelukte het, om 
zijnen tegenzin te overwin
nen. Aan den staf aange
boden, die geene reden had, 
om zijne goede trouw té ver
denken, vond hij zich in de 
noodzakelijkheid om zijn be
drog te bernantelen , of om 
de rol voorttezetten, welke 
hij zich gevormd had. De 
eerste schrede"was gedaan* 
en hij had den moed niet» 
om zijn sprookje te ontslui-
jeren. Het Vendeesche Ie» 
ger hetwelk den titel van. 
Catholijke aannam, nam met 
vreugde eenen geestelijke op ,, 
die met zulk eene aanzien-, 
lijke waardigheid bekleed* 
was; toen het den zegen hadi 
ontvangen, gevoelde hetzij--
nen moed vermeerderen, en-
was des te meer met geest*, 
drift bezield, om diegene te-
bestrijden, welke de aftarefr 
en derzelver. dienst omver--

t wierpen. ïntussche» werd 
| de Fans Vatl het bedrog on--

derrigt en door een & Breve
van den 31 lul ij Ï79£»; maak
te hij aan de Vendeesche le--
gerhoei'deh bekend, dat de 
bisschop vani'Agta sléehtS 
een,bedrieger waSi Zijvon-

L 4 



I(i3 F Ö L 

den zich zeer verlegen; het 
was onmiddellijk nadenover-
togt der Loire, toen de over
wonnen en verstrooide Ven
deërs, hunnen gqngbespoe-
digden, om zich weder te 
yereenigen en aan de ver-
«e ging te ontsnappen. De 
ve dheeren, vreezende eene 
volslagene moedeloosheid in 
het hart der. godsdienstige 
•Vendeërs te storten, dach
ten , dat het voorzigtig was, 
de zaak geheim te houden. 
Menwil.dat de abt BERN1ERi 
later bisschop van Orteans, 
aan het bedrog twijfelende, 
«aar Rome had geschreven, 
om er zich, van te verzeke-
ren D e a b t l ) E F o t 

ontdekte wel aan de wijze 
= P d e V e n d e e s c h e v J e i 5 : 
h«eren hem ontvingen, dat 
3 » bedrog ontdekt wa , en 
van d.enoogenblikaf,^ 
% d l e p bedroefd, doch met 
fcalmte en moed;, Hfl h ï ï 
2 Ni h f V e n d e S e Ï 

?Wd&xr!fr? 
^ e r e n f e S d o o S p e T f l : 

*•«a rifev v e n s c h««-
0^lukkig e Je "d aPP^e en 

werd* hij unngehonden en paar 
Angers geyoerd, alwaar, hij 
voor dengenen erkend werd, 
die zich bisdchop van Agra 
noemde, wijl hij aldaar, toen 
de Vendeërs zich van die 
stad hadden meestergemaakt, 
pontifikaal gecelebreerd had, 
* 2'jt gÜ de bisschop van 
Agra? vraagde men hem.-? 
Ja, antwoordde hij, ik ben 
degene, welken men aldus 

• noemde." Ten dood veroor
deeld, beklom hij den 5 Ja? 
nuarij 1794 met moed en on
derwerping het schavot, en 
overleed in groote gevoelens 
van godsvrucht. Men kan 
zonder twijfel zijnen misslag 
niet verschoonen, maar men 
moet, volgens zijn zonder
ling gedrag erkennen, dat 
alleen de beweeggrond» om 
zich eenig aanzien te ver
schaffen , hem op het denk
beeld van zijn bedrog bragt. 
Hij was noch eën verrader» 
noch een bespieder, wijl bij 
wet standvastigheid voor de 
Vendeesche zaak stierf; en 
indien hij het eerzuchtige 
oogmerk fiad gehad , om i.n 
de burgeroorlogen eene groo
te rol; te spelen , zou men 
geene moeite hebben gehad, 
'e? hem in mede te slepen, 
fen daarenboven had hij zijne 
bisschoppelijke waardigheid 
uitgevonden', alvorens op het 
denkbeeld te komen, *an 

naar de Vendée te gaan» 
l>egene, die geschreven heb
ben , dat hij eeh dweepzuch-
tige priester was, die de 
Vendeërs tot het'bloedver-
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gieten aanspoorde» hebben 
dit vonnis uit partijzucht ge
veld , en niét volgens de 
kennis der daadzaken. Zij
ne zachte en menschlievende 
inborst., was het tegenbeeld 
des gewelds. Er straalt niet 
minder kwade trouw in door, 
te zeggen,' dat de Vendee-
Bche veldheeren, medeplig-
tigen van dat bedrog waren , 
hetwelk zij enkel hadden uit
gedacht, om een grooter in
vloed op de boeren uittcoefe-
nen. Men moet, die Chris
ten-helden slecht kennen, 
,pm hen in staat te,wanen, 
aldus met de Godsdienst den 
spot te drijven. Daarenbo
ven hadden die veldheeren, 
welke zoo veel moed en trouw 
aan den dag legden, onge
lukkiglijk geen vastontwerp 
voor de toekomst, en hunne 
•staatkunde strekte zich niet 
uit om een plan te beramen, 
dat het gezag van eenen en
kelen bevelhebber vereisch-
te, hetwelk daar onmogelijk 
moest zijn, waar er geen was, 
en waar alles vrijwilliglijk 
en openlijk geschiedde. 

. -f- FonpERT VAN AnifEt, 
leefde in de 13.e eeuw, en 
was Meer van Ter Lee en 
Haasdreckt, en staat gedu
rende zijn geheele leven, he-
kend als een mensch, over
gegeven aan alle boosheid.en 
goddeloosheid, benijdende 
allezins den voorspoed der 
andere Heeren van Aaperen, 
Heukelom x Arhelen Achoy^, 

schoon zijne bloedverwanten. -
Om Heer JAN IX. van AR-
KEI. van kant te helpen , 
sloot hij op zekeren tijd, 
een aUersnoodst verdrag met 
den koster van de kerk van 
Arhel, belovende aan hem • 
die niet beter dan hijzelf 
was, eene groote somme 
gelds, op voorwaarde, dat 
hij, op kersnacht, terwijl 
Heer JAN in de kerk was, 
al de deuren naauwkeurig 
zou sluiten, en vervolgens 
door het slaan op de klok,' 
daarvan aan FOLPERT een 
teeken geven,* waarop de
ze , met zijn volk gewapend, 
zou aankomen, om JAN te 
vangen, en nevens , allen , 
die zich daar met hem be
vonden , om te brengen. Ten 
bestemden tijde werd de ge- '\ 
zegde leuze gegeven, nadat 
de twee deuren reeds geslo
ten waren. Doch JAN werd, 
door felle krimpingen in de 
ingewanden, gedwongen de 
kerk te ruimen, door eene 
kleine deur, die nog open 
was . juist op het tijdstip, 
als FOLPERT naderde, om de 
kerk in brand te doen ste
ken, die ook, met al wat 
er in was, door het vuur 
Verteerd werd. FOLPEI/T , wa
nende zijn verfoeijclijk voor
nemen volbragt te hebben, 
en dat Heer JAN mede ver
brand was , ,trok, alsof hij 
eene heldendaad verrigt had, 
vol vreugde naar Leerdam» 
Terwijl JAN den dood der 
omgekomenen beweende, ont-
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dekte hij bet verraad, en 
deed den koster, met gloei» 
jende tangen, eerst hetj 
vJeesch van het Jigchaam nij-l 
pen , en daarna Verbranden. 
FOLPEHT, ziende dat zijn aan
slag mislukt was , barstte bij
na van spijt, doch vond gera
den , ot» de reglmatige gram
schap van Heer JAN te ont
wijken, zich eenigen lijd 
naar Duitschland, te bege
ven, Na zijne terugkomst 
stak hij den Arkelscheh dijk 
door, waardoor het land van 
Arhel en Vianen onder wa
ter liep, en vele menschen 
en beesten verdronken. Om' 
het piegen van deze en an
dere gruwelen, is hij door 
den Hemel regtvaardig ge
straft: schoon wij niet zeker 
kunnen bepalen ,op wat wijze 
hij aan zijn einde gekomen 
zij. PONTANUS verhaalt dat 
hij door den duivel zou wég-
gevoerd zijn; zie SMCHTKN-
HORST, Geld. Geschiedenis, 
bladz. 196. Hijwasgehuwd 
met eene dochter van Heer 
GERRIT VAN ASPËRKN, en had 
daarbij verwekt eenen zoon, 
PELGRIM, die Heer van Leer' 
dam was, eenmensch, niet 
beter dan zijn vader, en van 
wien getuigd wordt, dat hij 
*))ne onderzaten beroofde van 
hunne middelen, de kerken 
en kloosters van hunne sie
raden, de dochters van hare 
eer, en8. Zijn sterven wordt 
•«ede door PONTANÜSTX 
«eer zonderling, opgeg 'eve^ 

FommiGw >rE P H A N Ü S 

LAUREAUJ/T 6 E ) , te Orléant 
den 8 Mei 1694 geboren,. 
en te Parijs den 26 Septem
ber 1779, als lid der Fran-
sche akademie, onder-gou
verneur van den hertog van 
Chartres, overleden. Hij is 
bekend in de letterkundige 
wereld , door Brieven, ten 
opzigte van het staatkundige 
testament van den kardinaal 
van RICHELIBU , waarin hij 
met even zoo veel beschei
denheid als oordeel en bon
dige reden aantoont, datdit 
testament werkelijk vanden 
minister van LODEVIJKXHk 
is. Hij is daarenboven nog 
bekend door onderscheidene 
Memorien, in de verzame
lingen der akademie vanop* 
schriften opgenomen. O*" 
zelve handelen over onder
werpen uit de Geschiedenis 
van Brankrijk , behalve die 
over de Godin LAVERNA- V)e [ 
bevalligheid van FONCEJUG" I 
NE, zijne gemakkelijke <jn 

zuivere uitspraak, -lokten de ; 
aanzienlijkste personen tot 
liein, zoo als den prins van 
BEAUVEAÏI, den hertog »* 
hX RoCHEFOUCAULD, MAM** 

, MERBES , BRECQUIGNY > »*' 
CÜRNES DE SAINTE PAUYE» 
enz. Hij vereenigde zjine 

vrienden op zekere dagen oef 
week, en deze bijeenkomst 
was onder den iiaam va» 
Conversaiion bekend. *°N* 
CEMAGNE was zeer inlldaa-
% , en stierf in de groot"8 , 
godsdienstige gevoelens. £ 
laatste woorden , welke M 
uitsprak, waren deze! »»' 
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godsdienst alleen versterkt 
en vertroost mij]." 

FONSECA (ANTONUTS D E ) , 
een Dominikaner, ie%issa~ 
bon, in 1517 geboren, kwam 
zijne studiën te Parijs vol
brengen, en gaf in die stad 
in 1539'Aanmerkingen in het 
l icht , op de Commentariè'n 
des Bijbels, door den kar
dinaal CAJETANÜS , in fol. 
Hij ontving drie jaren daar
na den doctoralen hoed der 
Sorbonne. In zijn vaderland 
teruggekeerd, Werd hij,pre
diker des konings, verkreeg 
eenen leerstoel der godge
leerdheid aan de universiteit 
van Coïmbra en Overleed in 
1588. ' ' • • • , . 

FONSECA (PETRUS DE) , een 
Jesuit , te Corticada in Por~ 
tngal geboren, doctor van 
Evora, overleed (e Lissabon, 
den 4 November 1591), in 
den ouderdom van 71 ja ren , 
na eene Bovenaf uur kunde in 
4 dl.n in fol. in het licht te 
hebben gegeven. Deze Bo-
vennatuurkunde heeft eenen 
grooten opgang gemaakt, en 
is gedurende Jangen tijd in 
de scholen aangehaald. Er 
komen met betrekking tot 
derzelvér regtstrceksche doel 
nuttelooze onderwerpen in 
voor, die echter bij uitne
mendheid geschikt zijn, om 
den geest te oefenen, en aan 
'denzelven juiste en bepaalde 
denkbeelden mede te deelen,, 
en denzelven tot eene naauw-
keurige logica te vormen. 

Zie dHAPEtAlN," DUNS , Oc-
C A M . . , = > . -

FONSECA "(RODERICH), een 
geneesheer te hissabon ge
boren , onderwees inet roeni 
de geneeskunde in het be* 
gin der zeventiende eeuw, 
té Pisa eri te Padua, en 
schreef onderscheidene Wer
ken over die wetenschap, 
onder andere: De ïuendtt 
valilüdine en. De 'calculo-
rum remediis» 

' * FONSECA (EïiEöNbRA, 
markgravin D E ) , ibJSapëlSi 
'in 1768 geboren, Wijdde 
hare eerste jeugd aan de be
oefening der letteren en we
tenschappen toe, en bëvlij-
tigde zich bijzonder op eenè 
der betamelijkheid harer 
sekse weinig passende we
tenschap , de ontleedkunde 
namelijk. Zij legde er zich 
met zoo veel ijver op tofe, 
dat zij zich in staat bevond, 
om hare waarnemingen aan 
den beroemden SPAUVANZANI 
medetedeelen, èn het schijnt 
zelfs, dat zij hem door ha
re ontleedkundige bekwaam
heid , in verscheidene ont
dekkingen van nut w a s , 
voornamelijk in die der wa-
terwten.' In 1784 kmvdó 
zij met den "markgraaf DE ; 
FONSECA, uit eehe oiidë 
Spaansche familie. Aan het 
hof voorgesteld f werd zij 
aan hetzelve toegelaten als 
hofdame der koningin M A 
RIA GAROLINA ; maar daar zij * 
even gelijk alle geleerde 
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vrouwen, zelfs ovet de ne
teligste onderwerpen gaarne 
geleerde aanmerkingen maak
te , veroorloofde zij zich ee-
nige boerterijen over de ko
ningin en den ministerren 
ontving bevel van niet weer 
aan het hof te verschijnen. 
Zij vatte van dien oogen-
blik af «enen onverzoenlij-
ten haat tegen de konink
lijke familie op. Toen de 
fransche omwenteling uit
barstte, nam zij de grond
beginselen derzelve met een 
vuur aan, dat aan, de dol
zinnigheid grensde; nadat 
de koning en zijne familie 
verpligt waren 'geweest Na» 
pels te verlaten, begingen 
de lazzarroniie grootste bui
tensporigheden tegen de Fran
schen en hunne voorstanders. 
JDe Markgravin van FONSE-
CA, bij tijds onderrigt, ver
zamelde de dames harer par
tij ,", en de straten van Napels 
te midden der Lazarroni, 
aan welke zij door hare hou
ding eerbied inboezemde, 
doortrekkende, bragt zij ha
re gezellinnen onder dè be
scherming yan het kasteel 
van Si* Minus, Toen de 
Franschen' JYapèls geheel 
bezet hadden, gaf de Mark
gravin DE FONSECA een dag
blad in het licht: Napoli* 
t«an»cheManiieur genaamd, 
uit dagblad, waarin zij on
ophoudelijk de koninldijke 
familie en de ministers aan-
randde, en der fransnheom-
wentehng lof toe2waa ide 
maakte veel opgang. M a a ; 

J de Franschen verpligt zijn. 
de, om Napels te ontruimen, 
Werd de Markgravin DE FON
SECA ,die,ondanks de beden 
harer vriendinnen, zich niet 
had willen verwijderen, op 
bevel van den kardinaal 
RÜPPO, in hechtenis geno
men , en den 20 Julij 1799 
veroordeeld, om opgehangen 
te worden, en zulks on
danks de beden harer bloed
verwanten , en der voornaam
ste heeren van hét hof, die 
verzochten om ten minste 
hare straf te verzachten» 

FONT (JOZEF ró SA)"» 'een • 
Fransch dichter, en schrij
ver van eenige Blij' en 
Zangspelen, onder andere 
van de boertige- opera de 
wereld ten onderste boven. 
Li FONT was in 1686 te 
Parijs geboren, en hjj over
leed tePassify bij die hoofd
stad , in 1725. Hij was nog 
meer op het spel 'dan op de 
dichtkunde verzot. 

FONT (PETRUS DE ÜA) « l* 
Avignon geboren , wefdpri* 
oor van Valabregue, en »ƒ-
Jiciaal der kerk. van Otez» 
Hij was een man vol ijver 
en liefdadigheid, en d<Sed 
afstand van een klooster̂  
voogdijschap, waarmede hij 
begunstigd, was, om daar» 
van een seminarie in «e 
bisschoppelijke stad te stich
ten. Hij werd zelfde eer
ste overste van hetzelve,en 

eene der bedieningen van 
dien moeijelijken post, hee" 
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ons 5 boekdeelen Entretiens 
etc. (Kerkelijke zamensprei
ken) verschaft, Parijs, in 
12.mo Men stelt dezelve 
op prjjs zoo wel als zijne 
Prönes {Korte leerreden) <, 
A dl.n in 12.mo Al de be
wijzen, Welke'de H. Schrift, 
de kerkvaders en kerkver
gaderingen , over de pligten 
der geestelijken en andere 
geloovigen verschaffen ,< zijn 
juet veel vernuft in die bei
de werken verspreid. Dè 
godvruchtige sclirijvér ein
digde zijne loopbaan in, het 

' begin dezer eeuw. 

FONTAINE (KABEL) , de zoon 
van eenen koopman, werd 
te Parijs, den 13 Juli] 1515 
geboren, en bragt zijn le
ven door in het vervaardi
gen van gedichten, die voor 
zijnen tijd nog al redelijk 
waren. Hij vestigde zich 
te Li/091, alwaar hij na el
kander twee huwelijken aan
ging, en overleed hoog be
jaard. Zijne voornaamste 
gedichten zijn in één deel 
in 8.vo onder den titel van 
Euisseaux etc. (Beken van 
FWTAINÉ), gezamenlijk uit
gegeven , Lyon, 15551 Nog 
bestaat er van hem: Ie jar-
din etc. (de Liefde-tuin met 
dg Uefde\fonieiiC\, Lyon , 
1588, in 16.mo; deze uitgave 
was voorafgegaan door twee 1 
andere. Zegepraal de* gelds 
tegen CUPIDO, Lyon, 1537', 
in 16.mo ena i. Hij heeft ook 
het Nieuwe Testament in 
«esregelige verzen gebragt, 

Lyon., 1560, ih,12.mo., me* 
houtsneeplaten. 

•FONTAJNE (JOANNESDELA), 
den 8 Julij 1621 , een jaar 
na MOLIÈRE, te Ckat eau 
Thierry, geboren. In den 
ouderdom van 19 jaren be
gaf hij zich onderde Va
ders van het Oratorium, die 
hij. 18 maanden daarna ver
liet. In den ouderdom van 
22 jaren was" I A FONTAINE. 
nog met zijne buitengewone 
begaafdheden voor de dicht-

, kunde onbekend. Men las . 
voor hem de schoone ode 
van M.UHERBE over den 
moortf van HENDRIK IV. , en 
van dien oogenblik af her
kende hij zich als dichter. 
Een zijner bloedverwanten, 
zijne eerste proeven gezien 
hebbende, moedigde hem 
aan, en deed hem de beste 
oude en nieuwere fransche 
en vreemde schrijvers lezen. 
Men liet hem in den echt 
treden met MAMA HERICAKD , •.. 
die een gelaat en eene in
borst bezat, geschikt om 
het geluk van eenen echtge
noot uittemaken. hk FON- ; 
TAINE verliet haar, hetzij 
uit ongevoeligheid v hetzij . 
uit ijdelheid, om in de hoofd-
stad te leven} en dit is niet 
hetgene, wat het,meest ten/' 
gunste van zijn karakter in
neemt. De Hertogin van 
BOUILLON naar CAuteau-
Thierryverbannen , had IA 
FONTAINE, leeren kennen en 
had hem zelfs , zegt men, 
zijne eerste Conté»{Vertel" 
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telt) doen v.ervaardig«i.,Naar 
Parij* teruggeroepen, voer
de zij den dichter derwaarts. 
LA FONT-UNE had een' zijner 
bloedverwanten bij FOUCQUET. 
Het huis van den Opperbe-
windhebber werd hem geo
pend, en hij verkreeg eene 
jaarwedde van denzelven, 
voor welken hij bij elk kwar
taal eenen dicht er Jij ken k wij t-
brief schreef. Na de onge
nade van .zijn' weldoener, 
voor wien hij den moed had, 

• zijne stem te verheffen, en 
aan wiens ongelukken hij de 
schoonste en aandoenlijksie 
zijner treurzangen heeft toe
gewijd , kwam LAFONTAINE in 
hoedanigheid van edelman 
bij de beroemde HËNRIETTE 
van Engeland, eerste vrouw 
van MONSIEUR. Nadat de 
dood hem deze Prinses had 
ontrukt, vond hij edelmoedi
ge beschermers ïn den Heer 
M PBINGE, in den Prins van 
CONTI, den Hertog van Few-
Mme en den Hertog > van 
Bourgwdiè'} en bescherm
sters in de Hertoginnen van 
BoutMiON, van MAZARIN* en 
in de geestige IA JSABMÈRE: 
deze nam hem bij zich in, 
en̂  droeg zorg voor zijne for
tuin. Door de bevalligheden 
des. verkeers en door zijne 
verbindtenissen metdeschoo-

' ne geesten zijner eeuw aan 
Parij t verbonden, ging ^ 
FÖNTAINÊ echter jaarlijks iri 
in de maand September zijmy 
vrouw bezoeken. Bij elke 
rei* verkocht hij een gedeel
te «yner .goederen, zonder i 

zich over de zorg te bekom
meren van hetgeen, wat hem 
overbleef. Hij gaf nooit een 
huurcedel van een huis, en 
vernieuwde nooit den pacht-
brief eener iandhoeve. De
ze ongevoeligheid, die den 
ouden wijsgeeren zoo vele 
inspanning kostte, had hij 
zonder moeite. Dezelve had 
invloed op zijn geheele. ge
drag ,, en maakte hem som
tijds zelfs gevoelloos voorde 
guurheid der lucht. Me
vrouw DE BOUILLON , op eenen 
zekeren morgei) naar f er* 
tailles gaande,,zag hém in 
gedachten onder eenen boom 
der wandelplaats staan: W 
vonds terugkomende vond zij 
hem op dezelfde plaats en in 
dezelfde houding, ofschoon 
het vrij koud was en het den 
geheelen dag geregend had. 
Hij had dikwijls verstrooi
ingen van gedachte, die hem 
het geheugen benamen, en 
andere waardoor hj(j van alle 
oordeel beroofd werd. Eens 
prees hij zeer eenen jonge
ling, dien hij in een gezel
schap vond: Wel! hetiswo 
zoon> zeide mjen hein; waar-
»P hij koeltjes antwoordde: 
Aw ! dat verheugt mij zeer. 
"Ü had,een Vertekei ver-
v^ardigd, waarin hij, door 
jïjn onderwerp medcgesleept, 
*& den mond van eenen 

.monnik, eene zeer on bèta-
|n»é%k& urtdrnfckirig legde, 
tyj deze woorden van bet 
Evangfelie?: J)ömimfqtti#P* 
teletHatradi<ti»timiM,enZ' • 
en door eenen trek der.ve.rc 

http://der.ve.rc
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beeldingskracht, "waarvoor 
1.4 FONTAINE alleen in staat 
kon zijn, had hij dezelve aan 
doctor AKNAULD opgedragen. 
KACINE en BOILBAU moesten 
hem'doen gevoelen, hoezeer 
de opdragt van een ligtzinnig 
vertelsel aan een deftig man 
met het gezond verstand 
streed. RACJNË, natu hem 
eens mede naar de donkere 
metten en daar hij ontdekte, 
dat <fe dienst hemlangwijlig 
scheen, gaf hij hem om hem 
bezig te houden, een boek
deel des Bijbels, dat dé klei
ne profeten bevatte. Toe
vallig vestigde, hij zijne aan
dacht op het gebed, der Jo
den in BARUCH, en zich niet 
kunnende verzadigen, met 
hetzelve te bewonderen, zei-, 
de hij tot RACINE : Dat was 
een schoone geest, die BA* 
men s wie' wat hij toch ? 
Den volgenden, dag: en ver-, 
scheidene daaropvolgende da
gen, verhief hij telkens, 
wanneer hij op straat iemand 

• zijner kennissen ontmoette, 
na de gewone piigfplegingen, 
zijne stem, om te zeggen: 
Belt gif' BAHVCH gelezen? 
Dat was eene, schoone ge
nie* De soort van dom
heid, welke deze beroemde 
fabelschrijver, in zijn uiter
lijk voorkomen, in zijne hou
ding en in zijne gesprekken 
aan den dag legde, deed aan 
Mevrouw na IA SABLIÈREV 
op eenen zekeren dag \ toen 
zij al hare bedienden had 
weggezonden, zeggen: JA 
k*h- enkel mijne drie beesten 

lij mij gehouden* mijnen 
hond, mijne kat éttLAFoN-

... TAIS'E. Intusschen was de-
Tse in schijn zoo ongevoelige 
man dikwerf driftig en haat
dragend." Een geschil gehad 
hebbende met den Heer 
CHOUART , pasfoor van Saint-
Germain~le*Vieil te Parijs f 

wreekte hij zich daaruver 
door de fabel Le curé etc. 
(De pastoor en het lifk), 
li*. VIL, -jFhM-1 f L A FON
TAINE had zoowel ten opzig-, 
"te van de Godsdienstj als 
van alle andere zaken steeds ; 

in eene groo.te zorgeloosheid 
geleefd. Eene ziekte , difr, 
hem in 1692 overviel deed 
hem tot zich zelven terug-; 
keeren. Pater, POUJET ,. lidy 
van, het Oratorium, toen
maals kapellaan der kerk van 
den heiligen ROCHUS, be- . 
woog heth tot het spreken 
een er algemeene Biecht. Op 
het punt zijnde,> om de laat
ste teerspijs te . ontvangen, 
verfoeide hij zijne Vertel/in-
gen (Contes), en vraagde 
aan God om vergiffenis voor 
dezelve, in tegenwoordigheid 
van eenigp leden derAkade-
mie , welke hij tot getuigen 
nam van zijn berouw • Al 
mogt ook dit berouw opregt 
zijn geweest', zoo'Was' het 
echter niet standvastig. Nog 
na zijne bekeering, Heé LA 
FONTAINE eenigé Vërtel'steïs 
uit zjjne pen vlöeijen, dat van 
la Clochette (hei' Klahje)+ia 
een derzelve. Het is'daarop 
dat zij n e voorrede, door Mo -
RERi aangehaald ^zinspeel t , 
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O combien 1'homroa est iocon-
«taïit, divew, 

Faible, léger, tenant mal sa 
parole! 

J'avais jure, méme en asse/. 
beaux vers, 

De renoncer a tout conté in-
vole. 

Et quand, jure f C'est ce qui 
me contond. , 

Depuis deux jour* j'ai fait eet-
te promesse. 

Puis fiez vous a rimeur qui 
répond 

D'uu seul moment.. . . . 

LA. FONTAINE bedwong die 
kwinkslagen eener verbeel
dingskracht , lang tot deze 
schrijfwijze bepaald, welke 
noch de edelste" noch de ver
standigste is. Hij ondernam 
om kerkgezangen te verta
len; maar zijn dichtvuur door 
den ouderdom verdoofd, en 
welligt zijne genie, die de 
natuur niet voor het ernBtige 
gevormd had, gedoogden niet 
dat hij langen tijd dit pad 
bewandelde. Hij overleed te 
Parijs, in 1695, in de le
vendigste gevoelens van Gods
dienst. Toen men hem ont
kleedde, vond men hem met 
een boetekleed bedekt. Hij 
heeft voor zich zelven het 
volgende grafschrift vervaar
digd, hetwelk hein volniaak-
teiijk wel afschildert; 

Jean »*en alla comme il était venu, 
Mangeant son fond aprèi «on revenu, 
Croyant Ie bien chose peu né-
, cesiaire. ' " 
Quant a son temp», bien Ie «ut dispenser, 
Deux pang e„ fit, dontil.ou-

lai.t passer 
ï/uné a dormir, et 1'autre a 

nenen faire. 

Onder de we rken , die on§' 
van I J \ FONTAINE overblij
ven , moet men in den eer
sten rang plaatsen zijne J'er-
tetsels en zijne Fabelen, 
Oe eerste zijn een volmaakt 
voorbeeld van den geschied
kundigen stijl in den ge-
meenzamen t r an t , maar te 
gelijkertijd, eene verzame
ling van de zeden verwoes
tende tafereelen, welke eene 
deugdzame jeugd niet genoeg 
kan schuwen. Zijne Fabelt 
maken zijnen waren roem 
uit. Men' erkent den dich
ter der natuur in dezelve, 
Eene losse ongekunsteldheid 
verraadt in dezelve den groo«. 
ten meester, en den eorspron-
kelijken schrijver. » Men 
zou, volgens de uitdrukking 
van eenen oordeelkundiger» 
kunsfregter, Zeggen , dat «ij 
uit zijne pen gevallen wa
ren. Hij jieeft den geesti-
gen uitvinder der fabel, en 
zijnen bewonderenswaardig 
gen navolger overtroffen. 
Even zoo sierlijk , even zoo 
natuurlijk, minder zuiver 
wel ig waar, maar ook mm* 
der koel'en minder ontbloot 
dan PHEDRUS, heeft bij in 

dat vak het punt van vol
maaktheid bereikt." ^ ^ 
degene, die na hem gek°" 
men zijn, zoo als LA MOTTE« 

RtCHER, n'ARDENNÈ» " ' A ü ' 
BERT, DES B1LI.ONS, FtoBl». 
AN , hem soms in de vinding 
der onderwerpen hebben 
overtroffen, zijn zij e c h ' e ' 
met betrekking tot al »« 
overige, als vlugge en ver* 
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séheidene welluidendheid der 
Verzen , bevalligheid, wen
ding, sierlijkheid, de onge
kunstelde bekoorlijkheden 
der uitdrukkingen en der 
scherts verfe beneden den-
Zelven, Hij verheft, zegt 
I A B K U I È U E , de kleinste on
derwerpen tot het verhevene. 
Onder het eenvoudigste voor
komen , verbergt hij genie, 
en zelfs meer, dan hetgene, 
wat men geest noemt, en 
dat men slechts bij de meest 
beschaafde wereld aantreft. 
Men heeft aan den Heer DE 
MONTENAÜLT, eene prachtige 
uitgave der Fabelen van LA 
FONTAINE , in 4 d l . n , in fol. 
te danken , waarvan het eer
ste het Jicht heeft gezien in 
1755 en het laatste in 1759; 
élke fabel gaat vergezeld, 
met eene of somtijds met 
meer platen: hét werk wordt 
voorafgegaan door eene Le
vensbeschrijving des fabel
dichters. Men heeft daaren
boven eene 'andere uitgave 
der Fabelen van LA FONTAINE 
door COSTE, 1744, 2 dl.n in 
12.mo, met platen en korte 
aanteékeningeu, 1 dl.in 12 mo 
«onder platen. Men beeft in 
1758 te Panj's, in 4 fraaije 
deeltjes in 12.»".o de (Euvres 
etc, (Verse Ml lende werken 
van JOA FOXTAMM) uitgege
ven , dat i s : al wat men 
van zijne wérken, zoo in 
dichtmaat als inonrijm heeft 
kunnen verzamelen, met uit
zondering zijner Fabelen en 
Vertelsels. Men vindt ïn 

X . DEEL. ...'.• M 

dezelve eenige Blijspelen > 
een GedióAt op de Kind, 
eenige Anacréo?itische stnA-
Aen, Brieven enz. de meeste 
zeer zwak, en die men niin-
iner zou gedrukt hebben , in
dien de uitgevers meer den 
roem der dooden, dan het 
belang der levenden raad
pleegden. Al de werken 
van LA FONTAINE werden in 
1726, in eene schoone ui t 
gave van 3 dl." in 4.to. gei ' 
zamènlijk in het licht gege
ven. LA FONTAINE had onder
scheidene vakken beproefd, 
sommigen zelfs die met zij
ne genie streden. Zie .hier 
hoe hij zijne onbestendigheid 
afschildert: 

Papillori du Parnatte. et sem-
blable aux abeilles, 

•A qui Ie bon PI.ATON compare 
• nos merveilles, 
Je suis chose legére, et volea 

tout jsujetj 
Je vais de fleur én fleur, ét 

d'objet en bbjet: 
A beaucoup de plaisir je mele 

un péu de gloire, ; J'irais plus liiöut 'peuHtrè au 
temple de MémOire '• • 

Mais quoi j e suis rolage en 
veys comme en amours, etc. 

f De nakomelingen van LA 
FONTAINE zijn langen tjjd van 
alle schatting en belasting 
bevrijd gebleveh: » L A FON* 
TAINE , zegt LA HARPE , had 
aan zijn vaderland, eene zeer. 
schoone'' schatting betaald» 
door aan hetzelve zijne schrif
ten en zijnen naam na te la
ten." De akademie van 
Matseille stelde tot een" ha-
rer prijzen, de Lofrede van 
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dezen fabeldichter voor; 
•CIUMPFORT behaalde denzel-
ven door een geschrift waar
in, hij naar billijkheid ge
waardeerd, en met even zoo 
veel juistheid als smaak ge
prezen wordt.•— Er bestaan 
góéde Nederduitsche vertai 
lingen'der Fabelen van t*. 
FONTAINK]. 

FONTAIKE (NICOLAAS); een 
Parijzenaar, de zoon van 
«enen schrijfmeester, werd 
itt den ouderdom van 20 j a 
ren , aan de kloosterlingen 
van Port-Royal toever
trouwd. Hij belastte zich 
in den beginne om de ande-
iren op te wekken, doeh la
ter had hij de edeler zorg 
der studie van sommige jon
gelieden , welke er op ge
voed werden. Devqjeuren, 
welke'hem overbleven, be-

' . sleedde hij aan het over
schrijven . der sehriften van 
.geleerden; welke dit kloos
ter bewoonden. Hij Volgde 
ARNAUM» en NICOLE in hun
ne verschillende afzonderin
gen. Den 15 Mei 1666 werd 
hij met SACF in de Bastille 
opgesloten, en er in 1668 
met hem weder uit ontsla
gen. Deze beide vrienden 
verlieten elkander daarna 
niet weder. Na den dood 
van SACY, in 1684, veran-
derde FOXTAINK verscheidene 
malen van verblijf. Hij ves
tigde zich eindelijk te Me-
lun, alwaar hij j n 7709 i d 

den. Ouderdom van 84 jaren 
overleed. Er bestaat van 

hem f 1.° Vies etc. {Levens
beschrijvingen der heiligen 
van hei Oude-Testament), 
4'di.n in S.vo, een werk on
der de oogen van SACY za-
inengesteld , en dat der ge
wijde geschiedenis van eenig 
nut kan zijn. — 2.° Vies etc, 
(Levensbeschrijvingen der 
Heiligen), in fol. en 4 dl.n 
in 8.vo Deze waren voor die 
van RAILJCET' de naauwkeii-
rigste; maar beide zijn ver
geten seder t , dat de Abt 
GODESCARD , uit het Engelsen 
in het Fransch, in 12 dl.» 
gr. in 8.vo £en de Heeren 
Rasz en "WEISZ , in het Hoog-
duitsch, 23 dl.n g r . in 8.v<>J 
de Levens der Heiligen door: 
A. BUTLER vertaald hebben.-
— 3.° .Mémoires etc, (Ge
denkschriften over de. kloos
terlingen van Port-Royal)' 
2 dl.n in 12,ra°, zeerbrecd-
voerig, en zelfs in beuzelin
gen vervallende; alles schijnt 
dierbaar in de heiligen eener 
partij, welke men toegedaan 
is. — 4.o Vertaling (in "et 

Fransch) der Honieliën van 
d en heiligen CHRVSOSTOMÜS > 
o ver de Brieven van den hei-
J'gen PAULTJS, 7 dlnin8v» 
Men beschuldigde den schrij
ver in het NestoriaiiisfiM' 
vervallen te zijn. De Aarts
bisschop van Parijs, "e 

Heer de HAR&AY , veroor
deelde FONTAINE, die z'Jne 

gevoelens h i e n i è p , daarna 
zich verklaarde, en naar het 
voorbeeld van alle valse"6 

leeraars 4 beweerde gelijk , e 

hebben. -~ 5.° Abrégé elc-
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(Beknopte Bijbelsche Ge
schiedenis), onder den naam 
van ROYAUMÖNT, in 8.v» en 
in 4 to met platen, gewoon
lijk , en welligt met grond 
aan SACY toegeschreven.— 
Zie I E MAISTRE. . \ 

FONTAINE (JACOBI*S DE Ï.A) 
een Jesuit van Berg-Saint-
Vinox, werkte met veel ijver 
aan de venJtfdiging der Bulle 
Unigenitus\, en gaf over dat 
onderwerp'een werk in 4 dl n 
in fol. ïn het licht. Hij;over-
'leed te Rome den 18 Febrti-
aHj 1728 , in den ouderdom 

. van'78 jaren. 

FONTAINE DES BERJUNS (\~ 
lEXis), te Clavaison inDun-
p/iiné geboren, hield zich 
voornamelijk bezig met de in
tegraal - rekening, werd als 
lid der akademle van weten
schappen aangenomen , en o-
verleed in 1771, te Cuiseaux•, 
in Franche - Comtè. Z i j - ' 
ne Verhandelingen, die in de 
verzameling der Akademie 

, voorkomen , zijn afzonderlijk 
in 1 dl. in 4.to gedrukt. 

* FONTAINE (JACOBUS), bij
genaamd L A I I O C H E , een ap
pelerend priester, geboren 
te Fontaine-Ie-Cornte, in 
1688* Hij omhelsde den 
geestelijken staat, vestigde 
zich te Tours, waar hij in 
1713 de pastorij van Man-
telan verkreeg^ Omtrent 
dezen tijd had de bulIeUwi-
genittis in Frankrijk ecne 

gisting in de gemoederen te 
weeg gebragt, en twee strij
dige pani jengevofmd, die 
elkander betwistten, en d ie , 
volgens hare verschillend© 
meeningen schreven. FON
TAINE was een der ij verig-
ste vijanden dezer foulle, 
zijn ijver om dezelve haar 
gezag te doen verliezen en 
een gedrukte brief aan ze» 
keren DE RASTIGNAC ger igt j 
deden hem zijne pastorij 
verliezen. Zich naar Parij'» 
begeven hebbende, werd hij 
er zeer Vriendelijk ontvan
gen dóór de broeders DE-
SESSAKTS , die hun huis voor 
allé ont dezelfde zaak ver
ontruste priesters geopend 
hadden. Vele onder hen 
hadden, na 1727, een Bul
letin ondernomen, dat zij 
elke week gedrukt aan hun
ne aanhangers zonden; het
zij om hen te onderrigten 
van hetgene, wat er plaats 
had. Dit Bulletin was niet 
anders dan het beruchte 
tijdschrift toenmaals bekend 
onder den naam van Nou
velle* ecclèsiastiques {Ker
kelijke lerigten). De voor
naamste medewerkers waren 
BOOCHER , TROYA , bij welke 
FONTAINE zich voegde, die 
toen den bijnaam van LA Ro
ei HE aannam. Sedert 1727 
bleef hij alleen met het tijd
schrift belast, onder hetop'-
zigt van eène soort van raad 
uit de vurigste enverlichtste 
leden der parlij samengesteld» 
Om de vervolgingen te ver* 

2 • • • • • • • ; ' •' - • - . ' ' : ' 
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anijflen, veroordeelde zich 
3FÓNTAINK tot eene diepe afrion-
.dering, die van weinig men-\ 
•schcn bekend was. Men haalt 
*ene dame THÉODON aan, 
.der partij der appelanteh 
zeer toegedaan als de eerste 
4ie de geheime drukkeryen 
•uitdacht, waar men voor
noemd tijdschrift ter-perse 
iegde, zoo als men later zoo 
«rele verschillende schrif
ten deed te voorschijn ko
men, namelijk tijdens de 
sFransche revolutionnaire on
lusten. Men'had deze druk
kerij bij de straat la Par-
•cheminerie in de voorstad 
.Saint-jacquet opgerigt. HJS-
mAM/r, toenmaals luitenant 
v̂ ft policie, stelde alles in 
het werk om den schrijver 
der Nouvelles ecelèsiasti-
,qties Ie kennen 4 maar FON-
TAINE, door den ijver zijner 
•aanhangers beschermd, ging, 
•ondanks het naauwkeurigste 
«toezigt vanfihauüitT', voort, 
•om «enmaal in de week- zij-
me conrant in het licht te 
.geven. Twee zijner, uitven
ters werden in hechtenis ge-
-flomen, ondervjcaagd en be
dreigd:? maar men icon van 
hen de $ laats niet te weten 
komen, waar de schrijver 
zich verborgen hield. Èene 
JIOÖW viel evenzeer in de 
handen der policie-agenten, 
«p denzelfden oogenblik, 
jaarojL *i) §00 exemplaren 
fer Nouveïhs ging \ r o n d . 
brengen; m e n vraagde haar 
of «ij ooi wist .dat de kö-
ïung verboden had dezecou-

rant uittcvénten: j a , ant
woordde zij , maar öod heeft 
het mij geboden. De Heer 
DE VINI'IMIOI.E , aartsbis
schop van Parijs i vaardig
de den 27 April 1732, een 
bevelschrift 'uit, om ie Nou
velle* te veroordeelen. Ee-
nige pastoors van Parijt 
weigerden om hetzelve af 
te kondigen ;̂  andere lazen 
hetzelve aan hunnen paro
chianen voor, en toen gin
gen de Heden, die tot de 
partij van FGNTATNE behoor
den uit de kerk, om deze 
veroordeeling te vermijden 1 
en daardoor zeiden zjj ja 
hunne'taal, eene getuigenis 
des geloofs afteleggen. De 
aartsbisschop beval aan de 
appelerende priesters, omnet 

voornoemde mandement voor 
te lezen;, maar de pastoors 
namen hunne toevlugt *°t 
het parlement, hetwelk *'<* 
deze zaak met veel vuur aan' 
trok, en eene groote be» 
langstelling voor den schrij
ver der Nouvelle» aan den 
dag legde.; eene belangstel* 
üng, waarin een aantal over* 
heidspersonen deelden. «e t 

parlement was zoo ijverig1" 
de verdediging van zij»6" 
gunsteling, dat vele raad»* 
heeren verbannen werden» 
en anderen verzochten o"1 

hun ontslag.1 Tijdens de ge* 
schillen van hét parle"1?"* 
met het hof verklaarde sic" 
FONTAINE van zijnen kant aj 
deszelfs verdediger en &e 

Gazette werd een brandp»nt 

van tweadragf. De *e»ai' 
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ten stelden (in 1734) tegen 
de courant van FONTAINK, 
die hen in zijne verhande
lingen niet spaarde, een bij
voegsel op, dat men hun in 
1748 verbood in het licht te 
geven* Alle aanhangers, von-
-deri echter zijn weekscfarift 
niet . vr̂ j van berispingen, 
onder deze merkten DÜGUEP » 
DKÜON , DBBONNOIRE op ,.• dat 
hij., de waarheid niet altijd 
eerbiedigde, dat hij er dik» 
wijls behagen in vond, om 
kleinigheden op een e platte 
wijze uittekramen ; zij be
klaagden ziek vooral over 
de , buitensporigheden van 
den uitgever. . Niettegen
staande dit alles , was Fótf* 
TAINB' voor de zijnen, eene 
godspraak geworden; het is 
volgens deze godspraak, ,dat 
men als wondere» aanhaal
de , de stuiptrekkingen en 
mirakels van Saint-Médard. 
* Altijd met vuur ingenomen 
tegen de paassen, bisschop
pen en in het algemeen te
gen het gezag, zegt een on
partijdige schrijver, heeft hy 
(FONTJWNE) de verdienste van 
medegewerkt te hebben om 
de gevoelens van godsdienst 
door het scherpe zijner twist-
redenen en de volharding! 
zijner lastertalen te verzwak
ken." Men is ook van ge
voelen , dat FONMINE door 
zijne hevige uitvaringen eene 
der voornaamste oorzaken 
Van de verbanning der Je-
suiten was* Na zijne cou
rant gedurende meer dan der-

• . • , M 

tig jaren uitgegeven te fteB** 
ben, overleed hij aan' eene-
verzwering aan de blaas;, 
den 26 Mei 1761-, in de» 
ouderdom van 73- jaren. De-

•kerkelijke Berigten- {Nou-
velles Ecelésiastijues) of 
gedenkschriften, om tot dé 
geschiedenis der buil» Uni-
genitus te dienen, werdenv 
doop GuwNiNen MoüTOfj'VOor t-
gezet (zegt dè- abt van Saint--
Maur). JDë geheele verza
meling, tot in 1803, bestaat; 
uit twintig tot vijf en twin-1-
deelen. Een andere JTACO~ 
Bus FONTA-INE , een- VlaamscftV 
Jcsuit, t& Rome in' 1728» 

\ overleden, schreef vier dee»* 
Ien1 in folio ter verdediging/ 
der bulle Unigenitus; 

JFoNtjWNEff. (PETRUS1 »ËS) > 
in het1 Vermomdeesche gebo
ren , rekwestmeester onder 
den heiligen LODEWWK , heeft1 

de gebruiken van Verman-
dóis verzarneM, ónder dens 
titel van Cbn£eusètc.(Raad-' 
gevingeMaanmynen vrie&d)*. 
Ou CANGE heeft dezelve in' 
het licht- gegeven met de Ge-
schiedenis- van den heiligen' 
LODEWIJK , door JoiNVIIJkE v. 
1668 ,infol. Hij is de eerst! 
bekende schrijver-, die over 
de Fransche regtsgeleerdheid^ 
heeft gesehreven. Hij heeffc 
ook eene Geschiedenis- za— 
mêngestehl onder dei* titel* 
van TAvtea de- la reigne^ 
JotavtTbhE zegt, dat' de H* 
LODEWMK er • zich van he» 
diende, om de regtsgeditigett 
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aatitehooren, de verzoek 
tchriflen te ontvangen, en 
aan de partijen regt te doen 
wedervaren* 

FONTAINES (JÏAKH LouisA 
CHABIIOTTE DK P E L A R D DE 

GIVRY, echtgenpote van N», 
graaf van), dochter van den 
markgraaf van GIVRV, be
velhebber van Metz, in 1730 
overleden, beoefende de let
teren in de schaduw der stil
te én plukte eenige bloemen 
|n het Romaneske veld. Men 
heeft haar onder andere voort
brengselen, zonder eenige 
aanmatigingen en enkel uit 
vermaak geschreven, te dan
ken: ha Comtesse etc, [De 
Gravin van Savoovjë), eenen 
Roman in den smaak van 
ZAÏDE , in 1722 gedrukt. 
ƒ Deze Roman verschafte aan 
VOLTAIRE het onderwerp tót 
twee zijner Treuspelen , AR» 
TEMJSB en TANCRÈDE. Zij gaf 
nog in het licht AMENOPHËS, 
een Roman, die bij den eerst-
genoemden verre moest on
derdoen]. 

FONTAINES (PETRUS FBAN-
ciscus GUYOT DES), de zoon 
van eenen raadsheer bij het 
parlement, werd den 29Ju-
«ij 1685 f e Rouanen gebo-
?en- De Jesuiten, bij wel
ke hij met roem asijne'^n-
W'ora , volbragt, gaven hem 
in 1700 hun gewaad. Na 
gedurende 15 jaren in ver. 
sclullende Collegiën der 
Maatschappij te hebben on-
derwezen, vraagde hij om 

zijn ontslag en verkreeg zulks 
zonder moeite. Zijne eigen
zinnige inborst en zijne on« 
afhankelijke geest,'hadden 
zijne Oversten eenigzins te
gen hem ingenomen, die 
zelve; hem hadden .aangera
den , in de wereld terug te 
keeren, en het klooster te 
verlaten , voor hetwelke hij 
niet geschapen scheen. |)B 
abt DES FONTAINES was toen» 
maals priester: „men gaf hem 
de pastorie van Torignyw 
JVormandijë; doch hij deed 
weidra afstand van dezelve. 
Hij was eenigen tijd bij dert 
kardinaal D'AOVERGNE, als 
schoone geest en als geleer
de. Eenige beoordeelende 
stukjes verwierven 'hem te 
Parijs eenen naam. De abt 
BiGNON vertrouwde hem in 
1724 , het Journal des Sa-
vans toe, een dagblad, aan 
de pest* zoo als men toen* 
maals zeide overleden.", wijl 
de voorgangers van den abt 
DES FONTAINES in dien ar» 
beid» hetzelve enkel i«e,; 

uittreksels uit werken over 
de pest van Marseille aan* 
vulden. De nieuwe dag' 
bladschrijver bezielde ditlp» 
«n onderscheidde zich even
zeer door andere tijdschrif
ten. Het eerste zag' het lic'1' 
in 1731, ohder den titel van 
ISouvelliste etc. (Tijding' 
verspreider vandenParn«s' 
sus, of Overwegingen ovif 

de nieuwe werken-") HijgaI 

er slechts twee deelen va" 
in het licht. Het werk weW 
in 1732 door het ministerie 
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in beslag genomen , en zulks 
was tot groot leedwezen van 
sommige letterkundigen, die 
er beleering in vonden, en 
van de wereldlingen , die er 
vermaal: in zochten. Om
trent drie jaren daarna, in 
1735 , verkreeg de abt DES 
FONTAINES eene nieuwe ver
gunning voor tijdschriften, 
l i e t zijn deze, welke hij den 
titel gaf van Olservations 
etc. {Aanmerkingen o-p de 
nieuwereSchrifteri),'m\2,lma, 
zoo als de vorige begonnen 
met den abt§ GRANEX , en 
voortgezet tot het 33 . s deel 
ingesloten. Men verbood de-. 

*zelve andermaal in 1743. 
Inmssehen gaf hij in het 

'Volgende jaar een ander week
blad in het l ich t , tën titel 
voe?ende:, Jugemens etc. 
{Beoordeelingen van eenige 
'nieuwe werken), in f 1 dl."x, 
"in 12.n">, waarvan de beide 
'laatste van MAtRAUi/r zijn. 
"De abt GitANEThad geen deel 
aan de Jugemens, zoo als 
de abt LADVocAT.ofzijn ver
volger zulks zegt ; dezelve 
•\vas reeds voor twee jaren 
overleden. De abt ÖES FON
TAINES overleed in 1745. 
Zijne Critici zijn van al te 
veel gestrengheid beschul
digd; maar was deze ge
strengheid, zegt een oordeel
kundige schrijver, niet nood 
'zakelijk, indien men op de 
snelheid l e t , waarmede de 
smaak tegenwoordig bederft? 
'Het was natuurlijk, dat de 
abt BES FONTAINES voor het 

• • • • M ' 

verval dér letteren gevoelig 
was: niemand, kende beter 
dan" hij de regels en de re
denen der regels; tfiemandh 
ontwikkelde dezelve met meer 
schranderheid, bevalligheid 
en duidelijkheid; niemand 
bevatte met meer juistheid-
de verschillende trappen van 
het sehoone en de minste 
schakeringen van het belag-
chelijke; het oog onophou
delijk geopend op de minste 
gebreken, gevóélde hij de
zelve levendig, en zagniéts-
door de vingers. Is het h» 
dat alles te verwonderen, dat 
hij de middelmatige schrij
vers en zelfs beroemde schrij
vers van' zijnen tijd tot vij
anden heeft gehad, die i » 
niets middelmatig wilden 
zijn? Van daar die bijna al-
gemeene verbittering tegen-
hem. Men trachtte zijne ta
lenten te bezwalkèn, men* 
belasterde zijne zeden, men 
sehepte eerren vloed vam 
schotschriften , voor , welke* 
hij de zwakheid had van ge
voelig te zijn , en die .hein* 
onregtvaardig ten opzigte der
genen maakten, welke hem 
beleedigd hadden; maar in 
dien de gevoeligheid som
tijds zijoen stijl verbitterd: 
heeft, ontdekt men toch a l 
tijd in zijne uitspraken, dé-
kunde vaneenen man . d i e -
geschapen scheen, om deii< 
Parnassus te besturen», Tel
kens wanneer hij enkelaan de-
rede en den goeden smaals 
het oor leent , kan men zich? 

4 - • . "•'-.-<•. 
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niet onthouden, van hem als 
het voorbeeld der goede Cri* 
tici te beschouwen. ».De 
abt DE«,F0NTAINES,ZegtFKÉ-
BON , . een wijsgeer in zijn 
gedrag en in zijne grondbe
ginselen , was vrij van eer-
üuchtj hjj bezat in zijnen 
geest eene edele trotschheid, 
die hem niet toestond, zich 
'e vernederen, om weldaden 
en titels te verzoeken. Het 
grootste onregt, hetwelk de 
hem toegevoegde beleedigin-
gen hem hebben aangedaan , 
is dat dezelve somtijds zijn 
oordeel vervalscht hebben. 
De gestrenge onpartijdigheid 
heelt niet, ik beken zulks, 
zijne pen bestuurd; en de 
gevoeligheid zijns harten, 
doet zich in eenige zijner 
beoordeelingen öpmerktjn... 
Indien de abt BES FONTAINES 
in zijne schriften somtijds 
Jiard en bijtend was, was 
hjj echter in den gezel-
ligen omgang, zacht, be
scheiden , beschaafd, zonder 
gemaaktheid in taal noch 
manieren. In zijne gesprek-
ien scheen hij eén gewoon 
mensch, ten zij, men er ee-
nig letterkundig onderwerp 
in aanvoerde. Met warmte 
verdedigde hij zijne gevoe
lens ; maar. dezelfde leven
digheid van verbeeldings
kracht, welke hem somtijds 
op het dwaalspoor bragt, 'ge
leidde hem weder op den 
weg, zoodra men hem zulks 
slechts eenigzins deed ont
dekken." JEAN JACQUES 
HÖVSSAU , Rowiw , en al" 

degene, diè belang stelden 
in den bloei der goede let
terkunde, hebben door hun-
nen lof aan zijne talentenen 
aan zijne kunde regt doen 
wedervaren. De schrijver 
der Métromanie {Zucht tot 
rijmen) behoorde langen tijd 
tot dat getal. Een zwakke 
en onbestendige vriendzijn-
de, zoo als zulks de gelet- | 
terden niet dan al te dik* f 
wijls zijn, verbrak hij, om 
eene kleinigheid, de vriend* j. 
schap met den abt DES FON
TAINES , en vervaardigde dit 
hekelende grafschrift op hem 1 

Sou» ce tombeau gtt un auteur 
Dont en deux mot» roici 1'hM» 

toire: 
II était ignorant comme u» 

prédicateur. 
Et malin comme un auditoire. 

VoiwAiNs was hem evenzeer 
toegedaan; maar eenige boef 
terijen over.het treurspel de 
Dood van CJESAII , verbit
terden dien dichter, en wa- \ 
ren de leus toteenen oorlog? 
die tot aan den dood van 
den Criticus heeft geduurd. 
Behalve zijne bladen, heeft , 
men nog 'van den abt DES 
FONTAINES: 1.° Eene Verte' 
Kng (in het Eransch) van 
VIRGIMÜS, 4 dl.", in 8.v° 
Parijs, 1743, met platen 
van COCJHN, welgeschrevene 
Redevoeringen, nuttige ver
handelingen ., aanmerkingen» 
geschikt, om jonge Heden 
bij het lezen van VIRGIWÜS» 
en der schrijvers, welke bei» 
hebben nagevolgd j te gelet-
den. Er bestaat ook eene 
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Uitgave van in 2 dl.n in 12.mo 
Deze overzetting, verre ver
heven boven de vertaling van 
FABRE, CATROU en andere , 
is de beste, maar dezelve 
is nog niet volmaakt. Som
mige stukken zijn in den 

> stijl van den TEIEMACHÜS 
geschreven: dit is alles, wat 
men van eenen vertaler in 
onrijm kon verwachten; maar 
in verscheidene andere frag
menten, heeft de schrijver 
van den JEneis naauweïijks 
de helft zijner bevalligheden» 
Men vindt plaatsen met vuur 
doch .met te weinig getrouw
heid overgebragt; andere zeer 
sierlijk doch koud als ijs, 
de laatste zijn het talrijkste. 
-— 2.° Poéiiei etc. (Gèwyde 
gedichten), uit de Psalmen 
vertaald of nagevolgd, een 
werk zijner jeugd, en dat 
daarom niet minder koel is. 

'••—,;;3.°" Lettres (Brieven) 
over het Boek der Christe
lijke Godsdienst, door daad
zaken bewezen, van den abt 
HOÜXTEVILLE , in 12m°, de
zelve zijn ten getalle van 18, 
en meestal zeer oordeelkun
dig. — 4.° Paradoxes etc. 
(Letterkundige tegenstrij
digheden over ISMS JOB CAS-
TRO), van LA MOTTE, inS.vo 
Deze critiek werd zeer ge
zocht. — 5.° Ëntretiens etc. 
(Gesprekken over de Reizen 
van CXRUS) , door RAMSAY ; 
eene andere zeer bondige cri
tiek. 6.° RACIXE venge etc. 
(RACIXE gewroken, ofOn~ 
derzoek der taalkundige aai^r 

'M 

merkingen van denalttfO» 
LIVET, op de Werken van 
RxciNE), in ï2.'no Dit stuk
je bewijst, dat de abt BES 
FONTAINES de genie zijner 
taal kende.— T.° Vbyages 
etc, (Reizen van Gvzx.itER) 
naar het Engelsen van SWIFT , 
in ï2.«io — 8.° Le nouveau 
etc. (De nieuwe GULÏJVER), 
2 dl.n in 12.mo — Dezelve 
kan niet niet den ouden wor
den vergeleken, doch indien 
men met de vinding niet te 
vreden i s , erkent men er 

. ten minste denzelfden Smaak 
van stijl en zedelijke critiek 
in , dje den roem van dien 
van SWIPT had uitgemaakt* 
— 9.° Aventnres etc. (Lot
gevallen van JOZEF As-
DBJEWS), uit het Engelsch, 
vertaald, 2 .'d'K in 12"».o.—. 
10.° Eistoire etc. (Gètchip-
denis van don JüAX van., 
'Portvgal), in 12.m°;eenGa-
schiedkundige Roman, waar
van de hoofdzaak hij MARIA» 
NA gevonden wordt» De abt 
DES FONTAINES heeft deel ge
had aan de vertaling der Ge
schiedenis van den president 
DE THOU ; aan de Geschie
denis der omwentelingen van 
Polen; aan die der hertogen, 
van Bretagne; aan de ver
taling der Romeinsche Ge
schiedenis van ECHARD; aan 
de beknopte geschiedenis der 
stad Parijs, doorD'AUVIGNI; 
aan het Neolögisch woorden
boek; een zeer doelmatig 
werk, geschikt, om eenige 
schrijvers te genezen, die 
5 
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yn dezelfde wijze schreven, 
als delakkeijen van verwaan
de en gemaakte dames spra
ken, doch hetwelk hij met 
persoonlijke hekelingen be
zoedelde. De abt DE LA POR-
TE heeft in 1757, den geest 
van den abt DES FONTAINES, 
in 4 dl.» in 12.fflo in het 
licht gegeven. Aan het hoofd 
des eersten deels vindt men 
het Leven des schrijvers, 
eene lijst zijner werken, en 
eene andere der tegen hem 
in het licht gegevene ge
schriften. 

FONTANA ( Punuo ) , een 
priester in 154S te Pallm-
cio, bij Bergaiiio geboren, 
bezat de begaafdheid der La-
tijnsche dichtkunde en de 

" deugden van zijnen - staat. 
De kardinaal AkDOBRANDifci 
was niet in staat, om hein 
zijn eenzaam verblijf te doen 
verlaten. Hij overleed in 
1609 in den ouderdom van 
62 jaren. Het voornaamste 
zijner Werken , te Bergamo 
in 1594 in fol.gedrukt, is 
zijn dichlstuk Delphinide, 
Waarin men liet groote, ede
le en verhevene vereenigd 
vindt, doch waarvan de stijl 
welligt ook wat hoogdravend 
is. 

FONTANA (POMIMCUS), te 
MM, bij het Meer Cóme, 
in 1543 geboren, kwam in 
den ouderdom van twin
tig jaren te Bom, om er 
de bouwkunde te beoefenen. 
tol'sV.jdie zich, toen hij 

nog maar kardinaal was, van 
hém had bediend, verkoos 
hem tot zijnen bouwkunst»-
naar, toen hij den stoel van 
den H. PETROS had beklom* 
men. Deze opperpriester had 
het ontwerp gevormd, om de 
obelisk van Egyptisch granit-
steen onterigten, welke men 
thans op de St. Pietersplaats 
van Rome ziet, en die toen
maals bij dèn muur van de 
sacristie dier kerk op den 
grond lag. Hij stelde den 
kunstenaars, krijgsbouwkun-
.digen en wiskunstenaars eene 
mededinging voor, omdemid-
delen uittedenken, ten ein
de dit kostbare overblijfsel 
der Romeinsche^rachtj uit 
een enkel stuk ter hoogte 
van 107 Romeinsche palmen 
bestaande, en omtrent een 
millioen ponden wegende. 
De middelen, waarvan de 
Egyptenaren en Romeinen 
zich hadden bediend, 0,n 

die verschrikkelij ke massa's, 
hetzij te vervoeren ,. hetzij 
In .de lucht te verheffen, 
waren in de vergetelheid be
graven , de overlevering deel
de te dien opzigte niets me
mede , en men moest nood
zakelijker wijze middeen 
uitdenken. FONTANA stelde 
den paus het model voor, 
van een tot deze kunstj>e* 
werking geschikt werktuig» 
met hetwelk hij in hetkle"1 

datgene uitvoerde, Wat er 

in het groot moest worden 

ten uitvoer gebragt. De uU* 
voering beantwoordde aan «e 
verwachting; de obelisk wer« 
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eerst tnaar *de plaats ver
voerd , waar dezelve moest ' 
worden opgerigt» en den 10 
September 1586 werd dezel
v e , onder het gedruisch der 
herhaalde toejuiching eener 
taliooze menigte aanschou-
wers op haar voetstuk op-
gerigt. Hij werd op eene 
luisterrijke wijze beloond. 
De paus verhief hem tot rid
der van de gouden spoor,'en 
Romeinsch edele, en deed 
te zijner eere gedenkpennin
gen slaan. 'Bij deze onder
scheidingen, werd eene jaar
wedde gevoegd van .2000 
gouden kroonen, wederkeer-
lijk op zijne erfgenamen; be
halve eene gratificatie van 
5000 kroonen , en het ge
schenk van al de werktui
gen,, die tot zijne-ondeme* 
ming .gediend hadden, en 
die op meer dan 20,000 kroo
nen geschat werden. Het i s -
deze oprigting der obelisk 
van de St. Pietersplaats, die 
aan FONTANA het meest tot 
roem heeft verstrekt. Hij 
bezat vele genie voor de 
werktuigkunde, doch hij 
heeft in de bouwkunde groo-
te misslagen begaan* Het 
zwarte Jicht, waarin men 
hem bij paus CLEMENS VIII . 
plaatste, en welligt wezen
lijke gebreken, deden hem 
van zijnen post van -eersten 
bouwkunstenaar van Z. H. 
afzetten. Hij werd in 1592, 
door den graaf van MIRAN
DA, onderkoning, naat Napels 
beroepen, dio' hem tot ko
ninklijken bouwmeester, en 
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eersten krijgsbouwktindige 
des rijks benoemde. In die 
stad rigtte hij verscheidene 
gebouwen o p , onder, ande
ren het koninklijk paleis. 
Hij overleed in 1607, rijk 
en zeer iri aanzien. Men 
heeft van dezen bouwkun
stenaar een deel iii fo l . , 
waarin de middelen zijn be
schreven , welke hij in het 
werk stelde, tot de vervoe
ring en oprigting der obe
lisk , waarover wij gespro
ken hebben. [DOMINICUS 
FONTANA vervolgde de op
rigting van het pauselijk 
paleis (te Rome), op den 
berg Quirinaal, uit hoofde 
van twee kolossale groepen, 
twee helden voorstellende, 
die oorlogspaarden beteuge
len , Montecavalló genaamd. 
FONTANA had dezelve uit de 
waterbaden van DIOCXETIA* 
NÜS derwaarts doen vervoe
ren. Hij vervoerde en rigt
te drie andere obelisken Op, 
de eene op het plein van de 
H. MARIA, .de meerdere, 
de andere op dat van den H* 
JoAlWES van Laleranen, en 
de derde op het volksplein. 
Hij herstelde de zuilen van 
TRAJANUS en ANTONINUS. Hij 
geleidde het water Aquafe-
Uce genaamd, op eenen af
stand van vijf mijden naar 
Rome, waardoor de prachti
ge fontein Termini in o-
vervloed water bekwam]. 

FONTANA ( K A R E ^ ) , een be
roemd bouwkunstenaar » in 
1634 te Bruciato, in het 
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was een der beste kweeke-
lingen van den ridder BËR-
MINI , maar hij bezat zijne 

* naauwkeurigheid niet, en 
verviel in het zonderlinge. 
INNOCENTIUS XII. en CLE-
MENS XI. maakten dikwerf 
gebruik van zijne talenten. 
Hij heeft te Rome een aan
tal openbare gedenkteekenen 
opgerigt, onder anderen het 
praalgraf der koningin CHRIS
TIN* in Sint-F'ieter, de pa
leizen . Grimani en Bolog' 
netti, de fontein, derJH. MA-
fciA in .Transtevère, eene 
der fonteinen van het St. 
Pietersplein, den schouw
burg Tordinone-, de biblio
theek van MINERVA, het pa
leis der VISCONTI» te Frasca-
ti, enz. INNOCENTIÜS XI. be
lastte hen niet de beschrij
ving der St. Pieters kerk. 
Volgens de berekening van 
dezen bouwmeester, beloo-
pen de kosten, welke voor 
die kerk zijn aangewend, 
van het begin van derzel-
ver stichting, tot op den 
oogenblik, waarop hij schreef 
(1694), 46,800,052 Romein-
sche króonen, zonder daar
bij de uitgaven te reke
nen der modellen, de af-, 
braak der oude kerk, en 
des klokketorens van den 
ridder JBEUNINI, de steigers 
enz. Hij overleed te Rome, 
den 6 Februarij 1714. Men 
heeft hem te danken, de 
zoo even gemelde beschrij
ving, onder den titel van 
Templum Vaticamm el ejm 

órigo, 1694, in fol. Het 
,bevat uitmuntende.grondre
gels voor jonge bouwkun
stenaars, — 2.° AnfiteU' 
tro Flavio descritfo e de-
lineato conjig.y 's Graven-
hage, 1725, in fol. 

* FONTANA (FEMX) , een 
geleerde Italiaansche natuur
kundige , te Potnarolo, in 
Tprol, den, 15 April 1730 
geboren. Na de wijsbegeer-? 
t e , te Pisa te hebben on
derwezen , werd hij dóór den 
Groot-Hertog PETRUS ï^o-
POUD, later keizer, naar JFlo* 
rence beroepen , alwaar hij 
met de oprigting van het 
natuurkundig kabinet werd 
belast, hetwelk men nog te* 
gènwoordig in die stad ba 
wondert. Onder de talrflko 
voorwerpen, waaruit deto 
rijke verzameling bestaat, 
bemerkt men eene menigte 
toestellen in gekleurde was» 
die in de naauwkeurigs'c 
bijzonderheden, alle deelen 
van het menschelijkligchnani 
voorstellen, onder de ooge» 
van FONTANA, die er detee» 
keningen, toe bezorgde, ten 
uitvoer gebragt. Keizer Jo* 
ZEP II. benoemde hem tot 

ridder, en bestelde hem ee
ne dergelijke verzameling 
voor de heelkundige Akade-
mie van Wennen. BONAPAR
TE droeg hem in 1800eene« 
dergelyken last voor Frank' 
rijk op; maar daar de stuk
ken , welke bij zond,ƒ e 

vergelijking niet konden 
doorstaan,, met die , welke 
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rceils in de Parijsche school 
bestonden, en diedoörLAü-
MONIER van Rouanen ver
vaardigd waren, zond men 
dezelve naar de school van 
Monlpellier, alwaar men ze 
nog ziet. Ook had hij , te
gen het einde van zijn leven 
een werk ondernomen , dat, 
indien hij het had kunnen 
ten uitvoer brengen i nog 
veel verbazender zou zijn 
geweest; het was een houten 
reuzenbeeld, dat, in staat 

' om uit elkander genomen te 
worden, al de, deelen van. 
het menschelijk ligchaam zou 
hebben aangeboden. •. Men 

? heeft dit door hem reeds be
gonnen werk willen voort
zetten , doch men is door 
moeijelijkheden opgehouden, ' 
welke FONTANA waarschijn
lijk voorzien had» en die hfj 
te boven zou zijn gekomen. 
Hij is de schrijver van onder
scheidene belangrijke wer
ken, over de Schei- en na
tuurkunde en de 'physiolo-
gie; 1.° Brieven over de 
gevoelige en aandoenlijke 
deelen, 1757.— 2.° Brie
ven over den boog van het 
oog f 1765. — 3.° Waarne
mingen of nasporingen over 
het vergif der adderslang, 
Lucca, 1767,.^n8.v°, waar-, 
in hij bewijst dat de beet 
eener enkele Europesche ad
der , onvoldoende is , om een 
mensch te dooden. -rrr. 4.9 

Wip'sgeerige' nasporingen o-' 
ver de dierlijke natuurkun
de , Florence, 1775, in 4*K> 
Deze geleerde had in ver

scheidene deelen van Euro
pa , on voornamelijk in Frank- • 
rijk gereisd , alwaar hij met 
de voornaamste geleerden in 
betrekking was gekomen. 
Tijdens ;de bezetting van 
Florence door het Fransche 
léger, in 1799 bemoeide hij 
zich niet met de staatsza
ken; maar de achting, wel
ke hem de Fransche veld-
heeren betoonden, maakte 
hem verdacht, én de mui-; 
telingen van Arezzo, welke 
de Oostenrijkere té Floren
ce vooruitgingen, deden hem 
in de gevangenis werpen. 
Zijne gevangenschap was van 
geenen langen duur. Den 11 
Januarij 1805 eenen val, op 
straat gedaan hebbende , o-
verleed hij aan de gevolgen 
van dit toeval, den $ Maart, 
deszelfden jaars. Zijn graf 
is in de kerk * van het H. 
kruis naast dat van GAMM;Ï 
en VÏVIANI geplaatst* 

* FONTANA >( Pater MAUI-
ANO), een italiaansche wis
kunstenaar, den 18 Februa-
rij 1746 te Casalmaggiore 
geboren. Reeds in den ou
derdom van1 16 jaren ging 
hij in de Congregatie der 
orde-geestelijken van den H. 
PAULUS 't Barnabiten ge
naamd. Hij deed zich,wel
dra door zijne .talenten,on» 
derscheiden, ejn onderwees 
de wijsbegeerte en wiskun
de, in verschillende univer
siteiten van Italië. Hij be
zat veel, smaak voor de, be
oefening der wiskunde, doch 
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deze zucht hield hem nooit 
van zijne ordepligten terug, 
welke' hij steeds met eenc 
soort van angstvalligheid ver
vulde. Pater MARIANO had 
zich eene .kostbare biblio
theek gevormd, en werd 
voor een en grooten-kenner 
in schilderstukken gehou
den. In I8GI werd hij bij 
het instituut van wetenschap
pen , letteren en kunslen 
van het koningrijk Italië, 
en het kies-collegie der Dotti 
toegelaten. Hij overleed den 
18 November 1808. Zijn 
voornaamste werk, is datj 
hetwelk ten titel voert! 
Corso etc. of Verhandeling 
over de kennis der bewegen
de krachten, Pavia, 1790 
— 1795', 3 dl.» in 4.» Dé 
handelingen van het Itali-
aansche Instituut, bevatten 
eene Memorie van Pater MA-
RIANÖ , waarin bij de ontle
dende Verhandeling over 

';•'' den tegenstand der vaste 
ligcftamèn van gelijken te
genstand , van GÏRARD, Pa. 
rijs, ms, tracht te we
derleggen. 

FONTANA (FRANcrscus), een 
bekwaam "wiskunstenaar en 
natuurkundige, gaf in 16^6, 
eene verhandeling in het 
licht, ten titel voerende fiVs-
va ccelesHum eif terretirium 
terum obgervationes, Hjj 
bragt andere werken in ge
reedheid, toen hij in 1656, 
te JSapels aan de pest over-
leed. 

* FONTANA (FRANCISCUS 
LODEWUK Kardinaal), te 
Casal -Maggiore, in het Mi-
lanesche, den 28 Augus
tus 1750 geboren. Zijne on* 
ders waren godvruchtig en 
Wélgegoed: van vier manne
lijke kinderen, die zij had
den* gingen' er drie in de 
orde de Barnabiten, en de 
vierde , die nog leeft, is 
Kanonik; in het" kapittel vau 
Casal Maggiore. FRANCÏSCUS 
LODEWIIK, hun derde zoon» 
ontving zijne eerste opvoe' 
•ding in het eollegie van het 
H, Kruis/, in dezelfde stad, 
bestierd door de Barnabifer 
Paters. FONTANA, zoo be« 
roemd geworden' door zijne 
kundigheden en zijne deug* 
den, liad ïti zjjne eerste 
jeugd , bijna gevaarlijke 
dwalingen in het stuk va» 
godsdienst omhelsd, MaaJ 
nadat een gezond oordeel 
en een opregt hart hem ten 
opzigte der . strikken had 
toegelicht, waarin hij door 
de grondregelen van slechte 
boeken'bijna vervallen was, 
kwam hij tot al den ijver 
van het geloof terug, aan
vaardde het kleed van d<* 
orde der Barnabiten, en leg
de zij ne geloften af te JMoiM 
den 21 October 1766. Hff 
had zijne godgeleerde cur
sus voïbragt, toen hij in 1772 
verkozen werd, om P«ter 

HERMENËGILÖTJS P« N I ' ee™ 
beröeirtd natuurkundige, j e 

vergezellen » die door <Ie 

keizerin MARIA THERESA 
naar Weetmi was beroepen* 

te 
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om de'mijnen van Honga
rije te onderzoeken. Fort» 
TANA had gelegenheid, in 
deze hoofdstad, om zich 
met vele geletterden, te ver
binden, en leerde erMETAS-
TASIUS kennen, die door 
zijne dichtkundige voort
brengselen reeds beroemd 

'was . Een jaar daarna kwam 
hij in Italië terug, en zijn 
oudste broeder MARIANQ FON-
TANA (zie dat artikel) beriep 
hem tot zich, om hem in het 
bestuur van het Collegie van 
den heiligen 'LODBWIJK van 
Bologna behulpzaam te zij n> 
dat , sedert de vernietiging 
der Vaders van de maat
schappij ?an JESUS , aan de 

i. jBarnabiten was toevertrouwd. 
FRANCISCÜS LODEWUK be
kleedde in dit Collegie den 
leerstoel der schoone'lette? 
ren. Vervolgens in de Ar-
cimboldische scholen van J$i > 
lane tot hoogleeraar ia de 
welsprekendheid benoemd, 
verkreeg bij weldra den leer
stoel der Grieksche, Latijn-
sche en Italiaansche schoone 
letteren , in het collegie der 
adellijken van dezelfde stad. 
Men waardeerde toen^ reeds 
zijne letterkundige verdiens
ten , en hij verwierf eenen 
roevni , die zich nooit gelo
genstraft heeft. Hij gaf te 
Milane, in 1780, een klein 
gedicht in Italiaansche ver
zen in het licht ^ waarvan 
het onderwerp de lof van H O 
MERUS i s ; hij leverde ver
volgens Zijne Proeve der 
be*te Grïe/mche dichten in

de vier tongvallen; eens 
proeve, welke door zijne 
schoone Treurzangen over 
den beroemden wiskunste
naar F R I S I gevolgd werd. 

:jHij gaf ook de Levensbe-' 
schrijvingen van verscheide
ne Italiaansche geleerden , 
waarover FABRONI in zijne 
Vila Italorum doctrina. 
prcestantium had gesproken, 
(t. X . , XL'f XII.) in het» 
licht, Hij. werd door de lof
tuiting der '.geleerden, en' 
door zijne congregatie, die' 
hem tot overste van de pro-* 
vincie Milane benoemde, 
voor zijne werken beloond. 
Gedurende de revolutionnai-
re onlusten $ welke Frank-*-
rijk aan Italië had medege^ 
deeld, eh waarvan Milane 
het voornaamste brandpunt 
was , waren het en de voor» 
zigtigheid van Pater FoN-; 

TANA en de algemeene ach
ting, welke hij genoot, die 
alle collegien , aan zijn be
stuur onderworpen, van den 
ondergang redde, waarmede 
zij bedreigd werden. Nadat 
de onlusten een weinig ge
stild waren , en Pivs Vil. 
weder Verzocht was, om den 
openstaanden stoel van den 
heiligen PETRUS in bezit te 
nemen, liet de Kardinaal 
GERDUJ, een regt vaar d ige • 
waardeerder van de verdien
sten van FRANCISCUS LorjE-
wwk, hem naar Rome be- ! 

roepen, alwaar hij in 1807 
tot overste zijner congrega
tie werd benoemd. Hij had 
drie jaren vroeger in hpéda-
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nigheid van godgeleerde, den 
Paus op Hoogstdeszelfs eer
ste reis naar Parijs verge
zeld ; maar Pater FONTANA 
kwam éérst eenige maanden, 
na den heiligen Vader al
daar aan. Daar de Kardi» 
naai BORGIA te Lyón ziek 
geworden was, was Pater 
FONTANA bij hem gebleven. 
JVa den dood van dezen Kar
dinaal den 23 November 
1801 voorgevallen, bleef hij 
nog te Lyon om den laatsten 
wil van den overledene ten 
uitvoer te brengen. Zich 
vervolgens naar Parij» be
geven hebbende, vertoonde 
nij zich nooit bij de open
bare plegtigheden en leidde 
steeds het eenzaamste leven, 
tot reden aangevende gedeel
telijk; zijnen smaak voor de 
studie en de afzondering, 
doch die voornamelijk moest 
gezocht worden, in zijnen 
haat voor den tegenwoordi-
gèn staat der zaken; en zon
der twijfel in de treurige 
aandoeningen, die hij geheel 
zijö leven over het verlies 
van GERDIL , zijn' vriend en 
beschermer gevoelde, Die 
kardinaal was in 1802 over
leden. Pater FONTANA ver
vaardigde de Lijkrede van 
liEBDm, en sprak dezelve 
den 19 Augustus te.Rome 
uit, bij de uitvaart van de
zen beroemden schrijver, iri 
de kerk van zijne orde (den 
H. JUREI. der Catinari), Den 
7 Januarij, las hij ook in 

T f ? H d S e *lttS»g van de 
Arkadmhe ahudemie van 

Rome eene letterkundige' lof
rede van denzelfden kerk* 
voogd voor. Deze beide re
devoeringen zijn in het licht 
gegeven; de.eerste werd in 
het Fransch vertaald , en is 
met aanteekeningen van den 
abt D'AURIBEAÜ vergezeld. 
Pater FONTANA rigtte een 
aanzienlijker gedenkteeken 
tot roem van den Kardinaal 
op , hij ondernam gezamen
lijk met Pater LEOPOID SOA-
Ti, uitvoerder van den ui
tersten wil van GERDIK, eene 
uitgave van deszelfs wer
ken. Zij begonnen deze uit* 
gave in 1806, dezelve moest 
uit 20 deelen in 4.«> be
staan , hiaar zij werd met 
het vijftiende deel door het 
treurigste voorval gestaakt. 
Sedert langen tijd'vorderde 
BONAPAETE willekeurige in-' 
ruimingen van den heilige" 
Stoel, die de Opperpries
ter kon noch mogt toestaan* 
De generaal MIOLMS, O'6 

den invloed kende, welken 
Pater FONTANA op den geest 

van Pms VIL en van zij"8 

kardinalen had, beproefde 
alle middelen, om nem te 
verleiden. Maar FONTANA 
Weigerde altijd aan de Us* 
tige uitnoodigingen van «e* 
zen generaal het oor te !««' 
nen, en beantwoordde o6" 
zelve met beleefdheid. &'"* 
d«lijk werd de opperpriester 
(den 6 Julij 1808) in *Jn 

paleis gevangen genomen» 
naar Frankrijk gevoerd; «" 
ven gelijk elf jaren te va
ren zynen beroemden en o»* 
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gelukkigen voorganger Pius 
VI. zulks was overkomen. 
Pater FONTANA had zijn deel 
in deze vervolging. Den 12 
Augustus daaropvolgende 
kwam een agent van policie 
's nachts ten één ure hem 
het bevel brengen, om Rome 
binnen 24 uren te verlaten, 
en zich naar Parijs te, be
geven. Twee gendarmes 
plaatsten zich in zijne cel, 
en, den volgenden nacht, 
werd hij- gedwongen* om 
zich op weg te begeven, 
even gelijk andere hoofden" 
van k.looster-orden. Te Pa-
rifs aangekomen, noodzaakte 
men hem om zijn gewaad af 
te leggen, en wereldlijke 
kleederen aan te trekken. 
Men wees aan Pater FONTA
NA Arcis-sur-Aube aan, als 
de plaats zijner ballingschap* 
Na eene zeer moeijelijke reis 
kwam 'hij in déze kleine • 
stad aan; maar in plaats van 
rust te vinden, had hij eene 
andere soort van vervolging 
van wege de waardin van 
den Gouden L,eeuw, een lo
gement waarin hij gehuis
vest was, te ondergaan. De
ze vrouw weigerde hem alle 
hulp, en des anderen daags 
joeg zij hen». uit de lier-
berg.,... Pater FONTANA: ver
voegde zich toen tot den 
pastoor van die plaats,\, den 
Heer BITEI., een' even zoo 
kondigen als heuschen gees
telijke , die hem in een fat
soenlijk huis p la ts te , welks 
eigenaars vooc Pater FoN-
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TANA de meeste achting had-
' den. Na eene maand, te Ar-

cis-svr-Aube doorgebragt te 
hebben, werd hij naarPur ij* 
ontboden, en vervoegde zich 
bij den minister van eer-
dienst, die hem den volgen
den dag bij BONAPARTE voor-' 
stelde. Hun gesprek was 
lang; de dwingeland wilde 

;dat Pater FONTANA zich naar 
Sqvona zou begeven, om aan 
PUTS VII. zijnen laatsten 
wil mede te deelen. Het ge-
zigt van dengenen, die Eu
ropa deed beven, zijne be
loften, zijne bedreigingen, 
niets was in staat, om de 
godvruchtige standvastigheid 
van den waardigen vriend 
van GERDIL te doen wanke
len, en op alle:< voorstellin
gen van BONAPAUTÉ antwoord
de hij altijd, dat hij gereed 
was, om alles te doen, wat 
tot welzijn voor de heilige 
Kerk kon zijn; maar hij, 
verzocht, dat men hem al 
deze voorstellingen schrif
telijk mogt mededeelen, ten 
einde dezelve bedaardeljjfc 
te kunnen onderzoeken. 
Men had intusschen eene 
commissie zamengesteld'.»... 
om op vragen over de za-, 
ken der Kerk tea'antwoor«-
den. - Deze commissie be
stond uit de Kardinalen MAU-
RÏ en FESCH , den Aartsbis-» 
schop van !foy,rs, (..de Bis
schoppen ;yan Veirceil, van, 
EvreuXy van Tr$er en van 
Nanles,;, Pater, J?ONTANA, en' 
den Abt EJMÈBY > Overste 
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van Saint-Siityice.. P?t{* 
FONTANA was niet dan met 
tegenzin bij de eerste zit-
iingen tegenwoordig. H»J 
vcrVziek, de'Abt FMBKY, 
4io veel achting Mor hem 
had, kwam hem bezoeken, 
«n wenschté hem geluk; 
dat de koorts hein van de 
schrikkelijke verlegenheid 
had bevrijd, waarin hij zich 
bevond. Mijn «riend, ant-

" woorddc nem de zieke; gij, 
hebt mijnen raad niet noo-
4ig; tnaar in alle geval, 
denk eens na, dat wij tlec/tU 
eene enkele Ziel hebben, en 
=dat dezelve enkel aan God 
toebehoort': De abt EMERV 
gedroeg zich werkelijk als 
«en waardige Geestejijke en 
Weigerde (den 11 Januari] 
1810} het 'verslag vande com» 
missie te onderteekenèn, het
welk Jiien Jjem nooit vergaf. 

, Naauwdïjtó was pater FON
TANA van zijne ziekte her
steld,, of de kardinaal FESCH . 
kwamhem^ op last van NA» , 
POMION, bevelen, om naar jSa-
wna te vertrekken, ten ein-', 
de'bijPiirs Vil. de zending; j 
te volbrengen, Waarmede hij 
hem reeds had' willen belas-

' ten. Pater FONTANA iièt aan 
NAPOLKON hetzelfde antwoord 
overbrengen, hetwelk hij hem 
reeds mondelings had gege-

0 v*n. Maar e r broeide een 
nieuw onweder tegen dezen 
viirdVge? Westelijke. Pws 

l«m a d t d e n ö November 
18 tü f ene breve aan den fear-
dinaalMAimygeïonden. Men „ 
«rdacht liaierFo.NTANA.hem I 

dezej ve tér "hand té hebben 
gesteld ei» men ging bij hem' 
de naatiwkelirigste nazoekin-
gen, doen. Men vond dezel
ve niet onder zijne papieren, 
ofschoon een religieus zijner 
orde '(broeder KAKEI.) , die 
hem altijd in pijne treurige 
om dol ing had vergezeld, in 
zijne Gedenkschriften verze
kert , dat patfer FONTANA ve
le afschriften van deze zelf
de breve bezat, maar die 
aan de nasporingen der on« 
derzoekers waren ontsnapt. 
Men vond echter een schrift, 
waarin ;men nadrukkelijk, al 
datgene " afkeurde , wat er 
ten' opzigté van den heiligen 
Vader en van zijne ongeluk" 
kige lotgenooten was voorge
vallen. Dit geschrift was 
niet onderteekend, maar mefl 
heeft later ontdekt dat het 
van den beroemden godge' 
leerde, den kanonik Muz* 
zAwau Was (Zie dat artikel.) 
Pater FONTANA werd i" he™' 
tenis genomen en drie dagen 
in de politiezaal opgesloten. 
Op de vraag, die hemde 
pi-efekt deed of dit geschrift 
van hein was, gafpater*<«•'" 
TANA dit kort en bóridigant-
woord: » Ik kei: dit.'pup"* 
niet geschreven, ik ben*** 
de beweegredenen, om wet** 
gij mij in hechtenis hebt g*' 
nomen, onbekend, t»aar *' 
zie tnij niet verpligt^ °* 
iemand aan te klagen" «P 
denzelfden avond (den 4 **' 
nuarij 1811 >, werd hij naar 
het kasteel de Vincent' 
vervoerd, zonder da' *v 
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ouderdom, noch zijne zwak. 
hedert hem konden doen ver* 
krijgen van zijnen onscheid-
baren deelgenoot, broeder 
KAREI., bij zich te behou
den. Men wierp heminee-
ne vochtige en ongezonde 
gevangenis, waarin hij acht 
maanden bleef opgesloten. 
Door de koorts aangerand, 
en door eene smartelijke zin
king gekweld, was hij ge
durende eenigen tijd van al
le hulp verstoken, en had 
zelfs'geen bed om op te rus
ten. Zijn toestand bewoog 
den bevelhebber van Vinceii' 
nes, die, op verzoek "van 
pater FONTANA , hem in n"e 
gevangenis plaatste, waarin 
zich de kardinaal ÜPPIZZONI 
bevond. Men sloot vervol
gens in dezelfde gevangenis 
de kardinalen PIETRO , GA-
BRIEIXI en Mgr DE GHEGO-
RIO, thans kardinaal,op. SA-
VARY, toenmaals minister van 
politie, kwam pater FONTA
NA, tegen het laatst van 
1812 bezoeken, en trachtte 
door duizend verschillende 
verleidingen, hem op nieuw 
te bewegen , en in naam zijns 
meesters, om zijne goedkeu
ring aan ontwerpen te geven, 
die, zeide de minister, der 
kerk niet dan nuttig konden 
zijn. De vervolging, de 
smarten, de gevangenschap 
hadden den moed, van Pa
ter FONTANA geenszins ver
zwakt; hij antwoordde dat 
het enkel aan den Paus toe
kwam , om over de zaken be-

N 

trekkelijk de kerk uitspraak' 
te doen. De minister, brak 
het gesprek eensklaps af en 
begaf zich naar buiten. Op 
den 25 Januarij 1813, het 
tijdstip van het nieuwe Con
cordaat van Fonlainebleaui 

1 gaf men aan de kardinalen 
OPPIZZONI , GABHIEIUM en 
PIETKO de vrijheid; en da 
Heer GREGORIO en Pater FON
TANA, bleven steeds in de 
gevangenis. Het is gedu
rende deze gevangenschap 
dat Pater FONTANA, vijf iVo-
venes of Tridui voor ver
schillende feesten vervaar
digde , die dej Heer GREGO
RIO zorgvuldiglijk bewaarde 
en welke later gedrukt wer
den. In . Januarij van het 
volgende jaar 1814, werden 
dë beide gevangenen naar 
Laforce vervoerd, alwaar .zij 
den Heer DE BOUI,OGNE, la
ter Bisschop van f!royet en 
andere eerbiedwaardige Gees
telijken aantroffen; het is 
ook daar dat Pater FONTANA , 
den troost genoot, zijnen ge
trouwen broeder KAKEI,, na 
eene driejarige afwezig
heid weder te zien. Eu
ropa schaamde zich eindelijk 
over het j uk , dat een enkel 
mensch aan hetzelve opleg
de. De noodlottige veldtogt 
van NAPOLEON naar Moskau, 
gaf aanleiding tQt die beroem
de verbindtenis, welke aan 
Frankrijk, zljné wettige ko
ningen terug , gaf; naauwe* 
lijks waren de verbondene 
Mogendheden binnen Parij» 

2 • .• 
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•gettokken , of hét hevel werd 
uitgevaardigd van alle ge
waande staatsmisdadigers, in 
vrijheid te stellen. Op den 
•2•'. April verliet Pater FON-
•TANA zijne gevangenis, en den 
ü Mei van hetzelfde jaar 1814 
i vertrok hij naar Italië. Bij 
ïijne komst aldaar was hij 
Voornemens, om-zich te Mon» 
za in het oude cöllegie der 
éBarnabiten te begeven j maar 
3Pius Vil. beriep hem naar 
Home, alwaar hij hem uit
stekend wel ontving, en hem 
.andermaal de gewigtigste be
dieningen toevertrouwde. Bij 
den tijdeiijken inval van MtJ-
,BAT, die vruchteloos tracht-
>te zijnen val te vertragen, 
vergeaelde Pater FONTANA, 
Üen Opperpriester naar Ge* 
«wa, zoo als zulks ook al 
de kardinalen deden. Bij zij. 
ne terugkomst te Rome, be
noemde Bics Vil, in het «on-
sistorie van den f Maart 

, 1816, verscheidene kardina
len , waaronder ook Pater 

#ÓN*ANA en de Beet GREGÖ-
isio, zijn deelgenoot in de ge
vangenschap,; behoorden. De 
eerste verkreeg den titel van 
de heilige Mmu opMner-
va en werd te gejijker <y'd 
tot prefekt der «öiigregatie 
vat» den Index benoemd* 
loen hij zijn religieus ge-
waad aflegde, en hetzelve aan 
zijnen getrouwen broeder ÏCA-
RBl overgaf, zeidehijhem: 
bewaar hetzelve; want biï 
rminen dood y wiUk er mede 
gekleed worden. Vol toe
genegenheid voor zijne orde 

waarvan hij -steeds overste 
bleef, herstelde de kardinaal 
FONTANA , verscheidene col-
legië'n, die er van af hingen; 
rigtte nieuwe op en bewaak
te aanhoudend de opvoeding 
der jeugd. Deze waakzaam
heid strekte zich zelfs over 
zijne ^bedienden uit, die, 
volgens zijn voorbeeld en 
zijne lessen, een geheel 
Christelijk leven leidden. 
Liefdadig omtrent de ar
men, verdeelde hij onder 
dezelve het grootste gedeelte 
der inkomsten, Welke zij
ne talrijke bedieningen.» 
hem opleverden. > Weinige 
menschen hebben zoo vele 
kundigheden vereenigd, als 
de kardinaal FONTANA: gron
dig ervaren in al de kerke-
lij ke wetenschappen, ver«' 
stond hij daarenboven de wis
kunde, de wijsbegeerte, de 
natuurlijke historie en de 
oudheden. Bij onderscheid
de zich in den stijl van op
schriften én grafdichten en 
was met de verschillende 
Kurapesche letterkunde, <h> 
Latijnsehe, Grieksche en an
dere talen bekend Hij ver
vaardigde schoone Grieksene 
gedichten en schreef de Tos-
kaansche taal in proza en 
poëzij, met zuiverheid en 
sierlijkheid. Hij Was lid van 
de beroemdste akademïè'n van 
Italië, zoo als van de F'°* 
rentijnsche en van deArka* 
dische vmlRome, van «e 
Immoiileg van PaéuayM

s' 
De kardinaal FONTANA , ver» 
hoovaardigde zich nooit over 
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4e* onderscheidingen, waar
van hij het voorwerp was; 
bescheiden, zedig, toege» 
vend, "leidde hij altijd een 
matig en werkzaam, leven, 
verdeeld tusschen de stadie, 
de pijgten van zijnen .staat 
en godvruchtige oefeningen» 
•Sedert zijne terugkomst van 
Parijs, scheen zijne gezond? 

' heid veel geleden te hebben; 
Jhij leefde steeds in eenen 
zieketijken toestand, tot dat 
hij voor eeneiv. tweeden aan
val van beroerte bezwijkende, 
dèn 19 Maart 1822overleed. 
Alvorens den geest te geven» 
wendde hij zich tot zijnen 
oude» lotgenoot 'm zijn on
geluk , den broeder KABEL, 
en zeidehem: Vaarwel broe
der RABBI,, gij ziet wat 
de dood is ,• gedenk aan uwen 
vriend; dit waren zijne laat
ste woorden. Pater GRANDÏ, 
een Barnabiter beeft het le
ven van den kardinaal FONTA-
SA beschreven, Rome, Ï823 > 
in- 8.vo Men houdt ziéh'be
zig, te zijner eer een praal
graf opterigten, hetwelk regt 
tegenover dat van den kar
dinaal GEKDIL , aai worden 
geplaatst. 

* FONTANES (de iMarkguaaf 
LODEWIJK DH), pair van 
Frankrijk , geboren te Ni' 
orf, den G Maart Ï757, was 
van jSpaanschen oorsprong, 
zoo als bi> zelf zeide; nadat 
zijne ouders, zich in Franks, 
rijk hadden nedergezet, om
helsden zü er het Protesten-

tismus. Zij waren edel, nraap 
vele rampspoeden geleden 
hebbende, was de vader van 
IiODEWIJK. »E FoNTANKS- Vetf 
pligt, tom den post van op
ziener, in eene fabrijk der 
provincie Poitou aantenemen. 
De jonge FONTANES studeer
de, in zijne geboortestad bij 
de paters van het Oratori
um, en daar men aan zijne 
vroegrijpe talentent, een luis
terrijk onthaal in de hoofd
stad deed hopen, begaf hij 
zich derwaarts, en maakte 
zich voordeelig bekend , door 

. zijne berijmde Vertaling ^in-
1 hét Fransch) der Proeve oven 

den Menseh van POEE, die-
hij door eene zeer belangd 
rijke Voorrede vermeerderde-
Hij gaf vervolgens zijne Jour* 
me des^Morts-, Fragmenten 
van LOGKÊTIUSJ het gedicht* 
hè Verger (De Boomgaard) 
en uitmuntende- losse Dicht-
stukken in den Muzen-al
manak, in het licht. Nadat' 
de Fransche omwenteling was-
uitgebarsten, toonde zich-
FONTANES al« een- der gema-
tigdste in dezelve , en, of
schoon hij zijn Eeuw-GedichP 
voor het feest van< den 14 
Juli] T790, in het Veldvan 
Mars gevierd , en oneigen
lijk Verbond (Mdération) gé~ 

| naamd , in het licht gaf (zie 
LODEWMK XVI.), vreesde h»| 
echter niet, ondanks de heer» 
scbende; gevoelen»:, om in 
dit schoon Gedicht den roem 

\ van TURENNC en van» GONDB 
te verkondigen. Hij toonde 

3 ' : ,•''•. 
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nog meer moed, >en hij 
een verzoekschrift ten gun', 
ste van de ongelukkige Ly« 
bnnezen * ontwierp, en aan 
de nationale conventie deed 
aanbieden. Na den 9 TAer-
midbr, tot lid van het in-
«tiluut en hoogleeraar bij de 
centrale scholen benoemd, 
maakte hij zich deze dubbele 
keuze waardig; hij werkte 
vervolgens met tA HARPE , 
«n den abt DE VAUCEM.ES 
™«\ j»» de uitgave, van 
het Memorial. Een derge-
l«k dagblad, dat zïch door 
grondbeginselen eener gezon-
«e zedeleer en eener goede 
staatkunde deed onderschei-
«en, kon aan de heerschèn-

«>et behagen; ook werd 

verbann.ng m d ™ 

gedurende eenigenfMjnd' 
omstreken van® P « r $ ' " £ 

piaatŝ tot de andere vlugten-

S ï ^ * ™ ornaamste 

riep FONTANES na den 9 No» 
vember 1799, in Frankrijk 
terug; zich op nieuw te Pa» 
rijt gevestigd hebbende, 
werd hij met tA HARPE, E«» 
MENARD en de CHATEAUBRI-
AND , die hem spoedig in de 
hoofdstad waren gevolgd, een 
der medewerkers Van den 
MERCÜRIÜS. Bij den dood 
van den beroemden WAS-
IJINGTON, werd dèHeerFoN-
TANES, -met de lijkrede van 
dien Amerikaanschen veld» 
heer belast. Tot dusverre 
had men zijne dichterlijke 
talenten toegejuicht; bij de
ze gelegenheid verwierf hij 
zijnen roem als een uitmun
tend redenaar? Eene plaats 
dezer rede, is merkwaardig, 
doordien de schrijver, de 
edele vrijmoedigheid had» 
eene schóone daad van de 
koningin MARIA ANTOINETTEJ 
te binnen te brengen. HÜ 
sprak over eenen jongen Aft-
eiiit,,v krijgsgevangene '*&. 
Amerika, en waarvan WAS- ., 
HINGTQN den dood vertraag
de, tot welken wreede wet
ten , hem veroordeelden. Ve 
redenaar drukte zich met de
ze woorden uit: » Hij wacht
te, tot dat eene toenmaals al
vermogende stem (dit was de 
stem der koningin van Frank' 
* ijk) zich tot over de uit
gestrektheid der zeeën deed 
hooren , en eene gunst vraag
de, welke hij aan dezelve 
niet kon weigeren. Hij ljet 

Zich zonder moeite, doorde
ze , mét de gevoelens van zijn 

hart, overeenkomstige stem 

http://Vaucem.es
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' bewegen; "en dè dag, die 
een onschuldig slagtoffer red. 
de, moet onder de schoonste 
dagen Van Amerika geplaatst 
worden....", De Heer FON-
ÏANES , was gedurende de vo
gelvrijverklaring buiten het 
Inntvtnut gesloten geweest; 
maar de deuren deszelven 
werden voor hem. op nieuw 
geopend ," en kort daarna be
noemde men hem tot lid van 
het wetgevend ligchaam. Toen 
begon de Heer FONTANES , 
zijne staatkundige loopbaan; 
zij was voor hem .die der 
eer* Hij wer_d vervolgens 
lid van het legioen, voor
zitter van het wetgevend lig
chaam (in 1805), comman
deur van het legioen van 
eer. Doch te midden van ' 
zulk eene luisterrijke loop
baan, logenstrafte hij den 
moed niet, dien hij in niét 
minder moeijèlijke omstan
digheden getoond had. De 
lasthebbers van het gouver
nement, kwamen op den 2{> 
Febrnarij 1800, aan het wet
gevend ligchaam voorstellen 
«m een besluit üittevaardi-
gen, dat diegene, welke 
PICHEGRU en GEORGES . CA-
noüDAii zouden verborgen 
houden, tot de zwaarste straf
fen , j a zelfs tot den dood 
veroordeelde. De Heer DE 
FONTANES, die nog het voor
zitterschap bekleedde, op 
het hatelijk voorstel aan de 
wetgevende vergadering ge
daan , stilzwijgende, beant
woordde hetzelve op eene zij-

N 

delingscho Wijze , door eene 
lofspraak van MOKEAU te hon
den. Hoe vindt een beroem
de naam, zeide hij , zich 
vereenigd met de namen van 
eenige lafhartige moorde
naars. Zou een krijgsman, 
die sedert lang in ' achting 
stond, aan zijnen eigen roem. 
kunnen te kort schieten ? 
Het vaderlond treurt, terwijl 
het een' z(jner grootste ver
dedigers, in de vijandelijke 
gelederen ziet overgaan. De 
wetten alleen, hébben het 
regt, om te veroordeelen of 
vrij te spreken , en het lig
chaam dat dezelve bekrach
tigt, moet derzelver oordeel 
afwachten." Dit'was rfena-
drükkelijkste wijze, om de 
ongeregel dhcid der bi'pónde-
re commissien aan te toonen. 
Na de bepaalde zamenSteUng 
der niéuwe Wetboeken, be» 
sloot het wetgevend lig
chaam, dat men in deszelfV 
vergaderzaal het borstbeeld „ 
in wit marmer van BONAVARTB 
zoude oprigten- Op den dag 
der inwijding van dit beeld, 
gaf de litarkgraaf MiFoNTA-
NES nog een bewijs van zijnen» 
edelen moed, door het uit
spreken vah deze woorden s* 

•» De eerste plaats was le
dig, de waardigste moest 
dezelve vervullen: dezelve-
innemende, heeft Hi| enkel de 
regeringloosheid önttroonè, 
die alleen bij het gemis van-
alle wettig gezag den schep-
ter zwaaide." Nadat NAPO^ 
IEON , zich langzamerhand 
4 ' 
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den weg tot de opperste 
magt gebaand had', deed hij 
zich tot keizer uitroepen; 
én bij deze gelegenheid kwam 
paus JPius VIL., te Parijs < 
en de markgraaf DÉ FONTA-
NES , zjjne heiligheid aan
sprekende; drukte zich al
dus uit} «Heilige vader! hel 
•ivetgevende ligchaam heeft 
het concordaat tot eene na
tionale wet gemaakt...» . 
Gedenkwaardige dag! even 
zoo dierbaar aan de wijs
heid des raenschen, als aan 
het geloof des Christens; 
het is op denzelven dat 
Frankrijk al te langdurige 
dwalingen afzwerende, aan 
het menschelijk geslacht de 
nuttigste lessen geeft; het 
schijnt voor hetzelve te er
kennen, dat alle ongods
dienstige denkbeelden on
staatkundige denkbeelden 
zyn, en dat elke aanslag 
.tegen het Christendom een 
aanslag tegen de maatschap
pij is." De markgraaf OE 
FONTANES eindigde zijne be
diening van voorzitter in 
1S04; maar door de eenpa
rige stemmen zijner ambt-
genooten, werd'hij bij de 
opening der zitting van heit 
volgende jaar tot eersten 
candidaat benoemd. Ver-
pligt door zijne posten, om 
NAPOLEON dikwijls aan te 
spreken, had hij, indien hij 
zich niet kon onthouden om 
hem die loftuigingen toe te 
zwaaijen , waarnaar hij zoo 
begeerigwas, altijd de held-
Jiaftige vrijpostigheid, om 

hem aan zijne pligten te her
inneren ; eene vrijpostig
heid, die in ieder ander 
strengelij k , zou gestraft 
zijn geworden. De Fran-
schen, te Napels zegevie
rende, zonden aan NAPO
LEON, de veroverde vaan
dels: het is bij deze ge
legenheid , v dat de mark
graaf DE FONTANES, voor NA
POLEON, zijne familie, al 
de afgevaardigden van Mu' 
ropctt en eene talrijke ver
gadering tof het ontvangen 
dezer Vaandels vereen ïgtt, uo 
volgende woorden durfde 
zeggen: » Wee, mij, indien 
ik de vernederde grootheid 
met de voeten wilde treden! 
Ik eerbiedig de koninklijke 
majesteit tot in hare ver
ootmoedigingen; en zelfs 
vvannöer zij niet meer is» 
blijft er , ik weet niet, wat 
eerwaardigs. in hare bouw-1 

vallen over." Deze uitdruk
king, vol waarheid en wel
sprekendheid , werd alge
meen toegejuichte In eene 
andere omstandigheid» en 

in eene andere redevoering 
durfde hij nog'meer zeggen. 
% wendde zich tot NAPO
LEON, . . . . » Eens zal men 
van « sprekende, zeggen. 
dat het lot van den arme 
dengenen bezig hield, die 
het lot zoo veler koningen 
bestuurt, en dat gij op het 
einde van eenen langdurige» 
oorlog de algemeene lastert 
verligt hebt." Met scheen, 
dat NAPOLEON de nuttige les
sen, welke de markgraaf»» 
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•FÓMPANES hem van tijd tot 
tijd gaf, moede werd; want 
de policie wilde nooit toe-
Staan , dat de verzameling 
zijner redevoeringen gedrukt 
werd, en zij antwoordde aan 
den boekverkooper, die de
zelve • wilde uitgeven: Het 
is genoeg deze redevoeringen 
een enkel maal aangehoord 
te hebben." Men.moet er 
bijvoegen, dat de markgraaf 
BE FONTANES bij geenerlei 
gelegenheid als partikulier, 
eenen enkelen dichtregel tot 
lof van BONAPARTE geschre
ven had. Men behoefde 
zich dus niet te verwon
deren , indien hij , .dikwerf 
bij hem aangeklaagd door 
lafhartige hovelingen en ver
achtelijke policie-agenten , 
in ongenade verviel, en zich 
het voorzitterschap zag ont
nemen , waartoe hem gedu-. 
rende zes achtereenvolgende 
jaren, de stemmen zijner 
ambtgenooten van het wet
gevende ligchaam hadden be
noemd. In de afwezigheid 
van zijnen ouden voorzitter, 
bestond dit Jigchaam niet 
meer dan om alle willekeu-
righeden van den dwinge
land op een e slaafsche wij
ze goed te keuren. In dien 
tusschentijd had de mark
graaf DE FONTANES den titel 
van Graaf verkregen , en in 
September 1808 werd bij tot 
Gfroot-meester van de hooge 
school benoemd. Een man 
zoo als FONTANES, was voor 
'NAPOLEON noodig; ook stond 

'N 

hij toe, nadat zijne* gram
schap een weinig bedaard 
was, dat de moedige rede? 
naar den 5 Februari} 1810 
in den senaat kwam. Maar 
op den oogenblik toen Bo* 
NAP ARTE zich door de gun» 
sten der fortuin zag over
laden, bereidde de hand der 
Voorzienigheid in zijnen on
dergang eene gedenkwaardi
ge les voor de heerschzuch-
tige veroveraars. Toen de 
treurige gebeurtenissen van 
den veldtogt van Mos kan 
den senaat bewoog, om zic.h 
te vereenigen (in December 
181.3), werd de markgraaf 
DE FONTANES . tot lid der 
commissie verkozen, belast 
om de stukken betrekkelijk 
de onderhandelingen met de 
verbondene mogendheden te 
onderzoeken; in het berigt, 
dat hij in naam der commis
sie aflegde, hield hij na
drukkelijk aan op de nood
zakelijkheid des vredes. Kort 
daarna (den 1 April 1814), 
stemde hij, als senateur voor 
de vervallen-verklaring van 
NAPOLEON, en sprak met na
druk voor de terugroeping 
der BOURBONS. Den 6 April 
sprak hij met dezelfde ge
voelens bezield, en in hoe
danigheid van groot-meester 
der Universiteit, aldus tot 
het provisioneel bestuur: 
> De Universiteit kan niet 
dan met eene vreugdevolle 
hoop eene orde van zaken 
zien, die, onder de wetten 
eener waro monarchie voor 

'5'- . • ' : 
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altijd het rijk der goede ze
den en de vorderingen der 
wetenschappen en letteren 
verzekeren: zij bespoed igt 
met al hare wenschen den 
«ogenblik, waarop zij aan 
den afstammeling van den 
heiligen LODEWUK van FRAN» 
CIBCUS I, en van HENDRIK j 
IV., de hulde harer liefde 
«n getrouwheid aal kunnen 
aanbieden.'' Het provisio
neel bestuur bevestigde hein, 
den 9 April, in zijnen titel 
van groot-meester.' Den 22 
werd hij bij MONSIEUR toe
gelaten , en den 3 Mei had 
hij de eer, om voor LODE
WUK XVIII. cene welspre
kende redevoering te hou
den, waarvan de volgende 
«insnede opmerkelijk is: 
» De Universiteit, waarvan 
het vernieuwd bestaan niet 
«neer dan vijf jaren telt, 
heeft meer dan een hinder
paal haren gang «ien sto-
'en, en het goede tegen
werken, dat zij |md willen 
doen; maar sij kan zich 
«elve deze getuigenis ge-
ven ,dat zij ten minste eeïne 
kwaad belet heeft." En 
inderdaad ,̂ daar de Üniverl 
siteit »ch regtstreeks onder, 
den mvloed van NApotEoN 
g«P«aatst vond, had de groot
e e r v 0 h a a r S t 
|?^n l e t k l i n ^ 

E ? k w l g e W ? 8 c h t hebl>en« 

jjcnt, een onder anderen den 
«"el voerende: De Grool 

meester JfaitTANES en zijfa 
Universiteit. Men beant
woordde dit schotschrift, vol 
van grove beleedigingen, 
door een stukje getiteldi 
Aan de kwaadspreken van 
de Universiteit, waarin men 
deze woorden opmerkt:»Hel 
algemeene reglement der U« 
niversiteit, hare misbrui
ken, hare zoo zeer aange
rande, opbrengsten, dat alles 
was vóór de. benoeming van 
den groot-meester onherroe
pelijk geregeld." Deze vloot' 
den zijn.zoo waar, dathet 
FOURCBOY , algemeen bewind* 
hebber van het openbare on
derwijs , was , die deze voor* 
schriften ontwierp; hij w»ap-
de voor zijne eigene reke
ning te wérken, en toen hg 
FONTANES zag benoemen, 
stierf hij er van verdriet 

. over. Voor het overige gaf 
deze eene ontegensprekelij
ke getuigenis zijner gH« 
bedoelingen, in 'het bene
men tot den raad der Uni
versiteit van den deugde* 
men abt EMERY en dennet 
DE BONALD. Na üd te zf 
geweest, van de commissie» 
benoemd om het werk «' 
gereedheid te brengen, «at 

tot grondslag van het con-
stitutionnele charter moest 
dienen, werd de Heet n» 
FONTANES den 4 Junijs Wl 

pair van Frankrijk verhe
ven met den titel van jnarK" 
graaf. Hij verloor zijnen 
post van groot-meester t?l 
dens de reorganisatie van je 

Universiteit (in Februari! 
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1815), die voortaan énkel 
door eenen raad zou beheerd 
worden. Om hem voor dit 
Verlies' schadeloos te stel
len , benoemde LODEIVUK 
XVIII. hem tot groot-lint 
van het legioen van Eer. 
De post van groot-meester 
is door denzelfden koning 
in 18£l ten gunste van den 
Heer FRAYSSINOUS , bisschop 
van Hermopolit hersteld. 
Bij de terugkomst van BO
NAPARTE , verwijderde de 
markgraaf DE FONTANES zich 
van de publieke zaken, en 
bij de tweede herstelling der 
BOURBONS, «werd hij voor» 
zitter van het kies-collegie 
van het Dep.t der Beide-
Sevret benoemd. Den 19 
September 1815, nam Lo-
DEWIJK XVIII. hem in zij
nen geheim raad aan, en , 
bij de weder inwijding van 
de Franscbe Akademie (den 
24 April 1816), van welke 
de Heer DE FONTANES vice-
president was, las hij eene 
rede voor, waarin men op 
nieuw zijne welsprekendheid 

f, en geleerdheid bewonderde. 
Die, welke hij (den 25 April) 
bij de opneming van den 
Heer SEZE uitsprak, was 
niet minder opmerkelijk. Hij 
stemde in de kamers der 
pairs en in de zitting van 
den 2 Maart 1816, ten gun * 
ste van het ontwerp van 
wet op de dagbladen; de 
tedevoering, die hij den. 
zelfden dag uitsprak, biedt, 
«ene even zoo wijze als juis
te onderscheiding aan tus-

schen de Fransche èh En-
gelsche constitutie, en ver
dient zoo veel te meer op
merking, omdat, in de moei-
jelijkste gevallen, de zoo
genaamde liberalen zich at-
tijd op het Engelsche char-v 
ter beroepen, even als of 
alle volken door dezelfde 
grondwet konden bestuurd 
worden. Tot de aanzienlijk
ste waardigheden verheven, 
scheen de markgraaf DE,FON-
TANES zijne dichterlijke ta
lenten vergeten te hebben.. 
Zijne zangnimf ontwaakte 
echter weder bij de uitgave 
der Martelaren van zijnen 
vriend, den Heer DE CHA
TEAUBRIAND; Hij vervaar
digde tot zijnen lof vele rust-
gedichten die zijn talent 
waardig waren, en waarvan 
wy enkel de laatste willen 
aanvoeren; 

Contre toi du peuple critlquo 
Que peut 1'injuste opinion/ 
ï u retrouvas la muse antiijue 
Sur Ia poussière poéliquc 
De SOWME et Ü'IuoN. / 

Door eene hevige ziekte aan
getast overleed de mark
graaf DE FONTANES, den 17 
Maart 1821, in den ouder
dom van 64 jaren. Men 
heeft hem verweten BONA
PARTE te hebben gehuldigd, 
maar zijne lofspraken waren 
steeds van stoute waarhe
den doormengd , en men kan 
Somtijds den afgod vleijen 
om er eenige vergunningen, 
ten gunste van het volk en 
van de menschheid van te 
verkrijgen. Wij hebben ge-
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zien met welken moed bij 
die nuttige waarheden uit
sprak , hetzij voor de revo-
luiionnaiie demagogen» het
zij voor den alvermogenden 
scheidsman' van Europa. 
Met» is dus verwonderd als 
men in de Biographié de» 
contemporain* leest, dat de 
Markgraaf DE FONTANES een 
voorstander Van de wille-
keurige magt was. Dus zijn 
de valsche gevolgtrekkingen, 
waartoe zich zekere geesten 
doen medesiepen, die enkel 
de dwalingen der partijen 
voor hunne eigene rekening 
vleijen. Zie hier de titels 

. der voornaamste werken van 
den markgraaf DE FONTANES; 
1.° Nouvelle etc. (Nieuwe 
vertaling van de proeve óver 
den mentck, door POPE), 
1783, in 8.V0, « . 2.° Le 
verger (De boomgaard)* een 
dichtstuk, 1788, in 8.vo — 
3." La journêe des mort* 
{De dag der dooden of Al-
hrzielendag)i*&i dichtstuk, 
1790, in 8.vo — 4.b Eloge 
etc. (Lofrede vanWAsnim* 
TON), ISÜÜ,irt 8.vo — 5.o 
Le retour eta (De terug
komst van eterien banneling), 
ode op het söhenden der graf-
plaatsen van Saint-Denis, 
1817, in 4.to etc. De Heer 
»EioNTANES schreef met de-
zelfde zuiverheid en dezelf
de sierlijkheid in versmaat 
ais in onrijm; zijne laster-
aars kunnen zid, z e J f s n ; e t 

onthouden te erkennen dat 
wj een der beroemdste schrij
vers van zijnen ,{,jd is g t II 

f ON. 

Weest, en Jat hij door süg-
nen klassischèn stijl den lof 
zijner tijdgenooten verdien
d e , even gelijk hij diender 
nakomelingschap zal verdie
nen. 

FotJTANGES (ftfARIA AM-
MCA DÉ SCOBAÏLI.B DE ROOS-
siLLK, Hertogin van..), in 
1661 Uit eenë oude familiö 
van Rouergue geboren, w»s 

hofdame vmMadame, Schooft 
als een engel, zegt de Abt 
DE CIIOISI , maar zoo dot» 
alt een stuk hout, boeide 
zij niet te min het hart van 
LoDEWHK X I V . Toen op 
eene jagtpartij de wind haar 
kapsel in wanorde had ger 
bragt, deed zij hetzelve met 
een lin$ vast maken, waar* 
van de strikken haar op w 
voorhoofd hingen, en deïe 
mode ging met haren naam 
door geheel, Europa. J>e 

koning verhief haar tot het* 
toginj maar zjj genoot de*e 
gunst niet lang. Zij over
leed aan de gevolgen ee-
ner bevalling, [die hsret 
schoonheid zoo nadeelig was 
g W e e s t , dat zij zich va"' 
den koning verlaten mi' 
den 28 Juni} 1081, in «• 
abdij van Port-Eoyal tc/«* 
rijs. In hare laatste zif ' 
t e , wilde zij den kom J 
zien. LODEWIJE XIV. w»' 
aangedaan, en zij zeide\m> 
Ik sterf te vrede»'i W 
mijne laatste blikken mij»e» 
koning hebben zien v>fen' 
Een zwakke t roost, die aan 
de gesteldheid des oogen 
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bliks weinig geëigend was. 

FONTANIEB. —• Zje PELIS-
JSON (P^ÖLÜS). 

FONTANISI (JÜSTXIS) f ge
leerde , Aartsbisschop van 
Ancyte en kanonik der kerk 
Van dé heilige MAMA de 
meerdere, honorair kamer
heer van'CiiBMENS XI. werd 
in 1666, in het hertogdom. 
JFrioul geboren en overleed 
te Rome in 1736. Er was 
bijna geen man van eenigen 
naam in de geleerde wereld, 
met wieri hij niet in brief
wisseling stond. Men heeft 
van hemt een aantal wérken, 
waarvan de meest bekende 
zijn; 1.° Biblioi/ieca delta-
eloquenza italiana. Dit is-
eene beredeneerde Catalogus 
der goede boeken in de lta-
liaansche taal, in de ver* 
schillende vakken. Er Ver» 
schenen verscheidene uitga
ven van bij het leven des 
schrijvers, maar de beste 
en volledigste is die van 
Rome, 1736, in 4.to, met 
aanteekeningen van APOS-
TOLO ZENO, in welke die 
geleerde en oordeelkundige 
boekenkènner, eene menigte 
cl walingen en onnaauvvkeu-
righeden van FONTANINI heeft 
in hét licht gebragt. — 2.° 
Verzameling van Canonisa-
He-bullen, -van JOAXÜES 
XV. tot BENEÜICTVSXHL, 
1729, in fol., in het Latijn. 
--- 3»° Letterkundige Ge
schiedenis van Aquilea, in 
het Latijn,'• Rome, 1742, in 

4.to, een nagelaten werk , 
vol gewijde en ongewijde ge
leerde aanteekeningen, en 
met eene gezonde, oordeel» 
kunde. — 4.° Dissertatie 
de corona ferrea Longobar-
dorum, 1717. Hij beweert, 
dat de ijzeren kroon , welke 
men te Monza, een stadje 
van Lombardyë, bewaart, uit 
eenen der kruisnagels van 
onzen Zaligmaker is ver
vaardigd, en dat men er zich 
oudtijds van,bediend heeft, 
om de koningen van Lom
bardyë, en vervolgens om 
dé keizers van JQuitschland 
te- kroonen. MüRATORi we-
derlegde hem door de ver* 
handeling De corona ferrea, 
waarin hij beweert, dat' de'„ 
ijzeren kroon, ten tijde der 
Lombardysche koningen on
bekend was. 

FONTANON(ANTONIUS) , ad-
vokaat bij het parlement, van 
Parijs, geboortig van Au-

• vergne y : is dé eerste, die 
; dé bevelschriften; der konin
gen van *Frankrijk in eene 
geregelde orde heeft gebragt. 
Men heeft van hem eene 
Verzameling van edikten der 
Franschè koningen van 1270 
tot op het einde der 16.c 
eeuw, het tijdvak, waarin 
deze schrijver bloeide, 4 dh'i 
in fol, Parijs,Ü611.1 ..r» 

- FONTE>MODERATA,' "eéné ; 
Venetiaansche dame, in 1555 

. geboren, overleden aan de 
gevolgen " eener bevalling, 
den 5 November 1592, hadj 



20G , F O jV. 

zegt men f aulk een geluk
kig geheugen, dat zij, om 
zoo te spreken, woordelijk 
eene leerrede herhaalde, na 
dezelve slechts een "enkel 
maal aangehoord té hebben. 
Men heeft van haar ver
scheidene dichterlijke en 
prozaïsche werken. J)emeest 
bekende zijn, eene Lofrede 
harer sekte, in verzen, ge
titeld, il Merito delle don-
ne scritfo in, due giornate, 
Venetië, 1600. in:4.», en 
het Floridoro, een dicht-
stuk in 13 gezangen, in 
1581, in dezelfde stad in 
4.to gedrukt. FONTE-MODE-
KATA was een bijnaam, wel-

! ken zij zich gegeven had. 
«Haar naam was: MODESTA 
Pozzo, en zij was gehuwd 
met een Venetiaansch edel
man PHILIPFÜS GeoRGt ge-
genaamd. Haar Leven is 
beschreven door NWOMAS 

DoOIilONI. : . . . . • . 

Fo«TENAV (JoANNES B A P " 
TISTA BIAIN »B) , een schil
der te Caen in 1654 gebo
ren ^raadsheer hij de schil-
der-akademie,, verdiende 
door zijne talenten, eene in
woning in de galerijen van 
het Loitvre en eene jaar-; 
wedde. Hij bezat in eenen 
Joogen graad, de begaafd
heid, om bloemen en vruch
ten te schilderen. Zijn pen
seel is natuurlijk, zijn ko
loriet schitterend, zijne za-
menstellingen verseheiden. 
f Je gekorvene diertjes schij
nen m zijne werken.te le

ven ; de bloemen verliezen! 
in dezelve niets van hare j 
schoonheid , noch de vruchten | 
van hare frischheid, Deze. 
schilder overleed to Parij» 
in 1715. 

* FoNTENAX (LODKWUK-Ar 
B&L DE UONAFONS , bekend 
onder den naam van AQIBE), ! 
Werd in 1737, te Cathlmu,, } 
de Brassae , bij Castrei in ; 
Languédoe geboren. Hij be
gaf zich onder de Jesuiten, 
en tijdens de vernietiging 
dier orde, kwam hij te Pa-. 
rijs f en was een der uitge-. 
Vers der Affiches de provifc 
ce, en van het Journal dei 
Urance. Tijdens het schrik* 
bewind verliet hij aijn-.va-
derland. In 1798 i n i M ' 
rijk teruggekeerd, overleed, 
hij aldaar den 28 Maart 1806, 
in «enen buitengemeen be* 
hoeftigen staat, gedurende! 
den loop eener smartelijk* 
ziekte bestolen zijnde» U 
bestaat van hein : U° "f" 
lustre etc, [De UroetndeM' 
stemming der^BoufiWm-
1790, 4 dl.nin 4to-2* 
IHctionnaire etc,{Woorden-: 
boek der kunstenaars) •J'77 ' 
2 dl.n in 8.vo — 3.° WZ 
etc. (Tafels der algemefn 
geschiedenis), — 4.. *•»' 
groot gedeelte van deni teK« 
&erGaïerieduPalait'R<>r* 
1786 — 17S8, 59afleve"n* 

gen. ~ .5.°' U >Mt%f' 
{Het IKsrvolg vandenW™ 
schen reiziger), ent- J* 
schreef hem toe de ^ " 
deling over deherstw™ 
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d«rJesuiten en de openbare 
opvoeding; maar dit werk 
is van den abt PBOYART , 
wiens werken in 1818 — 
1819; door MÉQUINON , fils 
ainè herdrukt en in het licht 
gegeven zijn» 

FONTENAY. ••— Zie BRÜMOY 
en LONGÜEVAII. 

FoNTENEMiE (BËUNABDUS IE 
BOVIER DE) , werd den 11 
Februarij 1657 te Rouanen-
geboren; zijn vader was een 
regtsgeleerde, en zijne moe» 
der He luster van den groo-
ten GOKNEIUJE. Dit kind, 
bestemd, om bijna eene eeuw 
te leven, zegt de abt TRÜ-
BLET , scheen zelfs op den 
dag zijner geboorte van zwak
heid te zullen sterven. De 
jonge FONTENELXE volbragt 
zijne studiën te Rouanen bij 
de Jesuiten, die hij, altijd 
bemind heeft. In den ou
derdom van 13 jaren, in de 
klasse der rAêtarica zijnde , 
vervaardigde hij voor den 
prijs der schoolgedichten, 
een dichtst ukje, dat waardig 

, werd gekeurd, om gedrukt, 
doch niet om bekroond te wor
den. Na zijne natuurkundige 
cursus ten einde gebragt te 
hebben', volbragt hij die der 
regtsgeleerdheïd, werd tot 
ndvokaat bevorderd, bepleitte 
eene zaak, verloor dezelve, 
en beloofde niet meer te zul* 
len pleiten. Hy liet de ba
lie varen, om zich op de 
letterkunde en wijsbegeerte 
tosteleggen* msschen welke 

hij zijnen tijd verdeelde. In 
1674, in den ouderdom van 
17. jaren kwam hij té Pa
rt/t; 20 jaren oud zijnde» 
vervaardigde hij een gedeelte 
der zangspelen PSYCHE en 
BELLEROPHON , die in 1678 
en 1679, onder den naam 
van THOMAS CONEILLE, zijnen 
oom, in het licht versche
nen. In 1681, liet hij zijn 
treurspel ASPAR ten tooneeie 
voeren.- Hetzelve werd niet. 
gunstig opgenomen, en jrij-
ne beoordeeling kwam met 
die van het publiek Overeen j 
zoodat hij zijn 'handschrift 
in het vuur wierp. Zijne 
Zamen spraken der Dooden ,; 
in 1683 in het licht gege
ven, genoten een gunstiger 
onthaal. Er stralen letter-, 
kunde en wijsbegeerte in 
door, de zedeleer wordt er 
aangenaam en vvelligt al te 
aangenaam in voorgedragen, 
en de wijsgeer heeft den 
schoonen geest niet al te zeer 
onderdrukt. Zie hier zijne 
overige werken, volgens de 
tijd-orde: 1.° Lettre* etc, 
(Brieven van den Ridder 
D>HBR 4;'...), 1685. Dezel
ve zijn vol geest, maarniet 
van 'dien geest, welke in 
Brieven vereischt wordt. Men 
gevoelt al te zeer, dat.men 
er geest in heeft willen bren
gen , en dat dezelve de vrucht 
eener koele en afgemetehe 
verbeeldingskracht zijn. —? 
2-° Entretient etc. (Gesprek* 
ken over de veelheid der 
Werelden),1686. Dit werk, 
zegt de schrijver der êeaw 



208 F O N. 

Vatv LODEWIJK XVI. was het 
eerste voorbeeld der moeije-
lijke kunst, om bevallighe
den zelfs over de wijsbe
geerte té verspreiden." Maar 
zulks was een gevaarlijk 
voorbeeld, Wijl het ware tooi* 
gel der wijsbegeerte is orde, 
duidelijkheid en vooral waar
heid; en men, sedert dit 
geestige werk, niet dan al 
te dikwerf getracht heeft, 
om deze eigenschappen door 
aardigheden, kwinkslagen, 
valsche sieraden te doen 
vervangen, Die werelden, 
reeds zeer twijfelachtig op 
xich zelve, zfln gedeeltelijk 
op dehersenschimmige dwarl-
winden vat) DESCARTES ge
grond. — 3.° Histoire etc, 
{Geschiedenis der Godspra-
hen), 1687, uit de verve
lende zamenstelling van VAN 
DALE, over hetzelfde onder? 
werp ontleend, i Dit werk, 
op zich zelve in eenen ligt* 
zinnigen en oppervlakkigen 
stijl geschreven, werd in 
17G7 door pater BAI/TUS we* 
derlegd. Het Werk van de
zen' Jesuit, onder den titel 
van Aritvvoordop de Geschie
denis der Godspraken iii het, 
licht gegeven, scheert aan 
FONTENËM,E zoo beslissend 
toe, dat hij er niet op ant
woordde, zeggende, dat de 
duivel zijne zaak gewonnen 
had, Men moet echter be
kennen , dat zijn gevoelen 
over de godspraken, ofschoon 
geschiedkundig valsch, wel-
ligt echter niets berispelijks 
zouden hebben bevat, indien 

hij' er geene grondstellingen 
had ingelast, die tegen 
de grootste waarheden «ou
den kunnen worden aange
wend , en tot een treurig 
Sceptieismus geleiden. De 
ongodsdienstige .geest open» 
baart zich nog duidelijker in 
het Verhaal van het Eilaiii 
Borneo. Het ïs niet geheel, 
bewezen, dat dit geschrift 
van hem is ; de meeste Ie» 
vens,beschrijvers hebben hem 
zulks, volgens de getuige
nis van BAYLE , die er wei-
ligt zelf de schrijver van is, 
toegekend. — 4.° Poésiet 
pastorales (Herderszangen), 
met eene Verhandelingover 
den Herderszang, en eene 
Biiitenrede over de Oude» 
en JViettweren, 1688. Dfl 

lieden van smaak, wille" 
niet, dat die Herderszangen 
in het ongekunstelde en na* 
tuurlijke naast die vanTflE-
OÖRITUS en VIBGIUÜS (zul
len geplaats worden. Debet-
dèrs van FONTENELLE, zegge» 
zi j , zijn of hovelingen ot 
saletjonkers. Het js ; eene 
nieuwe wijze van herders
zang , die. eenige overeen* 
komst met den Roman heelti 
en tot welke de.AsTBEAvan 
D'URPÉ dn-de blijspelen van 
AMINTAS en van den̂  Pastor 
Mdo het voorbeeld hebben 
geleverd. (Zie THEOCBITÜS* 
VIRGIHUS) 5.°yerschei-
dene deelèn der Verhang 
lingen der Akademie van 

Wetenschappen, Fas**8**' 
LE werd er in 1699, tot se
cretaris van benoemd. n> 
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vervulde dezen post, gedu
rende 42 jaren, en leverde 
jaarlijks een deel van de Ge
schiedenis dier maatschappij. 
De algemeene voorrede wordt 
op prijs .gesteld. In de Ge
schiedenis verspreidt hij dik
werf licht over duistere on
derwerpen. De Akademiscke. 
Lofreden, in deze geschie
denis verspreid, zijn afzon
derlijk in 2 dl." gedrukt. 
Het. is vooral in deze Lof 
reden, dat hij al de behaag
zucht van den schoonen geest 
ten- toon spreidde. » Zijne 
afbeeldsels, zegt een criti
cus , zijn met kunst geschetst, 
en hoewel gevleid , behou
den dezelve echter eene zei
kere gelijkenis, waaraan men 
ze kan erkennen.. Hij door
grondt'niets, loopt over al
les ligtelijk heen, schijnt 
met zijn onderwerp den spot 
te drijven, geeft den lezer 
geene gelegenheid tot naden
ken , zoekt enkel te verma
ken , verrast hem somtijds 
door vernuftige en geestige 
trekken ; alom ontdekt men 
de listige handelwijze eenér 
behaagzieke {coquette) waar
van het blanketsel de eenige 
bevalligheid uitmaakt." —-
6.° Histoire etc. {Geschie
denis van het FranscheToo-
neel) tot CoKNEiiiLE, met het 
Leven van dien beroemden 
tooneelschrij ver. Deze zeer 
beknopte, doch met keuze 
geschrevene, geschiedenis is 
vol luimigheid. — 7.° Rè-
jlexions etc. {Overteegingen 

X. DËEI» 

I over het Dichtkundige deg 
tooneels en des Treurtoo-
neels), dit is een der meest 
doordachte werken van FON« 
TEKEM,E, en welligt datgene » 
waarin hij, minder schoonen 
geest schijnende, hij meer 
een verstandig man schijnt* 
— 8.° Elêmens etc. {Grond
beginselen der Meetkunde 
van het oneindige), in 4.t°, 
1727; een werk, waarin de 
meetkundigen geene andere 
verdiensten dan de vorm er
kend hebben. —> 9.° Een 
Treurspel, in on rijm, en 
zes Blijspelen, die noch de 
eene noch de andere. zeer 
topneelkundig, en van vuur 
en' komische kracht ontbloot 
zijn. — 10.° Theorie, der 
Cartesidansche Maalstroom 
men, een werk, dat, indien 
het niet de vrucht van zij
nen ouderdom i s , zulks ver
diende te zijn. FONTENEMJB 
was een groote bewonderaar 
van DËSCARTES, en verde
digde tot aan zijnen doodde 
dwalingen, door welke hij 
zich in zijne kindschheid had 
laten innemen. •— 11.° Dit-
cours etc. (Zedelijke en wijt* 
geerige Verhandelingen), los-
se Stukken, waarvan het 
dichterlijke zeer zwak i s ; 
Brieven, onder welke men 
er eenige bevallige vindt, 
enz. Al deze verschillende 
geschriften zijn gezamenlijk 

!

' (met uitzondering der aard-
rijks- en natuurkundige wer
ken), in 11 dl.» in 12.w>; 
onder den titel van OSuvret 

O 
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iHverm* Pawj«r1758, Uêb 
Mi 1767, met eenen nieuwen 
titels en in 8.dl« in 8VQ, 
Parijs, 1790 uitgegeven, 
Men haiïer in Hol/andxeeiB 
twee uitgaven van in het 
licht gegeven , «Ie eene in 
.3 Mt*.ia M, 1728; de an
dere in .3 M.n in 4.»-, 1729; 
•beide met platen voorzien, 
Joof PiCAnD gegraveerd, üe« 
zeive worden door 4e boe
kenvrienden gezocht,, doch 
eijn veel,-minder volledig, 
«Jan-de-uitgave in 11 dl.n, in 
U2.«>« HetwasFoNTENKiAE, 
die in 1732 de nienwe uit
gave van het Woordenboek 
•vnn-kunsten en wetenschap
pen,, daorïTHOMA-sCortNEUAE 

Jeverde.,,... Ondanks een 
in schijn niet «eersterk lig-
eh aamsges tel, bad IONT*:-
s<txiJs nooit cenige aanmer
kelijke ziekte, zelfs niet eens 
de kinderziekte gehad. Hij 
bad.geeneand ere gebreken des 
«uderdoms dan doofheid ,en 
verzwakking des gezigtfi.,-en 
«o'g deed deze verzwakking 
«ich.. eerst in: den -.ouderdom 
van meer dan -90 jaren ge- ; 
voelen.. Toen nienbem^ens j 
beklaagde nv-er ^e langzame j 
verzwakking zijner zintui- . 
•gen, antwoordde hij.- » Zij 
zij" mijn grof equipage, dat 
ik voor mij uit de eeuwig-
beid in**nd," Hij overleed 
den ?9 Januari) 1757. Een« 
eachte^n gezellige inborst 
beveiligde hem niet voor den 
menscheribaat ten voor het 
vuige eigenbelang. De men* 
schea zijn dwaas en ondeu-

gend zeide hij ; maar zoo
danig als zij zijn, moet ik 
met hen leven, en heb mij 
zulks reeds vroegtijdig ge-
Zegd, Zijne vrienden vet. 
weten mem dikwerf, gebrek 
aan gevoel: het is waar,dat 
hij niet geschikt was, voor 
degene, die warmte in de 
vriendschap willen. Zeer 
dikwijls bezocht hij Mevrouw 
BE TENCIN; toen hij haren 
dood vernam, zeide hij: Wel 
nu, dan zalik bij'Mevrouw 
GEOfFRtx (zie da* art.) £««« 
eten. Ook had hij veel om
gang met den abt DUBOS, 
dien bij zijnen vriend noem
de. Toen men eens aan de
zen , jn liet eerst van den 
tijd, eenen bos aspergien 
ten geschenke had gegeven, 
kwamen zij overeen; ten ein
de aan hunnen «nderlingen 
smaak te voldoen, om de
zelve" gedeeltelijk met «ü0 

en gedeeltelijk'met saus te 

doen toebereiden; vóo'r bet 
tusscheng«regt i wordt fif" 
«os door, eene beroerte ge
troffen , en valt bewusteloos 
neder; FONTEN-EX-I* loopt aan
stonds op den trap, en roept 
tot de keukenmeid: Al de 

aspergiè'n met san*, <" * 
aspergien met saus ! Ofschoon 
hij in eenen bekrompen staat 
geboren was, liet hjj eene 
grqote fortuin na; d a a r ZT 
ne wijsbegeerte hem van «e 
zucht' om opeen te stapelen» 
en tyj -de hoedanigheid v̂ n 
schoonen geest, die van/ " 
nancier te voegen , niet ha» 
kunnen bevrijden. Men z« 
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breedvoeriger bijzonderheden 
over/ FONTENELLE vinden in 
de Mémoires etc. (Gedenk
schriften om te dienen lot 
de Geschiedenis van zijn Ie-
ven en zijne perken), dooi
den abt TRUBLET, Amster
dam , in l2.mo, 1761; maar 
men moet zich te binnen 
brengen i. dat het een be
wonderaar en iofredenaar i s , 
die ten gunste van zijnen 
held al de hulpmiddelen der 
geestdrift ontwikkelt. Éen 
schrijver.met even veel ijver 
bezield voor de goede grond
beginselen, a!s voor den goe
den smaak en de schoone 
letterkunde, heeft hem ger 
lioemd » een man, zonder 
karakter en zonder bepaalde 
bekwaamheid, half wijsgeer 
en half schoone geest; een 
huichelaar, wiens werken 
alle ontsierd zijn, dooreene 
aanhoudende gemaaktheid van 
denkbeelden en uitdrukkin
gen , door gedwongene en, 
gezochte tooncn, door aar
digheden; die in de weten
schappen niets heeft uitge
vonden , en enkel de begaafd
heid bezat, om de uitvin
dingen van anderen met orde 
en duidelijkheid voor test el
len." 

FONTÈTE. ,—• Zie FEVRET. 

FONTI(BARTHOLOMEUS) , in 
bet Latijn FONTIÜS, een ge
leerde Florentijner, in 1445 
geboren, maakte zich be
mind by PICO van Miran- \ 
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dula, bij MAKSILIO FICINO, 
HIERONYMÜS DONATO, en an» 
dere bekwame schrijvers zij
ner eeuw. MATHIAS COR-
VINUS, koning van Honga
rije, vereerde hem met zij
ne vriendschap, en gaf hem 
het opzigt over de beroem
de Bibliotheek van Bude. 
De voornaamste schriften van 
FONTIUS zijp: een Commen-
tarium pp PERSËUK; rede
voeringen; alles te Frank» 

fort verzameld, en in 1621 
in 8.vo gedrukt. Deze schrij
ver overleed in 1513. 

FoNTRAIIiLKS (LoDEWUK D* 
ASTARAC , Markgraaf van), 
werd door MONSIEUR (GASTON) 
verkozen, om in Spanje over 
een verdrag te gaan onderhan
delen, hetwelk hem de midde
len verschafte, om den kar* 
dinaal DE RICHEWEÜ te ver
wijderen ; maar hij had het 
geluk van niet, zoo als de 
Heer DE CINQ-MARS te wor
den aangehouden. Na den 
dood des kardinaals kwam 
hij in Frankrijk terug, en. 
overleed eerst in 1677. Hij 
heeft geschreven: Relation 
etc. (Verhaal der bijzon
derheden des hof* geduren
de de gunst van den Heer, 
DE Cfm-MABs): hetzelve* 
is in .het 1.* dl. 'der"&$-, 
moires van MONTRÉSOR ge
drukt. , •>, , ," 

-j- FOPT (JESSE), een in . 
de geneeskunde -'zeer erva
ren Engelsche arts , kwam 

2 •..: 
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te Londen, «n werd als 
leerling, bij zijnen oom, een 
zeer achtbaar artsenijberei-
der, geplaatst, alwaar hij 
weldra ontdekte, dat zijne 
tegaafdheden en zijne kun-
•de , die van zijnen meester 
overtroffen; hij' verliet daar
op zijnen oom, en kwam in 
de ziekenhuizen van Londen. 
Nog zeer jong zijnde, begaf 
fojj zieh naar Rusland\ al
waar hij na zijn examen in 
vde Latijnsche taal, door den 
Hoogleeraar PAULA.» onder
sgaan te hebben, hij als be-
voorregt arts in het coïlegie 
van St. Petersburg werd 
toegelaten; daar de Russen 
gebrek aan goede heelmees
ters hadden, ontving hij al
lerlei aanmoedigingen,' ten 
«inde in Rusland te blijven, 
doch hij verlangde, om naar 
zijn vaderland terug té keeren. 
Foor kwam als heelmeester 
in het ziekenhuis van Mid-
dtete#i hetwelk toenmaals 
in eenen zeer bloeijen-
dén staat was. Kort daar-
na begon hij zijne heelkun
dige wetenschap Voor zijne 
bijzondere rekening uitteoe-
fenen, en verkreeg in de 
uitoefening van zijn beroep 
eene vrij aanzienlijke for
tuin , en vervolgde zijnen 
staat tot in eenen zeer ge
vorderden ouderdom. Hij is 
den 2r October 1826 over
leden. Behalve talrijke wer
ken , betrekkelijk zijne 
Kimst, heeft FOOT in 'het 
Jicht gegeven: — ï.« Ver
dediging der Wett-lnditche 

landb ouwers..— 2.° Levent-
leschrijving van JoAHSES 
RUWER, enz. 

-J- FOOTET (SAMÜEL) , een 
Engelsche tooneelspeler en 
schrijver, door zijnelandge-
nooten de nieuwe ABISTO' 
PIIAÜES bijgenaamd, in 1W9 
te Trnno, in het graafschap • 
Cornwallis uit eene aan» 
zienlijke familie geboren» j 
verkwistte in korten tijd 
eene aanmerkelijke fortuin, 
welke hem zijn vader als 
lid van het parlement, had 
nagelaten, verviel in schul
den, welke hij niet kon be
talen , werd toóneelspejer uit 
nooddwang, en begon w • 
1744 op het tooneel van 
Hap - Market te tonden % 
door de rol van OTHEH"» 
en eenige andere treurspel-
rollen, waarin hij niet den 
minsten roem behaalde. Na, 
gedurende twee jaren, nieu- t 
we listen te hebben uitge
dacht, öm aan de vervol
ging zijner schuldelschérsta 
ontsnappen, zag me« hem 
eensklaps voor zijne eigen» 
rekening dat zelfde tooneel 
van Hay-Market openen» 
waarvan hij tegelijkertijd »6' 
stuurder, 'schrijver en »£ 
teur werd, en voor hetwe»» 
ke hij, onder de algemeen» 
benaming van Morgen'™'^ 
lustigingent een aantal He
kelende Blijspelen schreeif 
waarin hij onder de belag* 
chelijkste gedaanten bekenfle 

Eersónen, overheden ,ge"e(,s" 
eeren, beroemde acteurs» 
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mannen haar' de mode en 
zelfs aanzienlijke dames voor
stelde. . Deze stukken 'geno
ten van het publiek een 
zeer gunstig onthaal en wer
den» ondanks de tegenkan
tingen van eenige overheden, 
dikwerf gespeeld. FOOTE 
belastte zich in dezelve met 
onderscheidene rollen, met 
eene buitengewone snelheid 
van de eene tot de andere 
overgaande, en in zijne ge
daante-herscheppingen , noch 
de vriendschap, noch het 
ongeluk sparende. De on
betamelijkheid van dit ge
drag, deed hein in regteit 
betrekken , en tot vrjj ster
ke geldboeten veroordeelen; 
de overheden van West-
Munster , door eene acte 
van het parlement, welke 
het aantal der schouwburgen 
bepaalde, gernagtigd, deden 
Uien van Hay~Market slui
ten. Later deed hem een 
voor FOOTE noodlottig toe
val (zijn been was ten ge
volge van eenen val van het 
paard afgezet moeten wor
den), door den invloed van 
den Hertog van York, zij
nen beschermer, eene ver
gunning voor zijn gcheele 
leven , bekomen , om zijn 
tooneel, gedurende de slui
ting der beide voornaamste 
schouwburgen van Londen, 
geopend te houden; hij ge
noot als toen meer dan ooit 
de gunst van het publiek» 
en hjj zou eene aanzienlijke 
fortuin hebben kunnen ver-

0 

zamelen, indien niet het 
spel al zijne inkomsten ver
slonden had. Daar zijne ge-
neesheeren hem hadden aan
geraden, om ter herstelling 
zijner gezondheid, eenereis 
naar Frankrijk te onderne
men , stierf hij in 1777 bij
na plotsehjk te Dover, óp 
den oogenblik, dat hij ge
reed stond, om het kanaal 
overtesteken. Als een be
wijs zijner steeds vaardige», 
geestige invallen wordt de 
volgende bijzonderheid ver
haald : FOOTE had den Graaf 
SANDWICH in een belagche-
lijk licht gesteld; deze ver
nam zulks., en toen hij hem 
eens ontmoette, vraagde hij. 
hem: » Ik wènscbte wel 
eens te weten, FOOTE, of 
gij eens aan de V r . . . . o§ 
wel aan de galg zult ster
ven." »MijlorJ," antwoord* 
de deze oogenbHkkelijk,, 
* dat zon alleen daarvan af
hangen, of ik bet met owe 
minnaressen of met uwe 
grondstellingen hield " Ve
le belagchelïjke bijzonderhe
den bevat COOKB-'S , Mem. of 
SJÏM FOOTE. Londen, 1S0&. 

FOPPENS (JOANNES FBAN.-
CISGUS), te- Brussel gebo
ren, was achtereenvolgend* 
Hoogleeraar in de wijsbe
geerte te Leuven, kanonik 
van- de kerk van Brugge, 
kanonik van Mechelen en 
Aarts-diaken. Hij overleed 
den 16 Julij 1761, in den 
ouderdom van 72 jaren, Zij-
3 
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ne begaafdheden, zijne deug • 
den, en vooral «ijn gods
dienstijver, deden hem al
gemeen betreuren. Er be
staat van hem: 1.° Bibïïo' 
Iheca befgica, Brussel, bij 
aijnen broeder PETBUS FOP-
PKNS, 1739, 2 dl.« in 4.w, 
waarin hij de werken van 
AUBERTUS I E MIRE, FRAN-
ciscirs SWERTIUS en VALE-
BIUS ANDREAS , over de Bel
gische schrijvers heeft doen 
voorkomen. Hij heeft groo-
te bijvoegsels tot die schrij
vers geleverd , en de Bel' 
gische Bibliotheek, van het 
jaar 1640 i met welk jaar , 
die van VALERIOS ANDREAS 
eindigt, tot het jaar 1680, 
voortgezet. Dit werk wordt 
op prijs gesteld, en ver
dient zulks in vele opzigten; 
men zou er echter, eenig-
zins meer oordeelkunde en 
naau Wkeurigheid in wen» 
Schen. — 2 / Eene uitgave 
der Diplomatische verzame' 
ling van AUBERTUS I E MI-
BE, Brussel t 1723, 2 dl.n 
in fbl. 

met.nieuwe aantee-
Iceningen en tafels verrijkt; 
én met een aantal handves
ten vermeerderd, die aan 
AUBERTUS &E MIRE onbekend 
waren. Hij voegde vervol
gens 2 dl.n in fol. bij deze 
verzameling het eene in' 1734, 
het andere in 1748. — 3.° 
Bistoria episcopatus Ant-
verpiensis, Bmssel, 1717, 
in 4.to _ 4,o Higtoria igm 
eopatv, &ylm ducensis, 
Brussel, 1721, in 4.to _ 
5.° Chronologio Sacraepis-

coporttmbetgii abannolMl, 
ad annum 1761, in 12.n>o, 
een dichterlijk werk, met 
geschiedkundige aanteeke-
ningen in onrijm. — 6." 
Een aantal latijnsche dicht-
stukken, de meeste van 
kracht en • vuur ontbloot, die 
de hoofdvereischten der ware 
dichtkunde uitmaken» doolt 
altijd wijs in het doel en 
de inzigten des schrijvers. 

FORBES (JOANSES); een 
Schot, Hoogleeraar der god
geleerdheid en kerkelijke 
geschiedenis aan de Univer
siteit van' Aberdeen in 1648 
in den ouderdom ,van 55 ja
ren overleden, liet Geschied' 
kundige en Godgeleerde In-
stellingen na, welke men 
in de .verzameling zijner 
werken aantreft, 1703, _2 
dl.n in fol, Dit is eene uit
gebreide verzameling, waar
in de schrijver de Christe
lijke leer behandelende, te
gen de klaarblijkelijke waar
heid der daadzaken, beweert» 
dat verschillende omstandig
heden er veranderingen J" 
gebragt hebben. Men beeie 
eene beknopte uitgave va" 
dit tot voedsel van de voor-
oordeelen der protestanten» 
zoo geschikte werk, ]*{~ 
vaardigd, Zijn vader KVIL' 
TRICIUS) , Bisschop van A" 
lerdeetl in 1635 over leg 
gaf een comtnenlariiw °" 
het Boek der Openbaring* 
1646, in 4.» in het Mw' 

FORBES (WiLUAM),ee«te 
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Protestansche bisschop \anj£-
dimènrg, heeft zich eenen 
naam verwarven, door zijne 
Overwegingen over de weder-
leggende godgeleerdheid, in 
hetlatijn, Frankfort; 1707, 
in 8.vo Hij overleed in 1654 
in. het 49.e jaar van zijnen 
ouderdom, eenen zoon na
latende , die de Catholijke 
godsdienst omhelsde. 

FOBBES (DUMCAN), lord, 
president der zitdagen van 
Mdimburg in 1747, in den 
ouderdom van 62 jaren over
leden , .is in Frankrijk be
kend , door de vertalingen , 
welke Pater HOUBÏGANT van 
zijne Gedachten over de 
Godsdienst van zijnen Brief 
aan eenen Bisschop enz . , 
Lyon , 1769> in 8.v° in het 
licht heeft gegeven. Deze 
schriften hebben een niet al 
te gunstig onthaal genoten. 

FORBIN (TosrsANUs; DE)-, 
meer bekend onder den naam 
van kardinaal DE JANSON, 
uit cene beroemde familie 
van Florence was achter
eenvolgend, Bisschop van 
Digne, Marseille en Beuu-
vais, LoDEWiJK X I V . met 

•zijne bijzondere bekwaam
heid voor de staatszaken 
bekend, benoemde hem tot 
Hoogstdeszelfs afgezant in 
Polen, JOANNES SOBIESKI , 
die gedeeltelijk .aan zijnen 
invloed, den troon dier re-
republiek te danken had , 
bewees er hem zijne erben-

!

tenis voor, door hem tot kar
dinaal te doen henoemen. 
Onder INNOCENTJÜS XII» en 
CLEMENS X I . naar Rome ge
zonden ,', behandelde hij • de 
Fransche aangelegenheden 
met. zoo vele wijsheid, dat 
hij. in 1706- met den post 
van groot aalmoezenier wercF 
vereerd. Hij overleed te 
Parijs in 1713 in den ou
derdom van 83 jaren. - Hij 
was een geestig man, zeer 
.vlug in zijne antwoorden en 
wiens, onderhoud met aange
name kwinkslagen doorzaaid 

• was. Ook was hij een der 
vurigste' tegenstanders van 

• de Verdediging der Cusuis. 
ten. Er .bestaat eene een-
mur, die hij t nog ..Bisschop 
van Digne zijnde, tegen de-

i zelve- in het licht gaf. • 

! - FORBIN (FRANCISCUS TOS* 
SANÜS DE) , neef van den-
voorgaande, meer bekeniV 
onder den naam van Graaf van 
Rosemberg, verliet Frank
rijk , wijl hij, in een twee
gevecht een zijner vijanden*, 
gedood bad. Hij keerde ver
volgens in hetzelve terug-; 
maar daar hij in Ï69&» i»* 

: den slag van Marsttgüa.s ge-
.kwetst was, deed* hijsdc ge
lofte van Trappüst' te WOR-
den. Hij vervuld» d^zelvie 
omtrent tien- jaren» later», 
nam den naam va»-broeder 
AitsENUS aan , en- werd naar 

• Bum-Solazzv ,. in Tos-kane 
gezonden, om ,er' flen oor» 
spronkelijken . geest van € J -



216 F O B . 

/C«»^ te herstellen. Hij over
leed aldaar heiliglijk in1710. 
Men heeft het stichtelijk 
verhaal van zijn leven en 
zijnen dood in het licht ge
geven, uit het Italiaansch 
in het Fransch vertaald, in 
12.n">, door den Abt MAU-
rERTtm 

* FORBIN (CMUDIUS , Rid
der DE), in 1656 te Qavda-
ne, hrj Aix'va Provence ge
boren , begon reeds in zijne 
vroegste jeugd ter zee te die
nen , en vervolgde zulks, 
met vele schranderheid, 
moed en werkzaamheid. Na 
groot-admiraal van den ko
ning van Stam te zijn ge
weest, aan wien hij in 1686 
door den ridder van Ciuu-
noNT gelaten werd, onder
scheidde hij zich op de Adri* 
atische zee. In 1706 rand-
de hij bij Texel, met vijf 
kleine schepen, eene vijan
delijke escorte van 6 'oor-
logschepen van 50 tot 60 
stukken aan, een derzelve 
maakte hij buit, verbrandde 
een ander, boorde een derde 
in den grond, en verstrooi
de de overigen. Schout-bij-
hacht geworden zijnde, dreef 
hij in de Noordsche zeeën, 
drie verschillende Engelsche 
vloten uiteen, die voor Mos-
coviè- bestemd waren. Bij 
zijne terugkomst versloeg hij 
«iet DÜGUAY-TROWN eene an
derei Engelsche vloot. Zijne 
zwakheden, of l i e v e r ' h e t 
misnoegen, dat h|j over de 
ministers koesterde, nood

zaakte hem de dienst te ver
laten; in 1710 zette hij zich 
in de nabijheid van Mar-
seïlle neder. Hij overleed 
aldaar in 1733» FOBBIN ver
diende door zijne dapperheid 
en door zijnen ijver in de 
vervulling zijner pligten, het 
vertrouwen van JÉ<ODEW]JK 
XIV. , en de achting zijner 
natie. Hij verbond zichaan 
degene, die onder hem dien
den , en liet de gelegenheid 
niet voorbijgaan, om dezelve 
aan het hof bekend te ma
ken. FORBIN had het hoofd 
van een en veldheer en de 
hand van eenen soldaat. Men 
zal verscheidene trekken ee-
ner zonderlinge dapperheid 
in zijne Memoriën aantref
fen, in 1749, in 2 dl." m 
12.mo door BEBOUMT in. In
licht gegeven, en herdrukt 
in 1781. 

FORBÏSHER' of liever Fno-
BISHER (Sir MARTIN)» een 

Engelsche stuurman, teDon* 
ensier in Yorkshire geboreri, 
onderscheidde zich reeds 
vroegtijdig door 3i>e zee* 
togten. De koningin Enz*' 
BETH zond hem in 1576 m 
drie schepen, om de Jan** 
engte op te zoeken, wel 

men meende ten noorden w 
Siberië te zijn, en weK« 
dienen moest, om lang» > 
Noorden, van het West" 
naar het Oosten 'té kom»»' 
Maar deze reis, zoo als oj» 
die welke hij twee jaren w 
ter ondernam, en al der 
zen, welke men na m 
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'tijd 'met dat doel onderno
men heeft, hebben niets te 
weeg gebragt, wijl deze 
doortogt werkelijk niet be
staat; want indien men voor
onderstelt , dat de beide vas
te landen nergens aan elkan
der raken , zouden de ijsber
gen nog eiken doortogt on
mogelijk maken (Zie Coojcj. 
FOKBISHER, die met de na
tuurlijke historie geheel on
bekend was, bragt van zij
ne reizen eene menigte stee-
nen terug, die hij uit de 
bergen van dat land had doen 
halen. Hij verbeeldde zich, 
dat dezelve • goud en zilver 
zouden bevatten,' maar na 
dezelve wel onderzocht te 
hebben, vond hij er niets in, 
en inen bediende zich van 
dezelve, om de wegen te he-
straten. Kort na deze twee
de reis werd hij door den 
admiraal HOWABD tot ridder 
verheven, en wel tot be
looning der bewijzen van 
dapperheid, welke hij in 
1588, in een gevecht tus-
gchen de Engclsche en Spaan-
sche vloot had gegeven. Na 
zich op zee onderscheiden 
te hebben, deed hij zulks 
ook nog te land. Hij land
de in Hretagne, om «ene ver
schansing bij Crozon te be
legeren. Deze plaats gaf 
zich na eenen dappefen te
genstand over; maar FOR-
BisHEii werd er gewond, en 
overleed aan zijne bekomene 
Wonden te Vlymouth in 1594. 

O 

* FöRBONNAlS ( F R A N C Ï S C U S 

VERON DE), algemeen inspec
teur der fabrieken, en Jid 
van het Instituut, werd te 
Mans in 1722 geboren. Hij 
was eerste schrjjver onder 
SILHOUETTE, tegenboekhou-
der der geldmiddelen, en be
wees groote diensten aan dat 
departement. Er bestaat van 
hem: I,oMxtraitetc. (Uit
treksel van den geest der 
wetten, met aanmerkingen,), 
1750, in 12.mo __ 2.° The
orie en praktijk van den 
handel en de zeevaart, door 
D. ü . USTARIZ , uit het 
Spaansch vertaald, 1753, in 
4.ro Onder andere belangrij
ke zaken verneemt men door 
dit "werk, dat Spuitje, se
dert 1492 , het tijdstip der 
ontdekking en verovering 
van Amerika, uit de nieu
we wereld heeft getrokken 
9,160,000,000 piasters, die 
men thans op meer dan 50 
duizend millioenen zou kun
nen schatten. •— 3.° Conti-
dérations etc. (Overwegin-
over de geldmiddelen van 
Spanje met betrekking tot die 
van frankrijk), Parijs, 1753, 
in 12.'n° — 4.° Principes 
etc (Huishoudkundigegrond
beginselen en toaarnemin-
gen), Amsterdam, in 1767-, 
2 dl.n — • 5.° Analyse etc* 
(Ontleding der grondbegin
selen over den omloop der le
vensmiddelen en den invloed 
van het gereed geld op de
zen omloop)^, Parijs, 1800", 
in 12.mo enz. FOBBONNAIB 

5 ' .,: ' f" ... 
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heeft daarenboven eenige los* 
se dichtstukken, aanteeke-
ningen in het dagblad van 
DÜPONT DE NEMOURS, in het 

. licht gegeven, en verscheiden 
artikels voor de Encyclope
die geleverd. Hij is te Pa 
rijs den 20 September 1800 
overleden. 

_„ — w-r" 

lome, was van Béziersy al
waar hij in 1534 geboren 
werd, en in 1578, overleed. 
Zijne schriften bestaan in 
Latijnsche en Frantche Ge-
dichten,\m, in 8.vo, bei
de seer onbeduidend; in 
regtsgele,erde werken, die 
minder slecht zijn, en. in 

feschiedenissen. De titels 
ezer werken zullen een 

denkbeeld van zijnen gedwon
gen en gemaakten stijl kunnen 
geven: 1.° Necromantie, 
tive occulim jurisprudentie 
iractatus, in cenium vigin-
ti qninque dialogus distinc-
tut. — %° Sphem legalis 
dialognt units. — 3.° Cu-

,pido jurisperiius, in vigen-
ti duo capita divittus,'— 4.° 

•Tenui juris civiles, Hve de 
alimentii capita triginta 
continent, — 5,° Aviarium 
jurit ciiiiïis in nnvem ca
pita partitum. — Q,° Com-
mentarim in iitnlum de 
jttstitia et jure Hb. 1 Di-
•fffftortim.—- 7.° Traetatio 
ailucida rei criminalis, in 
gnatuor digesta purles. — 
8,° CommeMarim nobilisin 

Jura feudorum. <— Hij had 
tot broeder PETRUS FOUCA-
DEI. , koninklijk hoogleeraar 
der wiskunde, in 1577 over
leden, van wien er eene 
vertaling in het Fransch 
bestaat van EUCI.IDES, en 
van de Meetkunde van OBON-
TIÜS FINB , en eene 'reken' 
kunde, in 4 boeken. 

FoRCE ( J A C O B U S NoMPAB DE 
CAUMONT, Hertog DE w), 
zoon van FnANCiscüs, Heer 
van LA FORCB, die geduren
de de woord toon eelen van den 
BARTHOLOMEUS-nacht, met 
ARMAND, zijnen oudsten 
zoon, in zijn bed werd ver
moord , werd in 1559 gebo
ren. JACOBÜS, die pas 9 ja
ren oud was, en met hén te 
bed Jag, verborg zich zoo 
behendiglijk tusschen het 
ligchaam 'van zijnen vader, 
en dat van zijnen broeder, 
dat hij aan het staal dej , 
moordenaars ontsnapte, «ij 
•is het zelf, die deze gebeur
tenis heeft beschreven in 
Memoriën, die nog in zij™ 
huis bewaard, en in de Hei)' 
riade aangehaald worden. 
[Het is ten minste aldus» 
dat MEZERAY zulks verhaalt. 
maar er bestaat een ander 
verhaal van , dat geloofwaar
diger schijnt; volgens het
zelve zou een paardekooper» 
de buurman van FBANOISCÜS 
DE CAUMONT, hem van het ge
vaar ondcrrigt hebben, waar* , 
op hij met zijne beide zo* 
nen zijn huis wilde verlaten, 
toen een der moordenaars» 
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MARTIN genaamd, de kamer 
binnen stoof. De smeektoo-
nen van den ongelukkigen 
Vader en eene belofte van 
3000 kroonen, deden hem 
Van gevoelen veranderen. 
MARTIN geleidde CAUMONT en 
zijne kinderen naar een vei
lig huis ; maar de graaf van 
GORONAS kwam er hen uit-
sleuren, en zij werden naar 
de plaats der inoordtoönee-
len gevoerd. De vader en 
Zijn oudste zoon vielen onder 
de slagen der moordenaren. 
De jonge JACOBÜS liet zich 
ook vallen, onder hét geroep 
van ik ben dood! Een bede
laar redde hem, en niet dan 
met vele gevaren kon hij zich 
naar den schoot zijner fami
lie begeven] , vanwaar hij 

•/. iri dienst van HENDRIK IV. 
kwam, hij streed vervolgens 
Voor de hervormden tegen 
LODEWIJK XIII . , vooral in 

'het beleg van Montaubdn 
in 1621." Toen in het vol
gende jaar tA FORCE zich 
van de dwalingen en oproe-
rige kuiperijen der hugenoo-
ten had losgemaakt, nam hij 
Pignerol in, en versloeg de 
Spanjaarden te Carignan in 
1630. Vier jaren daarna be
gaf hij zich naar Duitsch-
"land, deed het beleg van PAi-
lipsburg opbreken, 'sprong 

;Heidelberg bij * nam Spiert, 
in 1635 in. Na gewigtige • 
diensten aan-den staat te 
hebben bewezen, verzocht 
hij om, en verkreeg bij zijn 
ontslag, en overleed, zat 
van dagen en roem, en met 
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den rang van maarschalk van 
Frankrijk vereerd, te Ber
gerac fen 10 Mei 1652. Hij 
was, volgens den*" abt us 
GENDBE, niet de beroemdste 
maar ook niet de minst be
kwame veldheer zijner eeuw. 

FORCE (ARMAND - NOMPAR 
DE CAUMONT , Hertog DE LA) , 
zoon van den voorgaande, en 
zoo als hij, maarschalk van 
Frankrijk , verkreeg den 
staf in 1652, wijl hij met 
roetn tegen de hugenooten 
had gediend. Het gevecht 
vanRavan, waarin hij 2000 
keizerlijken versloeg, en hun
nen veldheer COLLORÉDO ge
vangen ham, strekte hem 
zeer tot eer. Hij overleed 
den 16 December 1675, in 
den ouderdom van bijna 90 
jaren. Een lange levensloop 
scheen, als het .ware, het 
deel dezer beroemde familie 
te zijn. 

FORCE (CHAR£OTTE ROSA 
DE GAUMONT DE L A ) , lid 
van de akademie der Rico-
vrati van Padua, was eene 
klein-dochter van JACOBUS 
DE T;A FORCE, en overleed 
in 1724, in den' ouderdom 
van 74 jaren. Zij heeft den 
Franschen Parnassus door 
hare gedichten , en het ge
bied tier letteren door hare 
proza tot sieraad verstrekt. 
Men heeft van haar in het 
eerste vak eenen Brief aan 
Mevrouw DE MAINTENON , en 
e,en Gedicht, aan de Prin
ses van CONTI opgedragen, 
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onder den titel van Chd-
teaux enEspagne(Kasteelen 
in de lucht), waaraan noch 
verbeeldingskracht, noch ge
nie ontbreken. In het twee
de vak kent men van haar; 
].? Histoire etc. (Geheime 
geschiedenis van den hertog 
van Bourgondië), 2 dl.n in 
12.mo, een vrij wel geschre
ven roman, Parijs, 1621; 
—• 2.° die van MARGARE-
3MA van VALOIS, 4 dl.n in 
12.mo Partjs, 1719. — 3.° 
fie etc. (Levensbeschrijving 
van CATHARIXA VAK BOVR. 
BOS). ~ 4.* fjeg Féeg etCt 

( Ue Joovergodinnen enz). 
naamloos, in 12.mo'•— 5 ° 
mémoires etc. (Geschied
kundige gedenkschriften der 
Hertogin van Bar, zuster 

~ 6 . GUSTAAF VASA,in 

3?» i J S'^^slag van 
bï na al de werken van Me" J«fvromv DE LA i w j s 

geschiedkundig doch he t 

manesic, Zn w a s fn • I6S7 

gloren 1 W t " i n 1720 

' , n , l e t graafschap 

Angmy en ging na verloop 
van acht jaren tot die van 
Alloa bij Stirling over. Hij 
had zich reeds door eenige 
schriften bekend gemaakt, 
toen hij zich in 1760 naar 
Londen, begaf. Hij werd al
daar tot léeraar benoemd ee-
ner Congregatie dissenters 
in Moukwellstreet gevestigd. 
Na dezen post gedurende 13 
jaren te hebben bekleed, 
begaf hij zich naar 'Homp f 
hire, en vervolgens naar 
Bath, alwaar hij den 1 Qc 
tober 1796 overleed. Foit-
DYCK was in de Grieksche 
en Latijnsche talen zeer er
varen. Ook had hij zorg
vuldig de Fransche letter
kunde beoefend, en de wer
ken van FÉNÉI.ON waren «ij* 
ne geliefkoosde Ieesoefenin-
gen. Door de gematigdheid 
zijner gevoelens, had bij te 
gelijkertijd vriendschapsbe
trekkingen met [doctor PwcB 

en doctor JOHNSON , t«*,ee 
mannen van zeer tegenstnj» 
dige grondbeginselen, v?e* 
ten te onderhouden. Er be
staat van hem: 1.° Pr°eve 

over de aan den kansel'.p^ 
sende sierlijkheid, in*J'' 
Hetzelve is gedrukt achter 

'THEODORUS, of Zamensprf 
ken over de kunst, om Je

t 
prediken, een werk van zi)n 

broeder , waarvan haom*. 
FOHDYCE in 1755, eene der
de uitgave inJ2.>"0 le*8rdf* 
— 2.° De tempel der * « g ' 
een allegorische droom»IJ0'» 
en met verbeteringen» ''',' 
in 12.mo _ 3.0 leerrede* 
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voor de jonge dames en 
jonge jufvrouwen. Dit werk 
maakte veel opgang. — 4.° 
De inborst en het gedrag 
van hel vrouwelijk geslacht, 
en de voordeelen, welke jon
gelingen uit den omgang 
met deugdzame vrouwen kun-
t\en trekken; eene verhan
deling in drie deelen, 1779. 
in 8.vo Hij regtvaardigt in 
hetvelve de inborst der vrou
wen, tegen de beschuldigin
gen van lord CHESTEBPIELD. 
—,5.0Gedichlenl78Gt 1 dl. 
in 12.n>o, enz. Er straalt 
in deze gedichten meer re
denering dan dichtvuur door. 

* FORDYCE (GEOBGE), een 
beroemde Engelsche genees-

» heer, werd bij Aberdeen in 
1736 geboren. Hij heeft 
verscheidene schriften alle 
in het Engelsch nagelaten , 
onder welke men voorname
lijk aanvoert; 1.° Grondbe-
ginselen der landbouwkun-
de , en onderrigtingen over 
het groepen der planten , 
Kdimburg, 1765, 1771 , in 
8.vo — 2.° Grondbeginselen 
der beoefenende geneeskunde, 
Londen, 1768, 1784, 4.e 
uitg. — 3.° Verhandeling 
over de spijsvertering, ï-
bid, 1791, in8.vo FORDYCE 
is den 25 Junij 1802 over
leden. 

FoREST. — Zie FOKREEST 
(PETRUS) . 

FOREIRO (FRANCISCUS'V, in 
het Latijn FORËRIUS, een 

Dominikaner van Lissabon* 
in 1581 overleden, was een 
der drie Godgeleerden, ver? 
kozen om aan den Catechis
mus der kerkvergadering van 
Trente, alwaar hij zijne be
gaafdheid voor den kansel 
had doen bewonderen , te ar
beiden. Er bestaat van hem 
een geleerd Commentarium 
op ISAÏAS , in fol. in de ver
zameling der groote Critici 
opgenomen. 

FOREST (JÓANNES), schil
der des konings vm Frank
rijk , te Parys in 1636 ge
boren , en in dezelfde stad 
in 1712 overleden, was een 
uitmuntend landschapschil-
der, eri vereenigde met die 
hoedanigheid veel geest en > 
eene vrolijke inborst. Hg 
ondernam eene reis naar Ita
lië, alwaar PETRUS FRAN-
CISCUS MOLA hem lessen 
gaf, waarvan hij bijzonder 
wel gebruik wist temaken; 
hij beoefende het koloriet 
in de werken van TITIAANJ 
GIORGIONE en van de BASIA.-
NO'S. Men bespeurt in zijne 
schilderden , een stout^ pen- / 
seel, geleerde afwisselingen 
van licht en schaduw, een* 
verheven stijl, schoone lig
gingen van plaatsen, en wel 
geteekende figuren. 

FoRESTl, Of FORESTA ( J A -
COBUS PHIUPPUS DE), is meer 
bekend onder den naam van 
PIHWPPUS DE BERGAMO , bij 
welke stad hij 'n 1431 ge
boren werd... Hij begaf zich 

v 
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onder de orde der Augustij
nen, in welke hij zich be
roemd maakte. Hij over
leed den l5Junijl520,nain 
het licht te hebben gegeven 
eene Kronijk, van ADAM tot 
het jaar 1503, later vervolgd 
tot 1535, PartjsW35, in fol. 
Dezelve maakte veel opgang 
in de eeuw de» schrijvers, 
doch verdiende zulks weinig* 
Indien men de gebeurtenis
sen uitzondert, waarvan hij' 
getuige heeft kunnen zijn , 
is al het overige slechts 
eene wanstallige compilatie, 
der Hgtgeloovigste geschied
schrijvers. Nog bestaat er 
van FOBESTI: Confessionale, 
of Interrogatorium aliorum 
novissimum, Venetië, 1487, 
in fol.4 en eene Verhande
ling over de leroemde Vrou
wen, Ferrara, 1497, in fol, 
in het Latijn, 

FORESTIER (PETRUS) , een 
geleerde kaoonik van Aval-
lon, in die stad, in 1723, 
in den ouderdom van 69 jaren 
overleden, is de schrijver 
van twee boekdeelen 'met 
Hometièii, en van èenige an
dere werken, waarvan het 
beste is: Hisioireetc. (Ge
schiedenis der Aflaten én 
Jubilés), ml2.mo Hij heeft 
in Handschrift nagelaten: 
Y*t* etc. {hevenshe**/.»»'»: {hevensbeschrij-

heilige Bisschop
penvan Auxerre), en eene 
Histoire etc. (Geschiedenis 
der Htiftkerh van Avalton). 

FoKESTUS. — ZieFoRKEEST 

(PETRUS). 

* FORFAIT (PETRUS ALEX* 
ANDER LAURENTIUS), krijgs-
bouwkundige der Franscho 
marine, werd te Bquanen, 
in 1752 geboren. Na met 
roem den post van ingenieur 
,te Brestf en vervolgens te 
Cadix te hebben bekleed, 
werd hij in 1791, door het 
departemen t der $eder'Seinet 
tot de wetgevende vergade
ring benoemd. Hij deed zich 
in die vergadering door de 
gematigdheid zijner grond
beginselen, en door den moed 
met welken hij zich tegen 
de gewelddadige maatregelen 
verzette, door de opgewon
den hoofden dier ongelukki
ge tijden ingeblazen, onder
scheiden. Toen de conventie 
die vergadering moest ver
vangen, ging hij zijne" post 
te Havre weder befcleeaen, 

Onder het schrikbewind werd 
hij in die stad in hechtenis 
genomen, maar wijl men zij
ne talenten niet kon ontbe
ren, verkreeg hij zijne vrij
heid weldra weder, Toen 
de generaal BONAPARTE tot 
de waardigheid van eersten 
consul was verheven, be
noemde hij FORFAIT tot bet 
ministerie van marine, aiB 

een jaar later om zijn ont
slag verzocht en zulks ver
kreeg. Hij werd achtereen
volgend staatsraad, algemeen-
inspecteur der tegen de hn-
gelschen bestemde flottiltei 
zee-prefect te Havre en ia-
ter te Genua. HijwascoW 
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inandeur van het legioen van 
eer. In 1803, in ongenade 
vervallen zijnde, begaf FOB-, 
FAIT zich naar den schoot 
zijner familie, waarin hij 
den 8 November 1807, aan 
de gevolgen van eenen aan
val van beroerte overleed. 
Men kent van hem: l.°Eene 
Latijnsche Verhandeling over 
de bevaarbare Kanalen, in 
1773, door de akademie van 
Mantua bekroond. — 2.° 
Traite etc. {Verhandeling 
over de grondbeginselen van 
het bemasten van Schepen), 
Parijs, 1788, io.4.» Dit 
werk wordt door de lieden 
der kunst, zeer op prijs ge
steld. 

FORGEOT. — Zie FEB-
UEOÏ. (Heilige), 

* FORGEOT (NICOLAAS JULI
ANUS) , een tooneelschrijver, 
werd tePan/VjittJiilij 1758 
geboren. Men heeft van hem 
verscheidene boertige zang
spelen, die veel opgang 
maakten, en eenige Blijspe
len , zoo als : ï.° La 'Res-
semblence etc, (de Gelijke' 
nis), in drie bedrijven en 
in verzen,. in 1788, ten too-
neele gevoerd. — 2.° VA-
monr etc, (De huwelijkf' 
Uefde of de gelukkige ligt' 
gelqovigheid), in een be
drijf en in proza, 1781. — 
3.° Les deux etc, (De bei-
de Oomen), in één bedrijf, 
1780, enz. FORGEOT, zoo 
als vele andere schrijvers 
wet de revolutionnaire grond» | 

beginselen besmet, betaalde 
zijne schatting aan de be-
dorvene zeden des tijdsdóor 
zijn blijspel, ten "titel voe
rende: Ie Bienfait etc. (De 
weldaad der wet of de dub
belde echtscheiding), in één 
bedrijf, 1794. Hij is den 
4 April 179S overleden. 

FORGES. — Zie DESFOK-
GES-MAILLARD. 

FORGET DE FRESNE ( P E - . 
TRUS) , een bekwaam staats
raad , in al de gewigtige za
ken van zijnen tijd gebruikt, 
overleed in 1610. Hij is 
het , die het beruchte Edikt 
van Nantes ontwierp. — 
Men moet hem niet verwar
ren met HERMANUS FORGET , 
een' advokaat in het sche-
pendom van Evreux, van 
wien men een e Verhande-
ling heeft over de kerkelij
ke personen en zaken, Bou* 
anen, 1625, kl. in 8.vo 

•f FoRKÈI, (JoANNES NlCO-
i.AAS) , leeraar der toonkunst, 
onder denieuwereDuitschers 
een der grootste theoretische 
toonkunstenaars, letter- en 
geschiedkundigen, werd den 
12 Februarij 1749 te Meeder 
bij Koburg geboren, beoe
fende in den beginne de reg-
ten te Göttingen, doch wijd
de zich echter weldra uit
sluitend aan de toonkunst 
toe, waarvoor hij van zijne 
vroegste jeugd af de meeste 
neiging gevoelde, en ver
kreeg nadat zijne Beoordee», 
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lende toonkunstige Biblio
theek nog als student de 
kenners op hem opmerkzaam 
had gemaakt, den post van 
concertmeester, in Göttin-
,gen met den titel van be
stuurder der muzijk. Hij be
kleedde dezen post tot aan 
zijnen dood (20Maart 1818.) 

j Er bestaat behalve het aange
voerde nog van hem eene hit-
teratur der Mutik, waarvan 
debeideeerstedeeleneeneGe-
sckiedenig dezer kunst en ee
ne Levensbeschrijving en ka-
rakterhunde der werken van 
SBBASTÏAAX BACB bevatten, 
die den naam van den schrij
ver onsterfelijk maken. FOR-
KEI. leidde daarenboven in 
de theorie en de praktijk ve
le leerlingen op, want hij 
was een der weinigen, wel
ke de wijze van klavierspe-
len van BACH in derzelver 
zuiverheid bewaard hadden. 

* FoRMAGE (JAC0BUS K A -
REL CJSSAR) , werd den ! 6 
September 1749 bij Lisieux 
& Coupesartre geboren. Hij 
studeerde te Partjjt, en be
kleedde te Roitanen den leer
stoel der Oostersche talen, 
ook beoefende hij met roem 
de Latijnsche en Fransche 
dichtkunde en heeft de vol
gende werken nagelaten: 1,° 
In lieentiam noitrm poè'~ 
'eo*>l?"*»»• - 2.° Igni*. 
— ó. Mances etc, (Rust-
gefachten op den tegenwonr. 
digen:— Amerikaantchen — 
oorlog.) pe beide Latijnsche 
dijstukken en de tóustge-

dichten werden doordeAka-
demie der Onbevlekte Ont
vangenis van Bouanen be
kroond. — 4.° Fabelen y op 
rijm gebragt, 1804, 2 dl.» 
in 8.vo enz. Hij is teito»-
vinen den 11 Septemberl808 
overleden. 

•* FoRMEY (JoANNES HüN-
DRIK SAMUFX), werdteBer» 
lijn, den 31 Mei 1711,uit 
eene familie van Fransche uit
gewekenen , oorspronkelijk 
van Vitry in Champagne ge
boren. Zich tot het Prote-
Stantsche predikambt be
stemd hebbende, werd hij, 
hoewel nog zeer. jong, te 
Brandenburg [aan de Ha-
veï] aan het hoofd eener ge
meente gesteld. Hij stond 
in betrekking met FORIÖERBT, 
predikant der Fransche ge
meente van Berlijn, en toe» 
deze overleed» volgde hij 
hem op. In 1739 werd bo 
benoemd tot den leerstoel 
van welsprekendheid van net 
Fransche Collegia te hef-
hjn, en twee jaren later (« 
diender wijsbegeerte, a°<!r 

den dood van IA CROZE va
kant (zie CROZË). Tegeni lij 
einde van 1744 was htj «U 
de inwijding tegemvooj'o'g 
der akademie van W"6»' 
Behappen en schoone Jette 
ren van Berlijn, en over 
leed als deken derzelve, n» 
er blijvend secretaris van « 
zijn geweest. FORMEÏ ston" 
in betrekking met de jja" 
zienlijkste personen van P 
hjn,'dié hem even «o voor 
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deëJige als eervolle posten 
bezorgden, In .1778 werd 
hij tot corresponderend se
cretaris der'prinses HENRIET-
TE MAIVIE van Pruissen be
noemd , die op het kasteel 
van Ctspénick haar verblijf 
hield, en verkreeg bijna te 
gelijkertijd , eehen post bij 
het Fransch directorium en 
den titel van geheimraad. 
H(j overleed hoog bejaard , 
den 8 Maart 1797. De lijst 
der Werken van dezen on-
vermoeiden schrijver vindt 
men , hoewel onvolledig, bij 
MEUSEL. Wij willen de voor-, 
naamste derzelve aanhalen: 
1.° Mémoires etc, {Gedenk
schriften om te dienen tot 
'de geschiedenis en het open
bare regt van Polen)i', be
vattende de Pacto conventa 
•van AUGUSTUS I I I . , 'sGra-
venhage-, 1741 , in S.vo 
Frankfort, 1754, zelfde for
maat, ^ 2 . ° i « belle Wol-
fienne of Kort, begrip der 
W'olfiaansche wijsbegeerte, 
's GraVenhage, 1741 —1753 . 

, 6 dl.n in 8 vo; ] / 6 4 , 6 dl-n 
in 12.mo _ 3.° Cohseils etc. 
{Raadgevingen, om eene 
niet zeer tulrijke maar uit
gezochte bibliotheek te •.vor-" 
men), 1746, in I2.mo, her
drukt in 1750, — 5 1 , — 
55, -—56 en — 75 , en tel
kens met verbeteringen faet-
*ij van hein of van de uit
gevers. — 4. ? Pensees etc. 
{Redelijke denkbeelden, te
gen de wij geer ige denkbeel
den overgesleld,' - met eene 

X . DBKÏI . '• ' : 

proeve over het werk, getin
teld de Zeden) •+- va,n Tos-
S A N U S . — 5 i ° Le Philosopke 
Chrêtien. (De Christelijke 
wijsgeer),, Leyden, 1750 « -
1756 , 4 dl n in 8.vo; dit i s 
eene verzameling van een 
gedeelte der Leerreden des 
schrijvers. — 6.° Discours 
etc {Zedelijke verhandelin
gen, om tot een vervolg op 
den Christelijken wijsgeer 
te dienen), ..1765y 2 dl n in 
12.mó — 7.o Sernions etc, 
(Leerreden over verschillen
de teksten der H. Schrift), 
1774, 2 dl.n in 8.vp.~.. 8.0 

Mélanges, etc. (Wijsgeerige 
mengelingen), 1754 , 2 «11.» 
in 8.vo, verscheidene stuk
ken; van den schrijver bevat
tende, waarvan er eenige 
reeds gedrukt Waren. — 9." 
M'loges etc. (hofreden der 
Academici van Berlijn én 
van "verscheiden andere ge
leerden), 1757 , 2 dl.n <in 
12M<>> dezelve zijn geschied
kundig ten getale van 46 
en maken de personen, die 
er , het onderwerp van zijn, 
zeer wel bekend. —. 10.° 
Principes etc. (Grondbegin
selen der schoone letteren) % 
1758, in 8.vo, Ï763 , in 
12 mo 11.° Abrégé et o, 
(Kort. begrip van de Ge
schiedenis der wijsbegeerte) , 
in I2.>nó 1760, in 8.va!«-
12.° Abrégé etc. (Kort be* 
grip der Kerkelijke geselde* 
'denis) , 1 7 6 0 , 2 di.i>iin;12.rao 
— 13.° :Èmi,È.<: Chrêtien 
etc. (Christelijke Ejui£X>, 
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aan 'hët nat van %ét'alge
meen toegewijd), Berlijn 
(Amsterdam), W64, 2 41.n 

in 8.w De belijdenis van den 
•tficaire Mavoyard,, wordt er 
in vervangen, door eene ge
heel tegenovergestelde leer 
*n andere .grondbeginselen. 

'•-*-•. 14.° Bpistolu ad>emin. 
Cardinalem fQomwvar; 
1749, in 4f» —> 15.° Dé' 

Jènsettc, (Verdediging der 
•Hervormers., en vooraf van 
'JJÜTHSH, tegen dien KardU 

r*iaal), 1750..:— 16-° Exa
men etc. (Onderzoel. van den 
•woelner <, volgens degrondbe-
gimelen van het natuur' 
regt),, 1751 , door D E U N ,| 
«{zie dat art-) wederlegd, In | 
1733 werkte FORMEÏ met 
BKAUSOBRE, aan de fiièlh-
thèqne Germaniquej na den-
dood van den laatste vervolg-. 
<le hij dezelve tot aan het 
25.e deeh Hij begon eene 
andere verzameling onder den 
*<itel van Nouvelle BiUh' 
thèque Germanique, die ook 
«it 25 deelen bestaat. Hy 
leverde twee deelen van een 
Journal littéraire de l'Al-
iemagtie, werkte in 1740, 
aan hét Journal de Berlin 
etc, had deel aan Ae Bi-
bliotkèque centrale, 1750 en 
volg. aan AeBiblioUèque det 
sciences et des beaux arts, 
aan de Nouvelle* literaire», 
aan het Journal encyclopè' 
diqne enz. Hét schijnt, dat 
M) de uitgave der Èncyclo. 
pedie van Yverdun met Fé-
MOE, JkimuNn, MACWINE il 
en «enige andere Protestant J 

ten UestHUwte. Eindelijk is 
hij nog de uitgever of ver
taler van een aantal werken, 

FOUMOSUS , Bisschop van 
Porto, volgde Paus -STE
PHANUS V . , den 19 Septem
ber 891 op den Stoel van den 
H. PETRUS. Dit is de eer
ste Bisschop, dievaneencn 
anderen stoel op dien van 
Rome is verplaatst. FORMO-
s u s , reeds Bisschop zijnde, 
ontving geene nieuwe opleg> 
ging der handen, hij werd 
'enkel geintroniseerd- «9 
overleed in 896 , na AKNOLD 

' .tot keizer te hebben gekroond. 
STEPHANUS VI , nahetveer-

" tiendaagsch bestuur van Bo-
N.FACIUS Vf. , de opvolger 
van FORMOSUS , liet zijn m 
opdelven, na zijne gedach
tenis verqordeeld te hebben, 
(zie STEPHANUS VI.) ' J O A N " 
NES IX. belegde in 898 «ene 
kerkvergadering, die de a r ' 
tikels der Synode, door ME' 

PBANÜS VI . beroepen, <*['• 
nietigde, en de gedachten*! 
van FOHMOSÜS in eere her
stelde (zie Aoxittüs). 

FoRNAnï(!VlAniiV«cTOi«*)» 
te Genua, in 1 5 6 2 g e 
werd aan ANGEW ••«**» 
uitgehuwd, dien zij <<'ie J 
nen en twee dochters 
wereld bragt, weU» a 
het kloosterleven ombeisof 
Na den dood van haren een n 

genoot stelde ZJJ de or 
der ÏJemelscfo Anonctf^ 
en overleed in den g e " r ; 
heil igheid, den 15 »<**• 
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ber 1617. Het leven van 
moeder FORNAKI is beschre
ven, door Pater FAB. AMB. 
SPINOLA , een Jesui t , Genna, 
1640, in 4.to £ e n ander 
Leven derzelide stichtster, 
werd in het Italiaanse» door 
Pater FERDINAND MEI/H be
schreven. Mare orde heeft 
honderden gestichten in Ila-
liè', Duitschland en Frank' 
rijk gehad. De religieuzen 
zijn in liet wit gekleed, met 
eenen hemelblaauvven scapu
l ier , en den mantel van de* 
zelfde kleur, het is vandaar, 
dat zij den naam van He* 
tnelschen ontleend hebben. 
Zij houden zich voorname
lijk bezig met spinnen om 
korporalen en zuivering- of 
kelkdoeken aan de arme ker
ken te verschaffen,'zelve in 
de grootste armoede ', en in 
eene volslagene afzondering 
van de wereld levende, mo-
gen zij slechts zes maten des 
jda r s to t hunne bloedverwan
ten spreken. * , 

•f FOBREEST ( P E T R U S ) of 
FORESTÜS , geboren te Alk
maar i, in het jaar 1522 nit 
ëen edel en zeer aanzienlijk 
geslacht. Na z ich, in den 
bloei zijner jeugd .,," vier j a 
ren te Leuven op de hooge 
school geoefend te hebben, 
reisde hij naar Italië, öm 
zich nog verder bekwaam te 
maken. Schoon' hij te Bou-
logne reeds den rang van 
dqctor verkregen had, trok 
hy echter, naar Frankrijk, 

om nog verder in geleerd
heid te vorderen. Hij bleef 
aldaar een geruimen tijd, eer 
hij naar zijne geboortestad 
terugkeerde. Gedurende zijn 
verblijf te Rome, raak
te hij in kennis met eenen 
Nederlander GUSBERT VAN 
DEK HORST , welke aldaar 
geneesmeester van een der 
hospitalen was; hierdoor 
had bij gelegenheid veel te 
zien en te leeren. In ; het," 
jaar 1545 te Alkmaar terug, 
gekomen zijnde, oefende hij 
de geneeskunde, gedurende 
den tijd van 12 jaren uit. 
Daarna werd hij te Delft als 
stads-doctor aangesteld; hij 
bediende dien post met roem 
gedurende eenige jaren, tot; 
op de oprigtihg der Leidsche 
hoogeschooi, aan welke hij 
als eerste hoogleeraar in de 
geneeskunde werd aange
steld. Tot in eenen gevor
derden ouderdom bekleedde 
bij dien post en verliet den-
zei ven met eer en roem, be
gevende zich toen naar Alk' 
maar, om het overige gedeelte 
van zijn arbeidzaam leven 
in rust te eindigen. Hij 
overleed aldaar in het jaar 
1597 in den ouderdom van 
vijf en zeventig jaren. De 
vruchten van zijne kunde 
zijn in het Latijn gedrukt , 
onder den titel van P> FO' 
RESTt Opera. ïn het Ne-
derduitsch heeft men van 
hem; (ieneeskitndige JP'aar-
ketningen enz;, ' s Mans af
beeldsel is op verscheidene 

2 ; " '• 
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lijzen in het koper gebragt, 
iloch het fraaiste portret van 
.hem is dat van Gowsius. 

* FORSKAI. (PKTKÜS), een 
Zweedsch natuurkundige en 
reiziger, werd in 1736 ge
boren ; maakte zich met roem 
bekend, door «ene verhan
deling, ten titel voerende: 
Dubia de principiis philo-
sophieB reeentioris. Zijn 
vriend LINN-EDS beval hem 
aan FRÏÏDJERIK: 1., koning 
van Denemarken aan, die 
hem den titel van Hoogleer
aar gaf, en hem benoemde 
<om NiEBtum, VAN HAVEN en 
CIUMEK op hunne reizen 
naar Azië te vergezellen. 
Te Marseille öntscheept 
zijnde, bezocht hij de zee-
vlakte van Estac, waarvan 
hij eene Flora heeft in het 
Jicht gegeven. Hij begaf-zïeh 
-vervolgens naar Malta, 
ikwam in Egypte, alwaar 

-hij langs den Nijl optrek
kende, door Arabieren. ge-
Vangen genomen en uitgè. 
flunderd werd. Eindelijk, 
Joor <ïe pest .aangetast, over
leed hij teDjerim, in Arabie, 
denirJnlij 1763. JVIEBUHR 
verzamelde zijne papieren , 
•waaruit hij de voegende wer
ken ontleende: l.° Descrip. 
tiones anirnalium, avium, 
mpiibiornm, phcium, in-

tlxnerè mentali obèèrvavil 
f:*™?KAL, Koppenhagea', 
lm, ,n 4 to - 2.° Flora 
&gp1ia<)o araliea,seu Deg~ 
^'iplioneipiatitarumete.ib , 

1775, in 4.to — 3.° ïconei 
rernm naluraUnm qmi in 
ïtenere oriënt, depingi eurn-
vit FORS KAL, ibid, 1770, 
in 4.to 

FonsTER (JOANNES), een 
Protestantsche godgeleerde, 
te Augsbnrg in 1495 gebo
ren , <Ie vriend van LUTHER» 
MIXANCHTHON en REUCHUNJ 
onderwees met roem het He-
breeuwsch te .Wiitember$, 
en overleed aldaar, in 15ao. 
Er bestaat van hem een 
uitmuntend BebreeiiMf 
Woordenboek, Bazel, IW> 
ih fol. — Men moet hem 
onderscheiden van eenen an
deren JOANNES FORSTEK, m 
1613 overleden, die 6Mf 
mentariën heeft nagelaten 
op Exodus, ISAÏAS en .IE
REMUS, 3 dl.» ^ 4 ' t 0 e" 
Dé interpretatioiie WW 
turamm, in ê.™, Wl t len ' 
berg, 1608. 

* FORSTEK (FROBEN in 'hg 
Latijn FROBENHJS), JanJJ 
Augustus 1709, te B»W. 
feld in Beijeren geboj' 
ging, pas'19 jaren ouM» 
i , ' i ^ l e orde van de«» 
BENKmc™s , en legde 5 

gelogen af te ^ j f g . ' 
in de abdij van den »• rJ,|e 
MERANOS , ten «inje

Schrift 
verklaring van de n- » ^ 
te onderwijzen- *" an iat 
werd hij tót prioor^van ^ 

yef' klooster, en m l'^\if. 
prins-abt van hetzelv£>. 
kozen. Hij onderde. 
zich door de wijsheid 

r 
i 



F O R , 229 

sijn bestuur en overleed den 
12 Octobër 1791. Deze be
roemde prelaat bezat eene 
diepe geleerdheid; hij be
minde de wetenschappen, en 
beijverde zich, om dezelve in 
zijne abdij te doen bloeijen. 
Hij heeft nagelaten : I.° Zes 
Latijnsche Verhandelingen, 
over onderscheidene wijsgee-
rige en godgeleerde onder
werpen. —• 2.° eene Ver/tan' 
deling, in bet Hoogduitsch, 
over, de kerkvergadering,.in 
1763 , te Aschein in Opper' 
Begeren gehouden. Dezel
ve is opgenomen in het l.e 
deel van de Gedenkschrifr 
ten der JBeijersche akademie 
van wetenschapen.'.;••*- 3.° 
Eene uitgave van AicuiN of 
AiiCüiNUS, onder dezen ti
tel : Beati Jlacci Albini seu 
Alcuini.... opera..... de 
nova collaia, mullis locis 
emendatu, et-•opusenlis prï-
Wium repertis plurimim auc-
ta, 1777, 4 dJ.nJnfol. Dom 
CATEIIINOT, een Benedictij
ner der Congregatie van den 
H. VANNES, had ook aan eene 
uitgave van ALCUIN gear
beid , waaruit FOSTER, vele 
Leerreden ontleende voor de 
zijne (zie CATEMNOT). Hij 
voegde er daarenboven een 
en zeventig onuitgegevcne 
Brieven, die uit Engeland 
geltomen waren, vele verbe
teringen en verschillende 
tekstverklaringen bij , de 
vruchten van onnoemelijke 
nasporingen in de Dijfitsche 
Bibliotheken gedaan; eené 

\ . \ . • • • • " • . : P 

verhandeling Dë cursu et 
saltu luntz bis'sexto, eetie' 

. andere De ortAographia, en ' 
eindelijk een geschrift, ten 
titel voerende : Libellus ad-' 
versus he&resin JFelicis (Ur-
gellensis}. ad abbates et it»o-' 
nachos GotAies, met eene 
voorrede van pater FOGGINI 
voorzien (zie F E M X , Bis
schop van Urgel, en FOG
GINI, die deze Verhandeling," 
volgens een handschrift van" 
het Vatikaan, -aan den Abt 
EJIMERANUS had gezonden). 

«FOKSTER (VALENTÏJN), is 
de schrijver eener Geschie
denis der regtsgeleerdheid,'• 
in het Latijn» met de / > - * 
vensbesckrtyviftgen der be - ' 
roemdste regtsgeleerden, tot ' 
in ,1580,. het j a a r , waarin 
hij schreef. —: Wij Hebben* 
in deze eeuw [de achttiende], 
éenen vierden FORSTEH ( N A -
THANAÖL) gehad, die eenen 
Hebreen wschen bijbel zon?-~ 
der punten heeft in het licht 
gegeven , , Oxford, 1750 ,. 2, 
dl,n in 4.to, zeer geacht. 

* FoRSTER (JoANNES R K I N -
HOLD) , een beroemde natuur
kundige en reiziger, den 22, 
October 1720, te Dirschaw 
in JPaalsclu-Pruissen gebo
ren, stamde af uit eene Èn*' 
gelsche familie , welke de-* 
staatkundige onlusten dejr' 
regering var» KARKL I . , . ge-' 
noodzaakt had haar vader
land te verlaten; l)ij volbragt 
zijne studiën aan het gym* 
3. 

/ 
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nasium van Berlijn en aan 
de Universiteit van ttalle * 
alwaar hij zich niet het bes
te gevolg op de kennis der 
oude , nieuwe en Oostersche . 
talen en de godgeleerdheid 
toelegde. Hij bekleedde ver
volgens met roem den post 
Van Protestanlsch predikant, 
den tijd, welken de werk
zaamheden zijner bediening 
niet vereischten, aan de be
oefening der wijsbegeerte, 
der natuur - en wiskundige 
aardrijksbeschrifving en der 
wiskunde bestedende. Ge
huwd en met eene talrijke 
familie belast, nam hij het 
hem gedane voorstel aan, 
Om naar Rusland te gaan, 
ten einde aldaar de nieuwe 
volkplantingen van Saraiof 
té besturen; maar toj vond 
zich aldaar weldra als ver
laten, en vertrok van daar 
arm en ziek, om in 1766 
naar Londen overtesteken, 
alwaar hij zich bezig hield 
met lessen in hèt.Fransch 
en Hoogduitsch te geven. Jn 
] 772 werd hij verkozen, om, 
in hoedanigheid van natuur
kundige , den beroemden ka
pitein COOK, op zijne tweede 
reis rondom dë wereld te\ 
vergezellen. FORSTER was 
vóór zijn vertrek als een be
roemde natuurkundige aan
bevolen , maar het gedrag, 
hetwelk hij gedurende de 
ywa hield, beroofde hem vah 
het ontzag, hetwelk zijne 
talenten verdienden. Eene 
trotsche en opgeblazene in-
borst bezittende, maakte hij 

het geheele scheepsvolk te
gen zien vijandig, en Cook 
zag zich verpligt, hem tot 
driemalen in arrest te zetten. 
Met iedereen twistende, was 
het dikwijls gebeurd, wan
neer hij meende , dat men 
hem onregt aandeed, van 
üitteroepen: Ik zal het den 
Koning zeggen. Het scheeps
volk eigende zicli deze uit
drukking toe; en wanneer 
een eenvoudig matroos, een 
zijner makkers wilde bespot
ten , zeide hij op eenen boer-
tenden toon; Ik zal het den 
Koning zeggen.' $Ü zÜ"e 

terugkomst in' Engeland, 
bragt COOK lilagten legen 
hem i n , bij den lord der 
admiraliteit, en FOKSTER werd 
vrij streng gestraft. Dea(1" 
miraliteit besloot, dat er 
eene som van 2000 gumjes 
voor dë kosten der gravures 
betrekkelijk de natuurlijke 
historie tusschén den kapi
tein COOK en FOKSTER zoude 
verdeeld worden, enverbooa 

tevens aan den laatste eenig 
berigt in het licht te geven. 
Het schijnt dat FORSTER d> 
bevel overtrad, heigene,wat 
zeker i s , is dat hij zijn aan
deel aan de 2000 P^ e J 
sterlings verloor, «il m, 
gedurende zijne reislewnj 
en opgezette" dieren ver 
meld. Deze laatste zond DU 
aan het Britsch museum,« 
de andere aan dé kouwfiT 
Deze giften werden wei ow 
vangen , doch enm _ f 
pligtplegingen betaald' 
zijn zoon middelervvenn » 
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Engelsen er» Hoogdui tsch, 
een verbaal der reis rondom 
de wereld had in het licht 
gegeven, beschuldigde-trien 
den vader, van grootelij ka 
aandeel aan dat werk te heb
ben gehad;, en daar hij de 
verbindtenïs had aangegaan, 
van niets van het officiële 
verhaal afzonderlijk in het 
licht te geven, verbitterde 
hij het bestuur tegen zich, 
én,misnoegde de personen, 
die belang in hem stelden. 
Deze onaangenaamheden ver-
pligtten hem, om Engeland 
te verlaten, doch alvorens 
dit ontwerp ten uitvoer te 
kunnen brengen, lieten zij
ne talrijke schuldeischers 
hem gevangen zetten. F R E -

. HERIK II, ' , die zijne talenten 
op prijs s te lde, verschafte 
hem de middelen, om zijne 
schulden te betalen; en be
riep hem in 1780 naar Halte) 
alwaar hij hem tot hoogleer-, 
aar der natuurlijke historie, 
en opziener van den kruid
kundigen tuin benoemde. In 
het volgende jaar werd hij 
tot doctor in de geneeskunde 
bevorderd, in Ï775 had hij 
te Oxford reeds den docto
ralen hoed in de regtsgeleerd» 
heid ontvangen. FORSTER 
leefde 18 jaren te Halle.. 
De dood van twee zijner zo
nen kwam, op het einde zij
ner loopbaan, de rampen ver-
Meerderen , waaronder hij 
begon gebukt te gaan; hij 
bezweek voor dezelve den 9 
Deeember '1798. FORSTER 

P 

bezat zeer uitgebreide kun
digheden. Hij, was met ze* 
ventien doode en levende ta
len bekend,, onder anderen 
met het Coptisch en Sama»-
ritaansch.. Bij ongeluk, ver-
eenigde bij* met zulkegroote 
hoedanigheden, verderfelijke 
ondeugden, voor welke zijne 
diepdoordringende genie Hem 
niet had kunnen beveiligen. 
Die des spel» verkwistte bij.-
na de gebeelefortuin,.welke 
hij door zijne posten en tal
rijke werken verworven had* 
Hij stond in naaitwevriend-
schapsbetrekking en onder
hield eene briefwisseling met 
LINK&US en BUBFON. Aan 
de werken van den laatste 
gaf bij eene bijzondere voor
keur , en haalde hem dik
wijls als- een voorbeeld var» 
stijl aan.. De voornaamste 
werken van FORSTER zijn:. 
I .° Inleiding, tot de Delf-
stofkunde, Londen , 1768 ,; 
in 8.VO — 2.° Catalogus der-
Dier en van Engelsch-Ame-' 
riha, enz. ib . , 1770, in S.Y»-
Deze beide werken zijn in 
het Engelsch. — 3.° Flora* 
America- teptentrionaliti of 
a Catalogue of the plaats-
of north America, i b . , 1771», 
in 8.w — 4.° Gharacteres' 
generum, plantarum g««r 
in itinere ad insulas- mart* 
Aitstralis cUlegeruni\ de~ 
scripserunt detinearimt an-
ni» 1772, 177&, J.R. FOK
STER et G. FORSTER, Göt-
tingen , 177&. Dit klassiek 
werk bevat5 vijf en zeventig 
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nieuwe plant-geslachtem — 
5.° Waarnemingen,gemaakt 
op eene reis rondom 4e we-
reld, over de Natuurkundi
ge Aardrijkskunde, de na
tuurlijke Historie en de Ze
delijke Wijsbegeerte, Lon
den, 1778, in 4.w tiit het 
Engelsch in onderscheidene 
talen vertolkt. Dit werk, 
maakt het 5de deel uit, der 
Fransche uitgave in 4.«> der 
tweede reis van COOK, en 
kan als een even zoo. leer
zame als belangrijke korte 
inhoud dier belangrijke reis 
beschouwd worden. —* 6«° 
Tafereel van Engeland voor 
het jaar 1780, door den uit
gever tot het jaar 1783 ver
volgd» 1784,'in 8.vo, door 
den schrijver in het Hoogd. 

, vertaald, Dessati, 1784, 
Men vindt in dit werk de 
afbeeldsels der voornaamste 
personen van Engeland, ge-f 
durende den Noord-Ameri-
kaanschen oorlog. Te mid
den .van verscheidene ge
schiedkundige waarheden , 
kan men zich niet onthou
den yan optemerken, dat de 
pen van FOKSTER, dikwerf 
door zijnen haat tegen het En
gelsch bestuur geleid werd. 
**• 7.9 Geschiedenis der ont
dekkingen en reizen in het 

, boorden gedaan, Frankfort 
aan de Oder,1784,in 8.v», 
mt het Hoogd. in het En-
gelach Vertaald, Londm, 
I796,nen in het Fransch, 

\ tZ Bf0ÜS80NET, Parij,, 

\tverp ter afschaffing van de 
... A • • 

bedelarij enz. Ha/te, 1786, 
in 8.vo — 9.° Enchiridion ! 
hislória,'naturali inserviens, i 
ibid, 1788 , in 8.vo — M° : 
Verzameling der nieuwste 
Reizen, wit verschillende 
talen vertolkt, enz. Halten 
1790 — 1798, 16 dl.n in [ 
8.vo, enz. .. ! 

* FOKSTER (JOANNBS CHRIS- • 
TUANji,,den 14 December , 
1735, te Halle geboren, werd 
hoogleeraar der wijsbegeerte 
aan de universiteit zijner 
geboortestad. Hij nam er 
vervolgens onderscheidene 
administrative bedieningen 
waar, en in 1791 benoemde 
men hem tot opziener van 
den botanischen enceconomj* 
schen tuin. Hij is de schrij
ver van de volgende werken: 
l.° Disputatio de delirüh^ 
Halle, 1759, in 4.t0 -7 2; 
Comparatio demons'tfationii 
Cartesü pro existentie Deh 
cum illaqua Anselin^e^tt', , 
tnariensis usns est, Berlijn» 
1770, in 4.£<> Zijne overige 
werken zijn in 'het Hoog" 
duttsch. -SS Karakter der 
drie Wijsgeeren hEIBSlth 
WoLFenBAVMG-AR'r^^' 
uitg. Halle, 1765, in W° 
Dit wérk is wel «esohreven 
en in goede grondbeginselen 
vervat. — 4.° Inleiding W 
de Staatkunde, volgens <i° 
grondbeginselen van MONTER. 
QUIEU, ibid, 1765, in?' 
— ö.o Proeve wnm*™:» • 
tol de Staatkundige HM' 
homlknnde, Berlijn, I 7 ' 1 ' 
in s.vo — Q,° Beknopt o»er 

\ 
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zigt van de Geschiedenis der 
universiteit van, Hal/e $ ge
durende de eerste eeuw ha-, 
rer stichting, ibid, 1794,-
in 8.vo, enz, enz* FORSTEK 
is den 19 maart 1798 over
leden. 

• ' • • i . 

• • * FORSTER (GEORGE), een 
Engelsch feiziger, in 1750 
geboren. Hij bekleedde te 
Calcutta eenèn burgerlijken 

Jwst, in dienst van de Oost-
ndische maatschappij, toen 

hij op het denkbeeld kwam, 
om het Noorden der'uitge
strekte gewesten van Perzië 
te doorkruiseq, en langs 
dezen langen en gevaarlijken 
Wég in Muropa terug tekQ' 
inen. Om met minder ge
varen te reizen, leerde hij 
de taal> en onderzocht hij 
naar de zeden en gewoonten 
des lands, dat hij moest door
trekken. Daarenboven de 
Oöstersche kleeding aange
nomen hebbende, vertrok hij 
Hit, Calcutta in de maand 
Mei '1782. Het land der 
Sei/is, weinig voor allerei-

j zigers veilig zijnde, kwam 
hij regtstreeks in dat. van 
Cachemire, zoo beroemd in 

, de godsdienstige jaarboeken 
der bijgëloovigeIndns. Daar 
dezelfde beweegredenen hem 
het land der Usbecks en Bo-
kara hadden doen vermij
den , sloeg hij den weg in 
van Candahar, door de ka
ravanen bezocht; Dekennis 
der taa l , der maatschappe
lijke en godsdienstige zeden 

van dit land, waren hem 
zeer nuttig bij deze gelegen
heid , en redden hem het Ie- ' 
ven , door te beletten, dat; 
hij als vreemdeling erkend 
werd. Na verloop van een 
j a a r , bevond hij zich ten 
zuiden van de Kaspische zee 
en had slechts ÖOü mijlen , 
dat is te zeggen , twee en 
een halve mijl daags afge
legd. Hij vervolgde zijnen 
weg, scheepte zich einde
lijk in de eerste haven in , 
en kwam tegen het einde van 
VIMin Engeland. In het vol-' 
gende jaar gaf hij te Londen 
een stukje in het licht övèr 
de Godenleer en de zeden der 
Indianen, dat veel opgang 
maakte. Te Calcutta, terug
gekomen zijnde, werd hij tot 
net gezantschap in het keizer
rijk der Maratten benoemd; 
omtrent dezen tijd, had hij in 
het licht gegeven het eerste 
deel van zijn volledig Reis
verhaal, bet tweede maakte 
nij gereed toen de dood hem 
in 1792 te Nagpur , de hoofd
stad van Berdr verraste. 
Zijn werk werd in het Hoog-
düitsch vertaald, het tweede 
deel er onder begrepen. Het 
is mede in het Fransch ver
taald. Dit werk deelt tot 
dus verre onbekende berig-
ten der Mohyllos mede , die ' 
in 1775 verdelgd zijn, en 
van de Seilis, die nog be
staan en eene sekte uitma
ken , zamengesteld uit de 
leer der Brama,s en het Ma-
homelismus. Deze oorlog-
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znchtige natie, bewoont de 
provincie Laor, en kan, in 
een dringend geval, honderd 
duizend ruiters en een aan
tal voetvolk, op de been 
brengen. 

FoRSTER (JoANNES G Ë O R G E 
ADAM), zoon van JOANNES 
RËISHOLD , geboren in 1754, 
te Nassenhuben bij Duntzig» 
Hij volgde zijnen vader naar 
Evsland en'in Engeland, 
en studeerde achtereenvol
gend te Sint Petersburg, te 
Londen en te Warrington, 
Hij vergezelde zijnen vader 
op de reis rondom de wereldt 
In 1777 verliet hij Londen 
om zich naar Parijs te be
geven , waar hij lust had, om 
zich met de woon te vesti
gen; maar zijn verblijf in 
deze hoofdplaats was niet 
lang; hij begaf zich naar 
Duitschlund, waar de land.» 
graaf van Hessen, hem te 
Kassei eenen leerstoel der 
natuurlijke historie aanbood. 
Na denzelven eenigen tijd 
bekleed te hebben, weid hij 
door den koning van Polen 
'geroepen om dezelfde weten
schap aan de universiteit van 
Wilna, in welke hij den 
graad van Doctor in de ge
neeskunde ontving, te on
derwijzen. CATHARINA I I . , 
wilde in 1787 eene nieuwe 
reis om de wereld ten uit
voer doen brengen en be-
noemdeFoRSTEu lot geschied-
^chrqver van den togt; maar 
de oorlog tegen <le Turken 
qeed du voornemen misluk

ken en FORSTER , zichzonde^ 
bediening bevindende, ging 
naar Duitschland, waar hij 
eenen nieuwen roem verwierf, 
door de uitgave van verschei
dene Verhandelingen over de 
natuurlijke historie en de 
letterkunde. Hij werd «oen 
eerste bibliothecaris vanden 
keurvorst van Menlz. Toen 
de Fransche omwentelinglos« 
barstte, omhelsde hij de be
ginselen derzelve met ijver, 
en toen de Franschen in 1792 
Mentz bemagtigden, voegde 
hij zich, vergetende wat hij 
aan den keurvorst verschul
digd was, bij de partij van 
deszelfs, vijanden. De Ment' 
zers vormden alstoen eene 
soort van nationale conventie 
die FORSTER naar Parijt at-
vaardigde , om de vereeni-
ging van het keurvorstendom 
Mentz, met het gemeene* 
best te vragen. FORSTE»nanj 
deze zending aan, maar "U 
had weldra reden, om er be
rouw over te hebben. J»1.*}" 
delerwijl dat hij te Fff' 
was heroverden de Pruissf" 
Mentz en zijne handsclitu-
ten en alles wat bij W«" 
vielen in de handen va" 
den Prins van Pr***»*' De ontrouw ceiierhuisvroiw, 
die hij hartstogtelijk ben"^ 
de, vermeerderde zij" " 
zeer nog en hij besloot u^ 
Europa te verlaten en e 
reis naar den J»"0*10" 
naar T/iibet te onderne»Jf 
Met dit oogmerk begon ".l 
de oosterschc talen te leer 
maar zijne ongelukken 
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den zijne gezondheid onder
mijnd' Hij overleed te Parijs 
den 12 Januari) 1794 onder 
de werken, die hij heeft nage
laten , Onderscheidt men voor
namelijk: l*° Reis om de we
reld op het schip Resolution , 
gekommandeerd door den ka
pitein CooK in de jaren 111% 
1775 , Londen 1777 2 dl. in 

' .-"-r 4 o (in hetEngelsch) Hij 
gaf dezelve ook in het .Hoog-
duitsch gezamenlijk met zij
nen vader in het licht- Ber
lijn 1779 2 dl in - * - 4 » , . 
,1784:, 3 dl. in — 8o 4e uit
gave. Deze reisbeschrijvin-
ving komt overeen met dié van 
dën kapitein COOK in al les, 
wat belangrijk is. Er bestaat 
sleclits eenig verschil in de 
bijzonderheden. FORSTER, 
jónger» vuriger dan COÓE 
Schildert met meervuur en 
leent aan de waarheid van het 
Verhaalde bevalligheden van 
eenen sierlijken en bevalli-
gen stijl terwijl hij de deug
den van die wilde volken 
f «rijst, neemt hij daaruit ge-
egenheid om tegen de on

deugden der Europeanen ver-
Wijtingen te rigten , die regt-
vaardig zouden zijn, indien 
zij minder, vermenigvuldigd 
waren. Dit verhaal haalde 
hem hekelingen op den hals 
op welke hij met kracht ant
woordde, en, hetgeen loffelijk 
is in een jongeling, met vele 
bescheidenheid. — 2J>Floru= 
l& insularum anstralum pro-
dromus , Gö Kingen, 1786, 
in 8.vo — 3,o Mengelingen 
of proeven over de zedelij

ke en natuurlijke aardrijks
kunde, dé natuurlijke his
torie en de gewone wijs
begeerte , Leipzig en Ber
lijn 1789 — 1797, 6 dl n in 
8.o in het Hoogduilsch 4.t° 
Gezigten van den JVeder. 
Rijn, van Braband, Vlaan
deren , Hol/and, Engeland, 
Frankrijk enz. in 1790 Ber
lijn 1791 — 1794 3 dln in 
4.to HUBERT voegde er een 
laaste deel bij met eene le
vens-schets van den schrij
ver. Zij zijn vertaald in 
het Nederduitsch en in het 
fransch 5.° Herinneringen 
van het jaar 1790, geschied
kundige tafereelen met pla* 
ten van den beroemden CHO-
DOWIECKI, Berlijn, in 8.vo 
Wij zullen verscheidene 
schotschriften van FORSTER, 
te Mentz in het licht gege
ven , uit eerbied voor de ge
dachtenis van dezen geleer
de , niet aanhalen. 

FoRSTNER (CjHRlSTOFFEI.) 
geboren in 1598 en in 1667 
overleden, gaf reeds in den 
ouderdom van 19 jaren een 
werk over de staatkunde in 
het licht. Na in Duitsch-
land te hebben gestudeerd, 
begaf hij zich naar Italië", 
waar JOANNESCORNA.RO, doge 
van Venetië, zulk een beha
gen in hem schepte, dat hij 
hem met de orde van den 
H.MARCUS vereerde. FORST-
NKR Jjwam vervolgens in 
Frankrijk, en keerde naar 
Ouitschland terug. In de 
onderhandelingen tot den 

http://JoannesCorna.ro
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JVTunsterschen vredegebruikt, 
deed hij zoo vele voorzigtig-
beid en bekwaamheid blij
ken , dat de graaf van TRAUT-
MANSDORF , gevolmagtigde des 
keizers, hem de hoedanig
heid van geheimraad ver-
schafte. Behalve zijne Hy-
pomnemata politica, Ï623, 
in Svo, heeft men van hem; 
1.° De principatu TtBERII, 
~~ 2.° Nota politica ad 
TACITÜM. — 3.° Eene ver
zameling zijner Brieven over 
denMunsterschen vrede, enz. 

FORT (FRANCISCÜS LE) , uit 
cene 1'atricische familie van 
Geneve in 1656 geboren. 
Eene sterke neiging voorde 
wapenen deed hem reeds in 
den ouderdom van 14 jaren, 
zijn vaderlijk huis verlaten. 
Na in Holland als vrijwil
liger gediend te hebben, 
verkreeghjj eenen Iuitenants-
post in het regiment van een 
Duitsch kolonel, in dienst 
van denCzar. LE FORT was 
vrijpostig en ondernemend. 
Hij sprak vrij wel vier of 
vijf talen; maar hij had veel 
gelezen zonder in eene ge* 
lijke mate de begaafdheid te 
bezitten, zijne Jeesoefenin-
gen behoorlijk te regelen. 
•PRTER de Groote, die het 
voornemen had gemaakt, om 
zijne natie te hervormen, zag 
hem en schonk hem zijn ver
trouwen. I„ 1696 had LE 
IORT het opzigt over hetbe-
leg van Azof. Hij toonde 
zoo vele bekwaamheid in de 
•kunst des oorlogs, dat de 

Czar hem aan het hoofd van 
zijne land- en zeemagtplaat
ste en hem tot zijnen eersten 
staatsminister verhief, met 
de hoedanigheid van afge
vaardigde en gevolHiagtigde 
aan alle vreemde hoven. Hij 
had deel aan al de verande
ringen die PETER I. in zijn 
rijk ondernam en stierf te 
Êloskau in 1699, De Czar, 
zeer bedroefd over zijn ver
lies, liet voor hem eene 
prachtige uitvaart vieren en 
was er zelf by tegenwoordig. 

FORT (MS). 
N1ÈRE. 

Zie Monf 

FoRTESCTJE (JOANNES) lotd > 
opper-geregts-man en groot
kanselier van Engeland-, on
der de regering ,van HEN
DRIK VI . , heeft vele door de 
Engelsehe op prijs gestelde 
werken nagelaten, over de 
natuurwet en de M>e/te»van 

Engeland, 1616, in 8-v0 

FoRTIGÜERRA of F ° B T ° " 

GL'ERRl (NlCOLAAs), ta r d l" 
naai te Pistoja geboren,»er 
wees groote dienstenaan 
Paussen EuGBNifS 1".» i>'" 
.ooMAs V., PmsII.enlAV-
M J S I I . Hij voerde niet roem 
het bevel over het leger va» 
den heiligen Stoel en stiw 
te Viterïo in 1473.55 Ja 

ren oud. 

FORTIGUERKl (N«°f *f J ' 
een kundig kerkvoogd uit'_ 
zelfde femiliV, als Je f [„ 
gaande, overleed in W't 
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dèn^oüdërdom van 61 jaren. 
Men heeft van hem eene ver
tal ing van TERENTIUS , in Ita-
liaansche verzen, Uïbino , 
1736 , met platen en met den 
Latijnschen tekst. Zijn huis 
was de verzamelplaats van al 
de beroemde letterkundigen, 
welke Bonte toenmaals, be
zat , en hunne zamenspraken , 
liepen énkel over de letter
kunde. Eens twistte men 
over den voorrang van TAS-
so en'ARIOSTÓ; beide vonden 
aanhangers in deze vergade-

»ring. FORTIGUERRA was voor 
TASSO én daar hij wilde be
wijzen hoe gemakkelijk hét 
was , om met verbeeldings
kracht, ten minste toteenen 
zekeren • trap in den smaak 
van 'ARIOSTÓ te slagen , stel
de hij een gedicht zamen uit 
dertig gezangen bestaande, 
jdat in zeèmveinig tijd be
gonnen en geëindigd werd. 
Tilt is het Ricciardetto, in 
J73S, in 4.to, in het licht 
gegeven, een werk in kod
dige heldenzangen, f waarin 
de schrijver naar het voor
beeld van ARIOSTÓ , aan alles, 
wat zijne verbeeldingskracht 
hem. voorstelde den teugel 
lieeft gevierd. Er heerscht 
eene wanorde en eigenzinnig
heid ïh, 'die dén lezer in eene 
gedurige inspanning van geest 
brengt en die het lezen van 
hetzelve onverdragelijk zoude 
maken. Zonder de boerterijen 
en de ongedwongene berij-
niïng, dié het ademt,worden 
er de kuischheid, déwelvoe* 
gelijkheid en de Godsdienst, 
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beurtelings j zelfs volgens 
de getuigenis van den ver
taler, in > gekwetst. Men 
heeft het nagevolgd in Fran» 
sche verzen," in 1766, 2dl n 

in 8.vo; de schrijver (po 
MOURRIKR ,\ ridder van den 
H.' LODEWIJK) , stierf aan de 
tering in 1769, hetzij dat 
zijn 'werk zijne ziekte ver
oorzaakt had, hetzij , dat 
zijne ziekte, zijn werk be
paald had. [Bet was het 
Ricciardetto, dat FORTI*» 
GÜERRA van * het purper be
roofde , hetwelk CLEMÈNS' 
XII . voor hem bestemde.] ; 

; Fo&Tius of liever STERK 
(JÓACÏJIM), een 'wijsgeer en 
wiskunstenaar j meer bekend-
ónder den naam van F O R T I -

"* üs Ringelbergius, geboren 
te Antwerpen, in 1499 
maakte zich bemind bij ÈRAS-
MUS, OPORINIIS, HypERius en 
meer andere geleerden vatt' 
zijnen tijd. Men plaatste 
hem nog zeer jong zijnde 
aan het hof van Keizer MAX-
ÏMILUAN I. waar hij bleef 
tot in den ouderdom van 17 
jaren. In zijn vaderland te
ruggekeerd , maakte hij ver
bazende vorderingen in de 
studie der schoone letteren 
en wijsbegeerte. Hij besteed-1 

de zijne speeluren om te leeren 
teekenen en graveren. Inliet 
Jaar 1529 begon hij de voor
naamste steden van JFraiik- • / 
rijk te doorreizen. In eene 
stad aangekomen, begon hij • \ 
dadelijk pin eenige weten • 
schap ie onderwijzen, waar-



238 ! F O B . - F Ö S . 

van de cursus gewoonlijk 
slechts eene maand duurde. 
liet was niet mogelijk hem 
langer in eene stad op te 
houden, Foatius was met 
geestdrift voor de oude ta
len bezield. Men hoorde hem 
dikwijls zeggen dat hij een 
zuiver Jatijnsch woord boven 
eene gouden kroon verkoos. 
Géene wetenschap had voor 
hem zoo veelT)evalligs als 
de sterrekunde; maar zoo als 
bijna al de sterrekundigen 
van zijne eeuw, verviel hij 
tot de hersenschimmen der 
sterrewigchelerij. Hij over
leed in 1536. Zijne werken 
zijn verzameld geweest on
der den titel van JOACHIMI 
FoRTiiRiNGEi.BERGn lucttbra-
tiones, Lyon, 1556, in 8.vo 
Men onderscheidt er eene 
verhandeling in; De ratione 
stndii Antwerpen, 1529, 
waarvan THOMAS ERPENIUS 
eene goede uitgave heeft ge
leverd Leijden 1622. Dit 
werk bevat oordeelkundige 
raadgevingen zoo wel voor 
de meesters als voor de scho
lieren; maar zij worden op
gewogen door raadgevingen 
die de scboollucht hebben. 

-Als Sterrewigchelaar draagt 
hij zorg om de horoscoop Van. 
zijn boek te trekken. 

• FORTUNA, eene godin, de 
dochter van JUPITEB en van 
NEMESIS was aan het hoofd 
van het geluk en het onge
luk. Men stelde haar voor 
blind en kaal, altijd staande 
met vleugels aan beide voe

ten, de eene op een rad, het* 
welk met snelheid jom draait 
en de andere in de lucht 
somtijds te midden van ont
roerde golven, trachtende 
om'haren voet op eenen be« 
wegelijken en gladden bol vast 
te stellen. Men noemde haar 
anders ook Noodlot. HORA-
TIUS -heeft haar de scbqone 
Ode opgedragen: O diva gm' 
turn qua regis Antium,enz, 

FOBTUNATUNUS. — Zie 
Cunius. 

FORTÜNATUS. — Zie Va» 
NANTIÜS-FQRTÜNATOS. 

FOSCARARI (GILLIS), in het 
latijn FoscHERARins, een 
boloneesch dominikaner, o* 
verleden 'als bisschop van 
Modetia in 1564, inden f; 
derdom 53 jaren , was een der 
godgeleerden, verkozen om 
aan de catechismus van de 
kerkvergadering van Trente 
te arbeiden. Hij was een 
geleerd, godvruchtig en het-, 
dadig kerkvoogd, en vondm 
zijne spaarzaamheid en z«' 
nê- zedigheid de voldoende 
middelen om in de behoefte 
van dè armen te voorzien» 
om een huis te stichten voor 
boetdoende meisjes, en0111 

zijne kerk in het Bisschop
pelijk paleis te versieren. 
In penen hongerspood ver
kocht hij zelfs «ijnen bis-
Spbopsstaf3 en zijpen nogj. 
Men kent hem een werk ,0, 
ten titel voerende: Ordojw' 
ciarus in foro eccletiM'* 



F O S. 239 

FOSCARI (FRAK'CISCOS), uit 
eene beroemde familie van 
Venetië, waarvan hij nog den 
luister vermeerderde. Hij 
werd in 1415 procurator 
van den H. MARCUS, en in 
1423 tot doge verheven nade 
stemmen 'gewonnen of ge
kocht te hebben. Daar hij 
zich bij zijne naburen ge
ducht wilde maken, verklaar
de hij den oorlog' en onder
wierp aan de republiek Bres
san , Bergamasco, Cremonq 
Ravenna en andere plaatsen. 
Deze overwinningen kostten 
den Venetianen veel * die te
gen hem morden ; hij bevre
digde dezelve, door zijn ont
slag te vragen; hetzelve werd 
niet aangenomen.. Zijne vij
anden wikkelden zijnen zoon 
in verschillende ongelegen-; 
heden , die eerst naar Tre-
viga en vervolgens tweemaal 
naar Canea verbannen werd. 
De laatste ballingschap over
laadde den ongelukkigen doge 
met smart, en hij was buiten 
staat de zaken derrèpubliek 
te besturen. Hij werd in 
1757 in den den ouderdom 
van 48 jaren afgezet, en PAS? 
CHAUIS MALïEpmo in zijne 
plaats gesteld. Hij overleed 
twee dagen daarna. Zijn. 
zoon was mede in de gevan
genis overleden; men had 
hem beschuldigd eener raads
heer ' heimelijk te hebben 
vermoord; maarde ware moor
denaar verklaarde op zijn 
sterfbed dat FOSCARI on
schuldig was. Het was te 
laat, de ongelukkige FOS

CARI, was als een offer; van 
den laster gesneefd. 

FOSCABINI (MicHAEiij, een 
Vénetiaansch senator, be
kleedde verschillende pos
ten in zijne republiek, en 
overleed den 31 Mei 1692 
64 jaren oud zijnde. Hij 
heeft de geschiedenis van 
Venetië AoorNxmi vervolgd, 
1696 in 4 dl.n die het 10 fi 
deel uitmaakt van de verza
meling der, geschiedschrijvers 
van Venet.ië 171$ , eene ver
zameling zeer slecht gedrukt, 
maar in welke men niet dan 
goede schrijvers heeftopge-
nomeri. FOSCARINI had op be
vel van de republiek ge-. 
schreven, en hij wordt be-
scl-^wd als: een geschied
schrijver die goede bouw
stoffen heeft gehad. Men 
vindt twee zijner geestige 
verhalen in de degli Aca-
detnici incogniti, 1651, in 
4.to , 

Fosco (JPiiACUJUrs) in-het 
Latijn Fuscus, een Italiaan , 
geneesheer van Pms V., 
onderscheidde zich door zij
ne deugd. Hij overleed te 
Rome in 1574, oud 64 ja
ren. Men heeft van hem, 
eene verhandeling: Densuet 
abusu astrologie in arte me-
dica> De sterre-wigchelarij 
én de sterrekunde, waren 
toenmaals gelijknamig. 

•f Foscoju) (HUGO) , in 1776, 
aan boord van een fregat, 
(oebehoofende aan de repu* 
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bliek van Venetië, bij Zan-
te, geboren ;• volbragt zijne 
studiën aan de universiteit 
van Padiia enfvóór den on
derdom van 20jaren, schreef 
.hij een treurspel,' onder den 
titel van TJHÏESTES, dat te 
Venetië met toejuiching ten 
looneele werd gevoerd. Hét 
schoen, dat reeds van dat 

' tijdstip af) Foscoto, de mi
litaire loopbaan was inge
slagen. Toen Venetië aan 
Oostenrijk gegeven werd, 
begaf hij zich naar Lombar' 
dy'ë, alwaar hij het werk 
schreef, ten titel voerende: 
l)e Cisalpische republiek en 
de laatste Brieven van JA* 
COBUS ORTIZ, een Roman, 

• vol van vuur en gevoel. In 
1808 en 1809 gaf hiy- de 
beste uitgave in het licht 
der werken van MONTECUC* 
coïit (zie dat artikel) om
trent denzelfden tijd werd 
hij tot hoogleeraar der let
terkunde aan de Universi
teit van Pavia, en geschied-
scfoijver van het koningrijk 
Italië benoemd , een post\ 
dien hij door een: trek van 
willekeurig gezag van NA-
vphEON verloor. Hij had de 
wijk naar Florence genomen ; 
weldra beschuldigd, van deel 
ie hébben * genomen aan eene 
samenzwering; om de Oos
tenrijkers uit Italië te verdrij. 
ven, vlugtte hij naar Zwit
serland en stak in 1815 naar 
Engeland over. Hij over
leed aan de waterzucht <len 
W September 1827, in de 
omstreken van Londen. Men 

heeft" van hem een aantal 
gedichten, eeneItaliaansche 
vertaling van de Sentimen
tele reis van STERNE (Pi-
sa; in 4.K>; en verschillende 
artikels in het Engelsen ge
sebreven, en in verschillen
de Tijdschriften opgenomen. 
De Grlobe . van den 6 Octo-
ber 1827 (t. V. n.° 8)te^ 
een verslag over den dood 
van HÜGO Foscoto ,, hetwelk 
inen kan raadplegen, indien 
men meer bijzonderheden; 
wenScht te weten. 

Fosse (KA REL DE.'w)»Je 

zoon van eenen goudsmid» 
geboren te Parijs in 1640, 
kwam óp de school van w 
BRUN, eersten schilder van 
den koning van Frankrijk 
en (volgde hem zoowel na» 
dat de meester zijnen leer' 
ling zelfs in zijne groot? 
werken wel wilde gebruiken. 
De reis naar Italië volmaak
te hem en bij zijne terugkomst 

• schilderde "hij'den-koepeln» 
het koninklijk hotel der in
validen. Hij' werd beschouwd 
als een der eerste ColorisW' 
Hij muntte uit in hef; se»1 * 
deren op natte kalk, inJftD£ 
schappen en vooral in ƒ ' 
schiedkundige stukken. W 
DEWmc XIV.'verleende h 2 
eene jaarwedde Van duizen 
kroonen,L.i FOSSE, werd Dü 
de Academie-van schil^ 
kunde opgenomen en v • 
Reetor m Hoogleeiaar d<£ 
zelve. Hij overleed ie , 

hem naar Bngehnd <1<"> 

'i 
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roepen, waarMylordMONTA• 
iGU hein' bezig hield , zijn 
huis Ie Londen te versieren. 
De schilderstukken van de
zen grooten kunstenaar wer
den' door al de kenners be
wonderd» Koning WILLEM III» 
gekomen zijnde , om dezelve 
te zien, stelde aan LA FOSSK 
eene.zeer voordeelige plaat
sing voor, maar, omtrent de
ssen zelfden tijd schreef hem 
de beroemde MANSARIJ om 
in\JPrankryk terug te komen» 
Waar hij verlangd werd. 

FOSSE ( ANTONIÜSDE LA) , 
Heer van jiubigny, neef van 
den voorgaande, werd te 
Party's , in 1653geboren, en 
was , even" als zijn Oom, de 
zoon van eenen goudsmid» 
Hij was achtereenvolgend» 
secretaris van den Markgraaf 
van CRÉOTJI en van den Her
tog van AUIVIONT. Toen de 
markgraaf van CREQUI in 'den 
slag van Luzara sneuvelde, 
werd hij beiast, om het hart 
van den jongen held naar 
Parijs overtebrengen, en hij 
bezong zijnen dood in een 
dichtstuk, hetwelk wij nog 
bezitten. LA FOSSE 'sprak 
en schreef het Italiaanse!) 
zeer zuiver. Eene Ode, wel
ke hij in die taal vervaar
digde, opende hem eene 
plaats in de akademie der 
Apatisten van Florence 
Tot dankbetuiging sprak hij 
in dezelve eene prozaïsche 
verhandeling over dk zeer 
zonderlinge onderwerp ui t : 

•X. DEËII. 

I Welke zijn de schoonste 
oogen, ilaamce of zwarte? 
Hij bezat nog xrieer begaafd
heid voor de Fransche dicht
kunde. Zijne gedichten zijn 
buitengemeen'bewerkt; hij 
bekende zelf, dat de uitdruk
king hem meer kostte , dan 
het denkbeeld. Men heeft 
van hem verscheidene Treur
spelen• ',• onder welke MAN-
L'IUS CAFITOLINUS , het beste 
i s . Men ontdekt in hetzelve 
groote^ schoonheden; onder-, 
scheidette kenners, beschou
wen dit treurspel als in vele 
opzigten den grooten Con-
NEILLE waardig. Nog heeft 
iiA FOSSE eene Vertaling ( in . 
het Fransch) of liever eene 
Omschrijving in Fransche 
verzen vervaardigd, der Oden 
van ANACBEON. Men vindt 
na deze vertaling verschei
dene andere dichtstukken. 
Hij overleed in 1708» Zijne 
toonèelkundige werken {Thé-
Utre) zijn in 2 dl.n in 12.mo f 
Parijs, 1747. Er is eenei ! 
andere uitgave van in hét ^ ^ 5 
licht verschenen, in 1755, - ^ | 
en die men, om eene onbe
kende reden, met de GABI-
NIE van BBUBÏS , en deri Ver
strooide (Distrait) van R E G -
NAKD vermeerderd heeft. fDe 
overige stukken van L A F Ö S -

^ E zijn PöLiXÉSA, THESEUS, 
CORRESUS en CALMBHOë. 
MANUUS i s eene navolging 
der Zamenzvoering Wan- V&' 
netiè' van den Ëpgelander 
ÖTWARSJ. 

file:///JPrankryk
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FOBSÉ (DU). — Zie THO
MAS. 

FOSTJEU (JACOBUS) , een niét 
t,ot de heersehende kerk be-
hoorende Engelsche predi
kant, te Excester in 1697 
geboren, overleed den 5 No
vember 1753, na in het licht 
te hebben gegeven: 1.° Voor
treffelijkheid der Christe
lijke Openbaring legen'T f S-
ML, 1 7 3 1 , - 2 . ° Verhan
deling over de natuurlijke 
Godsdienst, en de maal' 
schappelijke deugden, 2 dl.n 
in 4.to — 3.o Leerreden. — 

' 4.° Weder leggend - Godge
leerde Verhandelingen. 

t FoTtiEUGiLT, (JOHKV, een 
beroemde Engelsche arts, in 
1712 te Carrend in het sraaf-
•schap.y0ri geboren, en <e 
Mtchmond,, in e e n 0pvoe-
dingsgesticbt der Kwakers, 
<ot welker sekte hij behoor
de, opgevoed; èeoêfende de 
•geneeskunde te Edinbnrg, 
:wer| bij het-Shu THOMAS! 
gasthuis te Londen aange
be ld , deed in 1740 eene 
fleerde reis door Holland-, 
Ihntschhnd en.Franktmt 
«" zette zich daarop te Lon-
f » n ^ e r , alwaar'hij g e d„_ 
•rende 30 jaren, a I s

J
d | r . 

.*«* had. Naauwelijks had 

toen in 174fi L„ a£llseerai 

J'Jfee keelontsteking, hem 
™ den ran„ J ,,!*> " e m 

'araeth-i < 1 * bekwaamste 
^ ^ " ^ ^ P e n t i j d j p l a a t -

ste. Door eene tegenover
gestelde behandeling van die 
zijner, kuns'tgenooten, genas 
hij bijna al de aan zijne zorg 
toevertrouwde zieken, en 
vond in de geestdrift, der 
koninklijke maatschappij van 
Londen, van die der oud
heidkundigen , en van dege-
neeskundige akademie, om 
hem in haar midden op te 
nemen, eene vlejjende be
looning , voor de diensten) 
welke hij der menschheid 
had .bewezen. Hij besteedde 
een gedeelte zijner inkom-
aan de oprigting van eenen 
prachtigen kruidkundigen 
tuin te Uplon, in A'f*» 
waarin hij eene menigte 
vreemde pianten onderhield» 
die tot de geneeskunde en 
de kunsten noodzakelijkwa; 
ren. Elk jaar verdeelde hij 
een aantal dier planten >n 
de drie koningrijken eii m 
de volkplantingen, en onder
scheidde zijn bestaan dow 
eene menigte bewijs «J 
belangeloosheid. Hij •°T • 
leed algemeen betreurd, » 
1780. Men heeft van h«« 
een aantal Verhandel^ 
voorkomende in de ** 
meling der geneeskunj 
maatschappij van lj0n J. 
de meeste hebben ten 
derwerp de geneeskunst 
opzig.e' der .geneesrn.dd £ 

schap der artsenijberet^ 
(Pharmaeologia) en &i 
zondheïdsleer (*5^"a£jieh 
zelve zijn in het ff* 
gezamenlijk in het lic* » 
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geven, door ELLIOTV hon
den , 1781 , in 8.vo, Jater 
door LETTSOBI, ibid, 1783, 
3 dl.n in 8.vo, en uit het 
Engelsen en Latijn ïn het 
Hoogd. vertaald, Altenburg, 
1785, 2 dl." in 8.vo 

* FOÜBERT fJoANNES), te 
Saint-Benoit-sur-Loire, in 
1540 geboren, had zijne op
voeding te danken aan den 
kardinaal ODET VAN GHATIT.-
LON. Hij omhelsde'de orde 
van den H. JBENEDICTUS in 
zijne geboortestad, en her
stelde den luister dier con
gregatie door zijne- talenten 
en zijne deugden. « Deze re
ligieus overleed den 18 April 
l ó l y . Men kent van hem: 
1.° Histoire etc. (Geic/iie* 
denis der Lombar dij ners), 
uit PAÜLUS den Diaken vet-
taald; met eene Voorrede 
en het Leven des schrijvers, 
Parijs, 1603. — 2.°' Sup-
p/ement etc. {Bijlage tot de 
Geschiedenis der Fuombardy-
ners), door PATOTIS den l)i-
aken\ van de verheffing van 
HÏLDKBKAND tot de inneming 
van Pavia , door KA REL den 
Gröote, Parijs, 1603» in 
8.vo 

FOUCAULT ( LODEWIÏK ) , 
graaf van Daugnon , , was 
edeljonker van den Kardi
naal van RICHEMEU geweest. 
Hij verbond zich aan den 
hertog van JFronsac, die het 
hevel voerde over de Fran» 
«clie vloten, diende onder 

hem met "den rang van on-
der*aduiiraal, in het gevecht 
in 1610 voor Cadix gele
verd, en maakte zich voor 
zijnen dood meester van do 
sterke stad Brouage, waar
van de hertog landvoogd was 
geweest. Deze plaats was. 
de oorzaak Van het geluk 
van FoucAur/r, want dezelve 
overgevende, gaf men hem 
den 20 Maart 1653 den maar
schalksstaf van Frankrijk. 
Hij overleed in October 1659 
in den ouderdom van om* 
trent 43 ja ren , als een' man 
bekend, die roem en geld 
najaagde. 

FoUCAULT (NlCOMAS J o -
ZEP) , te Parijs, den 8 Ja» 
niiarij 1643 geboren, hono
rair lid der akademie. van 
schoone letteren , was ach
tereenvolgend bewindhebber 
van Montaubun, Pau en 
Caen, en werkte alom voor 
de welvaart des staats en 
der letteren. Hij ontdekte 
in 1704, de oude stad der 
"Viducassiê'rs , op twee mij
len afstands van Caen, en 
zond een naauvvkeurig ver
slag dier ontdekking aan d& 
akademie der schoone lette
ren. Eenigen tijd te voren , 
had hij het kostbare werk 
van LACTANTIÜS ontdekt: 
De mortibus persecutorum, 
en dat men enkel door eene 
aanhaling van den H. HIERO* 
NYMÜS kende. Het was vol
gens dit handschrift, in de 
abdi] van Moissac in Querey 
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gevonden, dat de geleerde 
BAMJZE hetzelve in het licht 
gaf (zfe'|LACTANT10s). FoU-
CAULT overleed den 17 Fc-
braarij 1721. Hij vereenig-
de zachte zeden met eene 
gestrenge deugd, en vele 
bevalligheid met eene diepe 
kunde, 

* FOUCHÉ (JOZEF), hertog 
van Olranle, minister van 
policie onder NAPOLÉON, en 
onder LODEWUK XVlil. , ge-

- boren te Nantes den 29 Mei 
1763, zoon van eenen ka
pitein van een koopvaardij* 
«chip zijnde, ontving hij 
zijne eerste opvoeding bij de 
oiratoristen van zijne geboor
testad. Hij toonde in den 
beginne weinig aanleg voor 
de letteren. Bestemd om 
hetzelfde beroep als zijn va-
fler te volgen , beoefende hij 
<le wiskunde,' maar eene 
•zvvakkeligchaamsgesteldheid 
hem niet toestaande, om zich 
op de zeevaart toe te leg
gen , kwam hij in de con
gregatie van het Oratorium, 
en zette zijne studiën te 
Parijs in het huis dier orde 
voort. In zijne studiën wel 
geslaagd zijnde, \vijdde hij 
zich aan het onderwijs toe, 
en men zond hem te dien 
«inde naar Juilhj, naat At-
recht en naar de militaire 
school van Vendome. Hij 
was bestuurder van het «ol-
M e van JSante*, toen 
frankrijk door de revoluti-
onnaire onlusten begon ver
ontrust te worden. FOUCHÉ 

was toen 25 jaren oud, en 
bad eene soort van beroemd
heid verkregen, wijl hij den 
moed had gehad van met ee
nen luchtbal op te gaan, toen 
men * dezelve in Frankrijk 
had «.uitgevonden, (zie Gus-
WAO en MONTGÖLFIKR). Een 
heers ch - en hebzuchtige 
goddeloozé zijnde, kostte het 
FOUCHÉ geene moeite, om een 
geloofsverzaker te worden» 
Ook werd hij een der dril-
tigste en overdrevenste le
den van een' te Manies, on
der den _naam van Patno-
tisch genootschap, gevestig-
den club.... Het vuur van 
zijnen revulutionnairen ijver 
deed hem door zijn dePar,5 
ment tot afgevaardigde M 
dé nationale conventie be
noemen. Hij sloot zich a^ 
de partij van den woesten 
DANTON aan , .maar va" re-
deneerkundige begaaMhelen 
ontbloot., verscheen ,,hi] «»' 
den op de tribune, en spr^ 
nog zeldzamer lang, dan op 
den oogenblik "en de on 
lukkigüLonEWUKXVl.vo" 

de balie dezer koningm" . 
dende vergadering g«sleu,. 
werd. Het is op J é 
gende wijze, f^Jov 
over het voorstel van de» 
roeping op het volk, ^ d 

redevoering begon. » * ^ 
niet gedacht, zei1eb)J'8n. 
in deze vergadering ee" .n. 
der gevoelen tegen den aw 
geland dan z i j n ^ " " g , , 
te hooren uitspreken-.• , 
schijnt dat wij door en r ^ 
zijn verschrikt, mei vr 
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wij de koninklijke waardig
heid hebben vernietigd, wij 
wankelen voor de schaduw 

' van eenen koning . . . De tijd 
i s voor ons tegen alle ko-

^nirigen der a a r d e . . . . " Hij 
stemde voor den dood, zon
der beroeping op het volk en 
Zonder uitstel. De naspo-
ring van d_e goederen der 
uitgewekenen had men aan 
•de hebzucht van FOUCHÉ te 
danken; hij deed er het be
sluite den 14 Maart 1793 toe 
uitvaardigen 5 het was het 
eerste, dat hij te weeg bragt, 
en hét is in* alles zijnen be
werker waardig. Daar hij 
niet aan dë tribune kon schit
teren , en dé rijkdommen het 
eerste voorwerp waren , dat 
hij zich in zijne revolution~ 
naire demagogie had voorge
steld , verzocht hij zendin
ggen in verschillende provin
ciën , waar het schavot de 
regtbank werd , die- de for
tuin der slagtoffere aan 
"Wreede landvoogden toewees» 

, Als zendeling naar het, de
partement der Aube gezon
den , begon hij aldaar door 
eënige maatregelen, toen
maals krachtdadig genoemd; 
maar, daar waar hij dë ver
wachting zelfs fcijner mede
broeders overtrof, was in 
hét departement der Nièvre. 

.Hij stelde aldaar de zede
loosheid, de plundering, de 
verbreking der heiligste ban
den » en den dood aan de 
orde van den dag. De ker
ken werden verwoest, het 
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geheele land aan de wreed
ste verdrukkingen onderwor
pen , hetzij van wege dé 
landvoogden, hetzij door de 
menigvuldige ondergeschikte 
dwingelanden, dié hij met 
dat oogmerk had aangesteld. 
Tachtig onschuldige priesters 
werden naar Nantes gezon
den, om er in de Loire ge
stort te worden. In deze 
missie deed FOUCHÉ aan de 
nationale conventie aanmer
kelijke bëzehdingen van dief
stallen in de kasteelen en 
kerken begaan. Goddeloos 
uit grondbeginsel, even ge
lijk hij een demagoog uit 
winstberekening en gevoel 
Was , liet hij op de grafste
den , en >n het departement, < 
hetwelk hij verwoestte, deze 
goddelooze Woorden schrij
ven: De dood is een eeu
wige slaap. De conventie 
scheen zoo voldaan over den 
repubiikeinschen ijver van 
FOUCHÉ, dat zij hem ver
koos om COM-OT D'HERBOIS 
naar Lyon te vergezellen „ 
van welke stad men de vol-
kpmene verwoesting had be
sloten. FOUCHK betuigde 
aan deze vergadering zijn : 

leedwezen, van het departe
ment der A'ièvre te verla
ten , alwaar hij begon, zeide 
hij ^ de vrucht van zijnen 
arbeid ie genieten. Hij voed
de eenen diepen baat tegen 
de priesters, en toen hij aan; 
de conventie meldde, dat de 
smaak voor de republikein-
sche deugden in alle zielen 

3 . 



246 F O V, 

begon door te dringen» voeg
de hij er bij: eenige van 
deze bedriegers (de priesters) 
willen hunne godsdienstige 
lcluchtspelen uitvoeren, maar 
de sansculottes bewaken 
hen, werpen al hunne toe 
«eelen omver, en planten op 
derzelver puinhoopenden on-
«terfelijken boom der vrij* 
beid. » Naauwelijks was hij 
te Lyon aangekomen, of het 
bloed stroomde van alle kan
ten; den 10 November kon
digde hij der Nationole con
ventie aan, dat de schim 
van CHAMER (zie dat arti
kel) voldaan was... . > Wij. 
zweren het, vervolgde hij, 
het volk zal gewroken wor
den, deze grond zal ver
woest worden; en over de 
overblijfselen van deze trot-
sche en muitzuchtige stad 
zullen zich de verspreide hut
ten verheffen, die de vrien
den der vrijheid zich zullen 
beijveren, om te komen be
wonen." Bij cene andere ge
legenheid schreef hij aan de
zelfde vergadering: » Wij 
gaan, zonder ophouden voort, 
om de vijanden van het volk 
te slaan j wij vernietigen de
zelve op de schitterendste, 
4e waardigste en verschrik" 
helijkste wijze, hunne Jij— 
«en, in de Rhone geworpen, 
moeten aan de beide oevers 
dezer rivier het indruksel 
der verschrikking aanbieden. 
De vrees, de heilzame vrees 
is hier aan de orde van den 
d a g . . . . Zij ontbloot de mis
daad van haar behtcedsel en 

van haargoud.... Nadatïoa-
lon zich aan den Ëngelschen 
admiraal HOOD had pverge-
geven, werd hetzelve doot 
den generaal DUGOMMIEK, 
door BONAPARTE ondersteund, 
weder hernomen, juist toen 
FouCHÊ er in zending was, 
Deze overwinning aan zijnen 
ambtgenoot COLLOT D'HEÜ' 
EOIS mededeelende, schreef 
hij hem; » En ook wij heb-

j. hen tot de inneming van 
Toulon medegewerkt, do 
verschrikking verspreidende 
onder de laf hartigen, die cc 
zijn binnen getrokken, w 
dóór aan hunne blikken dui
zenden van lijken hunner 
medepligtigen aan te bie
d e n . . . . Wij hebben slech« 
eene wyze'om de overwin
ning te-vieren» wij•«nden 
heden avond 215 muitelui' 
gen onder het vuur en W 
bliksem." Door deze gru
welijke briefwisselingen. 
waarin wij slechts een 
schets der revolutionna £ 
talenten van FOÜCBB ** 
veren, kan men over z|n 

afschuwelijke inborstoorde* 
len, Wij «n l l ene rw.^ 
voegen, da,t hij aan hethoj'ie 
eener commissie was, 
dagelijks de « " ^ g & n 
gelukkigen, bij ^««L 
Veroordeeld, om, h e t q j ; 

fnsillade, hetzij •&<*>'**& 
het leven te verhezen,.^ 
maakte. Gedurende « 
moordtoótieelen Vernie

 fe|, 
hij dikwijls het voor^; 
om de, goederen ** \.m 
Jingen onder de sanscuW' 
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té vèrdeelen...... ' Eri het is 
eeh dergelijk gedrogt, een 
der beulen van den konink
lijken martelaar, degene , die 
zoo veel Fransch bloed stort
te ; het is FÓUOME, die later 
de Vermetelheid heeft ge
had , on» den troon der JBOUR-

CBONS te,naderen , en om den 
blik van den opvolger van 
LODEWIJK X VI. te verdu
ren! Hij moest echter nog 
tegen een' vermogenden vij
and worstelen. Mij was met 
den goddeloozen CHAUMETTE « 
(zie dat artikel), den aanleg-

fger va'n hét heiligschendend 
en ongerijmd Feest der Rede, 
naauw verbonden, en ROBE
SPIERRE had hem zulks nooit 

•vergeven. Toen hij te Parijs 
terug kwam, gaf hij reken
schap van zijn stadhouder
schap ,- en hij 'werd verkozen, 
om in het genootschap der Ja
cobijnen voor te zitten. Het 
was alstoen, daf ROBESPIERRE 
hem beschuldigde van de om
wenteling door zijne buiten-
sporigheden te ortteeren , en 
hem zijne verbindtenis met 
CHAÜMETTJB verweef. Fou-
cué meende den storm te 
bedwingen , door in het ge
nootschap der Jacobijnen , 

: zijnen ouden vriend , als ee-
nen booswicht te verklaren» 
* Het is thans niet te doen, 
riep ROBESPIERRE u i t , om 
slijk op het graf van CHAU-
METTE te werpen, nu dit 
gedrogt op het schavot is om
gekomen ; men moest hem 
gedurende zijn leven bestre-

) Ü. '.' r24? 

den hebben." Hij klaagde 
hem kort daarna aan als een 
zamenzvveerder, wiens han
den vol van geroofjde goede
ren waren. De uitsluiting 
van FoiiCHÉ werd besloten; 
en deze dwingeland, zou 

•zonder twijfel, op bevel van 
eenen anderen dwingeland , 
zijn omgekomen, toen de 
dood van ROBESPIERRE: hem 
voor dien oogenblik van alle 
vrees bevrijdde. Even als.de 
andere landvoogden, wierp 
hij alle misdaden * die hem 

-eigen waren, op dézen laat- , 
s t e , deed hij zelfs eene po
ging om hem op te volgen, 
door het schrikbewind weder 
te willen invoeren^ » Men 
moet . het herstellen f zeide 
hij , in de ziel. des f boos-
wichts zoowel als in het veld 
des v i jands . ; . . Elk denk
beeld van toegevendheid en 
gematigheid , is een coritra-
revol uition n a i r d«n kbeel d..'' 
Hij verklaarde zich evenzeer 
den vijand van TALMEN , het 
hoofd der Thermidoristen,. 
die ROBESPIERRE hadden doen 
vallen, en voegde zich bij 
de factie van JJABKUF , die 
zich aan het hoofd derover-
drevenste Jacobijnen bevond. 
Maar de bescherming van 
dezen kon de beschuldigin
gen niet tot zwijgen bren
gen, die zich van alle kan
ten tegen hem verhieven.. 
De i gezagvoerders van la 
Nih'vre braglen de aelen van 
de zen delingschap vanFoucné 
weder te voorsehijn, waar men 
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de volgende uitdaging van hein 
jn vond aan de ondergeschik
te dwingelanden van dat de
partement gerigt: » Dat de 
bliksem uit menschlievend-
heid losbarste ; laat ons den 
moed hebben, om over lij
ken te gaan, om tot de vrij
heid te geraken..." FOUCHÊ, 
die daarenboven van natuur 
evedzoo lafhartig, als wreed 
was, verliet BABEUF, ver
zocht om de bescherming van 
TALMEN en LEGENDRE, die 
zijne verdediging op zich 
namen , door voor te wenden, 
dat hij aan den val van Ro-

,BESPIERRE had medegewerkt, 
maar zij werden voor LAU-
«ENCOT en LESAOE gelogen
straft ; en den 9 Augustus 

.1795, bood men der Con
ventie een verslag aan', de 
, onderscheidene beschuldigin- ' 
gen bevattende, tegen ]fou-
CHÉ gerigt; hij zag zich dus 
uit de vergadering verdreven, 

•als een Terrorist, wiens 
grtwelijk en strafwaardig 
, gedrag oneer en schande aan 
elke vergadering^ waarvan 
hij lid mogt worden, zon 
mededeeten. Hij werd in de 
gevangenis geworpen en ver
kreeg niet voor den 16 Oc-
tober, krachtens de amnistie 
door de Conventie'aan de 
revolutionaire misdaden 

. verleend , zijne vrijheid we-
,der. Het uitvoerend bewind, 
dat juist in bezit getreden 

w a s , vertrouwde hem eene 
zending toe, naar de gren- II 
zen van Spanje, maar daar 
*ot'CHE zijne verbindtenis- " 

sen met BABEUF vernieuwd 
had, werd hij bij zijne te-
.rugkomst naar het dal van 
Monlmorency verbannen. 
-Een verrader jegens zijne 
beschermers en vrienden zijn-
.de , ontdekte hij de ontwer
pen van BABEUF (die dever-
deelings-wet wilde invoeren), 
aan BARRAS op den oogen-

-blik toen deze laatste, na 
den 18 FructUor (1797) het 

.grootste gezag genoot. Hij 
verkreeg op ,deze wijze ee< 
nen nieuwen beschermer, 
bekleedde verscheidene pos
ten , en, in September 1798» 
werd hij tot'afgevaardigde 
bij de kortstondige Cisalpt' 
tcfie republiek benoemj. 
» Hier* zegt een geschied
schrijver, eindigt het Staat; 
kundige leven van FOUCHE 
als demagoog: daar, treedt 
die man eene nieuwe oop* 
baan in, en, even gelijk w 
slang, legt hij aijn rmv_en 
afzigtelijk vel af, om min
der walgelijke gedaantenaa" 
te nemen ; het is geen pre"1 

leer meer der iyer,.fetaop»g 
te van,hetverdeelenvanver 

overde landen, het « 
heerschzuchtige, die al 
gunst der magt gaat m 
gen, die zich zal voor A* 
als meer op eerbewij^ de 
rijkdommen gesteld,«» „ 
meest bedorvene hoveims 
Hij verbond zich te ^ ( 
met den generaal M*ie 
die het opperbevel voe, 
over het leger van W 
maar zijne k r i j g s v f 1 ' ^ , 
mishaagden aan net 
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•toHum, dat hem naar Parijs 
jterug riep: op de bescher
ming van JOUBERT vertrou
wende, gehoorzaamde hij 
niét ; ein'delijk bedreigd van 
in kluisters geklonken , te
rug gevoerd te worden , ver
liet hij, Milane, vond SIE-
•YE'S. in het Directorium ge
zeten, die , door een e vermo
gende factie ondersteund, 
aan de vernietiging der Con
stitutie van het jaar 3 werk
te. FpüCHlé giste, dat men 
de magt in de handen van 
eenen-generaal wilde stellen , 
en dat de factie de oogen op 
JOUBERT had geworpen, aan 
welke men dadèjijk het bevel 
der hoofdstad opdroeg. Door 
den invloed van dien veld
heer werd FOUCHE naar Hol
land gezonden, terwijl JOU
BERT in Italië ging vechten. 
De volkspartij, toenmaals on
der den naam vatt regering-
loos bekend , was weder be
gonnen invloed te krijgen, 
Foucné had tot die partij be
hoord , en kende ai de heime
lijke listen derzelve, en men 
verkoos hem dus , om dezelve 
tegen te werken: naar Pa
rijs teruggeroepen, benoem
de men hem tot ministervan 
policie. Na eene proclama-

. t i e , uitgevaardigd te hebben 
waarin hij zeide: » Dat hij 
de openbare rust wilde her
stellen en een einde aan de 
bloedtooneelen maken," bood 
hij een verslag aan tegen de 
staalkundige maatschappijen, 
en liet de zaal der Manége, 
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de revoliitionnaire haardste
d e , alwaar deoverdrevenste 
mannen bijeen kwamen, slui
ten. Hij bood vervolgens 
een ontwerp tegen de ko
ningsgezinden yan MorUhan 
aan , verbood elf dagbladen , 
en liet de drukpersen in be
slag en de schrijvers in hech
tenis nemen. Ondanks al 
zijnen ijver meenden de bel-
derziensten te ontdekken, 
dat hij eene meer in een punt 
vereenigde dwingelandij wil
de daarstellen, en dat hij 

•welligt voor JOUBKRT werk-
tei Maar deze generaal in 
den slag van Novigesneu
veld zijnde, zoo kwam BO
NAPARTE uit Egypte aansnel
len, om zich van het opper
ste .gezag meester, te maken. 
FoocaÉ en SIEÏES bereidden 
hem de gevolgen van den 18 
Brumaire (8 November 1799) 
voor, t en op dien dag ver
dwenen alle ijdele begooche
lingen yan vrijheid en ge
lijkheid, die zooveel bloed 
en tranen hadden gekost. 
FOUCHÉ was een der eersten , 
die hunnen wierook aan den 
nieuwen afgod toezwaaiden; 
hij stelde alles in het werk 
om deszelfs magt te verster
ken , en , te dien einde , liet 
hij de gevaarlijkste demago
gen gevangen nemen'/. Daar 
hij zij nel fortuinene!, wilde 
doen toenemen, trachtte hi j , 
om de portefeuille van poli
cie te behouden. Om zijnen 
invloed bij BONAPARTE te 
handhaven, gaf h i j , uit de 
5-
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heime geschenken aan dege
ne , welke NAPOLEON omring
den, en zelfs aan personen 
van de familie van dezen 
Consul. Wijl hij daarenbo
ven wist dat BON APARTE zij
nen broeder LrciEN wilde 
verwijderen, zoo trachtte 
JFOUCHÉ zich in de vriend
schap van JOSGPHINE en van 
de partij van BEAUHARNAIS , 
dieLUCIÉN vijandig was, in-
tedringen. Een hoveling ge
worden zijnde, en zich niet 
meer op den titel van Sant-' 
culotte beroemende, wist hij 
zich nuttig te maken , door 
het aannemen van vrij wijze 
maatregelen met betrekking 
tot de dagbladen, de uitge-' 
wekenen, de Vendéërs en 
zelfs tot de, geestelijkheid. 
Een kind der omwenteling 
zijnde, en in de hartstogten 
van al diegene gedeeld heb
bende, die de tijden van het 

•schrikbewind 'betreurden, 
was hij de geschiktste man , 
om de policie van een wil
lekeurig en wantrouwend 
opperhoofd te besturen, dat 
te gelijker tijd in den haat 
der republikeinen en der fco-
ningszinden deelde. Terwijl 
dus FOÜCHÉ eenige democra
ten strafte, gaf hij de brief
wisseling in het 'Jicht van 
verscheidene koningsgezin
den, die hij onderschept 
«ad. Hij deed het komplot 
van ARENA, CERACCHI en To-
PINO w BRIJJJ mislukken; 
bragt het besluit te Weegl 
der verbanning van 300 aan 

BONAPARTE verdachte perso
nen , beschnldigde hen als 
medepligtigen in de zaak 
van het helsche werktuig 
{machine infernale), en aan 
hetwelk zij niet het minste 
deel hadden gehad, want hij 
ontdekte weldra de wezen
lijke bewerkers van hetzel
ve, en deed hen in hechte
nis nemen. Listig en behen
dig , trachtte hij,, om de bei
de partijen voor zich guns
tig te maken: hij stelde aan 
de koningsgezinden BOSA« 
PARTE als een hunner ffoe* 
dendste vijanden voor, bood 
zich bij hen aan, als een 
beschermer, en verzachtte 
somtijds de maatregelen van 
gestrengheid, die hij ze" 
tegen hen had doen nemen. 
Van eenen.anderen kant, be
schermde hij en stelde hij te 
gelijkertijd 'de republikeinen 
te vreden, en bediende zich 
van hen als van een schil" 
tegen de eigenzinnigheden 
van eenen meester, dien hij 
wel kende, en met wier.ihij 
te gelijkertijd; eene andere 
rol spéélde. Toen BONAPAB-
TB tot de monarchale pa»!l 
overhelde, stelde hem W 
minister een verschrikken,)tt 

tafereel voor van gevarf' 
waaraan hij zich blootstelde» 
door zich aan die VaTiVv0. 
te geven ; eri , indien JN*J , 
liEON ongelóovig scheen, v 
hij dadelijk eene zamenzW 
ring uit, endeeddetalrg 
huurlingen schreeuwen, w, 
ke hij in zijne dienst hw» 
BONAPARTE zich als aan 
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(gunst van FOUCHE overgege
ven ziende, besloot einde-
lijk» om eenen man te ver
wijderen, die hem naar zij
nen wil scheen te willen 
besturen. Hij had juist den 

•vrede van Amiens ondertee
kend , (September 1802) ; 

•en zijne broeders JOZEF 
en LUCIEN , weder in ge
nade gekomen zijnde, de
den hem de policie met het 
ministerie van justitie ver-
eenigen, dat toenmaals de 
opperregter KEGNIER bekleed

d e . Men gaf aan FOUCHE 
een eervol ontslag: benoemde 
hem tot lid van den behoe-

•detfden senaat, en gaf hem 
-het senatorschap van Aix. 
Gedurende de afwezigheid 
van FOUCHE, die bijna twee 
jaren duurde, had de za-
menzwering van GEORGE en 
PICHEGUU plaats. Daar N A 
POLEON zich kort daarna tot 
keizer had doen uitroepen 
{18 Mei 1804), gevoelde hi j , 
dat hij FOÜCHÉ noodig had, 
om het nieuwe bestuur te 
bevestigen. Deze werd in 
de maand Julij van hetzelfde 
jaar beroepen , en andermaal 
met de portefeuille van het 
ministerie van policie belast , 
welke ' hij met meer waak
zaamheid dan ooit, bestuur
de. Hij voerde op nieuw de 
bespjedïng in alle klassen 
van de maatschappij in , zoo 
dat zijn blik in het binnen
ste geheim der familien door
drong. Eindelijk wekte die 
wreede landvoogd van JSiè-
vife en Lyon, door zijne be-
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kwaamheid, niet alleen de 
bewondering van JPrankryk, 
maar zelfs van vreemdelin
gen ; men zeide van hem, 
dat hij de eenige man was, 
in staat, om zulk eenen 
moeijelijken post te bekJee-
den , en dat het enkel door 
FOUCHE was, dat BONAPARTE 
zich zonder tegenstand, óe-
vesiigd had. Ofschoon deze 
laatste daadzaak niet tot lof 
van het ministerie versterk
te , is het billijk te zeggen,, 
dat men nooit meer rust had 
genoten, dan toen BONAPARTE 
Europa ging verwoesten , en 
•FOUCHE de opperste scheids
man van Frankrijk was ge
bleven. Alles week yoof hem; 
hij scheen zelfs zijnen mees
ter te willen verduisteren, 
door de vreedzame deugden, 
•die meer naar de ware be
langen der volken berekend 
waren. Hij werd verdacht 
bij NAPOLEON; en indien de 
eerste, onder zijne talrijke 
policiën, er eene had, be
stemd, om alle daden van 
BONAPARTE te bespieden, had 
deze, er op zijne beurt eene 
andere, die den minister van 
nabij, gade sloeg. Op den 
oogènblik, toen de vrede van 
Tilsit y een weinig rust aan 
Europa scheen te beloven , 
besloot NAPOLEON de over
winning van Spanjei Men. 
•had hem de Spanjaarden alö 
een verbasterd nietsbedui-
dend volk, dat gemakkelijk 
te beteugelen w a s , afge
schilderd; maar de onder- , 
vinding) deed het tegendeel 
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^ien. De Spanjaarden, in 
naam van hunnen koningen 
van de godsdienst, vernietig
den de geduchte legerbén-
den van den dwingeland; en 
leerden den natiën om het 
•ijzeren juk van dengenen, 
die hen onderdrukte, af te 
schadderi. FOUCHÉ beweer
de, dat hij te vergeefs had 
getracht, om BoNAPABTEOok 
van dezen even zoo ongeluk-
kigen als ohstaatkundigen 
oorlog terugtehouden; maar 
deze trek van moed, behoort 
aan den prins van TALLEY-
IUND. Wat hier ook van 
wezen moge, de gebeurte
nissen van Bayonne-, bragten 
in Parijs eene gisting te 
weeg, die FoucnÉ zich niet 
beijverde, om tot bedaren te 
brengen. Zij werd als eene 
zamenzwcring tegen BONA
PARTE voorgesteld, die in 
aller ijl, in de hoofdstad 
kwam. De zamenzwcring 
verdween alstoen, en het 
was vruchteloos, dat mende 
zamenzweerders zocht. Het 
volgende jaar (1809), vond 
zich NAPOLEON in eenen nieu
wen oorlog tegen Oostenrijk 
gewikkeld, en den slag van 
Essting verloren hebbende, 
begon men te zeggen, dat 
zijne ster verduisterde. FOU
CHÉ was toenmaals tegelij
kertijd minister van policie 
en van binnenlandsche za
ken; dé nederlaag van zijnen 
meester, had zijnen invloed 
en zijne magt nog vermeer
derd. Vernomen hebbende, 
dat de Kngelschen te Wal* 

eieren waren ontscheept, 
liet hij de nationale garde 
op eigen gezag, in massa 
optrekken, én durfde in eene 
circulaire zeggen: » Laat ons 
aan Europa bewijzen, dat, 
indien de genie van NAPO
LEON aan Frankrijk, door 
zijne overwinningen luister 

-kan geven, zijne tegenwoor
digheid niet noodig is, om 
onze vijanden terug te drij
ven." De minister van oor
log (de hertog van. FEI/TRË) 
ondersteunde FODCHÉ op eene 
krachtdadige wijze» de be
weging werd ten uitvoer gc-
bragt, en de Engelschen wer
den gedwongen om zich we
der in te schepen. Midde-
Ierwijl won BONAPAHTK den 
slag van Wagram, sloot eenen 
voordeeligen .vrede met den 
keizer van Ocfsienrijk, «" 
bewerkte zijn huwelijk «»« 
de aartshertogin MAMA LOW-
SE: de proclamatie en de nut
tige , doch willekeurige, han
delwijze van FOUCHÉ mis
haagden aan NAPOLEON» en 
de minister werd ontslagen. 
Men schreef ook aan andere 
beweegredenen, de ongenj" 
van FoucHé toe, »iaa

r
r
za

n
ak maar bet 

schijnt, dat de Ware 
tloor de volgende *aaB:»j 
wezen is. NAPOLEON *W> 
tijdens zijn huwelijk» ° 
de bemiddeling van eene» 
Hóllandschcn handelaar,, w 
•proefd , om vredesondertia 
-delingen met EngelandJ 
te knoopen, en hy <lee' 
zulks niet vertrouwd!)* 
•FÓUCHÉ mede. Deze» 

aan 
van 
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zijnen kant , met het geheim 
van NAPOLEON onbekend, 
opende zelf onderhandelingen 
bij den markgraaf van W E L -
LESLEY , door het middel van 
ëeno zekereFAGAN,een Iersch 
officier, en vervolgens door 
tusschenkomst van den Heer . 
OUVRARD. De geringe over
eenstemming, die er tusschen 

\' de voorstellen der beide agen
ten bestond, verwonderde den 
Engelschen minister, deze 
beide mannen werden hem 
evenzeer verdacht; hij jaag
de hen eerisklapsweg. NA
POLEON , verbaasd over dezen 
on verwachten uitslag, begon 

- FOUCHÉ te verdenken, stelde 
zijne tegenpolicie in het 
werk , en wist weldra dat 
de Heer OUVRARD, de voor
naams te agent van FOUOHÊ 
was. Hij beklaagde zich 
luide, in zijnen raad, over 
het vermetele gedrag des mi
nisters j en gaf tegelijkertijd 
bevel aan SAVARY:, om O U 
VRARD , die te Parijs w a s , 
in hechtenis te nemen en naar 

/ Vincennes te vervoeren. Fotr-
CHÉwerd tot gouverneur van 
Home benoemd , maar hij be
gaf zich naar zijn landgoed 
van Ferrières ; de hertog van 
Hovigo verving hem in het 
ministerie van policie, (den 
3 Junij 1810), BONAPARTE 
deed, zoo als men zegt, aan 
FOUCHÉ zijne briefwisseling 
afvragen, en de gewezen mi
nister gaf eenige Weinig be-
teekenende papieren af, zeg
gende, dat de anderen ver- < 
brand waren. Hij veront

rustte zich echter, ten op-
zigte van zijnen wezenlij
ken toestand , en vreesde de 
wraak zijns meestere; en toen 
deze hem deed uitnoodigen, 
om in Italië te reizen, twij
felde hij er niet meer aan , 
of men zou hem in hechte
nis hemen; hij trachtte zelfs 
om naar de Vereenigde Sta
ten over te steken; maar hij 
kon de.zee niet verdragen. 
Zijne vrees bedaarde eerst , 
toen NAPOLEON hem naar 
Dresden beriep', na den on-
gelukkigen terugtogt van 
Moskan, Te vergeefs werd 
hij als landvoogd haar llly-
rië (in Juljj 1813), en daarna 
naar JVapels gezonden, waar 
hij MUR'AT niet kon terug
houden, om in het bondge
nootschap , tegen BONAPARTE 
te treden ; in Frankrijk te
ruggekomen zijnde, bevond 
hij zich te Avignon, toen 
hij de gebeurtenissen van den 
31 Maart 1814 vernam. FOU
CHÉ kon ̂  zich niet onthou-x 
den , om zijn leedwezen te 
betuigen, van door zijne af
wezigheid geen Vul van het 
provisioneel bestuur te heb
ben kunnen worden. Toen 
hij te Parijs kwam , had 
NAPOLEON juist de kroon ne-
dergelegd : » Het schijnhei
lig berouw van FOUCHÉ, zei-
de de door ons reeds aan
gehaalde schrijver, zijne po
gingen, om door begunsti
ging zijner talrijke aanhan
gers, den troon der BOUR
BONS te naderen , zijn bekend. 
Zijn brief aan BONVPARTE,. 

v ' " 
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van den 25 Aprill814, waar
in hij hem aanraadde, om' 
zich 'niet naar liet eiland El-
ba, maar naar de Vereenig-
de Staten te begeven, een 
brief, dien FOUCHÉ aan een 
doorluchtig persoon mede
deelde, had destijds reeds 
ten doel, om zich eenen weg 
tot het ministerie te banen. 
Ondanks echter al zijne kui
perijen, kon het hem niet 
gelukken , om zich door Ló-
DEvviJK XVIII, als minister 
van policie te doen benoe
men. Zich naar zijn land
goed begeven hebbende, Het 
hij zijne talrijke verspieders 
van Parijs handelen, wist 
zich eene partij aan het hof 
te vormen, en trachtte door 
alle middelen, om zich het 
vertrouwen der koningsge
zinden te verschaffen. Hij 
beweerde, in een geschrift', 
dat hij in Duitschlund deed 
verspreiden, dat hij geen 
deel aan de ontwerpen eenër 
groóie staatkundige veran
dering had willen nemen; 
Waar wat er zeker van is, 
is dat Fovcné, steeds inde 
ziel een republikein , even 
zoo min een voorstander van 
NAPOLEON als van LODEWIJK 
XV11L was. Hij nam ein
delijk aandeel aan de samen
zwering, tot de terugkomst 
van BONAPARTE , maar hij 
vorderde eerst waarborgen 
voor de revolutionnaire par
tij , waarvan hij steeds het 
hoofd was. Hjj begaf zich 
dus naar Parijs, en kwam 
«enige dagen voor «?c ont-

scheping van NAPOLEON , to 
Cannes. Hij had eene za-
menkomst met .een' aanzien
lijk man , bij Mevrouw de 
prinses van VAUDEMOND, en 
zeide hem, dat het te laat 
•was , om de zaak van den 
koning te dienen. Men wil
de zich toen van zijn'per
soon verzekeren, om hem 
als gijzelaar naar Bijstel to 
voeren; maar devloozerepiK 
blikein had alles voorzien. 
Te zijnent teruggekeerd, ver
ijdelde hij de nasporingen 
van policiebedlenden, en ont
snapte door eene geheime 

-deur in het huis van HOR-
TENSE BEAUHARNAIS , aan het 
zijne belendend. NAPOEEONte 
Parij's gekomen zijnde, werd 
FOUCHÉ weder Voor de laatste 
maal zijn ministervan policie. 
Dit maaj vermogender dan 
zijn meester, wilde hij, vol-
gentzijne oude begeerte, eene 
republiek herstellen, vaar 
BONAPARTE den titel van op-
perveldheer, en hij , FOUCHÉ, 
dien, van president zou voe
ren ; maar de eerste door de 
militaire partij ondersteund, 
bleef keizer. FOUCHÉ nood-
zaakte NAPOLEON niet te mint 
hem zulke gewigtige bevvii-
ligingèn in te ruimen, "at 

hij hém zonder eenige vrees 
trotseren, en als bij "el 

wilde, voorstander der re-
volutionnairen, of bescher
mer der koningsgezinden K°n 

worden ; terwijl hij beurte
lings ,en volgens de ovnst*n-
digheden, met beide den «pot 

drijvende,, meester van" 
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openbare meening werd. Hij 
vleide zelfs de Bonaparts-
gezinden, om de BOURBONS 
het hoofd te bieden, en aan 
de zaak der wettigen, nadeel 
te kunnen' toebrengen: ook 
bestempelde h i j , in zijne 
circulaires, het koninklijk 
bestuur, met den naam van 
bestuur, uit verraad geboren. 
Hij zocht, in den raad der 
ministers, om het s tuk, de 
verklaring Van den 13 Maart, 
van het congres van Weenen, 
bevattende, als onecht te 
doen doorgaan. In eene an
dere circulaire, van den 13 
April, stelde hij aan Europa 
de BOURBONS voor, als een 
zwak vervallen hu i s , dat 
geene ander hulp meer kon 
ontvangen, dan die, der gast-
vrijheid. En op den oogen-
blik toen hij door deze las
terschriften , nog meer het 
vertrouwen der Bonaparts-
gezinden en der revolution-
nairen won , bragt hij de ko
ningsgezinden in den waan, 
dat hij enkel aldus sprak, 
om zijn spel te verbergen, 
en om eens aan de zaak der 
BOURBONS, nuttig te worden. 

'Om van den anderen kant , 
de heerschzuchtige inborst 
van BONAPARTE te beteuge
len , legde hij hem, op den 
7:Jnnij , een verslag af, waar
in hij bewees, dat het drie 
Vierde gedeelte van Frank-
ry'k» koningsgezind was ; 
«n , opdat de koningsgezin-
den geenen invloed mogten 
verkrijgen, zond hij geheime 
hespieders naar de' Vendee, 

belast, om de aanvoerders te 
verdeden, en hun de wa
penen te doen nederleggem 
Maar het verlies van den slag 
van IVaterloo, veranderde 
de ontwerpen van FOUCHÉ , die 
zijne partij op den i-and van 
haren ondergang zag. Zich 
den 22 Junij naar de kamer 
der volksvertegenwoordigers 
(zarnengesteld uit revoluti-
önnairen onder de leiding 
van FOUCHÉ) begeven heb
bende, deed hij er >het ont
werp van een regentschap, 
en dat van de herstelling der 
BOURBONS afkeuren; later 
deed hij zich aan het hoofd 
van het provisioneel be
stuur stellen. Hij werd op 
deze wijze meester van het 
lot van Frankrijk , onder-. 
steund, zoo als hij zulks 
was , door de revolutionnaire 
partij, waarvan hij zich open
lijk tot hoofd verklaarde. In 
deze hoedanigheid, bedreig
de hij BONAPARTE met de 
vervallenverklaring, indien 
hij niet vrijwillig afstand 
deed, Verzette er zich te
gen , dat men eenen tweeden 
slag zou leveren , zond aan 
de verbondene Mogendheden 
afgevaardigden , om onder-
bandelingen te openen; open
de dezelve afzonderlijk met 
den hertog van WELLINGTON , 
onder de muren van Party's, 
en werd eindelijk genood* 
zaakt, om tot eene hapilu-
latte over te gaan, die te 
Saint- Cloud onderteekend 
werd. Wetende, dat Lo-
I>EWUK XVIII . zijne hoofd-
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stad naderde, en dat de ver
bondene Mogendheden gee-
nen anweitigen vorst begeer* 
den , kwam. hij op het' denk-
heeld, • om middelaar, tus-
schen den koning en de mui-
telingen te worden. Midde
lerwij 1 had hij zich eene ver
mogende partij gevormd, en 
hen alle ten opzigte van zij
ne wezenlijke bedoelingen 
misleid hebbende, waanden 
zelfs de koningsgezinden, 
dat er zonder FotcnÉ geene 
veiligheid voor den koning 
was. Aan LODEWIJK X V ï l i . 
te Saint •Denisi door den 
prins van TALLEYRAND voor
gesteld, sprak hij met dezen 
vorst over den slechten geest, 
die in Parijs heerschte, over 
het gevaar, waaraan de ko-
nfng zich zon blootstellen, 
om zich met de witte ko« 
karde, en inet de Gendsche 

" uitgewekenen vergezeld , in 
de hoofdslad te vertoon en. 
Zijn voornemen was, om het 
militaire huis van LODEWUK 
XVIII; af te danken, en hem 
de driekleurige kokaide te 
doen aannemen j en tevens 
de kamers van BONAPARTE 
te doen behouden, hetwelk 
zoo veel i s , - alsof hij wilde, 
dat LODEWUK XVÏ1I. het 
hoofd der omwenteling werd. 
Het edele hart van den vorst 
weigerde aan deze trouwe* 
looze raadgevingen gehoor te 
leenen, maar FoucHÈ bleef 
minister van polieie. Van 
dé publieke opinie nog mees
ter zijnde, gelukte' het hem 
om de onderwerping van het 

leger der Loire, en de ont
wapening der umitelingen te 
weeg^ te brengen en NEY en 
LABEDOYÈRE in hechtenis te 
doen nemen, Hij. ontdekte 
weldra dat/men hem enkel 
gekozen had , als een werk
tuig, .om het wettige gezag 
te bevestigen ; maar hij ver
zuimde ook n ie t , omeene 
dreigende houding aan te 
nemen. Hij vereenigde op 
nieuw al de revolutionnai-
ren , onderhield de ongerust
heid rondom den troon, en de 
vrees onder het publiek; 
door hem bezoldigde agen
ten kwamen onder de vens
ters der Tnilleriën, zelfsi in 
tegenwoordigheid van den 
koning, uitroepen: Leve de 
Keizer / Hij stelde aan LODE
WUK X V Ï I I . de vrees voor ee-
nen algemeenen opstand voor, 
en trachtte, dezelfde vrees 
aan de ministers der i«°' 
gendheden mede te deelen. 
opdat zij tot eenen bes»»" 
senden Vrede geraken, en 

daarbij NAPOXEON II. f' 
kennen zoude.' De benoeming 
eener kamer, uit koning-
gezinde afgevaardigden be
staande, deed deze «*«• 
droombeelden verdwijnen, 
het wettige gezag zegevier
de. . De koningsmoordcr m 
L O U E W U K X V I . , bekleedm« 
eene aanzienlijke waar<^ 
heid en bij den broeder va» 
dien ongelukkigen vorst. 
bood eène gedrofftelijke s"v 
digheid aan. FOUCHEKWJ' 
zijnen val voor, door on> "Uj 
ontslag te vragen, en ny w 
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tot minister -te Dresden be
noemd. Hij onttrok zich van 
de staatszaken, met eene 
fortuin van veertien milJioe-
nen : franken. Wij zullen 
zijne eigene verdedigscbrif-
ten , "VveJke FOUCHÉ in ge
heel Europa deed versprei-

' den , niet aanhalen. Zijne, 
vermetelheid was zoo groot, 
da t , in een aan den hertog 
van WEIJUNGTON geschre
ven brief, "na gezegd te 
hebben, dat hij zijn leven 
tot eer had verstrekt, hij 
er bijvoegde: Mijne geheele 
eerzucht is volbragt, wijl 
ik onder de Vranschen eene 
•Uchting heb verworven, die 
alom mijnen naam en per
soon vergezellen zal. In de 
wet van den 12 Jahuarij 
1816 begrepen, die al de 
koningsmoorders verbande , 
kon hij niet in frankrijk ko
men. Dresden, na een ver
blijf van drie maanden 
en die residentie verlaten 
hebbende, begaf hij zich 
naar Praag, en verkreeg 
van het Oostenrijksche gou
vernement de vergunning, 
om in Lintz te wonen. Van 
die stad ging hij zich ie 
Triest met ter woon vesti
gen, waar hij in November 
1820 overleden is . Fouciié 
was in een tweede huwe
lijk met Mejuffrouw CAS-
TÉM,ANE uit eene adellijke 
familie van Aix in den echt 
getreden, en hij heeft vele 
kindéren nagelaten. Een 
aantal schriften zijn er over 

A . DEBÏ,. ' Ifl 

het leven van dezen beruch-
ten demagoog in het licht 
verschenen: het belangrijk
ste is dat ten titel voert: 
FoycHÈ van JVantes>, zijn 
bijzonder staatkundig en ze~ 
delijk leven, van zijne 
komst tot de Conventie tot 
op dezen dag (naamloos), 
Parijs) 1816, in 12.«no 

FOUCHER (SIMON), bijge
naamd deherstellerderaka-
deMtche Wijsbegeerte, wijl 
hij er aan werkzaam w a s , 
om de 'wijsbegeerte der oude 
Academici weder optewek
ken , te l)ijon in 1644 ge
boren, overleed te Parijs in 
1696, na in het licht te heb
ben gegeven: 1.° Histoire 
etc, {Geschiedenis der aha-
demische wijsbegeerte) -— 
2.° Dissertation etc. (Vér-
handeling . over de nasporpn-
gen der waarheid, gevolgd 
door een onderzoek der ge» 
voelens.van Deseartes), en 
verscheidene andere, thans 
vergetene werken. 

FOUCHER (de Aht PAVIXH) , 
lid der akademie van op
schriften en schoone lette
ren , te Tours den 4 April 
1701 geboren, te Parijs, in 
1778 overleden, was een 
werkzaam geleerde, en een 
zacht en regtschapen mensen. 
Hij beoefende in den beginne 
de wiskundige wetenschap
pen , en gaf eene Geometrie 
etc. {Bovennatuur kundige 
Wiskunde) in het l icht, Wi'8, 
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4n 8.v0 Hij legde zich ver-
volgens op de letterkunde 
toe, en behaalde veel roem 
in dat vak. Zijne geschied
kundige Verhandelingen over 
de Godsdienst der oude Per-
Zers, in verscheidene Me-
moriën verdeeld, in verschil
lende deelen der Verzame
ling «van dé nkademie der 
schoone letteren gedrukt, 
fcewijstzijnekunde en scherp
zinnigheid. Het zijn belang
rijke en nieuwe nasporingen 
Vver een tot dusverre nog 
zeer onvolledig behandeld 

^onderwerp-

•f FoiKJHlER ( B E R T R A N D ) , 

-een beroemd schilder, van 
Hergen op Zoom, zijn vader 
1'AÜLUS FOUCIIIER, die uit 
.Mranhrpk gekomen was, om 
de Nederlanden te bezigti-
gen, en om zich in 1596, bij 

"tiet beleg van Osiende te 
bevinden, te Bergen-op-Zoom 
«ijnde, verwekte aldaar on
zen BEBTRAISD bij de eenige 
dochter van den gegoeden 
JOANNES SPRUIT, met welke 
hij in de echt vvas getreden. 
BERTRAND werd den ÏO Fe-

'bruarjj ,1609 geboren, Daar 
'hij vele neiging toonde voor 
•deschilderkunst, plaatste zijn 
-vader hem, om zulk een'en 
•schoonen aanleg te bevorde-
«•en, bij 'den beroemden AN-
TONIUS VAN DIJK, die toen
maals te Antwerpen woonde. 
Bij eenen zoo bekwamen 
meeRter, maakte hij zulke 
Torderingeh, dat hï, zich 
«ekwaam maakte, om por

tretten te schilderen, In 1631 
begaf hij zich naar Utrecht 
bij J.IN BurARn, waar hij 
twee jaren vertoefde, na ver
loop van welke hij weder te 
huis kwam , met oogmerk, om 
als meester te schilderen. 
Maar kort daarna, bekroop 
hein de lus t , om naar Rome ie 
gaan, onder het pauselijk be
stuur van ÜRBANUsVlII.jdie, 
een minnaar zijnde van de 
schoone kunsteri,'met vermaak 
aan de jonge meesters, de ge
legenheid verschafte, om hun
ne talenten te oefenen. Foü« 
GETIER zou er groote voofdee-
len uitgetrokken hebben, zon« 
der een bijzonder toeval, dat 
hem belette, op te breken. 
Hij had een' makker, ge
naamd JAN FREDEBIK VAN 
IJZENDOORN, met welken ni| 
verpligt was-, tegen tvvee 
Spanjaarden te vechten, die 

•hen voor ketters hadden uil-
gekreten en bedreigden hen 
bij de inquisitie aanteklageii. 
Dit voorval dwong hen W » 
in aller, ijl te verlaten, eo 
zich naar''Florence te bege
ven , waar zij zich een W 
tijd ophielden, zich metSBJ» 
beroep bezig houdende. *™ 
'CHIER kwam eindelijk te I) ' 
gen-op-Zoom terug,•*"»"» 
gedurendexeen aantal jaren> 
zijne kunsl met roem uit* 
fende. Hij begon ook op h 
glas te schilderen, • b e * * 
hem: een groot voordeel aa 
bragt. Hij overleed<*W*l 
en werd in de groo<e k ^ 

begraven. 
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•*' FOUCRY (JOANNES P A M . U S 
GRANDJEAN D E ) , een sterre-
kundige en blijvend secre
taris der akademie van we
tenschappen , werd te Parijs 
in 1707 geboren- Meteenen 
gelukkigen aanleg geboren, 
welken zijn vader, een kun
dig man zijnde, trachtte te 
ontwikkelen , verwierf Fou-
CHY weldra eene groote mate 
van kundigheden, en deed 
zich door proeven onderr 
scheiden, doof welke hij de 
goedkeuring der geleerden 
verwierf. Hij had eenen 
post gekocht van opzigter in 
de rekenkamer, en verdeelde 
zijnen tijd, tusschen de uit
oefening zijner pligten en de 

•beoefening der letteren. De 
akademie nam hem in 1731 
als sterrekundige in haar 
midden op,, en toen in 1743, 

'MAIRAN zijn ontslag als blij
vend secretaris der akademie , 
had verkregen, werd Fou-
CHY in zijne plaats benoemdt 
Hij vervulde dezen post ge
durende 30 jaren , met even 
zoo veel ijver als voorspoed , 
doch eindelijk noodzaakten 
hem de jaren en de zwak-

<- heden, om zijn ontslag te 
vragen. Hij werd door CON-
JJORCET opgevolgd. .Eenige 
jaren na zijne afzondering, 
ondervond FOUCHY een zon
derling toeval , door eene 
duizeligheid bevangen, deed 
hij eenen val., en, toen hij 
den volgenden dag weder tot 
zijne volkomene kennis was 
gekomen, ontdekte hij,, dat 

...... • : ' , B 
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1 de werktuigen zijner stem 
opgehouden hadden aan zij» 
nen wij te gehoorzamen, en 
,dat, wanneer hij een woord 
wilde uitspreken, zijn mond 
een ander voortbragtj zoodat, 
hij met de grootste naauw-
keurigheid van denkbeelden, 
niet dan woorden zonder 
zamenhang kon uitspreken*-
Hij gaf zelf verslag van dit 
toeval in zijne Memorien der 
akademie, al de ken teekenen 

,met eene eenvoudigheid en. 
kalmte ontwikkelende, dje 
de oude Stoïcijnen waardig 
vvaren. Deze eerbiedwaar
dige persoon overleed té Pa
rijs, den 15 April 1788.. De 
Verzameling der akademie. 
van . wetenschappen , bevat 
een aantal zijner Memorien; 
de beschrijving, van eenige 
door hem uitgevondene werk
tuigen i$ \a de Verzameling 
der werktuigen van de aka
demie opgenomen. Er, be
staan daarenboven van hem 
hof reden van onderscheidene 
Ackdemiei, 

FoucQUETfiViCoi-AAs), mark
graaf van Belle-Jle, de zoon 
van eenen staatsraad, werd 
in 1615 geboren. Zijne moe
der MARIA DE MATJPEOU,, eene 
vrouw, van eene uitstekende 
godsvrucht, en van eene bui
tengewone liefdadigheid , in 
1681 in den, onderdom van 
91 jaren overleden, werd als 
de moeder der armen be
schouwd, aan welke zij geld 
en geneesmiddelen. deed uii-

2 •. , . • . ; ' • . . , . • • ' . : 
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deelen. Zij is de schrijfster 
«ener zeer algemeen Ver
spreide verzameling , onder 
den titel van Remede* etc. 
{Gemakkelijke Huismidde
len), 2 dl.» in I2U«> Nico-
XA*s 'FoüCQdËT, Haar zoon , 
'gaf reeds in zijne kindsch-
lheid ondubbelzinnige blij
den 'van zijnen geest- Hij 
•werd in den ouderdom van 
*20 jaren , tot rekwestmees» 
*tèr, en lot -algemeen pro-
*curèwr van* het parlement 
•van Parij's aangenomen, toen 
"hij 35 jaren oud was. De 
post van opperbewindbebher . 
'der geldmiddelen, werd hem 
'in 16S3 gegeven , m eenen 
tijd , waarin dezelve, door 
de kosten der burger - en 
buitenlandsche oorlogen uit
geput waren, FOTJCQÜET had 
dezelve hohooren te bezui
nigen; "hij-verkwistte dezel
ve , en -maakte ér gebruik 
van , ïilsof dezelve hem ine-
berhoordcru Hij gaf achttien 
rrrillioenen uit, die er than* 
meer dan vijf en dertig zou
den waardig zijn, om zijn 
huis Van Tam te doen op
bouwen. 'Zijne *eiirwistin-
gen ,'de-verontnisting, welke 
de vestingwerken van 'BeHe-
ïle taarden , de pogingen, 
welke bij -op het hart van 
Mevrouw m .hk VAÜWËRE 
had gedaan, alles diende om 
LODEWU-K XIV, tegen zijnen 
minister te verbitteren. Men 
tokte hem met Hst naar 
Afliet, alwaar hij den 7 
September 1661 in hechtenis II 
werd genomen. FOUCQUET II 

had kort te voren, zeeron-
vöorzigtiglijk zijnen post van 
algemeen procureur neder-
gelegd. Zijn proces werd 
hem door commissarissen op
gemaakt ,' die hem in 1664 tot 
eene altobsdurende balling
schap veroordeelden, welke 
straf in eene altoosduren-
de gevangenschap veranderd 
werd. Hij werd in de cita
del van Pignerol opgesloten, 
in welke hij, volgens het 
algemeen gerucht, in 1680 
overleed. - Van al de vrien
den, welke zijne foriuin hem 
verschaft had,"bleven hem en
kel over GouiiviLLE, Feu-is-
SON , Mejufvrouvv DE SCUDB-
RI ;, degene, die in zijne on
genade gewikkeld werden ,*n 
lenige geletterden, aan wel-
'ke hij jaarwedden verleende. 

! LA FONTAINE beklaagde zij
ne ongelukken, door eénen 
aandoenlijken treurzang. en 

trachtte de gestrengheid des 
konings te verzachten, door 
schoone gedichten , die «e 
verscheidenheid en buigzaam
heid van zijn talent doen be
wonderen. De- eerste verze
kert in zijne M.eiïiorïefti "a 

FOUCQUET", eenigen tijd voor 
zijtien- dood, zijne gevange
nis verliet. De tweede nam 
zijne verdediging op 2ic>

h» 
in onderscheidene Memorie» 
in 15 deelen Verzameld» <»e 

voorbeeldenTanwelsprekenü-

heid zijn. In 1789 • k*"» 
er eene Verhandeling m J» 
licht, om te bewijzf»» J " 
deze bewindhebber het M 
roemde IJzeren M&ker 
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'^JMfatque de Fer) was , een 
gevoelen , dat weinig geloof 
vond, en dat , zoo als eën 
Criticus zulks opmerkt, niet 
overeenkomt met den buiten* 
gewonen eerbied» welken 
men aan dezen/gevangene 
steeds toedroeg, en de maat
regelen , die men nam,' om 
van zijnen naam het grootste 
geheim te maken. Men moet 

' echter bekennen, dat hetze!-, 
ve eenige waarschijnlijkheid 
verkreeg, wanneer men over
weegt , dat FOUCQUET eerst 
te Pignerol'werd opgesloten, 
en men niet stellig weet , 
wat er verder van hem ge
worden is. Het gerucht beeft 
geloopen, dat bij aldaar over
leden was, anderen zeggen, 
dat hij in den schoot zijner 
familie stierf. Het waar» 
schijnlijkste gevoelen i s , dat 
hij den 23 maart 16SÖ, in 
ïijne gevangenis is overle
den. Zijn lijk werd naar 
Parijs vervoerd, en in het 
klooster der Miles - Sainte 
Marie, straat Saint-Antoi-
ne, begraven (zie IJZEREN 
MASKER). Zijne moeder was 
eene vrouw» die eene uit
stekende deugd bezat. Toen 
zij vernam, dat haar zoon 
te Nantes was in- hechtenis 
genomen, viel zij dadelijk 
op haye knien en riep u i t : 
» Ik dank ü , o God 1 altijd 
heb ik U , om zijne zaligheid 
gebeden, en ziedaar de weg 
daartoe geopend 1"- FOUCOTKT 
overleed in de daad in giwte 
gevoelens van godsvrucht. 

R 

II FOUCQUET (KAKEL A R 
MAND) , zoon van den opper-
bewindhebber der geldmid
delen , te Pari/s in 1657 ge
boren , begaf zich in 1682 
onder het Oratorium* In 
1699 werd hij overste van 
Saint-Magloire ? en eenigen 
tijd daarna, Groot-Vikaris 
van FOUCQUJET , zijn' oom, 
Bisschop van Agde. De ab
ten BjGNON , DlTGTTET , Bot-
tEAU en COÜEX stonden in 
zeer naauwe betrekking met 
hem r ook deelde hij in de 
vriendschap en het vertron- ,i 
wen , van' den kardinaal DE 
NoAiLr.ES. Hij overleed te-
Panj's, in 1734 in het ge
sticht van Saint-Magloire* 
Na den dood van pater• jm • 
LATOÜR, overste van hel Ora
torium , zou pater FOUCOTET 
hem ongetwijfeld hebben op
gevolgd^ indien zijn naam, 
op de lijst der Appelanten 
en Beappelonten geplaatst r 

hein niet had doen uitsluiten. 

• FOÜCWET (KARET* LODE-
WIÏE AUGUSTUS), graaf van 
Belle-Me, klein-zoon,. va» 
den opperbewindhebber der 
geldmiddelen, werd te Vil/e-

francke in fiouergue in t6$4 
geboren en was da zoon van 
LODËWIIK FOUCQUET en CA-

THAR1NA. ziGISES. DE L E V I S . 
De- hoeken r welke over dert 
oorlog, de staatkundeieh de 
geschiedenis handelen * wa
ren "van zijne vroegste jeugd 
af, zijne geliefkoosde lees-
oefeningen; hij liet dezelve 

3-
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enkel varen V om zich aan de 
wiskunde overtegeveni in 
welke hij aanmerkelijke vor
deringen' maakte. .Naauwe-. 
lijks had hij de Akademie 
verlaten, of LODEWWK XIV. 
gaf hem een regiment dra
gonders. Hij onderscheidde 
zich in het 'beleg van Rijs-
s'el, werd er gewond, werd 
in 1708 brigadier der ko
ninklijke legerbenden, en al
gemeen overste der dragon
ders in 1709. Zoodra de 
vrede gesloten was, begaf 
zich de graaf van B&hhÉ~lhE 
naar het hof, en werd door 
LOBEWIJK XIV. zeer wel 
onthaald; de diensten des 
kleinzoons deden de missla
gen des groot-vaders verge
ten. Daar de dood van dien 
Vorst het staatkundig stelsel 
veranderd had» zoo werdde 
oorlog aan Spanje verklaard 5 
de graaf van Belle-lle ver
diende alstoen, om tot veld
maarschalk en landvoogd van 
Hünningen te worden bevor
derd; Hij verkreeg de eer
ste waardigheid in 1718, en 
de tweede in 1719. Toen de 
hertog van JBOUBBON in den 
post van eersten minister van 
den hertog van Orleanswan 
opgevolgd, vverd de graaf 
vf»n BEIAE-ILE , in vriend.-

s|chapsbetrekking met den 
Heer MJ BIANC , in de onge-
rtade van dien minister be« 
trokken, en in het Bastilie 
opgesloten. Hij verliet het
zelve enkel, om gedurende 
eenigen tijd naar zijne land-
goederen verbannen tè worden. 

Het Was in de stilte der een
zaamheid , dat Jiij aan zijne 
regtvaardiging arbeidde. In 
1731 wórd hij tot luitenant-
generaal , en in 1733 tot, 
gouverneur der stad Metz_ 
en het land Messin, bevor
derd. De oorlog was juist 
losgebarsten ; hij verkreeg 
het bevel over het legercorps,-
dat aan de Moezel moest 
ageren^ en maakte zich 
meester van de stad Trier. 
Na eene der vodrnaamste 
rollen k voor PhMpshirg te 
hebben gespeejd f verkreeg 
hij in het overige van den 
veidtogt' het bevel over de 
troepen in Duilschland. Hij 
begaf zich in het volgende 
jaar 1735 mar.. Versailles, 
minder, om er met de orde 
van den H. Geest verstel rd 

te worden, waartoe de ko
ning hem benoemd had, dan 
óm door den kardinaal nu 
FMSURY. geraadpleegd te wor
den. Dê oorlog voerende Mo
gendheden hadden reeds m 
het begin van 1735 vele on
derhandelingen tot den vrede 
gemaakt. Het was AKW* 
1I.B, die den kardinaal be
woog, om van zijne aanspraa* 
op Lotharingen , geenen ai" 
stand te doen. Aan ««» 
zeiven teruggegeven, 8 ' 
bruikte hij den tijd, die" 
hem de vrede schonk, on 
MemoriSn over de lan(l®" 
schrijven , welke hij <w« • 
kruist had, en over ^e vw 
schillende deelen d* ^ 
stuurs , een werk, »Al ' , 
den Markgraaf D'AWM*** 
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in zijne Loisirs f eenigzins 
streng beoordeeld wordt: 
» Het bewijs, zegt hi j , dat 
zijne denkbeelden noch 
Iichtverspreidend noch we
zenlijk groot zijn, is dat 
zijn stijl zwak, en zelfs plat 
i s , en dat hij noch zuiver , 
noch met nadruk schrijft." 
Het is aan hem, dat men 
bijna al de militaire bevel
schriften re danken had» 
welke in 1737 uitgevaardigd 
werden. In Ï74I ontving hij . 
den • rnaarschalksstaf van 
Frankrijk; en toen de dood 
van keizer KAREI, VI deoor-
Jogsfakkel op nieuw ontsto
ken had, werd hij tot ge vol» 
magtigd afgezant op den rijks
dag van Frankfort, ter ver
kiezing van KAREr» V I I . , 
benoemd. De pracht, wel
ke hij bij die gelegenheid 
ten toon spreidde, zal lang 
beroemd wezen ; hij scheen 
•veeleer een der eerste keur
vorsten , dan een afgezant te 
^vezen. Hij had alle stem
men gewonnen, en alle on
derhandelingen geleid. De 
koning van Pruissen verno
men hebbende, al wat hij 
gedaan had , kon zich niet 
onthouden van met bewonde
ring uitteroépen ; Men moet 
bekennen » dat de muarschalk 
van BELLE-ILE de wetgever 
van Duifschland is. Dat 
KAREL ,..-. VII. verkozen en 
gekroond werd, • was ge
deeltelijk door zijne bemoei-
jïngen. Deze vorst had ee-
nigen voorspoed, gevolgd door 

groote ongelukken; dcïYan-
schen werden ddoi; de Pruis
sen en vervolgens door de 
Saksers verlaten. DeiVIaar-
schalk van BELLE-IUS zag 
zich in Praag , opgesloten* 
Men moest die plaats ont
ruimen en deze beweging 
was niet gemakkelijk. Hij 
kwam aJ de hinderpalen te . 
boven , en de aftogt geschied
de tegen het einde van het 
jaar 1742. Bij den derden 
togt werd hij ingehaald dooi
den prins LoBKowiTZ, die 
aan gene zijde eener vlakte, 
waar men slag kon leveren, 
aan het hoofd van een corps 
ruiterij Verscheen. De prins 
hield eenen krij gsraad , waar» 
in besloten werd, hem den 
aftogt aftesnijdèn» en de 
bruggen over &e> rivier JK-

_gra, welke de JYanschen 
moesten overtrekken, aftè-
breken.' Dé Maarschalk van 
BEWJE-IIJE koos eenen weg, 
die in elkander jaargetijde on
bruikbaar zonde 2ijn geweest,. 
hij liet zijn leger over toe-
gevrozen moerassen trekken. 
I)e koude was de gcdüohtste 
vijand r een aantal soldaten 
kwamen door dezelve om het 
leven; een der gijzelaars , 
welke B E L L E - I M met zich 
uit Praag had genomen , ö-
verleed tn zijn .'rijtuig. Ein
delijk kwam men 26 Decem
ber, langs eenen weg van 
38 mijlen te Egra. Deze 
stoute aftogt werd echter 
door èenige oude krijgslie» 
den gelaakt, wiil de maar-

4 -: ' 



264 F O O. 

schalk «onder moeite eene 
eervolle Capitulatie zou heb
ben verkregen , die zoo vele 
dappere soldaten gered had. 
Dit was de partij welke CHE-
VERT koos, die te Praag, 
met 3,000 manschappen ach* 
tergebleven was . (Zie CHE* 
VERT.) Intusschen begaf zich 
de Maarschalk van BELLE-
ILE naar Frankfort, alwaar 
keizer KARET. VII-, die hein 
reeds tot vorst.van het hei
lige Kijk had verklaard , hem 
met de orde van het gulden 
Vlies versierde. In Frank
rijk teruggekeerd /verdeelde 
hij zijne oogenblikkcn, tus-
schen de staatszaken, en de 
zorg, welke hy aan zijne 

f ezondheid verschuldigd Was. 
lij begaf zich andermaal 

naar Duitsckland, en werd 
den 20 December 1743, toen 
hij aan de posterij van El-
bingerode (een klein vlek in 
het Hanoversche ingesloten), 
versche paarden wilde ne
men, gevangen genomen̂  en 
naar Engeland ver voerde al
waar hij tot den 17 Augus 
tus van het volgende jaar 
verbleef, In Frankrijk te
ruggekeerd, werd hij naar 
Provetice gezonden,' om de 
Oostenrijkers, waarvan dal-
gewest overstroomd was , 
terug t.o drijven. Hij ver
dreef dezelve langzamerhand 
wit die provincie, en deed 
nen m Februarij 1747 over 
de Tar terugtrekken. Na 
cemgen voorspoed, vertrok 
dë overwinnaar om te Ver-
wtlles de knjgsbewegingen 

[ van den veldtogt van 1748 
te beraadslagen, De koning, 
die hem in 1742 tot Hertog 
van Gisors had verheven, 
benoemde hem tot Pair van 
Frankrijk. Hij stond op bet 
punt, om een plan ten uit
voer te brengen, dat hem 
meester van Twrin moest 
maken, toen hij het onge
lukkig gevecht van Mxilet 
vernam, in hetwelk zijn 
broeder sneuvelde.; Nadat 
de vrede van 1748 een ein
de aan de vijandelijkheden 
had gemaakt, bleef hij bij 
voortduring in de gunst van 
LODEWIJK XV. , en werd eer
ste minister in 1757. Zijn 
ijver bij den arbeid, de on
gelukken van Franhrijlh 
zijne bezorgdheid, omdezeï-
vè te herstellen , ondermijn
den-langzamerhand zijne ge
zondheid , en' hij overleed 
den 26 Januarij 1761, *ls 

een Christen en een wijze' 
Pater DE NEÜVILUS spraK 
zijne Lijkrede uit: dezelve 
is' een meesterstuk van wel
sprekendheid en gevoel, da' 
zonder vleijerij en zondero-
verdrevenheid van dien Be
roemden man , het grootsie 
denkbeeld geeftt terwijl de re
denaar tegelijkertijd stil staat, 
bij krachtige uitgedrukt 
sombere doch heilzame waar
heden. Men heeft na" deD, 
Maarschalk van '-BBU**1** 
verweten, den koningi °"" 
danks al de tegenbedenUin 
gen van den kardinaal o 
FLKURY, lot den oorlog '"» 
1641 te hebben bvergeb»3'0' 
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die Frankrijk, zonder eenig 
voordeel in den grond hielp, 

, en aan hetzelve deszelfs ze
delijk en maatschappelijk 
ontzag van buiten , door liet 
schenden der plegtig bezwo-
rene pragmatieke^ Sanctie 
deed verliezen. In de be
dieningen van zijn ministe
rie heeft men hem gelaakt, 
zich al te zeer aan kleine 
bijzonderheden gehecht, en 
zich met alle ontwerpen be
moeid* te hebben. Zijn Sys
tematische geest bewoog hem, 
om al de hem aangebodene 
plannen aantenemen, en al 
te veel gelukzoekers te be
schermen ; maar hij deed zij-
ne gunstbewijzen ophouden, 
zoodra hij bespeurde, dat 
men hem misleid had. Ik 
heb misslagen begaan, zei* 
de hij somtijds , maar nooit 
ben ik zoo belagchelijk dwaas 
geweest, .zulks niet te wil
len bekennen. Verheven met 
de Grooten bragt hij in de 
vreemde hoven al dè waar
digheid welke de grootheid 
des meesters vorderde, dien 
hij voorstelde; maar beschei
den en voorkomende, omtrent 
degene, die onder hem wa
ren , deed hij hun het ge-
.wigt van zijn gezag niet ge
voelen. Als een verlicht 
man, beminde hij de talen
ten , en niet als een minis
t e r , die de kunsten enkel 
beschermt", om zich in aan
merking te brengen. Bij zijn 
testament gaf hij aan den 
koning al de goederen,wel

ke hjj in ruiling voor Belle' 
Jle had ontvangen, op voor
waarde echter, van zijne schul
den te betalen, die aanmer
kelijk waren. De Maarschalk 
van UEM.E-ILE was twee 
malen gehuwd geweest. In 
zijn tweede huwelijk met M A -
RIA-CASIMIRA THERESIA G E -

NOVEVA EMANUEMiA DB JBK-
TIIUNE, verwekte hij eenen 
ee.njgen zoon, LODEWIJK M A 
RIA , den 27 Maart 1732 ge
boren , graaf van Gisons ge
naamd , die in 1758, bij het 
leger des Rijns, in den on-
gelukkigen slag van Creveld 
sneuvelde. Het Staatkundig 
Testament, onder den naam 
van den Maarschalk van BEL» 
r,E-Ii,E in het licht gegeven, 
is een door CHEVRÏER en 
MAÜKERT gefabriceerd stuk. 

FOUCQÜET (HENDRIK A U 
GUSTUS, vrijheer DE LA 
MOTTE) , de zoon vanKAREb 
DE T.A. MOTTE FOUCQÜET , een 
Normandijnsch edelman, die, 
na de intrekking van het 
edikt van Nanfest de wijk 
naar Holland had genomeh, 
werd, nog zeer jong zijnde, 
in hoedanigheid van edel
jonker, aan het hof van An-
'halt'Dessau toegelaten, maar 
de ijver, waarmede hij be
zield was , om zich in de 
loopbaan der wapenen te on
derscheiden , deed hem hei
melijk het hof verlaten, en 
als eenvoudig soldaat in 
Prtiissische dienst treden. 
Zijne dapperheid verhief hem 



m F O Ü. 

achtereenvolgend tolden rang 
van generaal der infanterie. 
Hij onderscheidde zich voor
namelijk gedurende den ze
venjarigen oorlog; nadat 
ScHYVKRitf in den bloèdigen 
slag van Praag het leven 
verloren had , verving Fouc-
QUET dien held , een kogel 
verbrijzelde in zijne hand het 
gevest van zijnen degen, en 
bragt hem eene zware won
de toe , maar hij verloor zij
ne tegenwoordigheid van 
geest niet; hij Het zich den 
degen aan de gewonde hand 
binden, en ging voort met 
den linkervleugel van het 
leger, te commanderen, dat 
door eene versterking ruite
rij ondersteund, deoverwin-
ning besliste. In den slag 
van Landshut, den 23 Junij 
1760, werd hij , na zeven 
uren gevochten te hebben, 
door LAUDON geslagen en ge
vangen genomen. J^a den 
vrede begaf hij zich. naar 
Brandenburg, alwaar hij den 
2 Mei 1773 overleed. 

* FÓUGERET (ANNA FRAN-
CISCA D'OÜTREMONT) ,• instel-
ster der moederlijke liefda
digheid, te Par'ys, huwde 
in epnen jeugdigen ouder-: 
dom met FOUGKRET, ontvan
ger-generaal der Financiën. 
Haar vader en groot-vader 
warenjjeroemde regtsgeleer-
rten. Zij vereenigrle in eenen 
buitengewonen g raa(i de j u i s t . 
heid van geest met de ge-
iiiakkelijkheid van voordfagt. 
Maar bovenal ging haar het 

goed doen ter harte; zij zocht 
daartoe elke gelegenheid op, 
welke haar geest bekwaam 
was in al derzelver uitge
strektheid na te gaan. Jtlaar 
moederlijk hart zag het ter-
vondeling leggen van tceile-
re wichtjes als eene der 
schandelijkste gebreken des 
menschdöins' aan. De von-
dèlingshuizen , door den 11. 
ViNCENTitfs. a PAULA «eo-: 
pend , waren opgestapeld vol 
van kinderen , omdat de eli 
lende er echte kinderen met 
diegene aan overgaf, welke 
zich op.geene familie konden 
beroepen: vele dier verlarenen 
konden geene voedster er
langen, en ondanks al de 
zorg der waardige dochters 
van den H. VINCENTIUS tast
te eene soort van pestziekte 
de meeste „kinderen, d'e 

daar verzorgd werden, aan. 
Om zoo veel mogelijk, deze 
rampen te lenigen, onWiei'P 
Mevrouw FOUGKRET, met**. | 

ne vurige liefdadigheid öfi' | 
zield, het plan eenerwaa' j 
schappij, ten doel hebben^ . 
om bedeelde moeders in n«' 
zelver woning hulpmiddel» 
aan tè bieden, fen einw 
zij zelve hare kinderen •'»» 
den voeden en opkweeK ' 
Zij noodigde. daartoe a ^ 
huismoeders i?it, « l W 
nen korten tijd in g'° 
getale daaraan deel naniê  
liet gouvernement en ae 
ninklijke familie voeg^ 
liefdegiften bij die ^"f* 
zienlijke en rijke « • " ^ 
en reeds het eerste J*»1 
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wees- éene merkelijke ver
mindering in het getal van 
echte kinderen, welke naar 
vondelingshuizen gebragt 
werden , dat het kwaad waar
lijk in zijnen oorsprong nas 
aangetast. De reglementen, 
welke tegenwoordig dè on
derscheidene maatschappijen 
van moederlijke liefdadig
heid bestieren , zijn nog de
zelfde , welke Mevrouw 
FOURGERET in 1788 ontwor
pen > en daargesteld heeft. 
Hare doqrzigtigheid had toen 
reeds deze instelling boven . 
alle moeijeüijkheden en geva
ren geplaatst, welke uit het ' 
ophouden van hulpbetoon 
noodzakelijk moesten vol-

. gen , zoodra de Fransche om 
wenteling bijna alle vrouwen 
deftlgenooten dezer inrigting 
van hare bezittingen, en 
onderscheidene derzelve van 
het leven beroofd had. De 

,moederlijke liefdadigheid, 
welker naam zelve, indien-
men den tijd der„ oprigting 
in aanmerking neemt, van 
den godsdienstigen en wij
zen geest der stichteres ge
tuigt, werd door alle gou
vernementen, die elkander 
in Frankrijk opvolgden, be
schermd. Dezelve overleef
de het republikeinsch be
stuur, werd door het kei
zerrijk met veel eer behan
deld, en vond , vóór de. om
wentelingvan Julij 1830, bij 
Frankrijk* koningen die be
scherming,.welke MARIA A N -
ÏOKSETTA haar vroeger vergund 
had. Deze koningin had den 

titel van stichteres der moe
derlijke liefdadigheid in een 
tijdsgewricht aanvaard , dat 
hare rampspoeden met ras-
sche schreden deed naderen. 
Dit genootschap voerde in 
haar;wapen, MOZES, door ee
ne vorstin uit de wateren 
gered. Men had niets na
gelaten , om het bedrogene 
volk al de weldaden te doen 
herdenken , welke zij aan de 
liefdadigheid dezer koningin , 
tegen wien hetzelve zonder 
ophouden aangehitst w e r l , 
verschuldigd was. Mevrouw 
FOÜGERET verwierf, in dat 
opzigt veel eer en menig-
malen viel het haar te beurt 
bij de koningin, toegelaten 
te worden. • Zij hoorde 
Hoogstderzelver klaagrede- -
nen aan , zag hare.tranen 
vloeijen en besproeide hare, 
handen met de hare , zon
der , dat zij haareenige hulp 
kon toebrengen, dan hare 
toegenegenheid. Mevrouw 
FOÜGERET op hare beurt, 
met hare kinderen in den 
kerker geworpen, moest na 
eene gelukkige echtverbind-
tenis van deriig j a ren , 
met eene hartverscheurende 
droefheid haren echtgenoot 
op het schavot zien sneven, 
die aan al hare goede \ver- / 
ken had. deel genomen. Zij 

"" deed ajles wat mogelijk wasj 
pin.hare goederen, heteeni-
ge middel van bestaan, zoo 
voor haar als voor bare fa-

I mille, te behouden : en de na
drukkelijkheid harer klaag-

[ toonen deden wel eens de 

file:///ver
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roovers verstomd staan. Met 
haar gezin op een buiten
goed afgezonderd, hield Me
vrouw FOUGERET niet op wel 
tè doen of daarvan voorbeel
den te geven. Zij overleed 
den J3 November 1813, 
juist toen men op het punt 
stond om de orde van zaken 
omver geworpen te zien, 
waarmede zij zich nooit had 
kunnen vereenigen» juist, 
zeg ik, toen zij de terug
komst van haren koning en 
van diegrondbeginselen hoop
te, welke zij altijd zoo ge
trouwelijk nageleefd had.' 
[Met welgevallen herinneren 
wij bier onzen lezers, dat 
dergelijke maatschappij on
der voorzitting van Neder-
lands koningin ook in ons 
vaderland bestaat.] 

Fotm.L0.ux (JACOBUS DU) , 
een Fransch edelman, on
der KARBL IX., overleden, 
aan welken Vorst hij zijn 
werk over de jagt oprlrneg, 

• Houanen , 1 0 5 0 of' 1656; 
Partjs,,1653, en Poilierg, 
1661 ,. in 4.to Dit door des-
zejfs naïviteit én waarlieid-
mïnnenden toon belangrijke 
werk, heeft de verdienste 
gehad, van dikwerf door 
BUPFON en DAUBENTON te 
worden aangehaald. Het
zelve is door CJESARPARONA 
in het Italiaansch vertaald. 
[Achter de Venerie of de 
Jagt vindt men een dicht-
stukje , ten titel voerende: 
Adolescentie ele. {Jongeling-
*chap van JACOBUS DE 

FovrtLOüx), dat zich en» 
kei door éene schoono een«. 
voudigheid van stijl aanbe> 
veelt.J 

FOUILLOUX (JACOBUS) , li
centiaat der Sorbonne, io 
la Rochelle geboren, en te 
Parijs, in 1736» in den ou
derdom van 66 jaren overle
den, kwelde zich zeer ten 
gunste van het Jansenismus. 
Hij had gróotelijks deel aan 
de eerste uitgave van l'Ac-
tion etc. {De werking ««» 
God op de Schepselen), 2 
dl." in 4.to, of 6 dl.n in 
l2.mo (zie BOÜRSIER). aan'de 
vier verzuchtingen over Port* 
Royal, aan de Geschiedenit 
der gewetenszaken» en aan 
verscheidene andere twist* 
schriften, die het onnoodig ; 
is bekend te maken_, wijl j 
zij reeds vergeten «ja»°' 
zulks behooren te zijn. 

•. FOULCOIE, in netjalijn | 
FULCOIUS, een Fransch dien-
ter der elfde eeuW, ««" 
te Beauvais, in bet jtat 
1020 geboren. Hij omhels* 
de den geestelijken staat» 
doch ontving enkel het su»' 
diakonaat. Hij was voor M 
eeuw, in welke hij Jw'M"' 
niet alleen een beroemd dien 
ter, maar daarenbovenriiog 
een bekwaam taalkundig, 
en een kundig regtsgeleerrte> 
hij had echter zijnen roe" 
enkel aan zijne dic,burlflj? 
bekwaamheid te danken. WJ 
droeg zijne gedichten'i!«>«. 
aanzienlijkste personen UF< 
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aan MANAS'SES^ Aartsbisschop 
van lieims, aan de JPaussen 
ALËXANDER I l , GREGORIUS 
VII . , en de voornaamste pre
iaten van het Roomsclie hof. 
Maar onder al de personen 
welke hij prees , was M A -
NASSES degene,, die zich het 
dankbaarste toonde. Fout-
COIE vond in hem steeds 
eenen beschermer. Deze 
dichter overleed te Meaux 
in 1083. Zijne gedichten, 
in de koninklijke Bibliotheek 
van Frankrijk . bewaard, 
worden in drie deelen ver
deeld, het eerste Utrum, 
het tweede Neutrum, en 
het derde Vlrumque ge
naamd. De ongenoemde 
schrijver eenervoorrede, wel
ke men in het 'exemplaar 
der bibliotheek vindt , ver* 
klaart deze zonderlinge t i
tels aldus: het eerste wordt 
Utrum genaamd, wjjl het 
enkel korte stukken bevat. 
Het tweede Neutrum, wijl' 
de schrijver er werken in 
verzameld heeft, die be
langrijker zijn dan die van 
het eers te , doch bij die 
Van het derde, moeten on
derdoen.. Het zijn berijmde 
Levensbeschrijvingen van 
Heiligen, uit het Bisdom 
van Meaux. Het derde 
eindelijk, is getiteld; U-
trumque, omdat FOÜICOIE 
in hetzelve in een lang dicht-
Stbk over de beide Testa
menten handelt. Men ge
voeg, dat uit aanmerking 
van den tijd» waarin 'hij 
«chreef, dé berijiiiing van I 

FOÜLCOÏE, zeer ongekuischf 
! moet zijn. Men vindt in 

zijne gedichtsn geen het 
minste spoor van smaak of 
regel ,v en indien hij in zij
nen tijd als een beroemd 
dichter is beschouwd,,moet 
men zulks enkel aan de on
kunde zijner eeuw toeschrij
ven. 

FoUI/LON (JoANNES ElURo) , 
een Jesuit , te Luik in 1608 
uit eene adellijke (amilie ge
boren ,: predikte met roem 
gedurende 30 ja ren , en o» 
verleed als rector, van het 
Collegie van Doornik, den 
25 October 1668. Hij werd 
het slagtoffer zijner liefda
digheid in het bedienen van. 
pestzieken. De H. Schrift, • 
de Christelijke zedeleer en 
de geschiedenis van zijn 
land waren de voornaamste 
onderwerpen zijner studiën. 
E r . bestaat van hem: 1 >° 
Commentarii historici et 
morales in lihrox MacAabas-
orum, L u i k , 1659 *— 1665, 
2 dl.n in fol., op prijs ge
steld. — 2.° Vera ecclesia, 
omnium in Jide errorum 
commune remedium, L u i k , 
1662. — 3." Histories Leo-
diensis compendium, L u i k , 
1655, zeer naauwkeurig. —-
4.° Historia Leodiensis, 
Lu ik , 1735, 3 dl " in fol. 
De beide eerste deelen zijn 
van pater FOULLON, het der
de heeft tot schrijvers, de 
Heeren DE CKASSIER en T>K 
LOUVRE, uitgevers van dat 
werk. Pater FOULI,ON heeft 
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het tot het jaar 1612 Voor
gezet , ,en de vervolgers tot 
den Prins van Berglies. Dit 
is de beste geschiedenis, 
welke er van het Prinsdom 
Luik bestaat. 

FoÜLONj of GNAFHEÜS (PEr 
•mus hn), te Cortneto ge
boren , om zijne neiging tot 
het Eutychianismus, uit zijn 
klooster verdreven, won de 
gunst van Z'ENO , den klein
zoon van keizer LEO, en 
verkreeg door zijnen invloed 
den stoel van Antiochië. Hij 
verspreidde allerlei dwalin
gen ,. handhaafde zich op zij
nen stoel, ondanks verschei
den afzettings - vonnissen, 
en overleed in 488. 

* FOTJLON (N.), in 1730 
uit eene burgerlijke familie 
geboren, trad de adminis» 
trative loopbaan in, onder 
het ministerie van den Heer 
DK CHOISËOL. Na Commis
saris van oorlog, en inten* 
dant der legers te zijn ge* 
weest, werd *laij tot den: 
rang van staatsraad verhe
ven. Hij nam, de bedienin
gen van dien post-waar,» 
toen NECRER , den' 12 Julij 
1780 zijn ontslag Verkreeg. 
De koning benoemde Fou-, 
Ï.ON als toen tot opziener der 
geldmiddelen, maar de om
wenteling van den 14 Julij 
belette hem, om van dien 
post. bezit te hemen. Fou-
loNzeide, dat, om in het 
aejictt te voorzien , waaron
der frankrijk gebukt ging, 

er geen ander middel be
stond jiïarr ,de bankbreuk. 
Dit zonderlinge gevoelen 
verbitterde tegen hem de 
schuldeischers van den staat 
en degene, die er van af
hingen. De revolutibnnairen 
die meenden , dat het vallen 
van eenige slagtoffers hun« 
her zaak zoude dienen j door 
schrik onder hunne vijanden 
te verspreiden, trachtten 
daafenboven /den volkshaat 
tegen hein optewekken. Het 
koren was buitengemeen duur 
geworden, irien verspreidde 
onder het publiek, dat Fou-
LON tot iemand, die hem o-
ver de volks-ellennVenóver 
de gewelddadigheden, wel
ke hij zich veroorloofde, 
sprak, zou gezegd'hebben: 
» Wel nu, indien dat jan' 
hagelpah geen brood heft* 
zal het hooi eten" ,*><>™m 

hij zag, dat de revolutron-
nairen zegevierden, gingnj.l 
zich,, daar hij de geestge-
steldheid des volks te zij
nen opzigte kende, op fet 

kasteel van Viry, «mge 
mijlen van Parijs gelegen. 
verbergen, en dacht aan o 
nasporingen des haats 
kunnen ontsnappen doorzie 
als dood te doen doorgaan' 
Maar hij werd verraden. 
boeren gingen hem aan W 
ne schuilplaats ontweldigen» 
en na eenige brandne e's» 
bij wijze van bloemro'^' 
door zijn knoopsgat ges 'o^ 
e» eenen bos: ströo "P,*-1 

nenrugte hebben g*D°ndp"' 
leverden zij h«m ö a n 
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rijsche zendelingen over, d ie , 
terwijl zij allerlei moedmil-
ligheden aan hem pleegden , 
hens naar het stadhuis geleid-
tien. Daar, door een woedend 
gemeen omringd, was hij aan 
duizenden beschuldigingen 
ter prooi je* DK LA FAYETTK , 
die eenen moord wilde voor
komen, beval dat men hem 
naar de gevangenis brengen,, 
en van hem en zijne mede-' 
pligtigen, het regtsgeding 
opmaken zoude. Dit voor
stel werd toegejuicht en de 
ongelukkige FOULON had de 
onvoorzigtigheid zulks zélf 

\ toetejuichen ï pogenblikké-
"lijk deed er zich een gemor 
hooren , en naauwelijks was 
hij op den trap van het stad
huis verschenen, of het ge
meen , dat zich op het Qrève-
plein verdrong f riep als uit 
éénen mond: Dat men hem 
aan ons overlevere , dat wij 
hem regt doen wedervaren/ 
En op denzelfden oogenblik 
maakt men zich van hem 
meester, hij wordt naar eenen 
lantarenpaal gesleept, waar
aan men hem ophing, zoodat 
hij op dcïizelfden "tijd, den 
geest gaf. Vervolgens hieuw 
men hem het hoofd af, en 
na hem een hand vol hooi 
in den mond gestoken te 
hebben, droegen deze kan
nibalen dit walgelijk zege-
teeken , naar het Pulais-
Royal, terwijl hunne waar
dige medebroeders den romp. 
van het slagtoffer door de 
modder sleepten. Deze moord 
werd den 22 Julij 1789 be

dreven. Men had op den* 
zelfden dag den Heer BËR-
THIKR, zijnen schoonzoon, te 
Compiègne, in hechtenis ge
nomen. Het rijtuig, waarin 
hij za t , en waarvan men de 
portieren geopend had, om 
hem des te beter aan de be-
leedigingen van het publiek 
bloot te stellen , werd door 
die woedenden in de straat 
Suint-Dems ontmoet, en van 
dien oogenblik a f , ' t o t dat 
hij op de plaats kwam, waar 
men hem een niet minder 
wreed lot moest doen onder
gaan, hield men n i e t ' o p , 
hem het hoofd van zijnen 
ongelukkigen schoonvader, 
voor oogen te houden. Zij 
waren twee der eerste slagt
offer» van de Franschè om
wenteling. 

FOULQUES , aartsbisschop 
van Reims, volgde HINCMAK 
in het jaar 88U op, hield in 
892 eene kerkvergadering, 
waarin hij KAKEL den Een-
voudige , oud veertien ja
ren, als koning deed erken
nen. Men bedreigde aldaar 
met den kerkban , BOUDE-
wuN, graaf van Vlaanderen, 
uit hoofde van overweldigin
gen van kerkelijke goederen, 
en wijl hij de bedienaars 
des altaars mishandeld had. 
Daar koning RAREL in het 
vervolg ees bondgenootschap 
met de nog afgodische Noor
mannen had willen sluiten, 
gaf FOULQUES hem verma
ningen , die niet gematigd 
genoeg schenen. Sommige 
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Critici verschoonen hen* • 
zeggende, dat hij zijnen vorst 
nog een kind zijnde, uit de 
handen zijner vijanden gered 
had; dat bij hein opgevoed 
en voor hein de .kroon be
waard had, en dat f hoewel 
deze diensten hem noch van 
de getrouwheid, noch van 
den hem schuldigen eerbied 
ontsloegen, zij echter van 
zijnen kant, zekere al te 
vrije uitdrukkingen, door 
den ijver ingegeven, konden 
doen dulden. Hij werd den 
17 Jnnij 900, door leenman* 
nen van BOUDEWIÏN vermoord. 
Deze prelaat werd om zijne 
kundigheden en deugden be
mind. 

FOULQUES , FOUQTIES of 
F0M.0.UET, bisschop van Tour 
louse, te Marseille geboren, 
verwierf eenen bijzonderen 
roem door zijne geestige öe-
dichten in de Proven§aaIsche 
taal. Hij verscheen met roem 
op de 4.e kerkvergadering 
van Lateranen, in 1215, en 
stond in dezelve de belangen 
voor van den H. DOMINIONS , 
zijnen boezemvriend, voor. 
Hij overleed in I23Ï. [Deze 
prelaat stichtte het beroemde 
broederschap der Witte Boe
telingen , en onderscheidde 
zich door zijnen ijver, tegen 
de Albigenzen, en tegen RAÏ-
MÜNDÜS VIIÏ., ^ r a a f v a n 
louloute, die hên onder
steunde]. 

FoüNTAlNB (Sir ANDREW), II 
««n geleerde ondheidkundi- I 

g e , van vvien ér eene be
langrij ke Verhandeling be
staat, over de Saksische ge
denkpenningen. Men heeft 
dezelve opgenomen in de 
Schatkamer der .Npordsck 
oudheden, te Londen in het 
Latijn, in 3 dl." in fol. ge
drukt. Hij is den 4 Sep
tember 1753 overleden, na 
tweede kamerheer der ko
ningin CAROUNA , gouverneur 
van prins WiMJSM, ridder 
der Bath-orde, en opziener 
der munt te zijn geweest. 

* FoÜQÜART (GABRIBUE)» 
te Abbeville., in 1568 gebo
ren, is de Stichtster in frank
rijk der nqnnen van denH. 
FKANCISCUS van Patila. Zij 
had van hare teederste jeugd, 
eenén bepaalden smaak voor 
het k loos ter-Ieven gehad; 
maar nadat haar vader over
leden was, bevond zij•*"* 
onder de afhankelijkheid van 
eenen oom, die haar nood
zaakte, om in den ouderdom 
van 26 jaren, in den ec«' 
te treden. Na eene echt» 
verbindtenis van twee jaren. 
weduwe, en meesteresse van 
haar lot geworden $» d e ' 
keerde ẑ j tot haar eet f 
voornemen terug. Na f n,g 
jaren aan de overweging te 
hebben toegewijd, nam «B 
het. gewaad aan, van m 
heiligen FRANCISCUS VAN^Ü 

LA, en legde, *«><•" ' 
jaar van haren M ^ 0 " " ! 
hare geloften af, DaajJ 
eenige wereldlijke Da/« 
vereenigd hebbende, die na» 
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voorbeeld Wilden volgen, 
stichtte zij te Abèeail/e, on
der den titel van JESUS JVU-
RJA,„ een klooster, en dit 
was het eerste gesticht dier 
orde in lïrankryk. Paus 
GRUGORIUS KV. bekrachtig
de deze stichting door et^e 
bulle van den 10 Junij I6U3 
en moeder FOUQUART was de 
eerste overste derzelve. Deze 

! deugdzame religieuse over
leed in 1639. 

'.- f FoüQüé (HENDRIK A U 
GUSTUS, vrij heer van I,A MOT
TE) te 'sGravetihage'm \Q9B 
geboren, diende eerst in 
1715, in het Pruisisch le
ger tegen KAREÏ, XII , ging 
vervolgens, als luitenant-
Kolonel in dienst van Dene
marken over, werd bij de 
komst van FREDERIK I I . tot 
den troon r naar Prutsten te
ruggeroepen , en tot gene-
Wal der infanterie benoemd. 
« i | onderscheidde zich bij
zonder in 1760te Landshut, 
alwaar hij door ovormagt om
singeld , weigerde zich over 

? - t f e V e ? ' d o o r wonden be-
d j * t , krijgsgevangen ge
maakt en naar Croatië ver
voerd Werd T f l e n . n 

ll„l\na , onde«eek'enen 

2 a r t t e r " g t o r n e n had, 
S h « f«l» "aar Bran-
S M r f ' «'waar hij in 1774 
°*e*leed. Z i j n e Briefwisse
ling met FREDERIK den Groo-
•?» «s i n d e werken des ko^ 
n»ng« van Prutsten opge-

• *• DEEL. . ' " * ! 

nomen. -. ' 

* FOÜQUKRET, of FoUQUE-
RÉ (dom ANTONIUS Miciuër.), 
in 1640 te Chateaurousv in 
•lierri geboren , omhelsde in 
den ouderdom van 17 -jaren, 
de orde van den H. BENE-
DICTUS, en hgde zijne ge
loften af den 3 Octoher 165$ 
in de abdij van den heiligen 
AUOSUSTINÜS van Limoges. 
Na de Rhetorica en het 
Grieksch in het klooster van 
Mauriac in Auvergne te 
hebben onderwezen, werd hij 
als overste in verschillende 
gestichten zijner orde aan
gesteld, en kweet zich van, 
zijne bedieningen met even 
zoo veel ijver als wijsheid. 
Na in 1693 zijn ontslag te 
hebben bekomen, koos hij 
de abdij van den H. FARO in 
de stad Meaux tot zijne 
woonplaats, en overleed in 
dezelve den 3 November 1709. 
Hij behoorde tot de Qongre» 
gat ie van den H. MAURÜS. 
Men kent van hem: I.° Syno-
dus Bethleetnitiea pro reali 
presentia anno 1672cetebra-
1a, gr ace et latine, Parijs, 
1676 , in 8.vo Daar deze ver
taling niet naauwkeurig ge
noeg had toegeschenen, gaf 
FOUQUERET er eene tweed© 
uitgave van in het l ich t ,he t 
gebrekkige. der eerste ver
beterende, Hij bediende zich 
tot dien arbeid van de kun
de des Heeren AnNAUMttén 
van Pater COMBBPIS. Deze 
tweede uitgave verscheen on-
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nier den titel van Synodus 
jjieroso/ytni/ana. Op het 
«inde van dit Werk heeft 
FOUQUEBET in het Grieksch 
«n in-het Latijn een geschrift 
doen drukken, ten titel voe
rende: DYON/SII patriar-
scha Comluntinopofiiani 
super calvinist ar tim errori-
lus ae reali mprimis pr<s-
nentia responsio, anno 1672 
•edita. Deze acten, welker 
.geloofwaardigheid bevestigd 
wordt, door den Heer r>E 
NoiNTtx, afgezant van 
3?ranhrijk bij de Ottomani-
$che Porte, zijn zeer be
langrijk, naardien zij de 
•overeenstemming dés geloofs 
der Grieksche eii Roomsche 
Kerk Wiet betrekking tot het 
leerstuk der wezenlijke te
genwoordigheid bewijzen— 
2.° Geleiris historia mono» 
thelitkarwm , Parijs, 1678, 
in 8.vo J)it werk, aan den 
Bisschop van Lavano opge» 
<lragen , en dat voor geleerd en 
diepzinnig gehouden wordt, 
-kwam onder den vérbloem-
•dien naam van JOAÜXES BAr-
TISTA TAQNAmxi in het 

Slicht., •• ,"•/•: 

'*' FöUQUET ( J o MïNES FlUÏJ-
dscus) , een Fransch Jesuit, 
werd als zendeling naar Sim 
gezonden, alwaar hi} den 25 
Jaïij 1699 aankwam. • Hij 
wijdde de eerste tijden van 
zijn verblijf aldaar aan fle 
beoefening der landstaal toe, 
en het schijnt, dat hij wel-
dra eétie diepe kennis der-
zelve erlangde; maar door 

het verlangen bedrogen, om 
aan de ongèloovigen des te 
gemakkelijker de waarheden 
der Christelijke - godsdienst 
te doen gevoelen , wist hij 
den strik niet te vermijden, 
wa,yiii zijne even zoo ge
leefde ambtsbroeders reeds 
gevallen waren. Hij dacht in 
de oude overleveringen der 
Sinezen , én vooral in CHOU-' 
KING , sporen onzer gewijde 
overleveringen te hebben ge" 
vonden. Versch'eidene plaat
sen , bieden,wel is waar, zon-
derlingB'overeenkonisten aan,' 

met heigene, wat wij >n°nze 

• gewijde boeken lezen. Maar 
FouQüET dreef die zaak veel 
te ver- Volgens hein bieden 
de KTNGS slechts eene aan
houdende zinspeling aan. 
» Indien (zegt een even zoo 
oordeelkundige als geleef
de schrijver) de (Sinesche) 
tekst eènen berg aanwijs*» 
schijnt hein dezelve ie Kal* 
varïe-berg toe, de lofspra
ken aart WENWANGOf TCHEOO-
KOÜNG toegezwaaid , moeten 
op den'Zaligmaker worden 
toegepast; hij vindt in o 
ontbinding der letterteefeens, 
het kruis én de overige werK' 
tuïgen dcslijdens."" P»»J. 

. systematischen geest terzij 
-gesteld-, bezat Pfltw J,°Je 

QTTF.T vele geleerdheid en 
staat-

QUET vele geleerdhe 
deugden van «}in.enJ.ro0 In 1720 kwam hij in W « 
terug, en werd hij tot »'« 
schop vWElmthéropoli*^ 
noemd. Er bestaat van »e'";. 
!',- Tabülae/ironologtcaji 

tori* Sinensis, »**e m 
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in den smaak onzer tijdre-
kenkundige lijsten, geeft dé 
namen op der Sinesche kei
zers ,; en in eene afzonder
lijke, colonne., de voornaam
ste gebeurtenissen van hun 
bestuur. Dezelve is herdrukt 

"te Augsburg, twee bladen 
in fol., 1746 —2.° Lettre 
etc. (Brief aan den tierUog 
DE LA Foacn}, gedagteér 

' kend JYant -fckang-Fou in 
de provincie Kiamsi, den 26 
November 1702/ Dezelve be-
vindt;\zicli in de verzameling 
der Lettres édifiantes (Stick-
lelijke Brieve?i)\ 5,e dl. blz. 
129, l.e «hg., 17e j | . blz. 
.95, der uitgave vaa 1781. 

FotJÖUET.— Zie FoUCQÜET. 

* FOUQUET (HENDRIK), een 
beroemd geneesheer, in 1727, 

•te Mmtpellier geboren , was 
d« eerste, welke in de scho
len dier stad de geneeskun
dige behandeling van bedle
gerige zieken onderwees.' Er 
bestaan van hem onderschei
dene werken, zoo als: 1.° 
De Jibrce natura, viribus et 
morbis in Corpore animali, 
Mpntpellier, 1759 in 4.to~-, 
2.° Prcelectiones medices de
cent in Ludoviceo Monspe-
liensi, ibid 1777, in 12.m° 
— 3.° Essai etc, (Proeve 
over de pols met betrekking 
tot' de aandoeningen der 
verschillende zintuigen), 
ibid. 1767, in 8.vo — ,4.° 
Discours etc. (Verhandeling 
over de geneeskundige behan

deling van bedlegerige zie^ 
ken), ibid, 1803, in 4.to Hg 
heeft daarenboven verschei
den artikels aan de Ency
clopedie geleverd en is den 
10 October 1806 overleden. 

* FOUQIJIER-TAINVIM.E of 
THINVIM-E of »E TAINVILI/B 
(A-NTONICS-QÜENTINUS), een 
der bloeddorstigste gedrpg-
'•en der Fransche omwente
ling, werd in 1747, in het 
dorp Héróuan bij Saint-
Quentin geboren; zijn va
der was een landbouwer en 
mildelijk door de fortuin be
deeld. Toen hij zijne stu
diën volbragt had, begaf hij 
zich naar Parijs, alwaar 
hij eenen post van proku-
reur in de regtbank hetc&i-
lelet .kocht. Hoewel zijn 
post zeer winstgevend was ',. 
was dezelve echter niet toe
reikend voor de uitgaven, 
waarin hem zijne ondeug
den medesleepteh, hij was 
.verpligt denzelven te ver* 
koopen en bankeroet te spe
len. Hij hield zich alstoen 
somtijds bezig met het ver
vaardigen van middelmatige 
verzen { hij maakte er zelfs 
tot lof vanLoDEwiJK XVI.., 
van dien ongelukkigen vorst, 
wiens woedendsten vijand hij 
weldra moest worden. Toen 
de Fransche omwenteling los
barstte t werd FouQüiEit, e-
ven gelijk alle; dergelyke 
gel ukzoekers in d e hoop van 
zich te midden der wanorde 

i en regeringloosheid , met den 
2 
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•buit van anderen te verrij
den , een vurige voorstander 
-derzêlve. In den beginne 
echter, was hij slechts in 
den rang der ondergeschikte 
-demagogen; hij vreesde wel-
Ügt, dat hét hof mogt ze
gevieren» en durfde zich 
niet té zeer in de waag
schaal stellen; maar toen de 
-.omwenteling" van den 10Au
gustus 1792 den troon had 
omver geworpen , wierp zich 
FóuQraER, alle vrees en 
«chaanite afleggende, in den 
rang der woedendsten. De
gene, die het paleis van 
'minnen koning van bloed 
l;haflden' doen stroomen, en 
die door hunne moordtoonee-

len der maand September, 
"de verslagenheid in geheel 
•Frankrijk hadden verspreid; 
•zochten beulen,, om de uit
voering van 'hun ^verschrik-
"kelijk «teisel te bespoedi
gen. FOUQUIER werd weldra , 
gebruikt. KORESPIERRE ,'had '| 
juist de revolutionnaireregt-
bank ingesteld, FOÜQUIKR 

"TAiOTituE werd tot lid der-
zelve -verkozen., doch in den , 
beginne erikél als eenvoudi- i 
ge gezworene. 'Met eenew 

'laaghartig wreede inborst ge- j 
'boren, stemde hij nooit dan \ 
•voor den 'dood. Déze ver-» : 
dienstelijke hoedanigheid 
ontsnapte aan ROBESPIERRE 
niet* die gevoelende, hoe
seer een dergelijk, gedrogt 
hem nuttig xoude 'zijn, hem 
tct openbaar aanklager bij 
de revolntionnaire regtbank 
deed benoemen. Tot dus-

verre had inen bij de reg-
terlijke Tiiagt nog eêhige for
maliteiten in acht genomen, 
maar zoodra als FOUQUIEB in 
bediening was , verscheen 
men niet meer voor die ge
duchte vierschaar, dan om 
naar . het schavot gezonden 
te worden. Het eerste ge
ding, waarin dat gedrogt 
ile afschuwelijkheid en on-
menschelijkheïd zijner ziel 
deed blijken, was dat der 
koningin, flij raapte in ee
ne akte van beschuldi
ging tegen het doorluchtige 
slagtoffer, af de misdadeiv, 
al de «erloosheden op,-v/el-

| ke de geschiedenis-aan de 
MESSAJ-INA'S , aan de JEZA-
BEI/S aan de FREIÏEGONDAS 
verwijt. De koningin be
antwoordde 'deze hatelijke 
beschuldigingen enkel door 
het stilzwijgen der verach-
tihg en de kalmte der on
schuld, toen echter de aan
klager haar gevoelens dart-
de Verwijlen, die hare moe
derliefde schokte, verhul 
zij hare stem op » K ee"e 

nadrukkelijke en sielroeren-
de wijze, dat de onmensen 
FOÜQÜIBR in eenen «ogen
blik tot zwijgen werd p' 
hragt. <Zie MARIA ANTO'-
NETTK> Niet te vreden va» 
den goeden naam dierdeuga 
« m é Vorstin door de on 
regtvaardigste en mJS«a.flT 
ste beschuldigingen te M° 
ben willen bezwalken» w» 
^e hij er nog meer be*« 
rende bijvoegen, naar** 
dezelve Ket heil var. * » 
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Blaat betroffen. Volgens hem» 
was het de koningin , die kei
zer LEOPOLD, en vervolgen» 
zijnen zoon FRANCISCTJS II.» 
tot den oorlog bewogen , ' en 
hun onnoemelijke sommen 
gelds gezonden h a d ; , het 
was de koningin, die den 
moord bad te weeg gebragt 
der getrouwe onderdanen, 
die den IÓ Augustus, haar 
verdedigende, gevallen wa
ren. Alle grieven, welke 
zij konden uitdenken y zelfs 
de belagchelijkste, opeen-
stapelende,, drong en om
singelde hij, zijn ongelukkig 
slagtoffer van alle kanten , 
en alvorens aan hetzelve 
den doodslag toetebrengen, 
deed hij haar de geheèle 
bitterheid van- denzelven on
dervinden. Na dit werk 
der boosheid voltrokken te 
hebben, begon hij het pro
ces van twee- en- twintig 
afgevaardigden Brissotijnen 
ot' Cbirondij'nen- genaamd, 
die den 31 Mei door de fac
tie van ROBESPIERRE geval
len waren. FOUQUIER-TA.ÏN-
viLiiE, in naam der repu
bliek beschuldigende,. eisch-
te den dood juist voor die
gene, welke het eerst op 
het denkbeeld waren geko
men , o m ' deze wijze van 
bestuur in Frankrijk inte-
voeren. Vele dezer afge
vaardigden , met de grootste 
talenten begaafd , wederleg
den de beschuldigingen van 
FOÜÖÜIÈR op de nadrukke-
lijkste wijze * en zegevier-^ 
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I den over al zijne aanvallen. 
Deze gezagvoerende beul en 
zijne waardige knechten, op 
hunne zetels van vrees be
vangen , toonden zich voor de 
eerste maal wankel baar, en 
raadpleegden de Conventie 
over hetgeen, wat hun te 
doen stond r óeze vergade
r ing, die den ondergang der 
Girondijnen had besloten, 
beval aan FOUQTJIER» volgen* 

> het voorstel • van BILLAUD 
van Varennes, om de be
schuldigden/ op eene revolu-
tionnaire wijze to vonnis» 

1 sen, dat i s , hen zonder for-
" malttéiten ten dood te doen 

brengen. Met dit besluit ge
wapend, vreesde FOUQUIKR-
TAINVII,T,E de welsprekend
heid der beschuldigden niet , 
en hij zond dezelve ter straf-
plaats. Het is- van dezen 

| oo gen blik af, dat de in stel -
, lïng van bet verschrikkelijk 

revolutionnairbestuur, het-
' welk Frankrijk, niet bloed! 

overstroomde, moet gere-
. kend worden., FÓUQUIEB-

TAXNVIMIE, ziende, dat het 
toen. niet meer te doen was». 

\ om te vonnissen, maar out 
te dooden, ging het besluifc 
nog te boven, bet uitspre
ken van doodvonnissen ziclt 

• tot een verschrikkelijk, spel' 
' makende» Men zone hem. 

de veroordeelingslijsten by-
welke hij er nog andere* 
voegde. De leden r die d,e-
ze verschrikkelijke regtbank 
samenstelden, véreenigden-
zich wekelijks bij LKCOIN-

1 3 
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T'RB, lid der Conventie, en 
daar, te midden van eenen 
prachtigen maaltijd beraad
slaagden zij over deze lijs
ten , hunne barbaai'schheid 
door vvreede boerterijen sma
delijk makende. Eiken mor
gen vereeoigden zich déKe 
beulen in een koflfijhüis, 
naast de gevangenissen der 
Coéciergerie staande7, en 
spraken orider hun ontbijt op 
eene luchtige wijze , over de 
slagtoffers , welke zij opge
offerd hadden, óf welke zij 
zich voorstelden om opteof-
feren. FOUQUIEB , naijverig» 
ónl al zijne ambtgenooten te 
overtreffen, snoefde openlijk: 
op zijne heldendaden. » Ik 
heb deze week, zeide hij , 
zoo vele millioenen aan de 
republiek doen winnen , in 
de aanstaande week zal ik 
haar nog grooter winst ver
schaffen, ik zal nog een 
grooter aantal rijken naarde 
maan helpen," Hij had zij
ne bevelen vooruit gegeven. 
Men zag eiken morgen een 
aantal karren aankomen, om 
de. talrijke slagtoffers fijner 
Wreedheid naar het schavot 
te vervoeren," en wijl men 
hun niets te verwijten had , 
legde men-hun alle dezelf
de misdaad ten laste, de 
beschnldigings-acten waren 
vooruit gedrukt, en men be
hoefde slechts de namen der 
beschuldigden in het open
gelaten* wit in te vullen. 
De gezworenen bestonden 
met meer, om uitspraak te 
doen; zij waren enkel de 

weerklank van FOUQUIER-
TAINVILLE* Zoodra dit ge-
drögt het woord'van feu de 
file' had uitgesproken y wa
ren er binnen twee uren 
tij ds mee r dan zestig per* 
sonen ten dood-gebragt. Bij 
zulk eene overmaat van 
wreedheid voegde hij nog 
éene 'gruwelijke spotternij. 
Een gevangene, GAAUCHE ge
naamd , werd voor de regt-
bank gevoerd, en een deur
waarder deed opmerken, dat 
hij degene niet was, wel
ken men gevraagd had: 
» Daar is niét aan gelegen, 
antwoordde Fovavmi, deee» 
ne is zoo goed als de an
dere." Eeft ongelukkige 
grijsaard, die eene verlam
ming in de tong had, kon 
op de vragen, welke Foti-
QÜIER hem deed niet ant
woorden; toen een 2Per 

ambtgenooten hem zeide t 
dat zulks een gebrek der 
tong was, antwoordde h>J' 
* Ik heb niet zijne'o"?,', 
maar wel zijn hoofd noodig. 
Een reeds zeer bejaard lof 
sikaanch officier, zat iriW 
'Luxeiübotirg gevangen, 1' P"* 
QUIER liet hem voor zich Ko
men, daar de officier niet 
antwoordde, kwam een io 
ge losbol," die eeneri bijna 
gelijkluidenden naamdroePj 

en op de plaats WÏ*fZ speefde, oPp het denkbeelj 

om te antwoorden, vw» ,. om te antwoorueu, •—,*•. 
règtbank gevoerd, werd P< 
ongelukkige j o n g e . n | ^ . 
plaats Van den zes"y 
gen grijsaard ten doott g 
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bragt. FöUQUiÉtt had bevo
len de hertogin van MAIM-É 
voor zijne regtbank te voe
ren , cene weduwe MAILJVE 
werd in hare plaats aange
boden ; FOÜQUIER onder het 
verhoor de dwaling ontdek-
dende , zeide haar: » Men 
wilde u thans niet vonnis
sen; maar zulks maakt niets 
ui t , het is toch hetzelfde 
heden of morgen," en de 
•weduwe werd naar het scha
vot gevoerd. De vrouw.van 
SAINTE-A MAR ANTE en hare 
dochter hadden hetmonster, 
door hare edele houding op 
de geduchte trappen doen 
verbaasd staan: •» Zie toch 
eens , zeide hij , welk eene 
verregaande onbeschaamd
heid ! ik moet,' al zoa ik 
er ook mijn middagmaal aan 
opofferen , haar het schavot 
zien beklimmen ,. om te zien 
of zij haar karakter tot op het 
einde toe zullen volhouden." 
Het was een waar slagthuis, 
en zonder ij zing kan men zich 
die gruwelen niet meer te bin • 
nen brengen Toen ROBES-
PIERRE en zijhe partij d.en 9 
Thermidor (27 Julij 1794), 
in hechtenis waren genomen , 
zeide FOUQXTIER, den val 
van zijnen beschermer ver
nemende , zonder ontstelte* 
nis te doen blijken: » Gee-
ne verandering voor o n s , 
het regt moet zijnen gang 
hebben" en een' oogenblik 
daarna zond hij twee- en-
veertig personen ter slagt-
bank, waarvan het grootst G£ 

I gedeelte burgers" van Parijs 
waren. 'Hij werd er mede 
belast, om ROBESPIËRR'E te 
doen guillotineren, en , zon
der eenen oogenblik in be
denking te staan, zond hij 
dengenen naar het schavot", 
dien hij voor zijnen mees
ter erkend had,, en op wiens 
bevel hij zoo vele slagtoffers 
had doen sneven. Na deze 
strafoefening kwam hij voor 
de balie , om de Conventie 
geluk te wenschen, met de 
overwinning, welke zij had 
behaald. RARRERE beklimt 
op dezen oogenblik het 
spreekgestoelte, en steltvoor 
om ditzelfdfrverschrikkings-
stelsei te vervolgen, en ee-

, ne nieuwe revolutionnaire 
Tegtbank opterigtenr tot al
gemeen lwschuidigcr Fou» 
QÜIER-TAINVIU.E aanbevelen
d e ; doch bij dien hateljjken 
naam verhieven zich dui
zenden stemmen tegen den-
zelven en de afgevaardigde 
FRERON het spreekgestoelte-
beklimmende , telde al de 
misdaden van FOITQUIKR -
TAINVIM&E stukswijze op», 
en besloot door deze geduch
te woorden tot zijnen doodr 
» Ik vraag, dat Fot'ftOiER-
jn de hel zijnen roes van< 

; al het bloed ga uitslapen, 
waaraan hij zich heeft dron-

; ken gedronken." (Zie FRIS» 
RON). Op den 20 Maart be-

i schuldigde hem L E SAGE 
' (van Eure en Lo-ire), va» 

zonder vonnis twee en veer
tig gevangenen van het £«» 

> 4 • r 
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aetnboürg tm &00& te heb- ' 
ben doen brengen; en ein
delijk werd het gedrogt iq 
hechtenis genomen. . Hij 
werd, echter ' eerst in de 

1 maanf April daaropvolgende 
te regt gesteld; «en besluit 
beval de permanentte der 
regtbank tot dat er een be-
slissend vonnis zou geveld 
zijn. » Voor de regtbank ge-
piaatst, zegt AÏËRCIER , waar 
hij zoo vele slagtoffers ver
oordeeld had, schreef, hij on
ophoudelijk; maar even ge
lijk een Argus, was hij ge
heel oogen en ooren." Hij 
verdedigde zich, hetzij door 
zijne misdaden te ontken
nen, hetzij door te zeggen, 
dat hij dezelve enkel op be
vel der Commissie van al-
gemeene veiligheid bedre
ven had. Hij toonde eene on
veranderlijke vermetelheid. 
De ongelukkjgen, die zoo 
dikwerf door zijnen naam 
waren afgeschrikt geworden, 
durfden zich niet te over
tuigen ,. dat de geduchte Fou-
QUIER op de trappen zijner 
eigene regtbank zat, en 
vreesden nog zijn woest ge
laat te ontmoeten. Tóen 

.men hem naar destrafplaats 
Voerde, overlaadde hem dat 
graauw, hetwelk hem be
schermd had met Vervloe
kingen. » ffij hebt het woord 
niet," zeide men hem, zin?-
spelende op hetgene hij zelf 
tot de ongelukkige slagtof
fers zeide, die zich verde
digen wilden: » Ga, jan-
hagelpak, uwe drie oneen 

brood in uwe wijk halen." 
Hij werd den 7 Mei 1794 
mét een twaalftal zijner mèr 
depügtigen, naar het scha
vot geleid, en het laatste 
ten dood gebragt. Men üag 
hem alstoen huiveren, voor 
de eerste maal zelfs scheen , 
hij eenige wroeging te on
dervinden. 

FoUQUlÈRES (JACOBÜS), 
een schilder, in 1580 te 
Antwerpen geboren, een 
leerling van BREUGEL, den 
landschapschilder, ,en van 
RUBENS,, die hem somtijds 
bij zijne schilderijen gebruik
te, werkte onder LODEWUK 
XIII. /op het Xo?;we. De
ze, Vorst veradelde hem. üfl 
aanzienlijke houding, Wel
ke hij sedert dien W f 
nam ," deed hem spottend». 
wjjze den naam van w«?" 
keer tan JtovoxriÈRBS §e' 
ven. Hij schilderde bijna ; 
niet mee'r uit vreeze van ! 
daardoor zijnen adel te ontr 
eeren ? en' zoodra hij n« 
penseel opnam , liet hij niet 
na zijnen degen te omgor
den. Hij overleed arm i« 
1G59. Deze schilder is e- , 
venwei in de groote en M 
de kleine stukken geslaagd 
Hij was een uitmuntend iann* 
schapschilder. Zijn koloriet 
bezit een e bewonderenswaar
dige frischheid. . ; 

Foirn (dom THOMAS »j)i ! 

eene Benediktijner tani d«J | 
heiligen M A o a j - j H ^ i 
gelaten eene üeoreeuv 
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Spraakkuntt, in 8.vo, die 
zeer methodisch i s , Parijs, 
1614. . H i j overleed te Ju-
miêges, in 1647, naauwë-
lijks den ouderdom van 34 
jaren bereikt hebbende. Zij
ne kunde en zijne gods
vrucht waren even bewon
derenswaardig. Er bestaat 
nog van hem Geestelijk Tes
tament , om tot voorberei
ding voor den dood te die
nen, in 12.™°} en eenige 
andere stichtelijke werken. 

FOUR, (KAKEL D U ) , pas
toor van Saint Maclou, te 
Bouanen , en vervolgens abt 
van Axiinaiy in 1679 over
leden , heeft zich bekend 
gemaakt door zijne geschil-
Jen met pater BIUSACIER en 
door zijnen ijver tegen de 
al te vrije zedeleer. Hij is 
de. schrijver van onderschei
dene kerkelijke of twist-
schriften. Dezelve worden 
thans niet meer gelezen. 

FOUR (PHIUPPUS SII,VES-
TER nu) , een bekwaam oud
heidkundige koopman i n 
droogenjen, was van Ma-
nosque. Hij onderhield eene 
briefwisseling met al de ge
leerde oudheidkundigen van ' 
zijnen tijd, en voornamelijk 
met JACOBUS •• SPON , die hem 
zijne kunde mededeelde, en 
voor welken hij edelmoedig- , 
lijk zijne beurs opende. Du 
Foun was rijk, en toonde 
zich vooral milddadig om» 
trent de aanhangers zyner^ 

sekte. Na de intrekking van 
het edikt van JVatiles, be
gaf hij zich naar vreemden \ 
bodem. Hij overleed •, in 
1685 in den ouderdom van 
63 jaren te Veray in Zwit
serland, Er bestaat van hem: 
1.° Jnstructions etc, (Zede
lijke onderrigling van eenen 
vader aan zijnen zoon, die 
op het punt staat van eene 
groote reis te ondernemen), 
in !2.m° — Traites etc, 
{Niéuwe en belangrijke ver-
handelingen over de A'ófftf, 
thee en chocolade), in I2.mo 
Hij keurt het gebruik dezer 
dranken , onder eenige be
palingen goed. Zijn stijl is 
vrij slecht, en zijne rede
neringen zijn niet altijd bon
dig. 

* FOURCROT (ANTOMUS 
FRANCISCUS D E ) , een be
roemde scheikundige, te Pa
rtfs den 15 Jmrij 1755 ge
boren. Hij beoefende de 
scheikunde onder BucaUET, 
en verwierf eerlang veel 
roem. in die Wetenschap. Bij 
den dood • van MACQUER, in 
1784, benoemde BUFFON hem 
tot den leerstoel der schei
kunde van den tuin des ko-
nings , alwaar hij met roem 
gedurende 25 jaren onder- -
wees , zich tot zijnen staat 
van schei- en geneeskundi
ge bepalende ; maar toen de 
omwenteling losbarstte, wil
de hij , daar hij meende aan 
het hof beleedigd te zijn, 
zich daarover wreken, door 
5 
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,gemeene zaak met deszelfs 
vijanden te maken. Hij be
zocht de volksvergadéringen 

. en werd in de plaats van 
den: beruchten MARAT, tot 
plaatsvervangend afgevaar-. 
digde bij de Conventie: be
noemd. Het schijnt echter 
dat, hoewel hij soms de 
taal der demagogen voerde, 
hij echter in hunne geweld
dadige maatregelen niet deel
de, en zich enkel met het 
bestuur bezig hield.' Toen 
hij het voorstel deed» om 
verscheiden geleerden terng' 
te roepen, begreep hij in 
die lijst den beroemden LA-
VOISIER niet; en tijdens het 
treurige uiteinde van dien 
vermaarden scheikundige, 
beschuldigde men FOURCROY, 
van, uit afgunst, welke hem 
een schoonef talent dan het 
zijne inboezemde, er niet 
vreemd aan te zijn geweest; 
maar deze beschuldiging is 
al te awaar, om er, zonder 
de ontegensprekclijkste be
wijzen , geloof aan te hecht
ten.'(2ie IHVOISIEU), Na de 
scheiding der Conventie, 
kwam FOÜKCHÖY in den raad 
der Ouden en onmiddellijk 
na den 18 Brumaifè, werd 
hij in den staatsraad beroe
pen, ïn 1801 tot het alge
meen bestuur van het open
baar onderwijs benoemd, 
bragt hij veel toe tot de op-
rigting van de geneeskunde 
ge en regtsgeleerde scholen 
en der Lyceën, thans ko
ninklijke Collegiën genoemd, 
«y werd belast met het 

ontwerpen der besluiten, 
betrekkelijk , de oprigting 
der Universiteit. Hij begon 
dezen moeijelijken 'arbeid 
drie en twintig malen op 
nieuw, zonder de goedkeu
ring van het ministerie te 
kunnen erlangen. Deze on-
aangenaamheid, gevoegd bij 
eenige andere verdrietelijk
heden, ging hem zeer ter 
harte. Hij beklaagde re 
zich* openlijk over, en ver
viel daardoor in ongenade. 
Niet bestand tegen dezewe; 
derwaardigheden, Werd hy 
ziek en overleed den lu 
December 1809 aan eenebe-
roerte. Van de door hem 
nagelatene werken •, ƒ«"«"> 
wij aanvoeren: \,° hgoni 
etc. {Lessen over de schei
kundige natuurlijke Atsl°-
rie), Parijs, W « . » { ' 
inS.vo, i789,-4-aU,l7M« 
5 d!.n - 2. ' System fc' 
(leerstelsel der scherff 
dige kennissen, en mnaer 
zelver toepassing op de ver 
échijnselen der naUf^ 
kunst), 1801, 6.dl.»u»4.« • 

of 11 dl." in *?°7«eL 
PMlosophiectdmtqwf^ 
hmdAge^be^^ 
rtts, 1792, i /J ' '» ., . 
Dit werk is in bijna alle* 
len, zelfs in het hedenW 

sche Grieksch » * » " j ^ . 
4.° Mëdecine etc. (<* «e 
kunde-door denatnnr» 
dige wetenschappf \°e% 
licht), 1791, 4 IL» i n 4 

* FOÜBCBOVD E BAM^2 

(KAMT, RBKATUS), 
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krijgsböuwkundige, té Pa
rijs den 19 Januari} 1715 
geboren, diende in den oor
log van 1741 , ' in den ze
venjarigen , en In 1764 on
derscheidde hij zich in het 
beleg van Almeida in Por
tugal. Hij heeft nagelaten 
een Gemeemchapsplan- tus-
schen de Schelde-, de Sam* 
bre, de Oise, de Maas en 
den Ryn ter veree?dging 
der binnelandèn van Frank
rijk , en andere werken o-
Ver de vestingbouwkünde ; 
hij is met den rang van veld
maarschalk , den 12 Janua-
Tij 1791 overleden. 

* FOURCROY DE Gvir.hEK-
VILLE (JoANNES LiODEWlJK DE^, 
broeder van dén voorgaande, 
werd te Parijs, in 1717 
gébdren. Er bestaat vpa 
netni 1.° Lettres etc. (Brie
ven over de ligchdmelijke 
opvoeding der hinderen in 
de eerste jaren), Parijs, 
1770, in 8,vo _ 2.° Les 
'enfans etc. (De hindeten in 
de orde der natuur opge
voed of hort begrip der na
tuurlijke fiistorie vak zeer 

jonge kinderen); ibid, 1774, 
1783, in l2.mo D i r uit
muntende werk is door K. 
J . CRAMER, in het Hoog-
duitsch vertaald, Lubech, 
17S1, 2 dl.n in 8.vo FOUR* 
CRoy is in 1799 overleden. 

FOUKIER.—-ZieFouRRiER. 

FOURMONT(STEPHANÜS), de 
aoon van" eenen heelmeester, 

I werd in 1683, te Herbélai, 
een dorp bij Pargs geboren , 
toonde reeds in zijne jeugd, 
eenën bijzonderen aanleg voor 
de talen. Hij bezat zulk een 
gelukkig geheugen, dat , na 
de Grieksehe wor.telwoorden 
van PORT-ROYAL van buiten 
te hebben geleerd, hij de
zelve dikwerf van achteren 
beginnende ,;«• opzeide. Hij 
was pas 23 jaren oud, toen 
hij zijne Iïacines etc. (Wor-
tehooorden der Litlijtische 
taal, in Fransche verzen 
gebragt), in het licht gaf, 
hetwelk een werk was , - dat 
eenen mee'ster tot eer zou 
hebben verstrekt. Na in het 
seminarie der Trente-Trois, 
en in hetcollegie van Mont-
aigu te hebben gestudeerd, 
werd hij met de opvoeding 
der zonen' van den hertog 
vanA.NTiN belast. In 1715 
volgde hij den - Heer GAL
LAND , in den leerstoel van 
het Arabisch aan het ko
ninklijk collégie op; deaka-
demie van opschriften schonk 
hem in hetzelfde jaar haar 
lidmaatschap. In de konink
lijke maatschappij van Lon* 
den, werd hij in 1738, en 
in die van Eerlijn, in 1741 
opgenomen. Hij overleed den 
18 December Ï745. Gedu
rende zijn leven, had hij dat 
aanzien genoten,Waarop zij
ne kunde, en de regtscha-
penheid, zedigheid én op-
regtheid, die dezelve ver
gezelden, aanspraak hebben. 
De graaf van TOLEDO, mi
nister van Spanje, verkreeg 
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voor'hem eene jaarwedde, 
die , tijdens' de vredebreuk 

• tusschen Frankrijk en Spart' 
je, door een besluit werd 
vastgesteld. De hertog van 
Orleans nam hem onder zij
ne secretarissen aan. De 
Fransche en vreemde geleer
den raadpleegden hem in al
les, wat het Grieksch, Per
zisch , Syrisch, Arabisch, 
Hebreeuwsch en Sineesch 
betreft, met heeft van hem 
eene menigte werken, in 
handschrift gedrukt, die van 
zijne geleerdheid en van zij* 
ne zucht voor den arbeid ge
tuigen: 1.° Réflexions etc. 
{Beoordeelende overwegin' 
gen over de geschiedenissen 
der oude volhen, tot op den 
tijd van CrRVS)j 1735, l 
deel in4.to, niet aanhalingen 

t overladen. •— 2,° Sinesche 
Spraakkunst, in het Latijn, 

. in fol., 1742, waarover riten 
het Journal des Savans van 
Maart en April 1743 kan 

^ l-aadplegen. — 3.° Meditd-
tiones Sinica, 1737, in fol. 
een werk, dat de inleiding 
lot de Sinesche Spraakkunst 

' en de verklaring van al de 
kunsttermen dier taal bevat* 
4.9 Verscheidene Verhande
lingen in de Gedenkschrif
ten der akademie van schoone 
letteren , met geleerde aan
merkingen doorznaid. FOUR-
MONT had eenen broeder, 
even als hij, lid dier maat-, 
schappij, en hoogleeraar der 
Syrische taal, bij het ko-
mrikJijk collegie. DezeJaat-
*te , MlCIUEI, FoURMONT ge-

jf naamd , overleed in 1746. 
Het Leven van FOURMONT den 
Oude, is door DE GUIGNES 
en DESHAUTERAYES', zijne 
kweekelingen, beschreven, 
men vindt hetzelve aan het 
hoofd der Overwegingen over 
den oorsprong der oude voU 
ken, Parijti 2 dl.n ind.to, 
in de exemplaren met het 
jaartal 1747. 

FOURNI. — Zie FOURSY. 

.FOURNIEA(WH.LKM), een 
uitmuntende CWrtc«* van 
Parijs* boogléeraar in «e 
reglsffeleerdheid te Orleant, 

"gaf" in 1584, in fol. in bet 
licht: De yerfornm Hgntfi-
cationilus. 

FoURNIEB(GEORGK),teCff«» 

geboren, werd Jeroit.' J 
oVerlecd te la f /^«» 
1652', in den ouderdom v" 
57' jaren. Zijne yoormwjw 
voortbrengselenzjjn: l> w 
dr6graphia,\m^^' 
2.° A*i* detcripho, «w*j 
le,L.M,S.lW,"W 
werken, goed voor̂  hu 
tijd , en die gediend heb J 

lom betere te vervaard^»' 

FoURNimfETRÜ^) . 
een graveerder en )eWh, 
ter, te Parij», *enld Ik 
tember 1712 .geboren, y 
muntte uit , »ö « J f J i V 
Zijne letters, strekk** * 
drukkunst tot een « g 
zijne kundigheden h.» f 
dezelve toegelicht, "iy, 
in 1737 in het licht." 
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, etc. {Tafel der evenredig
heden, welke men tusscfien 
de letters moet in acht ne' 
men,omdertelver hoogte 
en betrekkingen te bepalen). 
Deze tafel is eene niet al
leen eervolle ontdekking voor 
derzelver schrijver; maar 
daarenboven zeer noodzake
lijk voor den voortgang der 
kunst. Déze bekwame kun
stenaar klom op tot den oor
sprong der Boekdrukkunst, 
ten einde dezelve in den 
grond te kennen. Hij lever
de op verschillende tijdstip» 
pon onderscheidene geschied
kundige en beoordeèlende 
verhandelingen over den oor
sprong en den voortgang der 
Boekdrukkunst, waarin men 
ëenen in het door hem be
handelde vak doorkneeden 
geleerde leert kennen. Deze 

' Verschillende ' Verhandelin
gen zijn gezamenlijk, in een 
deel in 8.vo in drie afdeelin-
gon verdeeld , ' uitgegeven. 
ïn de laatste komt eene be
langrijke geschiedenis der 
Houtplaat snijders voor. Maar 
het belangrijkste werk van 
FOURNIÉR' is zijn Manuel etc. 
{Typographixch handboek, 
nuttig voor de geletterden, 
en .voor degene,welke de 
verschillende deelèn der 
Boekdrukkunst uitoefenen), 
2 «11 n in 8.v° De schrijver 
moest er nog twee andere 
deelen bijgevoegd hébben, 
maar de dood belette hem 
*ulks, den 8 October 1768. 
De mensch was in hem niet 
«iiinder achtenswaardig dan 

de kunstenaar. De kalmte 
zijner ziel , de godsdienstige 
geest, waarmede hij bezield 
was, verspreidde rondom hem 
eène zachte en steeds een
parige vreugde. Hij beminde 
de afzondering en den arbeid 
en zelfs overmatig; want 
zijne gestadige inspanning, 
was de oorzaak van zijnen 
dood. Men heeft proeven 
van verschillende lettertee-
ken s , welke hij in zijn Tg-
pographisch Handboek ge
graveerd had. Men vindt 
er zelfs in voor de toonkunst, 
hij was de uitvinder van die 
soort van letterteekens ; én 
in schoonheid wedijveren de
zelve , met in koper gegra
veerde muzijk. Hij is het , 
die op eene beslissende wijze 
den Heer SCHÖPFMN weder-
Iegd heeft, die de uilvinding 
der Boekdrukkunst aan GUT-
TEMBERG (zie dat artikel) had 
toegeschreven , daar hij be
wees , dat GUTTEMBERG , zich 
van geéne beweegbare let
ters , maar van gegraveerde 
platen had bediend. Het op
merkelijkste hiervan, i s , dat 
de aanhaling, waaropSCHÖ'PF-
ïiiN zijn gevoelen bouwde, 
hetzelve geheel en al omver 
werpt. 

* FOURNIEB (PETRUS NICO-
II*AS), een krijgsbouwkundi-
ge en bouwkunstenaar, werd 
te Parij*, in 1747 geboren. 
Hij begon, zijne studiën op 
hét collegie van" JFVemV, 
maar zijne vrij ongeregelde 
jeugd , dwong zyne ouders, 
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om hem in een klooster te 
plaatsen, alwaar het schijnt 
dat hij eenigen tijd het re
ligieuze gewaad droeg. Hij 
trad vervolgens de loopbaan 
der wapenen in , en na eeni" 
gen tijd in het regiment van 
den kolonel-generaal en in 

• dat van LA RocHEPOüCAUiiT 
te hebben gediend, kwam 
hij onder de koninklijke ar
tillerie. In 1783 begaf hij 
zich naar Nantes, alwaar 
hij zich bij de eerste tee-
kèns der onwenteling, bij 
de inwoners dier stad voeg
de, welke zich naar Rennes 
begaven, om, zoo als zij 
zeiden , de nationale vrijheid 
te begunstigen. Na den 14 
Julij, bij de oprigting der ge
wapende compagnien, diende 
hij als kapitein in die van 
Nantes, Vervolgens werd 
hij tot burgerlijk commissa^ 
ris benoemd, der departe
mentale magt, door het Dep.*, 
der Neder-Loire, naar, Pa
rijs gezonden- FouRNtERen 
zijn detachement, werden 
vervolgens opgeroepen , öm 
de Yendeërs te gaan bestrij
den } met het overschot zij
ner kleine bende te Nantes 
teruggekomen, bevond hij 
zich aldaar den 30 Junrj 1793. 
Toen die stad door de ver-
eenigde legerbenden.van .4»-
joti en Poitou belegerd werd» 
verdedigde hij zijnen post 
met hardnekkigheid. Toen 
kort, daarna het revolution-
flair bestiinr georganiseerd 
was, werd FOÜHNIER onder 
de honderd twee en dertig j 

inwoners van Nantes begre
pen, welke CARRIER , ZOO 
als hij zeide, naar Parys 
i<m&, doch die onder weg 
vermoord moesten worden. 
Hij had, zoo als ook zijne 
ongeluksgezellen, het levon 
aan de menschlievendheid • 
van BOUSSARD, en vervolgens 
aan die van den generaal 
DAMCAN te danken, welke 
dit onmenschelijk bevel wei-
.gerden, ten uitvoer te bren
gen. Bij hunne .komst te 
Parijs, werden de inwoners 
van Nantes in de gevange
nis geworpen , in welke zij 
langer dan een jaar bleven 
opgesloten. Gedurende zijne 
gevangenschap gafFoimmER 
Memoriën in het licht, waar
in hjj , om de vrijheid te ver
dienen, de diensten afschil
derde , welke hij aan de re-
vol utionhaire zaak had be
wezen. Hij werd met even 
zoo yeel ijver, ahj begaafd' 
heid door' den tooneelspeler 
BEAUiiiEü verdedigd , en met 
zijne lotgenooten in vrijheid 
gesteld. Hij/kwam alstoen 
te Nantes terug, alwaar hij 
zich enkel met dè krijg»" 
bouwkunde.bezighield. wat 
hij bij het graven naareene 
waterleiding, eenige »°* 
meinsche gedenkpenningen 
had gevonden, zoo kreeg WJ 
smaak voor de. oudheden. 
Hij liet opdelvingen^oen' 
en ontdekte verscheiden ou 
de gedenkstukken, over w«* 
ke hij verschillende .#«£* 
riën heeft geschreven, «' 
in de opennare bibhotheeK. 
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van Nantes bewaard worden. 
Hij overleed in die stadden 
20 September-1810. FOUR-
NIER was houwkuhdig-opzig-
ter van Nantes, lid der maat
schappij van wetenschappen, 
letteren en kunsten derzelf
de stad, en corresponderend 
lid der keltische akademie. 

* FOURNIÉR (KAREÜ) , te 
Sint-JJomingo in 1760 ge
boren , en de Amerikaner 
bijgenaamd;) was een dier 
struikroovers, welke Frank
rijk gedurende de omwènle* 

— ling verwoestten, ty'oór die 
noodlottige lijden naar/fram/i-
rijk gezonden , bevond hij 
zich , om bedreven e misda
den , in hét begin der on
lusten in de gevangenis. 
Maar bij de kreten van leve 
de vrijheid! werden de deu
ren der gevangenissen geo
pend, en dè kwaaddoeners 

> kwamen uit dezelve, om 
hunne eerste misdaden door 
nieuwe aanslagen te boeten. • 
FOORNIER werd door de hoof
den der omwenteling wéldra 
opgemerkt, die een plaat
selijk aanblaffer van hem 
maakten, en hem vervolgens 
in de club der Cordelieïs 
genaamd , toelieten. Bij den 
opstand van het Veld van 
Mart, den 17 Julij 1791 , 
loste FoüRNiER, op ï.4 FAY-
ETTE, die met een zwak de
tachement der nationale gar» 
de was aangekomen, om de 
wanorde te doen ophouden , 
e e« pistoolschot i dat hem 
«chter niet trof. JJoor de | 

nationale gardes aangehou-' 
den, werd hij dooreen woe
dend gemeen uit derzelver 
handen gerukt, waarop hij 
de vlugt nam, maar weldra 
gaf de amnistie hem aan "zij
ne medepligtigen terug', én 
hij begon met hen zijne kne - ' 
velarijen op nieuw. Op den 
lioodlottigen dag van den 10 
Augustus, voerde hij het be
vel over de horde struikroo
vers Marseillanén genaamd, • 
en hij was een dergenen, 

. welke" tot de uitvoering van 
dezen verschrikkelijken aan*-
slag, het meeste bijdroegen. 
Het paleis der koningen van 
frankrijk, werd met bloed' 
overstroomd. Alles werd op--
geofferd ; doch door éene on
verklaarbare ' tegenstrijdig- „' 
heid, .redde FOTJRNIER het 
leven aan onderscheidene per
sonen , zoo zeer is het waar, 
dat de menschlievendheid ,'•• 
zelfs bij de grootste boos» 
wichten hare regten niet ver
liest. Doch het was slechts 
eene voorbijgaande gematigd
heid. Met het vervoeren der 
krijgsgevangenen van Orle~ 
ans naar Ver/tailles belast, 
liet hjj hen in deze laatste 
stad, "den 9September 1792, 
alle ombrengen-i In die tij
den van verschrikking en re
geringloosheid , hadden de * 
booswichten ook hunne beurt, ' 
en eindigden met hunne Woe
de tegen elkander aantevfren- • 
den. FOÜRNIER werd den 12 
Maart 1793 , door Bot'RooN •' 
en MARAt1' agngeklaagd, van 
een .pistoolschot op Ï,AFAYET- -
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TE gelost en de moordtoo-
neelen van September be
stuurd te hebben. Deze be
schuldiging had geen gevolg. 
jjfa deri 18 Bruiuaire, werd 
hij in hechtenis genomen en 
lot de verbanning veroor
deeld, doch men ging niet 
verder, dan hem onder opzigt 
te stellen. Eindelijk vond 
hij zich betrokken in de zaak 
van den 3 Nivose (24 De
cember1800), en hij werd 
naar de eilanden' Sechelles 
verbannen, alwaar hij in 1803 
ellendiglijk overleden is. . 

FOÜRNIVAI.(SIMON), schrij
ver aan het secretariaat der 
geldmiddelen van Frankrijk, 
heeft eene Verzameling van 
Titels vervaardigd, die de
zelve betreffen, Parijs, 1655 
in fol. hetwelk zeldzaam is." 
Hetzelve is vervolgd door 
JXUNNESLEON DU BQUBGNEUF, 
schatmeester van Frankrijk 
te Orléant en in 1745, in 
die stad in 2 dl n in ,4.» 
gedrukt. Deze verzamelin
gen beldeeden eene plaats 
in de groote bibliotheken. 

. FoURNV (HoNORÏUS CjlLlhhE 
DU) , bijzitter der rekenka
mer van Party's, verkreeg 
eenige kennis der geschie
denis van Frankrijk, en der 
oude titels en handvesten, 
welke men te Parijs be
waart , waardoor hij zich 
eencn naam verwierf: maar 
ssjjne zedigheid, en z p e 
geestdrift, oin zijne vrienden 
té verpligien, maakten hem 

nog meer bemind. Een derge
nen , met welke hij eene 
Vriendschaps - verbindtenis 
aanging, was Pater ANSbMiijs 
der Maagd MARIA , een' bar-
rèvoeter Augustijner, die in 
1674 had in het licht gege
ven : Histoire etc. (Geslacht 
efi Tijdrekentoindige geschie* 
denis van het huis van Frank
rijk , en van de groot'offi* 
eieren der kroon), DÜFOL'R-
NÏ gaf hem zijnen raad lot 
eene nieuwe uitgave, deed 
hem een aantal misslagen 
verbeteren , en toen die re
ligieus in 1694 was overle-
den, ging hij vóqrt, met aan 
de verbetering van datj groo
te werk te arbeiden. Hij 
wilde echter dat in denjeu-
we uitgave, welke in 1712 
het licht zag, de verke
ringen alle van den eersten 
schrijver schenen te zijn, en 
hij schreef zich enkel de 
eer "tpe; het vervolg oer 
groot-officieren tot dat jaar 
te hebben voortgezet. V» 
abt LONGUERÜE heeft hem 
zeker al te streng beoor
deeld, wannee'r hij «egt. 

•»' Dv FOTJRN* was een een
voudig mehsch buiten staat» 
om te willen bedriegen. H'J 
kende zijne rekenkamer, 
maar wist ook niets meer. 
zijn werk wemelt van W 
ten. Men verschafte h « 
Memoriën: maar bij wa»"»« 
genoeg ervaren • om het g 
Srekkige te ontdekken, « ^ 
welk dezelve bevatten 

FOÜRS* iswel waar, d a t D ü i o ^ ; 
al de misslagen niet veroe 



terd heeft, \velke in het wérk 
-van Pater ANSELMUS voor
kwamen. Maar welke Cri
ticus , hoe geleerd en oor
deelkundig dezelve ook w e 
zen moge, kan zich in het 
stuk van min of meer ge
loofwaardige nasporingen en 
gedenkteekenen vleijen, van 
zich altijd met zekerheid te 
bepalen? Du FOURNY over* 
Jeed in 1731. Deze Geschie
denis bestaat tegenwoordig in 
O dl.n in fol. van 1726 tot 
1733, door de Paters ANGELO 
en SIMPMCIANÜS , barrevoe-
ter Augustijnen, de vervol^ 
gers dier nuttige compilatie, 
in het licht gegeven; zij zijn 
zeer bezorgd geweest, om de 
geloofwaardige stukken van 
die, welke zulks niet waren, 
te onderscheiden. 

, FOURQI'EVAÜX (HAIMÜNDUS 
DE BECCARI DE P A V I A , Vrij-
heer van), uit eenen tak der 
oude adellijke familie van 
BECCARI DE PAVJA, d ie , ten 
tijde der oorlogen fusschen 
de Guelfen en Gibelijnen, 
de wijk naar Frankrijk had 
genomen, werd te Toulonxe 
in 1509 geboren. Hij begon 
te dienen in het beleg van 
Napels onder LAUTREC , in 
1528, en bij deh slag van 
Marciano in Tos kanen, in 
1554> over een aanzienlijk 
corps Graubundersche en Ila-
liaansche infanterie, etl werd 
bij deze gelegenheid ge
kwetst , krijgsgevangen ge* 
maakt, en 13 maanden in , 

X. DEEL. 

> V* ••< • 28& 

het kasteel vanSttn*MiniatQ 
t& Florence opgesloten. In 
Frankrijk teruggekeerd, ver
kreeg hij het bestuur van 
Narbonnne. Men verhaalt i 
dat 'hij zich van eene vrij 
zouderlinge list bediende , 
om er verscheiden kwalijk* 
gezinde inwoner^ uit te ver" 
drijven. Hij liet afkondigen, 
dat twee Spaansche ruiters 
buiten de stad in een geslo
ten veld zouden vechten. Hij 
liet slagboomen voor de wors
telaars plaatsen , en tenten 
voor de regfers oprigten. 
Toen bijna de geheele be
volking de stad verlaten had, 
om bij dit tooneel tegenwoor
dig te zijn, liet hij de poor
ten derzelve sluiten, enen-
kei de aan den koning ge
trouwe onderdanen weder 
binnen dezelve komen. Hij 
droeg in 1562 veel bij tot de 
bevrijding van Toulouse t 
Waarvan de Hugenooten zich 
Jbijna meester hadden ge
maakt, en overleed als rid
der van de koninklijke orde 
te NarboMie in 1574, na 
aan de vorsten, die hem in 
de provincie Latiguedoc ge
bruikten , gewigtige dien
sten té hebben bewezen. Hjf 
heeft samengesteld Instruc* 
iion etc, (OnderrigUng over 
den oorlog) of Ttaité etc. 
( Verhandeling over de krijg*j» 
tucht), bij vergissing, aan 
WILLEM DU BMAAY toege
schreven', Parijs , 1563, in 
4.t» en in 8.Yo [RAYMUNDUS 

t vergezelde in 1548 de kb-

file:///velke
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iiinguï LOUISE van Tjotharin-
gen, echtgenoote van JACO-
SV8 V. en&moeder van MA
RIA SUJART, naar Schotland, 
en vervulde nog andere ̂ niet 
minder belangrijke zendin
gen], r— Zijn zoon FRANCIS-
•CÜS PAVIAJ vrijheer vanFoun-
.QÜEVAÜX, is de schrijver van 
een werk, getiteld: Vies etc. 
^Levensbeschrijvingen ; van 
verscheidene groote Fran-
sche veldheeren), Parijs» 
J643, in 4.w Deze Levens 
pijn ten getale van veertien. 
Dezelve zijn naar de gelijk
tijdige geschiedschrijvers 
nijauvvkeurig afgeschreven; 
pn men betreurt, dat de schrij
ver er geen grooter aantal 
verzameld heeft. 

, FOUBRIER (PETRUS)', van 
Mathincourt, een vlek van 
.Lotharingen, waarvan hij 
-jpastoor was, was uit een 
pander -vlek, Mirecourt ge
naamd , alwaar hij in 1565 
.geboren werd. Nog Jong zijn
de , ging hij onder de regu
liere kanoniken, -bij welke 
hij zich door sijne .kunde en 
jzijne.godsvmcht^onderscheid
de. Hij stelde twee hieuwje 
Congregalien in, de eene 
der verbeterde reguliere Ka
noniken , die onderwijzen , 
.en de andere der religieu
zen tot onderwijs der meis

j e s . , Paus PAUMIS V. keur
de die instellingen, In 1615 
«n 1616 goed. Het is moei-
jehjk al het goede te ver
melden, dat dezelve reeds 
gewerkt hebben, en nog da

gelijks in de Christen-we» 
reid werken. De religieu
zen, gewoonlijk v«n de Con
gregatie van onze lieve 
Vrouw genaamd, worden in 
al dé steden, waar dezelve 
gevestigd zijn, bijzonder 
geacht; zij genieten er het 
welverdiende, vertrouwen der 
ouders voor de opvoeding 
hunner kinderen, en ver
spreiden het onderwijs met 
de liefde voor de deugd. 
Pater FOUBKIEB overleed hei? 
liglijk in 1640. -Hij is in 
1730 zalig, verklaard. 

, FoüRsy of FUBSY. — Zie' 
FOILLAN. . . 

Fox (JOANNES) , te -Boste» 
in 1517 geboren, verliethn-
geland, onder de, regering 
van HENDRIK: VIII. om het 
Calvinismus ongestoord te 
kunnen uitoefenen. Hjj deed 
eenige reizen naar *'.jn var 
derland, en vestigde er zie» 
geheel en al onder de konn* 
gin ELIZABETH. Hij overleed-
hoog bejaard, Het werk. 
Waardoor hij zich voorname
lijk beroemd heeft gemaakt, 
v'oert; ten titel: Ma ^'^ 
mimenta Ecclesia, \ai' 
in fol., in 1684 herdrukt. 
PEARSON verwijt hem «wa
lingen , valsche aanhalingen, 
slechte redeneringen enz. j» 
een door valsche leerstellig 
gen verhit hoofd , ƒ>«M» 
dat van Fox kon zulks m« 
anders. In zijne j e n g ^ T 
hij de dichtkunde beoefend. 
voor welke hij eenige ^ 
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gaafdheid bezat. Men heeft 
van hem verscheidene too-
neelstukken. Zijn leven, 
door zijnen zoon SAMUÖII FOX 
beschreven, is aan het hoofd 
der Acta enz. gedrukt. 

. Fox (GEORGE) , in het dorp' 
Drayton in het graafschap 
Leicesler in 1624 geboren , 
was nog maar 19 jaren oud, 
toen zijn hoofd , hetzij door 
eenig toeval, hetzij dooreen 
uitwerksel van zijn lig-, 
«haamsgestel, op eene zon
derlinge wijze opgewonden 
zijnde, hij zich eensklaps 
door God ingegeven waande, 
en begon te prediken. Van 
hét hoofd tot de voeten in 
leer, gekleed, ging hij van 
dorp tot dorp, tegen den oor
log en de geestelijkheid uit
varende. Zijne onkunde in 
alle letteren maakte hem niet 
verlegen. Ofschoon de zoon 
van een en werkman in zij
den stoffen en men hem geen 
ander handwerk, dan dat van 
schoenmaker geleerd had, 
had hij zich reeds vroegtij
dig toe gelegd, om de taal 
der H. Schrift en der vve-
derleggende godgeleerdheid 
te spreken. Hij bezat ge
heugen en geestdrift. De 
provinciën Van Leicesler. • 
Nottingham en Derby wa
ren de eerste töoneeJen der 
predikatiën van dien zwaar
moedigen kwakzalver. Hij 
gaf aan de blinde geestdrij
vers, die hem volgden, den 
naaru van kinderen des lichts* 

• . . ? ' ' ; T 

Te Derby voor de regters 
verschenen zijnde, predikte 
hij hun zoo sterk over de 
noodzakelijkheid om voor 
God te beven (t0 qmke).,, 
dat de commissaris, die hem, 
ondervraagde, uitriep, dat hij 
met eenen Quaker te doen 
had , welken naam men' la
ter aan die sekte heeft ge
geven. Fox nam vrouwen
aan ; daar hij in de gevange
nis van Lancaster met eene 
mevrouw. F E L L , de weduwe 
Van eenen beroemden over-
heidspersoon in dat gewest, 
was bekend geraakt, boe
zemde hij haar zijne dwa
lingen i n , en trad met haar, 
in den echt; — de patriarch, 
der kwakers, nam in 1662, 
zijne proseliete met zich naar 
Amerika. Zij deelde- met 
hem de bedieningen van zij» 
predikambt, en deed zijne 
buitensporigheden. gelden*, 
Hij had bij de dwazen en 
ligtgeloovigen, denzelfden 
invloed, dien hij in een ge
deelte der oude wereld had 
gehad. Deze voorspoed over
tuigde hem , dat indien Eit? 
ropa, Azië en Afrika zich 
nog niet onder zijne stand
aards geschaard hadden, 
zulks aan de onbekendheid 
met zijne leer moest Worden : 

toegeschreven. Hij schreef 
dus aan alle vorsten onge
rijmde brieven, welke men 
met de diepste verachting 
betaalde. Fox , in Engeland 
terug gekeerd , ging voort, 
zjjne dwalingen te versprei» 

2 • . 
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den, én overleed in 1681. 
Men kan zien hetgene, wat 
Pater CATROU in zijne Ge
schiedenis der kwakers, 1733, 
daar over zegt (Zie BAUCLAÏ 
— ROBERTÜS v-) . In een 
antwoord aan de kwakers ge
daan , die in 1791 in de 
nationale vergadering van 
Frankrijk waren gekomen, 
wederlegde MiRABGAU,,hunne 
grondbeginselen aldus: » Gij 
legt» «egt gij, geene eeden 
af; maar gij bedriegt u; Oen 
eed is slechts eene aan God 
gedane belofte; het geweten 
eener zuivere ziel is een 
tempel der godheid, en door 
«p uw geweten te heioven, 
laat gij God in uwe woorden 
tusschen beide komen... Het 
menschenbloed is door u op 
aarde nooit gestort: aandoen
lijke wijsbegeerte', maar let 
wel op; zoudt gij niet in 
«ene dwaling zijn, die de 
deugd u verbergt? Zoudt gij 
ïïebben toegelaten, dat die 
horden van wilden, welke 

'in de woestijnen van Ame
rika rondzwerven, de moord-
looneelen in het vreedzame 
Peimjlvanië zouden hebben 
verspreid, dat zij uwe vrou
wen, kinderen, grijsaards 
hadden ontzield ^liever dan 
•zulke dierbare levens te red
den door moordenaars om te 
brengen?" Men weet, dat^en 
al te beruchte schrijver het 
ontluikende Christendom met 
de sekte der kwakers heeft 
vergeleken. Eene zoo vreem
de vergelijking zou kunnen 
doen vermoeden, dat bij zelf 

tot de droomerjjen der kwa
kers overhelde. Wanneer de 
sekte der kwakers, al de 
andere godsdiensten zal heb
ben uitgeroeid , en dat in 
eene 200 verlichte eeuw als 
die van AUGUSTUS, wanneer 
zij, gedurende achttien eeu
wen de goedkeuring van alle' 
goede geesten zal hebben 
weggedragen , zal zij te ha-
jfe gunste eenen grooten be
wijsgrond bezitten. Het be
hoort aan degene, welke de 
mogelijkheden kunnen waar
deren , en de toekomst voor-
zien , om uitspraak te doen 
of de dweeperij der kwakers 
het ooit zoo ver zal brengen. 
De schriften van Fox MJI 
gezamenlijk in 3 dl « in fol. 
uitgegeven; het eerste bevat 
zijn Dagverhaal, het twee-
de zijne Briefwisseling, net 
derde hetgene, wat hij over 
zijne leer heeft geschoven. 
Sommige personen hebben 
beweerd, dat hij niet wer
kelijk de schrijver dier ver
schillende werken is ge* 
weest; maar zijne aanhan
gers houden staande, «W 
het bewonderenswaardige» 
wat deze Verzameling bevatf 

werkelijk van hunnen pat» 
arch is . 

' * FOX (KABEI. JAWBOT). 
een vermaard redenaar en 
beroemde staatsman van*j 
geland, Werd te Londen M 
U Janua^rij 1748 g * * J 
Hij was de derde zoon v 
HENDRIK Fox, *«*£ 
H o ^ ™ , d i e , « n « V h e t , , e 
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stuur' van GEOUGE I I . , door 
zijne talenten* verdiende, om 
tot minister ,van oorlog te 
worden benoemd, en die in 
het'lager huis langen tijd de 
tegenstrever van WILMAN! 
JPITT , later graaf van Cha-
tam, was. .Zoodat de zonen 
van deze beide beroemde 
mannen, ook de erfgenamen 
van hunnen tegenstand wer
den. De jonge KAKEL Fox 
volbragt met roem zijne stu
diën aan het collegie van 
Et on en toonde reeds in 
den prilsten ouderdom veel 
smaak voor de vermaken, en 
het verlangen , om zich te 
onderscheiden. Zijn vader 
droeg niet de minste'zorg, om 
zijne neigingen te verbete
ren , integendeel was hij hem 
in derzeïver ontwikkeling 
behulpzaam; want toen hij 
hem, in den ouderdom van 
14 jaren mede naar de wa
teren van Spa had genomen , 
gaf hij hem dagelijks vijf 
guinjes, om dezelve in 
het spel te wagen. De 
jonge Fox werd er zoo harst-
togtelijk op verzot, dat hij 
in het vervolg eindigde met 
er zijne dierbaarste belangen 
aan opteofieren; gedurende 
eene reis op het vasteland, 
werd hij evenzeer een vriend 
der pracht, en toen men in 
rijper j a r e n , zijne aan de 
slordigheid grenzende een
voudigheid zag , kon men 
niet gelooven, dat hij vroe
ger als een voorbeeld van 
uitgezochte kleedeïdragt was 

T 

aangehaald. Hij was nog 
maar twintig j a ren , toen zijn 
vader, ongeduldig, om hem 
op het staatkundige tooneel 
te zien schitteren , hem in 
1768 tot lid van het lager
huis deed benoemen. Zijne 
eerste redevoering was tegen 
het verzoekschrift van Wn.-
KES , die uit zijne gevangenis 
van de bank des konings, 
zijne plaats in het parlement, 
in zijne hoedanigheid van 
wettig volksvertegenwoordi* 
ger van Middlesex* terag-
eischte. Fox werd enkel 
door het ministerie en des-
zelfs aanhangers toegejuicht %. 
maar iedereen bespeurde in 
den jeugdigen redenaar, vec-
hevene talenten, en daar 
Lord WORTH , kanselier der 
schatkamer {exchèquer), zij
ne begaafdheden wilde be-
loonen, zoo benoemde hij 
hem, tot betaalmeester der 
weduwen» en weezen-kas», 
én vervolgens tot een der 
Lords der Admiraliteit e» 
van de schatkist, Fox stem-" 
de met de ministers tot in 
1772, maar daar hij z i e t 
eensklaps met de leden der 
oppositie, en voornamelijk 
met BÜBKB had verbonden, 
en zich daarenboven-,, door-
den dood van zijnen vader,, 
omtrent dienzelfden tijd voor
gevallen , onafhankelijk be
vond , begon hij. de volks
partij voortestaan, en nam 
de vermaningen, welke de 
minister hem daarover deed,. 
zeer etivel op. In de ver-

3 
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handelingen over de UU f 
trachtte hij eene zekere klas
se van burgers van het af
leggen van den test - of 
godsdienst'eed uittezonde-
xen. De ininisters beschouw
den dit gevoelen in eenen 
Lord der schatkamer als zeer 
schuldig en hij werd afge
zet. Om zich over dit ver
lies te troosten , zocht Fox 
verstrooijing en hij had zijn 
vaderlijk erfdeel weldra ver
teerd. Hij verbond zich toen 
al meer en meer met de eer
ste leden der oppositie, en 
onderscheidde zich vooral, 
door zijne geestdrift in het 
verdedigen van het regt, 
door de Amerikaan sche volk
plantingen ingeroepen, om 
zich zelve belastingen op te 
mogen leggen. Hij kondig
de het verlies aan, datJS»-
gèland weldrè zoude lijden; 
"» ALEXANDER de Groote, 

jteide hij, heeft zoo veel land 
niet overwonnen, als Lord 
NORTH de begaafdheid zal 
hebben gehad, in eenen en
kelen veldtogt te verliezen." 
Na de zitting deed hij eene 
reis door Frankrijk alwaar 
hij, na de vijandelijke be
doelingen van het 'kabinet 
•van Versaiifes onderschept 
te hebben, hij zich in zijn 
gevoelen van oppositie ver
sterkte ; gedurende den ge-
neelen Amerikaanschen oor-
Jog hield hij niet op, zijne 
stem te verheffen tegen de 
maatregelen, Welke strek
ten ,̂ om de muitelingen door 
kracht van wapenen te be-

tengelen^ Dit gedrag,' en 
een tweegevecht, waarin hij 
zich gewikkeld zag, tenge
volge der verdediging van de 
zaak der oppositie, wonnen 
hem de'geheele volksgunst; 
hij maakte er met zoo veel 
beleid gebruik van, dat hij, 
tijdens de algemeene verkie
zing in 1.78Ö, ondanks het 
gezag eener vermogende fa
milie , en den invloed van 
het hof, tot volksvertegen
woordiger van Wettmumler 
werd benoemd. Daar echter 
de oppositie van dag tot dag 
geduchter werd, zoo zag het 
hof zich verpligt, om, onder 
het beheer van den graaf van-
BÜCKINGHAM, eene nieuwe 
administratie te vormen, en 
Fox werd tot staats-secreta« 
ris der buitenlandsche za
ken verkozen. In onder
handelingen met Lord NORTH 
getreden . zijnde, verloot 
hij een weinig van W 
ne volksgezondheid. «'J 
werd echter herkozen als se
cretaris van staat. In 178iS 

sloot het ministerie den vre
de, met al de mogendheden. 
welke het had te bestrijden 
gehad; e», hoewelNóRT«.cn 

Fox als leden der oppositie, 
de voorwaarden openlijk ge' 
laakt hadden, werd et «c»; 
ter niets aan veranderd, v 
ze tegenspraak «isschen o 
redevoeringen en.' de daaü . • 
ken benadeelde g * : » * 
openbare opinie. &ot:"„t.r 
na werd de beruchte•*•«•" 
tafel gebragt, waarvan ^ 

voornaamste doel WAS» 
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de Indische maatschappij van 
/ derzelyer grondwet te be-

rooven , om de benoeming tot 
al de posten, in de handen 
van het ministerie te 'siéU 
!en. Fóx sprak bij. die ge
legenheid eene redevoering 
vol welsprekendheid en re-
dcneerkunde ui t , en die ais 
het meesterstuk van dien be
roemden redenaar wordt be
schouwd. Ondanks de po
gingen* van P I T T en DUN-
PAV» ging de biilm het .la
gerhuis door. Maar het ge
lukte den door de vorderin
gen van zij;n ministerie ver-
Schrikten koning, de- Uil 
door het Roogerbuis te doen 
verwerpen. Fox bad intus-
schen bijna al zijne volks
gezondheid verloren; en in
dien bij bij dè nieuwe ver
kiezing van Westmunster 
de noodige stemmen veree-
nigde, om er toe te behoo-
ren , zoo wil men, dat hij 
dezelve enkel te danken had 
aan bet verzoek van ver
scheiden aanzienlijke dames. 
De wettigheid zijner stem
men werd hem betwist, en 
hij kon dezelve niet dan na 
verschrikkelijke kosten be
wijzen. Daar Fox zich te
gen de door het ministerie 
gevraagde belastingen ver
zet te , kwam- hij weder in 
de volksgunst. Tegen het 
einde vanOctober^SS"werd 
de koning door eene zeer 
ernstige , ziekte " aangetast. 
Fox reisde toenmaals in J-
ïctUè\ Naauwelijks had, hij | 

' • • • • • ~ ' J t 

het berigt hiervan vernomen, 
of hij vertrok in aller ijl 
naar Londen en legde in öl 
dagen 500 mijlen af. Hij; 
Verscheen weder in het' la-4 
gerhuis, en beweerde met? 
nadruk, dat het regentschap; 
van regtswège aan den prins 
Van Wallis- toekwam; iiiaar 
de koning herstelde, en FOJÊ 
verloor daardoor alle- hoop, 
minister van eeiieri Vorst te? 
worden, wiens regteri h i | 
met zoo veel vuur had ver^ 
dedigd. Zelf bedenkelijk ziek 
geworden zijnde, ging hij; 
de wateren van BATH ge-; 
bruiken en bij zijne terug--
komst randde hij het minis- , 
terie pp nieuw aan. ïn 1790 
bestreed hij voornamelijk hèfc 
ontwerp dep ministers," onV 

| den- oorlog aan Rusland en 
aan Spanje (e verklaren»-
CATHARINA 'II. was over de
ze tegenkanting zoo zeer' 
voldaan, dat zij hem, 'om de-
vergunning verzocht zijn/ 
borstbeeld in wit marmer te-" 
moge» laten- beitelen,, ten
einde hetzelve tusseheri D E -
MOSTHENES en CICERO te plaat
sen. Toen de < Fransehé-om* 
wenteling losbarstte, verde
digde Fox dezelve niet geest
drift ,/hetwelk hem in onge
noegen bragt met den- Weer-
BuRKE, wiens vriendschap» 
hij nooit weder ,rèócb/ door-
tranen^, noch döor> gebedend 
heeft kunnen herwinnen. H i j 
ondersteunde hél -voótótel5 

van den Heer 'WIIJBERPOB*' 
6K wegens de afsehaffin& 
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van den Neger-handeL Tij
dens het proces van den on-
gelukkigen LODEWUKXVI., 
verzocht hij, dat men te 
gunste van dien Vorst zou
de handelen. Hij verzette 
zich echter in 1793 tegen 
de oorlogsverklaring aan 
frankrijk. Dit gevoelen 
verbitterde de geheele ka
mer tegen hem, van den 
anderen kant hadden het spe) 
en zijne ^weddingschappen, 
fcij wedloopen van paarden, 
zijne fortuin geheel in den 
grond geboord. Sedert 1791 
bestreed hij bestendiglijk 
het ministerie, en zijne po
gingen nutteloos ziende, was 
hij slechts zeldzaam meer 
hij de zittingen tegenwoor
dig; maar het gemor zijner 
voorstanders noodzaakte hem,» 
dezelve meer geregeld bij 
te wonen. Op den avond 
Van den v verjaardag zijner 
geboorte, vereepigdeh zich 
de Whigs, om dezelve feest
vierend door te brengen. t)e 
redevoeringen welke in de
ze vergadering gehouden 
werden, spaarden, het be
stuur in geenen deele, en 
Fox zelf stelde een toast in, 
aan Zijne Majesteit,: het op? 
permagtige volk. ~ Dit ge
drag mishaagde zeer aan het 
hof, ên de koning schrapte 
eigenhandig den naam van 
Fox, van de lijst der ka
binetsraden. Fox begaf zich 
alstoen, naar het land , en 
Kwam niet weder in Lon~ 
den, fan ia 1800 bü de 

'voorslagen tot den vrede 

door het Fransch bestuut 
gedaan. Hij was van ge
voelen , dat men deze voor
stellingen moest aannemen} 
maar de vredes r-préliminai-
ren werden eerst ondertee* 
kend na het ontslag van PITT 
van. het ministerie in 1801. 
Na het sluiten van het ver
drag van Amiens, vertrok 
hij naar Frankrijk, en werd 
door den eersten/ Consul 
zeer wel onthaald. Hij 
maakte van zijn verblijf te 
Parijs gebruik, omeruitde 
handvesten des besluurs de 
bijzonderheden te- putten i 
welke hij noodig had tot de 
geschiedenis dér koningen 
van Engeland, waaraan hij 
arbeidde. Maar naauwelijks 
had hij Frankrijk verlaten, 
of de oorlog barstte op nieuw 
los. Toen PITT in 1800 ,• 
overleed, zwaaide Fox eene 
openlijke hulde aar} de ta
lenten en de regtschapen-
heid van zijnen mededinger 
toe ; maar tegelijkertijd be
streed hij het voorstel om 
hem eene openlijkeljjkstaat-
sie toetestaan. Getrouw aan 

zijn stelsel, om den oorlog 
met Frankrijk ten einde te 
brengen", had hij te PfiW 
eene onderhandeling geopend. 
die eenen gelukkigen »Jlt" 
slag beloofde, toen hij den 
13 September 1806 aan ee
ne waterzucht bezweek» 
waaraan hij sedert een'g^ 
maanden lijdende was ge" 
weert. Men bewees hem, 
hetgene, wat hij aan l'TT 

had geweigerd, eene open»»" 
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re Iijkstaatsie .• hij werd met 
eene buitengewone pracht in 
de Abdij van W'est•- Munster 
begraven. Nooit heeft het 
lager huis onder hare leden 
een geleerder en, welspre
kender redenaar gekend. 
Zijne redevoeringen waren 
slehts eene aaneenschakeling 
Vaii krachtvolle uitdrukkin
gen , door al de schoonheden 
eener mannelijke en weg
slepende welsprekendheid op
geluisterd: hij , bezat vooral 
de kunst, om' de meest in
gewikkelde bewijsgronden te 
ontleden , en de verWardste 
geschilpunten op te heide
xen. Wanneer hij in eene 
verhandeling al het vuur 
bragt, waartoe hij in staat 
was, schokte en sleepte hij 
zijne hoorders mede,en dwong 
hen, ook dan zelfs , wan
neer zij zijn gevoelen niet 
deelden , om de kracht zij
ner welsprekendheid te be
wonderen. Weinige mcn-
schen hadden eenen zoo wel 
geoefenden geest als hij; 
hij was de Grieksche en 
Latijnsche talen volkomen 
meester. Men moet, te zij
ner; eer de. pogingen herin
neren welke hij in het werk 
stelde, om in 1798, en la
ter in 1803 een minder ge
streng stelsel ten opzigte 
van de Iersche Catholijken 
te doen aannemen. Hoezeer 
is het te betreuren, dat zoo 
vele uitstekende hoedanig
heden door eene verstrooide 
levenswyze en berisnelijke^ 
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gewoonten bezwalkt zijn. 
Hij verteerde zijn vaderlijk 
erfdeel zelfs bij heit leven 
van zijnen vader, die dik
werf verpligt was , zijne 
schulden te betalen, welke 
bij eene enkele gelegenheid 
de som van 10,000 ponden 
Sterlings (ƒ110,000); belie
pen. Na den dood van zij-
lien vader verslond bij in 
weinige jaren de aanzien
lijke fortuin, welke! hij ge
ërfd had;: en toen hij later 
zijne posten had verloren, 
zou hij aan de ellende zijn 
blootgesteld, zonder; de e-
delmoedigheid der W/iigs, 
die zich vereenigden, om hem 
eene jaarlijksche inkomste 
van 3000 ponden sterlings 
te verschaffen. Hij bragt al 
de nachten bij het'spul door. 
Toen hij eenen post bij de 
administratie bekleedde, wa
ren de klerken verpligt, hem 
de stukken te brengen , wel
ke hij mét de eene hand 
onderteekende, terwijl hij 
de kaarten in de andere 
hield. Fox stond met de 
grootste mannen van Euro
pa in betrekking, die eene 
eer stelden in zijne, vriend
schap. Hij bragt de tien 
laatste jaren zijns levens 
door met het yereenigen der 
bouwstoffen Van een werk, 
hetwelk de dood hem belet
te ten einde te brengen , 
namelijk de Geschiedenis der 
beide laatste koningen uit 
het r huis STïïAR'f, gevolgd 
door oorspronkelijke bewijs» 
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stukhen , Londen, 1808. Dit 
werk onderscheidt zich door 
de aaneenschakeling dèr be-
• wijzei},. en de regelmatig
heid ^ès plans» 

. : i • 

• FO^-MOBZULO — of Fo-
xus MoRzifcLus (SEBASTIAAN), 
té Sèvilla in 1528 geboren» 
volbragt zijne studiën in 
Spanje en in de Nederlan-
den, $n verwierf veel roem 
door zijne werken. Door 
PHILIPPUS I I . , koning van 
Spanje, tot onderwijzer van 
den Infant Don CABXOS be-
noemdj, verliet hij Leuven, 
en girig scheep, om des te 
eerder; bij dien prins te zijn; 
doch ongelukkiglijk leed hij' 
schipbreuk en kwam in den 
bloei j zijner jaren om het 
leven.; ',Er bestaan van hem 
Commenlariën op den Ti-
MEUS jen den PHJEDON van 
PLATO in fol. en verschei
dene j andere werken , vol 
geleerde aanmerkingen. 

. >;* FOY (de Graaf MAXIMI-
AAN SEBASTIAAN), luitenant» 
generaal en afgevaardigde 
V̂ n het Fransche departe
ment Aime, werd te Ham 
in Picardijè' den 3 Februa-
rij 1775 geboren. Voor de 
krijgsdienst bestemd, ging 

t «ij met zijn 15.e janr op de 
i school van la Fère, als 
j Juveekeling voor een Artil-
1 ïene-corps, juist op het ver-
i woestende tijdstip, waarin 
f LoDEVWK XVI. reeds een 

groot gedoehe van zijn Wet
tig gezag Verloren had. Den 

1 Maart 1792,diende hij bij 
het 3.e regiment artillerie, 
als 2.e en in September des-
zelfden jaars als I.6 luite
nant , en maakte in deze be
trekking de veldtogten van 
het Noorden onder den ge
neraal DUMÖURIER mede. De 
aftogt der Franschen uit Bel' 
ffië, bragt hem te Parijs, 
alwaar hij den 1 September 
1793, kapitein werd bij de 
12.e kompagnie rijdende ar-
tillerie. Hij onderscheidde 
zich in de volgende veldtog
ten onder de generaals DAMPI-

ERREyCüSTINËS, HoUCHAKD» 
JOÜRDAN en PICHEGRU, en 
kwam, juist onder het schrik
bewind , andermaal in ie 
hoofdstad. Over de verregaan
de buitensporigheden, welke 
Frankrijk ïn bloed el. rouw 
dompelden, als buiten zich 
zelven, had hij den .moed 
de ongelukkige slagtoflert 
van ROBESPIERRE te bekla
gen, en luidkeels zijn af
grijzen voor derzelver beulen 
aan den dag te leggen. H" 
onderdrukte zelfs zijne ge
voelens, niet in het bijzijn 
van JOZEP LEBON, en deze 
woeste landvoogd, liet»m 
dan ook in Julij l ^ ' , 1 1 1 

hechtenis nemen. z!)n '*\ 
was bepaald: hij stond op 
het punt, om voor de rej« 
lutionnaire regtbank, en va 
daar naar het schavot g • 
slenrd te worden. toen^e 
9 'Tfarmidor, BOBESPIEBB» 
deed vallen, en hem bene 
vens zoo vele• slagtoffer f" 
wreedheid , op vrije voeten 
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stelde. In zijnen rang her
steld , maakte hij met eer 
de veldtogten dés leger» van 
Rijn en Moezel, in 1795, 
1796'en 1797 mede, en on
derscheidde zich meer bij
zonder in het stormenderhand 
innemen der brug van Hun-
ningen, welke over den Rijn 
te Diesheim ligt. Door zijne 
krijgsbedrijven, verwierf hij 
tot chef van een escadron 
benoemd te worden; in April 
1798 , ging hij tot hetleger 
van Engeland en daarop tot 
dat van Zwitserland over, 
dat d,oor den generaal SCHA-
NENBUIIG , gecommandeerd 
werd. Vervolgens diende hij 
in' 17Ö9, onder den generaal 
MASSENA, in het leger van 
den PoJiau, en gaf nogmaals 
blijken van dapperheid , bij 
den overtogt der rivier lAm-
mathi In 1800, ging hij als 
adjudant-generaal naar het 
leger van den Rij'n over, en 
vertrok eenigen tijd later met 
het corps van den generaal 
MONCY naar Italië, om zich 
bij het leger te voegen, dat 
de Oostenrijkers te Marengo 
had verslagen. Aan de voor
hoede van het Italiaansche 
leger, gedurende den veldtogt 
van 1801 geplaatst, waarbij 
hij eene uitgelezene brigade 
aanvoerde, behaalde hij te 
Peri, aan de grenzen van 
Tyrol, groote voordeelen op 
de Oostenrijkers, en werd 
tot kolonel" der vijfde kom-
pagnie rijdende artillerie 
aangesteld. Hij kwam bij 
den vrede van, Amiens, bij 

zijn- regiment aan; en na h e t 
verbreken van dit Verdrag 
vertrouwde men hem het be
vel toe over eéne batterij 
veldstukken, om de 16.e 

afdeeling te dekken. In 
1804 werd hij chef van den 
staf van zijn wapen in het 
kamp bij Utrecht; in 1805 
bevond hij zich in den veld
togt van Oostenrijk, en 
kommandeerde het volgende 
jaar in het FrióulscAe de 
Artillerie, in die gewesten 
gestationeerd. Hij werd in 
1807 naar Konstantinöpel 
gezonden , om daarover 1200 
kanoniers het bevel te voe
ren , welke NAPOLEON als 
hulpbende aan den sultan 
SEMM tegen de Russen en 
de Engelschen gezonden had. 
Tijdens de omwenteling, 
Welke toen te Konstantinö
pel plaats had, keerden de 
kanoniers naar Frankrijk te
rug ; maar de kolonel FOY , 
bleef zijne diensten aan de 
divisie der Turken betoonen, 
die de Dardaneltenveede-
digde» In hetzelfde, jaar ver
trok hij naar Portugal, 
maakte daar den veldtogt van 
het volgende jaar mede en 
werd den 3 November Bri
gade-generaal, in welken 
rang hij tot het laatst van 
October 1810 bevel over ee
ne krijgsbende voerde: in 
dat jaar verkreeg hij den 
rang van divisie-generaal. 
B ĵ den aftogt van Salaman-
•ha in 1812 dekte hij dien 
van dit leger , waarvan hij 
hij • opperbevel op het slag-
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Veld op zich nam, hij werd 
dikwijls handgemeen met 
den vijand tot aan de oevers 
van dèn Ouero. Nog in het
zelfde jaar kommandeerde 
hij den regtervleugel van het 
leger van Portugal en maak
te zich den 15 October van 
Palentia meester. Ten ge
volge van deze belangrijke 
inneming, bewerkstelligde 
hij vier dagen later te Tor* 
desillas den overtogt van de 
Vuero. In 1813, aan het 
hoofd van twee divisien, naar 
Biscauye ontboden', beleger
de hij Caslro-Urdiales, sloeg 
de Guerrilla*, die dat land 
doorkruisten, en na het ver
lies van den slag bij Viéto-
ria, den 21 Junij voorgeval
len , gelukte het hem 20,000 
man te vereenigen, met wel
ke hij den linkervleugel van 
het Spaansche leger op de 
vlugt dreef. Bij Tolosa in 
eene sterke positie geplaatst, 
verdedigde hij dezelve voet 
voor voet, tegen eene veel 
grootere inagt volks. Tot 
den aftogt gedwongen, bragt 
hij denzelven met orde ten 
uitvoer, en 'ging de bezet
ting van Si. Sebasliaun ver
sterken. Hij had in dit on
vermijdelijk verlies het ge
luk, geen' enkelen soldaat, 
£een enkel kanon of geweer 
aan den vijand te hebben 
moeten laten. Bij;den slag 
van Pampeluna, 'en bij dien 
van Saint - Jean- Pie'd • de-
Port, was hij aan het hoofd 
«es linkervleugels van het 
leger, en moest bij den over

togt "der Pyreneën, veelvul» 
dige gevechten wagen, om 
de Fransche grenzen te ver
dedigen. Den 27 Februari} 
1814, werd hij zwaar ge« 
wond, en daarom genoodzaakt 
zijne wapenbroeders te ver
laten. Toen de vereenigde 
mogendheden zich naar Pa-
rijs begaven, hetgeen de Ie* 
rugroeping der BOURBONS,en 
de vervalien-verklaring van 
BONAPARTE ten gevolge had, 
volgde de generaal Foï, met 
de overige legerhoofden der 
Franschen, dezen nieuwen 
staat van zaken. Koning 
LODEWUK XVIII. benoemde 
hem achtereenvolgend tot in
specteur - generaal der 14 
en der 12.e afdeeling Man; 
terie. Den 8 Julij werdnij 
ridder van den H. LODEWUK; 
den 29. groot-officier van not 
legioen4 van eer, en verwiert 

nog hetzelfde jaar den UW 
van graaf. Ondanks al dese 
hinken van onderscheiding, 
waarmede zijn wettige vorst 
hem overlaadde, schaarde 
hij zich bij de terugkom 
van BONAPARTE (20 Ma J 
1815) mervertrediug van z!l 
nen eed, onder de bam^n 

van den overweldiger. 
den nieuwen Europeschen 
oorlog, door de gedwong 
verwijdering van I*"»»» 
XVlfl. ontstaan , voerde « 
generaal Foï eene afdeling 
infanterie aan, en werd i» 
den slag van ^^erlooJL 
wond. ° N a de terug*gg-. 

d e s . k o n i n g s t e ^ Y n S hy zich verwijderd. H s ' 



FOY. SÖÏ 

tember 1819, tot afgevaar
digde bij de kamer verkozen 
zijnde, nam hij aan de lin
ker zijde plaats, en was al
tijd tegen de ministers. De 
generaal FOY was; een van 
de beste redenaars der ka
mer. De duidelijkheid, de 
bondigheid en de welspre
kendheid van voordragt, ge
voegd bij eenen mannelijken, 
rondborstigen en wegslepen
den stijl, maakten hem een 
zeer waardig lid voor zijne 
partij. Moezeer zijne denk
beelden over de openbare 
vrijheid en de grondwet soms 
al te overdreven waren, kan 
irien echter niet zeggen , dat 

' hij zich aan die onvoorzig-
tige uitvallen schuldig maak
te , waardoor MANIEL en LA 
FAYETTE zoo dikwijls hunne, 
ambtgenooten geërgerd heb
ben. Zijn naam als redenaar 
had het grootste toppunt be-. 
reikt, toen hij door eene 
ziekte overvallen werd, het 
gevolg van eenen onophou-
delijken arbeid, welke hem 
den 28 November 1825, in 
het graf sleepte. Zijne be-
gravenis was plegtstatig en 
en zelfs onstuimig. Lieden 
van de partij vereenigden 
eenen grooten toevloed van 
menschen, welke zijne stof
felijke overblijfsels naar het 
kerkhof van vaderLA CHAISE 
vergezelden: verscheidene re
denaars, onder zijne vrienden, 
spraken op het graf zijne 
lijkrede uit . Geheel zijne 
partij deed alle moeiten, om 
n«m door alle mogelijke mid

delen te vereeuwigen. Zijn 
borstbeeld, in steendruk ge-
bragt, werd verkocht en zelfs 
om niet uitgedeeld. Daar hij 
slechts de geringe inkomsten 
van 8000 Franken aan zijne 
vrouw en kinderen naliet , 
zoo openden de liberalen te 
hunnen behoeve eene inschrij
ving, welke bijna een half 
millioen heeft opgebragt» en 
bewezen hem al die e e r , 
welke hem niet zoo zeer de 
ware verdiensten van hunnen 
vriend, maar wel hunne bij*, 
zondere grondbeginselen in 
gaven. Zulks was voor hen 
een middel of een voorwend
sel , om dezelve met al den 
tooi Van verwaandheid en 
hoogmoed in het daglicht te 
stellen. De Redevoeringen 
van "den generaal FOY, voor 
de kamer der afgevaardigden 
uitgesproken zijn, door de 
gebroeders BAUnotiiN 'in Ja
nuari) 1827, 2 dl." uitgege
ven. Deze loopen over ver
schillende takken van beheer 
en staatkunde, en zijn alle 
met eene bewonderenswaar
dige begaafdheid opgesteld. 
Door toedoen zijner weduwe 
en door zijne veelvuldige 
vrienden , is zijne geschie
denis van den Spaanschen 
oorlog onder NAPOLEON ( H W -
toire de la guerre de la 
Péttinsule sou* JSAPOLBON. 
Paris , 1827), in 4 dl.n in 
8.vo "uitgegeven. Deze ge
schiedenis wordt voorafge
gaan door eene wijdloopige 
inleiding, welke zich tot de 
gebeurtenissen van dat tijd-
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vak bepaalt, -en over veel
vuldige belangrijke daadza
ken, veel licht verspreidt. 
Het werk zelf is zeer wel 
•geschreven, deszelfs daad
zaken zijn; naanwkeurig en 
de ontwikkeling is belang
rijk. Pe generaal vervult 
hier met eer de dubbele taak 
van eenen bekwamen krijgs
man en van eenen bekwamen 
schrijver. 

FRA-BASTIANO. — Zie SE-
BASTIAAN DEL PLQMBO. 

FRACASTOR (HIËRÓNYMUS) , 
te Verona in 1483 geboren, 
met de lippen zoo sterk aan 
elkander gehecht, dat een 
heelmeester dezelve met een 
scheermes van elkander moest 
scheiden. Men zegt dat in 
zijne kindschheid zijne moe
der', terwijl zij hem op den 
arm hield, door den bliksem 
werd doodgeslagen, zonder 
dat hij er eenig letsel van 
had. Zijne vorderingen in 

, de wetenschappen en schoo-
ne kunsten waren zeer snel. 
Hij beoefende vooral met het 
beste gevolg de dicht- en 
geneeskunde. • Toen Paus, 
PAÜLUS III., de kerkverga
dering van Trente, uit 
DuiUchland naar Italië 
wilde verplaatsen, bediende 
hg zich van hem, om er de 
Vaders toe te bewegen , en 
het was alstoen dat men de-
zelve naar Bologna verleg
de. Hij overleed in 1553, 
teCati, bij Verona f aan ee-
ne beroerte. Zijne geboor

teplaats liet zes jaren'la
ter, te zijner eer een stand
beeld oprigten. FRACASTOR 
stond in betrekking met de 
beste letterkundigen van zij
nen tijd j en voornamelijk 
met dèn beroemden kardi
naal BEMBO. Door de hoe
danigheden van zijn hart 
was hij deze betrekkingen 
waardig. Vrij van eerzucht, 
met weinig te yreden, leid
de hij een heilig en genoe-
gelijk leven. Hij sprak 
weinig, maar wanneer hij 
met zijne vrienden in gezel
schap was , was zijn onder
houd even zoo vrolijk als 
aangenaam. In de genees
kunde legde hij zich toe op 
de behandeling van .buiten
gewone ziekten. FRACAS
TOR is voornamelijk bekend 
door de sierlijkheid, waar
mede hij in het latijn schreef. 
Zijn dichtstuk SypMU*' ** 

•vi- de ma\rho gallico, een 
werk in den smaak der lanil-
gedichten van Vmoiutis, tf 
den schrijver , dien nij 
heeft nagevolgd, niet onwaar-
dig. De berijming van 
helzelve is rijk, de/ bed-
den levendig, de gedachten 
edel. Er bestaan nog ver
scheidene andere werkej 
van dien geneeskundige" 
dichter. Men heeft dezelve 
te Padua, in 1735, in^ 

idl.n in 4.» gezaméjlijr" 
het licht gegeven. W " . 
dichten waren afzondert 
in dezelfde stad gedrukt. 

1718, in 8.vo m J f 
lijfarts vanpansPApi-Vs» 
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geweest, die hem mét zijne 
welwillendheid vereerde. Zij
ne geliefkoosde schrijvers 
waren PLUTARCHÜS en Po* 
LYBIUS. Zijn dichtstuk Sy-

0 philis heeft meer dan twin
tig uitgaven gehad. Zijne 
overige werken zijn: 2.° 
De stellis liber nnüs enz., 
1535 T - 1 5 3 8 , i n8>vo_3 . ° 
De Sympathia et anthipa-
thia rerum, enz.t 1546, 
Lyon, 1550 — 1554, in 16."i° 
en in 8>-vo—- 4.° Fracastoriüs 
sive de anima dialogis.J *• 

FKACHETTA CHIERONYMUS) , 
ïh 1560 te Rovigo in Italië 
geboren, maakte zich door 
ssJjne staatkundige werken 
beroemd. Hét voornaamste 
derzelve i s il seminario del 
Hbrodi governi, di statp e 
di guerra, 1648 , in 4."> 
Hij overleed te Napels in 
het begin der 17",° eeuw* 
Kenigen tijd verbleef bij té 
Rome en werd aldaar door 
het Spaansche hof met ver
schillende aangelegenheden 
belast; maar zijn hekelzuch-
tige geest noodzaakte hem, 
die hoofdstad te verlaten. Er 
bestaat nog van hem eeneIta-
liaansche vertaling van het 
dichtstuk van LUCRETIUS met 
uitmuntende aanmerkingen 
over het epicurismusé 

* FRA-DÏAVOI.0, ofBroeder 
de duivel^ wiens ware naam 
is MiCHAëi, POZZA, werd té 
ltri in 1760 geboren. Zich 
aan het hoofd eener bende 
struikrovers geplaatst heb

bende , 'verwoeste hij Cala-
brie gedurende eeöen ge-
ruimen tij d. Toen de Fr.an-
schen het koningrijk iW/><?& 
overweldigden, ko&s F R A -
DIAVOLO de partij des ko* 
nings , en deed jijen den 
oorlog aan. Nadafi de kar
dinaal Rtippo in '1799 de 
Franschen genoodzaakt had, 
het koningrijk Napels te 
ontruimen , verwierf hij voor 
hem de vergeving van het 

. voorledene en het f>revet van 
kolonel. Eensklaps een an
der mensch geworden zijnde, 
hield hij zich enke|bézig, met 
de behoorlijke inrigting zij
ner bende, maakte den veld-
togt van Rome 'mede, on
derscheidde zich'in denzel-' 
ven door .zijne o/iverschrok-
heidj, en verkreeg onder
scheidene beloonihgen, Toen 
de Franschen, onder aanvoe
ring van JBONAPARTE » -Na
pels op nieuw badden be
zet , werd hij belast, om 
zijne krijgsmakkers te ver
eenigen , en hij begaf zich 
zich naar Gaëta* -De her
innering aan zijn oud be
roep , deed hem in die stad 
eenige ongeregeldheden be
drijven, uit welke hij, óp 
bevel van den fors t van 
Hessen - PUlipstTial, die 
stadhouder derzelve w a s , " 
verdreven werd. NEÈ «eni
gen tjjd in Calabrfëteheb
ben rondgezworven, begaf 
hij zich naar Pakrmo, al
waar hij deel nam aanf den 
door SYDNEYSMITH, ontwor
pen opstand, Te Sperlon-
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#ttfl geland zijnde, bevrijdde 
hij op zijnen doortogt, al de 
kwaaddoeners, die in de ge
vangenissen waren , ten ein
de er zijne bende door te 
vergrooton, en, kenmerkte 
zijnen weg door moord, dief
stal en brandstichting. Door 
de Fratischen ingehaald, 
verdedigde hij zich met 
moed, en het gelukte hem 
te ontsnappen; maar hij werd 
door eenon boer verraden,' 
te San-Severino in hechte
nis ^enoniien , en naar Na-
pelt vervoerd, alwaar hij 
den 6 November 1806, op 
het marktplein, in tegen
woordigheid eener onnoeme
lijke menigte, werd opge< 
hangen, 

FRAGUIER (CtAunius FBAN-
«ïscus), lid der Fransche 
akademie jen van die der 
schttone letteren, werd té 
Parijs deji 28 Augustus 
Ï666 geboren. De paters 
jtA BAUNE, BAPIN, JOUVEN-
cï\ LA Huip en COMMIUE boe
zem den^^em smaak voor 
êe schöone letteren en voor
al voor dé dichtkunde in, 
Hij aanvaardde het gewaad 
êet Jesuiten in 1683, en 
ïegde hetzelve afin 1694, 
hetzij omdat hij overtuigd 
was, dat zulks' zijne roe
ping niet was, hetzij, om
dat zijne oversten van ge
voelen waren, dat hij den 
«eest van den religieuzen 
«taat niet bezat. De abt 
«iGNosi, met het beheer van 
feet Journal <Ie* Savans be

last, bewoog dèn abt Fou-
GÜIEB, om men arbeid met 
hem te deelen , voor welken 
hij door zijnekunde, en vooral 
wijl hij verschillende talen 
meester was i zeer geschikt 
scheen. In eenen nog jeug
digen ouderdom, door aan
houdende ongesteldhedenaan 
zijn huis gelduisterd„hield 
hij zich bezig meteene ver
taling van PLATO welke zij
ne gezondheid hem nood
zaakte te laten varen; maar 
hij gaf een dichtstuk inliet 
licht over de wijsbegeerte 
van dien Griek ten titel 
voerende School van Pu* 
TO. Hij toont in ;dit stuk 
eenen g'rooten eerbied voor 
die oude schóolgeleerden, 
welke lessen hebben gege-
ven, die zij zelve nooit uit
oefenden, 'lessen, die ?P 
zich zelve niet altijd wij* 
waren, en of van de ijdel
heid , of van de bedorven
heid der schrijvers getuig
den, en die in alle geval 
zonder veerkracht en zon
der gezag waren. (Zié «.*« 

T O , LüCJANUS, SOCBAWJ. 
ZENO enz.) Dit diphtt««J en de overige gedichten van 

den abt A A « » B *«»•• 
voor in de verzameling ** 
d i e v a n H ü E T . i n l / ^ 
de zorg van den Ab UW 
VET, in 12.»*» ^ het I«* 
gegeven. Nog bestaan 
van den abt F«AOÜW»«" 
derscheidene V*rh«nd* n 
gen, voorkomendein «ie» g 
denkschriften der aksdein 
van schoone letteren, m 



' - ? 
' overleed in 1728 aan eene 

beroerte. De beroemde HUKT 
eti andere vermaarde geleer • 
den waren zijne vrienden 
geweest; maar zijne verbind-

'tenissen meé NINON,DE LÉN» 
OLOS en zijne wijsgeerige 
geestdrift, _die zoo verging, 
dat hij zelfs den lof uitba
zuinde van den onnatuurlijk 
wellustigen SOCRATES, ver
wijderde alle deugdzamen 
van hem. 

•• FRAÏN (JOANNES)» Heer van 
Tremèlai, te Angers, in 
1641 geboren, lid van de 
akademie dier stad, over
leed den 24 Augustus 1724. 
Zijn onderhoud was dat van 
eënen man, die veel gele
zen heeft, doch al te zeer 
met zijne denkbeelden is in
genomen. Op het einde zij
ner dagen werd hij bijna een** 
luenschenhater. Men heeft 
Van hem verscheidene bon
dig geschrevene, zedelijke 
Verhandelingen: "1.°. JSou-
veaux etc. (Nieuwe proeven 
van zedeteer), in 12.mo — 
2.° Traite etc. (Verhande
ling over de Christelijke 
roeping der kinderen), — 
3.° Conversations etc. (Ze-
(lelijke gesprekken over de 
spelen en uitspanningen). — 
4.° Traite etc. (Verhande
ling over het vertrouwen op 
God). 

FRANC ( MARTINUS X E ) , 
proost en kanonik van Lau-
*amie, later secretaris van 
• X. Dmt» 
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den onwettigen Paus F E M X 
V. en van Paus NICOLAAS - i 
Vé, was/, volgens FAÜCHET» 
van Aumale in JVormandyè'. 
Hij gaf een slecht boek in 
het licht (tegen den roman, 
der Roos), Be kampvechier 
der Dames genaamd. Hij be
pleitte hare zaak vrij slecht, * 
intusschen wordt de uitgave 
van Parijs, 1530, in 8.vo, 
benevens zijne Vérhandeling 
over de fortuin en de deugd, 
Parijs, 1519, in 4.to, door 
vrienden van beuzelingen, 
zeer gezocht» 

FRANC (JOANNES JACOBUS 
'•I.E) , markgraaf van Pom-
pignan, eerste voorzitter van 
het hof van gemeene lands-
middelen van Montauban, 
lid der Fransche akademie 
enz., te Montauban., in 1709 
geboren , heeft zich in ver-
schillende soorten van let
terkunde eenen zeer beroem
den, naam gemaakt. Zeer 
verschillend van de heden» 
daagsche schrijvers, had hij 
zich met al de sappen der 
gezonde oudheidkunde ge
voed , en had uit dezelfde 
bronnen geput, waaruit z ich , 
als men deze uitdrukking 
mag wagen , de RACINE'S , 
de DESPREAUX , de J . B. 
B/öusSEATj's gedrenkt hadden;...» 
Het Latijn , het Grieksch> \ 
het Hebreeuwsch, die dr ia 
talen, welke men kan be
schouwen als de drie stroo
men der oude geleerdheid ,. 
waren aan JOE POMPIBNAN ge-
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' meenzaam, daarbij voegde 
hij nog de kennis van. net 
Italiaansch en Engelsen, Zon
der vrees van'door eenen on--
partijdigen. kenner gelogen
straft té zullen worden, kan 
jnen zeggen, dat DE POMPIG-
jtai de Fransche dichter is ,'' 

„die in de begaafdheid, om 
de schoonheden der profeten, 
in verzen uit te drukken, 

y het naaste bij J . B. Rous-
•SJJAÜ komt. Ofschoon een 
groot dichter, uit zijnen 
kring gedaald, om aan zij
nen hartstogt te offeren* en 
zich den kleinste der men.' 
schen . te toonen , gezegd 
heeft: %ij zijn gewijd, want 
niemand raakt er aan} zal 
•deze scherts echter niet 'be
letten , dat de > Gewijde ge

dichten \m t é FRANC DE 
POMPIGNAN, te allen tijde 

r«ene billijke schatting van 
bewondering ontvangen. Men 

' zal steeds getroffen zijn over 
de,Ode, waarin ISAÏAS on» 

• de irotsche schimmen afschil* 
dert der vorsten''van. Mgyp-
te, onder de hand Gods in 
de hel geworpen f .en over 
Verscheidene andere, vol ede
le uitdrukkingen, veel ben 
teekenende en verhevene 
denkbeelden- Alom v vindt 
men in dezelve dèh geleer-

. den dichter, den Wan, die 
al de rijkdommen zijner taal 
kent, ongeleenden glans, de 
eigenlijke uitdrukking, <Te 
berijming in hare naauw-
kenrigheid bejioudën. Dit 
zal DE POMPIGNAN steeds 
van die rijmelaars onderschei

d e n ^ welke 3, ,B.,RoussEAu 
hebben^ willen navolven. LA 
HARPE , de waardige waar-
deerder der verdiensten Van 
DE POMPIGNAN , en die omtrent 
dien schrijver in den blin
den haat van VOJ.TAIRE niet 
deelde, heeft aan de ópen-
bare ' bewondering aanbevo
len , de beroemcTe ode op den 
dood van J. B. RovssBAV, 
die van. de verhevenste 
schoonheden schittert, en die 
alleen toereikende zou zijn« 
om den roem van DE. POM
PIGNAN te handhaven, indien 
hem daarenboven de onster
felijkheid , door zoo vele tw 
tels niet verzekerd^ was. 
Zijne Verschillende Gedich
ten, schitteren niet van zul
ke , treffende. schoonheden. 
Maar zijn treurspel Ijino, 
is zonder tegenspraak een 
der beste, die op het Fransche 
tooneel zijn verschenen, ƒ!]• 
ne Beis' door Langnedoc, 
vol bevalligheid, versdiei^ 
denheid en belangstelling. 
in het natuurlijke en ongfl' 
dwongene, Beneden die van 
BACHAUWONT én CHAPEWB» 
maar in naauwkeurigheid, 
in het edele en de dichter 
lijke verdienste' boven de*^ 
ve verheven , . heeft min 

de aandacht van het P«b J^ schijnen bezig te houden dan 

zijne Vertaling 0» h | 
F ^ n s c h ) , ^ ^ ^ . 
ten, een werk., «at »',»•.„ 
zelfe in het licht versop 
nen algemeen W™J°a

e* 
ju icht , % a a r dat b « » g 
heel in de. yergetelheid 
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vervallen, nadat DEMIXE de 
zijne heeft in het licht ge
geven. Zijne Vertalingen 
JSSCHYIJUS en van eenige za-
menspraken van LUCIANUS is 
zoo volledjg, dat dezelve, 
inoeijelijk te . overtreffen 
schjjnt; weinig schrijvers 
hebben beter de regels der 
vertaling in acht genomen, 
en den geest der schrijvers 
behouden. Hij heeft in't784 
zijne CEuvres completen ( Vol
ledige werken), Parijs , 6 
dl.» in 8.yo, eene zeerschoo-
«e uitgave, in het Kcht ge
geven. Menhadg'ewénscht, 
*jat hij hierin meer keuze 
had gebragt, en met de ti
tels van eenen onsterfelijken 
roem geenë beuzelingen'ver
bonden had , die er in het 
minst niet toe kunnen bij-, 
dragen. Het is vooral te be
jammeren, dat men er het 

' -Atgemeene gebed in aan
treft, hetwelk een stuk is 
vol valsche grondregels, dat 
de schrijver, uit eene kwa
lijk begrepene gedienstig
heid , op verzoek van som
mige Engelschen, vertaalde, 
Welke valsche vriendenzulks, 
buiten zijn weten, lieten 
drukken, daar hij uit eéne 
kwalijk geplaatste teederheid 
jegens dit onwettige k ind , 
den moed niet heeft gehad 
hetzelve te herroepen. Hij 
had de grondbeginselen, 
Welke hetzelve bevat, nooit 
jn 'zijnen geest gehad, en in 
net algemeen is het tnoeije-
HJ*» de genie met de Gods

dienst, met den eerbied voor 
de^ zeden, de regtscnapen-
heid en betamelijkheid inni
ger te veréenigen. Men zoekt 
te vergeefs in zijne Brieven 

. en in zijne Wij&geerige Ver» * 
handelingen, dien toon van 
bitterheid en on beschaamd
heid,, welken een Verleidend 
koloriet niet, in. staat is te 
verzachten; die vermetele 
grondbeginselen, welke alle 
kundigheden wanstaltig ma
ken , die uitstalling van ge» 
voeligheid, die enkel de 
verbeeldingskracht verhitten, 
en het hart koel laat. Men 
vindt in dezelve integendeel 
trekken van kracht enjicht , 
zedelessen, regels voor den 
smaak, welke men kan aan» 
nemen, zonder vrees van het 
spoor bijster te zullen wor
den; Al wat de dichter er 
in ontwikkelt, is steeds in 
overeenstemming met de wa
re grondbeginselen. Dat men i 
met aandacht zijnen Brief 
(Epitre) over het verval der 
Fransche letterkunde leze , 
men zal er zonder moeite, 
het gevaar der verkeerdhe-
den in onfdekken^ .welke hij 
veroordeelt, de noodzakelijk
heid der behoeUmiddelen, -*• 
welke hij tegen dezelve aan-

Taadt, de wijsheid det over
wegingen , welke hij voor
stelt ; men zal er vooral ee
nen dapperen kampvechter in 
bewonderen , die met voor
deel tegen de voorstanders 
der nieuwigheid en des kwa
den smaaka worstelt, Het 

2 • • - . •<•:•. . . ' ' . 
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t s een zeer. edel tooneel, een 
lid der akademie te zien , 
die té midden zijner maat
schappij yde letteren tot der-
zelvèr eerste waardigheid 
durft terugroepen, die de stem 
ten gunste des vaderlands 
ejn der zeden durft te ver* 
heffen , en het geloof zijner 
vaderön durft te verdedigen, 
ssonder dat, noch het gemor «j 
van een gedeelte der verga
dering, noch'de verbaasdheid 
«n verontwaardiging, die op 
het gelaat van'sommige toe
hoorders te'lezen zijn, noch 

,, de gestrenge blikken, welke 
men hem toewerpt in jstaat 
zijn den onverschrokken ver
dediger eener zoo schoone 
zaak van zijn stuk te bren
gen- Stel tegen over dit 
.tafereel, dat van eerien on-
gelukkigenvgrijsaafd, die zij
nen roem op de bouwvallen 

. der Godsdienst en zeden 
heeft gevestigd, zijne laat
ste levensjaren dóór misda
dige boerterijen vervrolijken-
de, en al zijne krachten ver
zamelende, om slijk in het 
aanggzigt van zijnen achtba
ren broeder te werpen, «m-

\dat bij den moed heeft ge
had, in de volle akademie 
de gevoelens van een regt-
-schapen man, en van eenen 
goeden burger voor te dra
gen* Een verstandig man 
heeft hem den laatsten der 
Romeinen genoemd. Hijover-
leed op zijn kasteèi van 
Pompignan, den 1 Novem. 
be r !78 i . De H e e m s SAN-
cv heeft deze dichtregels 

aan zijne gedachtenis toege
wijd: 
Pres de ROÜSSEAU Ie Franc es» ' 

au saci'6 vallon <. 
Favori de MINKRVK ainsi que 

d'APoWiON, 
ïtien ne peut ternirsa mémoire, 
Et son triomphe est aftermi: 
VOWAIRE fut «on ennumi. 
C'est ua nouveau vtitre a sa 

gloire. 

Behalve de werken, over 
welke wij gesproken heb
ben , zijn zijne zeer talrijke 
Brieven niet de minste titel 
van zijnen' roem. » Deze 
schrijver , zegt (Ie Abt MAÖ-
RY , in eene Verhandeling i 
waarin hij hem voor het ove
rige niet" veel regt doet we
dervaren ,, schijnt zijnen stijl 
te verzachten, en aangedaan 
te worden bij den naam der 
vriendschap ,' waarvan tój «e 

geheele hartelijkheid, over-
géving en beminnelijke on
gerustheden bezit. -. Hetgene, 
wat hem in de kunst oni W 
schrijven hèt minste nee" 
gekost, zal welligt datgene 
zijn, wat zijne gedachten s 
het meest zal vereeren, e» 
hij zal dezen trek van over-
„„«t„,««t met den kansel" 

ni| 
eenkomst met den Kan 
n'AouESSBAU, door wien nAGUESSBAÜ, «""» " " , . , 
bemind en geacht werd.ne' 
hen, dat iijne B ^ « 
der U o o n s t e g e d « d ^ » * J 
zijner werken en ^ r ^ 
zullen u i t m a k e n . " ! ^ f « J j kwam in den ouderdom v 

twee en twintig j a r en i» r 
^ > , o m z t J n ; r e u r S p e i ^ 

eene navolging " J S doe» 
TASIUS , ten toonde te 

voeren. Eene /?*/<» w e ' 
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hij uitsprak, niet. oogmerk, 
otn misbruiken te verbeteren', 

t ed , ten gunste des volks, 
deed hem verbannen. In 
17'15 werd hij tot eersten pre
sident van het hof der oh-
derstandsgelden van Montati-, 

> ban benoemd. In 1736 schreef 
hij eenen brief aan den ko
ning, steeds ten voordeele 
der ongelukkigen ; maar de
zelve behaagde niet en bleef 
onbeantwoord. Ondanks de 
pligten van zijnen steat, hield 
hij zich steeds met letter
kunde bezigden vervaardig
de eenige gelukkige verta
lingen van HESIODUS, PIN
DARUS ,"" OviDIUS , HORATIUS 
enz. Hij had in zijne ge
boortestad eene akademie op* 
gerigt, naar de wijze van 
die [der Bloemspeleti, die 
aanzienlijke leden in haar 
midden telde. Verzocht heb
bende , om in de akademie 
van Parijs te worden toege
laten , werd hij in 1766 bij de
zelve aangenomen. Het ie 
van dat tijdstip af, dat de 
onaangenaamheden beginnen, 
«welke hij in zijnen overigen 
leeftijd moest verduren. Een 
verklaarde vijand der wij*-. 

' geeren zijnde, had hij de
zelve reeds in, een zijner 
zangspelen onder den naam 
van PROMETHEUS afgeschil
derd , d ie , terwijl hij de 
menschen wilde verlichten , 
'hen van den eerbied ontsloeg, 

. dien zij aan de goden ver
schuldigd waren» VoLTAlRE, 
die hem nog kort te voren 

o. 

met lof had overladen , ver
gat, dezetoepassing niet.. Ia 
zijne opneiiiings-rede bij de 
akademie, waar van-verschei
dene leden aan de wijsbe
geerte van den dag gehecht 
waren , verklaarde' JE.B: FRANC 
zich tegen hunne noodlottige 
leerstellingen, met dien na
druk, welken al zijne schrif
ten kenmerkt; van dien óo-
genblik af, ontstond er ee
ne algemeene losbarsting te
gen dengenen, die een ge
voelen , strijdig met dat 
van den patriarch en de Apos
telen dier wijsbegeerte durf
de voordragen; YOI/TAÏRE gaf 
het voorbeeld in zijne schot
schriften , welke hij weke
lijks van Ferney uitvaardig
de ; ook deed hij LE FRANC 
optreden in de voorrede van 
zijn blijspel, der wijsgee-
reif. Met de gal gedrenkt, 
welke die mannen, voor 
•hem bereidden, welke zich 
de . eenige verdraagzame® 
noemden, verscheen Ï,EFRANC 
niet meer in de akademie, 
en de wereld ontvJt'igtende , 
begaf hij aich naar Pompig-
nan, alwaar hij overleed, 
eenige oogenblikken alvorens 
den geest te geven, zeide 
hij als een waar Christen: 
» Ik vergeef met geheel mijn 
har t , zonder beperking e» 
in de volheid mijner z ie l , 
aan al degene, die mij zoo-
bitter bedroefd hebben."],. 

FRANC (JOANKES GEOHGB 
' I .B)J • markgvaai' "van Pöw~ 
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pignan, broeder van den 
voorgaande, te Montaiiban 
den 22 Februari) 1715 ge-
Wen» hiss,chop van Puy 

Am Vèky in 1743, aarls-
bisschop'van Vienne in 1774, 
is te Parijs den 30 Decem
ber 1790 overleden, na dé 
kerk langen tijd door zijnen 
ijver gediend, Frankrijk. 
door zjjne deugden gesticht, 
en door zijne geleerde schrif
ten verlicht ta hebben; 4 e 

voornaamste der laatste zijn: 
1.° Qneslions etc. (Verschil' 
lende vraagstukken over het' 
ongeloof), in 12.mo j een zeer 
wel gescnreven werk , hoe
wel • eenigzins wijdloopig. 
Hij onderzoekt in hetzelve, 
1.° óf er vele wezenlijke on-
geloovigen zijn; 2.° waaruit 
het ongeloof ontstaat; 3,° of 
de ongeloovigen vrijgeesten 
zijn; 4,° of het ongeloof met 
de regtschapenheid bestaan
baar is; 5,° of hetzelve den 
staat" nadeel'igjs. Al deze 
Vraagpunten worden met e-
ven zoo vele diepzinnigheid 
als wijsheid behandeld. — 

• 2.° L'Incrédulité etc, (Bet, 
ongeloof door de profètiën 
overtuigd), Parijs,1759, 3 
djn in 12.mo De vervulling 
der profètiën in de duidelij
ke en naamvkeurigeontwik-

'•'•• keling vvelke de geleerde 
prelaat er van geeft, be-

* paalt den zin derzelve en 
stelt de waarheid der Gods
dienst in het helderste dag
licht. — 3.° La Rêligion 
etc. (De Godsdienst door 
het ongeloof zelf op het 

ongeloof'gewroken), Parijs, . 
1772 j in 12.«no~ Hij heeft 
het vöorregt er vijanden in 
te bestrijden, die zich zel
ve verdelgen, door de te
genspraak eri ongerijmdhe-
den, welke hunne stelsels 
bevatten, wanneer dezelve 
met elkander vergeleken 
worden; öm hen tot stilzwij
gen te brengen heeft hij en
kel de schichten noodig, 
die zij elkander onderling 
toewerpen, en' hij doet hier
uit de volledigste en roem
rijkste zegepraal voortsprui
ten voor de zaak, welke hij 
verdedigt. — 4,° La 1)évo-
tion etc. (De godsvrucht tn 
overeenstemming met het 
Verstand), 1755, in 12.™° 
Hij bewijst daarin tegen de 
lasteraars de godsvrucht, dat 
zij zeer wel Jkan overeen ge-
bragt worden met den geest 
der schooneletteren, weten* 
schappen, des bestuurster 
staatszaken en der maat
schappij. — 5." LawnU; 
ble etc. (Het ware gebw* 

het wereldlijke gezag* 
in 'zaken, welke de godS' 
dienst betreffen), Avig»<>n< 
1782, in 1 2 . ' « o 4 . e » > e 
Men vindt er deze fde bo» 
digheid in, welke deschru_ 
ten van den geleerden f,s 

schop van Puy b « " f e r S 
wanta l deze schrif t f» 
in het licht gegeven aJv 
rens hij op den stoel «J 
Vienne is verheven, «J 
naauwkeurigheid bepaaltAl 

de grenslijn, welke f•»' 
dfefemagten van M*nlW 
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scheidt*' Hij heeft de grond
beginselen schijnen te ver
geten , welke er door hem 
in worden' vastgesteld, toen 
hij eehe rol heeff willen 
spelen, in hetgene* wat 
men ten onregte nationale 
vergadering van JFrankpj'A 
noemde; maar het is te 
vooronderstellen, dat hij niet 
vooruitzag hoe ver de zaken 
wel zouden gedreven wor
den. »A.Ï te goed, zegt de 
Abt BARRUEI,, om 'te ver
moeden, wat de bedoeling 
dergenen was, dié misbruik 
hebben gemaakt van. zijne 
zwakheid , liet hij zich door 
die partij medesiepen ~, die 
hem voor veertien dagen tot 
voorzitter der vergadering 
maakte, hetwelk hem ver
volgens den Weg tot het mi
nisterie baande. Hij was 
aan het hof wat een regt-
schapen man is , .die zijn 
gevoelen zegt, ma'ar die zon
der geest-kracht en onver
schrokkenheid, z i ch te vre-
den stelt met zuchten en 
weenen, Wanneer hij ont
werpen , die der kerk nood
lottig zijn, de overhand ziet 
"bekomen. Hij, was een 
dier mannen, die uit vreeze 
van gerucht, niet eens dur-

U 

ven te " blazen, wanneer de 
vijand' aan' de poorten i s ; 
die zjch zelfs onder zijne 
banieren scharen,, onder 
voorwendsel van hem te, be
wegen , om minder kwaad 
te doen; zulks heeft hem, 
ik zal niet zeggen wroegin
gten, maar bittere tranen ge
kost , die hij zelfs niet dan 
in het geheim en in tegen-„ 
woordigheid zijner vrienden 
stortte. Hij was beducht, 
dat men bij^de Jakobijnen 
weten zonde, dat hij de ram
pen'der" kerk had betreurd. 
Hij is gestorven, wijl hij 
zijne smart opgekropt heeft. , 
BOSSUET zou dezelve nitge-
boezemd hebben; en het hof 
en de stad en onae wetge
vers zouden geweten hek-, 
ben, dat de vrees de stem der 
CHnvsosTomuss'EN, * voor de 
voorloopers der scheuring, 
en ketteri j , niet verstikt. 
BOSSUET zou die lichtstraal 
niet onder het schepel heb
hen verborgen, die sedert 
lang van Rome over de zoo
genaamde burgerlijke ^«in
stitutie der geestelijkheid 
was uitgegaan. I k ; weet 
zulks van diegene zelfs wel
ke den brief dès Pausesaan 
de FOMPIONAN. (*) gezien en. 

M Deze Brief "werd eerst na den dood ran den Heer-DE POMPIGNA» , 
onder zijne papieren gevonden. Intnsschen is mets meer-waar dan 
die verschooning der beëedigde Priesters. gegrond op het gewaand 
stïizwikënT'vao' deTi ÓpperpVieater, ten opzigte van de burgerlijke 
Constitutie' der geestelijkheid. De schrijver dezer aanleekening ge
tuigt, aan verscheiden Priesters te hebben hporenizeggen .• dat j 
enkel den eed hadden afgelegd, omdat de heilige Vader had gewe» 
S«rd te antwoorden. Indien deze zelfde geestelijken later »inu"ne» 
eed hebben volhard, is zulks daaraan toe te schrnven , tut men 
van den eenen afgrond steeds tot dën anderen vervalt. • 
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gelezen hebben. Dezelve 
zeide genoeg, ora ons ge-

Woelen over die ongelukkige 
Constitutie der geestelijk
heid te bepalen. De staat
kunde heeft ldezelve verbor-

" gen gehouden; ik verwijt aan 
die staatkunde de eeden v̂an 
al degene, welke de bekend
making der Breve, aap den 
Heer DE POMPIGNAN gerigt, 
daarvan zoude hebben terug
gehouden. Wij wenschen, 
dat God aan den overleden 
prelaat niet 'hetzelfde * ver
wijt moge doen. De vrees 
verschoont alles, maar juist 
de vrees zelve heeft ver-
schoqning noodig, en God al
leen kent diegene, welke de
zelve in eenen priester ver-

•-> schoonbaar kan man maken* 

f FRANCART ( JACOB) , een 
beroemd kunstenaar, werd 
te Brussel geboren, doch 
onzeker wanneer: dit weet 
men, dat hij tusschen de 

^ jaren 1621 en 1650 leefde, 
zijnde het geboorte en het 
sterfjaar van den Aartsher
tog AtBERTüs', zoon van kei
zer FERMNAND IL-, die zijn 
MECENAS waé, en.hem^ om 
zijne bijzondere bekwaamhe
den veel gunst bewees. Hij 
"was Bpi»v- en vesting-bouw
meester van Brussel, en 
Stichter van de kerlk' der Je-
suiten aldaar. Tevens was 
hij zeer bedreven in de schil
der- en Meetkunst, door
ligt- en dichtkunde. Groo-
te achting werd hein toege
dragen door de Infante Is.v-

BBTiLA,. voor welke hij zeer' 
uitmuntende stukken geschil
derd heeft. Naderhand ont- • 
deed. hij zich van alles, en 
gaf zich óver aan het schil
deren van bloemen, die hij 
tot een spiegel van het ver
gankelijke leven nam, en 
hetzelve daarmede'eindigde. 

FRANCÉSCHIM (MARCUS AN-
TONIUS) i een Boloneesch 
schilder in 1648 geboren. 
Hij was de kweekeling van 
CIGNANI , en maakte zich'den 
smaak van zijnen meester 
zoo ; zeer eigen , dat deze 
hem\ de ' uitvoering zijner 
voornaamste werken toever
trouwde. Deze schilder o-
verleed in 1729, na ssich 
eenen uitgebreiden roem te 
hebben verworven. 

FRANCHI (Nicor.AAs), of 
liever Nicoto FRANCO, een 
hekeldichter - te Benevento ? 
geboren, de vriend, en la- •, 
ter de mededinger van Af" j; 
TINO, randde, zoo als hfl' ; 
de levenden en doodgaan, : 
indien, hetgene wij »n »* ;! 
artikel ARETINO ge^gdh"-
ben, waarheid is. &*»' 
Pios-V. hein in hechwnis 
had doen nemen, werd »J , 
te Rome in 1569 opgeto» t 
gen. Volgens GiÖMSi»whr«Mj 
hij met vele kieschheid in 

dichtmaat en onrijm, inj 

cm eerloos- en onbet«Jk i 
lijkheden met veel «e» 
schreef. Zijne g e l d i n g 
kracht" was vruchlbaai 
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gruwelen. Met woede* voer 
hij uit tegen Paus PAULUS 
I I I . , tegen al de FARNESBN ,, 
tegen de vaders der kerkver
gadering van Trente, tegen 
KAREI, V . , enz. Men heeft 
van hem, onderscheidene 
Klinkdichten op ARETINO , 
dié met de Priapeia ge
drukt werden, 1548, inS.vo 

— 2.° Dialoghi piacevóliy 
Venetië, 1542, in 8.vo In 
1777 heeft men het Leven 
van NtcoLri' FRANCO , of de 
gevaren van het kekeldicht 
gedrukt, Parij's, in 12.mo 
[De overige werken van de
zen schotschriftschrijver zijn: 
3.° 11 tempio d'amore s•— 
4.° Le Pist die {Brieven), 
vo?gari$ -~ 5,°' Dialogo 
sulla belloezza.] 

FRANCHI ( VINCENTIÜS ) , 
voorzitter van den konink
lijken raad van Napels, zij
ne geboorteplaats, en een 
beroemde regtsgeleerde," in 
1601 , in den ouderdom van 
70 jaren overleden , heeft in 
het licht gegeven: Decisio-
nes sacri regii consilii Ne-
apolitani, in fol. 

FIUNCHINI (FRANCISCUS) , 
in 1495 te Coseliza geboren, 
volgde KARET. V. op den 
togt naar Algiers, en ver
bond MARS met de zanggo
dinnen. Hij werd vervol
gens Bisschop van Messas 

daarna van Populania, en 
overleed in 1554. Men heeft 
hem eenige zamensprakep en 

andere werkjes te danken, 
die vrij bevallig geschreven 
zijn. Jt)e beste stukken van ' 
FRANCHINI wórden gevonden 
in de Carmiha ilhistrium po-

, ëtarnm italorum van TOSCA-
ao en in de DelicicB poè'ta- •' 
rum ildlorumvm J . GRUTEK. 

FRANCIA (FRANCISCUS E A I -
BóLiNr, bijgenaamd), een 
Boloneesch schilder, den 7 
April 1533, in den ouder
dom van 68 jaren overleden, 
muntte uit in de teckening, 
en was een der eerste ,kun-. 
stenaars van zijnen tijd, in 
dé kunst om stempels voor " 
de gedenkpenningen te gra
veren» Men wil, ,dat RA--
PHAëL, hem «ene schilderij 
van de heilige CECIUA ge
zonden hebbende, om de* 
zelve te verbeteren, en in 

. eene. kerk van Florence te 
plaatsen, FRANCIA door de 
schoonheid derzelve zoo ge
troffen werd , dat de ijver
zucht, in wanhoop ontaard, 
zijne laatste ziekte en zij
nen dood veroorzaakte. [Men 
ziet in het Museum van 
Parijs eene schilderij van 
FRANCIA, voorstellende J O 
ZEF VAN ARIMATHEA , den H, 
JOANNES en de drie MAMA'S.] 

' Fn\Kci5Cx(ïïeiHffe), eene 
Roineinsche vrouw, in 1384 
geboren, even achtbaar door 
hare godsvrucht als door ha
re liefdadigheid; reeds in 
den ouderdom van twaalf 
jaren uitgehmfu' aan h\v* 

5 • . . 
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RENtiüs PONZIAM, en in 1440 
overleden, stichtte in 1425 

, het kloosfer der Oblaten ook 
• Collaitjnen genaaid, uit 

hoofde van de wijk van Ro
me, werwaarts dezelve in 
1433 verplaatst - werden : 

, * Met al de hoedanigheden 
der krachtvolle vrouw» zegt 
een levensbeschrijver, bij 
voorzorg, werkzaamheid en 
moed vereenigde zij in eenen. 
zeldzamen graad, al diege
ne, welke het Christendom 
'zoo ver heeft gebragt, zacht» 
moedigheid, liefdadigheid,, 
geduld, nederigheid. Men 
zag deze beroemde vrouw, 
op' hare schouders , datgene 
dragen', wat tot onderhoud 
der armen >of van hare con
gregatie naodig was, of het 
lastdier door de stad gelei
den , hetwelk met dien voor* 
raad beladen' was. Men ver-
kaalt er geheel buitengewo
ne zaken -van, welke zulk 
een graad van heiligheid 
zeer geloofwaardig maken, 
al had men ook de getuige
nissen niet,, die dezelve be« 
krach tigen.'' PATJMS V. ver
klaard^ haar heilig in 1608; 
haar feest wordt den 9 Maart 
gevierd» 

FiuNciscA of 'FaANgoisE, 
de echtgenoote van PETRUS 
I!., Hertog vsn* Bretagne, 
dochter van LOOEWIJK VAN 
AMBOISE, Burggraaf van 
T/iouars, werd in 1427 ge
boren. Zij had veel te ver
duren van de zwartgallige 
«n zwaarmoedige inborst van 

haren man,, die zelfs zoo 
ver ging,. dat hij haar sloeg, 
eene belecdiging» welke haar 
zoo' zeer trof, dat zij ec 
ziek van werd. De hertog 
baar op het uiterste ziende, 
vraagde haar om vergiftenis 
en leefde sedert dien tijd 
met' haar in eene groote t 
ynsgezindhe|d. Zij was 
zijne voornaamste verzorg
ster , gedurende den gehee-
len tijd zijner ziekte: maar 
hare gebeden en zorgen be
letten niet, dat hij stierf. 
Alvorens den geest te ge* 
ven zeide hij , dat hij zij
ne echtgenoote even zoo 
zuiver liet. als hij dezelu 
ontvangen had: De bloed-
verwanten dezer Vorstin, 
en koning LODEWUK A tv 
stelden vruchteloos gebeden, • 
list en geweld in het werk, 
om'haar te noodzaken m 
rlertog van Savóoijè te hu
wen , die rfaar om hareideugj 
hartelijkverlangde. Zijweg 
inl467karmelicte,enowr 

leed den 26 Februarij 1«» 
als een slagtofferharerlie 
dadigheid. Zij verkreeg£ 
re laatste ziekte bfl «™ 
religieuze, die *f.»*%. 
den dood bijstond. l>« »•. 
BARB» heeft haar Lev n b* 
schreven, Brtt»sel, Mw« 
in.'12.mo 

FRANCISCUS VAN f 2 i e 

(Heilige),^ w r d . w J J ; ^ , . 
Assin, of Asimot «™y 
Assishm in Vtürta* « ^ 
woordig hethertogdo" f 
lo, in den Kerkeren m 
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geboren* Bij het doopsel 
werd hij JOANNES genaamd, 

' doch om zijne bijzondere ge-
makkelijkheid , in het spre- . 
ken der Fransche taal» uit 
handelbetrekkingen den Ita
lianen toenmaals Keer nood-

' zakelijk, voegde men er dien 
van FRANCISCUS bij. Ook 
bestemde hem zijn vader voor 
den handel, doch de gods
vrucht alleen , had bevallig* j 
heid voor JOANNES. Hij ver- j 
liet het ouderlijke huis , ver-

.. kocht het weinige, hetwelk 
" hij bezat, kleedde zich in 

•« een 'ruw gewaad en omgordde 
» fcioh met een koord. "'" Zijn 
•' voorbeeld vond navolgers, en 

hij had reeds een aantal leer-
a lingen, toen Paus INNOCEN-

*«us I I I . , in 1210, zijnen 
regel goedkeurde. Deze Paus 
had, zegt'nten , hetoomiet ' 
willen leenen aan eenen man, * 
wiens uiterlijk zich niet zeer 
voordeelig aanbeval; maar in 
den tdroom denzelfden arme, 
Welken hij had afgewezen , 
in de houding gezien heb
bende , alsof hij de kerk van 
den H„ JOANNES VAN LATE-
RANEN, welke scheen in te 
storten, onderschraa%de, liet 

,hij hem terugroepen, en stond 
hein zijn verzoek toe.. In het 
volgende jaar verkreeg de 
heilige Orde-Stichter van de 

'•* Benedictijnen de kerk van 
'" onze Lieve Vrouw van Pof-

Uuncula., bij Assisi ;., deze 
was de bakermat* van dé orde 
der minderbroeders, weldra 
door Italië, Spanje en Frarikj 
'ry'k verspreid. De géest-
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drift, welke d& deugden van 
den H, FRANCISCUS. inboezem
den, was zoo levendig, dat 
Wanneer hij in eenige stad 
kwam , men de klokken lui
de , de geestelijkheid en het 
volk hem te gemoet trokken , 
lofzangen aanheffende, en 
takken over den weg spreid-
dende Zijn nieuw gezin ver
menigvuldigde zoo s te rk , 
dat in het eerste algemeene 
kapittel, hetwelk hijin 1219, 
tn de nabijheid van Assisi 
hield, er bijna5000minder
broeders tegenwoordig wa
ren.-Kort na dit kapittel ver- . 
kreeg hij van Paus HONORI-
ti's I I I . ,.cene bulle te gun- . 
ste zijner orde. Vele zij
ner volgelingen wilden, dat 
hij de magt zoude vragen, 
om te prediken., overal, waar 
het hun behagen zoude, zélfs, 
zonder de toestemming der 
bisschoppen. De wijze orde
stichter gaf hier enkel op 
ten antwoord: » Laat ons 
trachten de grooten door de 
nederigheid en den eerbied 
te winnen , en de geringen 
door het woord en het goe
de voorbeeld. Ons bijzon
der voorregt moet .zijn, gee-
ne voorregteh te hebben." 
Een antwoord,, den öotmoe-
digen man waardig, maar 
hetwelk niet belet, dat de 
uitzonderingen en vporregten 
der religieuzren der kerk 
dikwijls nuttig en zelfs nood
zakelijk zijn geweest, in di
ocesen, waarin de bisschop
pen óf der dwaling gunstig, . 
of zorgeloos omtrent het zie-
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Ienheil hunner kudde zijn 
geweest. Het was omtrent 
denzelfden tijd, dat FRAN-
CISCOS- zich naar het Heilige 
Land begaf; hij bezocht den 
sultan MÉLEDIN, om hem te 
bekeeren. Hij bood aan, om 
zich voor .de Christelijke 
godsdienst xn eenen brand
stapel te werpen; daar de 
sultan hem nietop zulk eene 
proef wilde keilen, zond hij 
FRANCISCUS mét eer terug. In 
Ilalië teruggekomen,' stelde 
hij de derde orde in. Door 
deze instelling wilde hij aan 
de leeken het middel ver-

' schaffen, om een met zijne re
ligieuzen overeenkomstig le
ven te leiden, zonder er echter 
de geheele gestrengheid van 
uitteoefenen, en zonder hun • 
ne huizen te verlaten. Na 
datgene geregeld te hebben, 
hetwelk hem aan zijne ver
schillende kinderen het mees
te toescheen te passen, en 
zijn gezag als overste te heb
ban nedergelegd , /begaf hij 
zich naar' een' der hoogste 
der Appenijnsche gebergten. 
Het is aldaar, dat hij, vol
gens het verhaal van den 
heiligen BONAVENTURA , eenen 
ge.kraïsten Serafijn zag, die 
zijne voeten, zijne handen 
en zijne regter'zijde door
boorde; dit is de Oorsprong 
van den naam van Serafijn-
sche, welke aan zijne ge
heele orde is gegeven, eene 
verbazende, doch wel bewe-
zene gebeurtenis, door Paus 
AwüXANDEii IV. zelwen be
krachtigd, en welke de oor

deelkundige FIEJIRY (TvXVI 
liv, 79. Jtf.° 5.) heeft bewe
zen , buiten alle bereik eeiier 
gegronde critiek te zijn. Pa
ter CHALJPPE, een rckollet-
inonnik, wedeflegt, in het 
Leven «van den H. FRANCIS-
cus , Parijs, 1734en 1736, 
op de bondigste wijze,alles 
wat BE.IM.ET op eene ligt-
zinnige "wijze, over dat on
derwerp heeft uitgekraamd. 
De heilige Patriarch over
leed twee jaren later te Ai' 
sisi, in 1226. Zjjne liefde 
voor de armoede, zijne on
verschilligheid voor alleaard-
sche goederen, en zijne die
pe nederigheid '»• hebben hem 
als een der volmaaktste voor. 
beelden van de Christelijke 

Zelfverloochening, ^fY, 
vangelischeonversch^llignew 
en zelfberooving doen be-

' schouwen. Zijn grondregel) 
of liever, hei gewone «f 
vloeiser zijner godsvrtich' 
was de woorden D?» »*. 
el omnia. » W o o r d e n ^ 
verhevene en diep*ini»8?» 
teekenis (zegt eeniCb»jW 
lijk wijsgeer): God is alle 
•alles o V Hem verlaten, 
niets verlaten, wijl *}f J 
eene buitengewone wy» • „ 
Hem wedergevonden WJJ 

.Weldra deed de Hemel g 
heiligheid door verscheid^ 
wonderen witsoWKeren. . 
de wonderdadige « ^ f j 
zijner orde, was ni* f> 
der minste van deze v c n 

«choon hij verboden M ! a t | > 

regel in het miDSt-tej j U 

deren, was hfl naau^HI 

http://Be.im.et
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dood, of men verklaarde den-
zelven op'' honderderlei wij
zen. Deze verdeeling bragt 
in het vervolg de verschil
lende takfcep voort van Re' 
coltetmonniken, ' Capucij-
nen, Olservantijnen. Deze 
kinderen van denzelfden va
der verschillen onderling veel 
door de kleeding ett de le
venswijze. De jaarboeken 
der orde vermelden uitdrukt 
keiijk, dat de eerste, die 
zich in het gewaad wilde 
onderscheiden, ondanks hij 
een der acht oudste mede
gezellen van den heiligen 
Ordestichter was, door me
laats chheid getroffen werd , 
en zich uit wanhoop ophing. 
Ondanks . de, verschillende 
onderverdeelingen heeft de 

• orde van den H» FIUNCISCUS , 
mannen* opgeleverd, die zich 

(door hunne kunde èn deugd 
beroemd hebben gemaakt, zij 

> heeft der kerk vijf Paussen , 
en een aantal kardinalen en 
bisschoppen geschonken. De 
diensten , welke dezelve der 
kerk bewezen heeft en nog 
voortgaat te bewezen, in 
het land, waar zij nog ge
handhaafd wordt, zijn on
waardeerbaar, en hebben het 
gezigt van INNOCENTIÜS ruim
schoots bewaarheid. De haat, 
welken de sektarissen aan 
dezelve toedragen , is alleen 
een, afdoend bewijs^ van het 
goede, dat dezelve gesticht 
heeft, en Van den strijdf, 
dien zij niet opgehouden beeft 
aan de dwalingen te leveren. 
Gewaande hervormers, heb

ben getracht die religieuzen, 
benevens, al degene, welke " 
de vijanden der kerk in ver
legenheid brengen , tot den1" 
handeir-arbeid, bij de oude v 
kloosterlingen in gebruik, 
terug te brengen. WiciiEF 

[zon. deze aanmatiging wel 
tot een leerstelsel hebben 
willen verheffen; en ofschoon -
de kerk dezelve veroordeeld 
heeft, hebben zich eenigé 
schrijvers, waaronder het 
ons 'leed doet, ook FÏ.EÜRÏ 
te tellen* niet genoeg van 
deze dwalingen verwijderd. 
» Welke ook de deugd der 
Egyptische kluizenaars, ge
weest zij, zegt een Levens* 
beschrijver der Heiligen, en, 
de ijver voor hunne persoon
lijke heiliging', zou het .on
verstandig zijn, e,r eenen 
volledigen en on veranderlij
ken regel voor religieuzen 
van te makeri, d ie , zonder 
dezelfde gestrengheid uit te 
oefenen, zich aan het onder
wijs der geloovigen, aan de 
verdediging des geloofs, aan 
het bestrijden, der ketters 
toewijden.' Indien hun leven • 
minder schitterend is in ver
sterving, is hetzelve soms 
stichtelijker in gehoorzaam
heid , ootmoed en regtzinnig-
heid: want 'het is niet o n / 
bekend, met welk.eene gé-
makkelijkheid,' vele dezer 
kluizenaars, zich tot verschil
lende ketterijen hebben doen . 
medesiepen , en met welke 
hardnekkigheid zij er in vol
hard hebben > en talrijke 
kloosters volbarden nog te-
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gen woordig in dezelve." Men 
leest in de werken van den. 

• heiligen HIERONYMUS, eenen 
volzin? op dit onderwerp vol
komen toepasselijk, en waar
in men de geheele welspre
kendheid en de gestrenge 
logica van dien, kerkvader 

* aantreft: * Si aut fiscelam 
Juhco texerem, aut palma- | 

rum folia complicarem, aut' 
in sundqre vultus mei co-, 
tnederem panem , et veniris 
opus sollicitdmente pertrac-
tarem; nullus morderet, 
nullus reprehehderet. Nunc 
autem quiajuxta sententi-
am salva[toris, vola operari 
eibum qui non perit, error 
mihi geminux infligitur.... 
O fratres dilectissimii pro 

Jlabello , calathis , spartel" 
lisque, manusculis mono," 

, chorum, spirituaRa heec et 
mansura bona snscipite (Se-
cunda préf. in lib. Jou). 
(Zie CIIAÜDIÜS — Heilige ~ 
AMOUR — W . DE S:UNT-Bo-
N̂AVENTURA , NoRBERTUS). De 
beste uitgave der beide re
gels van den heiligen Patri
arch en van zijne Werken", 

„ is die van pater JOAJINEB DE 
U HAYE, 164Ï in fol. De
zelve zijn in Duitschlund 
herdrukt, 1739, in fol, 

'.'••• FRANCISCUS VAN PAUIA 
(Heilige), stichtervan de of-
de der minderbroeders , werd 
te Paula, in Calaèrië in 
1416 geboren. Eene bijzon
dere neiging voor de' een
zaamheid en godsvrucht, ge
leidde hem naar eene woes

tijn aan,,den oever der zee, 
alwaar hij zich in eene rots 
eene cel uithieuw. De roem 
zijner heiligheid lokte eene 
menigte leerlingen tot hem, 
die rondom zijne kluis, een 
klooster, het eerste zijtier 
orde, bouwden. Men noem» 
de in nen beginne deze re
ligieuze de kluizenaars »«» 
den. heiligen JWAXciscvs, • 
maar FRANCISCUS wilde, dat 
zij den nederigen naam van 
Minderbroeders zouden dra
gen. Hij schreef hun eene 
gedurige Vaste voor, en "gaf 
hun eenen regel, goedge
keurd door paus AIIEXANBER 
V L , en bevestigd door Ju» • 
MUS I I . De naam van den 
heiligen orde - stichter ver-,' 
spreidde zich ïn Europa met 
het gerucht zijner deugden» 
LODEWIIK XI. gevaarlijk ziek 
zijnde, beriep hem uit Ca* 
lo\bri'ê naar .Frankrijk, ho
pende van door zijne gebe
den zijne genezing te erlan
gen. Deze zeer op zijnen 
rang gestelde Vowt ging 
hem te genioet, en knielde 
voor den nederigen religiens! 
» Gij waart toen, o God! i» 
de wereld bekend (roept bij 
deze gelegenheid een be
roemde redenaar uit).«,en-
hoven der Vorsten waren 
voor uwe genade, en voo 
de Christelijke* godsvrucht 
geeneongenaakbare plaatsen, 
wijl uwe dienaars er «»• 
eervol in behandeld werden. 
Ofschoon de Heilige M» 
koning eene spoedige °r' 
binding iri plaats van de ge-



F R A . * 319 

neüirig aankondigde, welke 
hij hoopte, ging hjj echter 
voort zijn geheele Vertrou
wen te genieten, en Was 
behulpzaam! om door^eenen 
Christelijken dood een Je- % 

'ven te eindigen, dat zulks 
in vele opzigten niet ge-. 
weest was. FRANCISCCS rigt-
te in Frankrijk eenige ge-
stichteiv op, en overleed in 
dat van P tessis-du-Parc, in 
1507, in 1519 werd hij door, 
LEO X». heilig verklaard. De 
Minderbroeders werden in 
Frankrijk, Bons - Hommes 
(Goede mannen),, naar den 
naam van Bon-Homme wej« 
ken de hovelingen van. Lo-
BEWUK X I . aan derzelver 
stichter gaven, genoemd. 
De mannen der eeuw laten 
nooit na , om de godsvrucht 

. en de dierbare eenvoudig
heid van het-evangelie met 
datgene te verwarden, w,at 
ziĵ  bonhomie ( goedhartig
heid — eenvoudigheid — ) 
noemen. Pater HILARION DE 
COSTE heeft zijn Leven , wijs» 
selijk geschreven, in het 
licht gegeven. 

FRANCISCUSXAVERIUS (Hei
lige), bijgenaamd jde Apos
tel der ïndiê'n, op het ka
steel yan Xaverio, aan den 
voet der Pireneën, den 7 
April 1506 geboren, was een 
neef van den beroemden Jee-
raar NAVARRO» Hij onder
wees de wijsbegeerte in het 
collegie van Beauvais, te 
Parijs, toen hij IÖNATIÜS 
VAN LOYOLA , stichter der Je-

suiten , leerde kennen. Hij 
verbond ?ich naauw met den-
zelven en was een det zeven 
deelgenooten van den heili
gen Spanjaard, die in .1534'. 
in de kerk van Montmartte 
de geloften aflegden j, van aan 
de bekeering der oogeloovi-
gen te gaan arbeiden. Daar 
JÓANNES I I I . , koning van 
Portugal, ' missionarissen 
voor Oost-Indië had ge-% 
vraagd, ging XAVERIUS, in 
15^1', te Lissabon scheep. 
Van Goa, waar hij zich het 
eerst vestigde, verspreidde 
hij het licht des Evangelies 
over de kust van Comorin, 
Malaca, de Moluksche ei- • 
landen en Japan. Een on
eindig getal wilde menschen 

«ontvingen het doopsel. X A -
VERIUS boezemde hun, zoo' 
door zijne deugden als door. 
zijne welsprekendheid, lief- , 
de voor het Christendom in , 
en de Voorzienigheid ver
nieuwde meer.dan eens, te 
gunste dezer nieuwe kerken , 
de wonderen der eerste tij
den des' Christendom». Hij 
overleed in 1552, op het ei
land Saneian, in het gezigt 
van het Sinesche rijk , wer-
waarts hij van verlangen 
brandde, om het geloof te 
gaan verkondigen Hij was'" 
46 jaren oud , en had er tien 
en een half aan de bekeering 
der Indianen besteed. » Een 
zeer kort tijdvak, zegt de 
abt BERAULT , wanneer hij , 
slechts eène enkele natie aan 
het juk des Evangelies had 
onderworpen. Maar indien 
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hij het geloof in twee en vijf
tig min of meer uitgestrekte 
rijken heeft gevestigd, in
dien hij den standaard des 
kruises in drie duizend mij
len lands heeft geplant, in
dien hij met zijne hand bijna 
een miilioen, zoo Sarracenen 
als afgodendienaars heeft ge
doopt , indien hjj voor de 
kerk meer nieuwe onderda
nen heeft-.gewonnen, dan de 
beruchte aarts-kelters zijner 
eeuw, afvalligen hebben ge
maakt; kan imen dan niet 
zeggen, dat de snelheid der 
roemrijkste overwinnaars, de 
zijne niet evenaarde» en dat» 
indien hij de gewone loop
baan van bet menschelij-
ke leven had vervuld, de 
geheel» wereld, voor zijnen 
ijver, eerder dan voor hunne 
dapperheid, eën al te beperkt 
veld zoude zijn geweest?" 
Zijn ligchaam, verscheidene 
malen uit de aarde opgedol-
ycn , eerst op het eüand'San-
pian, daarna teMalaca, ver
volgens bij herhaling te Goa, 
werd zonder eenig bederf 
bevonden. In 1782, Werd 
het op nieuw ontdekt, en 
gedurende drie dagen voor 
dè oogen van het publiek, 
ten toon gesteld. (Zie het 
verhaal van den Heer CiCA-

'iiA, en zijn Leven, te Luik 
gedrukt, bladz,.22V Hij 
werd door GREGORIUS XV', 
in 1622, heilig verklaard. 
De Protestanten zelfs hebben 
hem aldus genoemd. TA-
VEUNIE« zegt, dat men hem 
' '''ter wijze den heiligen 

PAVLVS , enden waren Apos-
lel der Indien Aan noemen. 
In het tweede deel der scheep* 
vaarten der Engelsche natie; 
zegt RICHARDHAKMJIT, over. 
het «iland Sancian spreken
de , dat het beroemd is door; 
den dood van FRANCISCUS i 
XAVERUJS, in wiens lof bf 
zeer uitweidt, er bijvoegen
de , dat de nieuwen ge-
schiedrollen der Indien vol 
van de uitmuntende deug-
den en werken van dieji 
heiligen man ttffu In zij* 
ne Geschiedenis der Indien ' 
zegt BALDEUS, na overXi-
V^RIUS, als over" eencn an
deren heiligen PAÜMS te 
hebben gesproken, dat <» 
gaven, welke hij ontvangen 
had, om de waardigheid van, 
dienaar en afgezant wn 
JESÜS CHRISTUS nit te oe
fenen, zoo verheven waren, 
dat het hem onmogelijk th 
dezelve nit te drukken, w 
eenige regels lager, net 
woord totlen Heilige zelden 

rigtende, roept hij uit! W 
het Gode behagen, dat na, 
too beroemd te zijngeWW 
door nwe bediening, ow 
Godsdienst ons toestond,® 
aantenemen,ofdatdevmJ 
niet verpligtte, ons teve^' 
/*». En in de daad, het leven 
en de onoverzienbare we», 
zaamheden van dien &»<>" man, zijn dezigtbarevruoh' 
vandeinwendigeovertuigingj 

van dat levendig gf°hj± 

liefde, welke de stelSe'S 
gevoelens der menschen m» 



^kunnen voortbrengen: ook is 
de ijver, ter bekeering der 
ongeloovigen steeds ejgen 
geweest aan de Cathoüjke 
Kerk, en zal zulks immer 

i wezen ; diegene der sekta-
rissen, welke haar hebben 
willen navolgen /hebben e r , 
niet lang den schijn van kun
nen verdragen , wel verre, dat 
zij er de uitwerkselen van 
zouden hebben kunnen ver
nieuwen : en om een woord van 
de Apostels dernieuwe. wijs
begeerte te zeegen: te vreden 
van op eene gemakkelijke 
wijze in blaauw-boekjes de 
gewaande waarheid voor p j 
dragen, zullen zij zich wel 
wachten $ hunne haardsteden 
te verlaten , om dezelve aan 
onkundige ,en wilde -volken 
te verkondigen. Men heeft 
van den H. FRANCISCUS *XA-

• VEiiius": 1.° vijf Boeken met 
Brieven, Parijs , 1631 ,. in 
8.vo _„ 2.° Èen Catechis
mus. <—• 3." Kleine stukjes-
Deze werken ademen den 
vurigsten ijver, de teederste 
godsvrucht, een naauwkeu-
rig. en bondig oordeel. De 
paters TURSEMN en Bou-
HOÜRS , Jesuiten, hebben op 
eene sierlijke wijze zijn le
ven beschreven, de eene in 
het Latijn , de andere in het 
Fransch. Het laatste is in 
1788 te Luik herdrukt met 
onderscheidene letterkundige 
en godsdienstige stukjes. 
Men heeft van den Heer Du-
Ï-ARD een heldendicht de 
Kaïiëriade of het Apostel' 

X» DEEL* 

ambt van den heiligen FitAS* 
discus XAVBRWS , eenig» 
zins , koel maar vol groote 
denkbeelden; er bestaat een 
ander in het Latijn. (Z ie 
F R A N Q —• SlMON — ) . 

. FRANCISCUS ,VAN BORGIA. 
^Heilige), Hertog van Ga»» 
dia alwaar hij in ÏÖIO gebo* 
ren werd, en onderkoning 
van Kataloni'ê, stond jn 
groot aanzien aan het hof 
van KAREL V, Belast,, om 
het ligchaam der keizerin 
IsABELiiA) naar Grenada, te 
begeleiden, om aldaar in da 
koninklijke grafplaats té wor
den bijgezet.,,en verpligt, om 
te getuigen, ,dat het werke
lijk het ligchaam.dier vorstin 
was , die een wonder van 
schoonheid was geweest, 
werd hij bij de opening -<|er 
kist . zoo getroffen , haar niet 
meer te kunnen erkennen, 
dat dit tafereel des doods 
voor hem eene heilzaam-wer
kende les werd. Hij leefde 
als een Heilige te midden 
van het hof, en na den dood 
van zijne eebtgenbote, be
gaf hij zich onder de Jesui
ten, wier derde algemeens 
overste hg werd. Alle eer
bewijzen volgden heminzijno 
afzondering; rijke bisdom
men , het purper en andere 
waardigheden werden hem 
bij herhaling aangeboden, en 
na den dood van PUM V, 
wilde een gedeelte der kar
dinalen hem op den Stoel van 

,. den H. FBTBUS plaatsen, Hy 
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^ontsnapte aan dat alles, en 
"overleed te Rome, eenige 
«manden na dien Paus, den 
30 September 1572, na zijne 
.maatschappij in een aantal ge-
Westen gevestigd, en groote 
diensten aan de Kerk bewe
zen te hebben. De reis, wel
ke hij op bèvll van PiUS V. 
..met; den Kardinaal AMSXAN» 
afmïA ondernam, om de Chris
ten-vorsten tegen de onge-
löovigfen te vereenigen, ver
haastte zijnen dood, daar zij
ne krachten en de staat zjj-
n«r gezondheid voor de ver-
inoeijenissën dier onderne
ming niet berekend waren. 
Hij was een man, die eene 
buitengewone versterving uit
oefende. De heilige THEBE> 
siAj die hem eenen Heili
ge noemde zocht en volgde 
in de nioei)eli]kste aangele
genheden , ajjne raadgevin
gen. KAKEL V, wilde hem 
iti aijn klooster van',den H. 
JUSÏÜS zien > en herhaalde 
hem hetgene 4 wat hij hem 
lang te voren had toever
trouwd , dat zijn voorbeeld 
veel had bijgedragen, orn het» 
«te doen besluiten« den troon 
-en dé wereld te verlaten, 
en dat hij er van dien oo^ 
genblik af het besluit toe, 
genomen had: eene bijzon
derheid , die de uitgedachte 
sprookjes over den afstand 
der regering van dien vorst 
logenstraft ;(Zie VKSAL 0f 

V E S A W Ü S ) . S CïAMKNS X . 
plaatste hem in 1671 onder 
de Heiligen. Hi} heeft ver- ,, 
Scheidene .Werken nagela- J 

ten , uit het Spaansch in hef 
Latijn vertaald , door Pater 
ALFONSÜS DKZA, een Jesuit» 
Brussel, 1675, in fol. Ri« 
BAPENEIRA heeft zijn leven 
beschreven. 

FRANCISODS 'VAN SALKK 
(Heilige), den 21 Augustus 
1567 * op het kasteel Salet, 
in het bisdom Geneve, gebo
ren, volbragt zijne eerste 
studiën te Parijn, en sajne 
réetsgeleerdo Cursus te Fa-
dua. Hij stichtte deze bei
de steden door zijne even 
zoo zachte als teedere gods
vrucht. Hij werd eerst ad-
vokaat te Chambêri, daarna 
proost van Annecy, en, na den 
dood van CLAUDIUS GABNIEBI 

zijnen oom, in 1602' t»£ 
schop van Geneve. Z.jnijver 
ter bekeering der Zwinglia
nen en Calvinisten had VÖO 
zijne verheffing tot ƒ BIB 
schoppelijke waardJgl'^: reeds in'hem «itgeschenen, 

dezelve werd na dezelve ^ 
te warmer.. De vruchten^ 
antwoordden aan »Bf«-*^ zaamheden.Vanlö^totieWv 

dat hi) Bisêchop was, J 
hii voor de kerk n><*da" 
70,000 ketters &«*%, 
Het 2ou moeijelijk «fl» « 
„aauwkeurige « " J * * 
nen te doen, welke hij > 
1602 tot aan zijnen d-ood'J 

den schaapstal W " J -
D e K M i n a a l n c P j H ; ; ; ; , 
de, dat er geengetier w 
dien hij' «iot kon • o*** 
gen, maar dai men ^ 

'den Bishop -t*»' Uea* 
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0oest wenden, om hen ts 
beheeren. Er schitterde een 
nieuw licht over het Bis
dom Geneve zoodra als hij 
er bezit van had genomen. 
Hij deed de wetenschap, en 
de godsvrucht onder de we» 
retdljjke en geordende gees
telijkheid blueijen. In 1610 
stelde hij de orde der Visi
tatie in , waarvan de Baro
nesse nis CHANTAL , die hij 
van de valsche begoochelin
gen der wereld had bevrijd, 

' de éérste overste was. Hij 
WÜde, dat men er de zwak
ke en zelfs ziekelijke maag
den in zoude opnemen, die 
zich in de wereld en in de 
strenge kloosters niet kun
nen plaatsen. Deze congre
gatie werd in 1618 door Paus 
PAULUS V. als eene orde be
krachtigd. Tegen het einde 
van dit zelfde jaar zag FJEUN-
ciscus zich genoodzaakt, om 
zich met den Kardinaal van 
Savooye naar Party's te be
geven , ten einde het huwe
lijk te sluiten van den Prins 
van Piemont met CHR'ISVINA 
vat» Frankrijk,* Deze prin
ses verkoos hem tot haren 
aalmoezenier; de heilige Bis
schop , die reeds een Bis
dom in Frankrijk had van 
de hand gewezen, * en die 
omtrent denzetfden tijd het 
Coadjutorschap van het aarts
bisdom van Parijs weiger
de , wilde dezen post niet 
Aannemen, dan enkel op voor
waarde , dat dezelve ben» 
niet beletïen zonde, zijn yer-

V2 

bl|jf in zijn diocees te hou* , 
den, voor hetwelk hij steeds» 
van ijver brandde. Hij keer-v 
de zoo spoedig als het hem 
mogelijk was, naar hetzelve 
terug, en leefde er bij voort
during , als een dé eerste , 
eeuwen der Kerk, waardige 
herder. In 1622, bevel on"f« . 
vangen hebbende, om zich 
naar FJyon te begeven, al
waar de Hertog van Savooye 
LOBEWUK X.IÏI., bezoeken 
moest,-werd hij den 27 De* 
cember door eene beroerte 
getroffen, waaraan hij d<m 
volgenden dag overleed. De 
heilige FBASCISCÜS VAX SA« 
LES was eene dier teedere en 
verhevene zielen, voor de 
deugd en godsvrucht gebo-
ren, en door den Hemel be
stemd , om beide in te boe
zemen. Men merkt deze 
hoedanigheid in al zijne 
schriften op: de openhartig
heid, de zalving, welke de
zelve ademen, maakt ze zelfs 
voor diegene aangenaam f 
welke zich bij het lezen van 
stichtelijke werken het mees
te vervelen. De voornaam
ste derzelve zijn: 1.° Jntro-
duction etc, (Inleiding lat 
eeti godvruchtig leven). Hefc 
doel van dit werk i s , om 
aan tetoqnen, dat de gods
vrucht niet enkel voor de 
de kloosters bestemd 'was , 
maar dat* zij in de wereld 
kon zijn, en met de verplig-
tingen van het burgerlijke on 
wereldlijke Jeven kg» »yejv 
een gebrast worden, Het 
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stichtte 'bewonderenswaardi
ge vrlichten aan het hof van 

'Frankryk' en aan dat van 
Pïémön'L [De Inleiding enz» 

' "is in verscheidene talen ver
to lk t , de*bcste Vertaling in 
het Nèderduitsch , welke er 

• van bestaat, is die. van 'A» 
' VAN MAASELAND, 'sHvrto-
'genbósch, 1830, in 12.m°J — 
;2.° Traite etc. (Verhande-
Jing over de liefde Gods). 
door Pater FELLCN , een Je-
«nit , in 3 dl.-» in eene nieuwe 
orde gebragt, en verkort in 
«een énkel door den abt TRICA-
"ï.ET. —- 3-° Lettres etc. 
(Geestelijke 'Brieven) en an
dere stichtelijke werken, in 

'•'•& dl.n in fol. bijeenverza
meld. De heilige FRANCIS-
cus VAN SALES schijnt in de
zelve een der oordeelkundig-

'ste mystïekers dezer laatste . 
tijden» De lezers , die meer 
in het bijzonder zich ritet 
zijne werken en deugden 
wenschen bekend t emaken , 
"kunnen lezen zfjne Levens
beschrijving op eene sierlijke 
Vvijze door den abt MARSOÏ.-

' H E R zamengestèld", 2 dL« in 
12.teo, en zijnen geest door 
Ï.K -CAMÜS^-..' Bisschop van 
Bellai, zijn* boezemvriend.. 
Dit laatste wérk op eene sma
keloos wijdloopige wijze ge
schreven , is door den Heer 
'CotioT, doctor der Sorbonne 
,|n 1 dl. in S.-vo gebragt, 
verscheidene malen herd rukt. 
[Er bestaat eene nieuwe en 
volledige uitgave der werken 
* a n ^ " H . FRANCI8CÜS VAN 
ÜULKS, Parijt, in 8,voJ 

F R A N C I S C U S VAN LÓTHAf 

RINGEN , Keizer van Diiittch' 
land, werd in 1708'geboren, 
was de zoon van LE'OPOM), 
hertog van Lotharingen. ea 
van EtizABËTB CHAKMTTB 
VAN ÖRLEANS. , In den ou
derdom van 12 jaren kwam 
hij aan het hof van Ifèeneti, 
alwaar hij onder de oogen 
van JKARKL VI. werd opge
voed. In 1729 volgde hij 
zijnen vader op , en nam hij 
bezit van zijne staten» Hij 
kwam in Frankrijk, om Lo-
DEWuk XV.' , wegens het Her
togdom Bar, te huldigen. 
FKANCISCUS I. reisde vervol
gens door Engeland, Jtam 
en Duitschland. Nadat ko
ning STANISLAUS LECZINSKÏ 
vèrpligt.Was geweest, den 
Poolschen troon aan zpen 

mededinger AUGUSTUS I I* ' 
van Sakseri, af te staan, sloot 
LODEWIJK X V , een verdrag 
met het kabinet van Wttn» 
(1735), waarbij bepaald werd, 

'dat de Hertog FatfOBC«• 
aan STANISLAÜS de mm' 
dommen Lotharingen^ Bar 
zoude afstaan, én in V / g * 
ding'daarvoor het Groot-öef 

togdom 2W*«»«, " 8 d e n T : 
van JOANNES GASTON,*J 
laatfeten spruit der MEDKHI 

art ^r:i: 
zijnde, nam f^^f^L 
zit van Toskaneth ^ t m \ l 
eene vaderlijke Wfl» , 
t u u r d e . In 1736was ha» 
XVLUUA THERESÏA, rt°c'.. 
van keizer KAR**. VI. V 
dat artikel) in den **« & 
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- treden. Na dqn dood van 
dien vorst , betwistte hij de 
keizerlijke kroon, 'aan K A 
BEL V I L , Keurvorst van 
Beijeren, 3ie 5 jaren later 
te Muncken in Januarij 1745 
overleed./ FRANCISCUS werd 
den 13 September, deszelf
den jaars tot keizer verkp-

• zen. De geesel des oorlogs 
verwoestte toenmaals geheel 
Europa, Men'kan in het ar-, 
tikel BRÖWN (ULYSSÜS MAXI» 
SULIAAN DE) , - een beknopt 
verslag der krijgsverrigtin-, 
gen van dien tijd vinden,. De* 
Vrede, in 1748 te Aken ge-
slo.ten, gaf aan het Duitsche 
rijk de rust terug. Nadat er 
*n 1756 een nieuwe oorlog 
was losgebarsten .» eindigde 
dezelve door, het verdrag van 
Hubertslurg in Saksen, den 
15 September* 1763. Keizer 
FKANCISCUS maakte van dien 

, gelukkigen tusschentijd ge-
• bruik». om den handel, de 

wetenschappen en de kun* 
sten in zijne staten te doen 
bloeijen. Hij rigtte te Augs-

' lurg eene Akademie der 
gchoone kunsten op; ook had 
hij in 1745 te Pistoja eene 
akademie der schooné lette
ren gesticht. [FRANCISCUS I . 
liet bij zijn overlijden een en 
schat van' 157 milHoenen na. 
Deze vorst bezat eene edele 
en grootmoedige z i e l ; maar 
hij was zeer aan het geld 
verkleefd. Gedurende eeni-
gen tijd pachtte hij met twee 
bankiers de tollen van Sak' 
*e»X- Hij «verleed plotse-

'A. .' 325 , 

lijk den 18 AugHstus 1765 
te Jnsprilch y. wenvaarts . hij 
zich .begeven had, om hét 
huwelijk b}} te wonen van 
zijne^ zoon LEOPOÏ,)*, met de 
Infante, MARIA LOUISA van 
Spanje. Daar dit ongeluk bij 
het uitgaart van den schouw
burg plaats; had, zoo schreef 
men zulks aan decomedifiïaaF 
toe , welke men Wjeet,. dat 
meer stiklucht bevat, dan de 
zalen der gasthuizen en de 
ontleedkundige kamers. Hij 
was een dier.mannen , die uit 
godsdienst en gevoel deugd
zaam zijn , die het goede om 
.het goede doen, en zich voor 
dien geruchtmakender! roem 
weten te beveiligen , die de 
zwak-en ijdelheid tot zelfs op 
den troon vleit. Zijn leven 
is slechts eene onafgebrokene-
aaneenschakelinggeweest van 
wij ze, weldadige, rcgtvaardi- * 

ge handelingen, en echter zijn 
er weinig keizers , die minder 
gerucht in de'wereld hebben* 
gemaakt dan FRANCISCUS I» 
Zou het eene,eigenschap der 
ware grootheid zijn, van niet 
door het gesnap dor valschfr 
wijzen in de waagschaal te-
worden gesteld? * . . 

FRANCISCUS L , , koning van i 
Frankrijk* kwam tot de 
kroon, den l Januarij 1515» 
in den ouderdom van 21 jaren , 
na den dood van- LODÜWIJR 
X1L» zijnen schoonvader. Hij • 1| 
was te Cognac den 12 Septem
ber 1494 geboren y en was de * 
zoon van KARE!/ VAK OHM;'.KS t 

El 
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Graaf van Apgonlëme, en van ' 
Löüisii van Savooyè'. Een 
kleinzoon van VAIENTINA, van 
Milanezijnie,r\am hij niet den 
titel van koning van Frank
rijk, dien van HerogvanJKÏ-
lane aan, en, stelde zich aan 
het hoofd van een Jpagtig le
gér, om zich van datHertog-
fl.oni te gaa« meester maken. 
Hét was hem niet onbekend 
dat deZwiisers, den bergGfe-
neve en den befg Cents, de 
beide poorten van ltaiië", be-
magtigd hadden; maar hij 
hoopte alles van zijnen moed 
eh van dien zijner troepen. 
Men trachtte dè Alpen over 
<e trekken door de naauwe 
doortogten .van" Argentiètè 
«n Guillettre, die tot dus-
Verre onbruikbaar waren; 
men slaagde er in , en de 
Franschen zagen zich wel
dra in de vlakten van Ma-
rignan, alwaar zij door de 
Zwitsers werden aangerand. 
De slag duurde twee dagen 
den 13 en 14 Septb.r 1515. 
FBANCISCUS !• verloor in dit 
even zoo langdurige als 
moorddadige gevecht, gee-
nen . óogenblik zijne koel
bloedigheid ; hjj bragt een ge
deelte van den nacht door in 
net regelen zijner troepen, 
en een ander deel op het affuit 
^an een kanon , den dag af-
ÏÏ*itW,d*W, D e o u d e ^aar-
de 18 veldslagen, bij welke hij 

t„.Ulh' ^'spelen ml 
'en f maar dat die van Ma-
rtgnan een reuzenstagms\ 

De Zwitsers namen eindelijk 
de r ingt , en lieten op het 
slagveld 10,000 hunner strijd
makkers achter , het Milane* 
iche aan de overwinnaars la
tende. MAXIMILUAN SFORCE 
deed er afstand van , en begaf 
zich naar Frankri/k, waar 
hij' overleed. Dé Genuezen 
verklaarden zich voor de 
Franschen : paus LEO X. % 
over den voorspoed huhner 
wapenen verschrikt, bezoekt 
den koning te Bologha en 
sluit met hem den vrede. 

[ Het was in deze bijeenkomst 
dat hij,, na de Vernietiging 
der Pragmatieke sanctie te 
hebben verkregen, den 14 
December 1515 het con
cordaat, ter begeving van 
Ben eficië'n sloot, hetwelk 
het volgende jaar, «f «e 
kerkvergadering van Mie-
ranen bevestigd werd.TBAN-
cisous verkreeg de benoe
ming tot de Beneficien» en 
LEO de annaten-, terwijl n« 
afstand deed van dè manda-
ten, reserven, expeclatwn* 
en andere regten in welker 
bezit de stoel van Rome was. 
De universiteiten en parle
menten namen het Concor
daat eerst na langen tegen
stand aan. De universitei
ten behoefden zich echter 
niet zoo «eer ie beklagen, 
wijl door de behotiding (•* 
pètmtie), het 3 * g e J - J 
der Beneficiën aan haar ver
blijft; de parlementen ,e 

ten er niet op, Aat F«* 
ciscus de annaten \of *^ 
de aich toch aanmerkeJU* 
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yoofdeelen, verschafte; en 
si) vergaten ongetwijfeld ., 
het even zoo redelijke'" als 
zeer Catholijke grondbegin-, 

' s e l , dat alfa. Christenen, 
'moeten bijdragen tot onder
houd van den eersten Hoo-
gepriester en tot den luister 
van zijnen zetel: » Een 
grondbeginsel, zegt een 
regtsgeléerde dezer- eeuw, 
aoo weinig tegengesproken , 
dat de kerkvergadering van 
Bazel, de afschaffing der 

- annaten voorstellende, tege
lijkertijd een.middel vraag
d e , om dezelve te doen ver
vangen , en aan den opper
priester, en bestuurder der 
algemeene ke rk , de noodige 
hulpmiddelen tot een zoo 
uitgebreid en zamengesteld 
bestuur te verschaffen. F E -
BRONIBS zelf, die vurige te» 
genstander der Roomsche 
Paussen stemt toe, dat de 
annaten een e wettige i op 
zeer wijze inzigten en be
doelingen gegronde schat
ting zijn. En wanneer men 
weet , dat de .geheele op
brengst der Annaten , en an
dere hoe ook genaamde reg-
ten, jaarlijks voor geheel 
Frankrijk ' slechts 500,000 
livre» beloopen, kan men 
het oproerig geschreeuw, 
dat door dezelve ontstaan i s , 
niet begrijpen, dan door het
zelve i n ' den haat van God 
en van zijne dienst te zoe
ken." In h e t , jaar na de 
verovering vanMilane(IN6} 
onderteekendeQ KAREÏ. V. 

en FRANCISCUS I . het ver
drag van Nbgon , alwaar zy 
elkander wederkéerig deee-
ne de orde van het Gulden
vlies, en de andere die van 
St. Mióhiel ga'ven , en elr 
kander eenen eeuwigen vre
de zwoeren. Dezo vrede 
duurde twee dagen. Na den 
dood van keizer MAXIMIWAAN 
stelde FBANCISCUS alle mid
delen in het werk , om tot 
de keizerlijke kroon te ge
raken. De jeugdiger en bij 
gevolg door de keurvors
ten minder gevreesde K A -
BEI, , behield de overhand 
op hem , niettegenstaande hij 
200,000 Nedl. Guldens- had 
uitgegeven, om stemmen te 
boopen. De oorlog werd 
van dien oogenblik af ont
stoken, en was zulks voor 
langen tijd. De spijt yaa 
FRANCISCUS barstte het eerst' 
op JYavarra los. Hij ver
overde en verloor hetzelve 
bijna tegelijkertijd. In Pt* 
cardyè'» was bij gelukkiger 
hij verdreef KABEL, die er 
in gevallen was, uit hetzel
ve , Jrong in Vlaanderen 
door, ontnam hem Landre-
cie», Bouc&ain, ffesdin ent 
verscheidene andere plaat
sen ; maar van den anderen 
kant verloor hij het Milane*-
xche door de gewelddadig
heden van LAUTBEC en den, 
connestabel van BOURBON t 

door de onregtvaardigheden 
van LOUÏSK van Savooyê't 
zijne moeder. Deze veld
heer koos de partij des kei-
1 
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*ers. pe Frawschen door 
IJADTREÖ aangevoerd, w'ër-
den den 27.-April 1522, te 
Bicooa geslagen.,Deze nood
lottige slag werd gevolgd 
door het verlies van Cre~ 
tnona en Genua. BOURBON, 
door ANTONICS DE LEVE on
dersteund , sloeg in 1524, 
bij den terugtogt van tiebec ,-
waarin B.IÏARD sneuvelde , 
de achterhoede van den ad-, 
miraal : BÖPJNIVET , hij trok 
naar Provenoeop, namTou* 
Ion in , en 'belegerde Mar-
fei/le. FKANCISCOS I. snel
de Provencé te. hulp, en nat 
hetzelve bevrijd te hebben, 
drong hij andermaal in het 
Milanesche door, en bele-
gordY Pttvia, Men was in 
net hart van den winter. 
Het'was reeds een aanmer
kelijke misslag, in een zoo 
streng jaargetijde eene be
legering ' te ondernemen^ 
FRANCISCÜS beging een en 
tweeden, die niet minder 
gewigtig was, door het ten 
onpas afzonderen van 10,000 
man van zijn .leger, om Na* 
pels te gaan veroveren. Te 
awak, om den keizerlijken 
het hoofd te bieden, werd 
lip, na tv/ea paarden onder 
zich te hebben zien dood 
Schieten, den 24 Februari} 
1525 geslagen , en met de 
voornaamste Fransche Hee-
" i i , krijgsgevangen gemaakt 
(Zie LANNOY), Tot overmaat 
van Ongeluk, werd hij ge
vangen 'genomen door den 
eenigetj Franschen officier, 
die den Hertog van BOOR-

fioN gevolgd was,\en deze 
Hertog was tegenwoordig, 
om getuige van zijne ver
nedering té zijn. De Abt 

'GERVAISE schijnt in het.le-
ven van den heiligen MAR-
TINDS van Tours, dit onge
luk, aan .het schenden van 
hèt graf van dezen Heilige 
toeteschrijven , van hetwel-
ke FRANCISCUS I. eenen zil
veren rooster had weggeno
men , om er, geld van te 
doen slaan. Daar,hetsehijnt, 
dat de koning zelf, zoowel 
als de koningin, in die over
tuiging waren, zal het niet 
nutteloos *zfjn , alhier dö 
woorden van dien geschied
schrijver, een redelijk en 
geleerd man, aantehalen. 
» Ofschoon FnANcrscus I., 
even gelijk al de koningen, 
zijne voorzaten, toen hij zich 
tot abt en kanonik. van den 
Heiligen IYTARTINÏJS liet aan
nemen, beloofde er de be
schermer van te zijn, deden 
eenige officieren zijner geld? 
middelen , zijne toegevend
heid misbruikende, hem ge-
looven , dat in dè dringende 
behoeften vanden staat, hij 
zichopeene wettige wijze van 
het zilveren traliewerk kon 
bedienen, waardoor het graf 
van den heiligen MARWNOS 
afgesloten werd. Zij kwa* 
mën te Tours in de maand 
Julif van het jaar 1522, aan 
de "kanoniken het bevel be
kend maken, dat zij hal
den, om hetzelve weg » 
nemen. Men vindt i n de 

registers dier kerk» fteI 
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. Antwoord,' hetwelk het ka
pittel hun gaf.» Hetzelve is 
in .deze bewoording vervat.: 
De kanoniken zeggen, dat 
zij de zeer nederige en zeer 
gehoorzame kapelaans en 
redenaars vaH gezegden Heer 
Koning zijn; en dat het 
hun niet betaamt, om met 
zijne Majesteit te twisten , 

, noch haar te berispen; maar 
* vreezendé, God- dên Schep

per, en denH.3fARTiNVs, 
' ; uit'hoofde tandde door hen 

# reeds aangevoerde en an
dere wettige redenen9 te * 
beleedigën*, durven % noch 
mogen zij toestemwen, dat 
gezegd traliewerk, worde 
weggenomen en medegevoerd. 
De officiers gingen niet te 
min hunnen gang. Het tra
liehek werd den 8 der vol
gende maand in stukken ge
houwen , en aan de deur 
der kerk op wagens gela
den, door verscheidene com-
pagnien soldaten begeleid » 
die hetzelve naar de munt 
vervoerden. Men sloeg er 
kopstukken (festons) van , 
waarop aan den eenen kant 
het beeld \jan den H. MAR-I 
TINUS staat. In de munt
verzamelingen van liefheb-, 
bérs \v<jrden er nog eenige 
aangetroffen. Deze van ee
nen Catholij ken Vorst zoo 
Weinig verwachte daad, ver
spreidde verslagenheid on
der alle weidenkenden. Die
gene zelfs , welke zich met 
deze onderneming belast had
den , vonden dezelve zoo 

' • ' • ' . V 

schandelijk , / dat zfr nooit 
wilden toestaan, dat men er 
een' proces-verbaal van zou
de opmaken. De Fabrïek-
meestfer der kerk en eenige 
der ijverigste kanoniken, 
die .zulks échter met geweld 
hadden willen doorzetten * 
werden er met de Notaris
sen uit verdreven. De zaak 
ging zoo ver, dat toen som- • 
mige personen aan een der 
vensterramen der kerk ver
sohepen waren, om te zien , 
wat er plaats had, men er 
verscheidene schoten uit 
Vliurroerenoploste, waardoor ^ 
eéhter gelukkiglijk niemand 
gekwetst werd. Sommige 
geschiedschrijvers zijn van 
gevoelen geweest r dat de 
ongelukken, welke sedert 
dien tijd aan JFRANCISCUS I . ' 
te beurt vielen, billijke straf
fen waren der ontheiliging 
vftn het graf van den heili
gen- MARTINUS. Hij erken
de alstoen, maar te Iaat, • 
dat CLODOVEÜS of CLOVIS 
vroeger niet zonder rede ge
zegd had; dat men zich gee-
ne overwinning op zijne vij
anden behoefde te beioven, 
nadat men dien grooten Hei
lige beleedigd had. Zoodra 
I^msE van Savooijè', zijne 
njoeder, aan welke hij ge- / 

, durende zijne afwezigheid 
het regentschap had opge- ^ 

• dragen, het bertgt van de 
gevangenneming des koning? 
vernomen had, begaf zij 
zich met de prinsen, kin-

! deren van Frankrijk^ naar ""' 

• *. 
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hef graf van den Heilige, 
óm zijne voorspraak af te 
smeeken, en trachtte door 
de geschenken, welke zij 
aldaar liet,, de beleediging 
te herstellen, welke aan dié 
gewijde plaats was aange
daan. De koning zelf had 
niet zoodra zijne vrijheid 
terugbekomen, of hij kwam 
.aldaar, alvorens zich naar 

* Pary's ta begeven, om er 
eene- soort van voldoening 
voor te verrigten. De gram
schap Gods barstte op eene 
Veel gevoeligere wijze' te
gen den persoon van JACO-
BUS FÜBONIER, door ande
ren ÏÏEADNE (zie dat artikel) 
genoemd, Heer van Sem* 
blengai, los, diede bewee-
ker van deze goddelooze daad 
was .geweest; want vijf ja
ren daarna, op denzelfden 
dag, dat het traliewerk 
was weggenoman, werd hij, 

, op eene valsche beschuldi
ging, veroordeeld om op
gehangen te worden, welk 
vonnis eenige dagen later, 
te Montfaucon, in een leen 
der proqstdijschap van den 
H. MARTlxüs-deS'Champg, 
Werd-ten uitvoer gebragt*" 
Wat er ook van deze aanmer
kingen wezen moge, FRAN-
«ISCUB'I. werd naar Madrid 
gevoerd, alwaar KAREI. hen.i 
met allen niogelijken eerbied 
behandelde, en hem de vrij
heid weder gaf, bij een ver
drag , hetwelk hij wel wist, 
dat zijn gevangene niet zoo 
nakomen. Door dit verdrag, 
te Madrid den 14 JamiacjJ 

1526 geteekend, deedFnAN-
CÏSOÜS afstand van zijne aan». 

I spraak op Napels, het 'Mi* 
lanesche, Genua en Asti, 
'van de souvereiniteit over 
Vlaanderen en Artoit* H$ 
moest het hertogdom Bout" 
gondië afstaan; maar toen 
LANNOY hetzelve in den naam 
dés keizers kwam opeischen, 
deed FRAÏ&ISCCS hem tot 
antwoord een gehoor der af» 
gevaardigden van Btwrgon* 
dië bijwonen , welke den ko* 
ning, verklaarden, dat hij 
de magt niet had, omeenig 
gewest zijner monarchie ar 
te scheuren, en daar de kei
zer zich over gebrek aan 
woordhouding beklaagde,liet 
FRANCISCOS hen» in eigene. 
woorden zeggen: Vous avez 
menti f ar la gorge, et au-
tant de f ais que vous Ie ai* 
r{e.z, vons mentirez {Gij hebt 
als een ketter gelogen, e» 
zoo dikwerf als gij" het W* 
gen zult, liegt gij het)- «9 
ging nog verder, H v?r" 
bond sich met de Venelia* 
nen én bijna geheel J««» 
tegen KAREL. laimusö maak-
te zich meester van een ge
deelte van Lombardije, en zon 
Napels ingenomen hebben» 
indien de, den Spanjaarden 
gunstige, besmettelijke zif
ten, een gedeelte van het 

Fransche leger met des«ei» veldheer in 1528, niethadjen 
weggemaaid. Deze verliezen 
bespoedigden den vrede; de 
zelve werd te Kattorfi.™ 
1529 gesloten. » • ^ •. 
van Frankrijk hawdc <»« 
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EfcEONoKA, weduwe des ko-
nings van Portugal, eflLzus-
ter des keizers. Zijne beide 
zonen, waren ajte gijzelaars 
achtergebleven,toen hij de 
gevangenis verliet j door het 
schenden van het verdrag 
van Madrid, stelde hij de
zelve, zegt VOLTAIBE, aan 
de gramschap des keizers 
bloot, er zijn tijden ge~ 

, vieest, waarin deze inbreuk" 
het leven aan deze beide 
prinsen zou hebben gekost; 
maar het karakter van K A -
REI, was met eene dergelijke 
wraak onbekend. FRANCIS
CUS kocht zijne kinderen, 
voor twee millioenen goud 
terug. Maar dit losgeld werd 
aan Frankrijk noodlottig, 
Wijl de koning het besluit 
nam,. eenen grooten vorst 
onwaardig, om de munt te 
vervalsenen , en stukken van 
minder alooi liet slaan, dan 
die , welke gangbaar waren , 
ten einde daarmede deze som 
té betalen. Dit bedrog, ge
voegd bij de zwakheid, wel» 
ke FRANCISCUS I. gehad had, 
van zijne bondgenooten ^an 
zijnen mededinger over te 
laten, deed hem het vertrou
wen van Europa verliezen. 
Naauwelijks - was dè vrede 
gesloten, of hij werkte in 
bet geheim , om den keizer 
vijanden te verschaffen. In 
1534 zond hij JACOBUSCAR-
TiEa4, een bekwaam zeevaar
der van Saint'Malo, naar A-
tierikd, om ontdekkingen |e 
doen; en in de daad deze 
zeevaarder ontdekte Cana<fn, 

(zie CARTIKR), H:tj stichtte 
het kohlfi klij k collegie vorm
de de koninklijke biblio
theek , hij zou nog meer heb
ben gedaan, zonder den önge» 
lukkigen harfstogt van steeds 
hertog van Milane , èn,' on
danks den keizer, vassaal van, • 
het keizerrijk te zijn. Hij 
begaf zich andermaal naar ' 
Italië, maakte zich in 1535 
meester van Snvootje. Da 
keizer van zijnen kant ,viel 
in Provencet belegerde Mar-
seille , ,en werd terug- ge
dreven. FRANCISCUS 1. ver- , 
eenigdezich metSowMANlI.; 
maar deze verbindtenis met 
een Mabometaansch vorst, 
verwekte het gemor van het 
Christelijke Europa, zonder 
hem éenlg voordeel te ver
schaffen. Den oorlog moede, ••« 
sloot hij eindelijk , in eene 
bijeenkomst te ISlizza in 1530 
dóór Paus- PAULÜS IIJ. be
werkt , met KAREI, eenen wa
penstilstand van tien jaren» 
De keizer, die eënigen tijd 
daarna door Frankrijk ttokt 
om de oproerige Gentenaren 
te gaan straffen Jbelootfde 
hem, volgens de meeste Fran-
sche geschiedschrijvers ,. da 
beleening van het Milane-
sein, maar de Spanjaarden 
hebben zulks steeds geloo
chend. » Welk een schijn, 
heeft Het, zeggen zij , dat 
een verstandig vorst zou heb
ben toegestemd, om een uit
gestrekt en heerlijk'gewest 
aftestaan, om daardoor zijnen 

'Weg te kunnen verkorten en 
ëenige dagen vroeger voor 
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de poorten e«fler oprperige 
stad te komen." V«Ï#AIRK 
verzekert zelf, dat KABEL 
slechts onbepaald aniwoord 
gaf; en men kan niet ont
kennen, dat de vraag, wel
ke FKANCISCUS te dien einde, 
in deze omstandigheid deed 
zeer ongepast was. Indien 
van de keuze » om in hech-, 
tenis te worden genomen, 
of het Milanesche te belo
ven ,' KAREI. deze laatste par
tij had gekozen , zou de be
lofte, volgens alle regelen 
der regtsgeleerdheid nietig 
zijn g9weest". Wat hier ook 
van wezen, moge, de „oor
logsfakkel ontvlamt. kort 
daarna weder. FRANCISCUS 
zendt troepen naar Italië, 
naar Romsillon en het Lux-
emburgsc&e. De graaf van 
EXGHIEN slaat de keizerlijken 
té Cerixolesi in 1544, en 
maakt zich meester van Mout* 
ferrat. Frankrijk met BAK-
BAROSSA en GUSTAAP -VASA 
vereenigd, beloofde zich 
grootere voordeelen, toen KA» . 
ABT/ V. en HENDRIK VIII., 

.. tegen FBAACISCÜS f. verbon-, 
den, alle hoop verijdelden , 
door in. Picardijè' en Cham-
pagrie te vallen. De kei
zer was reed* te Soissont, 
en de koning van Engeland 
nam -Boulogne in. Het Lu-
theratfismus was voor dezen 
«ogenblik het behoud van 

v-FranhnJL De Lutcrschë' 
vorsten van Duitschland ver-
eenigden .zich tegen den kei
zer; en de vrede werd te 
pretpi, den 18 September 

1544 gesloten, FRANCÏBCÜS. 
I . , Jvan den keizer bevrijd, 
verzoende zich ook weldra 
met den koning van Enge
land , HENDRIK VIII. Zulks . 
had dep 7 September %;A6 * 
plaats, Hij overleed in het'., 
volgende jaar te Rantbouil' 
let den 31 Üftaart 1547, aan 
die toenmaals bijna ongê  
tteeslijke ziekte, welke de 

. ontdekking der Nieuwe we
reld , naar men zegt, in JK«-
ropa had overgeplant, maar 
die vele geleerden, als veel 
vroeger bekend opgeven. (Zie 
ASTRUC). , Deze hartstogte* 
lijk' aan de vrouwen verslaaf
de vorst "had vroeger eene 
minnares gehad, la Belle 
Ferronnière (de schoone ij-
zerhandeiaarster) genaamd 
De man dezer vrouw,ijver
zuchtig en wraakgierig, nad 
voorbedachtelijk in een bor
deel eene schandelijke kwaal 
gaan opHoen, om dezelve 
aan zijne ontrouwe gade,.en 
iloor haar, aan zijnen me. 
deminnaarmede«edeelen. Al
les gelukte hem, en FRAN
CISCUS I . , overleed in «e» 
ouderdom van 52 jaren, na 
gedurende negen maanden , 
geleden te hebben. Een uit
gebreid afbeeldsel van FRAN* 
CISCCS I. zou overtollig ?«"i-
hij is in dit artikel genoeg
zaam afgeschilderd. Hytfas 
een meer dapper ridder dan 
groot vorst, en had meer 
den lust dan de mngt, om 
KABEUV. te vernederen, d o 

zijn mededinger, m, »«»»• 
inaar vermogender» ge"""" 
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gerenémzigtigerwas. Daar 
'hij weinig nadacht, onder
nam hij dé oorlogen met éene 
buitengewone ligt/innigheid, 
en stelde zich onvoorzigiig-
lijk aan de grootste onheilen 
bloot. Ofschoon hij zich veel 

.met de zorg bezig hield,'om 
zijn rijk uittebreiden, be
stuurde hij hetzelve nooit 
door zich zelven. De* Staat 
Werd beurtelings overgege
ven aan de eigenzinnigheden 
der hertogin van ANGÖÜLE' 
ME , aan de driften der staats
dienaars , aan de hebzucht 
der gunstelingen. Zijn ijver 
voor de Godsdienst was bui
tengemeen ongestadig: ter
wijl hij de. ketters in Frank
rijk Het verbranden , onder
steunde hij hen in Dtiitsch-
land, en het Lutheranistuus 
heeft het aan'hem te danken , 
van niet onderde magt van 
KAREL V. bezweken te zijn. 
'De bescherming, welke hij 
aan de, kunsten verleende, 
schijnt, in de oogen der ge
leerden een gedeelte zijner 
gebreken te hebben bedekt. 
'Hij leefde juist In den tijd 
"van de herleving der lette
ren; hij verzamelde de over
blijfselen derzelve, welke 
aan de verwoesting van Grie
kenland tontsnapt waren, en 
herplanttë dezelve op Fran-
schen bodem. Zijne rege
ring is het tijdvak van ver
scheidene omwentelingen in 
den geest en in de zeden der 
Franschen, Hij beriep de 
.aanzienlijkste dames, kar
dinalen en prelaten Tan zijn 

rijk aan zijn hof. De ge» 
rëgtelijke zaken waren se
dert de,stichting der monar
chie in het Latijn behandeld; 
in 1536 begon 'inen zulks in 
het Fransch te doen. FRAN-
CISCUS 1. werd tot deze ver
andering bewogen dooreene 
onbeschaafde uitdrukking» 
in een vonnis gebezigd, door 
het parlement'., van Parij» 
geveld; eene zeer Hgtzinni-
ge en ongegronde beweeg
reden , wijl net veel gemak
kelijker en eenvoudiger ware • 
geweest eene wanspraak te 
verbeteren, dan van taal te 

'veranderen. '» Deze nieu
wigheid , zegt een latere 
waarnemer, heeft meer dan 
een,slecht uitwerksel gehad. 
In dé eerste plaats is de Ro-
meinsche taal, dat gröote 

%erktuig der geleerdheid en 
wetenschappen , die taal der , 
groote voorbeelden, ver
waarloosd geworden. De 
regtsgeleerdheid is een voor 
de geheele wereld geopend 
veld geworden; de onweten
den, steeds laatdunkenderen 
voorbariger dan geleerdelie-
den , hebben er zich meester 
van gemaakt. De wetenschap 
des regts en der wetten, is 
in gesnap en haarkloverij 
ontaard.- De naam van ad-
vokaat is het opschrift Van 
saletjonkers , en de titel der
genen geworden, welke gee-
nen anderen hebben. Het 
overheidsambt wordt als eene 
groep onkundige of belang-
zuchtige lieden en vaak zelfs 
als eene bende muitelingen 
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beschouwd* Zoo gevaarlijk 
is het, om aangenomene 
gebruiken, al was.hét ook 
slechts in het stuk vari' taal 
aanteraiiden!" Ook was het 
FRANCISCUSL, «He hetgebrnik 
invoerde van korte haren en 
eerien langen baard te dra
gen, om. eene wonde te ver
bergen , welke hij in 1521 , 
in e»h spel ontving; Al de 
hovelingen lietenalstoen hun-

, nen, baard als om strijd groei-
k jen; een lange baard werd 

het sieraad der saletjonkers. 
Deftige lieden en de over
heden droegen denzel ven niet; 
zij lieten jdep, hunnen eerst 
groeijen, toen de hovelingen 
deze mode moede waren. 
FRANCISCÜSI. overlaadde zijn 
volk met belastingen , en bij 

'zijn overlijden beval hij zij
nen zoon aan, de hoofdgel
den te verminderen. Hij liet 
in zijne geldkisten, omtrent 
6,000,QOO tivret na.< Zijne 
Geschiedenis is door den 

, Heer GAILIA&D in 8dl,n,in 
ï2,mo beschreven. J)eze vorst 
wordt beter naar waarde be
oordeeld in de Wijsgeerige 

. Galerij der 16.« eeuw door 
f »E MAYER, 2 dl.n, in 8 vo 

Na verscheidene belangrijke 
bijzonderheden te hebben me
degedeeld , geeft hij er in het 
klein deze afschilderingvan: 
.» FRANOISCUS I. , goed , op-
regt, edelmoedig volksge
zond, m&ar Ongestadig en 

' onbescheiden , nooit ondeu
gend noch wreed , had geene 
zeden , ontzenuwde de natie ] 
en hielp dezelve te gronde, J 

zonder hef te willen." {0£-
schoon FRANCISCIJS {. zijne 
regering begonnen was,met 
den Zwitsers den oorlog aani" 
tedoen, wist hij echter door 
zijne edelmoedigheid, hen 
tot zijne vrienden temaken, 
en sedert dien tijd heeft 
Frankrijk geene getrouwer 
bondgenoofen gehad. Het 
was na de overwinning van 
Marignan, en zelfs op het 
slagveld, dat dë koning zich 
door BA YARD tot ridder liet 
wapenen.] 

FRANCISCUS H. t koning 
van Frankrijk, te Fontai-
nebleaw in 1544 geboren, 
was de zoon van HENDRIK 
II. en van G ATHARINA DE ME
DICUS , ibeklom den troon na 
den dood van zijnen vader 
in 1559. Hij was het jaar 
te voren in den echt getre
den; met MARIA STUABT.ee-
nige dochtervan JACOIMST.» 
koning van Schotland, of
schoon zijne regering slechts 
17 maanden duurde, z?S^* 
zelve echter al de onheilen 
ontluiken, welke later frank-
r'y& verwoest hebben. FBAN-
«8C0S, hertog van QuwM 
de kardinaal van Lotkann-
gen, oomen van dien kin
derlijken koning, doorzPJ 
vrouw, werde naan .het n°0l<j 
van het bestuur geplaatst,om 
de Calvinisten te beteugeleni, 
die het rijk met eenen vol-
slagen ondergang bedreigden. 
ANTONIO» 'VAN BOURBON, K» 
ning van Navarre» W *f" 
S W P K , srfjn broeder,f>»»" 
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van Condé, gebelgd van geón 
deel aan het bestuur te heb
ben , besloten het juk afte
schudden. Zij vereenigdeii 
zich met de Calvinisten,om 
de GUISES, de beschermers 
der Catholijken , ten onder te 
brengen. "De heerschzucjit 
was de oorzaak van dezen 
oorlog* de Godsdienst het 
.voorwendsel, en de zamen-
stwering, van AMBQISE, de 
eerste leus. Deze zamen-
zwering barstte ui t , , in de 
maand Maart 1560. De prins 
van CONDÉ was de onzigtba-
re ziel derzelve .,' en hx RB* 
KAutnë de geleider. Nadat 
de laatste zich aan AVENEL* 
tKs, advokaat te Part ;* had 
uitgelaten , werd het groot
ste gedeelte der zamenge-
zworenen in hechtenis geno- ' 
men, en ten dood gebragt. 
L i ïtENAuraë werd al strij
dende gedood, en verschei
dene anderen sneefden even 
als hij met de wapens in de 
hand. Nadat de zamenzwe
ring ontdekt en gestraft was, 
werd de magt der GUISES des 
te grooter. Zij deden te Ro • 
morantin een' bevelschrift 
uitvaardigen , waarbij het on
derzoek der misdaad var» ket
terij aan de Bisschoppen op
gedragen en aan de parle
menten verboden werd. Het 
was de kanselier I/HÓPITAÏX 
self, d ie , hoewel den Pro-
testanten «eer gunstig, dit 
bevelschrift ontwierp; een 
fedelïjk en naar de natuur der 
"«isdrijvjen afgemeten bevel-
Schrift ,. wijl de Bisschoppen 

de ware regters der leer zijn* 
Men verbood den Calvinisten 
vergaderingen te hoftden. 
Men rigtte in elk parlement 
eene kamer op , welke zicht 
enkel met dergelijke geval-* 
len bezig hield , en welke 
men de Chambre ardente 
noemde. De prins van COKK 
oè werd als hoofd der Cal-

•vhiiste partij, in hechtenis 
genomen, veroordeeld , om 

, het hoofd te * verliezen , en 
stond op het punt, om door 
beuls handen zijn leven te 
eindigen, toen FRANCISCU» 
I I . sedert lang ziekelijk, enr 
van kindsbeen af zwak , den 

.5 December 1560, in den' 
ouderdom >an 17 jaren aan 
eenp verzwering in het hoofd 
overleed, waarvan de voch
ten zich niet geheel door het 
oor konden ontlasten. Som
mige «thrij vers verhalen, dat 
deze verzwering doodelijk 
werd, door het vergif, het
welk de heelmeester, die 
een Hugenoot was, onder de •> 
geneesmiddelen mengde, om 
zijne partij van de vrees te 
bevrijden, welke de onver
mijdelijke gestrengheid der 
wétten van FIUNCISCUS I I . , 
aan dezelve inboezemde (Zie 
Mém. de CABTELMV avee 
les Mtet'de JBAÜ m LA*.' 

BOVRBUR.) 

FIUNCISCUS van"Frankrijk > 
hertog 'van Alettgon*, van 
APJOU èn Brtiband, en bloe
der van FRAMCISCUS II.» K A -
BRI. IX. eïi HRNnniK I I I . . 
in 1534 geboren ? stelde zich 
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aan het hoofd der misnoeg
den, toen zijn broeder HEN
DRIK 111. den troon beklom. 

' CATHARINA DE MKDICIS, zij-
ne.moeder, liet hem in hech
tenis nemen ; maar de konjng 
stelde hem weder in vrijheid. 
Hij maakte er gebruik van, 
om nieuwe onluslente ver
wekken- In 1575 stelde hij 
zich aan het hoofd der Bei' 
tres, wijl men hem het al-, 
gemeene stadhouderschap dés 
Rijks geweigerd had. Men be-
bevredigde hem; maar eenïgen 
tijd daarna door de verbon-
denen der Nederlanden ge
roepen zijnde , ging hij , on
danks zijnen broeder het be
vel over dezelve voeren, en* 
maakte zich meesfer van ver
scheidene plaatsen. Bijkwam« 
in Frankrijk terug, doch be
gaf zich weder naar de Ne
derlanden, waarvan hij als 
prins erkend werd. Hij on
derscheidde zijnen moed te
gen den hertog van PARMA, 
Aie Kamerijk belegerde, en 
maakte zich in 1581 meester 
van Cateav-CathbreHs. Hij 
stak in hetzelfde jaar naar 
.Engeland over, om zijn ha. 
weiijk te voltrekken met E-
LIZABETH, die hem om den 
tuin leidde j en die ondanks 
den-ring, welken zij hem 
tot onderpand harer 'trouw 
iJad gegeven, zich niet met 
hem wilde vereenigen. In 
de Nederlanden, terug ge
keerd* werd hij te Antwer
pen als hertog van Brabant* 
en in 1582 te Gend als graaf I 
«•HIJ Vlaanderen gekroond; I 

maar toen hij in het volgende 
jaar, het land, waarvan hij 
enkel de verdediger was, had 
willen onderwerpen, werd 
hij aldaar geheel verslagen, 
en genoodzaakt, om naar 
Frankrijk terug te keeren, 
alwaar hij in 1584, aan do 
teering overleed, zonder ge
huwd te zijn geweest, als 
een ligt-^en eigenzinnig prins 
beschouwd, die de grootste, 
gebreken met eenige goede 
hoedanigheden vereenigde. 

FRANCISCUS VAN BOURBON, 
graaf van Saint-Pol, en 

, Chaumont, in1491 geboren, 
was de zoon van FRANCISCUS , 
graaf van Vendame,^onder
scheidde zijnen moed in 1515, 
in den slag van Marignan. 
De dappere BAYARD, ridder 
geworden zijnde, verleende 
FRANCISCUS ï. na dezen slag 
dezelfde eer aan FRANCISCÜS 
VAN' BOURBON. Deze .veld
heer ondersteunde Mezièret, 
door de keizerlijke troepen 
in 1521 helegerd,namiö»«-
zonen Bapaunte in, en sloeg 
de Engelsch'eh in het gevecht 
van Pas. In den slng van 
Puviu, in 1525, behoorde 
hij tot het getal der krijgs
gevangen veldheeren. ._»» 
redde, zich, en werd in 15,» 
andermaal* gevangen genomen 
door ANTONIÜS DELBVB, «e 
hem te LandHano, v>JtmT 
len van Milane,veimte; VB 
Lansquenetters en H , a" e

a" 
hadden hem in da* g»«J 
verlaten, en zijne. xoiWj 
had zich met de voorhoede 
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naar Paviagered. Hij over
leed te Colignan hij Reims, 
den I September 1545. 

FRANCISCUS VAN' BOURBON. 
•— Zie MONTPENSIER. 

FRANCISCUS VAN BOURBON, 
graaf van MngAien, land
voogd van Piemont en Lotn* 
guedoc, werd óp het kasteel 
la J?èré gebore.n, en was de 
zoon van KARET, VAN BOÜR-» 
BON , hertog van Vendöme-
Zijn moed ontwikkelde zich 
reeds vroegtijdig. FRANCIS
CUS I . vertrouwde hem in 
1513'de aanvoering eens le
gers toe, • met hetwelke hij 
zich meester maakte van ~Niz~^ 
za, in Piémont doordrong, 
Crescentino, Dezana in
nam, en op Paaschmaandag 
van, 1541, de overwinning 
van Cerisoles behaalde. Met 
uitzonderingvan C«?«/, maak
te hij zich in het vervolg 
Weester „van Montferrat. 
Toen deze prins in 'het vol
gende jaar nret een ige jonge 
Heeren spelende eene ver
schansing van sneeuw ver
dedigde, werd hij daarbij in 
1545, in den ouderdom van 
27 jaren gedood. 

t FRANCISCUS VAN LOTHARIN
GEN. — Zi» GUISE! 

FRANCISCUS of FRANQOIS 
((lom CtAUDius en domPHi-
WPPUS), die men, om de 
herhaling te vermijden, in 
netzelfde artikel vereenigt, 

X. DEEI,, • V 

behoorden beide tot de con
gregatie van den heiligen 
VANNES. Dom CLAÜBUIS, te 
Parijn in 1589 geboren , 
werd, na zijne proefjaren 
volbragt te Rebben, naar 
Monte- Catsitio gezonden,om 
er de regels te beoefenen , 
volgens welke de congregatie 
van den heiligen VANNEB nog 
in de bakermat, haar voor-, 
beeld wilde nemen. Dom 
CIAÜDIUS kwam met eene 
constitutie terug» welke hij 
ontworpen had, en werd tot 
voorzitter der congregatie 
benoemd. Hij bevond , na 
eenige jaren ondervinding t 
dat net artikel tier constitu
tten , hetwelk na verloop van 
vijfjaren het openstaan van 
het klooster voogdij schap be
paalde, zonder dat de over
ste op nieuw kon herkozen 
worden, moeijelijkhedenme-
debragt. De andere oversten 
en voornamelijk dom P H I -
liippps deelden in zifn gevoe
len niet; men schreef van 
beide zijden, doch zonder 
zich onderling te overtuigen. 
In 1630, maakte de Paus 
een einde aan het geschil, 
door toetestaan, van den 
overste na verloop van vijf 
jaren op nieuW te herkiezen, 
wanneer; het heil der con- J 

gregatte zulks èisohen zoude. 
De eensgezindheid tusschen, 
de beide broeders leed niet 
door .deze verdeelde gevoe
lens, en nadat dom CI.AU-
DIUS groote diensten aan de 
congregatie bewezen en tot 

http://Ci.au
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twaalftalen voorzitter derzel-
, -ve geweest was, overleed hij 

in de abdij vanSüint-Mie/tèl, 
-den 10 Augustus 1632. — 
Dom PHIUPPÜS, wiens ware 

;iiaam was Ptiivtppm CoiARD , 
•werd te Luneville, In 1579 
„geboren, Hij was naaawe-
lijks 10 jaren trad-, toen zijn 
tïbedverwant, LièNiRius, 
,abt van Senoqes, hem in 
vziji# klooster öpuam , mét 
-oogmerk,omhein totdeszelfs 
-coadjutor temaken. Hij aan
vaardde het kleed van den 
heiligen BËNEDJCTÜS, en toen 
hij zijne beloften had afge
legd, ging hij zijne wijsgee-
rige en godgeleerde éursus 
aan de universiteit van Pohf-
A-MoiMon volbrengen.1 Hij 
beoefende aldaar Ook de 
"Grifksehe taal, en met zoo 
-veel roem, dat hij er zich 
van dien öogenblifc af van 
^bediende, om niet zijnen va
der, ' die in dezelve zéér er
varen was, briefwisseling 
te voeren. In een klooster» 
wënschende te komen, waar 

'de verbetering was inge
voerd, zoo Vérliet bij in 1603 
ïSenones heimelijk, ondanks 
•de voordeel erf, 'die hem al- , 
daar moesten terughouden, ] 
en begaf zich ' naaf Saint' 
Vanne», alwaar hij in het 
volgende jaar zijne gelofte 
aflegde, na de wijsbegeerte 
«n godgeleevdheid te Sainl-
Michel të hebben onderwa
zen, Waar de kardinaal van /.o-
tkaritigen) M verbeteringen 
had ingevoerd; bij WePd naar 
Saint-Vannes ie'rng geroe

pen , alwaar hij aan het hoofd 
van het noviciaat werd ge
plaatst» In 1609 werd hij 
tot kloosterbezoeker, en drie 
jaren later tot prioor der 
abdij van Saint'Airy te Ver-
dun benoemd, waarvan hij 
abt Werd. In 1622 Werd hij 
tot president der vergadering 
verheven. Hij overleed te 
Saint-Airy, den 27 Maart 
1637, na de abdij dier kerk 
té hebbei* doei» herbouwen 
en dezelve met véle kostbare 
zaken te hebben verrijkt. Hij 
was een' religieus vol ijver 
en godsvrucht, die'zeer aan 
dé kerkelijke tucht gehecht 
'was. MARIA JACOBA BOÜETTE 
DE BtEMimj?, eene Benedic
tijner religieuse , heeft zijn 
ièven beschreven, voorko
mende in het 2.e deel der 
beroemde mannen der orde 
van den H. BENEDICTUS. Dom 
PHiiiiPPüs schreef onder
scheidene werken, betrek
kelijk zijn geschil met dom 
CLAUDIDS. Men heeft ondet 
anderen, van hem: l.°ÏVé* 
»or etc. (Schatkamer der 
volmaaktheid, uit de hp*>' 
telen en Evangeliën ont
leend, welke gedurende het 

'jaar vilder de Mi* gele
A

zfn 
worden), Parijs, 1615,,4 d» 
in t2.mo _- 2.* ha Gntde 

etc- (De gteftelijke gids voor 
de :nienwelingen)i " a"J! j 

r e r e , in' 12.?™•—3. ** 
JVavióiat élc.(Het Novici
aatdet Benedictijnen, W* 
een verhandeling over„„" 
kottbaren dood der üene-
dicfijnen), in 12.™ — * 
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Beiwuvellement etc, * (Gees
telijke vernieuwing, den Be* 
nedictynen noodzakelijk). 
— 5.° La Règte etc. (De 
regel van den heiligen lis» 
XEDICTUS, met aanmerkin
gen vertaald), Parijs, 1613 
en 1620. — 6:° Occupalion 
etc. (Dagelyksche bezigheid*-
der Refigienzen). — 7.°Mn-
sèignement etc. (Onderrigt • 
uit den regel ontleend). — 
8.° Courte explication etd. 
(Beknopte verklaring van 
alles, téat er in de Godde
lijke dienst geiegd wordt, 
bevattende de letterlijke 
en geheimzinnige beteehenis, 
van eiken Psalm, met ver
zuchtingen). — <è°LesEx-
ercices etc. (De oefeningen 
der nieuwelingen). Dezelve 
zijn in het Latijn vertaald, 
en waren in bijna al de cön-
gregatien der Benedictijnen 
w gebruik. 

FHANCISCUS DB VlCTORIA , 
dus genoemd naar zijne ge
boorteplaats , een Dominika-
ner, noogleeraar der godge
leerdheid te Salamunka„.in 
1549 overleden , is dé schrij--
ver van onderscheidene god
geleerde verhandelingen, in 
een deel in 8.vo verzameld, 
-onder den titel van Theolo-
gtcts prenlectiones. 

FRANCISCUS VAN JESÜS MA-
£<*•> een- hervormd Karme
liet , te Burgos geboren, was 
hoogleeraar der godgeleerd-
fae*d te Saiamanka, en aN 

W 

A*. • • • . • m 

gemeen definitor oi geeste* 
lijk raadgever zijner, orde* 
Hij overleed in 1677, na in 
het licht te hebben gegeven, 
een e Verhandeling over de 
zedelijke Godgeleerdheid, te 
Salamunka gedrukt, en later , 
te Madrid en te Lyon^ in 
6 dln in fol. herdrukt. 

FRANCISCUS ROMANUS, bij
genaamd broeder RoiKAXus s 
van de orde van den II. Do-
MINICÜS, werd te Geiid in 
1646 geboren. Hij werkte 

'in 1684, op last der staten 
van de Vereenigde Provin
ciën aan den opbouw van 
eenen boog der brug van 
Maastricht. LODEWUKXIV. 
beriep hem eenige jaren daal*-
na naar Frankrijk, om de 
Pont-Royal, (Koninklijke 
Brug), door GABRIEI, begon
nen, erf aan welker ainia-
king men begon te wanho* 
pen, te vpltooijen. Door den 
goeden uitslag van dit werk 
verkreeg hij de titels van 
inspecteur der bruggen en 
wegen, en koninklijk bouw
heer in geheel Parij*. Hij 
overleed in die-stad in 1735. 
Hij was een even aoo goed 
religieus, aJs groote bouw-
kunstenaar, en wQdde aan 
de pligten van zijnen staat 
«1 de «ogenblikken toe, wel
ke hij aan de bouwkunda 
kon ontrooven. 

FRANCIWUS nu QUBSNO». 
— Zie QÜESXOY. 

2 
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FRA-NCISCUS SoNNttis. — 
&ONNIÜS. 

FRANCISCU*. —• Zie verder 
FRAMgOIS-

^ '": FRANCIUS (PETRUS-; , hoog
leeraar der welsprekendheid;» 
geschiedenis en heiGrieksch, 
te Amterdam, waar hij den 
J9 Augustus 1645 geboren 

• werd, reisde door Engelahd, 
Frankrijk en Italië, en ver
wierf eenen nitgebreiden 
•ïoem, toen hij in 1704, op 
*len verjaardag zijner geboor
te» overleed. Er bestaat van 
bem: 1.° Eene Verzameling 
van Gedichten, 1697 , in 
J2.'*io Deze verzameling be
vat heldendichten, waarin al 
tfe weinig verhevenheid voor
komt, herders- en trenrzati-
-gen en puntdichten, het is 
in deze beide laatste soorten 
vooral dat FRANÓIUS uitge
munt heeft, vooral in de 
puntdichten. — 2° Redevoe
ringen ., 1705, in:8.vo — 3.° 

• .Nugelafene Werken,. 1706, 
in 8.vo [De gezamenlijke' 
werken van FRANCIUS zijn in 
3706 bij WETSTEIN gedrukt]. 

FRAKCKofFRANKVON FRAN-
«ENAU (GEOUGE), een genees
heer , in 1643 teMaumburg 
geboren. In den ouderdom 
van 18 jaren werd hij teJe-
na tot bekroond dichter ver
heven: hij verdiende deze 
«er door zijne groote gemak-
kehjkheid, om Hoogduitsche, 
Latijnsche, (iiriekschè en He-
breeawseha verzen te ver-

\ 
vaardigen. Later werd hij, 
achtereenvolgend, hooglee
raar in de geneeskunde te 
Heidelberg en te Wittem-
berg vanwaar de koning van 
Denemarken, CHRISTIAANV» 
hem aan zijn,hof liet komen: 
bij zijne komst, werd hij met 
de titels van Jij f arts* des ko-
nings en geh'eimraad ver« 
eerd. KeizerLEOPOLD voegde 
er in 1692, dien van palts
graaf bij. Zijne gedrukte 
werken zijn i K° Flora Fran> 
cica, in 12.™ — 2." Saiy ra 
medictsy in 4.». — 3.° Ver
scheidene Brieven. Ook heeft 
bij een aantal Handschriften 
nagelaten, die verdienden 
het licht te zien. De Le-
opoldijnsche akademie, die 
•der Ricovrati van Padm, 
en de koninklijke maatschap
pij van honden- hadden hem 
als lid aangenomen. Hij over
leed den 16 Junij 1704. 

FRANCK FBANCKE of FRANKE 
(AUGUSTUS HERMAN), een 
Duitsche godgeleerde, »" 
1663 te Lubek geboren, vol-
bragt een gedeelte zijner stu
diën te Leipzig. Hij sticht
te aldaar met eenige zfl«er 

vrienden, eene soort van con
ferentie over de H. Schrift, 
die nog tegenwoordig bestaat ,• 
onder den titel van Colle
gium philobibttcum. I'redl* 
kant te Erfurt geworden , 
was hij verpiigt die stad w 
1691 te verlaten. De dweep
zucht , welke zijne leerreden 
ademden , haaldo hem deze 
onaangenaamheid op den nai* 
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De keurvorst van Branden' 
burg beriep hem in zijne 
staten, hij begaf zich der-
vya<Hrls en werd hoogleeraar 
in het Grissen en de Oos-
tersche talen te Halle, daar
na in 1698, in de gödge-
leerdheid. Het is in die 
stad, dat hij het Weeshuis 
stichtte. Dit gesticht was 
zoo voorspoedig, dat er in 
1727, 2196 jongelieden, en 
weer dan 130 onderwijzers 
in waren. 'Men gaf er aan 
600 armen, hetzij studenten 
of weezen te eten. Tegen
woordig, zegt men , is het
zelve in verval, en men wil 
Jat de kwakzalverijen van 
eenen zekeren BASEDOW (zie 
dat artikel) veel hebben bij
gedragen , om hetzelve zij
nen luister te doen verliezen. 
FR4NCK overleed in 1727. 
Er bestaat van hem: .1.° 
Leerreden en stichtelijke 
werken , in het Hoogduitsch, 

• 2.° Mei'kodus studii the-
ofogicL — 3.o Jntroductio 
<td leolionem prophetarum. 
•— 4.° Commentatio de scopo 
Mrorum Veteris et Novi-
.Testamenti. _ 5.° Manu-
aictio ad lectionem Scrip- { 
'1um Sucroe, — Q.° Obser.A 

vationes Biblim. De vooroor-
deelen der sekte, welke deoor-
deelvellingeri des schrijvers 
regelde, hebben belet', dat 
z!jne werken buiten de Noord-
sche landen verspreid zijn. 

FHAKCK (SIMON), te Je* 
wppe bij .Intik , in-174!..: 

geboren» onderscheidde zich-
reeds in zijne vroegste jeugd 
in de sphoone letteren , voor
namelijk in de welsprekend» 
heid en Latijnsche dichtkun
de , zoo als men zulks ziet 
door.*de verschillende stuk
ken in de Müses leodienHs 
geplaatst, 1761 en 1762, 2 
dl.? in S.v» In de eerste 
dezer verzamelingen onder
scheidt men een heldendicht,. 

. over de grondvesting de» 
I Ohrrstendoms 'm Jcwan, vol 

bij verdichtsels, bé«ilden en-
gelukkige vergelijkingen. 

, Hetzelve, is gedrukt achtee 
I het lieven van den apostel 

der ïnMënt Luik, 1788. 
Ondei; de stukken van hot 
tweede deel, merkt men op 
de Ode: In impio» seculi 
nostri scriptoren Na den 
geestelijken staat omhelsd te 
hebben , wijdde hij zich met 
ZttUs eenen buitengewonen" 
Ijver aan zijne heilige be
dieningen toe,, dat hij in 1772' 
in zijne geboorteplaats, aan 
eene besmettelijke ziekt» 
overleed » welke hy zich op 
den hals had gebaald , door het 
bezoeken van zieken > met 
eenen ijver > diezijneoverige 
deugden evenaarde. Dat het 
den steller van dit artikel ge
oorloofd zij,, te zeggen: „. 

Hïanibus date lilia plenis 
His saltem accumulera <iomsT 

et fungar inani ••. 
Mtu»er«r JEneifoVU. 

FANCKBSBKBOJ (ABR.WU» 
VAN), Heer van Ludwigs» 
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dorff_ en Schwine, in het § 
prinsdom Oelsy g&i zich 
aan de dweepzucht eener on
bekende en verachtelijke sek
te over» Hijbragfrhet groot
ste gedeelte zijns levens te 
hndwigsdorff, alwaar hij in 
1593 geboren i s , en inlG52 
overleed, door. Men beeft van 
hem een aantal buitensporige 

, •werken, in het Latijn en in 
het Hoogduitsch , vol droomè* 
rijen der Bölimisten. 1.° Eene 
Levensbeschrijving van JACO-
fius BöBRt, stichter dier sek
te. — 2." Vila veternm sapi-

*entnm. — 3.° Nosce te tp' 
«um, enz. Er komen in deze 
beide laatste werken eenige 
platte waarheden voor, in ee
ne menigte onnutte woorden 
verdronken, en met verschei
dene dwalingen doormengd. 

* FRANCKENBERG (JOANNES 
HENDRIK FERDINAND VAN) , 
kardinaal en aartsbisschop • 
van Mechelen, den 18 Sep-
tember 1726, te Glogan in Si' 
lezië geboren\, volbragt zijne 
studiën bij de Jesuiten, en 
werd vervolgens naar Rome 
gezonden, pp het Duitsc&~ 
Collegiei dm er de cursus 
van godgeleerdheid en het 
kerkelijke regt te volgen. 

} Pij predikte voor BENEDIO 
*us XIV., en maakte zich 
vroeg door zijne neiging voor 
«e godsvrucht, en door zijne 
tiaauwkeurigheid om de plig • 
ien van den geestelijken staat 
te vervullen, beroemd. Hij 
werd achtereenvolgend dom
heer van Breslati, groot-

vikari* Van ëorilz, deken' 
van de Stiftskerk van Toss*.» 
Nüs in Praag, naderhand van 
die van Bnntzlau, in Sile-
ziè'. MARIA THERESU , wiens 
onderdaan hij ,was, benoemde 
hem in 1759, tot den aarts-
bisschoppelijken stoel van 
Mechelen , openstaande door 
den dood van den kardinaal 
van AtSACE. De nieuwe 
kerkvoogd beg^f zich dade
lijk naar zijn bisdom en gaf 
zich aan dè bedieningen van 
de bisschoppelijke waardig
heid over. Eiken dag Stond 
hij des morger.s ten vijf ure 
op, en deed de heilige Mis-
offerande, voegde de over
weging bij den arbeid en bij 
de zorg Voor zijne kudde. 
Zijne reglementen voorzijne 
geestelijkheid, zijne verma
ningen voor zijne seminaris
ten , de gewoonte, welke 
hij had, van dikwerf te pre
diken, zijn ijver voor «e 
kerkelijke' diensten, ap» 
herderlijke bezoekingen, al
les bewees in hem even zoo 
veel jjver als godsvrucht. 
Den 1 Junij 1778, benoemde 
hem.Pius VI. tot kardinaal. 
Tot in 1780, was zijn be
stuur té Mechelen vreedzaam 
en vruchtbaar; maar toen, 
na den dood van MARIA U'E* 
RESiA, JOZBP.1I. zijne ver-
beteringsontwerpen ten u"-
vder wilde brengen, volgde" 
,voor het welzijn der gods
dienst, 'als voor <K r f ' £* 
staat», ev«n zoo nade/ '"»# 
besluiten sp^dig op elKan 
der en werden het ondei werp 

http://Jozbp.1I
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Tan ttienigvatdigft tegenver- ' 
klaringen des kardinaals ten 

Ï
;unste der regten der kerk. . 
n 1787 naar Weenen ont

boden, om rekenschap over 
zijn gedrag te geven, sprak 
hij met eerbied, maar met 
vrijheid, en verkreeg de ver» 
gunning, om naar zijne kudde 
terug te keeren. Men had* 
gehoopt, dat JOZEF van zijne 
ontwerpen zoude afzien; maar 
deze vorst verhardde zich 
tegen de hinderpalen, e» de ; 
besluiten werden vermenig
vuldigd. Er werden alge-
meene kweekscholen opge-
rigt, die in A& Nederlanden 
vele tegenkanting ondervon- i 
den} de kardinaal vaardigde [' 
in 1789, ,eette doctiinalebè- • 
oordeeling uit, over het on
derwijs der hoogleeraars rdat 
"S i« vele punten, als be-
rispelij k verklaarde. 0e in
voering van andere nieawig» 
heden5 bragten weldra het ge-
heele land in opstand , en 
JOZEP II . «tierf met de smart 
van zijn gezag miskend en-
z\]ne troepen uit de gewes
ten te hebben zien verjaagd; 
*ij« opvolger, de zaken op 
oen ouden voet hersteld heb
bende, keerde de rust lang
zamerhand .terug, en de bis
schoppen waren de eersten, 
om het voorbeeld van onder
werping te geven; maar nieu* 
We stormen barstten weldra 
over België los. DUMORJK* 
aeod op het einde van 1792 
eenen vjjandelijken inval in 
hetzelve, en zijne troepen 

gave» er eiét aan beklagens-
waardig© gewelddadigheid en-
wanorde oveiv • De', kardi
naal FRANCKBNÏJERG hield zich-
gedurende eenige maanden 
verborgen; men maakte zich 
meester van zijne goederen', 
en «lechts voor- zeer korten 
tijd, genoot hij rust. l)e 
Franschen in. Maart 1793, 
uit de Nederlanden- verdre-
ven zijnde,, kwamen er niet 
geweld, in den zomer van 
üet volgende- jaar, weder in. 
De kardinaal vlugtte naar 
Holland, de smart, 'ihs hij;; 
óndervond, om van zijne-
kudde verwijderd te zijn,, 
bewoog hem, in 1595, om? 
naar Meehelen terug te koe
ren ,. ofschoon de geest 'Van 
het Fransche gouvernement», 
hem niet dan vervolgingen, 
voorspelde. ï>è goederen eir 

: huizen van den aartsbisschop' 
waren? in beslag genomen'y 
en men had hem totsebade-
vergoeding, eene jaarwedde 
van 6000 Franken beloofd n 
die hem nooit betaald werd. 
De kardinaal nam zijnen in
trek in zijn seminarie, en-
leefde er te midden der be
perkingen en angsten* Toen-
hij in 1797 'den eed van haat 
aan het koningschap gewei* 
gerd hart, werd hij naar Em» 
tiierik verbannen, en nam 
zijnen intrek bit» ^e relïgièu-
sen j trinitariasen genaamd. 
Na zijn vertrek» was zijn 
diocees ter proolje aan eene 
schrikkelijke vervolging; de 
verbanningsbesloilen, trof-

r ' 4 . ' • • : • - \ • • 't 
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fen van alle kanten de ge
trouwe priesters. Dezewer--
den opeengestapeld en naar 
Guiane of het eiland Rhé 
vervoerd; anderen verpligt 
om te vlugten en zich te 
verbergen. Het directorium 
had gezworen, om de gods
dienst in Frankrijk te ver
delgen , waar zij sedert lang 
zoo bloeijend was geweest. 
Het verblijf^van den kardi
naal te Emmerik * mishaagde 
nog aan zijne.vijanden, men 
verkreeg een bevel van den 
koning van Pruissen, om 
hem uit die stad en uit al 
zijne staten te doen vertrek
ken. Be eerwaardige pre
laat trok in 1801 naar Ber
ken , dat nog aan den aarts
hertog , keurvorst van Keu
len en bisschop van Mun-
«ter behoorde; en het is Van 
daar, dat hij den afstand van 
zijnen aartsbisschoppelijken 
stoel, in November ISOI , 
overeenkomstig* het verzoek 
van PIÜS VU,, inzond. Het 
volgende jaar begaf hij zich 
naar Breda op het Hollandse!), 
grondgebied. De kardinaal. 
CONSAIVI naodigde hem uit , 
in naam van den Paus , om 
zich naar Rome te begeven, 
Waar de grijsaard verzocht 
den heiligen Vader., om hem 
van eene zoo lange reis voor 
.zijne jaren Je ontslaan, en 
nam de jaarwedde aan, van 
3000 Gulden, die de Paus 
Jïent aanbood, en waarbij 
slechts het eerste kwartaal 
van ontvangen heeft. Ge-
heel aan de godvruchtige Oe

feningen overgegeven en een, 
voorbeeld van onderwerping 
en geduld zijnde, had hij de 
H. Mis den 8 Junij Ï804 
opgedragen , toen hjj door 
eene beroerte getroffen werd, 
en.drie dagen daarna, inde 
levendigste gevoelens van 
godsdienst, in den ouderdom 
van 78 jaren , overleed. De 
Apostolische Vicarius van 
Breda, de Heer VAN DONGEN 
(zie dat artikel), in wiens 
huis hij overleden was, deed 
hem de laatste eer aan, en 
er werden te JMechelen en 
in zijn oud diocees , diensten 
voor hém opgedragen. Eene 
Levensbeschrijving werd om
trent denselfden tijd in het 
licht gegeven; maar men 
heeft voornamelijk tot dit 
art ikel , het belangrijke werk 
van den geleerden VAN HE 
V E L D E , getiteld: Synopsis 
monumenïonim, Gend»1822, 
3. dl,n in S.vo gevolgd. De 
schrjjver haalt ef veledaad-
zake'n, stukken en mande
menten in aan, die tegelijk 
eervol voor den kardinaal en 
belangrijk voor de kerkelijk 
ke geschiedenis zijn; •".{, 
schetst er vervolgens den 1« 
van den even zoo wijzen als 
moedigen prelaat in af, en 
d ie , beurtelings terprooije» 
aan de knevelarijen van eenen 
onriistigen vorst en aan de 
banvonnissen der revolution-
nniren, altijd eenen door de 
voorzigtigheid geregelden',)* 
ver , en eene boven allente« 
genspoed, verhevene stand
vastigheid aan den dag legd* 

i 
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FKANCIOBNSTEIN(CHRISTUAN 
GODÊPRIDÜS) , te Leipzig, in 
1661 geboren, ten in die stad, 
ira door Frankrijk \ Engeland 
en Zwitserland gereisd te 
hebben, den 26 Augustus 1717 
overleden, oefende mét roem 
te Leipzig, den post van ad-
vokaat uit. Hij had een ver
bazend geheugen. Zijne voor
naamste werken zijnj: I,° Ver
volg op de inleiding der ge
schiedeniswnPüFFEXDORF, 
— 2.° Leven,der koningin 
CHRISMA, — 3.° Geschie
denis der 16 e e w 17.° eeuw; 
dat slechts slechte compila-
tien zijn. 

FlUNOKENSTEtN ( JACOBÜS 
AUGUSTUS),- zoon van den 
voorgaande, te Leipzig in 
1734, in den ouderdom van 
44 jaren overleden , na hoog-
Jeeraar, van het burgerlijk 
en natuurregt È.te zijn ge-
.weest, is de* schrijver van 
een aantal Latijnschê werken 
en verhandelingen,' waarvan 
oe meeste slechts compila-
tien zijn onder andere: 1.° 
"l Wlatione bonorum. — 

•*>••• Us jnribns Judceorum 
nyilaribus in Germania. — 
a* Ue tfcsanris e n z . enz. 

FIUNCO (BATTISTA), een Vene t laansch 8chM£r f i n 

lobl overleden evenaarde de 
"ej-waamste kunstenaars van 
^nen tijd in de teekening; 
"'aar h,j W a s zem z w a k i n 

" " koloriet, e n schilderde 
°P «ene drooge wj}ze. 

W i 

* FRANCO (ANTONIO), een 
Portugees, in 1662 te Mon-
talvas (provincie van Alen-* 
tejo) geboren, ging in den 
ouderdom van 15 jaren,» in 
de qrde der Jesuiten, in 
welke hij door zijne gods--
vrucht tsn talenten weldra de 
achting zijner oversten ver
diende; hij bekleedde de ge-
wigtigste posten zijner orde, 
en. zich te gelijkertijd aan 
geschiedkundige nasporiii-
gen toewijdende, droeg hij bij 
tot den roem der maatschap
pij , door de Portugescfie Je
suiten, welke zich door hun
ne godsvrucht, hunne be-
gaafdheden en hunnen ijver, 
het meesteaanbeveelden, be
kend te maken. Pater FK'AN-
co overleed te JËvora den 3 
Maart 1732. Onder de het
zij Latijnsche of Portugesche 
werken van dezen Religieus 
onderscheidt men: l,° Annus 
gloriosus socielatis JESV in 
Lusitania enz., Weenen, 
1720, in 4 " — 2.° Synop
sis dnnalium societatis JESU 
in Lusitania, ab anno 1540, 
usque ad annum,, 1725, 
Augsburg, 1726 , in fol. — 
3.° Imagem do primeiro 
seculo da compatihiu de JE-
sus em Portugal, 2 dl.n in 
fol.— 4t°Imagen do Segun-
do seculo i l dl. In dit laat
ste onuitgegeven gebleven 
werk, komen, volgens de 
tijdrekenkundige orde, de 
belangrijke gebeurtenissen , 
der eerste honderd vijftig ja
ren der maatschappij van 
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JESUS in M provincie van 
Portugal roor. -< 5.° Bc-
knopte woordgronding in de 
Portvgesche taal. — 6.° 
Kene vertolking in dezelfde 
taal van den Indicuhi* M«Ï-
versalis van Pater POMEY 
(Zie POMEÏ). 

. FRANCO. — Zie FKANCHI. 

FRANCS (LAURENTIIIS LE) , 
te Arinlhod, in het Bisdom 
Besancon, den 2 November 
1698 geboren, bragt eenige 
jaren door in de Congrega
tie der Missie, en onder
scheidde zich in dezelve door 
zijne talenten , die hij, na 
dezelve verlaten te hebben 
bij voortduring op eene nut
tige wijze tegen de dwalin
gen van den tijd aanwendde. 
Hij overleed te Parijs den 
24Februarij 1784, e» maak
te de armen der parochie in 
welke hij geboren was tot 
zijne algemeene erfgenamen. 
Zijne deugden beantwoordden 
aan zijne godsdienst, wel
ker pligten hij uitoefende en 
Welker leerstellingen hij ver
dedigde. Er bestaat van hem! 
1.° Lettre' etc. (Brief over 
de magt der duivelen)^ in 
4,to —2.° Les préuves etc. 
{De bewijzen der Godsdienst 
vanJ. <?.), 1751, 8 dl." in 
12.mo _ 3.o Examen etc. 
(Onderzoek der Catechismus 
van den regtschapen man), 
1764, in 12.W0 _ &f> Ré-
ponseetc. (Antwoord op de 
moetjetijkheden tegen de 
Christelijke Godsdienst op

geworpen door / . J* Bovë' 
SEAV) , 1765, in 12.mo *»* 
5,° Observations ets. (Aan
merkingen) op dè wijsbegeer
te der Geschiedenis *n het 
Wijsgeerig Woordenboek, % 
dl." in 8.vo met platen. In 
eenen-Brief aan D'ALEMBKRÏ 
krijt VOJLTAIRE den schrijver 
uit als eenen dommn weet' 
niet,' die een werk in twee 
deelen heeft geschreven fe-
gen de wijsgeer en, dat nie
mand kent noch hennen zal. 
Het boek moet echter we 
bekend geweest zijn, wijl 
het den' vergramden wijs
geer, wiens bescheidene crl-
tiek, bij lieden, die zijne 
dwalingen wederlegden, noen 
geest, noch oordeel aantrof», 
zoo knorrig gemaakt hes». 
- 6.° Examen etc (Onder
zoek der daadzaken y®?™ 
tot grondslag der Chnti* j 
lijke Godsdienst ^dienen), . 

1767, 3 M-"™*2mJ« ! niet gedrukte werken vauae 

zen schrijver zijn 6»^ , 
derlegging van het ff [ 
der natuur,4 dl». ** 
legging der drie IW"*'* 
Deze werken hebben,»« | 
der de verdienste der ^ ; 
lijkheidennaauwkeuHS ! 
te bezitten, « v W * - - 1 

l i i khe id . eenvoud^ .^ ' ; 
gekunsteldheid en ^ J , , 
De uitmuntend? «den 
gen tegen over J* <* 
san van" den tna s° n, 
fijnen iM^S**' W donr d« v v p » « ; 
der ontwikkeling f 
deftigen «n *edig«. 
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des schrijvers; maar zoodra 
men slechts eenigzins over" 
weegt, en den zanienhang 
in eentrekt, gevoelt men 
er de geheele kracht van. 
Deze geleerde had zich, zoo 
als vele der nieuwere al te 
sterk doen innemen, door 
het belangrijke en de schoon
heid van de grondregels der 
oude Grieksche en Perzi
sche wijsgeeren ; maar na 
hunne werken van naderbij 
onderzocht te hebben', kwam 
bij van zijne dwaling terug. 
Hij ontdekte, dat het eene 
list onzer wijsgeeren was, 
van ons uittreksels van Zö-
ROASTER, GONPÜCUTS , en an
dere gewaande wijzen der 
oudheid te geven, om te doen 
gelooyen, dat wij tot eene* 
goede zedeleer, de Christe
lijke Godsdienst niet behoef
den j indien zij de werken 

, «ier ouden in derzelver ge
heel leverden zonden zij zoo 
"vele eenvoudigen niet ver
schalken ; want naast eenen 
redelijken volzin door het 
gezond verstand ingegeven, 
zouden zij er eenen anderen 
stellen, <{je u i t e e n e v o i s l a . 

gene zinneloosheid zou schij* 
nen voor te komen: » Het 
is zeer hekrompen redene--
ren, zegt een kundig god
geleerde, van te zeggen, 
«««danige grondregel der 
4*ri8tel{fka wet wordt in de 
Wijsgeeren gevonden, dus
danige andere in de wetge-
*ers 5 do eene wordt in Simt-, 
«6 andere in Egypte of in 
*aP<in gepredikt, de»« is 

ten tijde vaft JPÏ*GAGORAS 
bekend geweest, gene vijf 
of zes honderd jaren later. 
De rnenschen zijn dus door 
J. C. niet beter dan'door de 
heidenen onderwezen."—Zie 
COLMUS, CaNyucius, EPXO 
TETUS , ZENO enz. 

FRANCOIS (JoANNES K A U E Ï , ) , 

graveur der teekeningen van 
het kabinet des konings, den 
4 Mei 1717 te Nancy uit 
een fatsoehelijke familie ge
boren. Hij begon met net 
zilveren vaatwerk te grave
ren 5 maar hij wâ s voor een 
veel verhevener werk gebo
ren.. Na te Lyon zijne be
gaafdheid voor het graveren 
in koperen platen ontwik* 
keld te hebhen, kwam hij 
tejPary>en 'vondfer bescher
mers. Het is in deze stad, 
dat hij, zegt men,de manier 
van graveren uitvond, die 
het tekenkrijt navolgt, wel
ke anderen aan DEMARTEAU 
(zie dat artikel) toeschrijven» 
Ofschoon deze wijze niets 
voor het oog bevat, kan de
zelve echter dienen, om den 
leerlingen uitmuntende voor
beelden ter beoefening en 
navolging voor te leggen. 
Deze hem betwiste ontdek
king verschafte .hem eene 
jaarwedde van 600 livres, 
en den titel van graveur der 
teekeningen van het kabinet 
des konings. De vervolgin
gen , hem door den nijd be
rokkend , verhaastten zijnen 
dood, in 1769 voorgevallen. 
Hij wag een eenvoudig man, 
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die zich meer bezig hield 
met zijhen arbeid, dan om 
opspraak te maken. Zijne 
voornaamste werken zijn: 
1.° wnTeekenhoek. —• 2-° De 
Verzameling der kasteelen, 
welke de koning van Polen 
in Lotharingen bezette, op 
bevel van dien vorst gegra
veerd. — 3.° Het Wacht-
huis, volgens VAN LOO. >— 

' 4.° De Heilige Maagd, vol
gens VIEN. — 5.° De Portret
ten t behoorende tot de Ge
schiedenis der hedendaagsche 
Wijsgceren van SAVÉRIEN. — 
6.° Een ojrtogt van ruiterij',• 
volgens PARROCEL, buiten
gemeen schoon gegraveerd. 
—i 7.° Het Portret vanden 
Heer Qirjjsyor, eene eeni-

, ge plaat, waarin alle gra-
veerwijzen vereenigd zijn. 

* FRAN$OIS {Dom JOANNES) , 
den 26 Januarij 1722 in het 
dorp Acremont in het her
togdom Bouillon geboren , 

'aanvaardde het kleed van den 
H. BENEDICTUS , in de abdij 

, van "Beaulieu in Argóne, en 
legde er, in den ouderdom 
van 17 jaren, zijne geloften 
af. Hij behoorde tot de 

\. Congregatie van den heiligen 
, 'VANNES, werd met het on-
i derwijs der godgeleerdheid 
• belast, en bekleedde onder

scheidene hooge posten in 
zijne Congregatie, die hij 
alle met roem waarnam; 
hij werd achtereenvolgend 
prioor der abdijen van Saint-
Arnauld en Saini-Clemenl, 
in de stad Metz, "JSadat hij 

eene onregtvaardige bezitne
ming van twee rijke proost-
dijeii ontdekt had ,, welke 
de wereldlijke kapittels, (en 
nadeele van de Benediktij-
nen gedaan hadden, deed 
hij dezelve aan de Congre
gatie teruggeven» Dooreenen 
bijzonderen, smaak tot de be
oefening der geschiedenis 
medegesleept, beoefende hij 
die letterkunde, en"de wer
ken , welke hij in het licht 
gaf zijn vooral belangrijk, 
door de scherpzinnigheid, 
en de * onpartijdigheid der 
critiek. Toen de Fransche 
omwenteling de religieuze 
orden kwam vernietigen, en 
hem aan eenen staat onU 
rukken dien hij beminde, 
begaf hij zich naar het vlek, 
dat hem had zien geboren 
worden, en hij over eed m 
hetzelve den 22 April I7JI-
Men heeft van dezen geleer
den Keligieus: l f ^ 
re etc. (Geschiedend ^ 
Metz), metdom'ü^oomvr, 
Metz, 1769 en volg. 3 a ^ n ' 
.4 dl.nin4.t0inetdebewjs 
stukken. - 2.° Oictton^r 

Keltisch en of'ff'^ 
Woordenboek , "om lot 9 » verstand te dienen der om 

wetten en overeenkomst^ 
Bouillon, -1 .OT-i » * W 
3. ' Bibliothèqtie etc. (M 
meene Biblmiheeh der^ora 
van den H- -BBVBfffi 
enz), Bouillon, 1»' ' 
#*& 4.» m **J«£ 
werp S«vomd/T™AVesW< 
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welke bij on dei* den titel 
van Ckartes auslrasienties 
zou in het licht geven; ook 
werkte hij aan. de Geschie
denis van Chalon^ènr-Mar-
ne, volgens hetzelfde plan, 
hetwelk hij voor de Geschie
denis van Metz gevormd 
had; eindelijk heeft hij eenen 
kloosterregel ontworpen.voor 
religieuzen, van welke orde 
dezelve' ook wezen mogen. 
De omwenteling en zijn dood, 
kortdaarna voorgevallen, heb
ben het in het 1'jcht verschij
nen dezer werken belet. 

FRANCAIS. —• Zie verder 
'FtUNCISCUSi 

FwNgoisÊ, •— Zie FRAN-
ClSKA. 

, FRANCOUNI (BALTHASAR) , 
in 1650 te Fermo in het 
markgraafschap Ankona ge
boren , werd in 1666 Jé-
*«»ti; onderwees met roem 
«e wijsbegeerte *en godge
leerdheid te Rome, en over-
eed w het Romeinsch Col-

'fgie, den 10Februari] 1709. 
den roem nalatende Van ee-
nen deugdzamen en geleer-
tiMehsTs' Zijn boek ge^ 
Weid: CiericJ Ramanus 
contra nimium rigornm mu~ 
JJw, t e B 0 m e m e t d e s e . 
^goedkeuringen in 1705, 
Z iïZ°lgm« t e Munchen 
L i «edrukt, heeft ten 
t ™' ?m «everwijtingen der 
•»8B«"sten , en vooral van I 

™«W AHNAULO, tegen de * « * > . Waaro|) |l|et) inAe I 

kerk het Sacrament van 
boetvaardigheid bedient, te 
Wederleggen. 

FRANCOWITZ ( MATTHIAS 
FiACa), te Aiéona in llly-

. rié'"den-3' Maart 1521 ge
boren , is onder de protes-
tantsche godgeleerden be
kend onder den naam van 
FtAGCUS itI,YRICÜS. LüTHER 
had in hem eenen vurigen 
leerling: deze dweeper vér-
zette zich met geweid te
gen het interim van KAW:I. 
V., en tegen de bevredi-
gings - ontwerpen. • IJij had 
grooteiijks deel f aan de za-
tnenstelling der Centuriën 
van Maagdeburg (Zie JUDEX.) 
Er bestaat van hem: 1." Ca
talogus van de getuigen der 
•waarheid, Frankfort, 1672, 
in 4 to (Zie EISESGREIN). — 
2." Mitste latina antiqua, 
in 8.vo, Straatsburg, 1757. 
De zeldzaamheid van dit 
boek, heeft het zeef duur 
gemaakt. Deze liturgie be
vat het geloof en de oude 
gebruiken der Roomsche 
kerk. De'Protestanten meen
den , dat dezelve eene getui
genis tegen de CathoJijken 
zoude zijn; maar toen zij 
ontdekten, dat dezelve wa
penen aan hunne tegenstre
vers verschafte, stelden zij* 
alles in het werk om er al 
de exemplaren van te ver
nietigen'; en dit is dè oor
zaak van derzelver zeld
zaamheid- Men vin3t de
zelve echter in haar geheel 
in de jaarboeken van pater 
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iK CotNTE, en in de Litur-
giën van den kardinaal Bo-

« NA. FRANCOWITJ! heeft een 
Appendix tot zijne Missa 
laiina geleverd in zijne uit
gave van SULPITIUS SEVERUS , 
£azelt 1556, in 8.vo Nog 
heeft men van hem eene me
nigte hevige Verhandelingen 
tegen de JRoomsche kerk. 
Hij wil er in bewijzen, » dat 
de pauselijke Waardigheid 
eene uitvinding des duivels, 
en dat de paus zelf een dui
vel is." A.1 de werken van 
dezen woedenden geestdrij
ver zijn niet zeer geineen. 
Degene, die in zotternijen en 
armzaligheden belang stel
len , kunnen de Catalogus 
derzelve in het 24 e dl. der 
Memorien van NitiEROïf 
; vinden. Hij overleed te 
' Frankfort aan den Mein , 
den 11 Maart 1575. RJTTER 
heeft in 1723 te Frankfort, 
ïn 4.W, een verslag over het' 
leven en de werken van 
FI.ACCUS IMWRICÜS* in het 
licht gegeven, en twee Ja
ren "latei* i s er eene zeer 
vermeerderde uitgave van 
«erschénen. 

FRANCO,. — Zie BERKHËY. 

FRANCÜS , een Trojaansch 
Vorst, welken men voor 
eenen zoon van HectoR houdt. 
Men zegt, dat hij ziéh m 
de verwoesting van Trojé 
naar Germanië begaf, en 
dat van hem de Franken af
stammen. Maar men begrijpt 
ligtelijk, hoe. ónstëker <|èze 

oorsprong i s , vooral, wan» 
neer men overweegt, dat 
zelfs hét bestaan der stad 
Troje, en van al hare zoo 
verdedigende als aanvallen
de helden in twijfel is ge-
trokken. Zie HOMERUS. 

FRANCÜS (SEBASTIAAN), 
een beruchte wederdooper 
der 16.B eeuw, gaf onder
scheidene schriften, vol dwa
lingen5 en „dvveeperijen in bet 
licht. De godgeleerden der 
Augsburgsche geloofsbelij
denis, te Smattalde in 1510 
vergaderd, belastten ME-
IANCHTJHON» hem te wederleg? 
gen. FRANCÜS gaf nog een 
zeer hekelachtig geschrift, 
legen de vrouwen •»n

J*
e' 

licht; hij werd wederiegd 
door JOANNES FREBEROS, en. 
door LUTHER, die zich gaar
ne met de zaak der sekse 
belastte. 

FrtANGIPANt, orFWKBIj; 
vxn (FRANCSCÜS CI«USTO;< 

' P E J , /Graa f van), 8«hoo«" 
broeder van den Craaf van 
Sereni, trad met hem * 
eene zamenzwering» «eë 
keizer LEOPOW,L^«s

v
e

a
e; ! der voornaamst, hoerfdenv8»; 

den opstand der Hongaren, 
rdie in. 1665 begon. » , 
hoofdpunten der >eschu; t : 
«ing tegen . P»*»«'MW "„ï; 
la/al » i*r **ft-$, \ 
dev werd hij tot W ^ V 
wen der régt^ hfl«d f 1 

|| onthouding ntoati^ 
zijne goeder«« Wf*6" 
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beurd, en zijn geslacht van 
dèn adeldom vervallen ver
klaard; de uitvoering van 
dit vonnis geschiedde open
lijk te Neusladt; vvaar hij 
gevangen za t , den 30 April 
1671» FRANGIPANI stierf niet 
véle onderwerping en gela-
tenheid. [De andere hoof' 
dèn der samenzwering, SE> 
RENI en NADASTI, werden 
niet FBANGIPANÏ onthoofd.] 

* FRANKEJOANNES PETBUS), 
een beroemd geneesheer uit 
eene oorspronkelijke Fran-
sohe familie, te Rodalben 
in het groot hertogdom Ba
den, den 17 Maart 1745 ge-
boren. Hij studeerde te 
Pont-a-Moussón, waar hij 
den doctoraten hoed ontving. 
"Ü Verwierf roem ïn de uit
oefening van zijn feeroep, in 
Lotharingen, ' te Bitche, 
waar hij eenigert tijd woon
de en op vele andere plaat
sen van Europa, De prins-
bisschop van Spiert, be
noemde hem tot zijnen ge
neesheer, e n , ir, 1784, ver
l e g l,ij den titel van raads
heer des hofg Van den jco-
"™g van Engeland en dén 
f neeskundigen leerstoel aan 
«e universiteit van Gotliti-
**»• In 1785 zich naar 
f « f e » begeven hébbende, 
deed hij er zulke schoone 
p e z m g e n dat de keizer 

. ••"« tot keizerlijk en ko-
"Wklijk raadsheer «fes be-
«'Ws verhief én hem tot 
Hoogleeraar v a n . d e clini-
,fihe geneeskunde aan de u-

niversiteit vart Pavia be
noemde. Zijn roem nam 
hand over hand toe, en o-
ver al oogstte bijleer en rijk
dommen. De keizer beriep 
hem naar Weenen terug, en 

•vertrouwde hem het bestuur 
van ( het groote ziekenhuis 
dier stad toe, in welker u-
hiversiteit hij denzelfden 
post bekleedde dien hij in 
Pavia waarnam. Op uit-
noodiging van den keizer van 
Rusland, PAUL I . begaf hij 
zich in 1794 naar Peter*-
burg. Eerst clinisch Hoog
leeraar aan de universiteit 
van Wilna, werd hij zulks 
vervolgens te Petersburg; 
kort daarna gaf men hem 
den titel van lijfarts des kei* 
zers , met den rang van ge
neraal majoor. Hij . bleef 
veertien jaren in Rusland, 
waarna hij naar Weenen wil
lende terug keeren, keizer 
AfcEXAiWEn hem het brevet 
eener jaarwedde van 3000 
roebels gaf. Hij is in die 
stad, in December 18#4 in 
den ouderdom van tachtig 
jaren overleden. FKANK i« 
de schrijver van verscheide
ne werken, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° Epistola 
invitatoria a'd eruditos'de 
communicandU qvm adpoliti-
am medióam spectant, prin-
cipum et legistatorum decre-
•Htj Manhéim, 1776, in S.VÖ 
i . 2 " Regel over de genees» 
kundige policie 'in het hoog-
duitsch), ibid 4 <ll.»in8.v<V 
1777, 1785- — 3.°Ontu>erp 
eener tlinische school* of 

http://van.de
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leerwijze om de geneeskun
dige praktijk in een acade
misch ziekenhuis te onder
wijzen, in het Fransch; 
Weenen, 1790, in 8,vo; de 
Stijl van dit wérk is niet 
geer naauwkeurig. FRANK 
schreef in het hoogduitsch 
en latjjn met meer roem, 
in welke talen zijn stijl voor 
classisch kan doorgaan. — 4.° 
De curandis hominum mor
tis, Manheim, 1792, 1807, 
6 dl.n ïn 8.vo Hij heeft een 
werkje over zijn • leven na
gelaten , 'dat tot t i ter heeft: 
— 5t° Levensbeschrijving 
van Doctor JOAXHBS PJB-
XRÜS J>RANK door Hem zel-
veh beschreven. Zijn zoon 
JOZEF volgt met roem het 
beroep zijns vaders en is de 
schrijver van vele zeer ge
achte geneeskundige werken. 

FRANKE. — Zie FRANCK 
(AUGUSTUS HERMAN.) 

FRANKMN (BENJAMIN) , in 
1706 te Boston in Nieuw* 
Engeland geboren, en te 
Philadelphia in Amerika , 
den 17 April 1790 overle
den, van eenvoudige Cor
rector van drukproeven, ge
lukte het hem, zich eenen 
beroemden naam, onder de 
geleerden en staatkundigen 
te verschaffen. Hij legde 
zich bijzonder toe, om ver
scheidenheid* in de uitwerk
selen der electriciteit opte-
sporen, en om dezelve tot 
eene theorie te doen dienen, 
welke een juist denkbeeld 

dezer zoo fijne en bewonde
renswaardige vloeistof kon 
geven. Ofschoon al zijne 
denkbeelden de goedkeuring 
der geleerden niet genoten 
hebbén, kan men echter niet 
ontkennen , dat hij licht over 
dit onderwerp heeft ver
spreid , en dat vele zijner 
gissingen op de , ondervin
ding gegrond zijn. In de
zen <rang willen wij niet 
Stellen , zijn stelsel der blik
sem-afleiders, eene, empiri
sche uitvinding, tenminste 
nutteloos, maar wezenlijk 
gevaarlijk, zoo als zulks 
uit de, theorie zelve, en 
meer nog door op eene treu
rige wijze vermenigvuldig
de voorbeelden blijkt.- (Zie 
KIRCHMAN , PRINGLE).' Zijn 
ontwerp, om de onstuimige 
zee door olie en vetstoffen 
te doen bedaren, is thans 
als eene volslagene begoo
cheling erkend. Men weet, 
dat hij veel heeft gewerkt 
aan de onafhankelijkheid der 
Ëngelsche volkplantingen m 
Amerika, en het is om dio 
reden , dat de Nationale ver
gadering van Frankrijk eenen 
rouw van drie dagen heeft 
bepaald, om zijne gedachte
nis te vereeren. Intusschen 
heeft de oorlog, waarin hij 
frankrijk heeft medegesleept 
een oneindig kwaad aan dat 
schoone rijk berokkend, en 
men kan ' zeggen , ^ d e 
zelve deszeifs geldmiddelen 
in de grootste verwarring 
bragt. » Men liet ons, «egt 
een schrijver dier natie, te-
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gen al de regels der gezonde 
staatkunde en der billijkheid 
aan, een en verschrikkelijk, 
kostbaren oorlog ondernemen; 
een oorlog, die even zoo 
dwaasseJijk geleid,werd, als 
hij ligtzinniglijk begonnen 
was; een oorlog, waarin 
de natie genoodzaakt werd, 
om zich als zegepralend te 
heschouwen, wanneer zij niet 
geslagen was , en niet altijd 
had zij dezen vreemden roem; 
een oorldg, die terwijl hij 
aanonze mededingers, on-
metéJij ke uitgestreklbeden 
van grondgebied ontnam, . 
waarin hunne magt en hun 
handel, met meer pracht, 
dan wezenlek nut voor hen 
overvloeiden, hun veel meer, 
dan het gelijkwaardige heeft 
teruggegeven, wijl een voor 
ons meer vernederende dan 
foordeelige vrede, door een 
noodlottig handelverdrag is 
gevolgd, da t , ongerijmd in 
vole van deszelfs schikkin
gen , in alle vernielend i s , 
en waarvan men moet voor
onderstellen , dat het doel 
l s geweest, om Engeland 
voor de verliezen in Ame-
Ttka. schadeloos te stellen, 
«oor aan hetzelve 'va Europa 
*e» koste van Frankrijk, 
" e schattingen te verzeke-
* e n , welke het uit het an
dere werelddeel niet meer 
*°n bekomen." Voor het 
0Ver 'ge is het welligt dit 
g^igtspunt zelf, dat den 
naam van FRANKUN aan de 
nationale vergadering dier- .. 

* • DEEL. X 

baar heeft gemaakt, w(jl z# 
in dat opzigt aan hem haar 
bestaan te danken heeft. Deze 
beroemde man, had zich nog 
boekdrukker zijnde, een zon
derling grafschrift vervaar
digd, waaruit men ziet , dat 
hij omtrent dien tijd sterker 

'aan de opstanding geloofde, 
dan toen hij aan VOLTAIRE den 
zegen voor zijnen zoon vraag
de. Maar het schijnt echter, 
dat hij eindelijk tot dat geloof 
was teruggekomen, wijl hij 
wilde dat het opschrift op 
zijn graf zoude gesteld wor
den. Zie hier eene letter
lijke vertaling van hetzelve:'*; 

•'.;••' Het ligchaam 
van den Boekdrukker BENJAMIN 

FRANKUN , 
(gelijk aan den omslag van 

'..' een oud bbek), 
wanneer er de inhoud uitge- • 

scheurd , 
en hetzelve van titel en ver

guldsel beroofd is), 
dient hier tot eene spijs voor de 

Wormen-,, , t 
doch het-werk siel f zal niet ver

loren zijn} 
want het zal 

(zoo als hij altijd gehoopt 
heeft), . 

eenmaal in eene nieuwe en fraai-
jere uitgave, .•• 

door den schrijver herzien en 
verbeterd, 

weder versöhijnen, • 

Men kan over het leven van 
dien buttengewonen man raad
plegen ; de Geschiedenit zijns, 
tevens aan zijnenzoon gérigt. 

FHANTZ (WpiiFGAKfi)» een 
Luthersche godgeleerd-, ... 
1564, te Platten in » « 
Voigtland geboren, werd. 
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Hoogleeraar in de geschie
denis en daarna in de God
geleerdheid te Wittemberg, 
alwaar hij in 1628 overleed. 
Er bestaat van dezen schrij-
ver: I.° Animaliwnhisloria 
sacra, 1665,, in .'12.no, 
Bretden, 1687, 2 dl.n in 
8,vQ; een zeer gezocht en 
belangrijk werk. — 2»° 
Trdctatus de interpreta.Ho' 
ne facrarum scripturarum, 
Ï634, in 4.t°; en andere 
werken, waarin » indien men 
eenige sekte-vooroordeelen 
uitzondert, nuttige zaken 
voorkomen. De beroemde 
JSCHEUCBZER heeft tot zijne 
Phytica sacra de Historia 

* animalium geraadpleegd. 

FRANZ (JOZEF) , een Jesuit, 
te 'JjittZ'i in 1703 geboren, 
was hoogleeraar der proef
ondervindelijke natuurkunde 
aan d» hoogeschoot van\Wee-
tien en later bestuurder Van 
die der Öostersche talen in 
1754, in dezelfde stad, door 
MARIA" „TiiEBEsiA gesticht. 
Pater FIUNZ'Werd algemeen 
geacht, en om zijne begaafd-
heden en om de zuiverheid 
zijner zeden. Men heeft van 
hem: 1«° Vissertatio de na
tura electri, Weenen,l751 
Jn 4.to — 2.° Spel van Ge* 
egraphitche Kaarten, ibid, 
1759. Men schrijft hem een 
klein tooneelstuk toe. GOD-
FBIEO VAN BOUILLON ge
naamd, door de kweekelin-
gen van de akademien der 
OosteTsche tajen, den 18 De-

. cember 1787.,' voor hunne 

doorluchtige stichters ge* 
speeld , Weenen, 1761» in 
8.vo De sprekers drukken 
zich uit, in deTurkscheen 
Fransche talen ; deze laatste 
is met eene bijzondere zui
verheid geschreven. Pater 
FRANZ is den 13 April 1776, 
drie jaren na de vernietiging 
zijner orde, overleden. 

FBASSEN (CLAUDUISJ , in 
1620, in de habuurschap van 
Peronne, in Picurdijë ge
boren , algemeen geestelijk 
raadgever (définitor) van den, 
regel van den heiligen FBAN* 
CISCUS, doctor der Sorbonnet 
en Gardiaan van Partftt 
overleed iri 1711. Deze re
ligieus was met roem ver* 
schenen in het algemeene 
kapittel zijner orde, te To-
ledo in 1682 gehouden, en 
in dat van Rome in 168»» 
Met uitzondering dezer beide 

reizen, leefde hij steeds m 
eene volslagene afzondering' i. 
De voornaamste vruchten zijj / 
ner Werkzaamheden zijn: 1-
Philosophie (Wijtbegeerle), 
onderscheidene malen »n *. 
dl.n in 4.» gedrukt. — * 
Eene Théologie (Godgeleerd* 
keid), in 4 dl" iff fol. \a" 
rijs, 1672. Dezelve is be
ter dan zijne wijsbegeerte, 
die echter goed was voor 
zijnen tijd: de redeneerkunst, 
de bovennatuur, en zedekun-
de, worden er zeer wel m 
behandeld, er komen, «o» 
als zulks toenmaals ,ge.1fu* keiijk was, verscheidene 
meèrspitsvinnige dan belang-

http://'12.no
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ïijfee pndierwerpen in voor, 
doch die dienen om den geest 
te oefenen (zie DUNS, OC-
C*M). — 3.° Disquuitiones 
Mlicce, Parijs, I682/2dl.n 
in 4,to, het l.e over den Bij
bel in het algemeen, het 2.e 

over de vijf boeken van Mo-
?ES,; met vermeerderingen 
herdrukt, Lucca, 1764, 2 
dl;n in fol. De geleerde aan
merkingen schitteren in dit 
werk; maar men zou er meer 
orde en naauwkeurigheid in 
wenschen. Men verwijt hem 
in. het Evangelisch 'betoog 
{IhmomiraHon Evaiigéli-
gite) van den Heer HUET ge
plunderd, en fijnen diefstal 
met eene Hst bedekt te heb
ben, die den letterdieven 
wij algemeen is. Op aan
stoking van LODEWIJK FER-
RANO, hekelde hij deftdoor-
luchtigen prelaat, op eene 
met zeer bescheidene wijze, 
J«aar in het vervolg vraagde 
h« .pr den beleedigde ver-
gittéms over. 

PRATTA (JOANNES), een 
ttahaansch dichter, uit eene 
adellijke familie van Vero-
««» die in de zestiende eeuw 
«etde, liet Herderszangen 
ja.i en een heldendicht Mal-
*««« genaamd, door TASSO 
Rrootelijljs geprezen. Dit 
JichtBtuk werd in, 1596, 
MJ het leven des dichters, 
«« Venetië in 4.to gedrukt; 

t PIUUENMB ('HENDRIK) f q« eerhaam Van e c n e f l {,„. | 
" X 

| roemden ssanger uit het laat
ste der 13.e en het begin dep 
14.e eeuw» van wiens levens» 
bijzonderheden men niet am 
ders met zekerheid weet* 
dan dat hij te Menz zijne 
kunst heeft uitgeoefend, ei* 
aldaar in 1317 overleden j»« 
Volgens het gevoelen vat» 
sommigen, *zoü hij D.i" der 
godgeleerdheid en domheer 
te Menz geweest zijn. Hij 
komt anders onder den naam 
van HENDRIK VAN MISZEM 
(MEISZEN) voor. In zijne ge
zangen prees hij voorname
lijk de deugden van het vrou
welijke geslacht. Waaront 
hij door de vrouwen ook zoo 
hoog op prijs werd gesteld, 
dat, zoo als men zegt, vrou
wen hém eigenhandig naar 
het graf droegen» zijn graf 
met tranen bevochtigden, en 
zoo veel wijn over hetzelve ' 
uitstortten, dat dezelve dooi 
de kerk stroomde. In de 
Verzameling * van MANKSSB» 
en eenige andere handschrif
ten , komen gedichten van 
hem voor» 

FBAVITAS.—Zie FtAviTAS. 

FBEABD DU CASTEÜ (RU-
DOM? ADRIANOS), te Bayevx 
geboren» vereenigde metde 
maatschappelijke deugden de , 
hoedanigheden van een regt-
schapen man. ' Zijne" vrije 
oogenblikken waren verdeeld 
tusschen de beoefening der 
meetkunde en da aankwe
king der Moemeni H(J ov&i-
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ïeed den 1© Maart 1766,na 
in .'tiet licht te hebben ge-" 
geven: \.° Elémens etc. 
Wrohdregels der meetkunde 
vanEvchiDEs), Parijs, 1740 
in 12.™» — 2.° Ecole etc. 
{Schol van den bloemist), 
ib id , 1764, in 12.mo Deze 
werken zijn in eenen zeer 
zwakken styl geschreven. 

FREARD. — Zie CHAMBBAÏ 
(ROELAND). 

FREDEGARIÜS , na GREGO-
RÏÜS van Tours , de oudste 
Fransche geschiedschrijver, 
l i j genaamd Sehoiasticus, 
wjjl men "vroeger met dien 
naam! de mannen vereer
d e , welke zich door hunne 
schriften onderscheidden. Hij 
schreef op bevel van CHM.-
<DEBRAND,' den broeder van 
KAREL MARTEL, eene Kro-
ntj'kt welke- men in de ver» 
zameling der geschiedschrij
vers van Frankrijk van Dü-
•CHESNE en dom BOUQUET aan-
treft» Dezelve gaat tot 641. 
Zijn stijl is ruw en heeft 
«en« gebrekkige woordvoe
ging. Hij loopt daarenboven 
al té snel over belangrijke 
gebeurtenissen heen. Doch 
hoe beknopt hij ook wezen 
moge,, moet men echter voor 
Jat gedeelte der geschiede
nis van Franhryh, tot hem 
zijne toevlugt.nemen. Zijne 
fcronijk heeft eenige vervol» 
ge r sgehad , die dezelve tot 
het jaar 768 gèbragt hebben, 
ftïen .schrijft hem. ook een 
Kort' begrip der geschiede

nissen van OREGORWS van 
Tours toe, waarin hij zich 
tot het afschrijven van dien 
geschiedschrijver bepaalt. 
jjÖit Kort begrip maakt het 
vierde boekuit der Kr omj'/i, 
waarvan de drie eerste eene 
compilatie zijn ,'.'. uit Jy-
Liüs APRICANUS , EÜSEBIUS , 
den heiligen HIERONYMUS, 
IDACIUS ; dezelve eindigen 
met den dood van BEMSAHI-
us . Hét Vijfde boek begint 
«iet CHILPERICH, en gaat tot 
het jaar 641]. • 

FREDÉGONDE , vrouw vaa 
CHILPERICH I . , koning van 
Frankrijk , in -543 \.&Mont-
Tiidier, uit eëne geringe fa
milie geboren, ging eer^tin 
dienst vari ANDOUARU, eer
ste vrouw van dien vorst. 
Zij bediende zich van al ha
ren geest , en van hare ge-
heele schoonheid, om hem 
haar te doen verstooten.Cmt" 
PERICH nam eene tvreèie 
vrouw; FRÉDÉGONDE liet de
zelve vermoorden, fen ver
kreeg het bed. en den troon * 
welke zij bekleedde. Dit 
gedrog ' van heerschzücht 
én wreedheid, boezemde ha
ren echtgenoot eene menigte 

Wreedheden i n , welke »J 
hem ook hielp, bedrijven. 
Op haren raad, overlaadde 
hij zijne onderdanen met be
lastingen, en deed zfine» 
broeders den oorlog aan. FRE-
DEGONDE ondersteunde zijne 
wapenen, door het staal en 
hetjrergif. Zij deed *»EG-, 

BERJUWEROVÉU* , CifiWW 
' f . • • 
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üS» PR&TEXTAS enz. ombren
gen. Na den dood van CHIL-
IPEBICH, wapende zij zich te
gen CHILDEEERT , versloeg 
in 591 zijne troepen, ver
woestte Champagne, en her
overde Parijs met de nabu
rige steden, welke men haar 
ontweldigd had. Zij over-

" leed in 597, overladen met 
. roem door hare dapperheid, 

en met schande door hare 
misdaden. Zij werd begra--
Ven te Saint*Germain-aes-
Prés. Wij spreken in dit 
artikel volgens het groot
ste aantal geschiedschrijvers. 
Het is echter waarschijnlijk, 
dat de algemeene haat, de 
ondeugden en onheilen aan 
FRÉDÉGONOE toegeschreven, 
merkelijk vergroot heeft. 

f FREDERIK óf FRÈÖEBI-
cus I, (Heilige),, achtste bis
schop van Utrecht, was uit 
vriesland oorspronkelijk, in 
Welk gewest zijne ouders , 
als van adellijke afkomst > 
net slot Adelen bewoonden; 
volgens sommigen was zijne 
"loeder KRÓNEVEIAA y eene 
dochtervan ADGIIAÜS, twee
oen koning der Vriezen en 
zoon van RADBODUS ; zij voed
de haren zoon in alle Chris
telijke deugden'op, en stelde 
hem onder het opzigt van 
«iXFRiDus, bisschop van 
Utrecht; — na den dood van 
dezen RIXPRÏDÜS , werd FRE
DERIK met aigemeene steni
gen i tot de waardigheid van 
ay«ea overleden leermeester 

verneveny «1» zijnde een 
vreedzaam en bonlinnens-
waardig man, en met eenen 
bijzonderen ijver voor de 
Godsdienst bezield. Jfeizef 
LODEWIJK de Godvruchtige r 
stelde bijzonderen prijs op 
hem, en kwam zelfs met 
zijne gemalinne %& Utrecht r 
om' hem tot bisschop te hel» 
pen bevorderen, Welke waar-, 
digheid FREDERIK echter te
gen zijnen zin aanvaardde., 
Een ijverig herder zijnde, 
heeft hij zich, na zijne ver
heffing, dadelijk op weg be
geven, om de bewoners vai» 
het eiland 'Walcheren, vaa 
hunne bloedschandigé huwe
lijken aftetrekken, en hét 
gelukte hem,, de Schuldigen 
na behoorlijke boetplegingea. 
niet God en de Kerk weder 
te verzoenen. 'Daarop ging; 
hij door den Hi Kanohik 
OnuiiPUS ondersteund ,"• ia 
Vriesland de Ariaanschè en. 
Sabelliaansche ketterij, wel
ke aldaar \vas doorgedrongen," 
bestrijden s waarin hij vol
komen slaagde, volgens som
migen , had FREDERIK aicli 
ook ijverig bemoeid, om voor
noemden keiaer LODÉWWK , 
te doen seheiden van zijne 
gemalin JUDITH „ wijl zij hem-
te na in den bloede bestond. 
De keizerin vreezeride,'dat 
de keizer daartoe mogibe-
Willigen, kocht twee boos
wichten oin, die den bis? 
schop, terw§l hij in de ka
pel van den H.loANNEsrf«» 
Dooper in de $/. Salvittor's 
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fcerk, wat meende te gaart 
bidden , door en door de iie-
jEen «taken. Men zegt, dat 
h i j , den steek ontvangen 
hebbende, zou uitgeroepen 
hebben: Ik ben vermoord om 
de waarheid % om de zacht
moedigheid en geregtigheid. 
Daarop sleepte hij zich naar 
«enen onderaardschen graf
kelder, alwaar hij zich plat 
ter aarde Wierp« en onder 
het zingen van dit vers uit de 
Psalmen: Ik zal den Heere 
bekagen in het landschap der 
levenden, op den 18 Juli] 
638, zijne heilige ziel, aan 
zijnen Schepper overgaf* 

•\ FBEDERIK I I . , TAN Si-
«hc, bisschop van Utrecht. 
Zie SIHIK» 

' • •'. f FREOERIK III. , VAN Bï,AN* 
KENHEIM, bisschop van U-
irecht* Zie BI,ANKENHEIM. 

• f FREDÉKIK: IV., dé S6,e 
in den rang der Utrechtscbe 
bisschoppen, volgde in het 
jaar 1496, op DAVID VAN 
BouRGONDië. Hij was eén 
Zusters-zoon van den mark
graaf FREDERIK VAN BADEÜJ. 
Met eenparigheid van stem
men verkozen zijnde, werd 
hij door den Pau's bevestigd» 
Beeds in het begin zijne* 
regering moest hij oorlog 
voeren tegèh de Groote Gaar
de,' dat i s , tegen den afge-
dankten hoop krijgsvolk, die 
vroeger had gediend onder 
hertog AMJERTUS VAN SAKSEN, 
éérst landvoogd en daarna. j 

Heer van Vrletlantt. Dezelve 
waren meer dan 400 man 
sterk, en rigtten om, enbïj 
Deventer groote verwoestin
gen aan. Doch de bisschop 
door de Gelderschen. onder
steund , versloeg hen. De 
hertog van Kleef had, ter* 
wijl MAXIMIUAAN , onder 
DAVID VAN BOURGONDIÖ , Z7-
trecht hield belegerd, aan 
de stad eene aanmerkelijke 
som gelds geschoten, welke 
hij niét terug kon bekomen. 
Dit verbitterde hem zooda
nig , dat hij de nog overge
blevene Groote Gaarde,an
dermaal in het Sticht zond, 
alwaar deze woeste hoop» 
gruwelijk huishield. Doch 
de bisschop wist hen, zoo 
wel te onthalen, dat zij naar 
Kleef togen, en aldaar wraak 
namen , over hetgene, \vat 
hun te Utrecht wedervaren 
was; waarop de vrede lus» 
scheri deze twistende partijen 
volgde, In het jaar 1503» 
Jcwameh de Gelderschen, na
dat zij HilHersiM in brand 
gestoken hadden, naar de 
Bild, nabij de stad Utrecht. 
Aldaar lag de hertog, met 
bijna 2000 Gelderschen, die 
met sommige burgers een 
heimelijk verlaad gesmeed 
hadden', om met eenige turf. 
schepen, opgepropt «net volk» 
de stad in te varen; doch 
het verraad werd ontdekt» 
en de schuldigen namen de 
vlugt. Om deze en meer 
andere onrustigheden begon 
aan FREDERIK de bisschop-
pehjko waardigheid groota» 
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lijks fe verdrieten, en wijl 
hij daarenboven door zieke
lijkheid en hooge jaren was 
afgemat, heeft hij tot heil 
zijner kerk, zijne waardig-

•• heid nedergelegd, en dezelve 
opgedragen aan PHIUPPUS. 
VAN BouitGONDië. Daarop is 
•hij in het eerste jaar na zij
nen afstand (na een twintig-
Jarig bestuur) te Lier, in 
de provincie Antwerpen, 
overleden, te weten op den 
24 September 1517/ Zijn lijk 
werd naar zijn vaderland ver

boerd, en te Baden aan den 
Rijn, in het graf zijner voor
ouders bjjgezet. FREDERIK 
was zachtmoedig van inborst 
en daarbij zeer bescheiden. 
Hy heeft de wapenen niet 
aangegord, dan in hoogen 
nood, en was steeds, gelijk 
«et een bisschop betaamt , 
jneer genegen tot zijne ker
kelijke bedieningen. 

t FREDERIK: SCHENK VAN 
TOÜTENBURG , laatste bis" 
schop van Utrecht, — Zie 
SCHENK. 

FREDERIK I . , bijgenaamd 
«ARBAROSSA , zoon van FRE
DERIK , hertog van Zteaben 
«jn na den dood van zijn' va
der, zelf hertog van Ztea-
«*», werd geboren in 1121 
•w» verkreeg de keizerlijke 
Woon in 1152, 31 jaren oud 
zÜ"de, na zijn oom KOEN-
RAAD III. Hij ging naar 
{talig iri\ll55, om dezelve 
W de handen van den Paus te 

" X 

öntvangeri, A»RtANiis zalfde, 
hem den 11 Janij , na vele; 
geschillen over; het ceremo^ 
niele. Men vfist ao» wei
nig te Rome wat het Boom* 
«ene rijk was, en al de aan
matigingen waren zoo tegen
strijdig, dat aan den eepen 
kant het. volk in opstand 
kwam, omdat den Paus den 
keizer zonder bevel van den 
senaat en het volk gekroond 
had, én van den anderen 
kant schreef Paus ADRIANUS 
in al zijne brieven dat hij 
aan FREDERIK het beneficie-
van het Roorosche rijk had 
opgedragen», FREDERIK bragfr 
de volksafgevaardigden tot 
zwijgen* Rome, zei de hij 
hun, is niet meer, teat het 
geweest is. RAREL de Groote 
en QTTO hebben het'over-
wonnen en ik ben rno mees
ter» Niet minder geërgerd 
over de Brieven van den 
Paus, zeido hij, dat hij 
zijn rijk had ontvangen vai* 
God en door de verkiezing
der vorsten, en niet van de; 
milddadigheid der Roomsche 
Opperpriesters, Een pause
lijk afgezant, voor welken hij, 
deze woorden uitsprak, wilde 
hem dezelve wederleggen, 
FREDERIK zonddenzelven te
rug. ADRIANUS zond hem *n 
1157, te Besan$ont waar hij 
toen was, eenen anderen le
gaat, aan wien de keizer liet 
betaigen, dat door het' woord 
beneficie de Paus enkel da 
inzegening of wijding en niet 
de beleening had verstaan. 

* • . • • > • • - • : : " • ; 
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'In het vorige jaar 1156, was 
JFREDERIK, van AbEr,Eii)A ge
scheiden , .met BEATRIX, 
dochter van REINAUD, graaf 

, van Bourgondië in den echt 
-getreden en vereenigde daar
door het graafschap Bour* 

[ gondiè'y iuét zijne staten, 
ïiiaar dit gewaande huwelijk 
tegen de regels van het Evan
gelie aangegaan, maakte 
hein verachtelijk in de oogen 
oer volken en droeg niét 
weinig bij tot het gedrag 
der Milanezen wegens de 
ïüeuwe keizerin (zie BEA
TRIX). Na den dood van 
AORUNÜS' in 1160 stelde 
FRBDEHIK, die te Rome wil
de heersenen « tegen den wet
tigen Opperpriester ALEXAN-
»ER Hl.-, den onwettigén 
Paus VICTOR en achtereen
volgend twee anderen aan. 
"De Milanezen over deze ge
welddadigheden verontwaar
digd, schudden het juk in 
1161 ^ af en trachtten eene 
republiek te vormen. Maar 
hunne hoofdstad werd in 1162 
ingenomen en éot op den 
grond toe afgebroken. Men 
trok er den ploeg door, en 
zaaide zout op den grond 
derzelve. De wallen van 
Jsregcia, Placenta werden 
gesloopt, en deanderesfeden, 

.«ie vrij hadden willen zijn, 
verloren niet alleenlijk dit 
v o o «eg t , J maarookno 'gde r -
zelvet voorregten. De over-
winnaijr deed de nasporing 
van al de overweldigde reg-
tèn en^vafi al ds leengoede
ren . Vier leeraars van de 

Universiteit \sai Boiogm, 
die hij' raadpleegde, schre-

" ven hem al deze regten toe, 
en zelfs het gebied over de 
gehéele wereld , zoodanig als 
de keizers der eerste eeu
wen hetzelve bezeten had-
den. De beroemde BARTOM: 
zelfs was niet huiverig om 

•diegene als ketters tb ver
klaren , die zouden durven 
twijfelen aan het algemeen 
gebied der Roomsche Kei
zers." , Men ziet door deze 
koddige uitspraak, dat de 
regtsgeleerdheid der keizers 
-niet beter in orde was dan 
die der Paussen , en dat de
gene , die zoo zeer tegen de 
tweede uitvaren , ten opzig-
te der eerste een stilzwij
gen in acht nemen, dat men 
van onregtvaardigheid en 
kwade trouw moet beschul
digen. Paus ALEXANQER I I I» 
die verpligt was geweest, de 
wijk naar Frankrijk te ne
men , deed in 1168 FREDÉ;-
RIK in den kerkdijken ban. 
De steden.~van fjomèardye 
vereenigden zich in hetzelf
de jaar ter handhaving ha-
rer vrijheid. De Milanezen 
herbouwden hunne stad ,in 
weerwil van den keizer. Zjj 
behaalden op hem in 11?» 
eene uitstekende overwin
ning bij Come, en deze over-
winning bragt den vrede tus-
schen ALËXANDER en FREDE- -
RIK te weeg. Venetië werd 
de plaats van' yerzoening» 
De trótsche FREPERIK moest 
buigen. Hij erkende den 
P a u s , kuste zijne voeten, 
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diende Tiem als deurwaarder 
in de-kerk, en geleidde zij
nen muilezel op het Sint-
Marcus-plein. De vrede 
Werd den 1 Augustusrll(77 
door de vorsten van het rijk op 
het Evangelie bezworen. Al
les was. ten voordeele der 
Kerk. FREDERIK beloofde al 
hetgeen, wat aan den H. Stoel 
behoorde, te zullen ver
goeden. De landen van de 
gravin MATHILDA werden niet 
uitdrukkelijk genoemd, en dit 
was eene nieuwe aanleiding 
van twist, tusschen den kei r 

zeren Paus URIHNUS I I I . P e 
voorspoed der Sarracenen ver-
eenigde de geesten. SAIADIN, 
de held van 7.ijn land en van 
zijne eeuw , had Jeruzalem 
°P de Christenen heroverd. 
öe Paus bewoog FREDERIK, 
om het Heilige land weder 
te hernemen. Deze vorst ' 
Jrok ter kruisvaart in 1189. 
« U K ANGELUS , keizer van 
Komtantinopel", was de 
hondgenoot van SAiiAniN en 
y^n den sultan van lconium* 
•EREDERIK was dus verpligt 
om de Grieken te bestrijden, 
gewapenderhand maakte Hij 
«ch meester van J e door-
W e n , behaalde twee over
winningen op de Turken, nam 
•iconium in , drong door in % -
|*e en overleed het volgende 
jaar 1190 n a e e n e a c ht en der
tigjarige regering bij Tarsus 
in Cillcië, wij I hij zich in de 
^ydnu» gebaad had, en wei 
jan dezelfde z iek te , die 
AlEXANüEU de Grooleïtt de-

X-6 

zelfde rivier bevangen .had* 
Hij liet stervende eenen 
grooten naam na van wis
pelturigheid en grootheid. 
Hij bedekte zijnen hoog
moed, zijne driftige en op
hopende inborst door moed, 
openhartigheid, milddadig
heid en standvastigheid in 
voor* en tegenspoed. Hg 
had een verbazend geheu
gen, en zelfs veel kunde 
voor, eene eeuw, waarin de 
roest van onwetendheid zoo 
dik was , dat bijna, geen 
Duitsch vorst kon lezen, 
noch zijn naam teekenen. 
Nooit Waren de inkomsten, 
der keizers aanmérkelijker 
geweest, dan onder FREDB-
RIK!; hij trok jaarlijks uit 

• Italië en touitschland 60 
gouden talenten, hetwelk 6 
millioenen Duitsche kroo-
nen bedraagt, eene verba
zende som voor dien tijd , 
waarin de keizerlijke do? 
meinen onnoemelijke verlie
zen hadden geleden. Het is , 
onder FREDERIK I . , dat de 
Aartsbisschoppen van Menli 
den titel van opper-kanse-
liers des ryks begonnen te 
voeren. Men kart over de
zen vorst raadplegen; 1." 
l)e hronijk van OTTO VAX 
Fnjstsn-GEN, met de Bijla
gen van. QTTO VAX Bwn-
BLASIVS. — 2.° Historia 
PREiiERlcïimperatoris mag» 
ni hujus nominis primo dit" 
cis suevorum et\parenlel& 

' ttia-\ in foJ.' gedrukt vol
gens BRAUN, in het klooster 
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van Sint-üdalrich te Augs-
burg van 1473 tot 1475. —• 
3.° Gunther, Ligiirinis ,»iüe 
de rebus gestis FAEDBRICI 
1., lib. X , Heidelberg, 
] 8 1 2 , in 8.VQ — 4.° Jï . VOST 
BUSTAV, Leven van FREDE~ 
KIK BABBAROSSA, in het 
Latijn, Leipzig, in 4.W 

{BABBAROSSA streed twee ma-
en in bet Heilige land, de 

eerste maal vergezelde hij 
keizer KOENRAA» I I I . , zijn' 
oom, die, op de vermaningen 
van den H. JBERNARDÜS , ter 

. kruisvaart getogen was. Kei
ler geworden zijnde, stilde 
hij de onlusten van Dtiiltch-
land. In de geschillen van 
SUENON en KANUT over het 
koningrijk Denemarken, ver
klaarde hij zich voor den 
laatste, die zich als vassaal 
van het rijk verklaarde. Hij 
bevredigde Bohème, overwon 
Polen, van hetwelk hij een 

" cjjnsbaar koningrijk maakte. 
Hij verklaarde HENDRIK BEN 
LEEUW, hertog van Saksen, als 
rust verstoorder van Duitse A~ 
landi in den rijksban en 
verdeelde zijne staten lus-
schen den markgraaf van 
Brandenburg en OTTO VAN 

WlTTEMMCHJ» 

FREDEBIK II.» kleinzoon 
van FRKDERIK I. en ssoon 
van keizer HENDRIK Vf. ge
boren den 26 December 1194, 
in 1196 tot Roomsen ko
ning, en tot keizer in 1210, 
19 jaren oud zijnde, verhe
ven, kwam eerst in het 
vreedzaam bezit van het kei

zerrijk na den dood vanOr, 
TO, in 1218. Zijne rege* 
ring begon met den rijks* 
dag van JSgra in 1219. Het 
was in dezen rijksdag dat 
hij aan de groote heèren van 
het rijk liet zweren van de 
reizigers, die hun grondge
bied zouden doortrekken, 
niet weer geld aftepersen, en 
van geene valsche munt lp 
maken, baarbaarsche gebrui
ken , welke de kleine vor
sten in die roofzuchtige tij
den als heilige regten be
schouwden. JVa alles in 
Duitschland in orde te heb
ben gebragt, ging hij naar 
Italië. Milane sloot voor 
hem zijne poorten als voor 
eenen kleinzoon van BARBA-
ROSSA en hij liet zich den 
22 November 1220 te Rome 
door paus HONORIUS III» 
kroonen. Hij kenmerkte zij
ne krooning door hevige be
velen tegen de ketters» en 
door den eed, om in het Het' 
lige Land te gaan vechten* 
FREBEKIK in Italië geboren, 
en er zich zeer in behagen-, 
de, haastte zich niet, m» 
zich naar Jeruzalem te be
geven. GREGOKIUS IA. 11 «e 

opvolger van HONORIUS I«»t 
waarschuwde hem te ver
geefs, zijnen eedA gestand te 
doen en deed hem m !•«'. 
en 1228 in den kerkelijke" 
ban. FREDERIK vertrok naar 
het Heilige Land en kwam 
er in September 1228 aan. 
MÉLÓniN sultan van Beff 
tan, door den storm fW>' 
schrikt i die op hem dreig-
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de, los te óarslen, sloot het 
Jaar daaropvolgende éene 
wapenschorsing van tien ja
ren met den keizer. GRE-
GOBUIS IX. vergramd, dat 
FREDBRÏK zoo ligtzinniglijk 
de zaak der Christenen van 
het Oosten verlaten, en aan 
'zijnen eed, op eerie bedrie-
ge(ijke wijze voldaan had, 
deed hem andermaal in den 
kerkelijken ban. Hij ver
zamelde een leger en bemag-
;figde een gedeelte van Apu-
gUa, waarmede hij - den 
Schoonvader van FREDERIK 
II., JOANNES VAN BRIENNE 
beleende. De jonge HEN
DRIK zijn zoon, itoomsch 
koning , verklaarde zich ook 
tegen zijnen vader en deed 
net gerucht van zijnen dood 
verspreiden. Dit gerucht 
ofschoon valsch, veroorzaak
te den algemeenen opstand 
van Sicilië en Italië. Fm-
Ï)KRIK, van deze gebeurte
nissen onderrigt, vertrok 

Haar Europa. In den haast 
een léger bijeen gebragt heb
bende, maakte hij zich mees
ter van Romagna, de mark 
Van Ancona, de hertogdom-
Men Spolètto en Benevento. 
We soldaten van den paus-
«ehjken kruistogt-, Guelfen 
genaamd, droegen het tee
ken van twee sleutels op den 
Schouder. De soldaten van 
«en keizer heetten Gièehj-
**ft» en droegen het krnis 
BIJ waren dikwijls overwin
naars. De paus verzoende 
J>ch met den keizer in 123Ó, 
'™or middel e«per som. van 

180,000 zilveren tnaïken <m 
de, teruggave der «teden, 
welke hij hem ontnemen had. 
FREDERIK was enkel daarom 
toegevend, wjjl zijn zoon in 
Duitschland aan het inniten 
was geslagen. Hij deedeo» 
Hen rijksdag te Mentz hou
den, veroordeelde in 1235 
den muiteling tot eene eeu
wigdurende gevangenis en 
deed kort daarna zijnen twee
den ZOOn, KoENRAAD IV. 
tot Rooiiisch koning verkie
zen. ÜuittcAluna bevre
digd zijnde, ging hij in 1240 
naar hombardi/ë, versloeg 
de Milanezen en rigtte er 
een groot bloedbad onder aan. 
Hij nam vele andere steden, 
in , onderwierp Sardinië', ze
gevierde op de krijgsmagt 
vanVenetië en Genua, maak
te zich meester Van het Her
togdom Vrbino en van Tot» 
cane en belegerde Rome. Het 
was alstoen , dat die drifti
ge en wreede vorst de ge» 

»vangenen , welke hij maak» 
te , het hoofd deed openklo-
ven of met een gloeijen l̂ ij
zer kruisgewijze liet brand
merken. Hij ging vervol-1 
gens Benevento, Monte Cas-
tino en de landen der tem
pelieren plunderden. Nis.ts' 
wederhield zijne verwoestin
gen en hét was vooral ten 
opzigte van de bedienaars 
der kerk dat hij zich on
verzoenlijk toonde. » De tem
pels , zeggen de geschied
schrijvers werden geplunderd 
de gewijde vaten dienden in 
zijne keuken, de asch der* 



364 F E E . 

heiligen in derzejver graf-
stede-gestoord, werd in den 
wind geworpen, hunne been
deren verstrooid; geestelij
ken kwijnden in de boeijen, 
"weder anderen stak men"<de 
oogen u i t , anderen werden 
/uit het rijk gejaagd, ver-
iifoord of aan de vïammeter 
prooi geleverd, Men deed 
graven en vrij heeren van de 
guelfische partij op brand
stapels omkomen. Anderen 
kwamen van honger en van 
ongedierte in de onderaard» 
fiche gevangenissen van ou
de slottorens om het leven; 
steden» die dezer partij toe
gedaan waren, Werjden ge
heel en al verwoest. EZZE-
LINO een woeste en bloed--
dorstige gibelijn deed twaalf 
duizend burgers van Padua 
door honger, vuur en zwaard . 
in den ronden schouwburg 
van Verona ombrengen." 
(Zie EZZEUNO). FREDERIK 

>was op nieuw door GREGO-
1 RKJS IX. in 1236 in den 
kerkelij ken ban gedaan. De 
paus gaf als beweeggrond 
dezeïexcommunicatie op, dat 
de v legers van dien vorst 
Jkerken hadden geplunderd, 
dat hij idoor wereldlijke ho« 
ve.n» de geestelijke zaken 
had doen beoordeelen en dat 

; hij op den rijksdag van Frank
fort godslasteringen Had uit
gebraakt tegen J. C. en Hem 
onder die valsche leeraars 

- had gerangschikt, dié het 
heelal bedrogen hadden; In 
zijnen brief aan de Vorsten 
en kerkvoogden tegen dien 

keizer van den twaalfden, der 
kalenden van Junij van het 
13.e jaar ; zijner regering, 
1239, beschuldigde GRBGO-
RIÜS hein rond uit, den ver
losser der wereld, MOZES en 

I MAHOMED op eehe zelfde lijn 
h gesteld te hebben en haalt de 

woorden zelfs van den keizer 
aan A tribus baratatóribus, 
ut ejus verbis utamur scUi-
eet CHRISTT , JESIT ,MOÏSE 
et MAHOMETO , totum mun-
dnm fuisse deceptnm, etc. 
(Zei VIGNES). Dezelaatstebe-
s/ibuidiging,' de gewigtigSte 
van al le , - werd door den 
keizer, in een aan alle ho* 
ven gezonden manifest, ont
kend. De paus die aan de
ze betuiging geen geloof 
hechtte, en die hij zoo als 
hij in zijnen brief verzekert, 
wiskundige bewijzen van het 
gebeurde had, wilde eene 
kerkvergadering beroepen; 
maar de Fransche, Engel-
sche en Spaansche kerk
voogden, te Genwf i n 8 e " 
scheept zijnde, werden door 
HENDRIK, koning van Sur* 
dinie, natuurlijken zoon van 
den keizer , gevangen geno
men. De paus overleed van 
verdriet daarover. CEI.ES-
TINUS I V . , zijn opvolger, 
bekleedde den' pausselijken 
troon slechts 1-8 degen, yö 
stoel stond hierop 19 maan
den open. Tóén eindelijk 
INNOCENTIUS IV. verheven 
was, trachtte deze pans, 
toen liij kardinaal was, «e 
vriend ' van FBKDERIK»

 t e 

vergeefs, oio. hem met dea 
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heiligen stoel te Verzoenen. | 
Na vele vruchtelooze on
derhandelingen zette hij hem 
in 1245 in het concilie van 
tyoti af; maar hét vonnis^ 
werd enkel in den naam van 
den paus en in tegenwoordig
heid van het concilie,prasen-
ie concilio • uitgesproken , 
niet met de goedkeuring van 
hetconcilie, approbante con-
cilio, zoo als men opdêbe-
sluiten leest, welke door 
den paus, in medewerking, 

•met de kerkvergadering, ge
noden, worden. Men heeft 
in dit. concilie niet over het 
regt van den paus op de 
kroon van dezen vorst ge
twist, dit onderwerp werd 
ér aangevoerd, noch bepaald. 
Alles schijnt voorondersteld 
te zijn, als een artikel van 
erkende regtsgeleerdheid, 
(zie MARTINUS' IV., GKE-
GORIUS VII.)'» alles zich 
daartoe bepalende om te we
ten of de keizer waarlijk 
aan de misdaden schuldig 
was, waarvan men hem be
schuldigde, behoefde zich 
het vonnis ook enkel daar
toe te bepalen. Geschied
schrijvers en regtsgeleerden 
hebben geschreven, dat het 
bier bedoelde onderwerp een 
enkel burgerlijk vraagstuk 
opleverde, zeer verschillen-* 
de van dat, hetwelk de ge
waande tijdelijke domeinen 
der paussen betrof, en dat 
sulks eene aanspraak van 
°PperIeenheerschappij was. 

< Onder de regering der OT-
ïo'g > zeggen zij, droeg niet 

alleen de Paus, als souve* 
rein van Rome, het keizer» 
rijk op , maar hij gaf nog aan 
de keizers de magt, om bun- -
ne opvolgers te benoemen. 
Na de OTTO's gaf bij aan ze
kere vorsten van DmiscKïand 
het regt om de koningen der 
Teutonen te verkiezen , die 
vervolgens tot de keizerlijke 
waardigheid'verheven wer
den en de verkozen keizers 
legden hem den eed van ge
trouwheid af (fèupjfl. BA' , 
ROK li 2 , c. 4 , torn. 10 
ann, «64, p* 783 v 784 et 
909). Dé Paussen beweer- / 
den gftvol gelijk v dat de kei
zers hunne kroon van den ... 
heiligen stoeV ontleenden» , 
even gelijk de keurvorsten < 
het ; regt van verkiezing. 
Daaruit leidde zij dooreenige 
gevolgtrekking het regt af, 
om dezelve-te vonnissen en 
af te zetten. Men ziet door 
eenen brief van FREDEMK II. 
dat zulks eene der redenen • 
was, op welke iNNOCENTit'S 
IV. zijne aanspraken grond
de; dezelve wordt in de ge
schiedenis • van Frankrijk 
door DANIËL, IV. dl., blz. 
3-73 uitg. van 1755, mede
gedeeld. Wat hier ook van 
wezen moge, dè schrijvers» < 
die zich uitgeput hebben ïn 
schimpredenen tegen het, ge- ^ 
drag der Paussen,' in die 
moeijelijke en kommervolle 
tijden» hebben de billijkheid 
niet gehad van op te'mer
ken, dat zij dè zeden van ' 
hunnen tijd bezaten, dat zij 
de regtsgeleerdheid en grond-
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«gels *r van hadden aange
nomen» dat het volgens de
zen staat van zaken i s , dat 
men dezelve moet b'eoordee-
len , even gelijk de keizers, 
die niet meer boven hunne 
eeuw waren dan de Paus-
sen, en wier, regtsgeleerd-
heid, zoo als wij zulks heb
ben aangemerkt , in het artikel 
FRÉDEIUK I. nog gebrekkiger 
en meer tegen de borststoo
tend was. De tegenwoordige 
Paassen zijn zeer van deze 
aanmatigingen verwijderd, en 
hebben er geene, die hen dier
baarder is dan aan de vorsten 
der aarde voorbeelden van ge
matigdheid , zachtheid, wijs-' 
heid en regtvanrdigheid te ge
ven. » Het is eene zonderlin
ge zaak, zegt een nieuwere 
schrijver, en zij zou onbegrij
pelijk zijn, indien men de 
schijnheiligheid' der eeuw 
niet kende, van onze wijsgee-
ren met woede tegen het regt 
te hooreri uitvaren , hetwelk 
aieh de Paassen over Chris
ten kuningen aanmatigden, 
i'uist teil' vporifeele vaii de 

Cerk, die zij verontrustten, 
en dia. het hun pligt was te 
beschermen: terwijl deze 
zelfde wijsgeeren er open
lijk voor uitkomen, de troo-
nen omver te willen wer
pen , de wjjsste koningen als 
slaven te behandelen, de 
verschrikkelijkste regering
loosheid óp de bouwvallen 
van alle gezag te stellen." 
De verbonden volken van 
Lombardyë versloegen FKE- i 
DERIK I I , , de vorste» fee- I 

schouwden hem niet meet 
dan als een' goddelooze; tot 
overmaat van ongeluk ver
kozen de Duitschers. tegen 
hem, in 1246, HENDRIK VAN 
TURINGEN, daarna WIILEM, 
Graaf van Holland, in 1247. 

- Men zegt, dat hij in Apu-
glia zijnde, ontdekte dat 
zijn geneesheer hem wilde 
vergeven en dat. hij verpligt 
was, Mahomethanen tot zijne 
lijfwacht te nemen. Zij be
schermden hem niet voor de 
woede van MAINFROI of MAN-
PKED, een zijner bastaard
zonen, die, zoo als men wil* 
hem te Mrenzuola in 1250, 
57 jaren oud zijnde, vergif
tigde en onder een' hoop 
kussens verstikte, omdat het 
vergif niet spoedig genoeg 
werkte. Anderen doen hem 
op eene andere wijze ster
ven. Ofschoon van eene he
vige of driftige jnborst zijn
de , had deze keizer eenige 
beminnelijke hoedanigheden 
Werkzaam, waakzaam, moe
dig had hij, indien hij ern
stig gewild had, de Maho-
metaansche magt in hare ge
boorte kunnen verstikken» 
Hy stichtte universiteiten, 
kweekte de schoone kunsten 
aan, en deed dezelve beoe
fenen. Hij schreef eene ver-
hiandelihg, De arte venan-
di cum avièus, gedrukt niet 
AJCBERTÜS magnüt, de fal" 
content, Augsburg * 1596, in 
8.vo Hij liet uit het Griekse» 
in 'bet JL.atijn verschillende 
boeken vertalen, voornatne-
Igk die van ABtSÏOTEUS*' 
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Hetflchïjnr, dat la de laatste 
jaren zijns levens, hij tot 
godsdienstiger gevoelens was 
terug gekomen, terwijl hij 
in zijn testament, zijnen zoon 
KOENRAAD belastte, om alles 
terug te geven, 'wat aan de 

' fcerkmogt toebehooren , en bij 
zijnen uitersten wil 100,000 
oneen goud tot ondersteuning 
van het Heilige Land be
paalde. Eenige anderen be
weren , dat hij in treffende 
gevoelens van godsvracht en 
berouw gestorven is . De ver
zamelingen van FRECHER , 
GOMUST eii MURATORI be* 
vatten een aantal belangd 
rijke stukken, voor de ge-, 
schiedenis van dien vorst. 
Men kan nog aanvoeren Ni-
ó>ut CISNERI oratio de 
FaiDERico 11. Straatsburg, 
1608, in 4 » ; in de verhan
deling van GODEF. SCHMUT-
2BR. De FREDEJRTCI IL in 
fem litterariam meritis, 
Le»P5!ig,1740, in,4.» Maar 
wen moet wijsselijk weten 

.*«•• onderscheiden,' hetgene 
wat de partijgeesf kan ge-
fe8«.hebben, hetzij tot lof, 
netzij tot oneer van dezen 
vorst. [FREDERIK was een 
«wbeste Siciliaansche trou
badours van zyn tijdvak; hij 
» I C T t e d e «niversiteit van 
radw, legde dé grondsla-
p " tot die van Weenen, 
^«chermde die van Bolog. 
J«» handhaafde het aanzien 
" e r geneeskundige school van 
^aie*mo en stichtte in die 
7m e»ne'soort van academie 
Vö» schoone letteren, ily 

bragt kostbare gedohksehrif» 
ten uit het Oosten mede]. 

FREDERIKIII. , bijgenaamd 
de Schoone, zoon van A v 
BERTUS I. van Oostenrijk, 
werd door eenige keurvor
sten in 1314 verkozen; maat 
de meeste hadden den kei
zerlijken troqn, reeds aan Lo-
DEWIJK van Beijeren gege
ven, die hem overwon en 
hem in eenen beslissenden 
slag, in 1322 gevangen nam. 
Hij overleed den 13 Januari] 
1330, na eenige jaren ge
vangenschap, volgens som,* 
migen door eenen liefde
drank vergeven, volgensan-
deren , door wormen ver» 
knaagd. DUCHAT schrijft hem 
deze zinspreuk toe. A. E. 
J. O. V. welke MATTHEUS 
TYMPIÜS beweert te betee-
kènen, Aquila, Elècla Juste 
Omnia Vindt* De gebeur
tenis doet z i en , dat dezelve 
beter aan zijnen mededinger 
betaamde. Anderen hebben; 
het door Austria JËrit In 
Orbe Ultimo verklaard ; an
deren door Austria Erit Im-
perans Orbi Vniverso; en 
nog anderen eindelijk door 
Audax et Improbus Omnia 
Vertit. 

FBEDERIK IV . , keizer, of 
lïl., volgens sommigen,<MJ-
genaamd de Vreedzame, ge* 
boren den 25 December 1415, 
Was de zoon van E R N S T , 
hertog van Oostenrijk., be
klom in 1440 den keizerlij-
kon troon, in den ouderdom 
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van 25 j a ren , en werd te 
Rome in 1452, door de hand 
Tan Paus NICOLAAS V. ge
kroond. Door den eed, wel
ken hij voor dezen Paus af
legde, beloofde bij van in 
Rome geenerlei oppergezag 
Kónder zijne toestemming uit 
te oefenen. De krooiiing van 
FREDERIK is de laatste, die 
te Rome heeft plaatsgehad, 
en was eene der minst luis-

. terrijkste. ELEONORA van 
Portugal, die hij ten huwe
lijk had gevraagd, begaf zich 
naar Rome, en werd er te
gelijk met haren echtgenoot 
als keizerin gekroond. FRE
DERIK wilde dadelijk het hu
welijk in Italië niet vol
trekken , uit vrees, dat het 
kind, hetwelk er uit zoude 
geboren worden, Italiaansche 
Zeden mogt hebben. AWON-
sus, grootvader zijner vrouw, 
koning van Ara'gon en JSa~ 
pels, moesten hem er toe be
wegen. Dè keizer mDuiisch' 
land teruggekeerd, gaf zich 
aan zijne al te vreedzame 
öf liever zorgelooze inborst 
over; er ontsproten burger
oorlogen uit. De keurvor
sten te Frankfort vergaderd, 
vorderden van hèm, om zich 
met dè zaken van den' staat 
bezig te houden, om den 'al-' 
gemeenen vrede te herstel
len, om het régt te hand
haven en de misdaad te straf
fen. Men bedreigde hem 
om een Boómsch koning te* 
verkiezen, die het gebied 
van het keizerrijk zou heb
ben. Deze bedreigingen wa

ren vruchteloos. Hongarije, 
gaf zich in 1458, aan MA-
TIHAS, zoon van HUNMD, 
zijn verdediger, over. FRE
DERIK vergenoegde zich met 
hem de kroon van den hei* 
ligen STEPHANÜS te weige
ren , die hij jn handen had; 
eenei Weigering, die eenen 
Moedigen oorlog te weeg 
bragt, MATHUS viel in Ooi' 
tenrijk, nam W eenen in , 
joeg er den keizer uit, die 
met een gevolg van 80 per-, 
sonen, van het eene klooster 
naar het andere wandelde, 
den dood van zijnen over
winnaar afwachtende. Hij 
herhaalde zonder ophouden 
deze woorden, die in het 
hart van een' wijsgeer, maar 
niet in dat van eenen vorst 
moeten zijn: het vergeten der 
goederen, welke men niet 
Aan weder bekomen, is het 
hoogste geluk. Hij gedroeg 
zich Volgens deze grond
beginselen, en eindigde den 
oorlog door eenen schande
lijken vrede in 1487, en over
leed den 19 Augustus 1493. 
Het is in het begin van de 
regering van dezen keizer» 
in 1440, dat men de uit
vinding van de Drukkunst 
plaatst. Men heeft kwink
slagen (Proverbifl) van FBE-
DEtfuc I I I ; in eene vrij zeld
zame verzameling geplaatst» 
getiteld MARGAMTA face-
tiorum , Straatsburg, I * » 
in 4.to 

FREDERIK I.» koning van 
Denemarken» in 1 *»».*• 
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. de; verdrijving van den dwln« 
gelapd CHRISTIAAN, hand-

, naafde zich door de wapens 
op den troon. Hij ging een 
bondgenootschap aan met Gü» 
STAAF l . , 'die zich als ko
ning "van Ztoeden deed er
kennen, en zich met de 

, Hanze-Steden verbond. Daar
na voerde hij in 1526, het 
ÏMtheranismns in zijne staten 
in. Hij overleed in;1533 in 
den ouderdom van 62 jaren. 

_FREDERIK II . , koning van 
'Denemarken, zoon en opvol
ger van CHRISTIAAN III. , ver» 
grootte zijno staten, beguns-

• t%de de akademie van 'Kop--
penhagen, deed de letteren 
Woeijen, beminde de geleer
den en beschermde TICHO-

•BRAHE. Zijne regerirjg werd 
slechts'' door eenèn voorbïj-
gaanden oorlog met Zweden 
gestoord; dezelve eindigde 
gelukkiglijk in 1570, hij 
overleed in 1588, in den 
ouderdom van 54 jaren.' 

. ; PRKnERiKlII., eerste aarts-
Bisschop van Breme, daarna 
S D g v a n Denemarken, in 
l0'J« > na den dood van CHRIS-
TIAAN IV., zijnen vader , ver
kori onderscheidene steden, 
*e ,«e EABBI. GUSTAAP, ko-
«}nKvan Ztoeden, hem ontwel-
^'gae. Hij overleed in 1670, 
i n den ouderdom van 61 ja-
' e n, na verkregen te heb-
"el» dat de kroon, die eerst 
*e!|kiesbaarwas , in zijn huis 
p"««ik zoude «ijn. De adel, 

die de. overige standen met 
hardheid,behandelde, verloor, 
te gelijkertijd eén gedeelte 
zijner voprregten. 

FREDERIK IVi, koningvan 
Denemarken, zoon van CHRIS
TIAAN V., beklom den troon 
van zijnen vader, in 1699* 
hij verbohd zich met den 
czar PETER , en dén koning 
ymPolen, tegen #AREI.XII. 
die hem dwong, den vrede 
te maken. Toen, na eenen 
zeer noodlottigen oorlog, dë 
koning van Zweden, zich 
door den czar genoodzaakt 
zag, de wijk naar Turkije 
te nemen, Stelde FREDEÏUK 
zich schadeloos voor zijno 
verliezen, en ontnam hem 
verscheidene steden. . Hij 
overleed in 1730, ih den 
ouderdom van 59 jaren. [De* 
ze vorst was vereenigd met 
de tot den oorlog voor de 
Spaansche troonopvolging 
verbondene mogendheden* 
Hij vergrootte zijne staten» 
en veroverde het hertogdom 
Goilorp, Het is onder zijn 
bestuur en met zijne ver
gunning , dat EGERTÜS het 
Christendom in Groenland 
ging prediken; deze geeste
lijke deed er eehige stichtin
gen, die de wieg der Deen-
sche volkplantingen in dat 
land waren. FREDEMK IV. 
stichtte ook missiën iti'Lnp-
land en te Tranqïiebar. In 
1728, putte hij zijne schat» 
kisten uit, om de ongeluk
kige slagtoffer» van eenen 
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brand, te hulp te komen , 
yvtilke het twee derde ge
deelte van Koppen&agen had 
vernield]. 

nen broeder, in 1694. Hij 
volbragt zijne eerste veld«' 
logten tegen de Eranschen, 
in 1689, aan de boorden van 
den Rijn, en gaf aldaar be
wijzen van dapperheid, In 
1695 verkozen, om het Chris
tenleger tegen de Turken 
aantevoeren, handhaafde hij 
zijnen roem van dapperheid, 
en behaalde op hen groote 
voordeel en. In het volgende 
jaar de Catholijke godsdienst 
omhelsd hebbende, werd hij 
den 27 Juni) daarop volgende 
tot koning' van Polen ver»' 
kozen, en te Krahuu den 
15 September gekroond.. Hij 
had de helft" der stemmen 
van den Poolscnen.adel om-
gekocht ,e en de overige helft 
door het 'aannaderen van een 
Saksisch leger, hetwelk hij 
weldra tegen KARET. Xlk 
'aanwendde,.gedwongen* ..Bjj 
wendde zich eerst tegen Lijf' 
land, behaalöe eenig voor
deel op de Zweden» doch' 
hetzelve werd door verschei
dene nederlagen gevolgd. H«. 
werd verpligt het beleg var t 

Riga op te breken, verloor 
den slag van Cli*iott> en dien 
van Framladt, en naeenen 
oorlog, waarin hij even. .«oo 
ongelukkig als dapper was 
geweest, onderteekende hij 
in 1706 den vrede. Voot 
dit vredesverdrag, werd «ü 
van de Poólsche kroon be
roofd, w«Ike KABEI. X » " 
in. 1704 aan STANÏSWUS LEC-
ZINSKI had doen geven. J>* 
den slag van Pultawa\\7W\ 
beklom FBEDEIUK Aueusiü» 

•f FBEDERIK V . , koning van 
Denemarken én Noorwegen *, 
in 1723 geboren V volgde in 
1746 r zijnen vader CHRIS-
TIAAN VI. op den troon. 
Toen PETER I I I . , in 1762, 
den Russischen troon had 
beklommen , bragt -dezelve 
«en geducht leger op de been, 
om het hertogdom Sleeiwijk 
waarvan zijn vader beroofd 
was geweest, weder op'De/ze-
Marken te heroveren, i leeds 
verspreidde de generaal Rö-
TVIAKZOW ,, aan het hoofd van 
4ü,()0Ö Jnan , de verschrik-

. king in \iefMecklenburgtche, 
•en FRËBERIK maakte* eenen 
goduchten tegenstand gereed, ,; 
toen PETER vermoord werd, ' 
en CATHAMNA II. zieh haast
te , om. hare troepen terug 
te roepen en den vrede te 
«luiten. FBEDERIK overleed 
in 1766, na veel voor de 
wetenschappen eri kunsten te 
hebben gedaan, eene Aziati
sche maatschappij , een zie
kenhuis en eene akademie , 
;van schUderkunde te Rap-
tpenïiagen fe hebben opgerigt. 

ÏFREDERIK AÜGUSTÜSI. ,kq» 
ning van Polen, werd in 
1670,, te Dresden geboren , 
en was de zoon van JOANNES •* 
tÜEORGE III.", keurvorst Sak-
ten. Hij verkreeg dit kenr-
vorstendom, na den dood 
van JOANNES GKOHGK I V , , zij-

file:///iefMecklenburgtche


' den troon weder en, hand
haafde zich met eer op den-
zelvan, tot,aan zijnen dood, 
dié in 1733 plaats had. Deze 
vorst bezat eene verbazende 
ligchaamssterkte; maar hij 

! ' was nog, meer bekend door 
• zijne dapperheid * en door 

zijne grootheid van zielr in 
voor- en tegenspoed. Zijn 
hof was, na da^ van- LODE-

• W H K ' X J V . , het schitterend
ste van Europa, Hij orider-

> scheidde zijn bestuur door 
een nieuw Wetboek., door de 
oprigting van onderscheide
ne akajjemische leerstoelen, 

'door tfe stichting van een 
gymnasium voor den adel, 
te DresdeA^ en door andere 
gestichten, die hem in het 
nart zijner onderdanen» on
sterfelijk hebben gemaakt. 

FREDERIJC AUGUSTUS I I . , 
koning van Polen ^ zoon van 
«en voorgaande, werd in 
1696 geboren , en kwam in 
1734 tot dén troon. De laat
j e jaren van zijn bestunr 
waren zeer ongelukkig. In 

* p \ m a a k te de koning van 
•Pruissen zich meester van 

* baksen, hetwelk hij behield 
tot op den vrede van Hu* 
tertsburg, den 15 Februarij. 
1763 gesloten. FREDÉRIKAU
GUSTUS overleed den 5 Octó-
°er van hetselfde jaar. Hij 
Was een vorst vol goedheid 
*n edelmoedigheid; maar 
•J*>«* daar hij vermogende na-
Uuren had, al te zeer de zorg j 

verwaarloosde, om vroegtij- | 
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dig de middelen te berei
den , hun het hoofd te kun? 
.nen bieden.' 

FHEDERIK, Prins vanife*. 
senKassel, trad don 4 April 

,1715 in den echt met ULRICA 
EfcEONORA* zuster van KAREJ> 
XII . , koning van Zweden. 
Deze vorstin volgde, na den 
noodlottigen dood van haren 
broedereden veroveraar, hem. 
den 3 Februarij 1719, in hei 
bestuur, op. In het volgende 
jaar , nam zij met bewilli
ging der staten, haren echt
genoot als deelgenoot in het 
bestuur, aan , en FRKTCERIK: 
werd den 4 April 172Ö tot 

, koning uitgeroepen- Hij deed 
den R.ussen den oorlog aan i 
die aijne troepen bij ver
schillende gelegenheden sloe-* 
gen ; en overleed in 1751, in 
den ouderdom van 75-jaren, 
zonder kinderen nateiaten. 

FREDERTK WifciiBM'. van 
Brandenburg, bijgenaamd de 
Groote Keurvorst, te Ber* 
lijn t in 1620 geboren, voer
de met voordeel den oorlog 
tegen de Polen. Dezelve 
eindigde door het'verdrag 
van Braunsberg in 1657. In 
den oorlog van f6741 tegen 
LODEWIIK XIV. , vereenigde 
hij zich met den koning van 

'Spanje en de Vereenigde 
p-gqvinciè'tu Hij toog met 
zijn leger in den JLlzas; 
maar hij was Weldra genood
zaakt hetzelve terug te trek
ken , om <dèn Zweden h*t 

2 
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hoofd te bieden, die zich 
van de beste plaatsen van 
Brandenburg hadden meester 
gemaakt. FRKDEBIK dreef 
hen op de ylugt, deed eene 
landing op het eiland Ru-,^ 
gen, nam [Fehrschantz, 
Str'aal$und, Grijpswald in, 
en «loot eenén voordeeligen 
vrede, de vrucht zijner over» 
winnigen. Hij overleed in 
lè88. De schrijver der Me* 
morien van Brandenburg, 
geeft ;Van hem het volgende 
afbeeldsel of liever de^e lof
rede: » FBEDERIK W1LI.EM 
bezat al de hoedanigheden , 
die de groote mannen vor
men: hij was grootmoedig, 
goedaardig, edelmoedig, 
mcnsohlievend. Hij werd de 
medeoprigter en verdediger 
van zijn vaderland, de grond
vester der Brandenburgsche 
inagt, de scheidsman zijner 
gelijken. *. Met weinig mid
delen , deed hij groote din
gen , vereenigde' in zijnen 
persoon dé posten van mi
nister en veldheer, en maak
te, eenen staat bloeijend, die 
bij onder deszelfs bouwval
len had,bedolven gevonden." 
Toen FREDERIK II. de lijken, 
zijner voorvaderen- in de 
nieuwe hoofdkerk van Berlijn 
liet overbrengen, wilde hy 
dat van FREDERIK. WILLEM , 
zijnen overgrootvader, zien. 
Na hetzelve langen tijd, in 
stilte, en met tranen in de 
oogen beschouwd te hebben, 

'nam hij het bij de hand, en 
zeide tot de omstanders: 
Mijne Heeren, deze heeft \ 

veet gedaan, y 

FREDERIK I.» Keurvorst 
van Brandenburg, zoon van 
den . voorbaande, werd te 

-Koningsbergen in 1657 ge- . 
boren. De koninklijke titel 
was een lokaas voor zijne 
eerzucht: hij-lietin 1700, bij 
LEOPOLD onderhandelen t ten 
einde het hertogdom JPmi** 
gen tot een koningrijk te ver
heffen. De keizer ;had in 
1695 geweigerd, om Pruit* 
ten als een wereldlijk her
togdom te erkennen j maar 
toen FREDERIK hem >n;1700 
ondersteuning tegen Frank' t 
rijk had beloofd, maakte hij 
geene zwarigheid meer» om 
zijne staten voor een koning
rijk te erkennen. Engeland 
en Holland werden door den
zelfden beweeggrond omge
kocht. De geschillen tus-
schen Zweden en den koning , 
van Polen, verzekerden de 
toestemming dezer , 
kroonen, die een gelijk be
lang hadden, om FREDERIK 
te ontzien; eindelijk wera 
hij, bij den vrede vmütrec/it, 
algemeen als koning erkend. 
Men bevestigde hem teven8 

in het bezit der stad hei
der, en van eenige andere 
steden van het hertogdom 
Gelderland, van welke m.1 
zich in 1703 had meester 
gemaakt. Hij vergrootte 
nog zijne , staten door het 
graafschap T'ckl™bffl 
door het prinsdom JVeufi**' 
tel en fatengin,^ over
leed in 1713. Deze vorst 
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was een vriend vaij pracht 
en edelmoedig,:" maar zulks 
was ten koste zijner onder
danen: hij verdrukte de ar
men, om de rijken te over
laden. Zijne hof houding was 

. trotsch, .zijne gezantschap
pen prachtig, zijne gebou
wen luisterrijk , zijne fees
ten schitterend. Hij stichtte 
de Universiteit van Halle , 
de koninklijke maatschappij 
van Berlijn, en de akade-

,mie der. adellijken. Hij ver
kwistte % gewoonlijk zonder 
keuze het geld van zijn volk. 
Hij gaf een leengoed van 
Veertig duizend kroonen aan 
eenen jager , die hem een 
hoog gehorend hart had doen 
schieten, om ons eindelijk 
Van de uitdrukking van zij
nen kleinzoon te bedienen, 
zoo » was hij groot in de 
kleine, en klejn in #e groote 
zaken/' °[Deze vorst over
leed aan de gevolgen 'eener 
verschrikking. Zijne [derde 
vrouw, LOUISE van Meelden* 
iurg, Was krankzinnig ge* 
Worden, maar men hield' 
*ulks voor den koning ver
borgen , die zijne Vrouw zel
den fcag. Eens ontsnapte zij , 
dooreenejingeslagene glazen
deur, en kwam in het appar
tement des konings, die in 

eenen, ïeuningstbel zat te 
slapen. Zij was in het wit 
gekleed met bebloedde han
den en aangezigt. De offi
cieren van het paleis, kwa
men op het gerucht toeschie
ten » en namen haar weg, 
maar de koning door dit 
voorval getroffen, werd op 
denzelfden oogenblik z i ek , 
en zeide, terwijl hij zich te 
bed begaf: > Ik heb de wit* 
U vrpuw gezien. ik zat 
zulks nimmer vergeten." Hij 
waande een spooksel te heb
ben gezien, dat men aldus 
noemde, en dat, volgens 
eene' volksoverlevering, in 
de kasteelen van het huis 
van Brandenburg verscheen r 
kort na den dood van eenen 
prins en eene prinses dier 
familie. • 'De koning over
leed drie weken daarna]. 

FBEDEMK WILLEM I. (*), 
Koning van Pruisgen, den 
15 Augustus 1688 te Ber-
lijn geboren, begon in 1713»» 
onder de gunstige voortee-
kensdesvrcdeg, te regeren. 
Zijne geheele aandacht be
paalde zich in. den. beginne 
op het inwendige van zijn 
bestuur. H{j herstelde de 
orde in de geldmiddelen, in 
de politie, in het geregt era 

Jt*> Deze ZOu FUDBUK .WIT.WM I . 4 » r f - V è Z t t 'SeÏÏE 
*»«*«, den Grooten Keurvorst telde; doch men begint **«™ 
jan de verheffing van PruUnn tot een koningrijk. - Van den an 
«eren I tai l t moet men in aanmerking nemen, ^ ^ ^ ^ B ' 
J*n dit hof is, de samenstelling Van twee.namenIs ™ l " £ % ™ t 
'«"den naam te beschouwen. Het is om deze reden, dat flt woon 
*«w»sius, slechts FRKJJERIK II. i«. 
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* £n den krijgsstand, Van de 
honderd kamers, welke zijn 
vader had gehad, behield hij 
er slechts twaalf. Hij be* 
paalde zijne eigene uitga-, 
ven (ot eene matige som, 
zeggende, dat een vorst 
spaarzaam moet; zijn met 
het goed en bloed zijner on
derdanen. Het goede be
heer der geldmiddelen, stel
de hem in staat, orri reeds 
in . het eerste jaar van zijn 

"bestuur vijftig duizend Inan, 
onder de wapenen te hou
den, zonder dat eenige mo-
Sendheid hem ondersteunde. 

frankrijk en Spanje hadden 
eindelijk zijn koningschap en 
het oppergebied Over het 
prinsdom JSewfchatel erkend. 

. Men had hem het land. van 
Gelder en Kessel% tot eene 
schadeloosstelling voor het 
prinsdom Oranje gewaar
borgd , van hetwelke hij voor 
jïich zei ven , en voor zijne 
nakomelingen afstand deed. 

• Het Noorden stond in vuur 
door de geschillen van KA 
REI, XII. FKEDEIUK wilde 
er zich niet mede beriioeijen, 
én terwijl deze heldhaftige 
soldaat zijne rijkste gewes
ten verloor, verkreeg FRE« 
JmsRiK de vrij heerlijkheid 
Limpurg, in Ztcaben. Hij 

, was eindelijk genoodzaakt, 
©m deel te nemen aan dien 
oorlog, en zich tegen den 
koning van Zweden f e ver
klaren, wiens handelingen 
en vijandelijkheden, hem te 
meer-verbitterd hadden, daar 
hij de«elve niét wilde her

stellen* FREDERIÈ, genood-' 
Kaakt, om zich te v«rdedi« 
gen , kon zich "niet onthouw 
d«n van uit f e roepen: Ach,-
moet een koning > dien ik' 
hoogacht, mij dwingen r zijn 
vijand te worden ? Zijne wa«-
pens waren gelukkig; hij 
verdreef in 1715.deZweden, 
uit Straalsund'., en kwam 
als overwinnaar te Berlijn 
terug, doch zonder te wil
len toestaan, dat men te zij-

*ner eer eenen zegeboog op-
rigtte. Het uitwendige der ' 
koninklijke waardigheidW-
achtende » overdreef hij ech
ter soms de regten derzelve, 
en maakte hij zich meester -
Van de eigendommen: het is 
aldus, dat hij in 171T, al 
de leengoederen in zijne sta
ten vernietigde en dezelve 
vrijmaakte, In het volgen
de jaar bepaalde hij de duur
zaamheid van alle crimineele 
regtsgedingen tot drie WaaJH 
den. Hij plantte eene nie'i-. 
wc bevolking in Pnirsen 
en Pommeren, welke lan
den door de pest ontvoiKt 
waren; te dien eindezet 
hij uit Zwilseriand, *f«; 
bèn en den Palts familien 
komen, die hif in de eerst
genoemde landen met grooie 
kosten vestigde. Verschei
dene vreemdelingen, werden 
naar zijne staten -.beroepen. 
Degene, die fabrijken 10 ^ 
steden oprigtten, en degene» 
die er nieuwe kunsten M-

,kend maakten, werden door 
gunstbewijzen, voorregtenen 
belooningin , aangemnediff"' 

http://1715.de
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Hij doorliep jaarlijks al zijne 
gewesten, moedigde) alom de 
nijverheid aan , en deed de 
overvloed ontstaan. Reeds 
in het jaar 1718 bêstond,zijn 
leger uit bijna 60,000-man, 
een verbazend en al te groot 
aantal voor de uitgestrekt
heid zijner staten; maar uit-
dit kwaad vloeide een,ig 
goed voort; 'het geld, het
welk de gewesten aan den 
staat betaalden keerde door 
middel der troepen gestadig 
tot dezelve terug. De wol
len , welke men aan de 
vreemdelingen verkocht, en 
welke men terugkocht, na
dat zij dezelve bewerkt,had
den,'gingen niet meer uit 
het land. liet „gehéele le
ger werd jaarlijks'geregeld 
nieuw gekleed. De vrede 
van 1720 verzekerde hem de 
stad en het prinsdom Stel* 
tin. FREBKUHC had zijne 
residentie te Potsdam ge
vestigd, welk lusthuis hij 
in eene schoone stad her
schiep , waar de kunsten 
Woeiden, Hij stichtte aldaar 
een groot gasthuis, waarin 
jaarlijks 2500 soldaten-kin
deren worden onderhouden , 
die de 'beroepen of hand
werken kunnen leeren, waar
toe hunne genie' hen bepaalt. 
Hij rjgtte tevens' een gast
huis voor meisjes op, die 
tot de voor haar" geslacht 
passende handwerken wor
den opgeleid. - In hetzelfde 
|aar 1722 vermeerderde hij 
«et kftdetten-korns , waarbij 11 

••;<• T f 

300 jonge edellieden de kuns-t 
des oorlogs kwamen leeren. 
Terwijl FREBERIK zijne sta
ten inwendig deed Bloeijen,. 
handhaafde hij dezelve uit-
wendig. Hij onderteekend* 
ira 1727,„ het Verdrag vare , 
Wiistirhansen met den kei-
zer: hetzelve bestond in on
derlinge waarborgen. Naau-
welijks was dit verdrag 'ge
sloten, of er smeulde irr 
Duitschland, èen oorlog tus-i" 
schen de kon ih gen van Pruis-
sen en Enge tand. Het was 
om twee kleine weiden te 
doen, aan de grenzen vatf 
de oude Mark en het her-
'jtogdom Zeil gelegen, en ont 
eenige Hanovèrsehè" Boeren , 
weïke Pruisische ojficierei* 
geworven, hadden. 'Deze 
twist werd in het Congresv^ 
van Bruntwgh bijgelegd- „ 
Het jaar 17.30 ismerkwaar
dig door de geschillen van 
FREDERIK met zijnen zoon v 
die reeds vroegtijdig met der 
filozofen verbonden, en hun
ne werken lezende , stellin
gen had aangenomen, die de 
rust der familien niet ver
zekeren. Do koning van-
Pruissetti eenteedere, doch? 
gestrenge vader , zond hein, 
krijgsgevangen naar Cus;tfi» 
aan de Oder, en stelde bet» 
niet weder in vrij he l i , da» 
op herhaald verzoek des kei-, 
zers en des konrngs van En* 
geland. Hij overleed dei» 31? 
Mei 1740 'met al de gevoe
lens van Godsdienst, welke 
men[builen de ware Kerk 
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kan hehben, » De staatkun
de van FREDEKIK, zegt zijn 
doorluchtige zoon, was steeds 
onafscheidbaar van zijne regt-
Vaardigheid. Minder bezig, 
om zijne staten uit te hrei-
deri , dan om dezelve we! te 
besturen, omzigtig in zijne 
verbindtenissen , waarachtig 
in zijne beloften, gestreng 
in zijne zeden , naauwgezet 
omtrent die van andefën , 
angstvallig waarnemer der 
krijgstucht, had hij zulk 
een heilrijk-gevoelen van de 
menschheid, dat hij wensch-
te dat zijnp onderdanen even 
zoo ongevoelig waren-als 
hij." Hij beminde noch ge
leerden , «och dichters. De 
kennis der geschiedenis, wel-
ligt die <ier menschelijke 
natuur, had hem overtuigd, 
dat de letteren, boven eenen 
zekeren graad aangekweekt, 
en van een al te algemeen 
'gebruikgeworden, de kracht 
der natiën verlamden en de 
val der "rijken voorbereid
den j e n het is welligt, aan 
het gedrag, dat hij te dien 
einde hield, dat men den 
roem van het volgende be
stuur moet toeschrijven (Zie 
GlRAhDt—h. —* ROUSSEAU 
J« J.). * Hij vertraagde 
daardoor, zegt de abt DK-
NJNV, den voortgang eener 
verwoestende wijsbegeerte en 
van dien ligtzirlnigen geest, 
welke zich in zijnen tijd be
gon te verspreiden. Het was 
omtrent den tijd van het re
gentschap van den hertog 
van Qrleans, dat FaEDERiK 

WILLEM, zoo veel tegenzin 
voor de Fransche modes en 
muzen toonde. Het was om
trent dien tijd, dat de Ver
standigste Franschen zich 
over het beuzelachtige be
klaagden , dat er in de Fran
sche letterkunde heerschte, 
cn over het smaakbederf, 
dat hand overhand toenam." 
De volgende bijzonderheden 
zullen voldoende zijn, om 
een juist denkbeeld vari zij
ne inborst te geven. Toen 
de koning en de kroonprins 
(later FREDEIUK: II.) eenigo 
dagen te Bonn doorbragtcn, 
onthaalde hen de keurvorst, 
CLEMENS 'AUGUSTUS , uit het 
Beijersche huis, met alle 
mogelijke pracht. Onder an
dere feesten , gaf men hun 
een bal. FREDBIUK WIM<EM 
was altijd zeer slecht ge
kleed, want hij droeg eene 
uniform zoo lang als hij kon, 
en wanneer hij zieh eelï 

nieuw , kleed liet maken, 
werden er de knoopen van het 
oude weder'aangezet, Pe 

kroonprins "was niet veel dij*» 
tiger; daareri boven was hij 
zeer treurig , en vond geen 
genoegen in "al die vermake
lijkheden. De koning; «n«8 

ontdekt hebbende, vraagde 
hem naar de reden zijner treu
righeid. FREDERIK sloeg do 
oogen neder, en beschouwde 
zijn geheel versleten kleed. 
Maar de sterkgespierde vorst 
antwoordde hem , door henu 
in tegenwoordigheid, *•'» 
hctgeheelé gezelschap, eenen 
duebtigen klap te g^eti, 
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' waarop hij, hem midden in j 
de zaal stiet, zeggende: 
Terstond, voorwaarts f Tra-
noü vloeiden den prins uit 
de oogen; maar hij moest 
eene dame uitnoodigen, en 
met haar dansen. — Wan
neer FREHERIK WILIJEM zij
ne revue had gehouden, ging 
hij te voet door de stad wan
delen. Iedereen ging dan, 
zoo snel als men maar 
kon op de vlugt. Hij kon 
vooral geene vrouw op straat 
dulden. Wanneer hij er ee
ne ontmoette, zond hij de
zelve met een paar klappen 
naar, huis, zeggende: Wat 
doet deze bedelaarster kier ? 
Brave vrouwen b/yiien in 
hare huishoudiitg! — Op 
eenen schoonden zomerdag 
verraste hij verscheidene 
vrouwen, die achter het kas
teel, op een openbaar plein, 
Koninklijken tuin genaamd, 
doch dat slechts eene groote 
exercitie-plaats i s , wandel
den. Dit ziende, riep hij 
Soldaten, liet bezems halen, 
en dwong de schoone dames, 
om gedurende èen half uur 
net plein te vegen. — Hij 
kon ook niet dulden,, dat de 
predikanten lcwamen, om de 
parade te zien, en wanneer 
"jj er eenige ontdekte, liet 
"Ü hen met rotiingslogen 
m>ffdrijven, om den Bijbel 
'e lezen en predikatien te 
maken. — Men-heeft het 
. w n van FREDERIK War 
£KM in" 2 dl.n; ïq 12.«"» in 
ta» Uchtgegeven, 1741. Dit* 
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is een zeer middelmatig werk, 
gedeeltelijk volgens de dag
bladen vervaardigd, 'doch 
ineër naar waarheid dan de 
meeste der nieuwere geschie
denissen , die met de over
drevenheid yan den valschen 
wijsgeerigen geest geschre
ven zijn. [Reeds van zijne 
kindschheid af toonde FRE
DERIK WH.£EM eenë onbuig
zame en willekeurige in
borst, welke t\)né moeder 
vruchteloos trachtte te ver
zachten. Koning geworden 
zijnde, eindigde hij steeds 
zijne geschillen in zijne fa
milie met stokslagen; ook 
• deelde hij zoodanige aan ho
velingen en zelfs aan vrou
wen uit. De vorst was een 
hartstogtelijke vriend van de 

' krij gsv.errigtingen; ook oe-
fende hij dagelijks zijne sol
daten ; hij spaarde geene 
kosten, om er zich van de 
grootste gestalte te verschaf
fen , en het regiment zijner,, 
gardes bestond in zeker op-
'asigt uit reuzen. Bjj zijnen 
dood, was zijne spaarkas ver
scheidene millioenen groot, 
en zijn leger zeer aanzien-

m . 
FREDERIK I I . , koning van 

Pruissen, zoon van den voor- 0 
gaande werd den 24 Janua- , 
rij 1712 geboren'. [In den 
ouderdom van IS jaren nog 
maar kroonprins zijnde, wil- t 
de hg, de mishandelingen 
moede, welke zijn vader hem • 
deed ondergaan, de vlugt 

§ ' • . ' 
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nemen * m een offieier K A * 
genaamd, ondersteunde hem 
in zijn ontwerp. Nadat een 
onderschepte brief de„zamen-
spanning onfdekt had, vtjerd̂  
de prins én KAT dols* eerien 
krijgsraad veroordeeld om 
onthoofd te worden. De ko
ning gaf het voornemen te 
kennen» om dit vonnis in 
deszelfs geheele gestreng--
heid ten uitvoer te -doen 
•brengen, en toonde zioh on
gevoelig voor de tranen en 
de wanhoop der koningin , 
zoowel ais voor.de voorbe-
.den van verscheidene vor
sten. Intusschen deed hem 
een sterke en strenge brief van 
keizer KABEL VI. besluiten , 
om zijne gestrengheid te ma
tigen , en FREDERIK werd in 
de citadel van' Cuftrin op
gesloten , en verpligt, om bij 
de strafoefening va» zijnen 
vriend en medepliglige te
genwoordig te zijn. Hij ver
scheen eerst twee jaren daar
na weder aan het hof.} Den 
31 Mei 1740 volgde hij zij
nen vader op* In hetzelfde 
jaar, viel hij aan het hoofd 
van een leger in Silezië, om 
dit gewest aan de erfgena
me van KARET. VI: te ont-
weldigen, en door eene dezer 
omwentelingen, waarvan de 
menschelijke staatkunde zoo 
vele Voorbeelden aanbiedt, 
zag men den opvolger van den 
getrouwsteh bondgenoot;van 
Oostenrijk, zijnemagttegen 
*|pn huis wenden. dat door zij
ne voorouders langen tijd ver
dedigd èn ondersteund.was. 

Hij vond sleébts eenen zwak
kan tegenstand, en was wek; 

[ dra meester van de aanroer* 
kelijkste plaatsen. In het 
volgendp jaar , op den 9 A-
pril overrompelde hij den 

f graaf van Neiperg, bevel
hebber van 25,000 Oosten
rijkers te Molwitz, en ver
sloeg hem geheel en al , of*-
schoon de generaal ROMER , 
aan het hoofd der ruiterij, 
het Pruissische leger over 
hoop geworpen ha<i. Deze 
overwinning werd . door diè 
van Czaslan, den 17 Mei 
1742, gevolgd; maar wijt 
de ruiterij dèr Pruissen^ al
daar bijna geheel vernield 
was ,. zo» werd- de- vrede den 
11 Junij te Brestau getee-
kend. Het graafschap Gtlatz 

« in Bohème en Neder-Sikztë 
werden , aan den koning af
gestaan. Het uiterste, waar
toe vervolgens de voorspoed! 
van MARIA THF.RESIA» bèi-
zer KAREI, Vil. en zijne 
bondgenooten gebragt had,, 
bewoog den koning van 
Prnissén, om de wapens 
weder opte vatten- Hij maak
te zich den 16 September 
1744 meester van Praag}-
maar de Hongaren herover
den het weder den 1,7 1>0* 
vember van hetzelfde jaar* 
De overwinning den 24 
Junfr 1745 op de Oostenrij
kers en Saksers behaaio, 
werd door een nieuw vr®" 
des*verdrag gevolgd, den-» 
December gesloten, waarm 
de vorige afstanden betfea-
tigd werden. Sedert dat Ujd* 
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«tip legde FHEDÈBIK zich ge
heel en al toe, op het in» 
Wendige. bestuur zijner sta
ten , op het beschermen van 
den handel, op hetoprigtén 
van fabrijken, op het ver-
fraaijen dei- steden en voor
al zijife hoofdstad, en het 
aanleggen „van versterkingen 
enz., totdajt hij, in 1756, 
op het vermoeden rfvan een 
bondgenootschap tusschen 
den koning van Polen en 
de keizerin-lconingin gesloj 
ten, onverwachts in Saksen 
Viel, op den 1 Octoberl756 
den generaal BnowN te ho-
toosilz in Bohème sloeg, en, 
ofschoon de overwinning on
beslist scheen, zich weini
ge dagen daarna van het ge
heel© Saksische leger, uit 
14,000 manschappen bestaan
de, die in de legerplaats van 
rirnu werden opgesloten , 
«neester maakte. In het vol
gende jaar drong hij door tol 
-Praag, leverde den 6 Mei 
«enen bloedigen slag, in 
welken'hij ,'na behendiglijk 
«en ledig'bezet te hebben'* 
nat de Oostenrijkers, door al 
te vetel vuur, in hun cen
trum .'-galaten' hadden , «en 
gedeelte van hun leger noötö-
»aakte om den ajjtogt te kïe-
Ze" > en het andere, om bin-
*Je|» Praag te trekken. Hij 
belegerde die stad toen de 
«raaf ÜAoh, hem den 18 
J»n|j t^Kollin slag} lever-
<le> waarbij hij zijne beste 
troepen verloor* Zjjne gre-
«adieren werden tot zetS 
^Schillende malen terug

gedreven. Daar hij hen 2jig -
wankelen, om aan het be
vel van eenen nieuwen aan
val te gehoorzamen, kwam 
hij in persoon toésn el len, 
hun toeroepende: Wolletikr 
denn eieig hben? {Wilt (jij 
dan eeuwig leven?) Deze 
-zonderlinge aansporing deed 

|. ben tot eenen zeventien aan-
val optiekken, die even zoo 
nutteloos was , als de voor
gaande. Natdeza nederlaag 
brak ĥ j het beleg op, en 
ontruimde Bohème. Op den 
30 Augustus van hetzelfde 
jaar, werden zijne troepen, 
onder aanvoering Van den ' 
generaal LEHWALD , te Grosz-
Jligerndorff in Branden' 
bnrgsch-Pritissen door de 
Russen, en den 7 Septem
ber door de Oostenrijkers aan 
de News, in Jjatisnitz ge
slagen ; maar den 5 Septem
ber won hij op de Franschen 
den beruchten slag van Rot' 
bach. Hij verloor Schweid' 
nitz den 12 November, en 
zijn leger, onder bevel van 
den prins van BEVEHËN , werd 
den 22 derzelfde maand, te 
Breslau geslagen, hetwelk de 
Oostenrijkers meesters maak
te van de hoofdstad van Si' % 
Ie zier maar «Ö. verloren de
zelve den 10 December, na, 
vijf dagen vroeger te hlssa 
volkomen geslagen te zijn 
geworden. De volgende veld-
tögt werd «geopend door het 
beleg van Olmutt, hetwelk ' 
de koning jn' persoon aan
voerde , terwijl de graaf DAUN 
'zieh bezig hield, om eed Ie* 
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ger te vormen (want de ne* 
derlaag van'Litsa had dat, 
hetwelk te Kollin in Bres-
lau zegevierde, bijna ver
nietigd.) Deze veldheer trok 
met zijne nieuwe troepen 
voorwaarts, onderschepte 
«enen grooten toevoer van 
levensmiddelen, en dit le
ger, om zoo te spreken za-
mengesteld, uit rekruten, 
die het gevaar des vaderlands 
van alle kanten had doen toe
snellen, dwong den koning 
het beleg van die gewigtige 
plaats op te Ipreken. Het 
jaar 1758 was belangrijk door 
den slag den 25 Augustus 
te Zorndörff geleverd; de 
Bussen, aangevoerd door den 
veldheerFERMER, en dePruis-
sen door hunnen] koning, 
schreven zich beide de over
winning, toe. De slag van 
Móchkirchen was meer be
slissend ; de legerplaats der 
Pruissen, hunne tenten , hun
ne pakkaadjen vielen den 
graaf van DAÜN in handen; 
maar hetgene, wat nog ver
bazender is dan eene over

winning, is dat de koning 
volkomen geslagen, als een 
bliksem naar, Silezië ver
trok , en het beleg van Neiss 
liet opbreken, dat op het 
punt stond, om aichoverte-
gen. Op den 23 JuIü-1759 
werd het Pruisisch leger te 
Zullichau* door den Russi
sch en generaal SOWIKOW en 
den 12 Augustus door den
zelfden veldheer, en een 
corps Oostenrijkers door LAU-
ÖON aangevoerd j geslagen. 

E. 

Breiden gaf aichden4Sep- j 
tenibec aan de Oostenrijkers I 
over, en de Pruissen stel- * 
den in 1760 vergeefsche po
gingen in het werk , om het 
weder te heroveren. Zjj had* 
den meer geluk in den slag 
van Peitz den 30 October 
1759; maar nadat de gene
raal FINCK zich met 20,000 
man , bij Maxen, op eene 
verhevene vlakke plaatshad j 
gesteld, werd hij»van allo 
kanten door.de Oostenrijkers 
omringd, en genoodzaakt 
om zich den 20 November i 
1759, zonder slag of stoot» 
overtegeven. De generaal 
FOUQÜBT was den 23 Junij 1760 
niet gelukkiger, te Landt- \ 
kut door LAUDON , dien be- j 
kwamen en werkzamen krijgs- ; 
man, dien FBKDERIK f]Jnjf j 
schildwacht noemde , wijl hij 
hem overal gade sloeg, ge
slagen en krijgsgevangen 'fje* 
maakt zijnde. Op den 3 No- ^ 
vember hadden de Pruissen \, 
hunne beurt te Torgau^ al- j 
waar de, graaf van DAUN 
eerst zegevierend was ge
weest; maar daar de Oosten-, j 
rijkers een en berg verlaten 
hadden, welken de generaal 
ZIETHEN in aller ijl betrok» j 
zoo bleef de eer van dessen : 
slag aan FREDEKIK. Daar 
LAUDON in 1761 Schweidnitz 
stormenderhand had ingeno- • ,» 

men, heroverden de Pruis- ; 
sen zulks in 1762, nameen 
beleg van twee maanden. . ; 
Maar nadat Colberg in de t \ 
magt der Bussen was geval- • 
\m, en de staat Van a»« j 

http://door.de
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kanten bedreigd" werd't bad 
FKEDERIK zynen gebeelen 
moed noodig om niet voo'r 
den tegenspoed te bezwijken, 
toen de dood der Czarin Eu-. 
ZABETH , in 1762 voorgeval-' 
len , den staat van zaken ver
anderde, en den vrede te 
weeg bragt, die den 15 Fe-
bruarij 176*te Hubertsburg 
gesloten werd. Het gevolg 
van dit verdrag, de vrucht 
Van zoo veel nutteloos ge
stort bloed, Was dat al
les op 'den voet zoude blij
ven, waarop het voor den 
oorlog was. Daar de ge-
schilfen van Polen in 1772 
aan de naburige mogendhe
den'het ontwerp hadden in
gegeven , om hetzelve te ver-
deelen, zoo verkreeg FRE-
IJÉRIK voor zijn aandeel het 
Poölsch'Pruissèn en eenige 
andere distrikten, D.e aan
spraak, welke de keizerin, 
in 1777» na den dood van 
den keurvorst, MAXIMILIAAN 
JOZEÉ1 , op Bei)'eren maakt», 
ontstak de oorlogsfakkel we
der, welke krijg twee jaren 
duurde, zonder dat er van 

'weerszijde eenige zaak van 
belang werd ten uitvoer ge-
"ragt. Door het verdrag den 
13 Mei 1779 te Tesclienge-
sloten, voegde men bij Ooi-
tenrijki eenige Beiiérsêbe 
distrikten, en de erfopvol-* 
ging Van Bareulh en An~ 
*P«cb, werd aan FREDERIK 
verzekerd. Deze vorst hield 
8>ch bezig met het vormen 
^an een bondgenootschap, 
«etwelk hy voor de veilig

heid en het evenwigt' van „ 
DuïtscAland, noodzakelijk 
achtte, toen de merkbare 
afneming zijner krachten bem 
waarschouwde , dat het einde 
van zijn bestuur niet ver 
meer af was; eene water
zucht, die zich met deze 
uitputting verfeenigde , be- r 

vorderden zijnen dood, en 
maaide hem weg te $««#-
Boud, bij Pottdam, den 
17 Augustus 1786. Hij was. 
gehuwd geweest met E'MZA-
BETH CHRISTUS* van JBrH»*-
toijkt eene nicht der keize
rin, echtgeno.ote van KAREÏ!* 
VI., b\\ welke hfj geene 
kinderen verwekte. (Zie MA
RIA THERESIA,LODEW»KXV.^ 
ÖROWN , DAUN , KAREI--AIEX-
ANI>ER enz.). Eene veel om
vattende, levendige en snelle, 
genie; eene uitgebreidheid 
van inzigten, die alles om-' 
vatte, eène vaardigheid, die 
bijna op denzelfden oogen-
biik, het ontwerp en de uit
voering vereenigde, de we
tenschap des oórlogs ten top 
gevoerd, eene gestrenge, 
werkzame ^onvermoeide le
venswijze, in de moegelijk-
ste omstandigheden, een on-

I uitputbare voorraad van per- ; 
I, soonlijke en, staatkundige 

redmiddelen; een Vast, en 
zich gelijkblijvend bestuur 
zullen steeds denkbeelden« 
zjjn , aan den naam van FRE-
DERIKIÏ. verbonden. Hij be
minde de wetenschappen en 
kunsten, beoefende dezelve, 
en was de vriend en MECE-
WAS der "«loerden. Indien 
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hy ziet* soms ten opzigtf» 
van hét voorwerp zijner wel
daden bedroog, indien er uit 
de algemeene,aanmoediging, 
soms een overmatig vertrou
wen is voortgesproten, indien 
de losbandigheid en verme
telheid soms den naam van 
vrijheid hebben overweldigd, 
moe* men zulks daaraan toe
schrijven, „dat het voor "de 
menschelijke voorzigtigheid 
zeer moeijelijk i s , om het' 
goede zonder mengeling te 
doen, en uitsluitend het doel 
te bereiken \ hetwelk zij zich 
voorstelt. JDegene, welke , 
men tegenwoordig Wijsgee-' 
ren noemt, hebben hem als 

-hunnen > steun beschouwd ; 
maar men weet, met: welke 
gestrengheid hij hen kastijd
de, wanneer hunne ijdelheid 
en eigenbaat zijne bescher
ming durfden mishruiken, 
en in welken graad hun hoofd 
zijne gevoeligheid ondervond. 
Zijn ijver voor de regtvaar-v 
digheid, heeft zich op zij
nen weg kunnen verdwalen, 
door de snelheid en de geest
drift, waarmede hij denzel-
ven soms heeft doorgezet; 
maar indien -in het koelbloe
dige der overweging, en het 
trage der geregtelijke for
maliteiten, de overheid zich 
bedriegen kon, zoo laat ons 
niet al te streng eenen vorst 
veroordeelen, wiens m*gt 
geene waarborg .tegen de 
•dwaling is. Een militaire ; 
stand gelijk aan dien der 
grootste, jijken, noodzaakte 
hein, om uit ssfjne gewesten 

RE. •• 

I schattingen te iefïen •$ aan 
i eene zoo groots uitgave ge-

evenfedigd, en eenen staat 
'van geldmiddelen daartestel-
len , die het volk scheen 
uittekleeden; doch bij -elke 
gelegenheid fcwain hij het 
te hulp. De steden en pro
vinciën riepen nooit te ver
geefs de ondersteuning der 
schatkist in , hij eerbiedigde 
het eigendom» de burgerlij
ke en godsdienstige bezit* 
tingen als eenen gewijdcn 
zijner verdediging toever
trouwden" schat.'"> Al te oor
deelkundig zijnde, om zich 
in het godsdienstige aan het 
wankelbare der Protestant-
sche grondbeginselen te hou
den , was hij even gelijk 
alle geleerden, die van het 
licht des waren geloofs ver
stoken zijn, in eenen staat 
van besluiteloosheid en ver
warring; maar de noodza
kelijkheid en het gewigt der 
Godsdienst in het .algemeen 
waren hem bekend. Hijbe* 
minde en beschermde de Ca* 
tholpen, onderhield hunne 
kerken en priesters en wilde 
niet gedoogen, dat men de 
minste inbreuk op hunne 
gebruiken op .de o/de en den 
luister hunner godsdienstoe
feningen zoude maken. AI 
de vreemdelingen bewonder
den den schoenen tempel» 
welken zij te Eerlijn onder 
zijne bescherming hebben op-
gerigr., ,Hij was levendig 
getroffen over de majesteit 
hunner plegtigheden. W 
eenen zekeren dag, dat .»»• 
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deHoog-mis had hijgewoond, 
in d» hoofd-kerk van Bres» 
fan door den kardinaal van 
ZiNïïKNnoBFF opgedragen, 
«eide hij tot dezen prelaat : 
De Calvinisten' behandelen 
God als eenèn dienaar , de 
hntherunen als hun gelijke, 
maar de Catholijken ver
eeren hem als hunnen God. 
-Toen hij tegen het einde van 
zijne regering vernomen had, 
dat'eene vroeger in Duitsc&~ 

'land weinig bekende sekte, 
en die alom voor een spook-
verschijnsel gehouden werd, 
te Brinn en te Olmutz ver* 
Woestingen .aanrigtte, nam 
hij alk behoorlijke voorzorg, 
om er de geestelijkheid zij
ner staten voor te behoeden. 
Men heeft-hem verweten, 
van de zwakheid yan Oos
tenrijk gebruik te" hebben 
gemaakt, ••om eén van des-
zelfs gewesten te veroveren, 
van Saksen verwoest enuit-
geplunderd te. hebben , van 
vo/ge ŝ den geest der over
winningen, en'den roem der 
gevechten, handelingen ge
regeld te hebben, welke "de 
UiHstelijke zedeleer, en de 
gestrengheid des , geregts , 
van andere grondbeginselen 
"oen afhangen; » maar welke 
vorst (zegt de maarschalk van 
KËRWÏCH, in zijne uitmun
tende memoriënV, wêlkenatie 
«»n zich beroemen , van altijd 
«e goede trouw en de regt-
vaardigheid hoven zijne he
ggen te hebben verkozen? 

et is enkel maar om iels 
B,eer of iets minder te doen; i 

want men kan onbeschroomd 
zeggen, dat het schijnt dat de 
Godsdienst, de regtvaardig-
heid en de bloedverwant
schap, tegenwoordig geene 
beweegredenen meer zijn, 

|,die indruk maken, en dat 
men , om zijnejr eerzucht te 
voldoen, en zich eenig voor
deel te verschaffen , zich al
les, geoorloofd waant,'-' Dit 
alles kan zijn, en is werke
lijk niet' dan al te waar; 
maar in de zedelijke oordeel
vellingen, is het niet \'ol-
gens het algemeen gebruik, 
dat de wijze zich regelt, 
maar wel volgens hetgene, 

[* wat algemeen gebruik be
hoorde te zijn, A.1 had de 
billijkheid ook slechts eenen ' 
enkelen voorstander, al had 
zij er geenen, zoo is het 
toch volgens haar, volgens 
haar alleen., dat de Christen 
zich regelt om lof of blaam 
uit te deelen. Wij zullen 
alhier al de trekken van dien 
beroemden vorst niet verza
melen ; de afbeeldsels van 
krijgszuchtige koningen voor
al kunnen eerst met den tijd 
de verdienste eener volko
mene gelijkenis erlangen, Er 
zijn trekken, d»e van verre 
moeten ontdekt worden, om 
derzelver volkomen uitwerk
sel in het geheel te dóen; 
er zijn al te levendige of al 
te donkere kleuren , die de 
tijd tot eene behoorlijke scha
kering moet maken* Indien 
de bewondering hare over
drevenheid heeft, zoo heeft 
de hekéliftg ook de bare. 

% 
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Indien de persoon des, vor
sten zich door schitterende 
daden beroemd maakt j zoo 
wordt de rpem der openbare 
daden, somtijds verduisterd 
door doffe geruchten, welke 
de onbescheidenheid over het 
personele gedrag Verspreidt. 
Benige bijzonderheden, zul
len tot het geheel van een 
volledig afbeeldsel toereiken
de zijn. FKEDERIK was zeer 
op vrijmoedige antwoorden 

f egtèld, en was er zelden 
oor beleedigd, vooral wan

neer dezelve vaardig en le
vendig waren, en dat hij er 
aanleiding toe gegeven had. 
Bij gelegenheid eener mon-
stering' zijner troepen eenen 
officier ontdekt hebbende, 
die het lidteeken van eenen 
houw door het aangezigt had, 
vraagde hij hem: In welke 
kroeg hebt gij dat gekre~ 
gen? — Te Kollin antwoord
de deze, waar uwe Majesteit 
het gelag betaald heeft. (De 
koning was te tiollin vol
komen geslagen geweest). —• 
Door de verdeeling van Po
len en de in bezitneming 
des kon.ings, verloor de bis
schop van lfarmiè\ een aan
zienlijk gedeelte zijner in
komsten. Toen deze prelaat, 
dien FJREDERIK zeer op prijs 
stelde in 1776, hem te Pofr-
dam zijne opwachting was 
komen maken, zeide hem 
de.vorst: Hef is onmogelijk 
dat gij mij beminneU De 
bisschop antwoordde, dat hij 
nimmer de pligten van eenen 
onderdaan jegens zijnen vorst 

zoii vergeten, * Wat mij. 
bvtreft, zeide de koning, ik 
ben waarlijk uw vriend, en 
ik heb zeer op uwe vriend
schap gerekend. Indien de 
heilige PETRUS mij eens den 
ingang van den Hemel wei
gerde , zoo hoop ik , dat gij 
de goedheid zult hebben, er 
mi j , onder uwen mantel in 
te' dragen, zonder dat ie
mand zulks gewaar worde." 
»— Dat zal möeijelijk zijn, 
hernam de bisschop', want ' 
uwe Majesteit heeft mijnen 
mantel zoo kort afgesneden, , 
dat ik' er geene smokkelgoe-
deren onder kan verbergen.' 
— De koning begon te lag-
chen, en nam de scherts 
zeer wel op. — Eens met 
den abt BASTfANi, een' der 
Italianen , ' dien hij dikwert 
bij zich had, den avond
maaltijd gebruikende, zeide 
hem FBEDKRIK: 9 Wanneer 
gij zult Paus geworden zi,)n 

(want ik'twijfel niet of uwe 
deugden, zullen n eens tot 
die waardigheid verheffen), 
hoe zult gij mij dan ontvan
gen, wanneer ik te -Ro** 
zal komen, om u mijne hul
de te bewijzen 

•* '-v-r f , 

zal zeggen, antwoordde (te 
abt , men late den zwarten 
adelaar binnen komen, opüat 
hij mij met-zijne yleugelen 
bèdekkejmaartegelijkertllfl. 
zal ik mij voor zijnen DWK 
in acht nemen." fcen **"• 
gelschman sprak eens niet 

den koning van Pruff^ 
over de debatten van het ftn 
gelsch parlement, en terWfM 
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FKKDERIK zich beklaagde over 
het geringe gezag der 'ko
ninklijke waardigheid in het 
Britsche rijk, zeide hij.; 
» O, indien ik koning van 
Engeland w a s . . . . . . Sire,. 
zeide de Engelschman, ter
wijl hij hem in de rede viel, 
indien gij koning van JSn-; 

'gelandxvmit, zoudt gij zulks 
geene vier en twintig uren 
zijn." Men weet, dat de 
koning eene groote menigte 
kleine geldstukken van slecht 
aloöi liet slaan $ec&t Pjen? 
nigestukken genaamd. Men 
Waalde «iet deze stukken 
de Soldaten, de vverklieden 
en een gedeelte van de jaar
wedden der burgerlijke en 
militaire officieren ; maar in 
geene ^ enkele koninklijke 
schatkist ontving men deze 
Sec/tt Pfennige, zoodat de 
koning het goede geld in 
z P e geldkisten trok, dat 
erjiooït weder uitkwam, en 
°nder het volk deze slechte 
munt bragt, die er nooit we-
«er in kwam. Op eenen 
zekeren dag, toen FREneRiK 
te rotkan, de deur van eenen 
bakker voorbij ging, zag bij 
hem met eenen boer twis
ten: hij vraagde naar de,re
p o s e n m e n z e id e h e m , 
jrat.de bakker het van den 
«oer, gekochte koren met 
vec&t Pfennige wilde betalen, 
Jj« dat de laatste weigerde, 
on» deze munt aan te nemen. 
*«EDEi«K „aderde den boer 
^ «raadde hem: Waarom 

A * W E I . , . . • - . , , . 

nemen t De boer zag den 
koning aan, en antwoordde 
hem op eene knorrige wijze: 
Neemt gij ze dan, .zegï De 
koning antwoordde, geert 
woor̂ d». en vervolgde zijneii 
weg.' — Een jong officier 
legde dikwerf zijne uniform 
af, ofschoon z,üiks gestren-
gelyk verbqden was » en trok 
eenen groenen rok aan,, on» 
zich naar een igepleizier-par-
tijen te, begeven. Op eenen, 
zekeren dag; dat hij den ko
ning afwezig, waande, gaa» 
hij , aldus gekleed, met zij? 
„ne .minnares in de tuineii 
van Sans-Soitci wandelen» 
Bij het inslaan eenec .laan, 
ontdekt hij den koning» 
die hem aan zijnen .degen 
erkende, welken hij de on» 
voorzigtigheid had gehad, 
van aan te houden. Wie zijt, 
gij ? . zeide hem FREDEBJK. 
Sire, antwoordde de jonge
ling, van zijne schrik be
komende, ik ben een officier, 
maar ik ioandel hier inccig' 
nito. De koning begon te 
lagchen, en zeide hem: Nu 
pat dan maar pp, dat de 
koning » niet zie» en hij 
vervolgde zijnen, weg.-* In*-
tusschen had deze toegevend» 
heid van JB'aEpijniK, ten op-
z^gte van de vrijheid £er ,, 
antwoardep.uitzonderingen; ; 
somtijds was hij er knorrig 
over. en kon.zich nistont
houden van zulks te kennen 
te gevenj, eni h,et blijft ia 
het algemeen r altijd^ waar * 
dat het niet goed is» met 
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de koningen den «pot 4e drij
ven. » FREBERIK, zegt de 
•sclirijver van zijn leven, 
schertste gaarne met ande
ren » en de scherts was hem 
onaangenaam, wanneer hij 
«r hét voorwerp van was. 
Wanneer hij eenen genees
heer zag, was de eerste 
Vraag, welke hij hem deed» 
'hoe vele menscben hij naar 
dé andere wereld had ge

bonden. Een derzelve ant
woordde iiëm: Niet zoo veel 
•ah gij, .Sire* Rij keerde 
•hem den rug toe,, en «prak 
fyem nooit weder." Hetgerie, 

•. "Wat" FBEDERÏK tegen Voa> 
<?AIRE verbitterd 'had', Is dat 
MAUPERTIÜS hem de volgen
de bijzonderheid had ver
haald. Op «enen zekeren 
dag, was de generaal MAN-
«TBJN in de kamer van Vot-
TAIRE , alwaar deze (8en stijl 
der, Gedenkschriften over 
Uitstand, door dieh generaal 
samengesteld, verbeterde; 
•op denzelfden oogenbïik zond 
li.em de koning een door hem 
vervaardigd dichtst uk ter in
lage. ' Voî AiRB -zond MAN» 
«TEIN terug, hem zeggende; 
•-» Mijn vriend, tot een an
dermaal , de koning zend tnij 
-daar, zijn vuil linnen «m<e 
•zuiveren, «et uwe «al ik 
later onder handen -nemen." 
Ï A M&TRiE aan den koning 

'; gezegd hebbende, dat men 
de gunst en fortuin van;VOÏ> 
TATRE zeer teriijdde, ant
woordde % • Weer onle-
kommerd, men drukt den 
oranjeappel en wanneer men 

Jket sap et van genoten heeft, 
ioerpt men de schil weg. 
» JFUKDERJK, voegt zjjn le
vensbeschrijver er bij, had 
nooit geen ah der doel * dan , 
om zijne werken, door dien 
schrijver naar de mode, te 
doen verbeteren en in het 
licht *geven." Toen de abt 
RAYNAL te Berlijn kwam, 
wilde FREDEBIK hem zien» 
en wreekte zich door eene. 
guiterij, over de zinsnede der 
Geschiedenis^ der beide In
dien , waarin hfj niet ge-
spaflrd werd. De koning 
sprak hem o<rer zijne Ge
schiedenis van het stadhou
derschap en zijne Geschied
kundige gedenkschriften, en 
liet zich met opzet geen woord 
over zijne Geschiedenis der 
beide Indien ontvallen. W. 
abt zeide hem; Sire, th heb 
nog eenige andere teerhen 
gichreven. - . » ƒƒ * ^ 
zelve niet* antwoordde hem 
FREDERIK, en hij BF a k . , 7 ' 
anderezaken. Men Wil dat 
de abt den post van,W*".. 
dent der akademi* met * >» 
hebben afgewezen, . in«J : 
hem denzelvett w a s . « » 
boden; men roerde die snaar 
bii FREDEBIK «ven aan, «« 
hét voorstel verre verwierp» 
Hij schreef te gel i lke^ 
eenen brief aan o AM* 
B B R T , waarin hij de schoon 
ste dingen van den abt K« 
NAr.ze.de; maar o p d e k t -
ne avondmaaltijden bestem 
pe^emenhemnietde, £ . 

http://NAr.ze.de
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jzijneakademie, welke hij door 
ftl die inwendige oorlogen, 
zoo wel ajs door hare eigen
zinnigheid en de tegenspraak 
harer oordeelvellingen had 
Ie'eren kennen. » Eens , zegt 
zijn levensbeschrijver, wil
de hij zich verzekeren of de 
loftuitingen, welke de acw 

>. demici aan zijne Memoriën 
toezwaaiden, wel opregt wa
len. . Te dien einde liet h$ 
aan den secretaris derzelve | 
een door hem vervaardigd ! 
handsehrift toekomen, den 
naam, van waar het kwam I 
zorgvuldig verborgen houden» 
de. Hetzij uit vergetelheid , 
Tietzij uit verzuim er werd 
niet de minste melding van 
gemaakt. Na verloop van 
eenigen tijd werd de naam | 
des schrijvers ruchtbaar, en 
de loftoónen werden aange
heven; maar men w i l , dat 
FREDEIUK antwoordde: Gij 
hebt mij geleerd y wat ik van 
*twer goedkeuring moe.t den-
^««•" Hetgene» wat de aka-
demie cèhigzins kon ver
troosten , was dat de beoor* 
deelingen van FREOERÏK som
tijds op geene betere gron
den steunden. » Alvorens 
VOI,TAIRE den koning bekend 
had, dat hij de schrijver van 
fa Pücelle (de Maagd van 
'"rltian»),\faa, beweerde FRET 
DEBIK, dat het eene belee-
•"Ring was , den schoonsten 
geest van Frankrijk aange
daan ,, van aan denzelyen dat
gene te willen toeschrijven > 
w » ' hjj een ichandelpk za-

menraapsel noemde. Zoodra. 
men w i s t , dat VOX/TAIRE er 
de schrijver van was , liet hi | 
zich het stuk door ALGABOTT'I 
voorlezen, en zeide: Dat 
is het niet, mat ik gelezen 
heb: dit is bekoorlijk, en 
VOITAIRE alleen is in staat, 
om zulk een schoon werk tg 
vervaardigen. Het was het» 
zelfde werk, maar de na
men begoochelen." De ko
ning herstelde in zeker op-
zigt deze tegenstrijdigheid f 
door de volgende dichtregel», 
waarin de Pucelle aan CAN» 
BIDE tot tegenhanger dient-; 

CANDÏDÊ est iin petit vaurien, 
Qui n'a ni pudeur .ni cervelle« 
A ces traits on Ie connait Wen 
Frère cadet de la Pueelle» 

Leurtfiemcpapa, pourrajéunir, 
Doiinwait une belle aomrae j 

eSa jeunesse va revenir» 
Il fait des eeuvres de jeune 

hommc. 

* Tont n'ettpas Men: liaeü l'écrit, 
La preure en estachaque pagej 
Vous Ie verre»! en eet ouvragc, 
Ou tout est mal, commeiiledit» 

Toen FRÊDERIK zijne aeade-
mici op behoorlijken ' prijs 
had loeren stellen, maakte 
hij hen niet alleen lot ssijna 
speelpop, maar, zegt zijn 
levensbeschrijver, » hij moe
digde de boerterijen aan, 
die men tegen hen in het 
licht gaf, « ï leverde izelfs 
het plan tot een hekelend 
werk hunner Memoriën. 
Wanneer hij hen liet komen > 
was het rtieestal, om den 
spot met hen te dry ven* H|j 
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noemde den «enen aeijnen 
MONTKSQUIEUI „eenen ande
ren ïijnen D'ALKMBKRT , 
eenen derde atijnen FONTE-
KEIAE. De eenvoudige Aca
demici maakten diepe buigin
gen , en gingen, bij hunne 
terugkomst te Berlijn die 

, «choone complimenten ver
halen, terwijl FKEDEIUKover 
hunne ligtgeloovigheid lach
te , en jtich over zijne spot
ternijen vermaakt ei Er i« 
in cene ZwitBersche «tad, 
«en man , bij de brievenpott (( 
ffeëmployeerd, die te Ber
lijn , Hd der akademie is 
geweest. Hij blijft niet ten 
achteren, ten einde xich 
daardoor aanzien te verschaf
fen , van zich op dien titel 
*e beroemen. Een zekere 
snaak zeide hem eens: Gij 
zijt niet veel veranderd,' j 
eerst waart gij een letter
kundige {homilie de lettres)^ 
thans zijt gij een hriefkun
dige {homtne anx lettres.) 
Een andere Zwitser* mede 
lid der akademie VHH Ber
lijn, heeft in zijn vaderland 
naar eenen post gestaan van 
straf' of roeidrager, die de | 
liverei van den straat draagt. 
Ui] is nietgesJaagd, en ver-
pi igt geweest te Berlijn te 
Jb]\)\m," — Nat het vertrek 
yan. VOLTAIRE verbood FBE- || 
DERIK de ongodsdienstige 
boerterijen over de <3ods-
dienst, en «ich eenu met de 
gravin DE CAM*S onderhou
dende, zeide hij haar, dat I 
hij de personen voor aseer J 
gelukkig hield, welke* de 

Godsdienstige waarheden, 
konden gelooven, maar dat• 
wat , hem betrof, eenmaal. 
üijnn partij gekosen sijnde, 
hij niet meer kon verande
ren ; want, voegde hij er 
bij , indien mijne onderda
nen mij thans naar de kerk 
zagen gaan , zouden zijden 
spot niet mij drijven, en 
mij van zwakheid beschut-
dijen. — Neen, Sire, ant» 
woordde hem Mevrouw DE 
CASUS, men zou hen tranen 
tien storten. — Wij willen 
al deze bijzonderheden ein
digen , door het oordeel, 
hetwelk een bekende schrlj', 
ver over het bestuur van * 
FIUSDEFUK velde, bij gelegen
heid der Jofrcde van dien 
vorst, door den schrijver van 
het Essai gênèral de tuctt-
que in het licht gegeven. 
» Sedert dien zevenjarigen 
oorlog, heeft U magt van 
FUKPEMK enkel gediend, om 
den vrede in Europa te 
handhaven, door diegene te 
verschrik ken, welke denzel-
ven zouden willen storen. 
In die lange ru«t bleet er 
voor den koning van Pw>-
sen een andere roem over, om 
te verwerven, welk <lenroem 

des krijgsmans zoude gjbw* 
hebben, die, «oö ali» MOM 
TKKQUIEÜ fzegt, iteed* eene 
aroote schuld overlaat, W ... 
'mensMeid te betalen, i* 
spreek over den roem «n 
groot regent en groot ve« 
heer. De lofredenaar van 

nige gahdineb**w*lnnSW* 
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smaak en genie, aan de ge
dachtenis van dien grooten 
man verbonden, wilde wel» 
na er den eersten der krijgs
kundige koningen van ge
maakt te hebben, hem nog 
eenB der eervolste plaatsen 
onder de regeringskundige 
en wetgevende ""vorsten aan
wijzen. Het schijnt, dat de 
verüchtste "geesten van Eu~ 
ropa deze uitspraak niet zeer 
bereidwillig zullen aanne
men, niet dat de lofredenaar 
de verwijtingen ontveinst, 
welke aan zijnen held ge
daan zijn; maar hij verzwakt 
sommige derzelve al te zeer, 
terwijl hij tegen andere bij
zondere deugden , het werk 
der orde en huishoudkunde 
des konings van Prtdssen , 
al te zeer wil doen opwegen 
indien men hen» Jbeschouwt 
als wetgever, zoo verdiende 
dat Wetboek FREDBRTK , 
waaraan hij heeft toegestaan, 
dat nien zijnen naam gaf, 
geenszins denzelven te dra
gen. Hetzelve is niet veel 
m e e p jjan een uittreksel van 
«et Romeinsclie rêgt, dat 
Wet boven het werk van on-
«en DOM.IT verheven is. Al 
«e gebreken der Rameinsche 
wetten worden er in gevon
den , met uitzondering alleen 
yan het getal, wijl men al-
'es verkort heeft, en het is 
^wjjfelaehtrg of men er een 
enkel groot inzigt van wet
geving ^ heeft bijgevoegd j 
Wï>nt die zucht tot vereen--
Vou«'g»ng, en snelle uitoe-

% 

fentagj dfe veel meer mei 
den militairen dan met den 
wetgevenden geest strookt* 
kan met dien naam niet be
stempeld worden. Indien men 
hem beschouwt als régent* 
zoo beveelt de onbuigzame 
regtvaardigheid, van» over 
zijne gedachtenis een nog 
gestrenger vonnis té 'vellen. 
Men haalt de gronden aan , 
Welke hij vruchtbaaV beeft 
gemaakt, de talrijke dorpen , 
weikei hij aangelegd of be-
vojlkt heeft, fabrijkenj, dooc 
Kern aangelegd of aangemoe
digd , de bevolking einder 
lijk in̂  zijn rijk toegenomen» 
terwijl zij elders alom moeite 
heeft, om zich staande te hou
den. Al deze daadzaken 
kunnen niet wel bewezen,, 
zij kunnen overdreven zijn y 

' en wanneer dezelve alle 
naar waarheid en naauwkeu-r 
rig mogten zijn, zoo koa 
het bestuur des konings van 
Pruisaen nog zeer gebrek
kig zijn geweest. Daar hij;" 
noch h'ofhoiHJing,.noeh pracht; 
had, zoo moest bij met vele* 
spaarzaamheid, veel geld' 
hebben, en met geld heeft 
hij nuttige gestichten kun
nen oprigten: hij beeft zulks, 
gedaan, Maar hetgene t wat 
een koning, hoe; vermogendj 
hij ook wezen moge, dooy 
ai'di zelven kan doen, is< 
altijd zeer weinig,: in ver
gelijking vati hetgene, wat 
d« natie zoude doen, indien 
hij haar van allen dwang en 
alle .beletselen bevrrjddjs, 

http://Dom.it
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qii enkel hare nijverheid l*8* 
v ichermde. Honderd duizend, 

geesten, die bestendigljjk 
over titjnne eigene belangen 
nadenken, zien altijd veel 
méér dingen, en zien de
zelve beter dan een enkel 
rnensch van genie» die soms 
Over de belangen van ande
ren nadenkt. FREDERIK had 
«ene ^gewoonte, die eenen, 
•verheven geest zeer onwaar
dig is; Hij wilde -namelijk 
alles dóór 'zich «elven zien 
en besturen, in plaats/ dat 
de groote regenten, door, 
een klein getal over de 
grondbeginselen toegelicht, 
waarvan zij het licht over 
liunne natie verspreiden, be-

, daarde aanschouwere, en 
geene onrustige scheppers 
eener orde zijn , die nooit 
zoo schoon en gelukkig i s , 
dan wanneer zij zich door 
zich zelve volgens de eeu
wigewetten van de natuur 
der dingen en menschen daart-
«telt. Het goede, door FRE-
pBRtK gesticht, is dat van 
êenen zeer vermogenden par-
tikulier, veeleer dan het 
werk van eenen vorst, die 
genie bezat; en indien men 
zich een denkbeeld van 
het slechte stelsel van be* 
Stuur wil vormen, hetwelk 
hij had aangenomen, zoo be
hoeft men slechts de ellen
dige en schandelijke gebrui
ken te zien, waartoe dit 
stelsel een groot man ge-
bragt had: zien welke ach
ting hij had opgevat voor dat 
s*el«el ötizer geldmiddelen » 

waarvan w§ tot onzĉ  bitter
ste smart niet kunnen ont
slagen raken, zien hem ge
meenschappelijk met de val* 
sche munters werken, diö 
hij de doodstraf had behoo-
ren te doen ondergaan, en 
zijne beeldtenis doen dienen, 
om eene logen te bevesti
gen én een bedrog te bedek
ken ; al de inkomende reg-
ten op alle voorwerpen van 
consimtie vergrooten, eri 
zien daarenboven als de be-
perkste onzer staatkundigen, 
nog diets maken i dat het-
gene, wat op de eetwaren 
worde geheven , niet op Aa 
landerijen geheven is , en dat 
hetgene , wat op de vreem
de koopwaren wordt gehe
ven , niet ten laste der in
boorlingen is , die dezel
ve koopen ; hem kan delin
gen , die in de wiliekeurig-
ste rijken aan de vrijheid 
werden overgelaten, aan net 
angstvalligste onderzoekzien 
onderwerpen; aan zijne «JK» 
onderdanen verbieden hunne 

dochters zonder zÏÏne {oe'* 
stemming uit te huwen; hun 
verro reizen, verbieden; hun 
niet toestaan van hunne-for-
tniri buiten Pruinen te bren
gen; en het rijk van eenen 
wijsgeerigeh koning zal in 
eer. klooster herschapen 
sfthijnen. FREDEIUJC vergeet» 
of weet niet, dat de vry-
heid de sterkste ketc^iSj 
die de menschen in eenJana 
verbindt; en hij waant zijn 
rijk bloeijend te maken. W» 
z'ync onderdanen van de wi 
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ligste-regten der,natuur te 
berodven Ik zal dus niet 
alles gelooven, wat men van 
den voorspoed van zijn volk 
gezegd heeft, wijl ik, niet 
aan •. den voorspoed der sla
ven geloof; ea . wanneer 
ook daigene, wat men ge
zegd heeft, onbetwistbaar 
zoude zijn, Zal ik nog ge
looven, dat FREDEKIK, met 
een tegenovergesteld stelsel,, 
honderdmaal meer goed zonde 
hebben gesticht. En, dat 
men niet zegge, dat ik een 
algemeen grondbeginsel tegen 
over ééne daadzaak stel; dit 
algemeene grondbeginsel is 
op algemeene daadzaken ge
grond; voor het overige, en 
ik moet zulks hethalen, de 
lofredenaar van den koning 
Van Prutsten, haalt zelf al 
deze verwijtingen aan., en 
indien hij dezelve tracht te 
vei'zaehten ten gnnste van 
eenen Vorst, die zulke groo-
te aanspraak op de algemee
ne bewondering heeft, ziet 
men zonder onzekerheid, dat 
hft in geene zijner dwalin
gen deelt, en dat hij er ver
re af is, om, zoo;'al» zoo
vele anderen., zich van de 
misslagen van een groot man 
to bedienen* om waarheden, 
aanteranden, aan welke men 
nog meer eerbied schuldig 
's." Behalve de Levensbe
schrijving, waaruit wij eenige 
aanhalingen hetS*». gedlaan, 
die te Straatsburg in 1788, in 
4 dln in 8.vo jg i« het licht 
^schenen * heeft de abt DE-

" ZL 

NiNA. er io '1789, nog eene 
andere veel kortere geleverd * 

. doch die met onderscheiding 
en wijsheid is geschreven 1 
dl. in 8.vo Men heeft zij-; 
ne (Euvres. primiiive*, <lat 
is de verzameling der wer* 
ken, welke bij zijn, leven 
waren in het licht versche
nen in 4 dl.» in 8.vo uitge
geven , Amsterdam, 1790, 
en zijne (Euvrfii posthumes 
(JSagetttlene merken), in 23 
dij» in 8yo, met zijn leven, 
Amsterdam t 1790. Mij zul
len niet in het bijzondere 
treden van alles,, wat de
zelve loffelijks of berispë-
lijks bevatten. Er zijn er 
weinig, welke men k,an be
schouwen , als hem geheel 
toebehoorende. Maar indien 
sommige wijsgeeren hem de 
hunne nebben toegeschreven ,. 
Werd een, hunner beschul
digd ^ zich de zijne te heb
ben toegeëigend, en men 
weet hoe duur hem zulks te 
staan kwam. Het is niet? 
zeer waarschijnlijk dat eeir 
Vorst, dia eenen grooten 
geest bezat, alle»- geschre
ven hebhe,, wat men ia ee
nige dier wérken leest, en 
nog minder, dat hij zulk» 
gedacht hebben In alfe ge
val zo* de ontleding dief 
uitgebreide verzameling ons 
te ver leiden r en wanlui--
dend zijn, in eenen tijd, 
die zoo nabij aan zijnen roem 
grenst, met den eerbied aan 
een koninklijk schrijver ver
schuldigd. ' IVttfcDERIK liet 
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een nieuw wetboek ontwerpen, 
belangrijk door de afschaffing 
der pijnbank, en de vf ijhëid 
aan alle godsdiensten ge
laten. Zftn geheel huisselijk 
Jeven was ten hoogste een-
eenvóudig. Zijne uitspan
ning was de toonkunst, hij 
Speelde volmaakt wel op de-

•••'•-fluit.;' De kolonel QUINTÜSJ 
een even zoo goed toorik'un-
stenaar, accompagneerde hem 
in Duo's, welke de koning 
zelf componeerde. Hij ver
duurde verscheidene onaan
genaamheden Van den kant 
Van VOLTAIRE. In eenen 
wefenschappelijken twist , 
die (usschen MAUPERTIUS en 
eenen geleerden Duitscher 
ontstaan w a s , beval FREDE-
RIK aan VQLTAIRE van er zich 
niet mede te bemoeijën. De
ze gaf dadelijk tegen MAU-
PERTiius eeri schotschrift irt 
het l icht , hetwelk de? ko* 
«ing door beulshanrlen Het 
•verbranden. (Zie VOÜTAI.RE). 
Zij verzoenden zich weder, 
doch kort daarna verviel Vot-
TAIKE in ongenade; wijl de 
"koning vernam, dat in het 

?dichtsfuk óver de wel der 
iuttuiir door den eersten in 
liet licht gegeven, er zeer 
beleëdigende vëraen voor zij
nen persoon voorkwamen. 
FRÈDËRIK was niet wraak* 

v g'er»g> en liet steeds de ireg-
ters in rust', die, tijdens zijn 
zijn ontwerp van vlagt, hëm 
ten dood veroordeeld hadden. 
Ook behandelde hij metvér-
Gcttiing hét libel van Voi> 
•rAiRBj getiteld tie privêe 

étc. {Bijzonder leien de*, 
koning» van Pruisseri), ü e 

: beste werken van FKEDERIK 
I I . zijn: 1.° Mémoires etc, 
{Gedenkschriften, om te die
nen tot dè geschiedenis van 
het /mis van Brandenburg), 
— 2.° Histoire etc* {Ge
schiedenis van mijnen.tijd}* 

.'—'." 3.° Histoire etc. {Ge
schiedenis van den zevenja
rigen oorlog). — 4,° Essais 
étc. {Proeven over dé regè* 
ringswijzenen overdeplig» 
ten der Vorsten).— Hij 
beoefende'ook de dichtkun
de. — De gedichten van 
den wijsgeer SAXS-soupI zijn 
zeer zwaké Het dicbtsfuk 
over de kunst des oorlógs 
is zijn beste werk als dich
ter. ' Toen de Jesiiiten uit 
de Catholijke rijken verdre
ven werden, nam FBEDE-
RIK dezelve in groote ge
tale in zijne staten op, én 
maakte een nuttig gebruik 
Van dezelve.] ' 

* FRÈDËRIK W I W E M H«» 
koning van Pruissen, werd 
den 25 September 1744 ge
boren. Hij was de zoon van 
AUGUST W H M S M , Prins Ri" 
ZAS , tweeden broeder van 
den grooten FREDERIK. Na 
eene zorgvuldige opvoeding 
te hebben ontvangen, vol-
bragt hij Zijne eerste wa* 
penfeiten op het einde van 
den zevenjarigen oorlog, en 
onderscheidde zich in den-
zelven, door zijne dapper
en schranderheid. Geduren
de den oorfog ove* de Bei-
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jersche troonopvolging, voer
de hij het .bevel over een 
corps ,< dat hij naar Silezië 
geleidde, alwaar hij , door 
veel, sterker inagt aangeval
len , door zijne bekwaamheid 
eenen aftogt maakte ^zonder 
eenige nederlaag te onder
vinden. FUEIJERIK II. hem 

, wederziende, zeide hem s.«. 
» Gij zijt mijn heef niet 
«Beer.... gij zijt mijn zoon..." 
en hij omhelsde hem tëeder-
lijk. Zijn vader voor 1786 
overleden zijnde, volgde hij 
in dat jaar zijnen oom op, 
Cn onderscheidde de eerste 
maanden van zijn bestuur, 
door daden van rcgtvaardig-
en weldadigheid , doch kort 
daarna verwijderde hij uit 
zijnen raad, zijnen oom, 
prins HENDRIK , zoo wel als 
3« door huiMiè talenten be
roemdste mannen', en gaf 
zich over aan zijne gunstelin
gen , zijne minnaressen, en 
vooral aan dé leden van de 
sekte der llhminè's. Deze 
wisten, door hunne gezigtsbe-
goochelingen, den zwakken 
geest van dezen vorst, aan 
wien zjij de schim van Moztis 
deden zien, (of ten minste 
ÏRË'ÖERIK WILLEM waande 
deze verschijning te zien) 
gfheej en al'aan hunnne in-
2'gten te onderwerpen. In 
1787 verwekte hij den oor-
Jog tusschen Ruslajid en 
fnrkyë, terwijl hij tevens 
»an de Polen 'beloofde, om 
"«fine onafhankelijkheid te 
handhaven, maar in het vol-

Z 

! gendö jaar iier \i% Polen 
aan deszelfs ongelukkig lot 
over; en in 1790 keurde hij 
de nieuwe grondwet van dat 
rijk goed. Twee jaren later, 
verbond hij zich, door het 
verdrag van Pilnitz, met Oos
tenrijk tegen Frankrijk, en 
trok tegen deze mogendhoid 
te veld. FREDERIK WILLEM 
maakte zich meester van 
Longwy, Verdun, en viel 
in Champagne, maar het ge
lukte aan de"listen der Ja-
kobijneh , om zijne overwin
ningen te beteugelen•; en hij • 
begaf zich weder naar zijn 
leger aan den Rijn. Na 
eehigen voorspoed en eehigè 
nederlagen, wendde hij zij
ne blikken naar den kant 
van Polen, en bewoog Rut' 
land, om zulks met hentte 
dèeteri. Hjj begaf zich te 
dien einde naaf zijn leger 
aan de Weixel, maakte zich 
meester van l)antzig,Tkorn, 
en een gedeelte van GrooU 
Polen, sloeg den gene
raal KOSCIÜSKO, nam Ora-
ftau in, maar bij was ge
noodzaakt zich wnWarschan 
te verwijderen , hetwelk hij 
sedert twee maanden bele
gerd hield. In 1795 verliet 
hij het bondgenoodschap, en 
stond aan Frankrijk de Prui
sische bezittingen van den , 
linker Rij w-oever af, FRE* ' 
DEBIK WILLEM II. overleed 
den 16 Novemher 1797. Hij 
verwekte bij LOÜISE, prin
ses van Hessen Darmttad, 
7<ijne tweede vrouw* FBEDÏ-
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wie W«.tEM I I Ï . den thans 
(1832) regerendenkoaing van 
Pruissen. 

-J*FRBOERIK HENDRIK , prins 
van Oranje , stadhouder dor 
Vereenigde Provinciën, werd 
te l)elft, den 29 Januarij 
1584 geboren, en was de 
jongste zqon van W I I - M M I . 
uit zijn laatste huwelijk met 
LOÜISE DE COMGNY. Naau-
welijks 6 maanden oud zijn
de, verloor hij zijnen vader, 
door den moord van BALTHA-
RAR GERARDS aan denzelven 
gepleegd, en genoot de eer
ste opvoeding van zijne moe
der ; reeds vroeg woonde hij 
de lessen aan de hoogeschool 
van Letjden bi j , en oefende 
zich, aldaar in wetenschap
pen en letteren» Doch zijne 
krijgszuchtige inborst deden 
hem vroeg het letterperk ver
laten , om zich in den wa
penhandel te oefenen, .waarin 
hij zulke vorderingen maak
te , dat hij reeds gedurende 
het leven van zijnen halven 
broeder •MAÜRITS , vele lau
weren plukte. Na den dood 
van dezen laatste, in 1625, 
werd hem door de algemeen» 
staten, den post van kapitein 
en admiraal-generaal, over 
de krijgsmagt der Vereenigde 
Nederlanden opgedragen, en 
hij daarna door de staten van 
Holland tot stadhouder van 
hun gewest verheven, zoo 
a i r later ook tjoor Zeeland,, 
Gelderland i XJtrecht en O-
venj'sselgeschiedde; terwijl 
woningen ea de Ommelan* 

den, benevens het landschap 
üreilthe , * den Vrieschen.; 
stadhouder, graaf ERNST KA-
SIMIR van Nassau, ook tot 
den hunnen verkozen; doch 
na den dood van HKNDRIK 
KASIMIR in 1639, stelden 
deze drie gewesten zich mede 
onder het stadhouderlijk ge
zag van FREDERIK HENDRIK. 
De onder het bestuur vaw 
MAU RITS zoo zeer vervolgde 
Remonstranten konden onder 
hem weder ruimer ademha
len. Onder de voornaamste 
wapenfeiten van FKEDERIK 
HENDRIK , moeten vooral ge
meld worden, de belegering 
en inneming van 'sliert?* 
genbosch en Wezel in 1629», 
en die van Venlo, Boermon-
de, Sittart, Limburg, M'«* 
berk en Maastricht in 1632. 
en 1633. Deze stadhouder 
overleed den 10 Maart 1647 * 
nalatende bij zijne weduwe 
AMAMA , dochter van JOAJ* 
ALBBRT, graaf van Solms, 

eenon zoon (V?»»"M il'J*tt 

vier dochters. Hij werd be
treurd als een dapper j ge
matigd en vry algemeen be
mind vorst» doch evenals 
zijn vader, was. hij zeer be
dekt en niet ligt te door
gronden* 

* FREDEWK AUCUSTK*' ko
ning van Sahen, werA den 
23 December 1750 geboren. 
Hij was de oudste zoon vim 
den keurvorst FRBBERIK 
C H R I S T U S , die in 1763 over
leed* Daar de erfgenaam des 
tröons, toenmaals nog, um* 
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13 jaren oud was, benoemde 
men den oudsten zijner, oo-
inen, prins XAVERIUS , tot 
regent. Saksen had in den 
zevenjarigen oorlog veel ge
leden, en het slechte bestuur 
Tan den regent vermeer
derde de algemeene rampen 
nog aanmerkelijke!'. De jon
ge FKEDEUIK AUGUSTUS nam 
de teugels van den staat in 
1768 zelf in handen, endeed 
zich door de wijsheid- van 
*ijn gedrag onderscheiden. 
Hij bepaalde zich zelven tot 
de stiptste bezuiniging, en 
de raadgevingen van eeneii 
bekwamen staatsdienaar en 
Vriend van zijn land opvol
gende, wekte" hij de nijver
heid op, moedigde den han
del aan, wekte het vertrou-
ŷen in het papieren geld op; 

liet het criminele wetboek 
wijzigen, schafte de pijn
bank af, jen bragt in onder
scheidene takken des be-
stnurs aanmerkelijke verbe* 
teringen te weeg, In 1769 
trad'.hij in den echt met de 
prinses IWARU AMAMA AÜ-
GOSTA , dochter van den keur
e s t (later koning) van Bei-

Jfren, en genoot in vrede de 
Jiefde zijner onderdanen, toen 
zeven jaren daarna (1776), 
ep tegen dien goeden vorst 
eene zanrenrotting gesmeed 
^erd» waaraan men beweert, 
dRt zijne moeder had deel 
gehad, verontwaardigd zijn
de» dat zij niet den minsten 
invloed kon uitoefenen. Men 
»am een* der hoofden der 
^menspanning, den kolonel 

ANDOI.0, in hecjbtenis en al
les bleef stil. Bij deze ge
legenheid gaf èèn kamer-., 
heer des keurvorsten hém 
bewijzen van ijver en trouw: 
deze was een Italiaan MAR*>-
LINI genaamd, dielater staats
dienaar werd, en in die be
trekking Vele bekwaamheden 
aan den dag legde. De keur
vorst van Betj'erén, laatste 
mannelijke sprqit van zijn 
huis , overleden zijnde, zoo 
verbond FriKnERiKAuGUsTuB 
zich met Pruissen, om tegen 
Oostenrijk de regten zijner 
moeder op dat keurvorsten-
dom te doen gelden. De oor
log duurde niet lang, en door 
een verdrag, den 10 Mei 
1770 te Tescken ondertee
kend, kwam men overeen* 
dat Oostenrijk afstand zoude 
doen van deszelfs aanspraak 
pp Beijeren, en dat FRKÖE-
RIÏC AUGUSTUS , in al de reg • 
ten zijner moeder zou wor
dden gesteld, en dit erfdeel 
bragt den keurvorst van Sak' 

.sen 6,000,000 Guldens op. 
Oostenrijk scheen groote 
ontwerpen te voeden'; FRE-
DEKIK II., die zich ten op-
zigté der. staatkunde dier 
mogendheid niet kon bedrie
gen, vormde tusschdn ver-* 
scheidene Duitsche forsten 
een bondgenootschap,! waar-
van het eenige doel vtas, de 

' handelingen van keizier Jo~-, 
ZEP II. te bewaken, en Hem» 
indien het noodig mog* zijn, 

'met eene toereikende niagfc 
het hoofd te kunnen bieden, 

' FREDEMK AUGUSTUS vtween 
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der eersten , die deel namen 
aan dit bondgenootschap. De 
troon van Polen stond in 
17!9l open, de rijksdag van 
dat land, bood denzel ven aan 
FREDERIK AUGUSTUS aan , die, 
•na het gevoelen van zijnen 
raad te hebben ingewonnen, • 
het heil zijner natuurlijke 
onderdanen, boven den luis- ] 
ter eener groote kroon ver
koos. De Fransche omwen
teling had geheel Europa 
in gisting gebragt: de con
ferentie van Pilnitz, had • 
keizer Ltfopoiin II. en den j 
koning van Pruissen ver- j 
«enigd, die zich tegen Fra?ifi* \ 
rijk verbonden. FREDEHIK • 
AUGUSTUS weigerde langen \ 
tijdv om lot dit bondgenoot
schap toe te treden; maar 
als vorst van het Duitsche 
rijk, moest hjj tot in 1796 
zijn contingent tot het ver
bondene leger levereen Tóén 
omtrent denzelfden tijd, en 
na het verdrag van Bazel'," 
de generaal JOURDAN in Fran» 
kenland was doorgedrongen, 
sloot de keurvorst van Bei-
jeren met dien veldheer een 
wapemslilsfand: zijne troe
pen werden alstoen enkel 
gebruikt, om de onzijdigheid 
op#fle Zuidelijke grenzen van 
Saksen to haridhavon. In 
1805 kon hij zich echter niet 
tegen den doortogt der Pruis-
Bische troepen verzetten, 
noch aan zijne verbondene 
vrienden eene ondersteiming 
van 22,000 manschappen wei
geren, bestemd om tegen de 
Ffansclien te handelen. Ook 

bezetten deze-laatste, ha de 
veldslagen van Jeriaen\Auer-
stiidt, Saksen volgens de. 
krijgswettenj deden „er re-
quisitiën, en het was enkel 
voor den prijs van 25*000,000 
Franken, dat de keurvorst 
onzijdig Jkon blijven. In de
ze omstandigheid gaf die, 
vorst nieuwe bewijzen van 

. de goedheid zijns harten. Om 
zijn volk vâ i een gedeelte 
dier verbazende brandschat
ting te verligten , legde hij 
zich de grootste ppofferin* 

,gen op; hij werd daarvoor 
ten minste voor ëenigen tijd, 
beloond. Het keurvorsten
dom Saksen werd na het 
verdrag van j°o*e»t vanden 
11 December, doof den wil 
van NAPOLEON, tot'een ko* 
ningrijk verheven. HeÉvva» 
als koning, dat FKEDKRIK 
AUGUSTUS tot het Rijnver
bond toetrad; maar bijna op-
denzelfden oogenblik, -dat 
men hem eène nieuwe1 kroon 
toewees, slechtte men de ves-
tingwerken zijner hoofdstad. 
Door hetzelfde verdrag van 
Posen, vervulde hij voor den 
kreits van Coièus, hetbail-
liuwschap Lomnieris, n e t 

graafschap BarSy en een ge
deelte van het graafscl.HP 
Mansfeld, dat hij aan West-
falen afstond,-waarover HiG' 
UONÏMUS BONAPAIITË koning 
werd. Het verdrag van l%f 
git gaf hem de zuidelijk 
gewesten van Pruissen,een 
gedeelte van nieuw Oost- en 
West'PruissenV beneven» 
nieuw Silene; endezeJaat-

file:///Auer
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Bte gewesten verkregen den 
naam van het hertogdom 
Warschau. Even gelijk ai 
de vorsten van Jiet Rijnver
bond^ moest de koning, van 
Saksen, een contingent van 
•!iü,U0O man, ter beschikking 
van BONAPARTE, wiens bond
genoot hij was geworden, óp 
de been houden. . Hij deed, 
in 1809, zijne troepen tegen 
de Oostenrijkers optrekken, 
die kort daarna Dregden be
zetten, en den koning van 
Saksenn oodzaakten, de-wijk. 
naar Frankfort aan de'Mein 
te nemen; van waar hij twee 
Proplamaliè'n uitvaardigde, 
die van den 18 Junij aan de 
Saksers, en die van dén 24 
derzelfde maand, aan zijne 
Poolsche onderdanen. De ne
derlaag der Oostenrijkers* 

. \ voerde hem naar zijne hoofd
stad terug, en het verdrag 
van Weenen, van den 14 
öctober 1809 vergrootte het 
hertogdom Warschau, met 
net oude en nieuwe Qallieiè'i 
waarvan Oostenrijk zich in 
1772 en 1795, tijdens de 
heide verdeelingen van Po
ten tusgehen Rusland, Oos-
tenrijk en Pr nissen, had 
meestergemaakt. De staten 
des konings van. Saksen ge-
'aakten dus to teene bevol
king van bijna 6,000,000 in
woners. Om den verjaardag 
«pe r krooning te vieren, 
had NAPOIEON al de vorsten 
van het Rijnverbond té Pa» 
ry* vereenigd: FREDEBIK 
AUGUSTUS behoorde tot het 
§"«1 • en een waardig hoog-

schatter der kunsten zijnde, 
onderzocht bij aj de gedenk
stukken dier hoofdstad , en 
deed zich evenzeer door zij
nen verlichten smaak, als 
-door de bescheidenheid zij
ner inborst onderscheiden. 
Het continentale stelsel gaf 
aanleiding tot den oorlog te
gen Rusland. J\APOI<EON be
vond zich" in de maand Juli) 
1812, met den keizer van 
Oostenrijk, zijnen schoon» 
vader, den koning van Pruts
ten en verscheidene andera 
Duitsche vorsien te Dresden ,• 
en daar ontving hij van FRE-
DRRIK AUGUSTUS al dé be- ' 
wijzen eener bpregte vriend
schap. Op '"dien oogenblik 
hadden dié bewijzen als ier-
pligtend kunnen schijnen; 
maar dezelve logenstraften 
zich niet in dé onspoeden, 
èn waren daarenboven een 
schitterend bewijs van d« 
edele én regtschapene inborst 
van FREDERIK AUGUSTUS. 
Tijdens .den ongelukkigen 
veldtogt naar Rusland, zag 
NAPOLEON zich van al zijne 
bondgenoofen en zelfs van 
zijnen schoonvader verlaten, 
die alle zijne vijanden wer
den: de koning van Saksen 
bleef hem getrouw, en toeri 
hij na eene langdurige en 
gevaarlijke reis in zijne Sta
ten eenige verademing kwam 
scheppen, vond hij in FKE-
DERIK AUGUSTUS" denzelfden 
vriend en denzelfden bond
genoot. Dit gedrag is des 
te edeler, daar ^BONAPARTE , 
omtrent dien tijd, verre van 



m . rak 
de overblijfselen van zijn le
gér verwijderd, en aan zijne 
inagt overgegeven , het aan 
den koning yan Saksen ge-
inakkelijk was, zich straf
feloos van fijnen persoon 
meester te maken. Om niet 
aan de goede, trouw en aan 
de regten der gastvrijheid te 
kort te schieten, verkoos hij 

'zich de verontwaardiging der 
andere mogendheden op den 
hals te halen» Ook was hij 
bij het aannadersn van het 
Russische leger weldra ver-

f iligt, zijne hoofdstad (e ver-
aten, na aan zijne volken 

de volgende proclamatie, on
der dagteekening van: den 
25 Februarij 1813 gerigt te 
hebhen;.. . , . . » ,Te midden 
der gevardn, onder welke 
ons, koningrijk dikwerf is 
omringd geweest, heeft het 
enkel deszelfs behoud te danV 
ken. gehad, aan het staat
kundige stelsel, waaraan wij 
sedert zes jaren bestendigzijn 
verknocht geweest. Steeds 
getrojw aan onze < overeen
komsten en verbindteninxen» 
rck*nen wij ook nog tegen
woordig met vertrouwen, op 
den gelukkigen uitslag, wel
ken ons, onze vermogende 
bondgenoot, de hulp der vér-
bondene mogendheden, en 
de beproefde dapperheid on
zer krijgslieden belooft...;" 
Te gelijkertijd gaf hij aan 
deFranschen, die "Oresden 
op nieuw versterkten, de 
vestingen Wittenberg, Tor-
gau: en Konigtttein over. 
$a de veldslagen van ÏMt-

zen en Bauizeiv, keerde FHK-
DBUIK AUGUSTUS met NAPO
LEON naar Dresden terug* 
maar hij moest de smart on
dervinden i van zijne staten 
aan al de rampen des oor* 
logs; te zien overgeven. De 
do'ortogt der Russische en 
Pruissische Jegerbenden, het 
verblijf van lietFranscheIe- •' 
ger in de hopfdstad > het ge
vecht van Grofgorgen den 
22 Mei, de aanval van Bres-
den, de slag van den 26 
onder de muren dier stad » 
de insluiting derzelve door 
de Bussen en Pruissen, de 
moorddadige gevechten, van 
den 18 en 19 October/voor 
de poorten van Leipzig, ver
spreidden de verwoesting 
door Saksen, en kostten on
noemelijke opofferingen aan 
deszelfs inwoners. FREDE-
KIK AUGUSTUS Werd met al, 
de eerbewijzen aan «Jjnen 
rang verschuldigd naar lier-
/««gevoerd, doch wasniet 
té min in staat van gevan-, 
genschap. Ruslanden Pruts
tenhadden te Kditsch reeds 
over het lot van dien vorst 
beslist; het grootste gedeelte 
zijner staten moest aan den 
koning van Pruisten gW' 
ven worden. In de daad, m-
POI.EON niets meer noch voor 
zich zelven, noch voor w.|-

gen ie uesiuicu) ""—. , 
«emeene landvoogd gat-.w» 
eene verklaring van den. 27 
O c t o b e r W l 4 , o p f ^ . d f 
volgende maand d » S a * " ' 
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fjche staten» aan. de Pruis-
sische commissarissen, de 
vrijheereri von RUCK en GAÜ-
DT over. De wettige Vorst, 
die zich te Friedrichsfeld 
bevond, protesteerde den 4 
'December, tegen deze ge
welddadige, onwettige bezit
neming, bij een Manifest) 
waarin onder anderen voor-

• kwam.'..'.' » Wij zouden aan 
de heilige pligien omtrent ons 
koninklijk huis en omtrent 
»ns volk te kort^schieten, 
indien wij stilzwegen over 
déh nieuwen maatregel, te
gen onze staten ontworpen , 
op den oogenblik, waarop 
wij regt hebben, er dje ver
goeding van te verwachten. 
Het geopenbaarde voorner 
J"en > door het koninklijk. 
PniiSsisch^ hof, om onze 
staten provisioneel te bezet
ten , verpligt ons, onze on
tegensprekelijke regten , te
gen' eenèn dèrgëlijken maat-
r5gei te waarborgen, en pleg-
t'fSHjk te protesteren, tegen 
«e gevolgtrekkingen , die uit 
«enen dergelijken maatregel 
zouden kunnen worden af
geleid; het is bij het congres 
van Weenen, en in hetaan-
gezigt van geheel Europa, 
«at wij ons van dien pligt 
«wijten, het tegenwoordige 
jnanifest eigenhandig onder-' 
rekenende, en te gelijker
tijd opcijjk de verklaring 
«erhalende, die wij voor 
^nigen tijd aan de verbon* 
oene hoven hebben gerigt. 
d a t wQ nimmer zullen toe-
«ei«men, tot den afstand on* U 

zer staten, die wij van onze 
voorouders bekomen hebben, 
en dat wij noch schadeloos
stelling noch evenwaardig
heid zullen aannemen, welke 
ons mogten worden aange
boden . . . .*Y Ondanks deze 
zoo regtvaardige als nadruk
kelijke verklaring, vond FRK-
DEBIK AUGUSTUS, op het con
gres van Weenen geenen an
deren steun fan frankrijk en 
Oostenrijk. DoorFiuNciBCus 
II. naar Presburg beroepen, 
gaf hij zich in JanuariJ 1815 
derwaarts, en ten gevolge 
der nieuwe onderhandelin
gen, bepaalde men het lot 
van Polen en Saksen, door 
het verdrag van den 9 Fe
bruari deszelfden jaars. Er 
vloeide uit voort, dat FHE-
DERIK ATJGUSTUS verpligt 
werd, om Polen te verlie
zen, om meer dan een mil-
lioen inwoners aan Pruis* 
sen over te geven, om aan 
het huis van Weimar, Ae 
deelen van het voormalige 
keurvorsteljjké land asn de 
Saaie, en in hetHeuneberg-
sche een distriktaan Oosten» 
ry'k aftestasn. Op deze wijze 
door het regt van den sterk
ste, dat onlangs nog het 
Suprema lex van NAPOLEON 
was, verkleind, bleven hem 
enkel staten over, die ge
zamenlijk 1,128,000 inwo
ners bevatten. Hij móést te 
gelijkertijd zijn contingent 
van troepen tot den oorlog 
tegen NAFOIJBON leveren, die 
naar Frankrijk Was terugge
keerd, én bi;j trad den l 
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, Mei 1817 • tot het bondge^ 
nootschap toe, het Heilige 
verbond genaamd. Het her
leven des vredes stelde de
zen goeden koning in staat, 
om al .zijne zorgen aan zijne 
volken <oe te wijden , welker 
nijverheid en handel hij be
schermde , , welker belastin
gen hij verligtte zich, zelven 
de grootste bezuinigingen 
voorschrijvende.- FREDERIK 
AUGUSTUS * was de opregtste, 
de deugdzaamste, de bemin
nelijkste . der Europesche 
vorsten-., wier deken hij was, 
en wier achting en vriend
schap hij verdiende. Door . 
eene ziekte verrast welke 
niet gevaarlijk scheen, dacht 
men den vader zijns volks 
nog te kannen behouden, 
toen eene diepe slaap-ziekte, 
hem gedurende 24 uren, 
als dood deed beschouwen* 
Hjj , ontwaakte eindelijk* 
maar zulks was, om op den 
5 Mei Ï827 den laatsteri 
snik te geven. 

f FREDERIK WILLEKI,, Her^ 
leg van Brunswykidevier
de zoon van hertog KAREI, 
WILLEM FERDINAND van 
Brumwyk, werd in 1771 
geboren, en in 1786, door 
den koning van Prmssén, 
tot opvolger van zijnen oom, 
den hertog KAREÏ. VanJBerra-
giadten Oela benoemd. In 
den oorlog van 1792 tégen 
Frankrijk, vlocht hjj reed» 
lauweren om zjjnen (jeugdi
gen schedel* In 1804 trad i. 
JiiJ met èen* Basische, prin- | 

ses in den echt, bij welke 
bij twee zonen verwekte, 
Toen zijn oom overleed, aan* 
vaardde hij deszelfs erfdeel 
in 1805. Kort daarop ont
stak de oorlogsfakkel ?oök 
het tot dus verre rustig gé-
blevene Noörd-Vuitscldand, 
,De hertog , die als een' stérr 
ke zuil, het hoofd,aan de 
Fransche legerbenden had 
geboden, geraakte met het 
corps van HLÜCHER, bij IM* 
bek echter krijgsgevangen. 
In 1809 wierf de heldhaftige; 
hertog tegen NAPOLEON, die, 

'hem' reeds van zijn erfland , . 
het hertogdom Bruntwfk, bë-

troofd had, een leger. Reeds 
had de dappere SCHIM, in 
Straalsqnd zijn leven geëin
digd , toen de hertog in 
Saksen viel.. Zoodra de Oos
tenrijkers^ Saksen, verlieten» 
drong hij met zijn vrij-korpsi 
uit 150Ö man bestaande, tot 
voor Leipzig, vandaarbegaf. 
hij zich mav Balie (27_J«M)I'. 
en vervolgens naar üalber-
stad, waar de koninklijk 
Westfaalsche Overste, Wet-
WKPROOE, met het 5 e regi
ment Infanterie was binnen 
gerukt. Dit regimentAVerd j 
na dapperen tegenstand, ge
slagen, en de overste gevan
gen genomen. Op den I» 
Julij kwam de hertog b>n-
nen zijne vaderstad, docnjW 
plaats van in het residentie-
slot zijner voorouderen op 
zacht dons te kunnen rus
ten, woest hij in den man
tel ;gehuld, qp «troo gedu
rende den nacht pp de « « -



F B É. m 
ïenUvouakeren, Van alle 
kanten werd hij thans door 
de vijanden besprongen. Naar 
den kant, waar de sterkste 
vijand, de generaal REÜBEI, , 
mèt 400Ó man stond, wend
de zich op den 1 Augustus 

• de hertog; er ontstond eene 
korte schermutseling. REU,' 
PEL week niet alleen, maar 
opende hem nog daarenboven 
den weg. Hij scheen den 

, weg'naar Celïe in te slaan, 
werwaarts hejmt de Westfa-
len achtervolgden , doch hij 
begaf zich naar JSienburg •, 
trok over de Weze?, en brak 
de bruggen achter zich af. 
Op den 4 Augustus liet hij 
fcflne zwarte ;h,ussaren eene 
afwending naar Bretüen ma
ken, welke op den 5 Au
gustus de poorten dier 
stad bezetten , doch reeds op 
dèn volgenden dag wedor af
trokken ; hij z?lf eeliter 
pcheen den weg naar Oe*l-
wrietland in te slaan, doch 
eensklaps stak hij over dè 
Üunte, maakte zich meester 
van al j _ e t e £Hsfleet zich be
vindende ledige schepen * 
verschafte zich met geweld* 
l n dU door «chippers be« 
Woonde gewest, de noodige 
zeelieden, die zich enkel in 
schijn lieten dwingen, doch 
"an harte gaarne den held 
Met zijne manschappen » on
der Engelsche vjag naar En-
geland roeiden, waar hij en 
M)n corps ,met vreugde in ., 
«ÖReljSche dienst werden aan,- I 
genomen. jjjj verkreeg van 

het parlement eene jaarwedde 
van 6000ponden sterlings tot, 
dat hij in J813 weder als re
gerende hertog in zijne staten 
kon terug keeren t waar de on
derdanen hunnen beheerscher, 
dien zij eens sidderende voojr 
zjjnleven» binnen bunnetnu-
xen hadden geherbergd, thans 
juichende ontvingen.. Doch de 
hertog was enkel voor den 
oorlog geboren, hij wilde, zijn 
verdrukt land helpen, terwyl 
jee de middelen toe ontbraken. 
Daarenboven wilde hij zijn 
jand op den voet van oorlog 
inrigten ; want zijn doordrin
gend vernuft had de terug
komst van NAPOLEON Wel ver
moed; de lasten werden uit 
dien hoofde drukkender, en 
liet volk, dat zijnen vader ge
zegend had, weende bloedige 
tranen over dèn zoon, dien het 
slechts miskende. Daarop 
Verscheen NAPOLEON, de held 
trok met zijne scharen tegeft 
hem te veld, én vond op den 
16 Junij 1815, bij Qwtre-
brat Am heldendood» 

FREDERIK van HalsteiH* ~-
Z i e ADOI.P FREDERHC. 

FREDERIK Y» paltsgrafe-
lijk keurvorst, bijgenaamd 
jfrinter'koning* ,-m ZieFER-
pjlJAjSjp II»» KéizOT. 

FREOPM <(BEREN^ARHJ«)» 
te Benne ip battgvedoc, uit 
eene adellijke familie gebo» 
ren, en te Avignon, in 1323 
«verleden, was zeer bekwaam 
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ïn^tle regtsgeleerdheid, én 
werd in 1298' door BONIFA-
cnis VIII. verkozen, om met 

• WIIAEM DE MANDAGOT en 
HICHAKD van Sientia eerte 
compilatie van het SeXte, 
dat is van het zesde boek 
der Üecretaliè'n te vervaar
digen. CIEMENS V. vereer-

• • de hein in 1305 met dien 
'kardinaalshoed. . 

FREGOSIUS of FREGOSQ 
-{PAULÜS), Kardinaal, Aarts
bisschop van Genua, zijne 

, geboortestad* doge in 1462., 
verloor dien post eenigen' 

;tijd daarna-, verkreeg den-
zei ven weder in 1463, en be
kleedde denzelven nog twee 
malen. Hij overleed teBome 
den 2 Maart 1498* ; 

FREGOSIUS (JOASJNES BAP-
TISTA), neef van den voor
gaande , te Genua in 1440 
geboren, werd in 1478 tot 
doge verheven. Hij behield 
deze. waardigheid slechts 
zeer korten tijd. De trotsch- ' 
•heid zijner inborst, en de 
gestrengheid van zijn be-
•stuur deden hem in het
zelfde jaar afzetten. Hij 
werd naar Tregui verbannen , 

: doch het is onbekend wan
ne*?, hij overleed. HJ ver
aangenaamde zijne balling
schap door de leesoefenin-
gen en de» arbeid. Men j 
heeft aan zijne pen te dan- 1 
ken: 1,*, een Italiaanseh J 
Werk., in 0boeken: doch dat 

• enkel in het Latijn is in II 
TÜet licht verschenen, Mi- f 

lane\ 1509, in fol. volgens 
de vertaling van ''CAMIM.1)» 
GHHJNI, over de Gedenk
waardige daden, in dèn . 
smaak van VALERIUS MAXI
MUS. De be'ste uitgaven de
zer dikwerf herdrukte Ver
handeling, zijn die van Jus-
Tus GAH-LARD , advokaat bij 
het parlement van Parijs t 
die dezelve met bijvoegsels 
en verbeteringen vermeer
derd , en met eene voorrede 
versierd heeft. •— 2.° Leven, 
van Paus MART MUS IV— 
3.° Eene Latijnsche Verhan
deling over de geleerde vtov 
teen. — 4.° Eene andere in 
Tiet Italiaanseh tegen de lief" 
de, Milane, 1496, in 4.w 
zeer zeldzaam* 

FREGOSIUS {FREDERIK),» 
Aartsbisschop vnn Salertio i 
en Kardinaal, uit dezelfde 
familie als, de voorgaaftle» 
te Genua in 1480 geboren, 
verdedigde de Genuescbe 
kust, tegen CORTOLI, een 
Barbarijnsch kaper, die, de
zelve verwoestte. Hij over
rompelde dien zeeschuimer 
in de haven van Biserie<, 
stak naar TM»**'en het ei
land Gerbes over, en kwam 
te Genua terug, met roem 
en buit overladen. Toen de 
Spanjaarden in 1522 Genna 
bij verrassing hadden inge
nomen , zocht FREGOSIOS eene 
schuilplaats in JPrankryk* 
FBANCISCÜS I. ontving hem 
met onderscheiding, en ga» 
hem de abdij van Saint-Be^ 
nigne te Vtjon. Jfo *talte 
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teruggekeerd > werd hi} tot 
Kardinaal en Bisschop van 
Mvgubio verheven/ alwaar 
hij den 15 Julij 1541 over
leed. De Grieksche én He-
breeuwsche talen waren hem 
"gemeenzaam. Zijne kunde 
werd door de Bisschoppelijke 
deugden ondersteund. Men 
heeft van hem eene Ver Aan-
deling over hei gebed, in 
het Italiaansch, Venetiëy 
1.542, ïn 8.vo 

FR'EGÓSIUS (ANTONIO P H I -
I.E»E8IO), eeri* Italiaansch 
dichter uit het begin der 
zestiende eeuw, wiens Cerm 
lianen, en andere dichtstuk-
kert in 2 .dlfr in '8.VQ het 1 .e 
in 1515, en het 2>e in 1525, 
te Milane ' gezamenlijk zijn 
in','het licht gegeven, eh die 
Vlij zeldzaam zijn. 

FRBGÖSÏÜS. — Zie Fuuso-
8IUS. , ' • -"•••• .•• 

FREHER,-
FREHÊR. 

• Zie MARQUARD-

FREIG of FREIGIUS (JOAN-
NES THOMASJ , 'te f reiburg 
m Brisgau geboren, onder-
Wees met roem de regtsge-
leerdheid , te Freiburg, Ba-
*eZ en Altorf, en overleed 

.aan de pest. in 1583; men 
heeft van hem Paraiitleg 
°P dè Panitehien in8.vo, en, 
andere werken. 

;'pREtND (JOANNES), werd 
» 1675, te Croto», in het 

* A a 

graafschap NortMiitplon', 
alwaar zijn vader predikant 
was, geboren. WësttivunHer 
was zijne eerste school. 
Reeds in den ouderdom van 
21 jaren gaf hij twee Griek
sche Verhandelingen in het 
licht, de eehé v;an J3SCHI« 
NES , de andere van DEMOS-
THENES , met eene yertaling 
en aanmerkingen. Hij wijd
de zich vervolgens aan de 
geneeskunde toe. De graaf 
van PETERBOROUGH nanl hen» 
in 1705 mede naar Spanje, 
toenmaals het tooneel des 
oorlogs. Na er gedurende 
twee jaren zijn beroep té 
hebben uitgeoefend, begaf 
hij zich naar Rome, en ver-* 
bond zich aldaar met de ge
leerden, welke zijne kunst 
uitoefenden. FREIND te Loti? 
den teruggekeerd, werd, als 
van verstandhouding met de 
vijanden vaneden staat ba*, 
schuldigd, in den Toteer van 
Londen*] opgesloten: onge
lukkiglijk, zjjn de \yl)sgee-
ren en geletterden niet dan 
al te dikwijls in dit geval 
(ifiie VESPASIANUS). Vruch
teloos hield men gedurende 
zes maanden op zjjne in vrij
heidstelling aan, maar toen 
na verloop vaii dien tijd de 
minister ziek geworden was, 
w'ilde MEAO (zie dat artikel) 
de ambtgenoot van den ges 
vangene, aan denzelven gee-
ne geneesmiddelen voor
schrijven , alvorens FREIND 
uit den Towér zoude ontsla
gen zijn i een «eet laakbaar 
2 ' . , , 
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gedrag» en hetwelk geens
zins bewijst, dat MËAD van 
de onschuld van zijnen vriend 
overtuigd was. Intusschen 
FREIND werd in vrijheid ge
steld, en verkreeg den post 
Vim eersten lijfarts der prin
ses van Wallis, later ko
ningin van Engeland. Hij 
overleed te Londen t in 1728, 
als lid der koninklijke maat
schappij. Zijne gevoelens 
werden in Engeland aange
nomen, als die van HIPPO-
«RATES in Griekenland. 0e 
voornaamste der door hem 
-nagelat ené werken zijn 1.° 
Geschiedenis der geneeskun
de , van GAtEmrs tot in de 
14 ^eetuw, een g-eleerd werk» 
H dl.n in 4.to — 2.** Emme-
noiogie of Verhandeling over 
dé gewone ontlasting* der . 
vrouwen , 1730, in 12.«K> —- \ 
3.° Lectiones ehimicts, Am
sterdam, 1710, in #.vo —4.° 
Verhandeling over de koorts* 
Al de schriften van FREIND 
zijn gezamenlijk uitgegeven 
té Londen, 1733 in fól en te 
Par&s, 1735, in''4.» Zijn 
leven ia aan hét hoofd der 
zelve. ' 

FREJNSHEÏSÏ Öf FttElKSHE-
ïaius (JOANNES) ,; in "1608 te 
Ulm, in Zwaben geboren* 
MATHTAS BfiRNeGGBia, een; 
Straatsburger geleerde, Ver- < 
trouwde hem zijne biblio
theek toe, «n gaf hem zijne 
dochter ten hawelijk. Daar 
de Universiteit van Vpsal • 
hém aïeer voordeelige aan
biedingen bad gedaan, zod 

ging hij aldaar gedurende 
5 jaren de welsprekendheid 
onderwijzen* De .koningin 
CHRISTINA, diè hem aan da 
Universiteit benijdde, ver» 
koos hem tot haren Biblio. 
thekaris en geschiedschrij
ver , met hare tafel en 2000 
kroonen bezoldiging» Hij 
was weldra verpligl al die 
onderscheidingsposten te ver
laten , en naar zijn vader
land terog te keeren, om 
zijne gezondheid te herstel
len , die door het Zweedsche 
luclitsgestel geheel onder* 
inijnd was. De Palts-keur
vorst gaf hem, een jaar na 
zijn vertrek van Vpsal, in 
1656, eenen honoraire boog-
Ieeraars-post aaa de Univer
siteit van Heidelberg, en 
henoemde hem tot keurvors* 
telijk raadsheer. FREINSHEIM 
had hiervan niet lang genot, 
daar bij reeds in 1660 over
leed. Deze geleerde waa 
de doode, en bijna al dé 
leven talen meester. Met 
eene uitgezochte letterkun
de vereeenigde hij geest 
en smaak. Hij hield z>ch, 
gedurende zijn geheelele
ven, met even zoo veel ij vet 
als geluk bezig, <"" de ver* 
mihkingen te herstellen, 
welke de t*jd aan eemge 
schrijvers had toegebragt. 
Hij «ndernam om fy'lagentot 
TiWs Liviüfi en QUINTÜ» 
CÜRTIÜS te vervaardigen, 
waarin bij %eer wel slaag' 
de. Mrnder gelukkig wf 
hij in *i)ne Bijlagen fot T4-
é w , Wijl er, «n *•» **' 
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navofgbaren geschiedschrij
ver te doen herleven, eenen 
zoo sterken, krachtigen en 
diepzinnigen geest vereischt 
werd, als de zijne, en er 
wordt er naauwelijks een ,in 
twintig eeuwen gevonden. 
Pater BROTIEU is er later 
volkomen in geslaagd» Nog 
heeft men van FREiNSHEiarüs 
Commentariën op FIORÜS, 
en eenige andere Latijnsche 
schrijvers, welke hij met 
geleerde tafels versierd heeft» 
[Over meerdere liijzonderhe-

, «en, betrekkelijk dien ge
leerden schrijver, kan men 
eijne Jjjkrède door ABRA
HAM FBEINSHEIM, 1661, in 
4>to raadplegen}. 

FKEIRE Ö'ANDRADA'(HYA-
CINTHÜS). — Zie ANDRADA 
(ANTONIUS). 

FREITAG ( JOANNES ) , in 
1581 te Wezel in het hertog
dom Kleef geboren, was 
noogleeraar in de genees-

' kunde te ttelmstadti lijfarts 
«at» verschillende Duitsche 
hoven, en eindelijk hoog
leeraar te Groningen, al
waar hij in 1641 overleed, 
«U hield niét op de werken 
van den beroemden OANièi, 
OENNERT te hekelen, aan 

A 

wien Jiij niet genoeg regfr x 
schijnt te hebben doen we
dervaren , ofschoon vele zij
ner hekelfagen gegrond zijn* 
0e voornaamste werken van 
FREITAG zijn; l.° JSTocte* 
medices, Frankfort, 1616, 
in 4.t°; een werk, voorna
melijk gerigt tegen de kwak-- ' 
zaivers, naam- scheikundig 
gen enz. — 2." Aurora me* 
dicorum gal'enochimicorumt 
1630,'in 4.t° (Zie MANGKT, 
Bibliotheca script» medicor. 
Tonu II. , pagi. 346). — Men 
moet hem niet verwarren met 
JOANNES FREITAG/, in 1587,. 
té Per-leberg geboren, die 

, te Regensburg met roem ds 
'geneeskunde uitoefende, al

waar hij in 1654 overleed, 
na in het licht te hebben 
gegeven: lïegielancholinhy* 
pochondriaca} noch met Ja» 

I ANNES HENDRIKFREITAG, Ah 
ift 1635, te Qjiedlimburg:., •' 
een werk over de- scheikun
de in het licht gaf, nocb 
met den majoor FREmo-f 

<beroemd geworden wijl hij te 
\ Frankfort, op bevel van 

FKEDBMK I I . , koning van 
Pruimen, aan VOÏ.TAIRE 
stokslagen heeft gegeven (*). 

* PREMIN (RENATÜS) , een 
beeldhouwer, in 1673 tePff. 

a 3 

. .(*) Het Servum prei», hetweHc VOLTAI^ ^ j ^ ^ R f ! 
jeeft gevormd, heeft deze bijzonderheid m twjfel getrokken oMW 
«f-ektelijk geloochend, cm echter is mets beter ^vestigd^wo *i V("»r de inw»npr« vaii Frankfort. Hoe zou het dus ook n™?«X 
$ K om Zl «eden,Ve " K i k eene- natuurlnke:.fie*e«irtem. aU 
feia, gee» S f hechte», Hè bovennatuurlijkelaad/.aken vaa 
"«« Evangelie te <Joea geloovetrl * 
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ty'9 geboren, Hij nam in 
zijne geboorteplaats de eer
ste lessen zijner kunst, en 
ging zich vervolgens te Ro
me volmaken; te Parijs te
rug gekeerd, begon hij zij
nen roem te vestigen door 
verscheidene schoone wer
ken, 200 als de Samaritaan' 
gche vroifto, die op de Pont-
Neuf was; het Hoogaltaar 
van den fl. LODEWIJK, in 
de kapel van het Louvre f 
het beeldvandeheiligeSYÏ.-
V1A in die van de Invaliden. 
Omtrent dien tijd liet PHI-
IAPPUS V . , in navolging der 
tuinen van Versailles, te St. 
lldèfonso (laGrattja), prach
tige tilinen aanleggen; hij 
ontbood te; dien einde FRE-
MIN, en het is aldaar, dat de 
meesterstukken van dien 
kunstenaar bestaan» Hij 
werkte gedurende zeven ja
ren aan dezelve; men be
wondert er , in de kamer 
der .Muzengenaamd,, het 
Standbeeld van Ai>oz.LOti]e 
marmeren borstbeelden van 
PHIJAPPÜS V.,èn van de^o-
ntngin., van LODEWIJKI.ZÏJ-V 
«en zoon en deszelfs echt
genoot», en in de tuinende 
vier hoofdstoffen* het Lier-
herdersm helden» en hekel 
dicht; de looden groep der 
Fontein van PsnsEirs, en 
voornamelijk de Fontein der 
Kikvorschen genaamd, waar
bij men de standbeelden, van 
LATÖNA, ApoLto en DIANA 
ziet, die de Goden aanroepen 
tegen de Maayers, ten getale 
Van acht. Hij gehoot besten-

dïglijk de gunst vanPmwp-
PUS V. De vergunning be
komen hebbende, om eeni-
gen tijd te Parijs te gaan-
doorbrengen, overleed hij al
daar met eer en rijkdommen 
overladen in 1745. 

: FRBMI,NET(lVÏARTlfiüS),een 
schilder, in 1567 te Parijs 
geboren , reisde naar Rome' 
in eensn tijd, dat de schil-; 
ders verdeeld waren tusschen 
MiöHAei ANGEI.0 DA CARW 
YAGGio en JOZEF ARPIKO. 

Hij legde er zich op toe, 
om datgene aantenemen, wat 
die beide schilders het beste 
hadden, en slaagde erin» 
FREMINET was zeer ervaren 
in de wetenschappen betrek
kelijk zijne kunst: hij ver
stond de'ontleed- vergezigt-
en bouwkunde* Hij was «en 
groot teekenmeester, én men 
bespeurt een vindingrijk ver-
nuft in zijne schilderijen V 
maar zijne 'trotsche manier, 
de al te sterke uitdrukking . 
zijner beelden , hard voorge* 
stelde spieren en zenuwen» 
en de bewegingen zijner per
sonen, al te zeer gezocht» 
zijn niet naar den smaakvan 
iedereen. HENDRIK IV. be< 
noemde hem tot deszelfs eer
sten schilder, en LODEWHK. 
XIII. vereerde hem met het 
orde-lint van den heilige» 
MjcHAët. [Hij schilderde 
het plafon der kapel van J<on-
taineoleau, alwaar men voor
al de afbeeldsels der bood
schap dés Engels, dèiSchep--
ping en der„ Arh van J\o<t-
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bewondert. Hij overleed te 
Parijs in 1619.] 

FREMHSVILM: (Enjwus .DE 
IA Poix DE) , in 1680 te Ver-
dun in Bourgondië geboren , 
was de zoon van den luite
nant-generaal dier stad, en 
werd zelf drossard" van la 
Palisse. De leenroerigeon»y 
derwerpen zijn de voornaam
ste, welke 'zich ter behan
deling voor een en regter van 
froote heerlijkheden opdoen; 

ij maakte zich dezelve'tot 
eene bijzondere studie. '»De 
vrucht zijner werkzaamheden 
was de Traite /te. (Ge-
schiedkundige verhandeling 
over den oorsprong der tien
den), ia 12.«o Hij heeft de 
Verhandeling der policie van 
den commissaris ia MARRE, 
Onder den titel van Diction* 
naire > de poUcet 1 dl», in 
4.to. beknoptelyk ïn eene, 
Alphabetische oi'de gebragt j 
dit zeer geachte werk is in 
"8.vo herdrukt. FREMiNviiii,R 
overleed te Jjyon den 14 No
vember 1773. Hij was een 
geleerd en werkzaam man, 

. PHEMIOT. — Zie CHANTAI« 

. FnEMroT(A.NDRE,4s), Aarts
bisschop van Bourges, broe
der van Mevrouw *>E

 CHAN-
TAL, stichtster der Visitatie, 
en oud-oom van Mevrouw BE 
SEVIGNÉ,- werd te Dy on', in 
1573, uit eene edele en in ver-
dienstvölle personen vrucht* 
«are familie geboren. Oh-

A a 

der de koningen HENBHMC 
IV. en LOBEVVIJK XIII. met 
gewigtige zaken belast, 
kweet hij zich van dezelve!, 
als een schrander man. Er 
bestaat van hem «ene Dis
cours etc,(Verhandeling over 
de'teekens der Kerk tegen da 
ketterijen), 1610, in S.vot 
en andere werken. Deze 
achtenswaardigeprelaat over
leed te Parijs, den 13 Mei 
1641. 

* FREMONT (dom- KARER)'»-

een Religieus de» abdij van 
6rammonthto^ursin 1610. 
geboren. Zoodrahij liet kleed . 
had aanvaard,. bespeurde hij 
weldra welk eene verslapping 
er in de abdij heerschte, 
maar .standvastig in zijn» 
roeping, en zich nietlatendè 
afschrikken,, volbragt hij zij* 
nen. proeftijd met eene voor
beeldige naauwkeurigheid, 
en verdubbelde in ijver voor 
de waarneming zijner plig-
ten. Toen hij zijne geloften 
had afgelegd ', benoemde zij» 
abè> ovw zijn .stichtelijk ge
drag voldaan, hem tot pripoe.. 
der abdij. Dom FBÉMONU-
beijverde zich» om door zijn 
voorbeeld en zijne reden-, de 
ordetucht onder zijne broe
ders te herstellen; hierin-
niet kunnende slagen, vraag-, 
de e»i verkreeg hij de ver
gunning , om te Parijs-, in. 
het collegie van Grammont* 
zijne studiën te gaan vol
einden. Aan den kardinaal 
»B RïCBEMEij voorgesteld* 
4 ;• . ' • ; • . • ' ' , " ' " ' . , : ' 
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«ffndè» legde Bij hem, Ier 
goedkeuring, een door hem 
dritwörpen verbeteringsplan 
voor; door den minister tot 
priooi• van Epoisse\ bij Dijon 
benoemd, legde dom FRÉ-
iriöNïj door zijnen ordebroe
der, dom JOZEF BASOUL, on
dersteund ,' aldaar de eerste 
grondslagen , zijner verbete
ring. Om den schijn van 
zohderlirigheid te vermijden, 
stelde hij zich tevreden, met 
in zijne congregatie, den-re
gel zoodanig als paus INNOCEN* 
Tiils IV. d&nzelven verzacht 
had, weder in volle kracht 
te brengen. Het klooster 
van Thier» in Auvergne, de 
geboorteplaats van den hei
ligen STËPHANUS , insteller 
der orde, nam ook de ver
betering {reform) San, zoo 
als ook eenige andere kloos
ters deden, doch zonder 
zich aan het regtsgebied van 
den abt van Grammönt te 
onttrekken. Dom FRÉMONT 
bestuurde gedurende dertig 
jaren, de priorij van Thiers 
en overleed in'dezelve hei-
liglijk, in 1689. Men kent 
van dezen Religieus La vie 
etc» (Set leven, de dood en 
de wónderen van den heiligen 
STUPHA&VS,, lelijder en 
stichter der orde van Gram-
tfiont), p$o» 'i 1647, in 8.vo 
Achter dit Werk yindt men 
het Leven van den gelukza
ligen HüGO DE L'ACEBTA, 
leerling , van den heiligen 
&VEPHAJW8., Daarenboven 
heeft h|j verscheidene stich-
tdijkö Werken, tot gebruik 

I' zijner orde-broeders geschre
ven. " 

FRENICLE (NICOLAAS) , een 
Fransch dichter, te Parij* 
in 1600 geboren , was alge* 
meen raadsheer bij het hof( 
der munten, en overleed als 
deken van hetzelfde hof na 
het jaar 1061. Metf heeft 
van hem verscheidene too-
neelsfukken. 1.° PALEMON 
en NIOBE, in 8.vo, twee her
derszangen. - 2.° Entre-
tien etc. (Zamenspraak der 
Herders), een andere her
derszang.— 3.° Een dicht-
stuk getiteld: Jssvsffekftti-
sig<j. _ 4,° Eene berijmde 
Omschrijving der Psalmen 
enz. Al déze werken zijl» 
zeer middelmatig. 

FnENiqtE DE BESSY (BEB- . 
NARDUS), broeder van den. 
voorgaande, in 1675 overle
den , was een-gróot rekenaar 
en de vriend van DÉ̂ cAn-
TES. Deze wijsgeer̂  stelde 
grooten prijs op zijne re
kenkunde , 'die hem tot bij
zonderheden geleidde, wel
ke de ontleding niet dan niet 
zeer veel moeite bereiken 
kan; maar hy verwonderde 
zich, dat zonder behulp der 
algebra, waarvan hij wer-
kelijk niet het minste ge
bruik maakte, BESSY ZÖÖ er
varen in die wetenschap tfas 
geworden. Men vindt ver
scheidene zijner schriften in 
het 5.c dl. der oude Memo-
riëo van de akadeiiüe «er 
wetenschappen:, Van weiKe 
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hij lid was; onder andere 
éëne wijze, om de oplossing 
der probletna's door de uit-
sluitingen te vinden. Zijne 
fjofrede is door CONDORCET 
geschreven. 

* FRÊRE (GEORGE), graaf 
en luitenant-generaal* den 
2 Octbber 1764 teMontreul 
geboren, ging in zijn 17.e 

jaar onder dienst bij het ba-
taillon der Aude, 'en werd 
na veel heldenmoed en krijgs-
heleid aan. den dag gelegd 
te hebben, reeds in het vol
gende jaar tot kapitein be
noemd, [n 1793 bij heile
ger der Westelij'ke-P'yrene-
ën, bataillons-kommandant 
geworden zijnde, 'schitterde 
hij weldra door zijne krijgs-
bedrijven. Van 'hier, ging 
hij naar Italië over, alwaar 
hij de veldtogten van 1794 
en 1795 mede maakte. In 
net laatste jaar, werd hij 
Ml de schans van Seza ge-
Wond. Toert de Franschen 
"» Piëmont rukten, kreeg 
hij in het gevecht bij Brenla 
andermaal eene wonde, waar
voor hij den rang van bri-
gade-kommandant erlangde. 
^a het verdrag van Campo* 
•pormio in Frankrijk weder
gekeerd , diende hij in het 
'egèr van het westen, in dat 
van Holland en in dat van 
«en Rijn, Vervolgens werd 
n3J kommandant der garde% 
van den eersten consul; en' 
ïn September 1802 brigade- .. 
generaal,. j r t ^ e ibé hoeda- H 

• • 

nigheid Rij In het leger vatt 
Hanover en in het groote 
lager, gedurende de krijgs-
togten van 1805, I806\ en 
1807 diende. De generaal 
FRÈRE werd dikwijls niet lof 
in de Bulletins van dien t\)A, 
en bij name in die van 1806 
genoemd ? toen hij bij de inne
ming van Lnbek, ais een der 
eerste de'stad binnen toog* 
Ondejr zijne krijgsvèrrigtin-
gen, wordt de verdediging 
van den toegang i der brug 
te Spandau, in de eerste , 
plaats gesteld. Met slechts 
één regiment en vier stuk* 
ken kanon, wederstond hij 
den aanval van 10,000 Kus* 
sen, welko zes malen terug 
keerden ,. om de brug te be-
mees teren ën even zoo veel 
malen genoodzaakt werden, 
met groot verlies terug te 
deinzen. Hij werd achter» 
volgens graaf, kommandant 
van het legioen van eer en 
divisie-generaal. Den 6 Mei 
1808, begaf hij zich naar 
Spanje, en had reeds den 
7 Junij de stad Segovia, in 
zijne magt. Hierna ging hij 
het leger van den maarschalk 
MONCEYJ die Valentia hele» 
gerde, ondersteunen; en 
bragt, na de inneming dier 
stad, in hoedanigheid van 
chef van den staf des maar-
schalks LANNES, het zijne 
bij tot hét bekende helèg 
van Saragossa. Naar het 
groote leger geroepen, be
vond zich generaal FBÈRE 
bij bet gevecfe van Wagram,-

i 
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Waarin hij zich o p nieuw 
met lauweren overlaadde en 
zeer zwaar gewond werd. 

, Zoódra hij pan zijne wonden 
hersteld was, keerde hij naar 
Spanje terug, en woonde 
het bejeg van Ostalrico, 
Tortosa en Tarragona bij. 
In. 1813 in Frankrijk terug 
gekeerd, ging bij tot het 
komman do der 13.eafdeeling 
te Rennes en daarna der ï 6.e 

te Rijssel o\etê Bij de eer
ste herstelling der BOURBONS 
verhief LÖDEWIJK XVIII. hem 
tot ridder van den H. LODE* 
WIJK. Na de ontscheping van 
BONAPARTE, te Canhes (20 
Maart. 1815) en de honderd 
dagen , gedroeg de generaal 
FRÈRE , zich met de uiterste 
voorzigtigheid. Trouwens, 
hoezeer hij zich niet onder 
de banieren van den ex-kei
zer schaarde, legde hij ech
ter weinig ijver voor de zaak 
der BOURBONS aan den dag, 
Welke dubbelzinnige handel
wijze zyne ware bedoelens, 
jrëgtniatig verdacht maakten. 
Daarom werd hij ook bij de 
terugkomst des konings, 
reeds in het begin van!8l6 
op nonactivitèit gesteld, in 

. wejke hoedanigheid hij den 
17 Februarij 1826 overleed. 

_ FRERET (NICOLAAS) , pen-
sioiinaris en blijvend secre
taris der akademie van scboo-
ne letteren, te Parijs, den 
15 Februarij 1C88 geboren, 
was de zoon van eenen pro
cureur bij het parlement, èn 
dééd zich uit gedienstigheid 

Voor zijne familie, tot advo-
kaat aannemen. De natuur 
had hem echter geenen smaak' 
voor de balie gegeven, en 
bij gevolg ook bijna geene 
begaafdheid ; hij verliet de
zelve, om zich aan de ge
schiedenis en tijdrekenkun
de,, zijne lieveli'ngsstudiën, 
toetewijden. De akademie 
van opschriften opende hem 
reeds, hare deuren, toen hij 
pas den ouderdom van 25 ja
ren bereikt had. Hij onder
scheidde zijne opneming in 
dezelvej door eene Vernan» 
deling over den oorsprong 
der Franschen, vol onbe
scheidens reden over de zaak 
der prinsen met den regent, 
die hem in het Baslille deed 
opsluiten. BAYLE was bijna 
de eenige schrijver, dien 
men hem gaf om zijne ge
vangenschap te vervrolijken; 
hij las hem zoo dikwerf, dat 
hij hem bijna van buiten 
kende/ De'dwalingen *an* 
dien beruchten twijfelaar, 
drongen van dien oogeublifc 
afin zijnen geest. Menont-. 
dekt zulks niet dan al te 
zeer, wanneer mendeoogen 
werpt op zijne Lettres etc. 
{Brieven van TMSiSVLVf 
aan LEVCIPPVS), -waarin 
men de treurige godvers»-
king, hoewel opeenebenen 
dige wijze vermomd, tot 
een grondbeginsel Ziet ge-
bragtl en op het Exawn 
etc? (Onderzoek $*«& 
digschriflen van het Chris-
tfndom),W7>inSso^ 
nagelaten *r«fc, met nua«er 
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laakbaar dan het voorgaande. 
De abt BERGIER (zie dat ar
tikel) heeft hetzelve 'zege
vierend wèderlcgd, door zijn 
werk, ten titel voerende: 
Cèrtitude etc. (Zekerheid | 
der bewijzen, des Christen-
domsS Nadat FRERET zijne 
vrijheid had wederbekomen, 
wijdde hij zich geheel en aï 
aan zijne oude stadiën toe. 

, Men heeft .hem te danken: 
1»° Verscheidene Memoriën, 

- vol geleerde aanmerkingen 
en netelige onderzoekingen» 
Dezelve zijn verspreid in de 
Verschillende hoekdeelen van 
de akademjsche verzameling 
der schoone letteren. 'Die
gene, in welke hij de I n 
dische en Sinesche tijdre
kenkunde tracht "te verkla
ren , zijn "in den beginne ge
zocht geweest; doch men 
heeft zich later overtuigd, 
dat die fabelachtige geschie
denissen , bij het werk van 

-dien geleerde, veci ligtgé-
looviger ïn het stuk van ou
de jaarboeken, dan in dat 
der godsdienst, niets ge
wonnen hadden. — 2.6 De 
Voorrede^ dè Aanteekenin-
gen, en een gedeelte der 
Vertaling (iq het Fransch) 
Van den Spaanschen tëoman, 
de Witte Dwingeland ge
naamd, 2 dl.n, in I2«no — 

Eenige^ beuzelachtige 
Werken , die den verstandi-
gen lezers geenszins zullen 
behagen. FRERET bezateene 
«"gebreide letterkunde. HQ 
«ende de hoofdbedrijvenvan 
bijna al fe «tukken der ver

schillende tooneelen van Eui 
rbpct. Zijn geheugen was ; 
verbazend. Hij schreef met 
juistheid en orde; doch hel-'1 

de tot zonderlinge gevoelene,*; 
over; zijne Brieven vanTaA~ 
SYSVLUS verraden bij het " 
vernuft; van eenen oordeel* ; 
kundigen^ Criticus, eenen 
harden . geest en een bedor- " 
ven hart. De schrijver van 
het Wijsgeerig Woordenboek 
[VoiiTAiRE] heeft dikwijls 
met de geleerdheid van FRE
RET gepronkt, en er niet al
tijd het beste gebruik van 
gemaakt.* Hij overleed in 
1749. FZijne (Euvres com-"'•'•• 
plètes \Volledige werken)*;.; 
zijn door SËPTCHêtJES, in 20 
dl.", in 12.n">, Pahjs, 1766> :*" 
in het licht gegeven,"'doch •; 

deze uitgave is buitengemeen 
onvolledig en gebrekkig, dè ']': 
bezorger heeft van geen en- ' 
kei der handschriften van 
FRERET , die toenmaals in 
handen van SAINTE]- CROIX . 
waren, en waarvan er ver-" 
scheiden onuitgegeven «jtt ; 
gebleven, gebruik gemaakt. 
Zijne Memoriën over de tw-
eèring van verscheidene go- , 
den des Heidendoms, ove? . 
het Perzische Jaar, zijne ; 
Verhandeling over den .oifr^i. 
sprong der Grieken* die b"»V 
ver de Oudheden van Ba*'., 
bylon, worden nog zeer op ^ 
prijs gesteld.] "• 

FREBON (ELIAS CAïkARi-; 
NA), te QuimperinI7l94e* ,;, 
boren, openbaarde _reédi;J 
vroegtijdig groote talenten. ; 

file:///Volledige
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Hij ging onder de Jestrifen, 
om dezelve bij die Vaders 
te ontwikkelen , en onder» 
Wees gedurende eenigen tijd 
jn het Collegie van LODE« 
WHK den Groote. De Pa
ters BRCMOI en BOÜGBUNT 
hadden het opzigt over zijne 
studiën, en boezemden hein 
den smaak voor de schoone 
letterkunde in. Eenig mis-
noegen hem in 1739verpligt 
hebbende, om de Jesuiten te 

„ Verlaten , hielp hij eerst den 
abt DES FONTAINBS in de sa
menstelling zijner bladen, en 
gaf1 vervolgens een klein 
dagverhaal in het licht» on
der den titel van Lettre* etc. 
(Brieven van Mevrouw de 
Gravin), in 12.«">, 1746. 
Deze'Gravin was de tolk der 
rede en des goeden smaaka, 
en zij drukte zich met even 
Zoo veel geest als kracht uit. 
Daar de goede naam van 
Verscheidene schoone gees
ten » in die bladen niet ge-
spaapd werd, verkregen zij, 
"dat dezelve verboden werden. 
Dezelve kwamen in 1749 
andermaal onder eeneii nieu
wen titel in het licht. Het 
ju» in het begin van dat jaar» 
dat FnËRöN zijne Lettres etc. 
(Brieven over eenige schrif
ten, Mn dien tijd), in het 
licht gaf, die, daar dezelve 
eene even zbö levendige als 
mjtende critiek Bevatten, aan 
een aantal schrijvers niet 

meer behaagden» dan die 
der Gravin, Deaielve wer
den somtjjdg afgebroken, en 
feniks wa? b|}ni» altijd tot 

leedwezen van het publiek , 
dat zich gaarne met hekelin* 
gen en diegene, welke er, 
het voorwerp van zijn, ver
maakt. Na 13-deelsn van 
dit dagblad in het licht te 
hebhen gegeven , liet de 
schrijver het in 1754» onder 
den titel van Année littérair 
re (Letterkundig jaar) ver
schijnen, en heeft er aldti* ••• 
geregeld jaarlijks 8dl-n van 
geleverd, met uitzondering 
alleen van 1754, wanneer 
er slechts 7 verschenen, tot 
aan zynen dood, in Maart 
1776 voorgevallen. Veel na
tuurlijke geest, vrolijkheid t 
een veilige smaak, de be
gaafdheid, om de gebreken 
van een werk met bevallig* 
heid voörtestellen, warende 
goede hoedanigheden van de
zen geduchteri dagbladschrij
ver. Partijdigheid , é«me 
dikwerf in'het oogloopende 
boosaardigheid , overhaas
ting in de oordeelvellingen > 
dit waren zijne gebreken. 
Hij bezat zachte zeden, e» 
was even zoo aangenaam ai» 
vrolijk in den omgang; maar 
de gevoeligheid over onbil
lijkheden maakte hem som* 
tijds.onbillijk. Z e e v e n -
ge werken zijn: 1. •' J-;e"p 

verzameling van Kleine stf' 
je», 3 dl.nin 12.™,.onder 
welke men gedichten vind * 
die niet «onder verdienste 
zijn. De Ode op den M 
van FoMBSOl is «ene der 

beste, welke »*«*.. 2 . 
m u l » het licht »#»*ƒ.£' 

|| schenen.- ^ A w » * 
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{Minnarijèn, van VBMTS en 
ABOSIS) , in 12.mo 1748, 
naar het Italiaansch van MA-
«INI* FRERON was zeer on
gestadig in de gehechtheid, 
Welke hij voor de goede ze
den openbaarde; verschillen
de ontledingen , welke men 
itl het Letterkundige jaar 
vindt, zijn er ëen ander 

\ hèwijs van. — 3.° Hij 
Wérkte gedurende * eenigen 
tijd aan het Journal ètranger 
( Bnitenlandsch dagblad) , 
doch liet zulks varen, om 
zich uitsluitend, met het 
Année littéraire bezig te 
houden, welks privilegie 
Mj voortduring aan zijne 
weduwe is toegestaan, 

•• FRERON (LoDEWmc STA-
NISLAUS), zoon van den voor
gaande, werd te Parijs in 
1755 geboren. Zijn vader 
had hem, bijzijn overlijden, 
vermogende beschermers na
gelaten , voornamelijk den 
«oning van Polen, "SnNis-
Uus» die Item bij den doop 
*1,n»/? n a a m had gegeven , 
««Mevrouw ADELAÏDE, de 
J»o« van LODEWHK XVI. 
"f koning had hem het pri-
*»egie van het Année TM* 
teraire verleend; maar FBE- , 
RON W a s al te zeer met'zij-
*e vermaken bezet, dan dat 
?W «ch.met liet blad zoude 
«ebben kunnen bezighouden, 
"«welk den roem van zij-
"e» vader had uitgemaakt. 
««tJseive was onder zijnen 
J"*»* en werd bezorgd door II 
«men oom, den abt BOTOÜ f 

*n den hoogfeeraar GKOFFKOY» 
Door de weldaden jdes hofs 
pverladen, had FRERON een 
van deszelfs vurigste verde
digers behooren te ajjn; maar 
alle erkentenis vergetende, -
en den raad en het voorbeeld 
zijner familie verachtende, 
omhelsde hij met vuur de 
revolutionnaire partij, en 
reeds bij de eerste onlusten, 
toonde hij zich waardig, om 
onder de woedendste dema
gogen «ene plaats tebeklee-
dèn. De medestrerer van 
MARAT zijnde, gaf hij een 
niet minder oproerig dagblad 
in het licht dan de Volks*-
vriend; VOrateur du peu-
ple. (DeVolAsredetiaar)vefr 
scheen; en men zag dit blad 
weldra in overvloed rond
gaan, in de hallen, kroegen 
en andere plaatsen, waar 
hetzelve een reeds onstuimig 
gemeen kon aanhitsen. Men 
verzekert, dat FRERON met 
eene zachte en zelfs schroom» 
vallige inborst geboren was: 
doch zijne daden kunnen op 
verre na deze verzekering 
niethekrachtigen. Hij had RO
BESPIERRE op bet collegie van 
LODEWIIJC den Groole Ieeren 
kennen. Toen deze tot de al« 
gemeene staten werd afge
vaardigd , hernieuwden zij 
hunne vriendschap; en FRE
RON handelde voornamelijk 
volgens de bedoelingen van 
dien bloeddorstigen d,ema- . 
goog. 'Hij werd in de club, der 
Cordeliers .genaamd, aange
nomen» waarin de koning. d« 
godsdïenÉt, de rijken» dea-
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dellijken beurtelings het voor
werp zijner smaad- en spotre-
den waren. Hij hield te gelij
kertijd op straten en pleinen, 
redevoeringen voor het volk. 
Op de geduchte dagen van 
'den 5 en 6 October, figureerde 
thij onder de rooverhorde. Na 

I de in hechtenisneming van 
} laODEWUK XVI . , té Varen' 
i «e*, vierde hij den vrijen 

teugel aan zijne geheele woe
de: eischte den dood vah 
LOBEWUK XVI,, en had groo-
télijks aandeel aan de za-
mensvvering van het Champ 

~*de Mars. Toen de groote 
misdadigers de amnistie had
den bekomen, vatte FREBON 
zijn dagblad weder op, waar
in hg voortging dé oproerig-
ste taal te prediken. Tot 
lid der niunicipaliteit, van 
den 10 Augustus genaamd, 
benoemd , werd hij vervol* 
gens afgevaardigde bij de 
conventie, waarin hij voor 
den dood vanLoDEVviiKXVI., 
en de uitvoering binnen de 
vier en twintig uren stemde: 
zièh beroemende bij ; het uit
spreken van dit vonnis, » van 
reeds voor twee jaren 'de 

: doodstraf van den dwinge
land te hebben geëischt, en 
van hem, tot zelfs in zijn 
paleis te hebben gaan aan
randen." Hij ontving onder
scheidene zendingen in de 
departementen, en het is 
vooral aldaar, dat hg zjjne 
geheele wreedaardigheid ont
wikkelde. Daar de conven-

t tïé Marseille wilde stjraffen, 
wijl het haar gezag had dur

ven afschudden, en naast de 
hare eene vreemde magt op-
rigten, zoo zond zij FRERON, 
met twee broeders van Ko* 
BESPIERRE, BARRAS en SA-
MCETTI , om hare bevelen 
ten uitvoer te doen brengen. 
FBERON overtrof hen in on-
menschelijkheid', en bewees, 
dat als de conventie bloed 
had willen storten, zij geene 
betere keuze kon doen. Al 
wat in die groote stad eertig 
aanzien genoot, was hét voor
werp zijner afschuwelijke vo
gelvrijverklaringen; de scha
votten werden opgerigt, en 
de moordtooneelen verdron
gen elkander. Hij liet de 
schoonste huizen afbreken, 
en gaf aan diegene, welke 
hij wilde laten bestaan, den 
naam van Ville tAns nom* 
{Naamlooze Stad). Daar de 
Engelschen en Spanjaarden 
middelerwijl binnen Touïo» 
waren gekomen , ontvingen 
dé commissarissen bevel, de 
stad te belegeren. . jNa o» 
inneming derzelve, oefende 
FRERON er dezelfde wreed
heden uit als te Marmïle, 
en om er, even als in deze 
laatste stad, èen gedenktoe-
ken zijner woede te Jaten, 
veranderde hy den naam van 
Toiilon, in dien van -fort-
l^Montagne. Alvorens^ OP 
last der conventie de «aj 
te vernielen, wilde FBERON 

met de vernieling der inwo 
, „ers beginnen. Zö o n t 
leen op doodstraf bevel, o» 
^Sch Lr het Veld van Mar* 

to begeven > ten einde ai 
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daar, zoo als men zei de, 
Instructien te ontvangen. 
Acht hónderd gehoorzaam
den; naaiiwelijks waren zij 
op de bestemde plaats geko
men , of eene batterij schoot 
met schroot op hen. Dege
ne, die het geluk hadden 
gehad, om aan de verschrik
kelijke losbranding te ont
snappen, vielen op den grond, 
en veinsden dood te zijn; 
maar de onmensen FRERON, 
die geen enkel dezer onge
lukkige slagtoffers wilde doen 
ontsnappen , zeide met lui
der stemme: » Dat degene, 
die niet dood zijn, zich ver-' 
heffen, de republiek schenkt 
hun g e n a d e . . . " Zij ston
den wérkelijk.op, enopden
zelfden oogenblik>\ doet de 
hatelijke landvoogd hen door 
Sabelhouwen en geweerscho
ten doodeni Zie hier , hoe 
Wj verslag van deze gebeur
tenissen gaf, in zjjne brief
wisseling met eeiïen zekeren 
MÖZES BAYÏ,E: J* Dagelijks 
doen wij 'sedert onze aan
komst, twee honderd hoof
den vallen , er zijn reeds acht 
«önder*d Toulónnezeri gefu-

s![e.e«* De sterfte is 
alhier onder de vrienden van 
^ 0 B Ë W „ K X V I . Morgenen 
volgende dagen gaan wij tot 
f.e slechting o v e r . . . . . ; fn-
*«»aden, tot dat ér geéne 
jewaders meer zijn." Intus-
°«nen de s t a d w e r d n i e t s ; e . 
*iecht. JWarm7/e,datmid-
«e'erwijl weder adem had 
«enaald, zag alstoen FRE- „ 
"w terugkomen, en met hem J 

de bloedföoneelén. Vier hon
derd inwoners werden weder 
de slagtoffers. zijner wreed
heid , en de naanilooze stad, 
zag het getal harer huizen 
nog verminderen. Met zijne 
ambtgenooten naar Pargg 
terug geroepen', vertoonde hij 
zich in de club der Jakobij-
nen, alwaar men hem den 
titel van Redder van het 
Zuiden toekende. Intusschert 
begon de verdeeldheid zich 
onder de hoofden der om» •** 
wenteling te openbaren , en 
zij zochten elkander's onder
gang. Nadat ROBESPIERRE, 
zich van de.ongodisten H E -
BERT , CLOOTZ en CHAUMETTB 
had ontdaan,randde hij de club 
der Cordelienaan, waar
van FRERON een der hecht-
ste steunen was; het gelukte 
hem zelfs, om den geduch-
ten DANTON op het schavot 
te doen sterven; maar de ove
rige clubisten ,' het lot voor
ziende, hetwelk hen wacht
te , randde op hunne beurt 
den gedachten dwingeland 
aan, en het gelukte hun den-
zelven op den beruchten dag 
van den 9 TAermidor (28 
Juli} 1794) te doen vallen. 
FRERON bragt veel toe tot 
deze zegepraal, en werd met 
BARBAS belast, om het stad
huis te gaan aanvallen, al-• 
waar FJCEURIOT LESCOT RO
BESPIERRE geborgen had. 
Toen deze Terrorist in hech
tenis was- genomen, stelde 
FRERON voor* om het stad
huis te slechten,- doch z$n, 
voorstel werd, „verworpen; 
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Na deze omwenteling was 
FRERON dezelfde niet tneer: 
bezitter tan groote rijkdom-
men zijnde , welke hij te mid
den der regeringloosheid had 
bijeengezameld, en over
tuigd, dat hij door de orde 
alleen dezelve kon behouden, 
zocht hij dezelve tot stand 

'te brengen, en vervolgde 
met verbittering al de Jako-
bijnen, en • diegene zelfs , 
met welke hij in wreedheid 
1bad gewedijverd. Toen BAR-
BERB voorstelde, .om éene 
nieuwe revolutionnaire regt-
bahk opterigten} en Fou4 
QÜIER-TAINVIUJE, in zijnen 
post van algemeen aanklager 

. te handhaven, Wa* het FRE
RON, die deze geduchte woor
den liet hooren: » Geheel 
Parijs, riep hg uit, eischt 
zijne strafoefening; ik vraag 
dat hij in staat van beschul
diging worde gesteld, en dat 

>dit gedrogt in, de hél den 
roes van al het bloed ga uit
slapen, waarin hij zich ,op 
aarde gebaad heeft." Be
langrijke woorden, in .den 
mond van dengenen, die zoo 
veel bloed had doen storten! 
Zelf een Terrorist zijnde, 
vervolgde hij de Terroristen , 

' en legde hun al de gruwelen 
te laste, welke hij met hen 
•gepleegd had; hij 'randde de 
omwenteling aan , hij, die in 
haren naam zoo' vele hate
lijke aanslagen had begaan. 
De jonge lieden door het 
Wad l'Öratéur du peuple 
opgewonden, omringden hem 
roet al hunne gunst. Tever

geefs verhieven zijne vijan* 
den de stem, dezelve werd 
verstikt. Men riep op de 
straten de Jakobijnen hef 
har o na, en aüe pleinen* 
weergalmden, van een tegen 
hen gerigt lied de Ontwct* 
king des Volks genaamd. Men • 
moet bekennen, dat het lang 
in eenen zeer diepen slaap 
was gewikkeld! Het was 
alstoen, dat. de clubs ont-
bonden werden. Op den 20 
Mei 17y5 (1 prairial) werd 
FRERON «vet BARKAS en, LA-
JPORTK gezonden, om de in
woners der voorstad Suint-
Antoine te ontwapenen. 
Steeds door de woede der 
slechtingen hezield, beval 
hij, die voorstndin den brand 
te steken: maar de,generaal 
MENOU, met de uitvoering 
belast, weigerde te gehoor
zamen. Hij vraagde vervol, 
gens de vrijheid der druk
pers, welker vernietiging! 
hij als de bron van alle mis
daden beschouwde. Gejiael 
der conventie toegedaan.deei-

de hg met dezelve^1 0> ge
varen van den 13. J«fm' 
aire (50ctober 1795),,en 
ging hulp vragen aan die* 
KifL voorstad%intrAnP» 
«e, welke ĥ j eenige mal
den vroeger in brand toa. 
willen-steken. M a » r , d e £ 
van gunst was voorbij. "e 

volk hoorde hem niet- » j 
kon niet in het w a t g e ^ 
ligchaam komen,<latdecj 

ventie opvolgde,- en J 
door het nieuwe be*Mt>£ 
hoedanigheid van bui*»*» 



woon commissaris» naar het 
zuiden gezonden. Hij ont
wikkelde in deze zending, 

• den toestel eener gewapende 
magt, en eene walgelijke 
pracht. Andermaal beschul
digd zijnde, wist hij de be
schuldiging weder, te ver
krachten. Ofschoon met BO
NAPARTE verbonden, dien hij 
te Toulon had leeren ken
nen, verkreeg hij echter, toen 
deze consul was geworden, 
slechts eenen ondergeschik
ten post. fntusschen leefde 
omtrent dezen tijd de zuster 
•van BONAPARTE,'.die, sedert 
dien tijd , weduwe van den 
generaal LECIIËRC, met den 
prins BORGHESE is gehuwd, 
met hem in eene groote ver 
Vrouwelijkheid, en was hem 
ten huwelijk beloofd; maar 
deze ontworpene verbindte-
nis werd verbroken door de 
Magfen , welke eene eerste 
vrouw van FRERON aan BO
NAPARTE kwam doen. Om
hein te verwijderen, benoem
de hem de consul tot onder-
.prefekt van Sint-Vomivgo. 
Hij weigerde langen tijd, om 
te vertrekken , maar einde
lijk ging hij in 1802, met 
het leger onder de bevelen 
van den generaal LECLERC 
scheep. Hij overleed te Sint* 
Domingo, in 1804. Behalve 
«e Volksre4enaur, waarover 
w*j gesproken hebben, heeft 
toen van FRERON: Métiïoire 
etc. (Gesc/iiedhyndig Ge-
fynhchrift over de konink>-
9'è? tegenwerking en over 

•Xt DBRI.. B 

de, moordtooneetefi van Het 
Zuiden), met aanteekeniii-
gen en bekrachtigende stuk
ken* I. dl. (er is geen an» 
•der van in het Jicht versche
nen) 1795, in 8.vo. Er ver
scheen een los stukje in ant
woord op hetzelve, ten titel 
voerende: IsiiAitD aanliRE-
/»oy» en dat aldus begint: 
» Een man> die,noeWel nog 
jong, deonsterfelijkiheiddér 
misdaad- heeft bereikt . F R E 
RON, enz." 

FRESNAYE (JOANNES VAÜ-
QUEI/AIN \DE LA), . in , 1534 te 
la Fresnaye > in NormandijS 
geboren, eerst advokaat des 
konitigs in het schependoiu 
Van Caen, vervolgens luite
nant-generaal , en voorzitter 
in het landgeregt dier stad, 
overleed aldaar in 1606. Hij 
is de eerste Fransche dich
ter , die hekeldichten heeft 
vervaardigd. Die van LA 
FRËSNAYJK, meer grondig dan 
vermakelijk, hebben noch de 
kracht, noch het bijtende 
van REGNIEB, en worden bij 
gevolg door de Franschen, de 
vrienden van scherpe punt
dichten, minder gelezen. Nog 
heeft men van LAFRESNAYKÏ 
1 ° Een Art poëtigtte (Ver
toog over de Dichtkunde), ; 

welk men niet meer leest , 
en dat men ook niet meer 
behoort te lezen , 'omdat al 
het goede,, wat er in voor* 
komt ook elders gevonden 
wordt, en al het qverige 
sleehts eene verzameling van 

b 
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platt«, «lecht berijmde veor 
vs'chriften is. — 2.°*Een <licht-
,Stuk» getiteld: Pour lamo-
narchie, etc, (Voor de mo* : 
narchie van ditKij&i tegen 
4e verdeeling^, het werk* 
van eenen ijverigeti vader» j 
lander. — 3° Twee boeken 
•met Berden tangen, Graf-
Jchrifttn, Punt* en Klink" 
tiiehien. Ai deze gedichten ; 
zijn gezamenlijk door hein 
«elven* in 8Vvo, 1605, t e ' 
Ccten uitgegeven. Hij was 
de vader van DES IVETAÜX , die 
de leermeester van LOBËWUK 
XIII. was, en ook verzen 
Vervaardigde (zie IWTAUX).

 : 

; F K R S M E {AjBRAWAM AjCEXlS 

QüiKAUtT DÜ) i werd uit eene 
Sedert langen tijd aan het 
toöneel verbondene familie 
geboren. Hij bezat even ge
lijk KARON , een« buitenge
meen trotsche inborst. Over \ 
zich Zelven sprekende, aeide 
bij zediglijk; •» Men acht 
hüj gelukkig, eene volks-
dwaling! Boven mijnen staat, 
zou ik dien Van eenen edel
man verkiezen, die in rust 
twaalf duizend livres inkom
sten in zijn kasfeel Verteert." 
Du FRESNE was zoo ver
waand j dat bi|i zijne bedien* 
den naauwelijks toesprak, 
en wanneer eene huurkoets 
of draagbaar moest betaald 
worden, gaf hij sl«chts «en 
teeken, of zei de op eenen 
minachtenden toon: Dat men 

•dien ellendeling Male t De
ze tooncelzot is in 1767 
overleden. 

FRESNE» — Zie DWRESNE. 

. FRESNE.-- Zi« CANGE Wf 

FRESNE. — Zie FORGETV 

f FnESNEl. (AÜG08TINÜ» 
JOANNES , , een geleerde na* 
tnurkundige, in 1788 te Bro* 

yMè'i (Fr. Dep.* der Eure)* 
gebSren, begaf zieh, nrt da 
jjolytechniefce school «e heb* 
ben verlaten, waarin hij in 
den ouderdom van 16 jaren 
was toegelaten, onder de di
rectie der bruggen en wegen, 
en werd achtereenvolgend in 
de departementen der Ven* 
deé, der Dröme en van llle 
en Vtlaine, als onder.-inge* 
nieur en ingenieur, aangê  
steld. Hij ging steeds voort, 
om met 'zijn* werkzaam»e< 
den natuurkundige proefne
mingen te verbinden! .en.in 
1819 behaalde bij den .•pms, 
welken het Instituut (aca
demie van wetenschappen; 
had uitgeloofd voor de beste 
verhandeling over de alge-
mèene.verschijnselen derbrer 
Icing van de lichtstralen. 
Door den algemeenen bewind
hebber der bruggen en we
gen naar Parij» beroepen 
en aldaar gevestigd, ver-
bond FRESNEÏ. zich voorna
melijk met den ë^*1™? 
Academiën? ARAGO; en, MJ 
ne «asporingen voortzetten 
de,geWebetherr»acbte'-

eenvolgend, de breking, d* 
buiging, de eenvoudige e« 
dubbel* poolaantrekkmgae* 
Jicht* te verklaren. / ü n e 



werkzaamheden deden hem, 
ip 182$-tot de akademie van 
wetenschappen, benoemen. 
Sedert een jaar vervulde hij 
de bedieningen van onderzoe
ker der kweekelingen van de 
polytechnieke school. Deze 
geleerde, welke de koninklij
ke maatschappij van Londen 
zich ook beijverd had, om on« 
der hare geassocieerde leden 
optenemen , werd al te vroeg 
aan de bezigheden ontrukt, 
die zijnen roem nog moesten 
vermeerderen} hij overleed 
te Ville d'Atirtiy* bij Pa
rijs, den*U Julij 1827. 

' - . ' , . ' . • > , . ' ' , . , • 

FRESNOY (KAUEt,' -AliPONV' 
sus <m), te Parijs in 1611; 
geboren, *was de zoon van 
eenen Artsenijbereider, en 
werd door zijne ouders tot 
de genees-, en door dé na
tuur tot de dichte en schil-
«erkynde bestemd; ondanks 
de slechte behandelingen, 
Welke zijne familie ' hem 
deed verduren * behielden de 
schoone kunsten de overhand 
°P de kruidhiengknnde., Hij 
n a '« in het begin les in het 
teekenen, bij PERRIER en 
VOÜET. Uit die school ging 
bij tot die van Italië over, 
«onder eenig ander middel 
van bestaan , 'dan zijn pen
seel Om zich eenig onder-
boud te verschaffen, wasDU 
«RESNOY genoodzaakt, om 
"Ouwvallen en bouwkundige 
st«kken te schilderen. P E -
TRus IVIIGNARD, met wien 
H vriendschapsbetrekkingen 

aanknoopte, die tot in den 
dood duurden, kwam hem te 
Rome bezoeken, en redde 
hem in zijne, behoeften» El-
Ice dag breidde den kring 
zijner kundigheden u i t ; h i j . .„ 
beoefende UA.vju.eh en de 
oudheid» en haar rn»te hij 
in de< theorie zijner kunst 
vorderde, schreef hij zijne 
aanmerkingen in Latijnsche 
verzen, om zich in de* prak
tijk voorttehelpen. tj[it deze 
verzamelde aanmerkingen, 
ontsproot zijn' gedicht De 
arte grapltica, een, bewon
derenswaardig voortbrengsel^ 
met betrekking tot de grond
regels , maar van sleradea 
en bevalligheden ontbloot, en 
in zuiverheid en sierlijkheid 
van stijl, verre beneden.het 
Latijnsehe dichtstuk van den 
abt nEMARSS over hetzelfde 
onderwerp. Du FRESNOV nam 
beurtelings de pen en het 
penseel op. Hij komt met 
TI^IAAN in het koloriet, en 
met CARBACCIO in de teeke-
ning overeen. Zijne schil
derijen en teekèningen zijn 
niet zeer algemeen- Hij o-
verleed in 166,5 b$ een* zij
ner broeders, in het dorp 
ViMer's-te-Bef, 4 uren van 
Parijs. Zijn „Dichtstuk o-
ver de schilderkunde, is 
door ROGKR DE Pii.ES,, in 1789 
in het Fransch vertaald/ 'De 
beste uitgave van dit dicht
stuk, is die van Parijt, 
1673, welke men met pla
ten van LH &.EBC, in 12.W 
heeft versierd. [Men aiet 
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in het Museum van Parij», 
twéé schildejrijen van «dien 
kunstenaar , eene heilige 
MABGABETHA en eene Nimf 
met de Najaden*'] 

FRESNOÏ.— Zie LENGLET 
{ NHJOLAAS ). 

•'FRESNY YKABFA RIVIÈRE 
Ou), te Parijs, in 1648 
geboren, ,werd voor een en 
klein-zoon van HENDRIK IV, 
gehouden, naar wien bij zeer 

• geleek. Hij vereenigde met 
eenen algemeenen smaak 
voor de kunsten, bijzonde
re begaafdheden voor de 
toon- en teekenkunst. Zon» 
dpr teekenkrijt, zonder'pen
seel , zonder' pen , vervaar
digde hij bevallige schilde-
Tijen. Hij muntte vooral uit 
in de kunst, om tuinen te 
verdeden. Dopr deze be
gaafdheid, verkreeg hij het 
brevet van opziener der ko
ninklijke tuinen, en het pri
vilegie eener spiegel-fabrijk. 
Du FRESNY , buitengemeen 
verkwistend, stond zulks 
voor eene geringe soni' af. 
Hij Het zich te ^gelijkertijd 
eene lijfrente van 3U0Ö livres 
uitbetalen, welke LODEWTIK 

aan de ondernemers 
bevolen had, hem uittebeta-
len. Deze Vorst zeide: Mr 
zijn twee menschen, die ik 
nimmer zal verrijken, DU 
FRESNY en BONTKMS : het wa
ren zijne, beide kamerdie
naars, en beide bijna even 
verkwistend. Dp FRESNY II 
verliet het hof, na al zijne 1 

posten verkocht te hebben. 
Zijne werken zij» In 1731 
gezamenlijk T In 6 dl.n in 
12,"10 in" het licht gegeven, 
lïezelve bevatten: I.° Zijne 
Tóoneelstiikken, — 2.° Can-
talen , door hem zel,ven op 
muzijk gebragt. — 3.° On
derscheidene Liederen.—4.° 
Amnsemehs etc. (Ernstige 
en boertige vermakelijkhe
den) , een klein, dikwerf 
herdrukt werk, vol leven
dige en vermakelijke schil' 

| deringen, de meeste uit de 
levensstanden — 5." Nou
velle* etc. (Geschiedkundige 
geestige Verhalen). In al zij
ne voortbrengselen bespeurt 
men eene vrolijke en zon* 
derlinge verbeeldingskracht. 
[Zijne belangrijkste blijspe
len , en die hem in den twee
den rang onder de tooneel-
dichters plaatsen, zijn: La 
Serenade (De Avondzang). 
La Reconciliation (De Ver
zoening). VEsprit de con-
tradiction (De geest van 
tegenspraak). te doublé 
Veuvage (Het dubbele We-
duwschap). Le Mariage 
etc. (Bet voltrokken en rer-

«braken Huwelijk). Le Cke-
valier etc. (De spelende Rid
der). Het onderwerp van 
dit stuk, werd Hem ontno
men door REGNARD, die hem 
voor was, en hetzelve W 
1695, onder den titel van 
Le Joueur (De Speler) liet 
ten tooneele voeren, twee ja
ren voor dat DU FRESNY ««-
nen CUvalier in het licht 
gaf, die niet zeer gunstig 
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onthaald werd], 

* FRETEAU BE SAINT-JUST 
(EMMANUEI, MARIA MICHAEI, 
FHÏMPPUS) , groot-kamerlijk 
raadsheer bij het' parlement 
van Parij's, was door zijne 
hervormingsplannen, en zij
ne tegenkanting, tegen de 
maatregelen van het hof, een 
der eerste bewerkers der 
Fransche omwenteling. Der 
factie van ORLEANS toege
daan, toonde hij eene be
stendige» oppositie tegen de 
inzigten vangnet ministerie, 
"ij Werd, ten gevolgedezer 
worsteling in hechtenis ge? 
nomen j maar de" ongenade 
van den Fleer LAMOIGNON en 
van den kardinaal DE BRIENNE 
gaf hem weldra de vrijheid 
Weder. In 1789 door den adel 
van Meluh, tot de algemce-
ne sta(ten afgevaardigd, ging 
«Ü vervolgens tot de kamer 
van den burgerstand over, 
Waarin hij zich vleide, eene 
groote rol te spelen; maar 
ïeeds in het begin haalde 
hem, -zijne drift, qm zich met 
alles te b.enioeijen,. om over 
alles te spreken, van wege 
MIRABEAU, den bijnaam van 
Babbelaar (Comnière) FRE
TEAU op den hals. Op den 
J October 1789, vraagde hij, 
«at men aan LODEWIIKXVI. , 
«ei> titel van koning der 
^ranschfin zoude geven,en 
"Ü verklaarde zich vervol
gens, voor de afschaffing der 
Woostei-.or,den, en het ver-
Koopen vatl de geestelijke 

B l> 

goederen. In eeii ve 
dat hjj den 11 Junij 1791 

[ aflegde, stelde hij den toe-
Stand van Frankrijk in zulk 
een beangstigend gezigtspunl 
voor, dat hij den algemee-
nen haat tegen zich verwek
t e , en zich eene menigte 
schampreden op den hals 
haalde. Op den 28 Junij liet 
hjj het besluit uitvaardigen, 
dat aan eiken Franschman 
verbood, het koningrijk te 
verlaten; en den 31 Julij 
over de wapeningen spreken^ 
de, die in Duilsckland ge-
schiedden, vraagde hij, dat 
de ministers voor de balie 
tnogten verschijnen. Na de 
zitting, werd hij tot regter 
der regtbank van het tweede 
arrondissement van Pary's 
benoemd; maar daar hij al 
de partijen gevleid had, en 
zijn gang onzeker was ge
weest, deden de, Jakobijnen,. 
die hij echter dikwerf groor 
ten lof had toegezwaaid, hem 
als Contra - Revoliitiotinair 
in hechtenis nemen, en hij; 
verloor zijn leven op het 
schavot dên 14 Junij 1794.. 
Men kan zegge», dat indien . 
hij. geen overdreven dema
goog was, hij echter een
zeer gevaarlijke hervormer 
moet genoemd worden. 

* FRETEAU (JoANiSES - MA
RIA NtcpiiAAs), een genees
heer en heelmeester, gebo-
Fen te Meslai in het voor

in malige diocees Hennes, 
17S5, waa de zoon van eenen 

3" , • 
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advokaat bij het parlement 
dier stad, kwam in 1788 
zijne geneeskundige studiën 
te Parijs, volbrengen ', werd 
achtereenvolgend tot chiru-
gijn-majoor bij het leger der 
kusten van Brest benoemd, 
en verkreeg denzelfden titel 
aan de hospitalen der vrij
willigers van. de Neder' 
Saine. Met uitzondering 
der keizers-snede, volbragt 

"hij met het beste gevolg alle 
kunstbewerkingen der hoo
gere heelkunde, en, werd 
een der eerste, die werk» 
tbigelijke middelen uitdacht-
tén, geschikt om» de lig-
chamelijke wanstfdligheden 
te verbeteren, hij vervvierf 
daarenboven veel room als 
vroedmeester. FRBTEAU over
leed den 9 April 1823 , in 
den ouderdom van 58 .jaren. 
Men heeft van hem: '1,'° Èfe-
•moire etc. {Verhandeling 
over de middelen om, gemak~ 
kèlijk ~en zonder gevaar dé 

... oude zweren dèr . beenen 
Zelfs bij grijsaards Ie gene
zen); Parijs, 1803. ~ 2.° 
•Essai etc. [Proeve over de 
onmagi van Het pas gebo-
ren fond), Parijs, 1803. ~-
3*° Cmiéitléraiions etc, ,-— 
(Beoefenende beschouwingen 
over de behandeling van de 
kwaadaardige Venns kwaal), 
Parijs, 1813, in 8.vo — 4.° 
Traite etc, (Verhandeling 
over het wettig en doelma* 
tig gebruik der bloedsaflap-
pingen, met de toepassing 
ter grondbeginselen op elke 
Ziekte), Parjjs, 1816, in8.v° 

Dit Werk was den 5 Julij 1814 
door de geneeskundige maat
schappij van Parijs, be
kroond. —- 5.° Oonsidèra* 
tions etc. {Aanmerkingen 
over de onmagt van het pas 
geboren kind), 1816. Dit is 
het antwoord op eène critiek 
van zijn werk over hetzelfde 
onderwerp, hetwelk hij wijd-
loopiger en .op eene zege
vierende wijze ontwikkelt. 
Hij heeft daarenboven in on
derscheidene geteerde en ge
neeskundige dagbladen j een 
aantal verhandelingen gele
verd , zoo als over «het Geluk" 
Inge uitwerksel der 'kunst' 
matige toging. — Over eene 
zeer ernstige neusbloeding l 
waarvan de oorzaak langen 
tijd onbekend is geweest, enz. 
en*. -T- Onderscheidene arti
kels over den landbouw, het 
magnetismus enz. 

Het schijnt 
dat FREÏEAÜ zich ook met de 
staatkunde bezig hield» want 
de liberalen hebben hem on« 
der de hunnen geteld. 

FREVJER (KARET/JOZEF)» 
te Rouanen, den U Novem
ber 1689 geboren , begaf zicli 
zper jong onder de maat
schappij der Jesuitên, onder 
welke 'hij tot het onderwijs 
werd bestemd. Het tijdstip 
van zijnen dood is niet met 
zekerheid bekend; maar WJ 
leefde nog in 1770, na^e 
vernietiging der orde. »« 

'schijnt echter, dat hi] f 
•lijdslip niet lang overleem 
heeft. Wij is bekend,>« 
het letterkundig geschil, 
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dat Kif mét zijne ö*èe>broe-
dors',' de dagbladschrijverS 
van Tféconx, liad. Pater 
WiiWNHoFFEn, een Duits'che 
Jesiüt, door Bfeahelen trek
kende, zag in de bibliotheek 
der Jesuiten dier stad, een 
handschrift van BEUURMI* 
KUS , hetwelk «ene Verhan-
Reling over de Vhlg&ta bevat
te ; hij vervaardigde een kort 
begrip van hetzelve, maar 
het later van pasoordeelen-
dc, om het handschrift zelf te 
<doéti drukken, verkreeg hij 
•een afschrift van hetzelve 
dat gecollatibnneerd was door 
Pater HOLVOET, Bibliothe
caris van het Collegie van 
Mecheïeriy en gaf zulks in 
het licht onder den titel van 
Apographus ex manuseripto 
aulograpAo veneraèilis Dei 
terVi ItOBËRTI ÜELLARMt-
•Ni e societate Jesv, S.B. 
M.CttrdinaHs, de editione 
vulgata, quo senm a con-
cilio Tridentino definittm 
fit, ut ea pro aitthentiea 
haheretur. Pater BBRTHJBR , 
van dit geschrift in zijn Jour» 
tial de TrévouX verslag ge
vende , beweert dat het gevoe
len van BEMURMINÜS, en zelfs 
van den Kardinaal PAM,AVI-
<*>N» was, dat de Kerkver
gadering van Trente de Vul-
gata voor echt verklarende 
had willen zeggen, dat de
zelve in het stwk van ge
loof en zeden vrij van alle 
dwaling was, en dat zij al
leen in kerken en seholen 
moest gebrtiikt Worden i maar 

B 

| dat auj mist Wad beweerd > 
dat er geen* feilen in wa

kren. Pater EKEVIER, dit 
gevoelen ge-vaarlijk vinden» 
dè,. verhief zich tegen het
zelve , in een werk., dat hij; 

"»nder dezen titel in berucht-
gaf, La Vulgale diithefttt-
fpte e/c {1)e' eehte. efr g$>~ 
loofümifdige Vnlgaia-enz.), 

; Rome, 1753, in Ï2.™° Hij 
beweert hierin, dat de Vul-
gatad'e eenige, zuivere tekstr 

;' is , en dat noch de Hèbreeuw^ 
sehe, nech de Grieksche-
tekst dit voordeel bezitten », 
en dat, de kerkvergadering , 
van Trente zulks in dien 
zin heeft willen vaststellen. 
Wat voor het overige het ge
voelen van BÈLEARMEWS en 
van den kardinaal.PAi.iAvi-
ciNt* hetreft> zo»bewij.st hij, 
volgens aanhalingen nit hun
ne schriften , dat hun gevoe
len hetzelfde was als liet 
zijne, en dat het te Me-
chelen gevonden handschrift-
het tegendeel niet kan be» 
wijaen , daar het een stuk 
is zonder eénigg«wigt,ee** 
kladboek, waarin BevhAR-
MINUS , nog jong sajade . de 
hoofdiwboud arfner leesoefe-
ningen had opgeteekend, en 
later als een aijner onwaar
dig geschrift zou hebben 
verworpen» Maar het was 
minder, om f ater BERTHIER. 
te bestrijden , dat FREVIËR , 
dit werk had atamehgesteld, 
dan om niet te doen geloo-
ven, dat de hailige schrif
ten aan cérr vermoeden van 

!> 4 
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Verminking zouden kunnen 
worden blootgesteld. 

FJRËÏ (JOANNES CECII.), te 
Kaiserstnhl,. in 1580 gebo
ren , onderwees de wijsbe-
§eerte ïn het Collegie van 

lontatgu te Parijs, en 
overleed aan de pest in 1631 • 
Zijne Latijnsche wijsgee-
ïige werken, werden in die 
stad in 2 dl." in 8 vo gén. 
drukt, he t l .e in 1645, het 
2.e in 1646. Men vindt in 
het laatste eenige genees
kundige schriften. De lijst 
der overige werken , welke 
<leze verzameling bevat, 

• komt voor iin het 3£M deel 
der Memorié'n van Pater Ni-
CERON, en bij MOBEBI. 

FREY. •— NEUVJM.E. 

FREY (JOANNES JACOBUS), 
te Lucërne den 17 Februari) 
1681 geboren, was een der be
roemdste graveurs van zijnen 

rtij,d, leefde langen tijd té Ro
me , en overleed aldaar den 
12 Januarij 1751. Hij heeft 
volgens de grootste meesters 
gegraveerd, zoo als volgens 
JRAPHAê'L, GülDO, DoMÈNICp, 
HANNIBAE. CARRACCIO» CAK-
Ï.0 MARATTI, POUSSIN enz.-
Zijrie graveerstift is leven
dig en krachtvol. De ver
zameling zijner gravures be-

i staat uit twee zware deelen in 
fol. en bevat meer dan hon
derd platen, behalve die in 
eompectu, angelorum psal- t 
tam HU genaamd, welke voor ' 
zijn meesterstuk doorgaat* 

f FBEYA was hij de ótide 
Noordsche volken , de echt-
genoote van WODAN, en de 
godin der huwelijksliefde; 
zij had vele overeenkomst 
"met de VENÜS der Grieken 
en Romeinen, "en al, wie in 
den echt wilde treden, mogt 
hare tfienst niet verzuimen, 
van haren naam moet onge
twijfeld het werkwoord «ry-
den of vryen (naar de hand 
van eene persoon staan) af
geleid worden, van daar 
vrijer, vrijster, vrijerij, 
enz. Ook de Vrijdag (dieg 
T'erierit) was haar, evenals 
bij de Romeinen aan VENÜS 
toegewijd. 

FREZIER (A.MEBEU8 F R A N -
CISCUS), een krijgsbouwkun-
dige en reiziger, te Cham* 
beri in 1682 uit eene in de 
toga beroemde, uit Schots 
land oorspronkelijke familie 
geboren, kwam te Parij*, om 
de regtsgeleerdbeid te beoe
fenen: doch daar de wiskun
de meer bevalligs voor hem 
had, wijdde hij er zich ge
heel aan toe, en kwam in 
1707 in het corps der genie. 
Het hof belastte hem met 
hef onderzoek der Spaansche 
volkplantingen, in Per» en 
in Chili iix 1711, en gebruik
te zijne begaafdheid tot de 
vestingwerken te Saint-Ma-
lo , te Sint-Domingo . in 
1719 en te handanra 17^8. 
Het was. ook in ditzelfde 
jaa r , dat hij het kruis van 
den H, LOBEWIJK ontving on 
dat hij in den echt trad. Hij 
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geraakte Vervolgens tot den 
! rang van luitenant kolonel, 
1 ' erf eindelijk'tot die van di

recteur van al de vesting-
werken van Bretagne. Hij 
overleed den 260ctóber 1773. 
Er. bestaan van hem de vol
gende werken: 1.° Traite 

• etc. (Verhandeling over de 
vuurwerken), 1747 , in 8.vo 

— 2.° Voyage etc. (Jieize 
door de Zuid-zee), 1716, 
in 4-to, en 2 dl.n in l%m, 
1717. — 3.° Theorie en pruk-
tijk over de doorsnede van 
steetien, en hout, Straats
burg, 1769, 3 dJ.n in 4."> 

> 
FRBZZI DE FOMGNO (FRE-

«ERIK), bisschop van Folig-
«0, zijne geboorteplaats, 
was een Dominikaner ge
weest: hij werd door BONI-
PAcnjs IX. in 1403 met den 
mijter versierd, was in 1409 
oy de kerkvergaderingvari 
Fisa tegenwoordig, enover-

<• Ieéd in 1416 te Constans, 
terwijl het Concilie aldaar 
gehouden werd. Hij is de 
schrijver .van een door de 
Italianen zéér geacht dicht
werk > getiteld: 11 quadri-
regio, of de vier tijdperken 
des menschelijken levens; 
net l.e tijdperk is dat van 
CUPIDO , het 2.e dat van Sa-
' a w » het 3.e dat der ondeng-
d e n » en het 4.e dat van Mi-, 
NEKVA of der Deugd. Het 
Werd voor de eerste maal 
I n r u k t te Foligno in 1481, 
, n fol. en deze uitgave is 
«eld zaam en wordt zeer ge 

fi b 

zocht. 'De laatste en beste 
is die van Foligno, 1725, 
2 dl n, in 4.» Sommige 
critici hebben dit werk aan 
FREZZI willen ontnemen , om 
het aan NICOLAAS MAiiPïGia, 
een Bolonees, toetekennen; 
tnaar de beste boekenkenners 
van Italië, houden staande, 
dat het zeker van FREZZI is. 

FRIBURGER. — Zie GERING. 

* FRIÈDEI,( AJ)RIANUS CHRIS-
TIAAN),', te Berlijn, den 31 
Maart 1753 geboren. Hij 
kwam reeds in zijne vroeg
ste jeugd te Parifs, en werd 
bij overleving Hoogleéraar 
der edeljonkers des konihgs. 
Hij gaf onderscheidene uit net 
Hoogduitsch in het Fransch 
vertaalde Blijspelen in het 
licht, zoo als de Kinder
liefde, van ENGEL, 1781; 
de Edeljonker van denzelf
den, 1781, enz. Hij gaf 
daarenboven ' in het Jicht: 
Nouveau etc. (Nieuw Boog' 
duitscA tooneel of Verzame
ling van stukken, die met 
toejuiching in de hoofdste
den van Duitschland ten 
tooneele zifn gevoerd), 1782 
— 8 5 , 12 dl.", inS.vo De 
Heer BONNEVII.I.E heeft deel 
gehad aan deze vertaling. 
Dit werk bevat acht en twin
tig stukken der beste Duit-
sche schrijvers". Aan het 
hoofd van het eerste deel 
vindt men eene geschiedenis 
van hun tooneel. FRIEDI* 
is in 1786 overleden. 
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•f FRMÜI.. — Zie DUBOC. 

* FRISCHfJoiZEpLEOPOLD), 
een Protestantsch predikant, 
was zeer ervaren in de na
tuurkundige wetenschappen 
en in dephilologie, en werd 
te herlijn den 29 October 

4714 geboren. Er bestaat 
van hem: I.° Mnsei Hoff-
maniani putrefacta et lapU 
des, Malle, 1741 , in 4.t° 

. — 2.° Systematische tafel 
der viervoetige dieren, in 
orden, geslachten en soor
ten verdeeld^ Glogau,\775, 
jn 4.to — 3,0 Over de voor
deden en ongelegenheden, 
v.elke de viervoetige dieren 
aanbieden, Bulaunz, 1776, 
in 8.vo Deze beide werken 
zijn in het Hoogduitsch ge
sebreven, FRISCH overleed 
in 1787. 

FR ISCHE (dom JACOBUK DU), 
een Benedictijner der Con
gregatie van den heiligen 
MAÜRUS, te Séez, in 1640 
geboren, gaf in 1686 en 1690 
met dom NJCOLAUS I,E NOUR-
Ri, eene n ieu we uitgave van 
déh heiligen AMBROSIUS , met 
geleerde aanteekeningen, in 
2 dl n, in fol in hét licht. 
Ook heeft men hem te dan
ken het Leven van den hei» 
Hgen AmusTWUS, dat aan 
het hoofd der werken van 
dien heiligen Kerkleeraar 
voorkomt; hij werkte aan 
hetzelve met dom VAILMNT, 
volgens Memoriën van den 

„ a|)t DE TlM.EMONT. Dol»! 
ÏRISCHE arbeidde aan eene 

nieuwe uitgave van den hei" 
ligen GHEGORIUS t'«» Nazi< 
anze, toen hij te Parijs in 
1693 , met den roffmwan ee* 
nen deugdzamen geleerde o-
verleed. PINSSON, advokasfc 
bij het parlement, heeft den 
lof van dom FRISCHE ver
meld , in eenen briefin 1694 
gedrukt. 

< F R I S C H M N (NlCODEMtls), 

'den 22 September 1547 te 
Balingen in het hertogdom 
Wittemberg geboren, dood
de zich zelven in 1590,toen 
hij van eenen toren wiWe 
ontsnappen, waarin zijne ge
dichten bem hadden, doen op
sluiten; hij bezat vele begsatd* 
heid voor'dedichtkunde. Me" 
heeft van hem zestien hoe
ken met Treurzangen, **"• 
ven met Blijspelen, twee 
met Treurspelen <*nz. Door 
zijn Blijspel REBEKKA ver
diende hij eene kroon van 
gouden lauwers , welke kei
zer RUDOIJ? hem op eene 
plegtige wijze, op den ri)ks-
dag van Regensburg wilde 
geven. Hij was een voor
stander van BAMÜS: «J"? 
taalkundige Schriften getui
gen zulks. Hij heeft. ook. 
volgens CALMMACIIUS, AIUS-

TOl'HANES, VlRGIUÜS, 1BB-
SEUS enz. gearbeid , weiKe 
hij ,of vertaald of door aan-
teekeningen opgeheWefo 
hééft. Zijne DicMerUjhe 
werken, verschenen van l fc» 
tot 1607, in4dJ .n»i n 8 - V O 

in het licht. 
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FRtSCHMUTH (JóANNEs), 
een letter- .en Oostersche 
taalkundige,in \<al§teWert-
heim ,in Frankentand gebo
ren, was eerst rector, en 
daarna Hoogleeraar der talen 
te Jena, alwaar hij in 1687 
overleed; Men heeft van 
hem: 1.° Verklaringen van 
verscheidene moeijelijke 
plaatsen der H. Schrift, 
waarvan er eenige zeer ge
lukkig zijn. — 2.° Meer dan 
60 Letterkundige en God
geleerde Verhandelingen, 
in 4.to, over belangrijke on
derwerpen en vol geleerde 
aanmerkingen. 

! * Ftusi {de Alt PAULUS') , 
een beroemde Italiaansche 
Wiskunstenaar en natuurkun
dige, werd te Milane den 
13 April 1728 uit eene van 
Straatsburg "oorspronkelijke 
familie geboren. In den ou
derdom van 15 jaren begaf 
Ml zich onder de Religieu
zen van den heiligen PAU-
kwa, Barnabieten genaamd. 
Met roe,„ j3eoefende hij de 
wiisgeerige wetenschappen, 
Welke hij in den ouderdom 
va<i 22 jaren te Lodi, en 
Vervolgens in verscheidene 
andere Italiaansche steden 
enderwees, alwaar' zijne ta
lenten weidra eenen schitte-' 
renden roem verwierven. Hij 
reisde door DniUchlmd, 
frankrijk en Engeland, 
;werd, alom op de vleijend-
s*e wijze onthaald, en kwam 
°P zijne reizen in vriend
schapsbetrekking mee Ö'A.' 

W5MBERT, CoNnokCET,, foï-
RALIO, ï,A CONDAMINE enZi 
Eén aantal vorsten vereerden 
hem met hunne bescherming 
én deden hem rijke geschen
ken. Deze -eerbewijfen de
den hem somtijds vergeren, 
dat hij een Religieus was, 
en jiij moest van den kant 
zijner oversten, die zijn we-
reldschgezind leven, èn zij
ne betrekkingen met D'A.» 
LEMBERT en CoRDöCET af
keurden, eenige berispingen 
ondergaan. Hij overleed te 
Milune, den 22 November 
1784. De levenswijze vol
gens! zijne orde moede zijn
de, had hij, door de bescher-
ming van den kardinaal 
BRASCHI , van paus Pirjs VI.' 
de vergunning verkregen, 
het kleed van wereldlijk 
priester te dragen. De abt 
FBISI was lid van al de ge
leerde akademien van Èu* 
ropti. la 1758 was iiij in 
die van Parijs opgenomen. 
Onder de talrijke door hem 
nagelatene werken, onder
scheidt men: 1.° Disquiri-
tio mathematica in cautam 
physicam Jigurm et mugni-
tndinis tellurus nestra, 
Milane, 1751. — 2.° Nova 
electricltatis tkeoria, Mi
lane , 1755. — 3.° De mo
tu .diurno terrm dissertatio, 
qua a regia berolinensi 
scientiarnm academia pre
mium, anno ]756,proposi-
tum obtinuit.— 4.° Degra-
vitate universali libri tres, 
Milane, 1768. — 5.° Sag. 
gio etc, of Proeve over de 
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zedelijke toijtbegeerte, Luc-
ca, 1765. — 6.° Dell' ar-
chittettura statica e idrau-
lica, Milane, 1779. — 7.° 
PAULI FRISI operum, ibid 
1782 — 1785, 3 dl.n enz. 
Hij heeft daarenboven ver
scheidene Lofreden geschre
ven, onder welke hij niet 
vergeten heeft» die van zij
nen vriend D'ALEMBERT, en 
een aantal beoordeelende en 
geleerde Verhandelingen. 
Onder 4e eerste vindt men 
er eene, waarin hij de zwak
heid, der Jet uiten in de we-
tenschappen tracht te bewij
zen, en dit is zeker het 
werk niet, hetwelk hem het 
meeste tot eer verstrekte. 

•f FRISO (JAN WILLEM). — 
Zie "WILLEM IV"., erfstad-
houder der Vereenigde JSe-
derlanden* 

FRIZQN (PETRUS) , uit het* 
Aartsbisdom Reims, eerst Je-
suit, en daarna grootmeester 
van hetcollegievan Navarre, 
en doctor der Sorbonne, in 
1651 overleden, heeft nage
laten: 1'.° Eene Geschiede
nis der Fran^che kardinalen, 
onder den titel van Gallia 
Purpurata, 1638, in fol.; 
een werk, dat in. den be
ginne zeer op prijs werd ge
steld , maar dat eenigzins in 
deszelfs aanzien daalde toen 
BALÜZE ofBArvuziüs , in zijn 
Anti-Frizanius, er de mis
slagen van had aangetoond. 
- - 2." Eene Uitgave van den 
Iieuvenschen Bijbel, met de 

middelen, om de Catholijkö 
Fransche Bijbels, van die 
der Ketters te onderschei' 
den, 1721, in fol. — Men 
moet hem niet verwarren met 
NicoLiAS FRIZON , een Lo-
tharingsche Jesuit, in het 
begin der achttiende eeuw 
overleden ,* na in het licht 
te hebben gegeven: 1.° Vie 
etc. {Leven van den hardt' 
naai BELLABMISUS), Nan-
cy,1708,in4.to — 2.° Vie 
etc. (Leven van den eer-
waardigen JOASXES BEBCH-
MAKS), in 8.vo —3.°Abré-
géetc. (Beknopte inhoud der 
Meditatiën van Pater Lo-
DBiviJK Dü POST) , Chalons, 
1712. Deze verkorting is 
zeer wel uitgevallen; men 
heeft er eene nieuwe uitgave 
van geleverd, Paryt, 1786, 
4 dl.n in 12.mo — 4.° «**-
toire etó. {Geschiedenis vpn 
EhEomRA van Oostenrijk, 
moeder van den Hertog L>Bm 

ofOLD 1., en èchtgenoote 
van den Hertog KAREL V.)> 
Nancy, 1725, in 8 ^ ; en 
verscheidene andere schui
ten. 

FROBEN(JOANNES), een be
roemde Boekdrukker te Ham' 
meiburg An Frankertfait'h 
ging zijn beroep te Buzei 
uitoefenen. Hij wasdeeer-
sle in Duitschland, die Be
schaafdheid in de Boekdruk
kunst, en onderscheiding in 
de keuze der schrijvers bragN 
Hij gaf de werken in •»« 
licht van Sen heiligen< H«j" 
noKYUWf»' van den heilige» 
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AÜGUSTÏNUS, van ERASMÜS, 
die door zijnen roem uitge
lokt, zelf te Bazel kwam. 
üeze drie drukken , zijn de 
naauwkeurigste van al dege
ne i welke FROBEN geleverd 
heeft. Hij stelde zich voor, 
om de Grieksche kerkvaders 
in het licht te geven, toen 
hij in 1527 aan de gevolgen 
van eenen val overleed. Zijn 
zoon en zijn schoonzoon hand
haafden zijnen roem met eer. 

FROBISHEH. •—•< Zie Fon-
B1SHGR. 

FRODOARD. — Zie FLODO» 
ARD. 

I TOME en DE THOU weiden in 
den lof van dien dapperen 
veldheer uit, 

„ FRCEUCBof FRÓ'MCH (ERAS
MUS), een Duhsche Jesuit 
en beroemde penningkundi-
ge, in 1700, te Gruiz , in 
Stiermark geboren, studeer» 
de te Weenen , en ging, na 
zijne studiën volbragt te heb
ben , onder de maatschappij 
van Jfesus. Hij onderwees 
de schoone letteren ', de ge
schiedenis en de wiskunde, 
en werd tot bibiiothekaria 
van hét Theresiaansch, col-
legie benoemd, waarin hij 
heiast werd * met het geven 
van oudheidkundige lessen. 
Maar de studie op welke hij 
zich met meer vlijt ên met 
het beste gevolg toelegde, was 
die der gedenkpenningen, 
Waaraan hij zijngeheeleleven* 
toewijdde: niemand toonde 
beter dan hij, van welk nut 
dezelve voor de geschiedenis 
was. Hij bepaalde het ware 
tijdperk waarin de regering 
der 'koningen van Baheme 
begint; en door debeschnj» 
ving der gedenkpenningen 
der koningen van Palmyre» 
levert hij de geheele geschie
denis derzelve. Hij heeft 
meer dan achttien werken 
in het licht gegeven, waar* 
van de voornaamste.zijn: 1 .* ' 
TJtilitas rei nummaria ve* 
teris. compendio proposita 
eic, Weenen, 1734, inS.vó 
— 2.°Appendieulaadmm* 
mot Augustorum et Ctsarum 
ah "urbibus gmce loqventi* 

FROSLICH of FRÖLICH (WIJ> 
tan) , te Zurich in Zwitser
land in 1492 van arme ou
ders geboren , verhief zich 
enkel door zijne verdiensten' 
en zijne dapperheid. Hij dien
de met veel ijver en roem,, 
de koningen FRANCISCUS I., 
HENDRJK II. en KARET, IX., 
voerde, in hoedanigheid van 
kolonel, het bevel over ver
scheidene regimenten Zwit
sers, in dienst dier vorsten, 
en overleed te Parijs, den 
4 December 1562, na eene 
veertigjarige dienst. Men 
«gtte te zijner eer in de 
«erk der Grands- Cordeiiert 
ee" praalgraf op.' FRCSMCH 
Was met even veel ijver voor 
de Catholijke Godsdienst, 
aJs Vonr de krijgsdienst be
leid. Hij verliet zijn va
l l a n d , toen het dé nieuwe 
«walingen omhelsde. BRAN-
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hut, cutos etc, — 3.° Dit-
ierlatio de nnmmis, móne~ 
tariorum veterum culpa «i-
iiosis, Weenen , 1736, in 
8.vo — 4." Q.uatuor tenia-
mina in re nummaria veter* 
etc, 1737, in 4.to; ^ u i t 
gave 1750, in 4«> Dit zijn 
de voorgaand© werken, met 
vermeerderingen onder, dezen 

-nieuwen titel in het licht 
gegeven. -—. 5«° Animadver-
siones in guosddm nummos 
vetere» urbium, Weenen , 

* 1738, in8.vo, nieuwe uit-
, gave, Florence, 175!, in 

8,vo • -~ • Q,° Appendicules 
d"i0 nova, ad nummos Co-
lonarium altera, ad nummos 
Augmtorum etüesarum, ah 
utbibiM gr mee laqueniibus 
percitstas, 'Weenen, 1744, 
in 8.vo -«, 7,° Annales com* 
pendiarii regum et rerum 

. Syvi<%, numis veter ibus il-
- lustratietc., Weenen, 1744, 

in iol. niet platen. Hij over
leed den 7 Julij 1758. 

' FROIBMONT, of FROMONT 
(LiBKRTUS) , FaOMONDUS , te 
Hacourt, een ! dorp irt de 
provincie Luik, in 1587 ge-

.. boren, doctor en koninklijk 
schriftuurverklaarder te Leu* 
ven, overleed als deken vart 
de Stiftkerk van den HL PE
TROS dier stad) in 1653-
DESCARTES en JANSKNIÜS wa
ren zftnevrienden j hij gaf 
met IIENBRIKCAIENUS, do»** 
heer en vervolgens aartsdia,* 
ken van Mechelenr, erï bis» 
schop van Roermond, den 
AÜGÜSTINÜS van den lepe?-

schen bisschop in het licht: 
eene dienst waarvoor men 
hun niet veel dank moet we
ten , Wanneer men' aan de 
onlusten denkt, die dit boek 
heeft te weeg gebragt. (Zie 
CALENÜS en JANSENIUS). Men 
heeft van FROiftMONT: 1.° 
Eene Latijnsche Verklaring 
van de Brieven van den H. 
PAÜMJS, 2dl.ninfol.,l670: , 
dit is eigenlek een kort be» 
grip van die yan EsTitis.— 
2.° Verklaring over het HoO' 
ge Lied eti over de Open,' 
baring; niet-zeer nuttig» en 
die de dwalingen ademen 
welke hij had aangenomen. 
~ 3 . ° Vincenlii lenis tiet 
riaca, tegen de paters PE-
TAU en DÉSCHAMPS, Jesui-
ten, Dit laatste is een twist» 
werk. Men heeft nog Vfut 
hem in denzelfden geest, 
met eigenzinnige en'.bèU'g* 
chelijketitels, De Lamp va* 
ff. AVGUSTTiWS! de Snui-, 
ter van de-Lninp; zamen* 
spraak in dichtmaat tus~ 
schenden H. -AUGUST W* 
enden ff. AMBBOSJW

 de.ze 

schriften zijn in het Latijn. 

FRQIÏA I. ,* van dien naam» 
koning van Spanje,'-tadvte-
do, te Léon en mAstune, 
was de zaon van AufoNSUS 
•h, en begon in het jaar 757 
te regeren. 'Hfl vaardigde-
in het hegin< sohoone^ beve
len uit, voor de pol»ti&•?•• • 
koningrijk», en v l e t t e z»ei» 
tegen de' sttaaptpgfen «« 
Mnoren» Latór bebaald« W 
in bet jaar 766, eene***»' 
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rijke overwinning op OMAK, 
vorst der Sarracenen in Ga-
liciê', en doodde 54,000 dier, 
barbaren. FROILA bezoedelde 
zijne overwinning , door den 
moord zijns broeders VIMA-
45iN« een moord, die kort 
daarna door AUUEMO, zijnen 
anderen. broeder, gewroken 
werd, die hem in 768 den 
troon en het leven benam. 

FROUA I I . , broeder van 
ORDONIUS-, koning vmfnéón 
in Spanje, volgde hem. in 
hét, jaar 923 o p , omdat de 
kinderen zijns broeders njet 
in staat waren, om te regerend 
Hij wist zijn' voorganger niet 
anders na te voigen , dan in 
Hetgênft, wat hij kwaad had 
gedaan. Naar zijn voorbeeld 
liet hij de kinderea van eenen 
aanzienlijken heer van Kaf' 
tiliè' don OSMOND genaamd , 
omkomen. Deze daad bragt 
de Kasülianen tot volkomen 
opstand. Zij namen openlijk 
dé wapenen o p , verhieven 
zich^ tot eene soort van re
publiek , en kozen twee eer
ste overheidspersonen om te 
regeren. FROJÏ,A stierf aan 
«e melaatschheid in 924, en 
neeft naauwelijbs een jaar 
geregeerd. 

FROILA. Zie FRUKLA. 

FROISSARD of FROISSART 
(JoANi>iEs), in 1333 te Va-
wtcienneg geboren. Een le
vendige en onrustige geest 
stond hem niet toe, om zich 
^ngen tijd met dezelfdebe-

zigheden'en opdezelfdepiaat-
sen optehouden. Hij hield 
veel van de j ag t , v«n de 
muzijk, van feesten , van den 
opschik, van het smullen, 
van den wijn en v,an de vrou
wen. Déze neigingen door de 
gewoonten versterkt, stier» 
ven niet dan met hem. Men 
meent dat bij zijne dagen te 
Chimay eindigde, waar hij 
in 1402", domheer en' schat
meesterwas FROISSARD was 
een dichter en geschiedschrijr 
ver; maar hij is meer onder 
deze laatste hoedanigheid, 
dan onder de eerste bekend. 
Zijne kronijk is dikwijls ge
drukt geweest, de beste uit
gave en eetle der minst al-, 
gemeene,as, die van Lyonr 
in 4 dl n in fol., 1559. Zij 
gaat van 1326 tot„l400, Jo-
ANNES SiiKinAN heeft dezelve 
verkort; MONST^ELET heeft 
dezelve tot 1467 voortgezet. 
Men vi»dt e r , in een zeer 
omstandig verhaal, en zelfs 
somtijds tot jn het beuzel-
achtige toe, de aanmerke-
lijkste gebeurtenissen in , 
die in zijnen tijd in Europa 
zijn Voorgevallen. Men be
weert, dat er een bandschrift 
van zijne kronijk t&Breilau , 
bestaat, getrouwer, dan al 
de gedrukte. Men heeft nog 
verscheidene Dichtstukkeh 
van. hem, onder welke men 
zijne Pastourelles., wat al 
te vr$ voor de voortbreng
selen van eenen domheer, 
onderscheidt. FROISSAKD was 
een der* eersten , .die de bah 
lade in zwang bragten. 



* 432 ' F R O. 

FROLAND {LODEVWK), ad-
yokaat bij het parlement van 
Rauahen, in 1746 overle
den. Oefende zijn beroep te 
Parijs uit, en werd er dik
wijls over de landsregtén van 
JSormandyê', geraadpleegd. 
Men heeft van hem eenige 
regtsgeleerde werken ,, be
trekkelijk de regten van zijn 
land. 1.° Mémoire etc. (Ver
handeling over het verbod 
om de besluiten over de on-
roerende goederen, in Nor-
mandijë, in hooger regten 
te betrekken), 1722, in4.t° 

„ — 2.° Mémoires etc. (Ver> 
handeling over den aarden 
de hoedanigheid der instel' 
lingen of statuten, 1729, 
2 dl.» in 4.» enz). 

FRÖMCH. — Zie FRCBUCH. 

FROMAGEAÜ (HERMA^'US) , 
een Parijzenaar, leeraar der 
Sorbonne, volgde op DELO-
MET,* in de uitspraalc der 
gewetenszaken. Zijne be-
langloosheid bewoog hem, 
om alle beneficiën te weige
ren , en zijne liefdadigheid , 
om de heldhaftige'bediening 
aan te nemeri, van diegene 
bij te staan, welke tot de 
doodstraf veroordeeld zijn. 
Hij oefende dezelve langen 
tijd met veel ijver u i t , en 
overleed in de Sorbonne, in 
het jaar 1705, een groot ge
tal Uitspraken van Gewe
tenszaken nalatende, geza
menlijk met die van zijnen 
voorganger, in 2 dl.n |n fol. 
Parijs, 1732, uitgegeven. 

FROMENTHAI. (GACRIEI, BER* 
THONDE), regter vanPwyin 

\Vetay, in 1762 overleden, 
was door zijne kunde, de 
godspraak zijns lands", en 
werd niet minder, om zijne 
regt schapen beid geacht. Zij
ne Uitspraken in het Burger-
lijke, Kerkelijke en Fran-
sche Regt, 1740, in fok 
worden door alle regtsge» 
leerden geraadpleegd. 

FROMENTIERES (JOANNES Lo« 
DEWUK B E ) , bisschop van 
Aire, geboren " in 1632, te 
Saint»/Jenis.de-Gaitïnes, in 

i NederMaine. Hij predikte 
in den adventsvan 1672,en 
in de vaste, van 168Ü, voor 
LOJJEWUK XIV. en altijd met 
roem. Een kweekeling van * 
pater SENAÜT, lid van het ' 
Oratorium, zijnde, bragt hij * 
zoo als h i j , in zijne leerre-
den verhevenheid en bondig
heid. Ofschoon hij bij zijn 
overlijden verboden had, om 
dezelve te drukken, gaf men 
dezelve echter in 1684» m 
6 dl.n in 12.«'o in het licht. 
Deze redenaar, die zich meer 
op den grond der zaken dan 
op de vorm toelegde, zag 
soms de welluidendheid, de 
sierlijkheid en zuiverheid 
van taal, over het hoofd. Bij 
overleed ïn 1 6 8 4 , . door W» 
diocees, niettegenstaande «e 
veranderingen, die hij ' 
hetzelve ingevoerd had, a«* 
gemeen betreurd. 

FROMONnüS^-ZieFBOID'* 

MiONT. 

file:///Vetay
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JPHOXSAC, — 2ie MAIT.LÊ 
BHEZE. 

FRONSPERG, of 1 ieverFRUNDS-
BKRG (<5EORGE Graaf van), uit 
een beroemd Kuis van Tyrol, 
ioZwaben te Mindla, bij Mem
mingen geboren. Hij was een 
man, die eerte buitengewone 
dapperheid en kracht bezat. 
Hij diende twee malen kei
zer KAREL V. in Italië met 
veel roem, voornamelijk in 
den slag van Pavia, maar 
«ijne onstuimigheid sloeg tot 

„ Woede, tegen de Roomsche 
kerk over. FRONSPEBG was 
Lutersch , en bij de .dweep-
«wcht van een' ketter, voed
de hij de wreedheid Van een' 
soldaat. Troepen voor den 
keizer tegen* Paus CLEMENS 
VII. geworven hebbende, 
«et hij bekend maken, dat 
Wj diegene, welke hem zou
den volgen, met den buit 
van Home zou verrijken. De 
LiUerschen kwamen in me-
n'gte toeshellen, oih zich on-
oer zijne vaandels te scha-
I*n•» en in de hoop op de 
plundering van Rome, ver
genoegden zij zich meteene 
kroon per tn'an. FRONSPERG 
een leger van omtrent 18,000 
man gevormd hebbende, be
gaf zich in de maand Octo-
&er in optógt, om in Italië 
w vaUen. Het was alstoen, 
ö a t hij een koord van goud 
e n zijde „geweVeWf liet ver
vaardigen , daé hij afis eérie 
•Jwp» in het gezigt vari ie'- j 
«ween droeg. Hij Mie tot !l 

'*« DEEI,. . C 

eigene, die èr hem de reden 
van vraagden, dat hetmat•', 
om den Pau» te behandelen 
zoo als de Oitomanneti hun-
ne broeders behandelden* 
Deze woesteling vefeenigde 
zich met het leger Tan den 
hertog van Boutbont tegen 
het einde van de maand Ja
nuari j 1527 ï maar hij ging 
niet tot Home, want, terwijl 
de troepen in het Bolonesche 
waren , werd hij door eene 
•beroerte getroffen f waaraan 
hij te Fertare, op het einde 
yan-de maand Maart, overleed. 

FRONTEAU (JOANNES) , re
gulier kanon ik , en kanselier 
der universiteit van Parij», 
geboren te Anger* in 1614» 
onderwees de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid, verbond 
zich gedurende eenigen tijd 
aan de partij der anti-con-
stitutionarissen, en werd 
naar een klooster in Anjöu 
verbannen. Den geest van 
partijschap verlaten hebben
de, 'kwam hij te Par$$ tt>-
rug èn werd pastoor vm de 
parochie van Sainlé Made-
Initie a Mohtargii, Waar hij 
tien dagen na zijne beüitne-
mirï# in 1662 overleed. Men 
heeft verschillende Werken 
van hem: 1.° Dè diëbusfe*-
tivi» gentilittm, ffabraé» 
rum, Christlanorlim + in 
fol., in AeKalendariumBo' 
manfm *- Pur ijs f 1652, in 
S.vo -*• 2»p Aktithetk Att* 
fftfiUM et VafaM, 16$*, in 
l6,mo ü df Eftttotae m 
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origine paroeMaipmt deju~ 
re epi»copvrttm f de pritco-
rum Chrittiutiorttm moribnt, 
de ngno crucit. Anttotata 
«d Romanvm Kalendarium, 
*4c De beste uitgave is die 
«wi Verona, 1736, in 8.vo 
— 4»' De» Dinertaiion* 
(Verhandeling^) om te be
wijzen dat d« Navolging van 
j l C. van THOMAB VAN KEM-
PES i*, en niet van GEBBON 
noch van GERSEN. (Zie A-
MORT.) — 5.° Eeoe uitgave 
der w«rken van IVES VAN 
CHABTBM* Parij*, 1647» 
In tol., vergezeld met ge
leerd? en oordeelkundige aan» 
werkingen, en niet een leven 
van -dien godvruchtige» leer
aar. P. FBONTEAU wa* ne
gen talen meester; hij was 
hft, die de schoon» Biblio-

\ theek van de H. GKNOVEVA 
oprigtte. Zijne godsvrucht 
was even zoo bondig als op» 
regt, en veroorloofde hem 
niet, om langen tijd hij eene 

Jmrtij te blijven, die ér en« 
cel net uiterlijke van had, 

en die van binnen den hoog
moed, van oproer tegen de 
kerk voedde» Pater JUttE-

, MANB , kanselier van Sainte 
Geneyiève, heeft de Lofrede 
van vader FRONTEAU , zijn' 
voorzaat, in het liatijn.'in 
het licht gegeven, Parij*, 
1663, in 4.w 

FBONTINUS (SEXTÜS JÜWÜ*) 
een dapper krijgsman en ge
leerd Bomeinsch regfsge-
leerde, werd preetor in Jiet 
jaar 78̂  na J. C., en vervol

gens consul. VESPASIANÜS 
zond hem in 78 tegen de En* 
gelachen op. en hij versloeg 
hen dikwerf. Het lezen der 
Griekaehe en Romeinsche 
krijgskundige schrijvers, 
bragt zijne ervarenheid in 
de kunst des oorlogs, zeer 
(ot volkomenheid. Hij heeft 
vier geschrevene hoeken over 
de krijgslisten, nagelaten; 
naar men gelooft onder 0o« 
HiTiANJ's, en met de ander», 

I
schrijvers, die de militaire 
kuns't hehandeld hebben, ge
drukt te Wezel, 1670,2 
dl.», in 8.vo; afzonderlijk 
Letjde*, 1731, ln8vo;Pa-
rijty zonder aanteekenin» 
gen, 1763, in 12.»» Dit is 
het werk van een* veldheer, 
zoowel als dat vaneenen ge
leerde. De krijgsfogt vsn 

| Engeland had hem nog meer 
onderrigt dan zijne leesoefe-
ningen. NKRVA gaf hem het 
opzigt der wateren en der 
waterleidingen van Romt 
over welke hij een werk in 
twee boeken samenstelde, 
gedrukt te Bazel en tei*/o-
renee. Zijne verhandeling 
De qnalüate agrorum zag 
te Parij* het licht, door de 
aorg van FÜRNKBE , met de 
andere schrijvers;, die over 
de grenzen geschreven neb
ben? Men heeft nog van 
hem een klein boek Ve eo-
lotiiit. Zijne boeken V* 
Scientia militari, die hij aan 
TBAIANÜS had toegewijd, W 
verloren geraakt. V*°J?n

m* 
overleed in het jaar 8S9va» 
liame, 106 na J* V* 
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FRONTO DVCMVS. •— Zie 
Duc. 

FRONTO ( M A R C Ü S - CoRNE-

Mus), een Latijnsch rede
naar, had tot leerlingen L. 
VERIJS en MARCUS AURKMUS 
die een standbeeld ter eere 
van zijnen meester liet op-
rigten , en die hem tot con
sul benoemde. Zijne wel
sprekendheid was niet vloei-
jend; maar zij was edel en 
majestueus, en ademde eene 

) " ta re gestrenge deftigheid. 
Sommige «eggen, dat hij in 
dat gedeelte de mededinger 
van CiCKRo was. Al de wer* 
*en van dezen sshrijver zijn 
verloren Igeraakt, met uit
zondering van eenïge, door 
oude letterkundigen aange
naaid. 

FROUMENTEAU (NICOÏ-AAS), 
een naam onder welken zich 
«en schrijver der 16.e eeuw 
Verborgen heeft, dien het 
«»og niet gehikt i s , te ont
dekken. Zijne werken over 
«e herstelling der geldmid
delen onder de ongelukkige 
rege"ng van HENDRIK III.» 
^«••den nog niettegenstaande 
«erjjjelverouderwetschen st\)\, 

, °m de opregtheid, de goed
hartigheid en de nuttige in-
*>gten, die er in heersenen 
gezocht. De eerste is geti-
t e ,«: Secret etc. {Geheim 
'«f geldmiddelen van Frank' 
rM) in 8.V0; het tweede 
™°inct van den koning van 
wanhrtj'k, 1582, in 8.vo 

' C c 

Dit laatste werk, bevat eer* 
loosheden, die bijna de goed» 
aanmerkingen, welke er mede 
in vóórkomen doen Vergeten. 

FBiicTüARms (Heilige) t 
Bisschop van Tarragona, on
derging den marteldood in 
259, op bevel van'./EMÏMA. 
NÜS, gouverneur dier stad. -

FRUCTÜARIUS \Heilige)t 
Aartsbisschop van Bragu 'm 
de zeventiende eeuw, nam 
de wijk naar een eenzaam 
verblijf en rigtteer eën kloos
ter op, dat hij Complutum 
noemde, omdat hjj hetzelve 
aan God toewijdde,onder de 
aanroeping der heiligen Jus-
TiNiANUs en PASTOR , marte
laren van Complututn (thanst 
Alcala de Hevarez in Rat* 
filië.) Niettegenstaande de 
liefde, die hij voor de afzon
dering had, verhieven hem 
zijne deugden tot de bisschop
pelijke waardigheid. Men 
zalfde hem eerst tot Bisschop 
van Dume, en in 650 plaat
ste de f 0 " Kerkvergadering 
van Toledo hem op den bis-
schoppeljjken zetel van Bra-
ga. Hij overleed in 665, na 
de wereld als Bisschop en 
als Religieus, gesticht te 
hebben. Zijne overblijfselen 
zijn te Compostelld. Meni 
heeft nog twee regels * waar
van hij de ontwerper is. De 
eerste uitgave van Cowtplu-
turn genoemd, omdat dezel
ve bijzonder aan de abdij van 
dien naam toebehoorde. De 
2 • ' • • • • • ' 
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tweede, Aïgemeene regel ge* 
noemd, werd in anderecon* 
gregatieh van mannen «n 
vrouwen, waarvan hij de 
«tichter was, in acht geno
men. Zijn leven , door ee-
nen gelij ktijdigen schrij ver 
beschreven, wordt in de Boi.-
tANDisTEN, MABUJIAK en 
BÜITËAÜ gevonden. 

FRÜEÏ.A of FKOI&A , ov«r* 
Wéldiger van het koningrijk 
heon, omtrent het midden der 
fi.e eeuw, was een zoon van 
den koning "VKSEMONT en 
graaf van Oalticiè'. De eer
zucht stortte hem in het on
geluk. Hij kon niet zander 
afgunst dekroon op het hoofd 
-van ALFONZUS IH. zijn'neef 
zien, die OKDOGNO was op* 
gevolgd, en die door zjjne 
schoone hoedanigheden waar
dig was te regeren: hij liet 
zich tot koning van de
ze provincie uitroepen. Ai-
FQKSÜS wiens voorzigtighëid 
zich niet uitstrekte, om die» 
gene van verraad te verden
ken , die met hem door het 
bloed vereenigd waren, ver* 
nam dezen opstand eerst door 
den optogt van FRÜEI.A , die 
voor Ovledo met een sterk 
leger kwam opdagen j maar 
weldra vond hij het middel 
om den overweldiger te doen 
dooden , en om zich in het 
jaar 866, op den troon te 
herstellen, 

FKUGONI (KAREI, INNOCEN-
Tius), een Italiaensch dich
ter, den 21 November 1692 

te Genua geboren, ging 
reeds vroeg in de orde der 
reguliere Somaskische reli
gieuzen , en onderwee» ge
durende verscheidene jaren 
de schoone letteren. Hij 
werd vervolgens zijnen stand 
moede , verzocht en verkreeg 
van den Paus de vergunning» 
om zijne orde te verlaten. 
Hij was priester en bragt 
zijne overige levens lagen te 
Parma door, alwaar de In* 
fant, don PHIMFPUS, hem met 
zijne achting vereerde, en 
alwaar hij in 1768 overleed. 
De verzameling zijner ge
dichten , die door de Italia
nen zeer op prijs worden 
gesteld, is te Parma, in 
1777, in 9 dl.n in 8 vo in het 
licht verschenen. [FRUGONI 
muntte uit in de SdruccioU, 
of rijmlooze verzen van elt 
lettergrepen.' Eene zijne* 
beste Oden, ïs die f. waarin 
hij de inneming van Oranget, 
door den Hertog van Mon-
temar bezingtj. 

FRumERs» - ZieFRUW 
RlUS. 

FRUMENTIUS (Heilige), 
apostel van Ethiopië* w*« 
een Tyriër. Zich met KOIMJ-
sus, zynen broeder, en m* 
ROPÜS , een koopman en wijs
geer van 7>r« ' , naar/W»»* 
opiè' beseven hebbende, De-
haagde de beide, broeders» 
door hunne wijsheid en hun-
ne wetenschap, zoo zoer aan 
den koning, dat hij hen a» 
zijne gunstelingen aannam* 
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hij verhief EDESSUS tot zij
nen schender, en FRUMEN
TIÜS tot zijnen sclralmeester. 
FRUMENTIÜS bediende zich 
van zijnen invloed, om de 
Christelijke godsdienst in 
Eihiopiè' in te voeren, van 
welk land hij in 331, door 
den heiligen ATHANASIUS tot 
Bisschop gezalfd werd. Door 
zijnen ijver maakte hetChris-

,'teridom. in dat uitgestrekte 
rijk groote vorderingen. De-' 
ze «volken erkenden, dat zij 
voornamelijk aan den heili
gen FRUMENTIÜS hunne be- j 
•keering tot het Christendom 
te danken, hadden. Zij ver
vielen later in de ketterij 
Van EUTYCHES, en nog te
genwoordig erkennen zij 
«lechts ééne natuur in JËSUS 
CHRJSTUS. In de zestiende 
eeuw zond hun koning een 
gezantschap aan Paus CLE-
MENS VU, Er ontstonden 
missiè'n in hun land. GRË-
GORius XIII. zond hun Je-
s« i t en ,de uitslag beant
woordde in het begin aan 
hunne werkzaamheden, doch 
hield geen stand , die mis-
*«onnarissen ondergingen in 
*670 den marteldood. 

FftUTERIUS Of FRMTIERS 
(LUCAS), eeri zeer geleer
de criticu*, te Bmgge in 
1541 geboren, kwam in 
1566 to Parijs [in welk 
w hij zich met DOUZA, 
«BERTUS en anderen, in de* 
"aatsbaan te zeer verhit heb» 
bende] in die stad* overleed. 

•• ••. - O . o 
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Hij was de vriend van Mo-
RET en van verscheiden an
dere geleerden. Men heeft 
van hem eenige werken, 
1584, in 8,vo, wel ïn het 
Latijn geschreven, en die 

'aan het gebied der letteren 
veel beloofden. Ofschoon 
zeer jong was zijn oordeel 
zoo gezond, als dat der er-
varenste grijsaards. 

'$• FOAWJÈB (N. • . •),' oud-
prokureur des konings te 
Hhodez (Fr. Dep.t Avetfron)> 
den 19 Maart 1817, in het 
huis van eenen zekeren BAN-
CAL, een' daglooner dier stad 
vermoord, was*'in 1761 te 
Mnr-de-Barrez geboren, en 
eenige jaren vóór deFransche 
omwenteling, bij het parle
ment van Toulous$ als ad-
vokaat .aangenomen. Zoodra 
de policie na onvermoeide 
nasporingen, de daders van 
den wreeden moord vait-dien* 
overheidspersoon had ont
dekt, werden zij voor het 
hof Yan assises van het 
Dep t Aveyron in regten be
trokken. De debatten dezer 
ingewikkelde zaak, in welke 
de buitengewone getuigenis
sen eeoer zekere Mevrouw 
MANSON, die er zich in be
trokken vond, meer belang
stelling dan Keht verspreid
den , hebben gedurende iao-
gen tijd de ajgemeene aan
dacht gevestigd. Wij zul
len er hier de bijzonderhe
den niet van ontwikkelen, 
welke men kan vinden in de 
3 • ' 
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werken: • 1.° .Witoire etc. 
(Geschiedenis en volledig 
regtsgeding der moordenaars 
vanden Heer FITALDÉS door 
den Franschen snelschrif-
— LAIOVCHE—), Parijs, 
1818, 2 dl," in 8.vo, 3.e 
uitg. — 2.0 Mémoires, etc. 
{Gedenkschriften van .Me
vr onw MASfiOK, betrekke
lijk haar fjedrag in het pro
ces over den moord van den 
tieer FüALDÊS) door haar 
zelve geschreven; in I2.m0 

Brutsel, 1818, met portret 
en fuc - Similé, en verder 
in alle dagbladen van dien 

FUCHS of FUCHSIUS (LEO-
NABDUS) , de EGI.VETUS Van 
Duitschland genaamd, werd 
te Wembdingen in Beyeren, 
in .1501 geboren. Hij on
derwees en oefende de ge
neeskunde te Mnnchen, ln~ 
golstttdt enz. met veel roem 
uit. Keizer KABEt, V. ver-
adelde hem, en Cosinus, 
hertog van Toskaneri, bood 
hem eene jaarwedde van 600 
kroonen aan, om hem in zjj-
ne staten te lokken. Hij 
legde zich voornamelijk toe 
op het belangrijkste gedeelte 
der geneeskunde, de kruid-
kunde namelijk. Zijn voor
beeld en zijne lessen de
den dezelve in Duitschland 
herleven, en in Frank-
ryk en Italië den naijver 
ontstaan. Onder het aantal 
werken, dat er van hem be
staat, zal men enkel zijne 
JUftoria stirpium, het bes

te van alle, aanhalen, Bazelt 
1542, in fol. Hij overleed 
in 1566, te Tubingen., ->-
Men moet hem niet Verwar» 
ren met RESIACMJS FUCH
SIUS, uit de stad Limburg, 
een geneesheer, die lang in • 
Duitschland geleefd heeft, 
als Kanonik van de St. PAU-
tus-kerk te huik, in 1587, 
overleden i s , en die mede 
in het licht heeft gegeven 
eene Geschiedenis der plan
ten , Antwerpen , 1,544, en 
fuevensbeschrijvingen , der-
artsen, Parijs, 1542. 

FUENTES» — Zie PONTIUS 

•• F U E N T E S . 

f FUENTES (Don PEDRO 
HENRWUEZ D'AZEVEDO , Graaf 
van), een groot Spaansch | 
veldheer en "staatsman, te 
Valladolid in 1560 gebo
ren.. Kort voor den dood 
van den hertog van Parrna 
was hij uit Spanje in de 
Nederlanden gekomen, met 
last om een wakend oog 
on de zaken des koningste 
houden, en bij het overheen 
van den hertog, er de han
den aan te slaan. Er zfln 
er, die meenen, da* ' nIJ 
zelfs bevel had, PABMA van 
het bewind te ontslaan en 
in hechtenis te nemen, e" 
dat deze daarom te spoedi
ger den togt naar F™*'*^ 
aannam, zonder ze f s F t l ^ 
TES gezien te. hebben, xy . 
zijn overlijden werd de land' , ) 
voogdij, b« voorraad, aan den 

ouden graaf PIETBR EBN&* 
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VAN MANSPELÖ opgedragen» 
schoon de klem der rege
ring, eigenlijk bleef in kan* 
den ^van twee Spanjaarden;, 
FÜENTES en IBARRA. FÜEN
TES , die van een strengen 
aard was, dreef eerlang door 
in den krijgsraad, die zich 
al het gezag; had aangema
tigd, dat men de vrijwarin
gen, ten platten lande, moest 
afschaffen, en de gevange
nen niet op Iosgelf stellen. 
Na den dood van den aarts
hertog ERNÊSTÜS in bet jaar 
1595, werd de graaf van 
FÜENTES, bij voorraad, als 
landvoogd aangesteld, en 
dooi» den koning, eenrgen tijd 
daarna, bevestigd. Zijn be
wind was van géén langen 
duur, want nog in datzelfde 
jaar, droeg PHIMPPUS de 
iandvoogdij op aan don aarts
hertog ALBERTUS. In het 
volgende jaar werden FÜEN
TES en IBARRA naar Spanje 
terug ontboden. Hij werd 
hierop tot onderscheidene be
langrijke diplomatische zen-
dingen gebruikt, en voerde 
i n 1598, met veel geluk 
een Spaansch leger tegen de 
Fransehen aan. Onder Pm-
MPPUS III, Was hij land
voogd van Milaxe,'en viel 
w 1645 bij de belegering 
vat» Rocrogi', in den in 1635 
uitgebarsten voor Spanje on-
gelukkigen oorlog. 

FUESI ( P J Ü S ) , een Hon« 
gaarsche Dominikaner, in 
1703 te Comuron 'm Bon' 

garifë geboren. Zijne ou
ders waren Protestantsch. 
Cathoh'jk geworden aijnde, 
ging bij onder de Dömifli-
kanen. Hij was een' geleer» 
de religieus, die de dicht
kunde met roem beoefende, 
en de volgende werken Heeft 
nagelaten ,* 1.° O Ha poëtiea, 
Weenen, 1 7 4 4 . - 2 . ° Tri* 
hinale conféggariorum et or-
dinandorum MARTIM WI> 
GARDT , in breve compen
dium coilectum, ibid, 1745» 

" — 3.° Fatciculur bïblicm;• 
s-eu selecta script., sticrat-

' effata melrtce protmnliata + 
Bude, 1746. — 4>° l^emt 
'van den heiligen JPRANCIS* 
CVS FERRIER, in het Hón-
gaarscb, (Edenburg, 1749.. 

[ — 5.° Calonit moralia dis-
Uckai ad kungaricot• ver» 
sus,' magna etegantia re* 
dada, verscheidene male» 
gedrukt, en voor de laatste 
maal te Bilde. Pater FüESt 
overleed te Waitzem t«* 
Hongarije-, in 1769'. 

FfJESSir (JeANNES- M E E -
CHIOR) , een graveur en schrij
ver, te ZftricA, in 1677 ge
boren. Hij heeft verschei
den platen uitgevoerd , on
der welke vooral opmerking: 
verdient, de Flegtigheiè 
der eeden* die bet verbond 
voorstelt, eertijds tussche» 
de republiek van Venetië, 
en de kantons Zuricli en-
Berne aangegaan. FIKSSW 
heeft ook een geacht werjc 
nagelat»», ten titel voerende: 

c 4 o 
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Geschiedenis der beste schil" 
ders van Zwitserland, 1755 
—- 1780, 4 dl.n, met eene 
Bijlage en portretten. Hij 
overleed in 1736. Zijn oud-» 
ste> zoon, JOANNES KUDOLF 
maakte zich in de graveer-
iph scjulderkunde beroemd , 
en overleed in;1806. , 

FÜESSM, (JOANNES KOEN-
PAAp)* in 1701 te Wetzlar 

' geboren, waar zijn vader, 
van Zurich oorspronkelijk, 
Protestantsch leeraar was, 
werd ii, 1744 predikant te, 
Veltheim, en overleed in 
1775. Er bestaat van hem; 
I»° Thesaurus scriplorum 
ftelveticcB, Zunch 1735 , iq 
fol. dit is eene verzameling 
der Latijnsche geschied
schrijvers van Zwitserland* 

'-r 2.° Eene[Beknopte Be
schrijving van Zwitserland, 
achter het Helveliorum re-

._ publica van ISM^ER , Zurieh, 
J?34. Overal, waar hij daar-, 
toe gelegenheid heeft, straalt 
zijn dvveepzuchtige haat te
gen de Catholijke Godsdienst 
door. 

FÜET (LODEWIJK) , een be» 
roemde advokaat bij het par
lement van Parij's, te Ör-
hans |n 1681 geboren, en 
in 1739 overleden, is de 
schrijver eener geachte Vèr? 
handeling over de Benefit 
rtën, 1723, in 4.» # 0 us-
W\v en LACOMBE hebben 
dezelve verbeterd en ver
meerderd , op nieuiw, onder 
den titel van Jnrispradence 

etc. (Kerkelijke rêgtsge» 
leer'dheid), in föl., 1771 
in het licht gegeVen. 

f FUGER (FREDERIK HEN* 
DRIK), de zoon vaneenen 
predikant te Heilbron, in 
1751 geboren, was in zijnen 
tijd een groot schilder. Na 
zich 7 jaren te^Rome geoe
fend te hebben , ging hij in 
1782 naar Arapels , waar de 
keizerlijke gezant,'de graaf 
van LAMBEUG , hem twee 
jaren in zijn huis nam, in 
welken tijd hij drie groo» 
te Fresco schilderstukken 
voor de Duitsche boekerij* 
zaal der koningin te CWr-
ta, benevens hare beeldte-
nis, vervaardigde. In hèt, 
jaar 1784 werd, hij als twee
de bestuurder der akadeinie 
van schilder-en beeldhouw
kunst te Weenen beroepen, 
waar hij eerst zich met mi
niatuur-schilderen moest be
zig houden; doch zich ook 
met het beste gevolg op het 
schilderen in olie-verwen 
toelegde , waarvan zijn uit
muntend afbeeldsel van JO
ZEF I I . , en ?ijn dood van 
GERMANICUS, in de verga
derzaal der akademie te 
Weenen geplaatst, kunne» 
getuigen. Na een bezoek 
bij zijnen vader te Heilbron 
te hebben afgelegd , keerde 
hij in 17S8 naav WeenenAe-
rug, en leverde nu verschei
den historische en- andere 
schilderstukken van merk
waardige personen, ondet 
andéren in levensgrootte! 
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JOZEF1 II. '* «fa bondgenoot 
yari CATHARINA I I . , de her
togin ELI'ZABETH , die voor 
haren geniaal (later keizer 
ALEXANDER) , gedurende de 
belegering van Belgrado, 
ficnen lauwerkrans vlecht; 
de geharnaste beeldtenis van 
LAUDON , 'als bedwinger van 
genoemde vesting, en ein
delijk, dat van Mevrouw DE ' 
W I T , in eene nienw-Griek-
«che kleeding. In ' het ge
schiedkundig vak , leverde 
hij PBOMETHEUS , zich in het 
slot te Ernstbrun bevinden
de, PHH,IPPUS en ERASISTBA-
TUS , in de galerij van den 
graaf van FUGGER geplaatst; 
ÖBPHEUS , die PLVTO' om de 
teruggave van EURIUICE 
smeekt; Dmo op den brand
stapel , voor hè*t kabinet van 
den prins van Kaunitz, ver
vaardigd ; de, eerste ouders 
hij het lijk van A B E L , het 
vonnis van BRUTUS over zij
ne zonen, e n , als tegen-
stuk, den dood der Romein-
sche vrouw VIRGINIA, bei
den voor de kunstverzame
ling van F R I E S , SEMIRAMIS, 
Welke aan hare kaptafel den 
opstand der Babyioniërs te
gen haar verneemt, en Jaat-
stelijk SOCRATES voor zijne , 
regters. Onder zijne schil
derstukken in miniatuur 
Munten inzonderheid u i t , 
* p e beeldtenis van keizer 
JOZEF I I , (het eenige waar-
Hik geljjkcnde van dien 
*°rsO» en een ander van 
« e gravin RZEWUSKA , in 

haar kabinet d*odr hare kin
deren omringd wordende; 
doch bovenal zijn van hem 
merkwaardig 20 handteeke-
«ingen, naar KLOPSTOCK'» 
MESSIAS, op blaauw papier 
met kraijon. Een zijner 
nieuwste en fraaiste stukken 
i s : JOANNES in de woestijn, 
hetwelk hij in 18Q4 voorde 
keizerlijke hofkapel schil
derde, en waarvoor 1000 du
katen is betaald geworden. 
FuGEii overleed te Weenen, 
in het jaar 1818. 

FUGGER (ULRICH), in 15£8, 
te Augsburg, uit eene rijke 
familie geboren, was eerst 
opperkamerheer van Paus 
PAULUS I I I . , en werd ver
volgens protestantsch* .Hij 
maakte zulke buitengewone 
uitgaven, om handschriften 
van oude schrijvers te ver
krijgen , dat zijne familie 
hem het beheer zijner goe
deren Het ontnemen. Hij be
gaf zich naar ïïeidelberg, 
alwaar hij in 1584 overleed. 
Bij zijnen uitersten vril ver-
maakte hij zijne zeer schoo-
ne Bibliotheek aan den palts-
keurvorst. Hij is de eenige 
dier beroemde'familie, wel
ke de Catholijke Godsdienst 
heeft verlaten. Het gebeurde 
zelfs tegen zijne bedoeling, 
dat hij aan die Godsdienst 
eene groote dienst bewees, 
door duizend gulden tot een 
godvruchtig werk te bestem
men , en zijne bloedverwan
ten te bewegen, hierin zijn 
5 
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voorbeeld te volgen; want 
deze zeer vermeerderde som, 
diende in het vervolg tot de 
stichting van het heerlijk 
Collegie van den heiligen 
Verlosser te Augsbnrg, een 
dergene, welke de Catholij-
ke Kerk in Ihfitschland het 
nuttigste waren. Dé Jesui-
ten hielden hetzelve, nog 
na hunne vernietiging, in 
1791 , bezet, en er is eene 
menigte werken tegen de 
dwalingen en de valsche 
leeraars van dien tijd uit het
zelve voortgesproten. Men 
kan over dit onderwerp raad
plegen : Origo collegii. J S. 
ad tancfum Salvatorem A. 
V. JfoGGERlANJB pietatis 
monumentum, Augsb., 1786, 
in 8.vo 

FUHRMAN (MATHUS) , een 
religieus der orde van den' 
heiligen PAULUS , den Klui
zenaar, in Oostenrijk^ en 
algemeen , definitor zijner 
congregatie; legde zich op 
de geschiedenis toe, en on
derscheidde zich door zijne 
geleerdheid. Men heeft van 
hem onderscheidene werken j 
welke getuigen , dat hij niet 
minder schrander dan werk
zaam was. Hij heeft in het 
hoógdtiitsch in'het licht ge
geven: 1.° Het oude èn 
nieuwe Oostenrijk, Weenen, 
1734 ^ -1737 , 4 dl.» in 4.w 
—2,° Oud en nieuw Weenen, 
2 dl.«, 1738, in 8.vo_3.° 
Leven en wonderen van dep 
heiligen SBVMMÜUS , apos« 
tel van JVordgau of Oosten* 

• F U L . 

njk f en 'abt van Heïligeh~ 
statt, bij Weenen i ibid, 
1746 in 8.vo — 4.° Alge-
tneene kerkelijke en burger
lijke geschiedenis, der erf-
stat en van het Oostenrijk» 
sche huis, van AOGVSTÜS 
tot het jaar 37, na / . C., 
ibid, 1769 in 4*° met 13 
platen'. — 5.° Historia sa» 
era de baptismo CoXSTAii'' 
r/iV/ MAX. AÜG. colequiis 

familiaribus digesta, 1 dl., 
Rome* 1743, 2.«.dl, Wee
nen, 1747 , in 4. t 0 metpla» 
ten, een werk, waarin eene 
groote geleerdheid schittert» 
— 6.° Dnx via angelicu» 
ad urbem Roman.-, ibid, 
1749, in 8.vo Dit is in-het 
Hoogduitsch vertaald, la
ter FuHRHANS, overleed te 
Weenen, in 1773» 

FUMJERTUS, 54.e Bisschop 
van, Chartres, in 1016, vol- f 
gens sommigen kanselier van 
Frankrijk,. was een leer
ling van GBKBERT geweest* 
later Paus, onder den naam 
van SYUVE8TER I I . V a " 
Italië begaf hij zich naar 
Frankrijk en hield er theo
logische lessen in de scho
len der kerk van Charttes. 
Hij overleed den 10 Ap»t 
1 0 k , als den Prelaat va* 
zijnen tijd beschouwd, diehet 
best de oude kerktucht ken
de, en dezelve op de naauw-
keurigste wijze deed m BOM 
„emert Zijne perken ^ 
in 1608 in 8.vo»n h e i l e t 
gegeven. Men kan mupn» 
Brieven, zien > hoezeer bij »«J 
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a! de vorsten van zijnen tijd in 
achting stond. Dezelve zijn 
daarenboven wel geschreven, 
en vooral zeer nuttig voor 
de geschiedenis, de tucht en 
de gebruiken zijner eeuw. 
Zijne overige werken zijn; 
Leerreden, Lofzangen enz, 
doch zulks zijn de beste 
deelen zijner werken niet. 

FUUGENTIDS [Santuf FA-
BIÜS CLAUOIUS GOBDIANOS) , 
te Lepte in Uizacena, 'een 
Afrikaanse» gewest, in467 
volgens sommigen, en vol
gens anderen in 463, uit 
adellijke ouders geboren, ver
liet de wereld, in welke hij 
door zijne begaafdheid had 
kunnen schitteren, om zich 
in een klooster op te slui
ten. In 494 werd hij de va-
dereener groote vereeniging, 
en in 500 te Rome tot pries
ter gezalfd. Men trok hem 
«it zijne eenzaamheid, om 
hem in 508 op den bisschop-
pelijken stoel van fttispe in 
•Afrika te verheffen. Zijn 
ijver tegen het Arianismus 
mishaagde aan TRASIMONDUS , 
koning der Wandalen, die 
nem naar Sardinië verbande. 
HiLDEmcu , de opvolger van 
dieh wreeden vorst, riep hem 
in 523 terug. Zijn volk ont
ving hem als in zegepraal, 
gedurende zijne ballingschap, 
«ad hij onderscheidene wer
ken geschreven. ,Pater Sm« 
MOND heeft er eenige van in 
het licht gegaVen , Parijs, 
1684, in 4 > ; want alle die 
uit 2ijne pen zijn gevloeid, 

*ijn ona niet bekend. Het 
voornaamste dergene, welke 
ons overblijven, is zijne 
Verhandeling over de voor
beschikking en de genade, 
in 3 boeken. Hij verdedigt 
in dezelve met ijver de leer 
van den H. AUSÜSTINÜS ; de 
H. Schrift was hem «eer wel 
bekend, en hij bediende zich 

.van pas van dezelve, hij is 
somtijds eenigzins te wijd» 
loopig.. Na door eene diepe 
wetenschap, met eene zeld
zame deugd gepaard, in A-
frika oneindig veel nut te 
hebben gesticht, overleed hij 
in 533. 

FüLGENTJÜS - PtANClADES 
(FABIUS) is de schrijver van 
drie Boeken over de Fabel-
leer te Amsterdam, in 1681, 
2 dl.n, in 8.vo, met JuUüs» 
HYGINIÜS , L\CTANCHJS-Pl.A-

CIDUS en ALBRICÜS door 
MÜNCKER , onder den titel 
van Mythographi latini ge
drukt. Hij was, zegt men, 
Bisschop van Karthago in de 
6.e eeuw- Er bestaat ook van 
hem eene belangrijke verhan
deling ten titel voerende: De 
pritcis voeabulis latini*, 
Partfr, 1586, in 4,to 

FuiGosius of FREGOSUIS 
(RAPHAëti), onderwees in 
1438, met roem de regtsge-
Jeerdheid te Pavia en te Pi-
acenza, daarna te Padtta, 
alwaar hij overleed, ver
schillende werken nalatende, 

fj die «elfs door de regtsge-
I leerden weinig gelezen wor» 



<M1 J? OL. 

dent .i—-Er is een "andere 
FotGOsiUs pf FREGOSIUS (JO
ANNES BAPTISTA) , die in 1478 
doge van. Genua, zijne ge-
boorfeplaais was (Zie FRE-
GOSIl'S.) 

FuiXER (NlGOLAAs) , itl 
1557 te Southampton gebo-
ren, was achtereenvolgend 
secretaris van ROBERT HORN, 
Bisschop van Winchester, 
predikant der kerk van Al
dington , kanonik van Sa
lisbury, en rector van Wal-
tham, Hij overieed te Air-
dington in 1622. Erbestaat 
van hem: 1.° Miscellanea 
theologica et sacra, Londen, 
1617, in 4 to — 2.° Een 
Appendix tot dit werk, 
Leijden, 1622,in 8.v° Men 
vindt er vele geleerde aan-
merkingen in. Deschrijver, 
was de Oostersche talen zeer 
wel meester. 

'-" FuM,ER (THOMAS), een En-
gelsche geschiedschrijver.in 

• 160S geboren, was op ver-
schillende plaatsen predi
kant, kanonik van Salisbu
ry en eindelijk predikant te 
Lqnden. De Qver, welkeh 
hi) voor KAREI. X. toonde, 
stelde hem bloot aan kwel-
lingen van den kant van den 
overweldiger, die hem van 
aijne posten beroofde; hij 
-werd vervolgens in zijn dom-
heerschap van Salisbury her-
steld, alwaar hi) den!3 Au
gustus 1661 overjeed. Men 
heeft hem te danken: 1,°' 
Bescfoijvwg van PaksUna 

U en der naburige ffetoetten, 
e.n der belangrijhe gebeiir-

• ienissen aldaar, onder het 
• oude en nieuwq testament 
voorgevallen, Londen, I662f 
in fol, in hetEngelsch. Hij 
toont in dit werk een bekwa-
»ne Criiictcs te zijn. — 2.° 
Kerkelijke geschiedenis van 
Groot-Brittanie, van J.C. 
tot het jaar 1648, Londen, 
1655, in fol. Meribegrijpt,.-
dat dezelve niet vrij zijn van 
vooroordeelen, ,voora! tenop-
zigte der iaatste tijden. • 
3.° Gesohiedenit derKntis-
iogten, Cambridge, 1651,, 
in fol. — 4," Levenderbe* 
roemde mannen van Enge-
land, 1662, in fol., dit is 
onder alle werken van FUL
LER, datgene, waaraan de 
minste zorg is te koste ge-
legd. — 5,° Over Aet leven 
der hedendaagsche mjsgee-
ren, I651-, in 4.*> — 6. 
Leerreden en wederleggende 
Schriften. Al wat hij ge* 
schreven heeft, is "i net 
Engelsch. 

• FuiiRADE, abt van Saint' 
Denis in Franin)'A,^ts-
kapelJaan van koningPEP'N. 
in 784 ov.erteden, owler* 
scheiddezich door zijne gorfs-
vrucht, zijne talenten en. 
zijne bekwaamheid indege 
wigtige zaken en onderhan-
delingen, waarmede hy De-
last werd. Hij wist het ver-
trotiwen der vprsten enFawr 
sen te winnen. STHWAJP-
II . verleende hem verse ^ 
lende voorregten, voorzil«* 
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abdij van Saint-Deni*, al-
waar hij zijnen intrek nam 
toen hij in Franhryk kvvam, 
om, JPIPYN hulp tegen Ais-
TUW ie verzoeken, (Zie 
AISTULF en STEPHASUS II.) 

f F U M O N (ROBEBT) , 'een 
beroemd.e Ainerikaansche 
werktuigkundige, in 1767 in 
Petisylvanie geboren, Werd 
eerst bestemd tot het beroep 
van juwelier, hetwelk hij 
verliet, om zich op deschil-
derkunde toeteleggen, te 
Louden , yolgde hij de les
sen van W E S T , ecnen ool-
spronkeJijkon Amerikaan, en 
na eenige jaren onder dien 
grooten geschiedkundigen 
schilder te hebben doorge-
bragt, oefende hij zijne kunst 
in het graafscbap Devon uit, 
toen hij kennis niaakte met 
den werktuigkundige Rim-
SEY, zijnen landgenoot. Ten 
gevolge dezer verbindtenis, 
besloot de kweekeling van 
WEST cene loopbaan te ver-
laten, in weike hij inoest 
wanhopen eenen grooten roem 
te behalen, om zich op de 
beoefening der werktnigkun-
de toeteleggen , waarvan zijn 
voofuitzigt hern een voordee-
l«ger gevolg bejoofde. Hij 
volgde deze nieuwe leiding, 
toen een andere Amerikaan 
^PEt BARLOW, hem na^f 
Frankrijk lokte, om aldaar 
aan eene panorama tearbei-
den. Deze onderneming,aan 
weike FULTON deel nam, 
niet alleen als kunstenaar, 
waar ook als belanghebben-

d^, verschafte hem aanmer-
kelijke voordeelen, die hem 
in staat stelden, om zijne 
werktuigkundige studifin, 
voorttezetten, en er zich 
uitsluitend aan toetewijden: 
bij vond zich in betreicking 
met geleerden van het insti* 
tuut, met bnrgerlijkeen mi-
litaire ingenieurs, wier om-
gang en geschriften , zijne 
genie volkomen ontwikkel* 
den. In de VereenigdeSta* 
ten teruggekeerd, maakte 
hij er ondergcheidene ont-
dekkingen bekend, zoo als 
die van eenen OTo/e?^, om het 

|, warmer te zagen en te po-
lijsten, van een werktuig 
om koorden te vgrvaardi-
gen, een vaartuig om onder 
water te Zeilen, een werk-, 
tuig , Tropedo genaamd, of 
AJiddel om alle vijandelijke 
sc/tepen in zee te doen sprint 
gen, een stelsel, om de ka* 
nalen bevaarbaar te maken, 
hetwelk hij onder den tifel 
van Oti the improvement of 
thecanaVt navigation, hon-
den, 1796; in 4fi>, met 17 
platen in,het licht gaf, enz, 
enz.; maar de uitvinding, 
die den naam van FULTON 
onsterfeJflk zal maken, is 
die der 'Steamboat [Sloom-
boot), tbans in Europa a l 
te zeer bekend , dan dat wij 
er alhier eene beschrijving 
van zouden behoeven te ge» 
ven. » Weike ookdedenk-
beeldert zijn, zegt een le-
vensbeschrijver, dievroeger 
gevormde ontwerpen * aan 
FCI»TON voor zijne Stem* 
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boat kannen hebben ingege
ven , is het daarom niet min
der zeker , dat hij,de eerste is 
geweest, die de inoeijelijk-
heden uit den weg ruimde, 
welke zich tot dus verre der-

;zëlver uitvoering hadden in 
den weg gesteld , en dat hij 
eene nieuwe drijfveer verwe
zenlijkt heeft, welker gebruik 
zich dagelijks vermenigvul
digen , en den naam van den 
vinder derzelve vereeuwigen 
zal " Het verdriet van zich de 
eezijner ontdekking te zien 
betwisten , en het aanleggen 
Van andere i$team~boats dan 
de zijne , op dezelfde rivie» 
ren, op welke hij het uit
sluitend voorregt dezer on
derneming moest hebben, 

, sleepte FULTON , den 24 Fe
bruari) 1815 in het graf. De 
geleerde genootschappen, at 
de kundige mannen van iVe«?« 
York waren bij zijne lijk-
plegtigheid tegenwoordig, en 
droegenden rouw gedurende 
eene maand. Het Leven van 
FUÏ.TON is door zijnen vriend 

CADWAM.ERD. Co'tDEN,iVeW-
York, 1819, in 8 ^ 0 , ^ het 
licht gegeven. 

men haar het hoofd van CI
CERO bragt, doorstak zij zijne 
tong met eene gouden haar-
naald, en voegde bij deze 
beleediging, al de onwaar-
digheden , welke eene woe
dende vrouw kan uitdenken. 
ANTONIUS had haar voor CijE-
OPATRA verlaten, op welke 
hij smoorlijk verliefd was; 
zij wilde, dat AUGUSTUS de
zen hoon zoude wreken; 
maar daar zij zulks niet had 
kunnen vej-krijgen, nam zij 
de wapenen tégen hein Op , 
en deed dezelve, aan- Lucius 
ANTOMÜS , den broeder ,van 
haren echtgenoot, opvatten» 
AUGUSTUS, overwinnaar ge
weest zijnde, begaf zij zïch 
naar het Oosten, werd door 
ANTONIÜS zeer slecht ontvan
gen, zij overleed van smart 
hierover te Sicyon, in het jaar 
712 na R. 40jaren vóór J. C. 

FUI/VIUS NOBIUOR (SERVI-
us) , uit de beroemde fami
lie FuiviA waarover wij «* 
het voorgaande artikel ge
sproken hebben, werd in het 
jaar 255 vo'ór J. C vaetM-
Miuus PATOÜS, tot het con
sulaat verheven. Zij onder
scheidden hun bestuur door 
zegepralen en ongelukken. 
De rampspoed van REGIES 
vernomen hebbende., die m 
Afrika was gevangen geno
men , begaven zij zich der
waarts , om den roem der tw-
meinsche wapenen te hana-
haven. Zij verdreven de 
Karthagers, die Clupeab** 
legerden, «n na eenengroo-

Fui/vu, eene Romëins'che 
dame, uit de familie Fut-
Vu ; die zoo vele grooteveld-
heeren aan de repuliek le
verde, was eerst gehuwd, 
met den muitzuchtigen Ci,o-
DIUS , vervolgens met Cumo 
en eindelijk met MARCUS 
ANTONIÜS , had deel aan al 
de wreede strafoefeningen 
van hot driemanschap. Toen 
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ten buit te hebben behaald, 
kwamen zij in eene schip
breuk, niet bijna 200 sche
pen, om het leven. — MAK* 
ctis Fm.vius NÖBIMOR , klein
zoon van den consul, werd 
in het jaar 189 vóór J. C. 
naaf Spanje gezonden, en 
bewees er groote diensten aan 
de republiek. Ook werd hij 
in dat jaar met het consulaat 
vereerd. Hij onderscheidde 
Zich door de inneming van 
Ambraciay bij de Golf van 
Larta, en noodzaakte de M-
toliërs den vrede te vragen. 
— Er was ten tijde van AU
GUSTUS, een Senator, FIJI.-
vius genaamd , die, na de on-
voorzigtigheid te hebben ge
had , van aan zijne* vrouw 
een gevvigtig geheim bekend 
te maken, hetwelk de kei
zer hem had toevertrouwd, 
en dat oogenblikkelijk rucht
baar werd gemaakt, zich zei-
ven uit verdriet van het le
ven beroofde. Zijne vrouw . 
had^hem dit noodlottige voor
beeld gegeven. 

Futvius ÜRSINUS, of FUJ> 
VIO-OBSINI, een Romein, en 
bastaard, zegt men, uit het 
buis der URSINI'S. Eén ka-
jionik van hitteratten voedde 
hem op, en gaf hem zijn 
kanonikaat: hij besteedde de 
jnkomsten van' hetzelve, om 
«oeken te verzamelen. Hij 
pverleed te Rome, in 1600. 
m den ouderdom van 70 ja-
*en« Aanteekeningen nala-
{«nde op CICEBO, VABBO, 
LOI,ÜMBM,A , Fes-rus POMPE-

JDS, enz., en verscheidene 
werken over de oudheid. Men 
onderscheidt zijne verhande
lingen: l.° liefamilüs Ro. 
manorum, 1663, in foï. — 
2.° De triclinio Romanorum 
1689, in 12.mo; w a a r i n njj 
gebruik heeft gemaakt, van 
alles, wat deschooneletter
kunde, door den smaak be
stuurd, tot opheldering van 
dit onderwerp kan leveren. 

* FUMAGALU (Pater AN-
GEW), te Milane in 1728 
geboren, begaf zich in den 
ouderdom van 15 jaren, on
der de Cistcrcienser-orde,: in 
welke hij de Ooslersche ta
len en de godgeleerdheid 
beoefende. Hij hield zich 
veel bezig mét de geschie
denis van Lombafdifë, en 
de handvesten der oude Am-
brosiaansche abdij, zijn kloos
ter verschaften hem genoeg-

j zame bouwstoffen, tot dit 
onderwerp. Hij beoefende 
de diplomatie met niet min
der zorg; en daar hif door 
eenige reeds uitgegevene wer
ken , de goedkeuringvanbef 
publiek en de achting zijner 
oversten had verworven, zoo 
zonden deze hem naar Rome , 
om er de godgeleerdheid en 
de diplomatie te onderwijzen. 
In 1773, werd hij naar Mi' 
lane teruggeroepen, alwaar 
hij, na tot lector Van zijn 
klooster te zijn benoemd, tot 
abt van hetzelve werd ver
heven. Behalve de regter» 
van oppergebied, welke dit 
klooster op onderscheidene 
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Ieenèn van hombardijë had , 
had het dezelve ook op eene 
Papiermakerij en Boekdruk-
kerij, die van' alle ander ge
zag» onafhankelijk waren. 
Deze beide inrigtingen wa
ren aan pater FUMAGAMA. , 
zeer dienstig tot de uitgave 
zijner werken,; alle in het 
Italiaansch geschreven. Hij 
was lid van het instituut van 
wetenschappen van het voor
malige koningrijk Italiè', en 
overleed den 12 Maart 1804. 
Er bestaan van hein: l.ofl» 
ver den oorsprong der af
goderij , 1757- — 2° Over 
een Grieksc&e Codes derAm-
brosiaansche liturgie, 1759» 
— 3 ° De veranderingen van 
Milane, gedurende den oor
log vanFRBDSBIKL (BAR-
BAROSSA),.1778» 1 deel, ita 
4.vo __ 4.0 over de Oudhe-
den van het Milaneexch Lom
bar dij is, 4 dl." in 4.t0» en 
verscheidene andere werken. 

FUMÈE (ADAM), Heer DES 
ROCHES, in Touraine, in 
1430geboren, eerste genees
hee r van KAREI, .VII., van 
LtfDtöwiJK XI. en van KAREI, 
VIII. , verkreeg de zegels 
in 1492, ais deken der re
kwestmeesters, en behield 
dezelve tot aan zijnen dood, 
die in de maand IXovembeir 
1494 voorviel. Hij was een 
wiskunstenaar, geneesheer * 
dichter én geschiedschrijver* 
LODEWIJK XI . , die» hem zeer 
op prijs steldfe, had in on
derhandelingen , dikwerf 
van zijne dienst gebruik ge

maakt. ASTRUG heeft in zij
ne Memoriën over de facul
teit van 'Montpellier, eene 
Levensschets van ADAM FU-
MÉE in het licht gegeven. 

FÜMÉÉ. — Zie ReucHMN. 

FuMET.. (JOANÉS F E L I X H E N -
DRIK DE)» te Touloïïse in 
1717 geboren ;- in het semi
narie van Saint-Su/pice op
gevoed-, tot bisschop van Lo-
deve in 1750gezalfd,maak
te «zijne bisschoppelijke be* 
diening beroemd i door da 
deugden en de werken, wel
ke de godsdienst aan de wa
re dienaars van J. C. inboe
zemt. Hij was gedurende 
30 jaren de vader en troos
ter zijns volks. Behalve de 
aan zijne bediening verbon* 
dene werkzaamheden * welke 
hij met eeften ongeloofelij-
kenijver uitoefende, waren 
het betalen van de schalden 
der armen , en het onder
steunen van zich schamende 
gezinnen, zijne dagelpsohé 
weldadigheden.»De pastoors 
van het diocees, vonden wj 
hem te allen tijde hulpbron» 
nen voor hunne parochien, 
de hoofdkerk, hét zieken-
eft het gasthuis, *8" ™?r" 
werpen zijner edelmoedig-

; béid geweest. Hetgasthm» 
• vooral ging hem ter harte i 

èft hij sfchepte er .b«hW«» 
in , om hetzelve door veel
vuldige uitgave», «>» ° ° " 
hetzelve totzijne* erfgenaam 

4e verklaren, nuttig en_g« 
makkelijk *B taak«»< " B o r 
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het toorieel zijner deugden, 
zoowel ais door zijne lessen, 
heeft bij een aantal Calvi
nisten tot de Catholijkö gods
dienst teraggebragt, en aan 
dezelve ee^ eerlijk bestaan 
verschaft, vooral aan de door 
hunne bloedverwanten ver
volgde of verlaten kinderen. 

: Hij overleed den 26 Januari) 
1790, te midden der bouw
vallen der kerk van Frank
rijk , en in het smartelijk 
voorgevoel, der nog ver
schrikkelijker töoneelen,wel
ke op ,het punt'stonden, van 
geopend te worden. Hij heeft 
gèene andere Lijkreden ge-

t had, dan het snikken der 
armen, en de trahen aller 
Catholijken vstn zijn diocees. 

ijSr bestaan van hem: h° 
'wee Instructïons etc. (Her^ 

derhjke onder rigUngen), de 
eene van den 21 November 
J759, de andere van den 25 
Maart 1765, waarin hij zich 
voornamelijk tegen het on
geloof verheft, en raadge
vingen mededeelt, betrek
kelijk toenmaals betwiste on
derwerpen, — .2;° Le Culte 
etc. (I)e eerléwijztng tot de 
Goddelif/ie liefde of veree-
ring van het heilige Hart), 
dat verscheidene malen her
drukt is . De Jansenisten 
«ebben dit werk zeer aange
rand , dat des niettegenstaan
de veel nut heeft gesticht]. 

FüNCH , FuNECCIUS of FüNC-
c 'üs (JOANNES), een Lutersch 
predikant, te Werden bij 

A-» Dmh. • . - , " D 

Neurenberg in 1518 ge
boren, verbond ?ieh aan de 
leer van OSIANDER, met wiens 
dochter hij in den echt trad, ' 
en oefende de predikants-
bediening in Pruissen uit. 
Ook hij moest in den onrus-
tigen geest deelen, die al 
de hervormers zijner eeuw 
bezielden. Overtuigd zijnde 
van aan ' ALBESTUS , hertog 
van Prutsten, wiens kapel
laan hij was, raadgevingen 
te hebben medegedeeld, die 
den staat van Polen nadeer 
lig waren, werd hij met 
eenigfi. anderen als stoorder 
van de openbare rust veroor
deeld. Hij werd le Konings
bergen, in 1566 onthoofd. 
Men heeft van hem eene 
Kronijh van 'kam tot het-
j aar 1560, Witlemberg, 1570, 
in fol.* * en eenige andere 
werken'% door zijne strafoe-
fening vroeger berucht ge
worden , doch die thans bijna 
geheel vergeten z;jn. [Hij 
heeft ook Commentarien op 
den Profeet DAKÏEL en op 
het Boek der Openbaring in 
het licht gegeven]. 

FURETIKRE (ANTONIUS), te 
Parijs in 1620 geboren, abt 
van ChaUvoi, lid der Fran-
sche akademie,, werd in 1685 
van dat genootschap uitge
sloten1- De akademie besohul-
digde hem, vanharen arbeid 
gebruik te,hebben gemaakt, 
ter samenstelling van het 
Fransche Woordenboek, het
welk zijnen naam draagt» 
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Hij regtvaardigde zich in 
Fuctums; maar hij voegde 
hij de redeneringen , belee-
digingen tegen onderschei
dene Academici, wel is waar 
«iet vuur geschreven, doch 
die daarom niet minder be-
leedigihgen waren. „Menbe- | 
weert, dat hij trachtte zich ti 

vóót zijnen dood, in 1688 
voorgevallen , niet dezel
ve te verzoenen. Zijn Woor* 
denboek ( Vxctionnaire ) 
zag eerst twee jaren later, 
in 2 dl.n in fol» of 3 dl «in 
4.to het licht. BASNACE DE 
BH ÎÜVAL herzag, en vermeer» 
•derde hetzelve, en gaf er 
in 1701 eene veel hetere uit
gave dan de eerste van in 
het licht., 3 dl.n in fol. her
drukt, te Amsterdam, 1725. 
4 dl.n in fol. Men heeft ge
zegd, dat dit Woordenboek 
'aanleiding tot dat van Tre-
vouX 'heeft gegeven, waar
van de laatste uttgave is die 
van M l , 8 df.n'infol. In
dien zulks waar is , moet 
men toestemmen, dat de na
volgers het .werk tot zulk 
eene volkomenheid hebben 
gebragt, dat men er den eer
sten bouwheer niet meer in 
erkent. FURETH&RE had zich 
door andere werken bekend 
gemaakt: 1.° Door vjjf He-
ieldichten, in 12.w> en be
rijmde Evangelische Gelij~ 
'henissen , 1 0 7 2 , in 12.")<>, 
beide zwak geschreven ; — 
2.° door zijnen Burgerlijken 
Roman, een zedelijk, doch 
al te persoonlij k hekelsehri ft,, 
dat in zijnen tijd veel ojp- j. 

gang maakte; — 3.° door 
een' Verhaal der onlusten, 
in het gebied der wetspre» 
kendheid voorgevallen, in 
12.mo êene gedwongene alle
gorie. Men gaf na zijnen 
dood een JFureteriana in het 
licht; eene verzameling, 
waarin vele dingen voorko
men , die hem geheel vreemd 
zijn. [Zijne overige werken 
zijnt 4." Eene Verzameling 
van Gedichten. — 5.piVte«-
we zedelijke Fabels; — 6. 
Reize van MERevntvs. Hij 
had deel aan den Chapelais 
decoiffé van BOILËAU » en 
aan het Blijspel Ie* Plai*. 
deurs van̂  BACINEJ. 

FUBGOLË (JOANNES BAPWfi-
TA), advokaat bij het par\ 
lement van Toulouse, den 
2t'October 1690 te Catteh 
Ferrus, in ISeder^Armgnna 
geboren. vereenigde met de 
diepste wetenschap der wet- .< 
ten, der 

Frasschè regtsge* 
leerdheid, der gebruiken* 
der lands- en stadsregten» 
de ervarenheid in ^Bt ge
deelte der geschiedenis, het
welk betrekking heeft op «« 
wetgeving aller tijdenen lan
den. De kanselier D J-
CUESSEAÜ, «lie bem vele ach
ting toedroeg, moedigde hem 
aan, om een CommentartM 
te ondernemen, over het be
velschrift , betrekkelijk de 
schenkingen , van de maanrt 
Februari) 1731. Dit werk, 
eerst te Toulouse, w een. 
deel in fol. gedrukt, is f 
17Ö1, in 2 d l " , in <f.t0. 
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tnetaanmerkelijke bijvoegsels 
herdrukt. Na dit werk in 
het licht te hebben gegeven, 

• begon hij zijne Traite etc. 
(V'er'handeling over de oor' 
spronkelijke Pastoor*enz.), 
één deel, in4.to, 1736,wel
ke uitgave sedert lang uit
verkocht is. Hij begaf zich 
naar Parijs, om zelf zijne 
Verhandeling over de Tes
tamenten en andere beschik-
hingen van den uitersten 
wil aan te bieden» De kan
selier doorliep dit werk, en 
deed aan den schrijver van 
hetzelve billijken lof weder
varen. . Hetzelve kwam in 
1745 in 4 dl.n in 4> inhe t 
licht;.en elk deel werd niet 
zoodra afgeleverd, of het was 
ook uitverkocht. Hij maakte 
aich gereed, om zijn Gom* 
tnentaritm over het Bevel
schrift der SnbstituHè'n of 
aanstellingen tot erfgenaam 
na den dood van den vrucht
gebruiker te doen drukken, 
toen de koning hem in 1745 
tot geregtsheer (Capitoul) 
ibenoemde. De bezigheden 
van dien post, beletten hem 
de uitgaven van dit werk te 
Voltooijen. Hij werkte mid-
delerwijl aan 'zijne Verhan
deling' over de algemeene 
leenheerschap enz., welke 
te gelijkertijd, met zijn Com-
WeMtarimn' over de'Snbsti' 
.**«««, in 12.>«o, 1767, het 
licht zagen. Deze .kundige 
«•egtsgelèerde, is in Mei 
1761 overleden* î Ien heeft te 
farys j n j ^ g >eeqe uitgave 

der (Euvres complete» etc* 
(Volledige teerhen van Feu-
GOLE), 8 dl.n in S.voinhet 
licht gegeven. V 

F«Riüs-BiBAccr.t;s (MAK» 
cus), een .tatijnsch dichter 
teCremona, in het jaar 103 
vóór J, C. geboren, schreef 
berijmde Jaarboeken, waar» 
van MACHOBIÜS eenige frag-
ntenten aanhaalt, en die geen 
groot denkbeeld van zijne 
talenten geven. Het is van 
hem, dat HORATIUS in dezen 
dichtregel spreekt; 

FURIUS hibernas cana nive coa« 
spuit Alpes, 

1 -f FURMERIUS ( B E R N A R D Ü S 

GERBRANDUS) , te Leeuwaar
den geboren, Doctor der bei
de regten, bloeide in het 
jaar 1600. Van hem zij n in 
het* Latijn beschreveij, ne
gen Vriesche Jaarboeken/ 
zijnde de lAbri tres Anna-
lium Phresicorum eerst uit

gegeven. In het eerste han
delt hij over de vorsten { in 
het tweede over de hertogen { 
en in het derde over de ko
ningen der Vriezen. Ditwerk 
is gedrukt te Franeher, in 
het jaar I6q9. Na zijnen 
dood , in het jaar 1612, zijn 
de drie volgende uitgeko
men , vervolgende den draad 
van dit verhaal, van den tijd 
van KABEI. den Groote af 
tot op het einde van KAM* 
den Dikke} en in het jaar 
1617 de drie laatste, waar
in verhandeld worden de ge-
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schillen* tusschen Holland 
en Vriesland, Deze schrif

t e n hebben verscheidene te
genstrevers ontmoet. 

> * FuRST of FüBSTIÜS (WAL-
TER)» een Zwitser uit het 
kanton Vfi, was een der 
grondleggers van de Zwit-
«ersche vrijheid. Hij veree» 
•nigde zich in 1307 met on
derscheidene zijner landge-
nooten , met het verlangen be<-
zield, om het juk van ALEER* 
TUS van Oostenrijkafteschud
den. FORST werkte gezamen
lijk met aijne deelgenooten , 
om zich van al de versterkin
gen meester te maken , die 
tegen hem g«rigt waren. Men 
slechtte dezelve en dit was 
de eerste leus der vrijheid. 

— Zie TELL en MELCHTHAI,. 

, FURSTENBERG (WlLLEM 
VON) ,' uit een der beroemd-
si e huizen van Dhttschland, 
groot-ïhëeètér der orde van 
lyijjland «n der Ztfmarddra-
gers, verdedigde dit gewest, 
tegen de wapens der Mus-
Icovieten , maar hij was,nun-
•Mr gelukkig in 1560. Men 
maakte hem krijgsgevangen 
en voerde hem naar Mosb.au,, 

^alwaar hij overleed. 

FüKSTBNBERG (FËRDINAND 
VON), Bisschop van Pader-
lorn, daarna van Munster^ 
den 21 Öctober 1626 te Bil' 
stein gejbbren , was de vader 
Siijns Volks, en de MECENAS 
der geletterden. Men heeft 
hem. onderscheidene gedenk-. 

! teekenen der oudheid te dan
ken, die in zijn diocees van 
Paderhor7i waren. Hij deed 
dezelve 4 met groote kosten 

• vernieuwen, verfraaide de
zelve met onderscheidene op
schriften, en gaf er geleer
de beschrijvingen ,van in het 
lfcht in 'zijne Mommenta 

" Paderbornensia, ex his-
'lorim'romana, francisca et 
saxonica eruta et notis il" 
lustrata, Amsterdam, 1672, 
in 4.to; eene nuttige en be
langrijke verzameling. Nog 
heeft men hem te danken, 
LaUjnsche gedichten, in het 
Lonvre, in 1684, in fol, ge> 
drukt, en door het zuivere 
des stijls, en het edele der 
denkbeelden, die eer waar
dig. De sehrijver zag deze 
prachtige uitgave* niet, daar 
hij den 6 Junij des vorigen 
jaars reeds overleed. 

. FURSTENBERG (FRANCISCUS 
EGON, Prins VON) , zoon van 
EGON, graaf van Mrsteti-
berg, Bisschop van Sfr««*f-
burg, werd den 27 Mei 16!» 
geboren. Hij was groot-de
ken en groot-proost van Keil' 
ten, en een der voornaamste 
staatsdienaars van den keur
vorst dier stad. In 166» tot 
Bisschop van Straatsburg 
verheven zijnde, vormde Ml 
het ontwerp om de Catnoln-
fce Godsdienst aldaa* her
steld te zien , en verbond 
zich aan Frankrijk, dat zich 
in 1681 van die stad mees
ter maakte. Pe Brsschop 
van Straatsburg overleed I* 

http://Mosb.au
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Keulen, den 1 April 'van 
hetzelfde jaar. 

FüRSTENBERG (WlM.EM E -
eöN, Prins VON),. broeder 
van den Voorgaande, volgde 
hem op in zijn Bisdom. Hij 
verbond zich ook aan Frank
rijk , werd kardinaal en abt 
van Sainf-Germain-deS'Prés 
te Party's,- alwaar hij den 
10 April 1701, in zijn 75..". 
jaar overleed. Hij had in 
1688 veertien stemmen voor 
hetaarlsbisdom Keulen, maar 
vorst CLEMENS van Beiferen 
behield , na een, van weers
zijde met hevigheid doorge
drongen proces, op uifspraak 
van INNOCEMIUS XI . , de over
hand op hem. Zulks was 
zeer tegen den zin van Lo-
DKWHK X I V . , en niet een 
van" de minste redenen., die 
den oorlog van 1688teweeg 
hragt, die met den vrede 
van Rijswijk in 1697 ein
digde. Deze kardinaal was 
een geleerd man, met zeer 
achtenswaardige hoedanighe
den begaafd. 

• • • . , • ' 

f FÜRSTENBERG (FREDERiE 
1
 WILLEM FKANCISCUS ,- Vrft-
heer VON), domheer te $/«»-
*ter, uit een der oudste ge
slachten van, den Westfaal-
schen adel gesproten, werd 
in 1728gehoren. Deze staats
man maakte zich, als minis
ter van den 'keurvorst MUxi-
MIMA4NFRÉDERIE, in déMun-
stersche en Keulsche landen 
beroemd» Hij voerde in alle . 

J • -• • -& tl 

takken des bestuur» verbe
teringen in, en aorgde met. 
eéaen vaderlijken ijver voor 
kunsten en wetenschappen. 
Toen aan don keurvorst', in 
den persoon van rfcn aarts
hertog MAXIMIJMMN van Oos
tenrijk , eeuen Gaadpxitof 
gegeven, werd , legde hij zij
nen post nedéf, doch Wh.te'ld 
het opzigt over de scholen. 
Zijnen, steeds nog zeer groot
ten invloed als lid van hèt 
dom-kapittel en der ridder
schap, gebruikte hij enkel, 
ooi de regering bij elke goede 
onderneming te ondersteunen. 
FÜUSTENBEUG overleefde ,de 
vernietiging van het. Hotfg-
stift Munster, daar hij in* 
1811 overleed. 

FURSTS. — Zie FoibUiN» 

FÜSEI-IER.—ZieFuzEWEB. 

Fust (ANTONMJS), leeraac 
der Sorbonne, en pasfoor van» 
Saint-Burthélemi en Sriitil-
Leu, derzelver dochter?fcèrfc, 
werd als van too'verij en los
bandigheid beschuldigd, bij 
vonnis der gereglsk'amer des 
geestelijken gebieds van zij • 
ne beneficiën beroofd. Het 
vonnis, door het primaat
schap bevestigd zijnde , b e 
gaf1 bij zich in'1619 naar 
Genev'e, -trad aldaar in den 
echt en overleed er. Hij had,, 
onder den naam van JUVAC* 
SoLONrcQUÊ  een hekelschrift 
tegen VrvuNUS, schatmeester 
en koster van 8ainl»htït i» 
3*.. 
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Het licht gegeten, ten» titel 
voerende: LeMastigophóre, 
160? , in 8.vo; en sedert zijne 

v, afzondering te Geneve," gaf hij 
aldaar in het licht: Le l<rai>c-
ArcHer etc. {De Vryschut' 
Ier der ware Kerk), 1619, 

•". in 8..vo Hij had eenen hem 
waardigen zoon, Aï&teKon-
Itantinopel Mahometaansch 
werd, om de regtsmagt van 
den afgezant van Frankrijk 
te ontduiken , die hem,over 
tene door hem bedrevéne. 
misdaad moest vonnissen. 

- F UZ. 
gemeenen Jj ver, om jonge 
kunstenaass voort te helpen y 
zijne vijf kinderen hadden 
allen hét knnsttalent huns 
vaders geërfd; doch onder 
de zonen wijd.de zich de twee
de HENDRIK, in 1742 gebo
ren , alleen geheel aan de 
schilderkunst. Deze zette 
zich, na een zesjarig ver
blijf in Rome, voor altoos 
in Engeland neder. Zijne tal
rijke schilderstukken meest
al uit SHAKESPEAR, MK/TON 
en DANTE genomeir, zijn door 
verscheidene Engelsche kun
stenaars in het koper gebragf. 
Hij heeft zich mede als schrij
ver in het vak van kunst 
bekend gemaakt, was hoog
leeraar aan de kunst-akade-
mie te Londen, en, gedu
rende eenigen tijd., haar voor
zitter. —-. Een 'andere zoon j 
JOANNES RÜDOLP, te ZuricA 
in 1709 geboren, en in 1793 " 
overleden j was zeer ver in 
het miniatuurschilderen, en 
heeft ook zeer goede teeke-
ningen met zwart krijt, naar 
RAPHAEL en andere groote 
meesters, geleverd. Nader
hand hield hij zich meestal 
met het letterkundig vak dei-
kunst bezig, en gaf in 1763 net 
algemeen e Kunstier - Lexi
con , waaraan hij 30 jaren 
gearbeid had, in het. Iiob».-
De nieuwe uitgave verscheen 
in 1779, in foJ., en werd, 
sedert 1786, door zijnen zoon 

. HENDRIK voortgezet. 

FUZELIER (topEWMK)» to.' 
Purijs in 1672geboren, be: 

•j-Fuszu (JOANNES CASPAR) , 
éen voornaam Zwitsersch 
schilder, in 1706 te ZuricA 
geboren en in 1782 overleden. 
Zijne portretten verwierven 
eene algemeene goedkeuring, 
en xijn door HAID , PREISZIJER 
en anderen gegraveerd ge
worden. Hij was tevens 
schrijver in het vak der kunst, 
en men heeft van hem in 
hetHoogduitsch , eene'öé-
ichiedenis en af beelding der 
lette kunstenaars in Zwit
serland , in 4 deelen; een 
Beredeneerd verslag van de 
voornaamste Plaatsnijders 
en kunne werken, en eene 
Verzameling van Brieven 
van WINKELMAX, aan zijne 
vrienden in Zwitserland: 
ook heeft hij met eene Voor
rede van hem zelven, uitge
geven : Gedachten over het 
schoone en den smaak in de 
Schilderkunst, van den rid
der MENGS, waarvan deze 
hem het handschrift gezon
den had. Hij bezat eenett on-

http://wijd.de
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oefende van kindsbeen af, 
de letteren. Hij was geza
menlijk met u BRJJYÈRE de 
uitgever van den MKUCCEIUS , 
van de maand November 1744 
tot aan zijnen dood den 19 
September 1752 voorgevallen. 
Deze schrijver werkte alleen 
of in gezelschap Voor' al de 
tooneelen van Parijs. In 
zijne Conrt.de, .litférature, 
stelt LAHAWE FuzELiÊn voor 
als een' man, wiens aanma* 
tigingen zijne verdiensten 
Verre overtroffen*: en , als de 
koelste en platste rijmer...., 
die in de opera, sprookjes 
bij Wijze van zameaspraken 
beeft doen zingen." [FUZK* 
MBR vervaardigde voor de-
Verschillende tooneelen van 
Parij» moet dan 36 stukken, 

waarvan bet minst slechte 
is: het Blijspel MoMVS fa-
buliste, dat opgang maakte. 
Hetzelve is eene criiiek op 
de fabelen van LAMOTTE]. 

•j; FïT (JÓANNES) , een schil» 
der in 1625 t&*Antwerpen ge
boren, muntte vooral uit in 
heé voorstellen van Levende 
of'doode Dieren, Bloemen 
en VrwJiten*. Het jaar en 
de plaats Van zijnen dood, 
zijn onbekend. Het muséum 
van Frankrijk bezit drie 
zijner schilderijen, zeer ge
schikt,.om den roem teregt-
vaardigen, die aan zijne ove
rige' voortbrengselen wordt'" 
toegezwaaid , w"aarvan de 
meeste in België worden ge
vonden. 

f) fï4 
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, zoon van OBED , 
begaf zich naar Sic/tem niet 
oogmerk, om de .inwoners 
dier stad tegen de verdruk-
Mng en de dwingelandij van 
ABIMEI,ECH té verdedigen en 
hen van-dezelve te bevrij-. 
den; maar bij zag zich óp 
eene onwaardige wijze ver
raden, door eenen zekeren 

• ZKBüii, die door den raad, 
welken hij aan AniMEtECii 
gaf, de, oorzaak was, dat 
GAAL geslagen, op de vlugt 
gejaagd, werd', en dat zijnd 
legerbenden in de pan ge
hakt werden.* .GAAI,, weder 
in Sic/iem gekomen •zijnde, 
werd er met zijn gevolg, 
door ZEBV'X, uit verdreven. 

. f GAASBEEK (JACOBÜS VAN) , 
Heer van Gaasbeek, Pnttefi, 
$trijen,Wïjk bijDuurstede, 
Abhoude, enz. .Na zich ver-
scheiden malen tegen den Bis
schop verzet te hebben, moest 
"JL em, **n&*V$ktW#k en 
Abhoude afstaan. Hij wordt 
beschreven als een zeer oir-
rnstig mensch geweest te zijn, 
en met minder driftig; welk 
laatste ook oorzaak van den 

,dood van zijnen eenigen zoon 
was. Vaderen zoon, béide 
te paard zittende, meende 
de oude man dat zijn zoon 

— G A B , 

r. 

geene genoegzame' ridderlij
ke houding vertoonde, waar
over hij driftig wordende ,«iet 
zijnen stok of zijne roede naar 
hem sloeg, en hem zooda
nig aan de slaap des hoofds* 
trof, dat hij dood ter ïi^der 
viel. Dus overleed JACOBÜS 
zonder wettige erfgenamen, 
in het jaar 1459 of 1460;, 
latende echter verscheidene 
natuurlijke kinderenna. be
nige zijner vleijers noemden 
hem Prins van Gaasbeek. 
Anderen verhalen van hem „ 
vele grollen. 

GABALIS. -~ ZieVn-ï-ARS 
(de Abt JOE MONT-FAUCON DB> • 

GABATO (SEBASTUAN) , bij
genaamd Nauclerus, ver
diende dezen titel door zijne 
bekwaamheid in de scheep
vaart. Hij was te Venetië 
geboren; 'doch verliet zjjn 
vaderland, om zich te Bris-
to{ in Engeland neder te 
zetten. Hij beprrfefde bet 
eerst eenen weg naar Jtie-
riha te volgen , verschillen
de van dien, welken Cimj-
STOPHOBUS COLÜMBÜS hield» > 
COJCÜMBÜS zeilde steeds naar 
de Kanarische eilanden, 
vandaar naar de Aporische, 
en kwam altijd langs bet 
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;Zuid»westen ' i n Amerika. 
•GABATO integendeel was yan 
gevoelen, dat men veel spoe
diger en piet minder moeite 

' zoude aanlanden, indien men 
, 4 steeds nkar het Noord-wes

ten stevende; en hij bedroog 
zich niet. HENDRIK VII. gaf 
hem in 1496 , drie koopvaar
dijschepen , met welke hij 
«hetland van Lpèrador ontdek
te. Men kan ovejr dien beroem
den Zeevaarder raadplegen het 

, Leven van HENDRIK VII Jdoor 
den kanselier^, BACO. 

- GABBARA, een reus , die 
eene lengte van 9 voeten, 8 
duimen had en over welken 
PLINIUS Spreekt. Ten tijde 
van keizer CJCAUDIUS voerde 
men hem uit Arabië naar 
Botne. Het is waarschijn
lijk, dat de grootte r hem 
door PHNIDS gegeven, over
dreven i s , zoo als de mees
te zijner berigten zulks zijn; 
voor het overige is zulks om-• 
trent de grootte van GOLIATH. 

GABINUNÜS, een beroemd 
f edenaar, onderwees onder 

. het bestuur van VESJPASUNUS , , 
gedurende bijna 20 jaren, 
«net veel lof de welspreek-
kunde in Gallië: Hij was, 
volgens den heiligen HIER.O-
NSMUS, een stroom van wel
sprekendheid. Deze Kerk
vader verwijst diegene, wel
ke de kieschheid en sïer-
«jkheid des stijls beminnen,, 
tot*de verzameling der rede" 
voeringen van GABÏNIANUS. 

D 

Deze redevoeringen bestaak 
thans niet meer. 

GABINIUS (Aotüs) , Ro-
meinsch Consul, in het jaar 
58 vóór J. C, noodzaakte, 
jrta door de kuiperijen- Van 
CI.O»ÏÜS , het landvoogd!}* 

j, schap Van Syrië'm Judea 
\ te 'hebben »bekomen; AI»EX-

ander, zoon van ARISTOBU» 
M I S , koning van Jtidea, om 
den vrede te vragen , hér-

i stelde HïBCANÜs in de' h«o-
I ge priesterlijke waardigheid, 

•en; gaf de rust aan Judea 
weder. Hij wendde vervol
gens zijne wapenen tegen de 
Partners; maar daar PTOLE-
MEÜS AULETES hem 1000 ta
lenten had.aangeboden, om 
op den troon van Egypte te 
worden hersteld, trok hij 
naar dat rijk. De hebzucht 
was de ziel van al zijne on
dernemingen. Hij verleng
de den oorlog zoo lang ais 
hij kon; aan ARCIKXAUS» 
den vjjand van PTOLËMEUS, 
kwamen deze vertragingen 
duur te staan. ARCHEJCAUS 
in een gevecht gesneuveld 
zijnde, stelde GABINIUS zy-
nên mededinger in het bezit 
van zijn rijk. In Rome te
ruggekeerd , werd hij van 
geldafpersingen beschuldigd 
en verbannen. CICERO, die 
hem gedurende zijne afwe
zigheid had willen doen ver-
oordeelen, verdedigde hem 
toenmaals, en hield, op ver
zoek van POMPEJÜS, eene vuri-

„ e& redevoering te zijnenjvoor-
d 5 
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. deele. GABIN|TJS overleed te 
Salotte in het jaar 40 vóór J. C. 

'' ' \ . 
GABÖB. — Zie BETHLÈN-

•GABOR. 

| Verdediging der verkering» 
welke de Grieken aan h*t 
brood en den wijn bewijzen j 
welke men wil consacreren, 
wanneer men dezelve in het 
heiligdom brengt; e*nè f er* 
handeling wer het gebruik 
der gekookte groenten;) enz, 

GABBiëi., * SIOMTBS* eea 
geleerd Maroniter-monnik » 
te Eddeiii «en stadje vart, 
den berg TAbanon, geboren , 
Hoogieeraar der Oosterscbs 
talen te Rome, Werd in 1614 
naar Parijs beroepen, om 
aari den polyglot-bijbel van 
1M JA* te arbeiden. Hij was 
het, die de Syrische en Ara* 
b'wcke bijbels leverde, in 
dezen polyglot gedeukt. Hij " 
had dezelve volgens* hand» 
schriften afgeschreven, en 
er t door eenen orfbegrijpe-
lijken arbeid, dé pimtklin-
kers in geplaatst, welke, men 
ei'; in ziet, benevens eene 
Latijnsche vertaling. Deze 
bekwame man overleed te 
Parijs, in 1648, in den ou
derdom Van 72 jaren» a s 
koninklijk hoogleeraar in de 
Syrische en Arabische talen. 
De geleerden dier hoofdstad . 
maakten zich onder- hera "» 
de kennis dier beide sleu
tels tct dé geleerdheid be
kwaam. Hij had niet tot 
het einde het opzigt over den 
poIyglot-Bijbei van M JA*< 
Nadat deze voorzitter in on-
eenigheid met hem geraakt 
was, betiep hij ABBAHA« 
•ECCMEJMMÏNSIS (zie dat arti
kel) om hem te vervangen. 

GABRlè'i-SEVEBUS f te Mo' 
ttembasië, eertijds Epidmi* 
ras, eëne stad 'van den Pe-
laponesus of Mórea, gebo
den, in 1577 tot Bisschop 

'van Philadelphia gezalfd, 
verliet Aie kerk, waarin 
zee* weinig Grieken waren, 
om zich naar Venetië te be
geven. Hij werd Bisschop 
der in het grondgebied der 
republiek verspreide Grie
ken. Men heeft van hem 
onderscheiden» godgeleerde 
Werken, in 1671 j in 4.to> 
door RICHAKD SIMON, in het 
Grieksch en Latijn, met aan
merkingen in het licht gege
ven , in welke hij bewijst, 
dat men dien Bisschop'niet 
in den rang der met de 
Btiömsche Kerk. vereenigdé 
Grieken kón opnemen, wijl 
hij tegen. de kerkvergade
ring van Florence heeft ge> 
Schreven. Ofschoon den JU-
tijnen niet zeer gunstig, 
nam de Grieksehe Prelaat, 
even gelijk zij , de Transub-
ttantidtie aan. Men ziet 
«niks duidelijk in zijne Ver
handeling over de Sacra
menten, en thans komt men 
«r , zelfs onder de Protes
tanten , in overeen, dat zulks 
oe algemeene en eenparige 
leer der Grieksehe kerk is. 
««andereschriften, in deze 
verzameling bevat, ;zijn eene 
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GABRiëi SIONITES vertaalde 
ook.nog de Arabische'aard-
rijkskunde, Geographia Nu* 
bieiisis genaamd , van ABOÜ 
ABDALLAH MOXUMED EüKlS-
SI, 1619, in 4 to , en gaf 
eene Arabische Spraakkunst 
in het licht; hij werd in de» 
ze beide werken geholpen 
door JOANNES HESRONITA , 
een' Maroniter 'monnik. Met 
VJCTOR SCIALAC van Greno-
ble, gaf hij de Psalmen van 
UAVID , uit het Arabisch 
(in het Fransch) vertaald, 
in het licht. 

GABRiet(JACOBUs), bloed
verwant en kweekeling van 
den beroemden MANSARD, 
maakte zich zijnen meester 
waardig. Hij bragt het ge
bouw van Caoisr en de 

.Koninklijke brug {Pont 
Royul), door zijnen vader , 
bouwheer des konings, be> 
gonnen, ten einde. Hij le
verde het ontwerp tot den 
Afloop van het water van 
Parijg, en de plannen tot 
«en aantal openbare gebou
wen, onder welke men telt, 
die van het Stadhuis, van 
net Hof van het landsge-
Tègt* en van den hlokketo-
ren van Rennes; van het 
Stad/mis van Dij on, van de 
Zaal en Kapel der staten 
enz. Hij wad te Parijs in 
1667 geboren, en overleed 
aldaar in f l 742. 

GABRIEÏ.» (N.)» e e n 

Koomsch Prelaat, tri* «ene 
adellyke familie» liet zich 

verierdeif door eenen zekeren 
doctor OUVA, die zich met 
de zwarte kunst bezig hield. 
Zij werden met eenige hun
ner aanhangers, onder Paus 
ALEXANDEU VIII, in hech
tenis genomen. Zij. beken» 
den , dat zij nachtelijke bij
eenkomsten hielden , 'in wel
ke zij den duivel menschen-

.'bloed, gemengd met hosriën 
en overblijfselen der, Heili
gen offerden. Men beschul
digde hen nog van 'andere 
niet minder gruwelijke mis
daden. De meeste der on* 
gelukkige aanhangers van 
OLIVA werden tot eene een* 
wigdurénde gevangenis ver
oordeeld. GABRiëM (verloor 
al zijne kerkelijke inkoms
ten en waardigheden, en* 
werd in een kasteel opge
sloten , waarin hij tot op het 
einde der 17.« eeuw leefde. 

GABRlè'rXE VAN BoüRBOM» 
dochter van LODKWWJC TAN 
BOURBON I . , graaf van 
Montpensier, huwde in I48S 
met LojtawiJK »B Z>A Tué-
•omuuB, in 1525, in den 
slag van Pavia gesneuveld. 
Uit dit huwelijk werd ge
boren i KAREI. , graaf van 
Talmend, in 1515, in den 
slag van Marignan gedood. 
Zij overleed op het kasteel 
van Thouars in Poitott, in 
December 1516. Er beslaat 
van haar: 1.° Inslrwtion 
etc. (Onderrigiing der jonge 
maagden)* — 2.° La Tempte 
etc. (De tempel des heiligen 
Geettes). — 3.° Voyegeetc. 
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(De reize des BoèteUngs). 
«— 4.o Contemplaiioi),s,etc. 
(Bespiegelingen der god' 
vruchtige ziel over de ge
heimen der menschwording 
en des lijdem van J. C.), 

-en andere godvruchtige wer
ken in handschrift. Deze 
vorstin bezat even zoo vele 

; deugd als schranderheid. 

' V'GABRlè'LLB D ' E S T B E E S . — 
Zie ESTRÉES. 

GABRÏEJCLE DE VÈRGY. — 
Zie JFAÏEL. • ' ' . 

•f GAERIELU(CATHARINA)i 
eene der beroemdste zange
ressen van de 18..e eeuw. 
Zij werd in 1730 te Rome 
geboren , was eene leerlinge 
van den groóten PORFORA ; 
zong in 1745 op het tooneel 
van Liicca» en was het voor
werp vanalgemeene bewon
dering. Keizer FRANGISCIJS 

;I. beriep haar naderhand 
naar Weenen, waar het on
derwijs van METASTASIO ha
ren aanleg voor de. kunst 
van gebaren en het recitatief 
verder voltooide. Jammer was 
het, dat haar schoon en uit
muntend talent met veel ei-, 
genzinnigheid gepaardging, 
Waarvan het volgen"de geval 
ten bewijze kan verstrekken. 
De onderkoning van Sicilië, 
haar, benevens den voornaam-

f sten adel van Pqlermo, ,op; 

zekeren tjjd ten maaltijd ge-
nopdigd hebbende", liet'haar, 
toen zij op het bepaalde uur 
niét verscheen, boodschap

pen, dat het gezelschap pp 
haar wachtte; doch men vond 
haar lezende, te bed liggen; 
terwijl zij zich alleen ver
ontschuldigde met voor te 
wenden, dat zij de uitnoo-
diging geheel en 'al.verge
ten had. De onderkoning 
zou haar deze onbeleefdheid 
nog vergeven hebben; maar 
toen het gezelschap zich des 
avonds naar den schouwburg 
begaf, speelde zij hare rol 
allerslechts, en zong al'ha-
rè aria's Sotto voce, waar
over de v.oirst/ZÓo moeijelijk-
werd, dat hij dreigde haar ( 
te zullen straffen, en haar, 
toen zij hierop nog halsstar
riger 'werd ,'• in eene gevan
genis liet opsluiten. Gedu
rende dien tijd gaf zij kos
telijke maaltij'den, betaalde 
de'> schuld der arme gevan
genen , en deelde, met een 
medelijdend hart, aanzien, 
lijke sommen gelds uit. Men 
was genoodzaakt om toe te 
geven , zoo dat zij na"ver-
loop van 12 dagen, onder 
de luide toejuiching der ar
men , weder op vrije voeten 
gesteld werd. Zij kon nooit ' 

tbesluiten, naar Engelamli^ 
'gaan, omdat, zeide zij , «K 
daar niet mijn eigen mees
ter zijn zoude; want, in
dien ik het in mijnnoota 
krege, om niet te, zingen, 
zou hét volk mij beleedrgen, 
of welligt mishandelen, wes
halve ik hier liever gerust 
wil slapen, al ware het dan 
ook in den kerker. In het 
jaar 1765 beriep haar de 
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keizerin CATHABINA, naar 
Petersburg, en maakte met 
haar eene overeenkomst voor 
den tijd van 2 maanden. Op 
flë. vraag_ van hare majesteit, 
wat zij voor ha.ar loon be
geerde, vraagde zij 5000 du
katen , waarop de* vorstin in 
verbazing ujtriep: » vijfdui
zend ducaten! zoo veel geef 
ik aan geen en mijner maar
schalken , " waarop de zan
geres antwoordde: » dan 
moet uwe Majesteit maar 
eenen harer maarschalken 
laten zingen." : De kei
zerin zag zich genoodzaakt, 
om haar de gevraagde som 
te voldoen. Omtrent het ein
de van 1780 reisde zij naar 
ftfflane, waar zij al hare 
krachten inspande, om MAR-
CHESI te, overtreffe'n en hem 
den voet te ligten. De zan
gers, over het algemeen, 
waren beschroomd, om met 

, haar te spelen. PACCHIEROT-
Tl achtte zich verloren, toen 
hij voor de «ersté maal met 
haar ten tooneele verscheen. 
Zij zong eene voor hare stem 
volkomen, geschikt^ Bravour 
aria, en ontwikkelde daar
in haar geheele talent in zulk 
eene uitgestrektheid, dat 
PACCHIEROTTI , met luide 
zuchten, achter de scher
men vlood, en niet dan met 
moeite bewogen werd, óm 
weder op te treden. Hij 
speejde de rol van minnaar 
en zong met zulk een diep 
gevoel eene ar ia , welke hij 
aan GABRIEMJ r igt te , dat 
«o» wel* zij als de toe

hoorders daardoor ten sterk
ste bewogen werden; van 
Milane begaf zij zieh naar 
Rome, alwaar zij in 1796 
overleed. Üngenvijfeld heeft 
deze zangeres de alles over
winnende kracht harer stem 
het volkomenst, in 1745,» 
te Lucca ontwikkeld, waar 
GÜADAOSNI haar held op het 
tooneel en in de muzijkzaal 
was. 

•f GABRIEWU (FKANCISOA) , 
bijgenaamd I A GABRIEU,INA , 
om baar van de voorgaande 
te onderscheiden, werd te 
Ferrara in 1755 geboren, 
en door haren vader in 1770.. 
n̂ aar Venetië gezonden,, om 
hare fraaije stem in het toon-
kunstig gesticht van ö#pe* 
dalètto te doen hooren, en 
ontving lessen van SACCHI-
NI. Zij begon in 1774 op 
het Venetiaansch tooneel van 
den H, SAMUEI., en na in 
verschillende steden van Ita
lië de toejuichingen van het 
putyiek te hebben ingeoogat, 
begaf zij zich naar Londen, 
vertoefde er eenige jaren, 
en ging eindelijk naar Ve
netië, alwaar zij in 1795 
overleed. 

GABBINI (JVICOLAAS)-, bij-
•genaamd RIENZI, te Rome 
van geringe ouders geboren, 
doch ijdel en listig, liet 
zich door de Romeinen naar 
CIEMENS V I . , te Avignon 
zenden,.om dien paus te be
wegen , naar Rome terugt*-
komen. PETBARCHA verge-
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«elde hem; de dichter bood 
den Opperpriester eén schoon 
LatijnscK dichtstuk aan, en 
GABRINI hield voor hem eene 
welsprekende • redevoering. 
Maar deze laatste, wiens 
geest veel meer opgewonden 
was, dan die van. PÉTKAR-
CHA, maakte van het parle-

• ment, dat te Rome gehou
den: werd, om het verslag 
van het gezantschap van A-
vignon aan te hooren, eene 
Wezenlijke club van zamen» 
zweerders tegen de pause
lijke magt, Deze vermetele 
zoon eens molenaars, en voor 
wien de post. van Notaris 
vroeger eene, fortuin was ge 
weest, bewoog dè Romeinen, 
em de oude waardigheid van 
volkstribuun te herstellen , 
en deed er zich met toejui
ching toe benoemen. Hij 
vleide )hen met de ijdele 
hoop, van Home in deszelfs 
ouden luister te herstellen, 
van op nieuw deszelfs ge
bied over .de geheele wereld 
uittebre.iden, en verklaarde, 
dat bet gezag jen de verkie
zing des keizers aan dit ko
ninklijk volk toebehoorde, 
voor hetzelve op eenen be
paalden tijd, al de vorsten 
oproepende, die beweerden 
legt te hebben, of tot het 
bestuur of tot de verkiezing 
des keizers. Hij oefende 
in den beginne eene stipte 
Kegtvaardigheid uit, vervolg
de onophoudelijk de itrüik-
roovers , die door verschil
lende Heeren beschermd wer
den» en nam zulke kracht

dadige maatregelen ter hand* 
having der openbare rust, dat 
men, zoo wei bij nacht als 
bij dóg, overal in volkomene 
veiligheid kon gaan. Maar 
daar hij zich weldra door 
zijne moedwiliigheid, zijne 
gierigheid en zijne wreed
heid algemeen (gehaat had 
gemaakt, werd'hij uit JBo-
me verdreven, dwaalde ee* 
nigen tijd als een vlugteling 
rond, viel vervolgens in de 
magt des pausës', die hem 
te Avignon liet gevangen 
nemen, alwaar hij tot aan 
den dood van CLKMENS VI. 
in de kluisters bleef, • De 
.volgende paus stelde hein 
weder in vrijheid,, en zond 
hem als Senator naar Rome 
terug, in de hoop van zich 
van hem met voordeel tegen 
eenen tweeden dwingeland 
te bedienen * BARONCELM ge-
narimd, die door het volkin 
stukk*n werd gehouwen- 'M 
verloop van vier maanden;, 
onderging RiENZi, pp den* 
Öctober 1354 hetzelfde lot, 
wijl hij zich op nieuw aan 
alierlei onregtvaardigheden, 
knevelarijen en gewelddadig
heden had overgegeven. > a* 
deze wanorden, zegt een 
geschiedschrijver, en f° 
vele andere, welkedehoofd
stad der Christen-wereld be
droefden, waren het ••»«• 
werksal van het noodlotuge 
besluit, waardoor ,de pause
lijke residentie ,naar JW£ 
iïon werd verplaatst. . ^ W 
alsof de onheilen, J i e j r 
voor de kerk uit rootfw*1-
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den, niet voldoende waren 
om deze onvoorzigtigheid te 
Straffen, en om de Paussen 
te waarschouwen van naar 
hunne zetels terug te. kee-
ren, moest Rome ter prooie 
zijn, aan de factiën , en de 
treurigste regeringloosheid." 
De geschiedenis van GABIU-
NV, is door FORTIFIOCCA , ee
nen gclijktijdigen schrijver, in 
het Italiaanse» beschreven. 

GABURET(NICOI.AAS),-heel
meester van koning I^ODE-
WIJK X I I I . maakte zich niet 
minder beroemd door de op-
regtheid zijner zeden, dan 
door zijne'bekwaamheid in 
zijn beroep. Toen men ver
l i g t was, plaatsen in ge
reedheid te brengen, om er 
diegene in op te nemen, 
Welke door de pest waren 
aangetast, werd GABURKT , 
in 1621 benoemd, om de
zelve te besturen. Hij ge
droeg zich in zijne bedie
ningen» bijna evenzeer en 
ais een verlicht zendeling» 
die de zielen tracht te ge
nezen, en als een bekwaam 

, heelmeester t d;e zich met 
Vl|jt op de genezing der lig-
«hamen toelegt. Hij over
leed in 1662, in eenen zeer 
gevorderden ouderdom. 

GABY (JOANNES BAPTISTA), 
«en Franciscaner monnik én 
«nssionaris, werd in 16*° 
geboren.. Hij was overste 
*n het klooster van Loehet, 

• en ia 1686 deed bij eene 
feis «aar Senegal, alwaar 

hij onderscheidene bekeerin
gen bewerkte. Bij zijne te-

- rugkomst in Frankrijk, gaf 
hij. een Verslag wttMgri* 
tië in het l icht , bevattende 
eene naauwkeurige beschrij
ving Van dëszeifs koningrij
ken met de ontdekking der 
rivier Senegal, enz. Parijs, 
1689, in 12.mo De schrij
ver doet deze rivier uit het 
Meer Bornou , en niet uit dea 
Nijl voortkomen, zoo ats 
onderscheidene aardrijkskun
digen zulks beweerden. Maar 
nieuwe ontdekkingen heb* 
bén bewezen, dat deze bei
de rivieren, derzelver oor
sprong in dezelfde bergke» 
ten hebben. Ofschoon het 
verhaal van pater GABYzeer 
beknopt i s , vindt men er 
echter belangrijke bijzonder
heden in , over de godsdienst 
de zeden en gebruiken der 
Negers. Hjj is in 1710 o-
verleden. 

GAOON (FIUNCISCUS) , de 
zoon van eenen koopman t« 
Lyoti, in 1667geboren, wa» 
eerst pater van het Orato
rium, verliet die Congrega
t i e , om zieh aan de dicht
kunde ©vertegeven. Hij be
zat vele ongedwongenheid; 
men zegt zelfs dat REG-
NABD , wanneer hij haast had, 
hem gebruikte,' om «enige 
bedrijven zijner blijspelen te 
berijmen; tiiaar deze gemak-
kelijkheid was hem noodlot-
tig, hij bediende eich van 
dezelve, om.zich door zijne 
hekelzuchtige inborst Ie doen 
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medesiepen. Er komen, wél 
is waar, soms goede dingen 
in zijen Hekeldichten voor, 
maar nog meer slechte. De 
meeste betreffen slechts Klei
ne , in hunnen tijd vergete-
ne, en zelfs thans* nog on
bekende schrijvers. Zijne 
voornaamste schriften zijn:-

ï.°"Le. Poè'le etc. (Dé dich
ter,-zonder blanketsel, of 
hekelende verhandeling over 
allerlei onderwerpen), 2dl.n 
in 42.m°,; 1696. Eene ge
vangenschap van eenige maan -
den was de prijs der hekel
schichten , waarmede dit, bo
vendien vrij zwakke, werk 
doorzaaid is. •— 2.° Eene 
Vertaling van ANACRÉON in 
fransche verzen, in 12.mo 
GACON verklaarde den Griek-
schen dichter naar zijne wij
ze: hij verdronk den tekst 
in gewaande bijzonderheden 
over den schrijver deszel-
ven, en in eene menigte he
kelachtige aanmerkingen, in 
welke hij zich minder toe
legde , om zijn oorspronke
lijk te verklaren, dan om 
lieden te kwetsen, welke 
hij niet beminde. ~ Z° De 
Anti'RöussEAU, of beoor
deelende geschiedenis des te' 
vens en der werken van 
ROVSSEAÜ, in dichtmaat en 
owrijm. I)it is een zwaar 
deel in ^.""o, zamenges'teld 
uit rondeaux „ en hekelzuch-
tïge aanmerkingen. Rous-
SBAU wreekte zich over dit 
schotschrift, door onder
scheidene bijteride puntdich
ten» •— 4.° HOMERUS ge

wroken ,. in 12.mo, tegen LA, 
MOTTE. — 5.° Fabels van 
LA' MOTTE , in fransche 
verzen vertaald in het hof' 
f ij'huis van den Par namis, 
in 8.vo Onder al de boer-
terijen van GACON, is deze 
de minst slechte. — 6.°! 
Meer dan 200 berijmde, on
derschriften voor de door 
DES ROCHERS" gegraveerde 
portretten. Op het einde 
zijner dagen aanvaardde GA
CON hel geestelijk gewaad. 
Hij verkreeg het'prioorschap 
van Baillon, bij Beanrfiont 

> sur Oise, alwaar hij in 
1725, overleed. Zijn stijl is 
flaauw, grof en langdradig 
,in proza, en hard en krui
pend in dichtmaat. Hij be
haalde echter in 1717 'den 
prijs der franscheAkademie 
maar vele andere weinig be
duidende schrijvers hebben 
ook die eer gehad. 

GAD, zevende zoon van 
JAKOB door ZBLPHV T r 
in het jaar 1751 voor J- U 
geboren, en was het hooltt 
van eenen stam van zijnen 
naam, die dappere mannen 
voortbragt. Zijne kinderen 
verlieten 'Egypte, ten getale 
van 45,650, alle in staat om 
dé wapenen te dragen. 

GAD, een profeet, we«£f 
DAVID door SAÜL vervolgd, 
raadpleegde, om te weten, 
of hjj «ch in eene vesnng 
moest opsluiten. D« P*. 
feet raadde hem *"&* *' 
Hij bood aan DAVID, opw 
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vel van God, de keuze van 
den hongersnood, den oor» 
log oi; de pest aan, om dien 
Vorst te straffen; wijl hij 
uit ijdelheid, en ondanks zijn 
verbod, de volkstelling had 
gedaan. Nadat DAVID de 
pest gekozen had, raadde 
GAD hem aan , een offer aan 
God op te dragen, ten ein
de deszelfs gramschap te be
vredigen. 

GAnni-GfjoDDO (ANGELO), 
- een Floreniijnsch schilder , in 

1312 geboren en in den ouder
dom van 73 jaren overleden, 
muntte uit in de ingelegde 
schilderkunde. Zifne werken 
?ijn in verscheiderié steden 
van Itaïië en vooralte Rome 
en Florence verspreid, Hij 
Werd in zijnen tijd niet injde 
teekéning geëvenaard. GADDI 
hield zich met èene vrij zon» 
derlinge wijze van arbeid 
bezig* hij liet eijerschaien 
met verschillende kleuren 
verwen, en gebruikte de
zelve vervolgens met veel 

^ geduld en kunst, om ver
schillende onderwerpen voor 
te stellen. 

GAHDI (TADEO), zoon van 
den voorgaande, kweekeling 
van GIOTTO , een goed 
schilder en bouwkunste
naar , overleed in 1352, in 
den ouderdom van 50 jaren. 
Het is volgens zijne teeke-
ningen, dat eene'der brug
gen werd gebouwd , weike ., 
men te Florence ziet» en I! 
' X . 0JBKI. , E 

die Ponte Veechio ge
noemd wordt. Bij werd oofc 
in dezelfde stad gebruikt j 
om het bouwen van den to
ren van Santa MARIA del 

Jiore i door GIOTTÖ begon
nen te vóltooijen. Er blij
ven ook van dezen meester 
eenige schilderstukken over. 
Hij legde er zich vooral op 
toey om dehartstogtén uitte-
drukken, en slaagde hierin 
niet kwalijk: men bespeur» 
de ook vele genie in zijne 
zamenstelling. 

GADROIS (CtAumus), een 
Parijzenaar, bestuurder van 
het ziekenhuis van het le
ger van Dwitschland, over
leed in 1678, naauwelijk» 
36 jaren bereikt hebbende. 
Hij was de vriend van doc
tor ARNAUM». BASIN, re
kwest-meester , en bewind
hebber des legers van 
f)uiUchhnd', nam hem bij 
zich in hoedanigheid van 
secretaris, en gaf'hem' twea 
jarep later het bestuur van 
het ziekenhuis des legers, 
te Jf/eta gevestigd. GADROIS, 
de zieke soldaten en officie
ren bezoekende, werd door 
eene ziekte bevangen , aan 
welke hij overleed. Men 
heeft van hém verscheidene 
wijsgeerige werken: de meest 
bekende zijn eene kleine 
Verhandeling over den in
vloed der sterren , in 12.nl°, 
on een wereldstelsel, 1675. 
in 12.mo. Zijne schriften 
worden weinig geraadpleegd, 
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•wijl 'GADROIS voor de wijs
begeerte van DESCARTES zeer 
was ingenomen j en dat de
ze wijsbegeerte, de vracht 
tier verbeeldingskracht van 
haren uitvinder, veeleer dan 
van J e beoefening der na- ! 
'tuur, thans niet anders meer ' 
wordt beschouwd, dan als 
een ouden roman, d i e , 

w e l is waar, geest ig, doch 
•van alle waarschijnlijkheid . 
ontbloot is , 

GABTANÜS (Heilige), te 
Wicence , in 148U , uit eene 
beroemde familie geboren, 
deelhebbend protonotaris o-
posto'licus, oefende dien post 
te Rome n i t , toen hij het 
plan vormde, om eene nieu-
tore orde van reguliere gees-

.* telijken antestellen. JOANNES 
PETRUS CARAFFA , aartsbis
schop van T/ieate of Chièti, 
later paus , onder den naam 
van f AiJWiS IV. , BONIFACIUS 
Cou,i , een MiJaneèsch edel-
•man, en PAUÏ-US JDE GHIS-
MSRI vereenigden zich met 
hem, om het gebouw te be
ginnen* Het doel der nieu
we Congregatie was voor
namelijk, om er aan mede 
te werken, ten einde aan 
de geestelijken den geest van 
hunnen staat ïnteboezemen, 
aioiri de opkomende kette- : 

rijen te bestrijden , en voor
al om de zieken bij tè staan,, 
en de misdadigers naar de 
strafplaat* te vergezellen. 
Een der punten dezer instel
l ing , daargesteld, om de 
mehschelijke ellenden ie ver- I 

i igten, was van niet in te 
zamelen , en niets te vragen. 
De vier stichters, GAÖTANÜS 
aan het hoofd, legden den 
14 September 1524, in de 
kerk van den heiligen PE
TROS op het VaUkuan , hun
ne geloften af. Paus CLK-
MENS V i l t , had twee maan
den vroeger, eene goedkeu-
rendebui le , dezer orde van 
reguliere geestelijken» The» 
atp'nen genaamd (wijl CA
RAFFA, hun eerste overste, 
ten titel van aartsbisschop, 
van T&eate behield) uitge
vaardigd* GiAëTANus was o-
verste na hem, en overleed 
heiliglijk te Napels, in 1547, 
het 23ls« jaar der stichting 
zijner orde , aan de gevol
gen zijner strenge levens
wijze, gepaard met zijne aan* 
houdende •werkzaamheden. 
Bij het aannaderen. van zij
non laatstenoogenblik. raad
den de geneesheeren hem 
<aan, van de gewoonte nfte-
zien, oin op planken te hg-

'gen. » Mijn Verlosser is aan 
het kruis gestorven, ant
woordde bi j , laat " » H e n 

minste op asch sterven.' In 
1629 werd hij zalig verklaard, 
en door CI,E.MENS X . , in ' °7 *» 
gecanoniseerd; doch zijne 
Canonisatie-bulle werd eerst 
in 1691 afgekondigd. Zijn* 
overblijfselen worden in de 
kerk van den heiligen PAÜ-
I Ü S te Napels bewaard. Men 
heeft verscheidene Brieven 
van den heiligen GAÖTANUS. 
Acht derzelve zijn San LAU
RA MIONA'NA gerigt, eene 
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Augustijner Religeuze Van 
Brescia, in 1525, in den 

, geur van heiligheid overle
den; Dezelve zijn gedrukt 
in de Geschiedenis van het 
klooster dier Religieuzen, 
1764, in 4.to De andere ko
men in de Geschiedkundige 
Memoriè'n over het Leven 
van den Heilige voor, door 
pater ZINELU Renette, 1753, 
in 4.to Het Goddelijke vuur, 
waarmede GAÖTANUS ont
vlamd w a s , openbaart zich 
in zijne Brieven. De abt DK 
BARBAL , vikaris vmSaint' 

• Merry, te Parijs (dien men 
niet moet verwarren met den 
Jansenisten Woordenboek-
schrijver van denzelfden 
na^m), heeft ook eene uit
gave dier Brieven in het licht 
gegeven, met goede aantee-
keningen, Parijs , 1785, in 
12.nio 'H e t j s jammer, dat 
er onder die Brieven een ge* 
«Jopen i s , uit de fabrijkvan 
vARACcioti, dien beruchten 
fcamensteller der Brieven van 
GANGANELM. De uitgever had 
tegen een dergelijk bedrog op 
Bjjne hoede behooren te zijn. 
Het Leven van den heiligen 
GACTANUS is beschreven door 
pater CASTAI,DO , Modena , 
'612 , in 4to> door ANTO-
NJüs CARACCIOIVI , heulen, 
1612 , in 4 to (opgenomen in 
<je Verzameling der Bollan* 
disten), en door eenige an
dere schrijvers. Het meest 
geachte is da t , hetwelk pa-
te'" TBACY er van geleverd 
^ f t , i V # > , ï 7 7 4 » i n l 2 m o I 

_ GAFFABE*, (JACOBUS), ta 
Mannes, een dorp van Pro-
vence geboren, en teSigon* 
ce, in het bisdom Sit/eron, 
in 1681, in den ouderdom 
van 80 jaren overleden , was 
bibliothecaris van den kar
dinaal van RwmiJEV. De
ze staatsdienaar zond hem 
naar Italië, om er de besta 
gedrukte en geschrevene boe
ken te, koopen. GAFFABEÏ, 
kwam vari daar met eenen 
rijken oogst terug. Niemand 

I is dieper dan hij in de even 
zoo gehimzinnige als ijdele 
wetenschappen der Rab(jnem 
en in al de belagchelijke 
Wijzen, waarvan zien de JKa» 
baltsten ter verklaring der H. 
Schrift bedienen doorgedron
gen. Er bestaat van hem: 
1.° CurioHtés inonies etc. 
{Ongehoorde zeldzaamheden 
enz.), welke onder dezenti^ 
tel in het Latijn zijn vertaald j 
Cutiositates inaudita de ft-
gur.is persamm talismani-
cis, met aanteekèningen van 
GBEGOBIUS Miciuè'i,rs, Eam-
burg, 1676,2dl.n,inlS«">; 
deze uitgave, wordt het 
meeste op prijs gesteld. De 
schrijver toont er het mis
bruik der talismannen in aan, 
maar, ziek zijnde, terwijl 
hij anderen wil genezen, 
kent hij aan dezelve echter 
eenige krachten toe/Dit werk 
wtrd door de Sorbonne ge» 
censureerd. — 2," Abdita 
divines cabalampteriaem' 
tra 'SopUstarum logama* 
e/kam defensa ,Panjtt 1625, 
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in 4.£° — 3*°'Index codi-
cum cabalistorwm mss. qui-
lus itsus est J. Picus Ml-
AAmVLAMS, Parijs, 1651, 
in 8.vo —• 4.° duüBstio pa-
cïficu, nam Religionisdissi-
dia, perphilosophorum prin» 
cipia, perantiquas Christia» 
norum orientalium Ubros H-
tualès, et par propria hme-
ticorum dogmata conciliari 
possint? ia 4.«>, 1645. Men 
zegt, dat de kardinaal van 
Ki€HEUEU hem ' wilde ge
bruiken , om de Protestanten 
«let de Catholijke kerk te 
vereenigen, net is waarschijn
lijk te dien einde, datiGAF-
EABEÏI deze verhandeling ge
schreven heeft, waarin ee-
•nige zonderlinge inzigten , 
en iele uitmuntende zaken 
voorkomen, geschikt, ortvde 
te goeder trouw dolende ket
ters» die ernstig over hunne 

afscheiding van de oude kerk 
der Christenen nadenken,, tot 
den schoot dier kerk terug 
te brengen.— 5.° Bütoire 

.etc* \A Igemeene geschiedenis 
der londeraardsche wereld, 
•bevattende de beschrijving 
der schoonste spelonken, 
zeldzaamste grotten, kel-
•fa™, gewelven engraf plaat
sen der aarde.) Vm dit 
werk is enkel het prospec-
*«# in het licht verschenen, 
dat daarenboven zeldzaam is 
geworden. De schrijver zou 

, er fengedenteeken vaii dwaas-
heid en kunde van gemaakt 
hebben. Hij wilde er de 
zonderlingste onderwerpen op 
de beïagchélijkste wijze in | 

behandelen. In zijne hand 
herschiep zich alles in grot
ten. GAFFAREÏ, was bijna ai 
de doode en levende talen 
meester. Men kan hein den 
roem van geleerdheid niet 
weigeren; maar hij had zijn 
geheugen eéhigzins minder 
kunnen overladen, en zich 
meer hebben kunnen toeleg
gen , om zijnen tot het zon
derlinge en eigenzinnige al 
te zeer overhellenden geest 
te verbeteren. 

GAGE (THOMAS) , een Ier 
en Spaansche Jakobijn, werd 
in 1625 als zendeling naar 
Amerika gezonden. Hij ver* 
kreeg groote rijkdommen ge
durende zijne missien, werd 
afvallig, en nam de vlugt 
naar Engeland. Hij gaf in 
1651 in het Engelsch, een 
belangrijk Verslag over de 
West-lndiën in het licht, 
hetwelk COMBERT in het 
Fransch deed vertalen. Oeze 
vertaling, in 1676,in J2dl.t>, 
in la.ino in het-licht gege
ven, maakte te Parijs, on
danks onderscheidene weg
latingen , even zoo veel op
gang, als het oorspronkelij
ke te Londen had gemaakt. 
GAGE was de eerste vreem
deling, die met eenige uit
gebreidheid , over een land 
had gesproken , waarvan de 
Spanjaarden aan alle natiën 
den intogtverbieden *>** }8 

hetgene , waardoor deze Bei» 
zoo veel opgang maakte,of
schoon dezelve voor het o-
vorige niet vele verdien»*8 
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bezat. De zncht des schrij-
vers i s , om sprookjes over 
de monniken, zijne Voormalige 
ordebroeders , te verhalen ; 
zgne ongepaste seherts , over 
de kerkelijke plegtigheden; 
de haat, dien hij tegen de 
Spanjaards, zijne weldoeners 
aan den dag legt; de nutte-
ïoosheden in den stijl en in 
de daadzaken , dit alles heeft 
de vrienden der waarheid eft 
dé lieden van smaak tegen 
den schrijver én het boek 
ingenomen t welks fransche 
vertaling daarenboven zeer 
slecht is uitgevallen. Men 
schrijft dezelve aan BAHAET 
•toe. -

GAGE (JOANNES BONAVEN-
ÏURA), Graaf van Dumont, 
den 27 December 1682, te 
liergen in ffenegottwen ge
boren, sloeg de loopbaan 
der wapenen in , verbond 
zich aan de zaak van PHI-
fcippus V. , en begaf zich 
onder het regiment der WaaJ-
eche Garde. Door zijne dap
per-- en schranderheid: verr 
Wierf hij eene snelle bevor
dering; in 1740 was hij lui*-
tenant-generaal»- eflt in die 
hoedanigheid diende hij in 
den oorlog tegen Ovstenrijk 
onder de bevelen van den 
Graaf van GMMES. Toen hij, 
«egen het einde van Septem
ber 1742, met het opperbe
vel over het Spaansche le
ger f uit 18,000 man bestaan
de , belast was, trok hij 
naat Lomiardyit en in-den » 

slag-van CampoSanlö, ont
nam hy aan de Oostenrijkers., 
ofschoon veel sterker'in ge
tal , 4 stukken géschuts, 
onderscheidene vaandels en 
standaarden, ISOwagensmet 
koren, en maakte 400 
krijgs-gevangenèn. Deae 
veldtogt van 1743 en die 
van 1744 verstrekten hem 
tQt de grootste eer. Ofschoon 
telkens door meerdere magt 
aangerand, wist hij zich in 
zijne stellingen te handha
ven, en toen hij versterkin
gen had ontvangen,, ging hij 
van zijnen kant aanvallender 
wijze te werk, maakte zich 
meester van Nocera, Lodir 
Alexandrië enz. en dwong; 
den prin s VON LICHTÈNSTEIN , 
bevelhebber van het Oósten-
rijksche leger, om achter de 
8?cchia tferugtetrekken, na 
zich den 19 December 1745 
van Müane te hebben moes
ter gemaakt. De infant don 
PHIMPPÜS, die het opperbe
vel over het leger had aan
vaard, dén Po wederover-
getrokken zijnde, zoo ver
loor DE GAGE de vrucht der 
overwinning. Maar hij toon
de nooit zoo vele bekwaam
heid , dan na den beraden 
aftogt, dien hij na het ver
lies van den slag van Cam-
po-Fred'fo, ten uitvoer bragt,, 
en vooral bij den slag van 
den 10 Augustus, na dèit 
overtogt der Tidone, waar
bij hij den markgraaf na 
BOTTA, met het verlies van 
6,000 man terugdreef. ity\ 

, 3 
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tad van PJHIMPPÜS T.. de 
keten van het galden vlies 
ontvangen. Na den dood 
Van dien Vorst in 17-16, gaf 
de Graaf DB GAGE, hot op
perbevel dés legers, aan den 
markgraaf DE MINAS over, 
en kwam te Madrid terng, 
alwaar koning FEBDINAND , 
hemde konimandenrschap-
pen van Vittoria en Pozue-
la opdroeg; het eerste van 
de orde van den heiligen 
JACOBÜS, het tweede van 
die van Calatrava. In 1748 
bood men hem andermaal het 
opperbevel 'over de JSpaan-
sche legerbenden in Italië 
aan, maar zijne hooge ja
ren en zwakheden, nood
zaakten hem, out zulks van 
de hand te wijzen. Toen
maals tot landvoogd en ka
pitein generaal van JVavarra 
benoemd, hield hij zich met 
het heil van het gewest bezig, 
en liet de schoone wegen 
aanleggen, die hetzelve door- . 
snijden. De Graaf DE GAGE 
overleed te Pampeluna den 
31 Jannarij 1753. Koning 
KABEL Ifl. liet in 1768 in 
cfe Capucijner kerk dier stad 
te zijner eer, een prachtig 
praalgraf oprigten, voor het
welk hij zelf een grafschrift 
vervaardigde. 

GAGMARDI (PAULÜS) , te 
Brescia, in 1695 geboren , 
was kanonik van de hoofd
kerk dier stad. Bijlegde 
zich met jjver op al datgene 
toe, wat tot de geschiede
nis zijner geboorteplaats kon 

dienen. Door zijne geleerd
heid maakte hij zich in ge
heel Italië beroemd. On
derscheidene geleerden ha
len hem met lof aan, en 
FONTANINI vvenschte, dat hij 
eene uitgave der Memorie 
Bresciane van OTTAVIO ROS* 
SI in het licht zoude geven; 
hen» meer dan iemand an
ders geschikt achtende, om 
zulks met vrucht te. doenf 
PAUMJS GAGMARM overleed 
te Brescia in 1742. Hij 
heeft nagelaten: J . ° Oratio 
pro adventu J« J>\ Barbadi» 
et aê episcopatümBrixiana 
ecclesia, Venetië, 1715 * 
in 12.mo — 2.° Parere i»«-
torno all'atitico stat o de 
cenomani ed ai lor o cotofi* 
ni, Padua, 1721, in Sf 
Dit werk is herdrnkt in de 
Memorie istorico - critiche 
iniorno alVantico stato de 
cenomani , van SAMBUCO, 
Brescia, 1750, in fol -7 ,• 
3.d De Werken van den hei
ligen PHII;ASTEB en van den-
heiligen GAUDENTIÜSJ bis
schoppen van Brescia r^ 
de 4*e eeuw, Brescia r 1738» 
in 4.» Hij heeft aan het 
'hoofd der uitgave het Leven 
der beide heilige Bisschop
pen geplaatst, en eene we
derlegging met' even' zoo 
veel kracht als scherpzin
nigheid voorgedragen, van 
de al t© gestrenge critieK * 
welke DÜPIN van hunne 
schriften had gemaakt, — 
4.0 Sancti GAvmncrt be* 
moves cnm opmeuttf BAM-
rjEBTt et AüGjcjit/iMt >m' 
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aim episcojporum, met aan-
teekeningen, Padna, 1710, 
ïn 4.to — 5i° Aanteekenin-
gea vol schranderheid over 
de lijst der Bisschoppen van 
Brexcia, in het Italia sa-
era van UGIIELM in het licht 
gegeven. Deze aanteeke-
ningen , zijn achter* de lijst 
in de 2.e uitgave, des werks 
gevoegd, 

v GAGNIER (JOANNES), een 
beroemde kenner der Ooster.» 
sehe talen, te Parijs in 1670 
geboren, eerst Catholijk, 
toonde in het begin neiging 
.voor de nieuwe dwalingen, 
ten einde dezelve vrijer te 
kunnen uitoefenen , begaf hij 
zich naar Engeland, alwaar 
fcij zijne studiën teCam^rid-
ge en te Oxford volbragt. 
Hij légde zich bijzonder toe 
op de beoefening der Öos-
tersehe talen r werd hoog-
ieeraar in het Arabisch te 
Oxford, en overleed aldaar, 
in 1732, Hij verrijkte het 
gebied der letteren met on
derscheidene werken, vol 
geleerde aanmerkingen, ge
paard met eene oordeelkun
dige en verlichte Critiek. 
De meest bekende zijn: 1 ; -
Leven van MABOMEJ>, in 
bét Latijn vertaald, volgens 
ABOUI,-FEDA, met het oor
spronkelijke , Oxford* 1723 j 
in 4.to Men ziet ereen ge
deelte der ongerijmdheden [|, 

in, welke die profetische o-
verwinnaar als goddelijke in
gevingen uitkraamde'. Dit 
werk is zeer geschikt * om 
de verdediging te wederleg
gen , welke gewaande wijs* 
geeren van dien bedrieger 
hebben willen doen. •— 2.° 
Eene Latijnse/ie Vertaling 
der Aardrijkskunde van A-
BOUL-FEDA, Londen, 1732, 
met het Arabisch er neven, 
in fol. 5 en met de kleine 
Aardrijkskundigen, 1712, in 
8,vo _ 3,o Eene andere me
de Latijnsche, van het He-
breeuwsche boek van JOZEF 
BEN-GOMON , Oxford* 1706, 
in 4.w , met zeer geleerde 
aanteekenjngen. — 4.° Vin" 
dicia Kircheriane&, Oxford, 
1718, in fol.— 5°l'Eglise 
etc* (De Roomsche Kerk, 
van afgoderij en anti- C/iris* 
tianismus overtuigd), 's Gra-
venhage, 1706, in 8.vo 

GAGÜIN (ROBERTUS)* twin
tigste algemeene-minister* 
van de orde der Verlossing, 
der gevangenen, te Calonne, 
een klein vJok, in de pro
vincie Henegouwen, uit eene 
vrij geringe familie geboren, 
werd religieus, en begaf zich 
te Provins, in Champagne-
in een klooster der Maihu-
rijnen (*> Men ontdekte 
bij- hem eenen aanleg, die 
zijne oversten bewoog , hem 
naar Parijs te zenden» Hij 

4 

\*} Ordenetter doet * ^doopmg^r ^ngenen 
wa». 
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volbragt zijne studiën aan 
de universiteit, en ontving 
er den doctoralen hoed» i5ij-
ne verdienste deed hem tot 
aïgemeene overste zijner orde 
benoemen. Eene groote ken
nis der menschen, en eene vol-
slagene voorzigtigheid ver-
v.'ierven hent eene aïgemeene 
achting', Hij ging voor den 
man sijner eeuw door, die 
het best in hetLatijn schreef, 
een oordeel, dat tegenspraak 
heeft ondervonden. Hij Werd 
door de koningen KAKEL V11I. 
en LODEWUKXII . , in ver
scheidene even zoo gewig-
tige als netelige.onderhan
delingen in Italië, Duittch-
land en Engeland gebruikt. 
Deze reizen ondermijnden 
zijne gezondheid, en braken 
zijne studiën af. Bij de te
rugkomst van een zijner ge
zantschappen , bragt -hij de 
jicht mede, en kon van den 
koning tot schadeloosstel
ling voor al zijne pijnen en 
moeiten geenen enkelen blik 
erlangen.^ Ziedaar, zeide 
fiij , hoe het hof beloont! 
Hij overleed te Parijs, in. 

'.1501, den roem nalatende 
van een opregt en erkente
lijk nian te zijn. Hij verliet 
zijne vrienden in de onge
nade niet. Hét schijnt uit 
zijne brieven, dat hij een 
onrustige zieke was , en den 
dood zeer vreesde. Er be
staan van hem verscheidene 
dichterlijke en prozaïsche 
werken. De voornaamste 
zijn: 1.° Eene Geschiedenis 
van frankrijk, vanPaABA-

Mam, tot het Jaar 1499* 
in föl., byon, 1524. De 
schrijvers der verschillende 
geschiedenissen van Frank' 
rijk, hebben zich van die 
van GAGÜIN bediend, niet 
om de eerste tijden der mo
narchie, welke de geschied
schrijver niet fabelachtige 
sprookjes heeft overladen; 
maar om degeheurïenissen, 

"waarvan hij getuige was ge
weest. — 2.° Cftrojiiqnesetc* 
{Kronijken en Geschiedenis
sen enz.), Parijs, 1527, in 
4. t0 met Gothische letters; 
Lyon, .1583, in 8.v°; een 
werk , dat minder eene ge
schiedenis , dan een roman 
is , en dat al de ridder-ge-
schiedenissen heeft voortge-
bragt, waarin over KAREÜ 
den Groote, zijnen neef BOE-
LAND , en de tvyaalf.̂ pairs 
gesproken wordt, -r- 3.° Be
langrijke Brieven, Redevoe
ringen en Gedichten, in net 
Latijn, 1498, in 4.t0••— 4 

Histoire etc. {Romeinsehe 
Geschiedenis), 3 dj." in fol. 
die door de boekenvrienden 
zeer gezocht worden. — »• 
Een Latijnsch pieAMuk over 
de Onbevlekte ontvangenis 
der ff. Maagd, Parjjs»l497; 
er komen ongepaste bijver-
dichtsels en uitdrukkingen 
in voor, doch die men ech
ter niet volgens onze denk
beelden' moet beoordeelen» 
die, zoo als men weet, regt-
streeks naar het bederf deC 
zeden geëvenredigd zijn. 

GAI - ZieÖAï(JoANNEs). 
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©AICHlêg (JoANNEs), prics-\ 
ter .van het Oratorium, t/ie-
tklogaal van Somons, en lid 
van de akademie dier stad, 
werd te Condom in 1647 ge
boren. Hjj stoorde zijne rust, 
door zijne verkleefdheid aan 
de gevoelens van JANSENUIS , 
werd door zijnen bisschop 
(LANGUET^ genoodzaakt, om 
zijnen post van Tühealogaal 
neder te leggen, en kwam 

" zich te Parij's nederzetten , 
alwaar hij den 5 Mei 1731 , 
in den ouderdom van 83 ja
ren, in het gesticht der va
ders van het Oratorium, over
leed. De abt DE'LAVA BOB , 
heeft de Verzameling zijner 
Werken, in 1739, io 12 «>o 
in het licht gegeven. Men 
vindt er akademische rede
voeringen i n , die even zoo 
sierlijk als, oordeelkundig 
zijn, benevens grondregels 
over de dienst des kansels. 
Dit werk (in den beginne 
aan MASSILLON toegeschre
ven, die hetzelve ontkende), 
wordt op prijs gesteld, zoo-

• Wel om d e ' bondigheid der 
voorschriften, als om de be
valligheid des stijls. 

GATGNY of GANAÏ (JOANNES 
*>E) , GAGN^EÜS , doctor der 
Sorbonfie, te Parijs geboren, 
e« in 1549 overieden, was 
kanselier der universiteit, 
en eerste aalmoezenier van 
koning FRANCISCUS I. • Men 
heeft van hem geleerde Aatt-
teeheuïngen op het Nieuwe 
Testament, waarin de let

terlijke zin , met vele naauw-
kearigbeid wordt ontwik
keld. Men vindt dezelve in 
de Riblia Magtia van pater 
DE LA HAVE, 5 dln in fol. 

f GAH. (JOANNES BAPTIS-
TA), Hoogleeraar in de Griek
sene letterkunde aan het 
Fransche Collegie, opzigter 
der Grielcsche handschriften 
in de koninklijke boekver-
zameling, lid van het Insti
tuut , met het legioen van 
eer» en de orde van Saint-
iVLADIMfü van Rusland 
Versierd, geboren, den 30 
Junij 1755, overleden te P«-
ryV, den 5 Februarij 1829 in' 
zijn 74.e jaar. GAIL had 
zich vroegtijdig aan het on
derwijs gewijd, geboren van 
ouders zonder fortuin, is hij 
door zijne nuttige en lange 
werkzaamheden, tot alle eer-
posten geraakt, welke hem 
zijne loopbaan kon belo
ven. Hij werd eerst leer
meester aan het Collegie van 
Harconrt, alwaar hij, vol
gens het gebruik van den 
tijd, de kleine bef droeg, 
hetwelk hem den Abt GAït, 
deed noemen, hoewel hij 
nooit eenige priesterlijke-wij
ding ontvangen heeft. Hij 
was reeds bekend door de 
uitoefening van zijn profes
soraat en door de uitgave 
van verschillende werkjes, 
welke zijne knnde en wjjs-
heid ten toon spreidden, 
toen de veroordeeling van 

! VAUVIIAIEK» den stoel vaa 
' * , § • 
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he i Fransche Collegie open 
«telde. Deze leerstoel werd 
aan GAII» gegeven, die- toen 
hij denzelven ontving, ver
klaarde dat bij denzelven 
slechts als een aanvertrouwd 
goed aanvaardde, hetwelk hij 
steeds gereed zoude zijn 
aan den geleerden banneling 
weder te geven, eene zeld
zame en eervolle angstval
ligheid, die bij den Heer 
GAIL iets edelers verraadde, 
dan den schat der geleerd
heid. Deze stoel werd door 
den niéuwen Hoogleeraar 
met onderscheiding bekleed. 
Begaafd met eène levendige 
doordringenheid, niét eenen 
Verstandigen geest, wist hij 
over het ernstige zijner werk
zame nasporingen bevallig
heid te verspreiden. Vol 
drift en Ijver voor de voort
planting der Grieksche stu
diën, leefde de Heer GAII.. 
in een tijdvak, in hetwelk 
deze hoedanigheid nuttiger 
en- bekoorlijker werd dan 
ooit.. De stormen dei' om
wenteling' hadden al de open
bare gestichten van onder
wijs Verwoest; men herstel
de dezelve toen de storm een 
weinig begon te bedaren, 
maar men hield zich weinig 
bezig met de taal van HOME
RUST De Heer GAII. werd 
de vurige bedienaar van ie-
ze verlatene dienst. Daar h\\ 
den ijver aanmoedigde, stond 
hij de ongegoede kweeke-
lingen, welke zulks sche
nen waardig te zijn, met zij
nen bijzonderen raad j én 

zelfs' met zijne boeken over 
de eerste grondbeginselen bij. 
Deze zeldzame verkleefdheid 
aan de kondigheid en aan 
de jeugd heeft langer dan 
20 jaren geduurd, dezelve 
heeft voor den Heer GAIL vele 
erkentelijkheid , en dien 
roem der goede daden ver« 
worven, welke noch de ge
ringste, noch de minst aan
genaamste is. In dienzelfden 
tijd hïeïd de Heer GAII. zich 
met uitgebreide werken be
zig , bij de geleerden wel 
bekend, en welke wij hier 
niet dan op «ene beknopte 
wijze kunnen aanhalen. Hij 
werd door het gouvernement 
belast, eenen druk van XE-, 
NOPHON in hef licht te ge
ven. Dit groote werk van 
de pers der koninklijke druk
kerij gekomen, bestond uit 
10 dl.n in 4 » DeHeerGui. 
gaf op zijne eigene kosten zjjn' 
THVCYDIDMS uit, in 6 di-n 

in 4to, vergeleken met der* 
tien handschriften, niet ver
schillende tekstverklaringen, 
die dezen druk verrijkte. 
Zijne vertalingen van ANA'-
CREON en van THEOCRITES, 
zijne teksten van THEOCBITÜS 
en HERÖDOTÜS, alsmedezi]-
ne werken over de aardrijks
kunde van dien geschied
schrijver. Zijne .uitgaven 
van 'Muskus LUCIANÜS, zij
ne uitmuntende werken over 
de eerste Beginselen, zijne 
letterkunde, waarvan ">.l 
achtereenvolgend twintig 
deeien heeft uitgegeven, ma
ken eene menigte werke» 
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«it, tot welke men niet zou« 
de geloóVen, dat de leeftijd 
•van een niensch toereikende 
had. kunnen zijn-, indien men 

' niet wist wat een onver
moeide en spaarzaam niet 
tijd bedeelde geest, gepaard 
met een eenvoudig leven, en 
ecne leerzucht als die van 
den Heer GAIL, in staat was 
voort te brengen. Zijn roem 
en zijne waarnemingen brag-
ten de geleerde vreemdelin
gen naar hem toe, die in 
hun land eene erkentelijke 
gedachtenis van zijn zacht
zinnig onthaal en van zijne 
verpligtende manieren mede 
bragten, Hij telde onder de 
geleerden van alle landen be
roemde vrienden» ook had 
hij er vele onder zij na land-
genooten. 

GAIM, (ANDKEAS) , een be
kwaam regtsgeleerde, te 
Keulen, in 1526 , geboren, 
Was van wege den keurvorst 
van Trier, JOANNES VAN 
LBYEN, raadsheer der kei
zerlijke kamer van Spiers. 
MAXIMIUUN I I . , en Bti-
»öi.p II. vereerden hem met 
onderscheidene gewigtige 
commissiën. Door zijne be
kwaamheid in de regtsge-
leerdheid,. verkreeg hij den 
bijnaam van DUITSCIIEN PA-
PÏNUNÜSJ met zijne kunde 
paarde hij eenen • grooten 
ijver, voor de handhaving 
van het geloof zijner vade
men. Hij overleed, volgens 
net meest algemeene gevoe
len* te Keulen den 11 De- || 

cember J587V Er hestaat 
van hem: Ij* Practicarum 
obtermfionum HM duo, 
Amsterdam 1663, in 4.tt> 
Dit is de beste uitgave; 
nog zijn er andere,- die door 
BERNARDDS GREVKN , EVER-
ARDÜS FABRICIÜS , en KAREI. 
ÖTTO TÏIJHÜS. met aanmer
kingen verrijkt zijn. -— 2.° 
Decisione* camera imperia-
Hf, met MEISNER , Frankfort 
1603, 3 dL" in fol — 3.° No
vum opus consiliortm, Frank
fort, 1666, in fol. — 4.° 
Eene uitgave, met bijvoegse
len van ffADRIAJXlGiLXAXlft 
supplieationes processmim 
caméra imperialis, Frank
fort i' 1601, 2 dkn in fol. i 

GAiLtiARD (JOANNES BB 
LONJTJMEAU) , te Aix den 22 
Mei 1634, uit een oud huis 
vanProvence, geboren, Bis
schop van Apt van 1673 tot 
1695, in welk jaar hij over
leden is , vormde het eerst het 
ontïverp van een groot alge
meen geschiedkundig Woor
denboek, waarvan hij de uit
voering aan MORERI, zijnen 
aalmoezenier, toevertrouwde. 
Hij liet tot de oprigting van 
dat gebouw, hetwelk^ later 
zoo zeer vermeerderd is , in 
alle landen en vooral in de 
Bibliotheek van het Vati-
kaan nasporingen doen. Mo* 
RERI droeg aan zijnen MECE
NAS , de eerste uitgave van 
zijn Woordenboek op, dat 
in Provence ondernomen, en 
te Lyon, in 1674, in het 
licht gegeven werd. Hjj 
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zwaaide aan denzelven, den 
heerlijksten lof toe; de Bis
schop van Apt verdiende 
denzelven door zijne verlich
te liefde voor de kunsten, 
en door zijne deugden. 

GAII&ARD (JüSTUS). — Zie 
FBEGOSIUS (JOASNES BAP-
TISTA). , 

"> GAKXARD (GABRIO!, HEN
DRIK) , den 26 Maart 1726, 
te Ostel in Picardyë gebo
ren , beoefende in deh be
ginne de regtgeleerdheid» 
en vverd tot advokaat bevor
derd; maar, door zijnen smaak 
voor de, letteren medege-
gleept, liet hij de balie va
ren, om zich geheel en al 
aan de letterkunde toe te wij
den. Er bestaat van henï: 
1.° Rhétoriqne etc, (JFran-
sche wetspreekkunde ten ge--
hruike der Dames), Parijs, 
1747. Dit werk, hetwelk 
hij in den ouderdom van 19 
jaren schreef t heeft een aan
tal uitgaven gehad. — 2.p 

Poétigne etc. (Vertoog over 
de Fransche dichtkunde ten 
gebruike der dames), Parijs, 
1749. — 3.° Parallele 'etc. 
( Vergelijking der vier JSLEC-
TRA'S), ibid. 1750. — 4.° 
Mélanges littéraire» {Let
terkundige Mengelingen), 
1756. Men onderscheidt in 
deze Mengelingen eenen brief 
«ver het Fransche helden
dicht , en eene Levensbe
schrijving van GASTON DE 
Foix. Na deze proeven zij
ner jeugd, gaf hg zich aan 

ernstiger bezigheden over»—. 
5.° Histoire etc. (Geschie
denis van MARIA van Bour^ 
gondië, dochter van KA-
REL den Stoute, vrouw van 
MAXIMILIAAN , eersten 
Aartshertog van Oostenrijk, 
tater keizer), Parijs ,. 1757 
—- 1784. Aan deze Geschie* , 
denis viel een welverdiendff 
roem ten deel. — 6.° Bis-
toire etc. (Geschiedenis van 
FRAXCISCVS I.)» Parijs , 4 
dl.n, 1766; 3dl.n 1769, in 
het geheel zeven dl n Men 
kan der naauwkeurigheid 
en zuiverheid van stijl deg 
geschiedschrijvers niet ge
noeg lof doen wedervaren; 
maar zijn werk, in burger
lijke , staat- en krijgskun
dige, kerkelijke en letter
kundige geschiedenis, nuis-
selijk leven enz. verdeeld, 
biedt niet, dat uitgebreide 
plan aan, dat'te gelijkertijd 
alle onderwerpen bevat, en ia 
een enkel tafereel de aan
eenschakeling der gebeurte
nissen aanbiedt; het schiet 
in die orde te kort, welk* 
de voornaamste yerdienstó 
van den geschiedschrijver 
uitmaakt.- 7.°- Histoireetc. 
(Geschiedenis van &*?»*' 
den groote), 1782, 4 d l " . 
Deze geschiedenis is met 
dezelfde gebreken behebt ais 
de voorgaande, en men ver-
wijt daarenboven aan ««• 
schrijver in twee wijdloopige 
beschouwingen, de eene mer 
het eerste, de andere over 
het tweede geslacht» n« 
voorname, onderwerp mi «et 
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oog té doen verliezen. Dit 
werk werd echter zeer wel 
onthaald, én verdiende déiï 
lof van GIBBON en van H E -
CKWISCH , die zelf een e Ge
schiedenis van KARET/ den 
Grooté in het Hoogduitsch 
heeft geschreven. .'*- 8.° 
Eistoire etc. (Geschiedenis 
der ijverzucht van Frank
rijk en Engeland) < 1771 — 
1777, 7 dl.n in 8.vo Dit 
werk wordt als het schoon
ste letterkundige voortbreng
sel van GAIUARD beschouwd; 
hij beschouwt dé ijverzucht 
tusschen déze béide natiën 
ouder alle betrekkingen, als 
onder die van staatkunde, ad
ministratie , kunsten, roem, 
énz. — 9.° Histoire etc. 
{Geschiedenis der ijverzucht 
tusschen Frankrijk en Span

je), 1801, 1 d l . , in I2'n° 
men maakt veel werk van 
de inleiding, welke dit laat
ste werk voorafgaat. Deze 
geschiedenis isf met niet min
der begaafdheid geschreven, 
dan de voorgaande, dezelve 
is in 1807 herdrukt, met 
eóne Levensschets en eene 
beschrijving der letterkun
dige voortbrengselen des 
schrijvers. Nog heeft men 
van hem in de Encyclopedie 
méthodigue het Geschied
kundig Woordenloek, 6dl.n 

in 4.» Hij heeft in 1805 
eene Eloge etc. {Lofrede of 
geschiedkundige levensbe
schrijving van MAISSBEH-
BES), met wien hij in zeer 
naauwe vriendschapsbetrek
kingen stond, in het hcht 

gegeven; ook had hfi in 
1779 eene Ui/gave geleverd-
der Werken van BELLOY, 
6 dl.n in 8.vo5 i „ e t e e n ke
ven des schrijvers, verhan
delingen en aanmerkingen 
op zijne werken. GAIM-ARD 
werd'in 1760 b̂ j de akade-
mie van opschriften, in 
1771 bij de Fransché akade-
mle en in 1794 bij het in
stituut aangenomen. Indien 
men zijne talrijke aanhalin
gen, en wijdloopige uitwei
dingen over het hoofd ziet, 
onderscheiden zich zijne 
werken in het algemeen door 
duidelijkheid, sierlijkheid en 
naauwkeurigheid. Tegen het 
einde van zijn leven begaf 
GAH.LARD zich naar Saint*; 
Fermïn bij Chatillon, en 
het is aldaar, dat hij den 
13 Febrnarij 1806 overle. 
den. is . 

GAÏNAS, eenGoth van ge
boorte, door zijne dapper
heid, en vooral door de 
zwakheid des Rijks, dat 
toenmaals geeUen enkelen 
grooten man bezat, om aan 
het hoofd des legers te plaat
sen , Bomeinsch - veldheer 
geworden, deed EUFINUS 
dooden, die zich van den 
Keizerlijken troon wilde 
meester maken. De gesne
dene EtiTROPitJs, gunsteling 
van ARCADIUS bij RCFINÜS , 
bezat dezelfde heerschzucht; 
GAÏNAS beriep de Barbaren 
in het rijk, en verdreef er 
dezelve eerst ui t , toe» men 
heat den onwaardigen gun-
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steling had ter hand gesteld. 
De Romeinsche keizers wa* 
ren niet meer die trotsche 
en vermogende vorsten der 
wereld, die, bij het eerste 
bevel, de koningen van het 
einde der wereld voor hun
nen troon deden komen. Een 
partikulier, een vreemde^ 
ling, die slechts een weinig 
moed bezat, deed hen beven. 
GAÏNAS ging niet te min 
voort, met, na den dood van 
EUTROPIUS , het rijk te ver
woesten. De lafhartige en 
zwakke AHCADIÜS moest hem 
te. CAalcedonië komen op
zoeken, om over den vrede 
te handelen. Z\) bezwoeren 
elkander denzelfden; maar 
daar de Goth van den hei
ligen JoANNES CHRY80STOMUS 
geene kerk voor de Arianen 
had kunnen bekomen, zoo 
viel hij in Thraciè', vervolg* 
de alles te vuur en te zwaard. 
FiAviTA dreef hem tot aan 
gene zijde van den Uonau 
terug, alwaar hij door Ui.-
XHNUS,. koning der Hunnen, 
in het jaar 400 gedood werd-
Zijn hoofd werd naat,ARCA-
Dïtis gebragt, die hetzelve 
door al de straten van Kon-
stantinopel liet ronddragen. 

'*. GAINSBOUROIJGH ( THO
MAS ) , een Engelsen schil
der te Sudbury, in het 
graafschap Suffolh, in 1727. 
geboren. Hij verwierf een en 
verdienden roem in het schil-
^eret* * v a n landschappen en* 
portretten. In de eerste de
zer soorten » onderscheidt 

men van hem den kleinen 
Herder, het gevecht der Mei» 
He jongens en honden, de 
kleine varkenshoedster (men 
heeft voor deze schilderij 
honderd guinjes gegeven), 
en den. houthakker door het 
onweder verrast , dat het 
meesterstuk van G,uNSBoü>r 
ROUGH is. Al zijne portret
ten waren volmaakt wel ge
lijkend; maar hij kon .nooit 
de gelaatstrekken treffen van 
de tooneelspelers GARRICK en 
FOQTE:' ». Deze personen, 
zeide hjj, hebben het gelaat 
van iedereen, behalve het 
hunne." Depe kunstenaar ó-
verléed te, Londen, den % 
Augustus 1788. 

GAÏOT (MARCÜS ANTONIUS), 
te Annonay, in het diocees 
van Lyon geboren. Hoog
leeraar in, het Hebreeuwsch. 
te Rome , gaf in die stad in 
1647, in g.vo in. het licht: 
Zet*-egels {Aphorime*) t>«* 
HJPFOCRATËS , in drie tf«\ 
ien, in drie colonnes ; \ te 
weten den Griekschen tekst» 
eene Latijnsche vertaling, 
waarin hij beweert naauw-
keuriger te zijn geweest dan 
Foës, en eene HebreeuW* 
sche vertaling, door Rabbij
nen, vervaardigd. 

GAIOT DË PITAVAL ^ Zie 

QAYOTé 

GAITTB(KARBÏ.>r ïeera.a.r 

der Sorbatme, en kanomK 
van Lucon, gaf in 1678 -u» 
4.to in het Ucht, eene god-
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geleerde Verhandeling over 
tien woeker in het Latijn, 
die aan de vrije Casuïsten 
al te streng scheen. Dezel
ve voert ten titel: De usu-
ra et Fawore, * 

GAÏADO. 
( HENDRIE )« 

Zie CAIAJDO 

> GAJUS. «— Zie GAÏÜS. 

GAL of GALL, — GALLUS 
{Heilige) in Ierland geho-
ren, eq leerling van den 
heiligen CQLOMBANÜS , sticht
te in Zwitserland het, be
roemde klooster van Sint' 
Gallen, waarvan hij in 614 
de eerste abt werd. Hij o-
verleed in 646. » De moedi
ge zendelingen (zegt dePrö-
testantsche schrijver vari het 
Aardrijks - Geschied - en 
Staatkundig : Woordenboek 
van Zwitserland), deden bij 
onbeschaafde^ overweldigers» 
bij volken, "door langdurige 
verwoestingen, en door de 
slavernij bijna redeloos ge
worden , op ongerijmde, dik
werf afschuwelijke bijgeloo-
vigheden, leerstellingen van 
weldadigheid en nederigheid, 
de vrees en de vertroostin* 
gen van een toekomstig le
ven volgen." Men heeft van 
den heiligen GALLUS eenige 
Weinig bekende 'werken. — 
Men moet hem niet verwar' 
wn met den heiligen GAL, 
Bisschop van Clermottt, in 
552 overleden.' 

GALADIN (MAHOMED), kei

zer van Mogol in de 16.e 
eeuw maakte zich beroemd 
door zijne schoone hoedanig» 
heden. Hij was de kunst 
om te regeren meester. Zij
ne onderdanen konden twee
maal daags (gehoor hebben, 
en , opdat de personen van gei 
riflgeren stand door zjjne 
wachten niet mpgten worden 
afgewezen, liet hij eené schel 
in, zijn paleis hangen , waar
van hét koord in, de straat 
uitkwam. Zoodra hij de 
klank der schel hoorde, ging 
hij naar beneden, of liet die-, 
gene boven komen ,# welke 
hem vragen of klagten had-, 
den té dóen. Hij overleed 
in 1605. Men wil, dat hij 
Christen zou geworden zijn * 
indien de veelwijverij hem 
niet in het Mahomatisiuua 
had teruggehouden, 

GALANTHES ,koning der ou
de Kelten , volgde zijne moe
der GALATHEA op. Na on
derscheidene volken ten on
der te hebben gebragt, gaf 
hij aan dezelve den naam van 
Qalaüërt...» en noemde Ga-
latiè het land, dat later den 
naam van Gallië verkreeg. 
Hunne afstammelingen strek
ten zich uit tot in Grieken-
land en Klein-Azië, alwaar 
zij den naam van Galati'èrs 
overplantten, 

GALANTHts, dienstmaagd 
van ALCMENB, die, wijl zij 
JUNO, wegens de geboorte 
van HBRKULKS bedrogen had • 
in een wezeltjë veranderd 
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werd, en veroordeeld om ha
re jongen door den muil 
voorttebrengen. 

GAÜANÜS (CLEMENS), te 
Sorrento, in het koningrijk 
Napels geboren, een Thea-
tijner monnik, gedurende 
twaalf jaren missionaris in 
Armenië, gaf bij zijne te
rugkomst te Rome, van 1650 
tot 1661 , in twee zware dee-
len in fol. in het Latijn en 
Armenisch, onder dezen ti
tel in het licht: Overeen
komst der Armenische met 
de Róomsche kerk, volgens 
de getuigenis der Armeni
sche Kerkvaders en" Leer-
aars. De schrijver merkt 
in zijne voorrede op, dathij 
begonnen' i s , met het aan
halen van de geschiedenis 
der Armeniërs, alvorens te
gen hen te twisten , v/\)l al 
deOosterschescheurmakers, 
enkel van dat punt uitgaan
de, met die. van het Wes
ten , over de Godsdienst, 
willen spreken J wanneer zij 
overtuigd zijn, antwoorden 
zij ). dat zij het geloof hun
ner yaderen volgen; én dat 
de Latijnen redekunstenaars 
zijn, die eenen spitsvinni-
gen geest bezittende, dé 
grootste valschheden der we
reld als waarheden kunnen 
bewijzen." Dit antwoord 
bewijst genoegzaam, dat het 
de onknnde en de hoofdig
heid zij n , welke den oad lot-
tige scheuring onderhouden, 
die de Grieksche en Latijn-
sche kerk verdeelt. Voor 

het overige is de behandel
wijs van GALANUS uitmun
tend: de geschiedenis der 
Godsdienst is voldoende, om 
de nieuwigheid der sekten 
aantetoonen. Hij onderwees 
te Rome. aan de Armeniërs 
de godgeleerdheid in hunne 
eigene taal. Nog heeft men: 
hem eene Armenische spraak
kunst te danken, welke ten 
titel voert: Grammatica et 
logica institutiones lingu® 
litteralis ArmenictR^addito, 
vocabulario amenio-tatino 
dictionnarUm sc&olatlica-
rum, 1645, in 4.w 

GAIAS (MATHIAS), veldheer 
der keizerlijke legerbenden, 
te Maastricht, alwaar hij 
zijne humaniora volbragt, 
in 1589 geboren, werd m . 
den beginne als edeljonker 
geplaatst bij den vrijheer van 
Jianfremont, kamerheer des 
Hertogs van Loihanngen. 
Hij onderscheidde zich m 
Italië èn Duitschland onder, 
den beroemden TILW, zo
danig'dat hij, na deszeüs 
L d g , aan het hoofd der Ie-
gerbenden van keizer *ER-
mNAND IL werd geplaag 
GiLAS bewees -mts ekende 
diensten aan het rnk, zoo
wel als öan den koning van 

wilde' zich in W j e - ^ y 
Bonrgondië meester maken, 
maar hij werd te W - ^ J J " . 
de f ^ » e , terugHreven 
verpligt er het beleg van «J 
tebreken en naar DmW* 
land terug te keeren.W'J 
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slaagde beter tegen de Zwe
den ; daar échter zijn leger 
door de bekwame knjgsbe* 
wegingen van TOUSTENKON , 
bij Maagdeburg, in verval 
geraakt, was.', verviel hij" in 
de óqgenade des keizers. 
Eenigen tijd daarna gaf men 
hem het bevel over de troepen 
terug, doch hij had er' niet 
lang genot van, daar >hij 
reeds in 1647 te Weenen, 
met den roem van een' der 
grootste "veldheerën zijner" 
eeuw te zijn , overleed. Zijn 

tvader was ie'Irènte gebo
ren i hetwelk eeriige geschied
schrijvers in de dwaling heeft 
gebragt £ van MATHIAS GALAS 
ook in die stad te doen ge
boren worden * Men kan pa
ter ENGELFLUS in dé voorre

de van het werk, getiteld: 
Virtulis et honoris eedeg} 
raadplegen. 

GATUTEO (ANTONIUS), te 
Gafatina, een Italiaansch 
dorp, hetwelk hem zijnen 
naam gaf, geboren, heette 
eigenlijk FERRARI. Hij maak
te zich beroemd in de 15,e 

eeuw, als wijsgeer, genees
heer, dichter en aardrijks
kunde ge. Er bestaat van hem: 
1.° Eené uitmuntende Be* 
schryving van Japigi, 1624, 
in 4.to — 2.0 Eene andere 
van GalHpoU, — 3.° £«-
iynsche en ltaliaantche ge
dichten. — 4.°'Lof'derjicht, 
Welk stuk hij zamenstelde, 
om de smarten dier wieede 
ziekte te verzachten» -"" S*° 

X. DEEL. * 

Smcesti delParmata tur* 
chesca nella ciila d'Ottraa-
te de U'anno 1480, 1612» 
Hij had den zoon des ko-
nings van JSapels op dien 
togt vergezeld. —6,° VÏU 
de' lettefati salentini. Hjf 
overleed in 1517, in den 
ouderdom van 73 jaren. 

GALATHEA » eene zee-niruf, 
dochter van NEREUS en DO-
KIS, Werd door POIJÏPHEMÜ» 
bemind; doch tij verkoos 
Acië boven denzelven, dien 
de reus met eene rots .ver
pletterde. 

GALATIN (PÉTRHS), 6e» 
Italiaansche Jood, bekeerde 
zich, en begaf zich in de 
orde Van den H. FRANCISCÜS» 
•'Hij werd vervolgens doctor 
in de godgeleerdheid, en 
Apostolisch penitentiarius. 
Hij was zeer ervaren in de 
taien, en maakte zich be
roemd door zijne verhande
ling: De arcanis Catholica 
vertiatii, tegen de Joden. 
Er bestaan onderscheidene 
uitgaven van dit werk, dat, 
ofschoon niet volmaakt, ech
ter nuttige en belangrijke 
zaken bevat. De beste i* 
die van Frankfort, 1612, 
in fol. GALATIN leefde nog 
in 1532. 'Do schrijver had 
zich veel bediend van het 
werk van POHCHETI, die^ 
volgens zijne eigene beken
tenis , van dat van RAIMUN-
DUS MARTIN had gebruik 
gemaakt; 
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GAIAUP DE CHASTKÜII. , 
den 19 Augustus 1586, uit 

• eene adellijke familie g«bo> 
ren, do .vriend van den be
roemden PEIRESC , bezat veel 

• «maak voor de Oostersche 
talen, én ging dezelve in 

..'-; net land zelf beoefenen. Hij 
begaf zich in 1631 naar den 
berg Libanon, alwaar hij 
jEijnen tijd tusschen de stu
die en het gebed verdeelde. 
De togten der Turken stoor* 
den dikwerf de inst zijner 
eenzaamheid, maar zijne 
deugd maakte indruk, zelfs 
op den geest der barbaren. 
•Hij was bij al de roaroniter-

. monniken zoo wel bekend, 
<l;u zij na den dood van 
hunnen Patriarch,, hem met 
die waardigheid wilden be-
kleeden. De heilige Klui
zenaar wees dezelve van de 
hand * en overleed kort daaf-

' na, in 1644, in een barre-
voeter-Karmelieten klooster.. 
Men kan zijn Leven, in 12.rao 
raadplegen, door MARCHETTÏ, 
een Priester Van Marseille 
geschreven, of ,dat door 
GASPAR!» AUGERI zamenge-
steld, 'hetwelk, ten titel 
voert: de Provéngale klui-. 
zennar van' den berg Liba-
«o», Abc, 1671, in 12mo — 
Nog hebben er uit deze fa
milie bestaan , FRANCISCUS 
en PETRUS GAI<AUP. De eer
ste onderwijzer des zoons 

'van den hertog van Savooye, 
in 1868'.,. te Verceil in den 
ouderdom van 52 jaren over
leden, beoefende de dicht
kunde, wijsbegeerte en let

terkunde. Hij had zich in 
den beginne in dienst ge
steld van LASCARIS, groot
meester van Malta, daarna 
in die van den grooten CON-
DE, die hem tot kapitein 
zijner gardes verhief. Nadat 
die Prins Frankrijk verla
ten had , begaf GALAUP zich 
naar Tonlon, alwaar hij, on
der de banier van Malta, een 
oorlogsschip uitrustte, Na 
zich gedurende verscheidene 
jaren onderscheiden te heb
ben , werd hij dooF Algerij-
aica gevangen genomen en 
tot slavernij veroordeeld. JNa 
verloop van twee jaren kwaïH 
hij weder in vrijheidden 
ging in dienst van. den her
tog van Savooife, die, om 
zijne verdiensten te beloo-
nen, hem met eene jaar
wedde van 2000 « ^ b e 
gunstigde. Hij had de Klei
ne Profeten vertaald, en 
eenige boeken der Tkebatd* 
wm STATU* in Fransche 
verzen overgebragt.. •» " e 

tweede in 1727, i« d e n °"" 

derdom vat, M j f « " o v £ den, vervaardigde bevallige 
Provéngale gedichten, en 
was met FÜHETIERE, U 
FONTAINE, BoitEAÜ <* • J £ 
jufvrouw »B ScüPERi w 
bonden. Hij ,*%*"J± 
nagelaten eene Effhf^ 
etl (Verklaring de,jijjjjj 

' ««V. *e Aix voor de komst 
K ? h é ; t o g è h v a n ^ « ^ « ^ 
en Aix' opgengt. 

w i s ) , «en 'Booieliueb » « 
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zer , uit het geslacht der 
TSIU-PITWSSEN, vruchtbaar in 
,groo.te mannen, werd in ee-
ne kleine Italiaansche stad, 
bij Terracine^ op den 24 
December» het vijfde jaar. 
.vóór de Christelijke jaartel
ling, geboren. Met eer oe« 
jfendeliij den post vanprm-
tor te Rome u i t , daarna 
dien van landvoogd van Ar 
guitanië, van veldheer der 
krij'gsscharen in Germaniè' 
en vervolgens in Tarrogo-

,fieet{)h~ Spanje, Ten tijde, 
.dat hij inf Afrika was, vël-
. de hij een merkwaardig von
nis. Twee burgers betwist-

• ten elkander het bezit van 
een paard, omtrent hetwel-
ke de getuigen niet overeen
kwamen f GAMA beval) dat 
het dier geblinddoekt, haar 
deszelfs gewone drenkplaats 
zoude geleid worden, dat 
men daarop deszelfs oogbe-
deksel zoude afnemen, „en 

dat. het aan dengenen der 
beide meesters zoude toe* 
behooren , naar wien het zich 
van zelf zou begeven. Te 
midden zijner bedieningen, 
gaf hij zich aan de eenzaam
heid over, ten einde,der on
rustige argwaan van NKRO 
geen voedsel te geven. Hij 
kon dezelve niet vermijden. 
Daar hij de wreede kneve-
larijen Had afgekeurd, wel
ke de bewindhebbers in al
le gewesten des rijks uitoe
fenden, zoo zond NERO be 
vel, om hem te doen ster
ven. Geheel GalM erken-

Ff 

de hem. NERO zag zich ge
noodzaakt, zich zei ven in 
het jaar 68 na J . C. Van 
het Jeven te berooven, Of
schoon minder op den troon 
bevestigd, dan iemand zij
ner voorgangers, ham GAL-
BA echter niet do minste 
voorzorg voor zijne veilig, 
heid. Hij gaf zich integen
deel aan $rie geringe man
nen over , welke de Romei
nen zijne pedagogen of leer
meesters noemden. De eer
ste gunsteling was T. Vi-
Niys BÜFINÜS , eertijds zijn 
luitenant in Spanje, die niet 
eene on verzadelijke hebzucht 
bezield was. Eens aan ta
fel van keizer CiiAUDiüa 
zijnde, stal hij eenen gou
den beker. CLAUDWB , die 
er van onde'rrigt werdj, liet 
hem den volgenden dag an
dermaal uitnoodigen, en deed 
hem alleen in aardewerk 
voordienen. De tweede gun
steling was CORNEWOS LA-
CO , kapitein zijner lijfwacht 
die zich door zijne trotsch-
heid b(j iedereen onverdra-
gelijk maakte; maar die bui
tengemeen lafhartig fen lui 
was, en even zoo vele on
kunde als laatdunkendheid 
bezat. De derde was MAR-
CUNÜS IcEPiüs, de eerste 
aller vrijgelatenen van Gxx. • 
pA, en die naar niets min
der stond, dan naar de .eer
ste waardigheid in de rid
derlijke orde. Daar' deze 
drie gunstelingen,,, met ver
schillende ondeugden* hem 

2 " ."•..,:'•. ' , \ ••• 
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beurtelings bestuurden,' zoo 
deden zij hem aanhoudend 
•van de eene ondeugd tot de 
-andere overgaan. Hij riep, 
wel ia waar, de ballingen; 
van het vorige bestuur *e-

, rug; maar de gierigheid be
lette hem, zijn. werk tevöl-
tooijen , 'bjj vergat de terug
gave der goederen.; en in 
plaats van de misdaden van 
JNERO • weder goed - te maken, 
maakte hij zich de mede-
pligtige derzelve. De sol
daten hadden geene minde
re reden, om zich «ver hem 
*e • beklagen , dan dé bur
gera. Daar de troepen der | 
zeemagt hem den titel van 
Legionatiisen hadden ge
vraagd, welken NERO hun 
had toegestaan, Het hij zij
ne ruiters op dezelve aan
vallen» <Ke er een aantal van 

„ vermoordden. Daar GAIBA 
naar den troon haakte, had 
hij aan de preetors gróo te 
•sommen beloofd; hij wei
gerde, dezelve zoodra hij den 
rtroon. beklommen had. Men 
'Keizer t zeiAe hij hun trot-
rschelijk, moei zijne solda--
•ten kiezen, en dezelve hief, 
hoopetu Dit antwoord ver
bitterde zijne troepen, zij 
-riepen OTTO uit, envermóord-
den OAtBA, in het jaar, 69 
der Christelijke tijdrekening, 
Deze keizer was in hetkei-
«ewijk, hetgene, wat SXVUA 
in de republiek was geweest; 
«je eéne gaf bet eerste voor
beeld der dwingelandij, de 
andere van dett opstand. Hiï 
«ntsluijerde, zegt TACITÜS', 

een aan dé Ttomeirien nood
lottig geheim, en dat hem 
zelven mede noodlottig was, 
hun leerende dat een lïeizer 
buiten Rome kon verkozen 
worden: Èvulgato impérii 
areano, posse priheipem d» 
Ubi quam Roma fieri {TAC» 
Hist. L, I.) GALBA was 
groot, zoo lang hij niet re» 
geerde, maar zijne deugden 
werden gebreken, • zoodra hij 
keizer werd. Hij wist zich 
niet met de fortuin té yeM 
heffen, en behield steeds da 
inborst van: eenen partikut* 
lier, of hij overdreef die 
van eehen.Koning. Hij*was 
73 jaren oud toen hij ge
dood werd. ;[ïn JRome te
ruggekeerd , verkreeg hij den 
zegetogt, 'en werd versierd 
door de drie Hooge • pries
terschappen , die tot dus ver
re tusschen- drie. groote dig
nitarissen waren verdeeld 
geweest. Om zich aan <fó 
woede vatt ME«SAXINA en 
AGBIPPINA te onttrekken^ 
leefde bij verscheidene ja
ren in de vergetelheid,_ en 
droeg steeds eén-n»;"^? 
seslercèn (60,000 Guldens) 
aan goud , als een redm'd-
<lel, ingeval hij niöést vlug-
ten , of zich verborgen hoa» 
den V bij zich. ^oor NÉBO 
tot het landvoogdiwehap van 

Spanje benoemd, !•«*>-»£ 
aldaar eene groote g u l 
heid aan den dag. Het JuK 
van NBBO moede, bragt Vg. 
DEX, landvoogd van fiW/»J» 
een.> gewesten in opstand, 
en deed aan dezelve **AÏ.BA 
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uitroepen, die niet dadelijk 
bereid was, om de teugels 
'tan het bewind te aanvaar
den; maar door zijne officie
ren . aangespbord , nam hij 
éérst den titel aan van lui
tenant van den senaat en 
van, hét Romeinsche volk, 
welke hem, na dat NERO 
zich had omgebragt, dien 
van keizfer toekenden.^ 

ÖAMJINUS ( Heilige ) , te 
" JWt/«we, uit het doorluchti

ge in de geschiedenis van 
•Italië zoo beroemde buis 
van SCALA geboren, verbond 
asich reeds vroegtijdig aan 
de dienst des altaars, na 
?4ch tot dezelvfe door de be
oefening der H. Schrift door 

% eene groote onschuld van 
zede», en door de oefening 
aller christelijke deugden te 
hebben voorbereid* Hij werd 
achtereenvolgend: , aartsdia
ken en kanselier der kerk 
van Milane. De aartsbis
schoppen RiB.UiDUS «n Hu-

. I3EBTDS legden een gedeelte 
van het bestuur va» het dio» 

, cees, dat toenmaals vol on* 
lusten en verwarring was, 
op zijne schouderen neder» 
Het was in dien tyd, dat 
keizer BARBAROSSA. tegen de 
stad Milane optrok» welke 
het uitsluitend regt beweer
de , te hezitten, van hare 
overheden te verkiezen, en 
Welke hij met een talrijk 
leger insloot, en na eene 
tienmaandsche belegering 
noodzaakte, om »ieb op ge-

': .Jr 

|F nade of ongenade overtege-
ven. Deze Vorst dreef d? 

[wraak tot het uiterste, do 
«ad werd verwoest , en de 
inwoners konden zich naau-
welijk» het leven redden. 
(Zie FïtEniËRiK JL, bijgenaamd 
BARBAROSSA). Nadat Hu-
BEBTÜS , aartsbisschop > van 
Milane, in 1166 overleden 
was, werd GAMHNUS, hee-

. wei afwezig, tot deszelfs 
|. opvolger verkozen». De paus 

zelf zalfde hem, verhief hem 
. tot kardinaal, en benoemde 
I' hem tot legaat van den hei- _j 

Hgen Stoel. GALDINOS ver
vulde met naauwgezetheid 
al de pligten van eenen 
waardigen- herder. Vlijtig-

* lijk verkondigde hij het 
woord Gods, ondersteunde 
de ongelukkigen met eene 
vaderlijke goedheid, en kwam 
zelfs hunne behoeften voor; 
hij herstelde detuchtydieveel 
geleden had, verstikte al de 
zaden van verdeeldheid,. ei» 
hield zich voornamelijk be
zig me* de, .vernietigingder 
dwalingen van dö,!Cathari?rs , 
eene soort van Maniciieè'rs, 
die gebruik hadden gemaakt 
van dw door den oorlog veroor
zaakte onlusten» om hom* 
bctrdffë infedringen. Hij o-
verleed te midden zijnergees-
telijkheid en zijns volks, den 
W April 1176, na, ondank* 
zijne xwakheii'» eene lange 
leerrede te hebben gehou
den, welke hij met veel 
vuur voordroeg. Zijn dood' 
werd algemeen betreurd •» 

'*.3 
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fefjne Heiligheid Bchïttërde 
door onderscheidene wonde
ren uit. Hij wordt in dë 
oude. Brevieren van Milane 
vereend, en in hèt Room--
sc.h'e Martyrologium op den 
18 April genoemd. 

GA*.E (THOMAS) , te Seru-
ion, in het Hertogdom York, 
in 1636 geboren, werd ach
tereenvolgend'bestuurder der 
school van den heiligen PAU-
LUS, 'lid der koninklijke 
maatschappij van Londen, 
en, eindelijk in 1697 deken 
van York. Zijne werken 
verraden eene verbazend 
diepe geleerdheid. De voor
naamste zijn: 1.° Histories 
poetices antiqui scriptores, 
Parijs, 1575, in8.v°, Ox- \ 
ford, 1676, in 8.vo Dit 
aijn de oude schrijvers over 
de fabelleer, met geleerde 
aanmerkingen gepaard, en 
door eene niét minder ge,-
leerde voorrede voorafgegaan. 
'— 2.° Jamblicus de rnystè-
riis EgyptiOrum, etc. Ox
ford , in fol., 1678, in hét 
Grieksch en Latijn,' met op
helderingen, die eene on
telbare menigte geleerde aan
merkingen bevatten. — 3.° 
Histories IritanniceB sdxo" 
nid et. aiiglo'danicez scrip
tors* quindecim , Oxford, 
1687—1691, 2 dl.ninïoi. 
met eerie voorrede,, die de 
verdienste dezer compilatie 
doet' gevoelen, en een «eer 
breedvoerig zaakregister. — 
4.° Rhetores selecti, Ox
ford, 1676; in8.vOj in ver

dienste aan de voorgaande 
gelijk. — 5.° Upusculamy» 
tftólogica^ ethica et physi-
<?a, in het Grieksch en iri' 
het Jatijn; Cambridge, 1671, 
in 8vo, of Amsterdam, 1688* 
Hij 'overleed den 8 April 
Ï702, hetwelk men toen
maals in Engeland 1701 
telde. Nog schrijft men hem 
toe: ASTOXIXl iter Bri* 
tanniarum, 1709, in 4.w» 
met aanteekeningen, doch 
dit werk is door zijnen zoon 
KÜTGER in het licht gege
ven. Dezelfde heeft in het 
Engelsen vertaald, de we
tenschap der gedenkpennin
gen van JOBERT» 1715, in 
8.vo, en in verschillende 
verzamelingen verklaringen 
van gedenkpenningen en^op 
schriften gegeven. — &en 

andere zijner zonen, SA-
wta. GALE, te Londen in 
1682 geboren, en in 17M 
overleden, hééft in het licht 
gegeven: Qeschiedenit der 
hoofdkerk van York , in fol. 

GAIEANO (JOZEF) , eenljon-
dig geneesheer van Palermo 
in 1605 geboren, oefende 
zijne kunst met den mees
ten roem uit, en ontwik
kelde de grondbeginselen 
derzelve met des te meer 
scherpzinnigheid , ««• '*« 
dezelve gedurende 50 jaren 
had uitgeoefend. Zijne ge
nie breidde zich o«er BU« 
uit , over de schoon* lette
ren , de dichtkunde, de god
geleerdheid , wiskunde f"*' 
doch over deae verschillen-
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Ae takken liep hij slechts 
' ligtelijk heen , om de ge
neeskunde des te dieper té 
doorgronden.. Men heeft van 
hem verscheidene werken in 
het Italiaansch. De meest 
bekende zijn: Mefhodo dj 
contêrtsar la sanitat et di 
curare ogni morbo eol solo 
«10 delïaqua vita, 1622, 
ln ~4 xo — / / Café con pui 
diligenza esaminato, 1674, 
in 4.to Men heeft er ook 
in het latijn, onder welke 
men^onderscheidt BlPPO-
CRAT£sredivivw,paraphra-
sibut illustratu*•, 1650, 
1663 en 1701; en Politica 
medica pro leproHt. .Men 
heeft hem daarenboven te 
danken eene Verzameling 
van kleine Hukken, der be« 
roemdste schrijvers, welke 
de Siciliaansche muzen heb
ben beoefend , in 5 dl.» GA-
LEANO overleed den 28 Junij 
1675, door zijn vaderland, 
Welks. godspraak hij was , 
hartelijk betreurd. De ar
men verloren in hem eenen 
geestrijken weldoener. 

GALEN of GAXENÜS (MAT-
THEUS), in 1528, te West-
Kapelle, in de provincie Zee
land, geboren, onderwee* 
niet roem de godgeleerdheid 
te Dillingen en daarna te 
Douai, werd kanselier van 
de universiteit dier stad, 
deed er de wetenschappen 
bloeijen, en overleed in 1S73. 
Men heeft van hem: 1' « 
fCammentarittm de ChmUa- * 

¥ f 

no et catholico sacerdsiio^ 
Dillingen, 1565, in.4.W ~ 
2.° De originibus momtti-
eis, — 3° De mism mcri* 
Jicio. — 4.° De seculi no*' 
tri choreis ; en andere schrif
ten, vol geleerdheid, som
tijds van critiek ontbloot, 
doen altijd met eene wijzo 
zedeleer opgevuld-

GAIEN ĴAN VAN), een be
roemd zeeheld, in dienst 
der Vereenigde Provinciën, 
uit een goed, doch arm ge
slacht geboren, begon met 
bootsgezel te zijn. Zjjne 
vorderingen waren zoo snel, 
dat hij reeds in den ouder
dom van 26 jpsen kapitein 
ter zee Werd. Hij onder
scheidde zich tegen de Fran-
schen, de Engelschen , de 
Mooren en de Turken. In 
1652 omsingelde hij met ee-
nige schepen der Staten, 
zes Engelsche schepen in de 
haven van Livorfto. Andere-
schepen dezelve ter hulp ko
mende, had er een gevecht 
plaats, waarbij VAN GAI»K» 
aan het been gewond weraV 
Men wilde hem bewegen, 
om te wijken , maar hij ant
woordde: Het it roemrijk 
iïerven, zijn leven te ver
liezen ie midden der zege
praal, welke men voor zijn 
vaderland behaalt. Het been 
moest hem afgezet worden, 
en hij overleed negen dagen 
daarna te Livortto, m 1653» 
Zijn lijk werd naar Amster
dam "vervoerd, alwaar de 
* 
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Staten- te s$net eer in de 
Nieuwe kerk , een prachtig 

, praalgraf lieten oprigten. 

GALEN (CHRISTÖFFEL BER-
MAKDÜS VAN)» uit eene der 
oudste Westfaalsche fatniliè'n 

.gesproten + droeg in den be
ginne de wapenen, hij ver
liet dezelve voor een dom-
heerschap Van Munster, 
doch zonder den smaak voor 
zijnen eersten staat te ver
liezen, Tot bisschop dier 
«ad verkozen, en dezelve 
flan zijn gezag niet kunnen
de onderwerpen , belegerde 
hij dezelve in 1661, nam 
haar i n , en behield dezelve 
door net aanleggen eener 
sterke Citadel. In 1664 
werd hij verkozen tot een 
der aanvoerders van het le
ger des JBijks, tegen de Tur-> 
ken in Hongarije. Hij had 

'den tjjd niet er zijnen moed 
te onderscheiden, daar de 
vrede, kort "na zijne aan
komst gesloten werd. In het 
volgende jaar gordde, hij an
dermaal het harnas aan voor 
de Engëlschen tegen de Hol
landers, en behaalde op de-
«elve verscheidene voordee» 
ïen. Door bemiddeling van 
IidDEWUK XIV. , werd de 
vrede in 1666 gesloten, doch' 
reeds in 1672 begon de oor
log weder.» Met de Fran-
Bcfien vereenigd, ontnam hij 
aan de Staten onderscheide
ne steden en vër/sterkingen. 
Door de wapenen dës kei-
jjèrs tot den vrede genood-. 
«aakiV verbond hij zich met i 

den koning van ï)enemar}>en 
, tegen den koning van Zwe-
den, en ontnam hem eeniga 
plaatsen. VAN. GALEN, een 
groot Veldheer, maar slecht 
Bisschop zijnde, bezat de 
dapperheid van eenen sol
daat. Hij overleed in 1678, 
in den oüderdom'van 74 ja
ren , even zoo min door zij
ne kudde als door zijne troe
pen betreurd. Zijne JLevenS" 
gëschiedenis is een slecht 
geschreven werk vol * ge-
Waagde of oyerdrevene 
daadzaken. JÓANNES VAN Ar,-
PHEN , kanonik van Heulen 
&ti Munster heeft het we-
derlegd in 'zijne verhande
ling: De Vita et rebus ges-
tig CniirsTOPBOttt BM' 
NARDI , epucopi et ptinci' 
pis Mmasteriensis > . enz» 
Coesfeld,\m. 

GALËNÜS (CLAumus), een 
beroemd Grieksch genees
heer onder ANTONINÜS » MAK-
cus AurtEHüS en 'eenige an
dere keizers , werd to.Pèr' 
ffamüs , in bet jaar 131 »es 
'Christelijke tijdrekening ge
boren, èn was de zoon van 
een' bekwaam bouwkunste» 
naar, , die niets voor, zijne 
opvoeding spaarde. Hij be
oefende evenzeer deschoone 
letteren, de wiskunde en 
Wijsbegeerte; maar voor de 
geneeskunde bezat hij eenen 
bij zonderen smaak en eenen 
buitengewonen aanleg. »« 
doorliep al de "scholen vati 
Griekenland snMgyptei °|" 
*ich onder de bekwaamste 
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tiieesterg te vormen, Hij 
hield zich ieAlexandri$o\>, 
hetwelk toenmaals de verza
melplaats aller geleerden, en 
de beste geneeskundige 
school was , welke men ken* 
de. Van Alexandrië stak; 
hij naar Rome over, en maak
te zich aldaar bewonderaars 
en benijders. Zijne ambts
broeders , die zijnen roem , in 
de onzekere, doch voor hef 
lïienscheiijke geslacht zóo 

, noodzakelijke kunst, om zie
ken te genezen, afgunstig 
waren , schreven zijn welge-
iukken aan tooverkurist toe. 
De geheele tooverkunst van 
«AiiENus was eene diepzin
nige beoefening der schrif
ten van HIPPOCRATBS en voor
al der natuur. Eene wreede 
pest, die een gedeelte der 
were,ld teisterde, noodzaak-

; te hem naar zijn vaderland 
terug te keeren, doch hij 
werd, door de verpligtende 
brieven van MARÖÜS AURE-
iuus naar Rome teruggeroe
pen. Deze keizer stelde in 
hem een blind vertrouwen. 

',jfoa den dood van dien vorst, 
keerde G.ÜENUS op nieuw 
naar zijn vaderland terug, 
alwaar'hij in 210 na J. C. 
overleed. ' Bij had' zijn lang 

• leven [van 79 jaren] aan de 
matigheid te danken; want 
hij was voor het overige 
«eer zwak van gestel. Zijn 
grondregel (en zulks moet 
die van al degene zijn , wel
ke hunne gezondheid lief
hebben ) ' was van. met nog I 

eenigen eetïmt de tafel te 
verlaten. Zijne zeden, zij» 
ne *• inborst beantwoordden 
aan zijne bekwaamhetd, en 
vermeerderden nog zijnen 
roem. Behalve de grondbe
ginselen der geneeskunde , 
had hij nog die van alle wijs-
geerige sekten beoefend.- Hij 
bedroog zich echter verre
gaande , in de denkbeelden , 
welke hij zich van de Chris
tenen vormde, dezelve met 
de Joden verwarrende , wel
ke hij beschuldigde, blin
delings de ongerijmdste fa
belen te gelooven, en werd 
hun verklaarde vijand. Hij 
erkende de eindoorzaken» 
en verhief zich tot dén Schep
per door de beoefening zij
ner werken, Op eenen ze
keren dag, toen hij de ont
leding' van het mensche* 
lijke ligchaam had verklaard, 
zeide hij: Ik heb den Mew 
wige een aangenamer offer 
opgedragen, dan het bloed 

! van bokken en stieren. Eene 
nuttige les voor die waan
wijze artsen, die wijl zij ten 
halve cenige werkingen der 
geheimzinnige natuur hebben 
gezien, hunne blikken op 
het oppervlakkige des werks 
gevestigd houden, en het 
doel, de wijsheid van het 
geheel, en zelfs den Oorsprong 
miskennen (Zie E1.0T.) Een 
gedeelte der schriften van 
dien geneesheer, kwam om, 
in den brand van den tem
pel des vrede» te Rome, 
waajin dezelve bewaard war-
',5 
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den, Degene, 'die- ons ovet» 
blijven, zijn te Bazel» in 
1538, in 6 deelen, in het 
licht gegeven. Deze uitga
ve werd gevolgd, door ee* 
«e andere te Venetië, 1625, 
in 6 dl.",, Grjeksch en La
tijn, in het licht gegeven; 
en dezelve werd overtroffen 
door die van CHARTIER , met 
HIFPOCRATES , Parijs , 1639, 
in 9 dl*n, in fok GAI-ENUS 
had veel aan HJPPOCBATESte 
danken, en maïakte daarvan 
geen geheim. Vele nieuwe
ren hebben hunne kundig
heden aan die beroemde ou
den te danken, en hebben 
dezelve veracht; hierin ge
lijk aan kinderen, welke den 
boezem verscheuren , die hen 
voedt. Maar het grootste 
aantal geneeskundigen heeft 

*zich vereenigd, niet slechts 
om hen te eerbiedigen, maar 
om hunne schriften tot voor
beelden , «n hunne uitspra
ken yuor orakels aantené-
inen. ' De wijze en Onpartij
dige mannen hebben eenen 
middelweg tusscben de las
teraars en de, overijrevene 
voorstanders dier vaders der 
geneeskunde gehouden. Zij 
hebben over hen geoordeeld,, 
zoo als zij zulks over hunne 
kunst doen, in welke men 
noch te veel vertrouwen moet 

i stellen, noch die men al te 
iseer verachten moet. Men 
stemt toe, dat GAtENüsdoor 
zijne proefnemingen, veel 
tot de bevordering der ge
neeskunde heeft bijgedragen; 
maar dat hij aan dezelve door 

zijne spltsvinnige redenerint 
gen, door zijne hoofdihoe-
danigheden , en andere her
senschimmen , ook veel na« 
deel heeft toegebragt. [Gif 
&ENUS is de eerste geweest, 
diehetmenschclijkeligchaai» 
ontleed heeft; hetwelk hem 
echter zeer zelden gebeurde, 
wijl de Romeiosche wetten 
verboden de lijken aanterat 
ken. Hij ontleedde, meerina* 
len de dieren en vooral da 
apen, welker ligchaams. 
bouwing het meest niet die 
van den mensch overeenkomt. 
Hij is ook de eerste geweest; 
die een aantal spieren be
kend gemaakt, derzelver ge
daante, ligging en ngtmg 
pangewejzen heeft; hy voer
de in,de ontleedkunde, eene 

menigte kunstbenamingen m, 
die er in zijn behouden ge* 
bleven. GALENÜS was een 
voorstander van de aderla, 
ting, en hij schreef een* 
Verhandeling over dat_ on* 
derwerp. Hij g*"0 0 'a c™5n 
eenvolgend het v e r t r o « 
der keizers Mfcirs-Aü^ 

MODUS, PERWNAX en *>EVE. 

BUS.] 

' GAX.E0TI (NlCOtAAs),' *«J 
ItaliaanscheJesuit, in l ' » 
ove reen , i» ^ f " l ï 
Oversten zijner ma ffJ 
pij,met!mme0ft>eeW^> 
in k , Latijn e r ^ f f ^ . 
Rome , 1748. Zijne gel«g 
de AanteeAemngen, op» 
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1751, 2 dl.n» in fol. zijn 
een nagelaten werk. 

GAIIEOTI-MARTIO of GA-

1 I,EÖTUS-MARTIÜS-, geboortig 
van Narni, was secretaris 
van MATHIAS CORVINUS, ko
ning van Hongarije, eri leer*; 
meester van, JOANNESCORVI-
fitis, deszélfs zoon. Hij o-
Verleed te Lyon , in 1478. 
Men heeft van hemt 1.° Ee
ne Verzameling van kwink' 
tlagen van MATHUS CORVI-
Nus, in de Verzameling van 
Geschiedschrijvers van Hon-
ffartjè', Frankfort, 1600, in 
fol. — 2.° Eene Verhande
ling ()e homilie interiore, 
et de corpore ejus, Bazel, 
1518, in 4 > , dat veel ge-
nicht maakte, uit hoofde van 
eénige niet zeer regtzinnige 
gevoelens, welke hij verpligt 
was , te herroepen. —̂  3.° 
De doctrina promiscua, aan 
LVÜRENTIÜS DK Mumcis op
gedragen , Florence* 1488; 
Lyon, 1552, in 8 vo Dit 
is eene mengeling van ge-
neès- natuur - en sterrekun-
dige vraagstukken. Het is 
vooral in het boek ten titel 
voeren de: De incognitis vul-
ffo, dat hij met zijne onregt-
zinnige gevoelens voor den 

,dag komt. De Godsdienst 
"bepaalde hij in dezelve tot 
de enkele naleving van de 
wet der natuur. Mij liet er 
eenige van rondgaan, die 
hem bijna duur te staan had
den gêkomeft; want in die 
tijden verspreidde mèn de 
wijsgeerige leerstellingen, 

niet zoo straffeloos als te
genwoordig. •— Er heeft een 
andere GALEOTI (BARTHOLO-
MEÜS) bestaan, die in de 
lö.e eeuw eene Geschiedenis 
der beroemde mannen van 
Bologna, zijne geboorte
plaats , Ferrare , 1590, in 

>4it°, in het licht gaf. 

GAJCERIUS - ARMENTARWS * 
Romeinsch keizer. -*' Zia 
MAXIMIAKOS (GALKRHJS VA-
liËRHIs) 

* tiAliFRintJS of GoDPRI-
Düs VAN WINESAIP , een be-. 
roemd Lalijnsch dichter, in 
1170 in Engeland geboren*, 
Na verscheidene steden van 
{frankrijk, waarvan hijoor« 
gpronkelijk was, bezocht te 
hebben, volgde hij in 1190 
koning RICHAKD, naar" het 

Heilige Land. , Bij zijne te
rugkomst, in Europa, kwam 
hij te Rome, alwaar Paus 
JNNOCEKTIÜS l V., hem zeer 
wel onthaalde. Volgens het 
gevoelen van pater FATTOKI-
NI én van TinABosciH, onder
wees GAWRIDUS de schoone 
letteren te Bologna, het
welk zon doen gelooven, dat 
h(j zi«h in Italië vestigde. 
Het tijdstip van zijn overlij
den is onzeker, men kan het 
niet vóór het jaar 1250 be
palen. Hij heeft nagelaten: 
1.° Poëtica nova, sive Car* 
men de arte diclandi, ver-
sificandi et iratifferendi, 
door XiETSER in zijne Bitta-
ria poematim medii eevi in 
het licht gegeven, Balie* 
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Ï721, afzonderlijk herdrukt te 
Helmsladt, 1724, in 8.vö 
Hij droeg dit werk dat voor 
dein lijd eene zeldzame ver
diensten bezat, aan INNO-
CENTIUS IV. , op. Men be
waart een handschrift van 
hetzelve in de bibliotheek 
van het V&ikaan. — 2.° 
Historici seu Jtinenarium 
RICHARDI Anglorum regis 
in Terram Sanctam abanno 
1177 ad 1190, voorkomende 
in de Script. Mist. Angl. 
van T H . «ALE. — 3.° De 
JPlantationearborum etcon-

. servatione fructuum etc. 
waarvan er een afschrift in 

; de bibliotheek van Cambridge^ 
wordt bewaard. Men schrift 
aan GAM?IUJ>UB * een' treur-
dicht toe, ten titel voerende i 

, De statu curim romana. 
t)aar dom MABIIXON hetzelve 
als een verdedigschrift der 
Roomsche kerk beschouwde , 
heeft hij hetzelve in het 4«e 

deel zijner. Analecta opge<> 
nomen. FRANCOWITZ , in te
gendeel , die een Protestant 
was, had in hetzelve slechts 
eene hekeling .dier zelfde 
Kerk gezien, en hetzelve bij 

'voorraad in zijne verzame» 
ling I)e cqrrupto ecclesia 
statu, Bazel ,1557 geplaatst. 
Wij willen ons liever aan 
de kunde van den geleerden 
MABIU,ON toevertrouwen. 

- GA^TANI (FERDINAND), den 
2 December 1728, teCAieti 
geboren , alwaar zijn vader 
den post van koninklijk bij* 
sihter bekleedde, werd in 

den ouderdom van 8. jaren V 
naar Napels gezonden, $ot 
zijnen oom CELESTINÜS GA-
LIANI, aartsbisschop vanT«« 
rente, en eerste kapellaan 
des kónings, die voor zijne 
opvoeding ; zorgde Weldra 
openbaarde zich zijne talen
ten, In 1750 gaf hij een 
werk over de munt in,het 
'licht, dat eenen buitenge-
wonen opgang maakte, .\yijl 
het bestuur de grondbegin
selen des schrijvers, die zich 
niet genoemd had, aannam. 
Omtrent dezen tijd, Jjegaf 
hij zich in den geestelijken 
staat, verkreeg een beneficie 
van 500 dukaten, waarmede 
hij eene abdij vereemgae. 
Na'in verschillende gewes
ten van Italië te hebbe^ge-
reisd,kwam hö i n l j f ' 8 -
Napels terug. In 1759 tot 
gezantschaps - secretaris »* 
Frankrijk benoemd, bragt 
hij «en jaren ^ I W 
door, verbond zich aldaar 
,«et al de schbone geesten, 
voornamelijk mét de fcncy 
clopedisten en den Heenan 
Ferney. Te Rapds erug 
gekeerd, hield hij m e t j 

licb aldaar met weten chaPt. 
pen bezig te ****>"% hij den300ctoberl787over 
leed. Men heeft van hem, 
behalvedeFerA«^^«^öfe

r. 
de Munt, waarover J i j g 
sproken hebben, versop 
dene schriften over de ondhe 

den van BèyU*W*G 
peia enStabia; eene W 

eene Zamenspraah over 
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Vrouwen,' ,eene Verhande
ling over de Reuzeii, bij 
gelegenheid van eenen jongen 
Ier j van eene buitengewone 
lengte, MAGRAT genaamd: 
Aanteekeningen op HoRA*ri-
t is , die in de letterkundige 
courant van Europa zijn me-
degedeeld; verschillende Me-
morXèn over den Gruanhati' 
del, over den Hongersnood, 
4ie Frankrijk in 1763 en 
1764teisterde, enz., waarin 
de ceèonomisten niet gespaard 
worden,,eene opera; ten titel 
voeren de: DeingebeeldeSo-
CKATBS,/enz. » men vindt 
in dat alles, zegt de abt DH 
SAINT-LEGER, een' vluggen 
en vrolijken schrijver» bij 
wien de bevalligheden het 
oordeel niet bezwalken. De 
waarheid gedoogt eehterniet, 
te ontveinzen, dat onder
scheidene bij ten de trekken-, 
in de samenspraken ver
spreid, eni meer ; nog de 
schampreden, die in gezel
schappen met stroomen uit 
den mond van GAMANI vloei
den, hem te Parijs, vijan
den op den hals haalden, in. 
welke stad hij de openbare 
achting geheel verloren had, 
toen hij in Mei 1769 dezelve 
verliet, om naar Napels te
rug te keeren en in den raad 
Tan koophandel te k o m e n J 
intusschen onderhield hij 
steeds een« briefwisseling 

met DlDKROT , n'Al.El«BERT , 
VOMAIRE , de abten BAT-
TEÜX , A R J U U M , BABTHÉM-
MI en onze overige geleer
den , wier Brieven hij be

waard hei&ft, die negen «wa
re deelen uitmaken." De 
Heer DIODATI heeft zijnde-. 
ven in het licht gegeven» 
Napels j I7S8, in 8.yo De 
geschiedschrijver ontveinst 
de misslagen en ondeugden 
van zijnen held niet: hij past 
deze woorden van CORMXIDS 
NEPOS op THEMISTOCLES op 
hein toe: Hvjus vitia maxi-
mis suilt emendata virtuti-
bus. Volgens HORATHJS , 
eene soort van paradoxe
stelling'of onmogelijkheid i 

Virtus est vitium fugere ejk 
sa|iientia prima 

Stultitia caruisse. 

[Men heeft in 1818 de Cor-, 
respondance etc. (Briefwis
seling van den abt GALIANI 
met Mevrouw n'EpiNAt en 
anderen), 2 dl.» in 8.vo in 
het licht gegeven. Dit is 
een der zeldzaamste werken, 
welke in deze laatste tijden 
het licht hebben gezien. Het 
bevat de kostbaarste aantee
keningen over de wjjsgeerige 
school der 18e. eeuw, en 
over de voornaamste leden 
derzelve. Men kan uit deze 
Brieven sfien tot welke bui-
sporigheden die mannen ver
vallen waren, welke enkel 
over de zedekunde spraken, 
een onbeschaamd gedrag, 
heerschte in hunne vereeni-
gingen ; men beeft moeite, 
om te begrijpen, hoe een 
Geestelijker zich zulk eenen 
toon durfde te veroorloven, 
en hoe eene vrouw en moe
der denzolven konden Ter-
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dragen,} — HQ Had eenen 
broeder den Markgraaf GA-
LIAXI genaamd, van wira 
er eene vertaling van Vi-
TBOVIÜS met Aanteekenin~ 
gen bestaat, Napel*, 1758 , 
in folio. 

GAMFET «f GAMFECT ( J O -

SEF) , éen Jesuit, is voor
namelijk bekend door een 
werk De culla sacro sanc-
U cordit Jet», Rome, 1726, 
in 4.» aan den Paus opge
dragen. Dit werk handelt 
breedvoerig over de onme
telijke liefde van J. C. voor 
de menschen, waarvan ons 
de herinnering door het zin
nebeeld van zijn hart wordt 
voorgesteld , en over de ge
voelens , welke deze herin
nering , in de ziel der dank
bare geloovigen moet doen 
geboren worden; hetwelk 
men gewoonlijk uitdrukt 
door devotie tot het heilig 
Hart. (Zie MARGARETHA MA
RIA AI.ACOO.UE). Maar" wijl 
•de steeds onrustige geest 
der menschen , - zich niet 
weet optehoudên, waar het 
behoort, zoo heeft pater GA-
MFET , bij zijn werk eene 
Bijlage gevoegd , om te be
wijzen , dat men de veree
ring van het hart der Heilige 
Maagd met die van * den 
God-Mensch moet vereeni
gen {cultum cordit MAM JU 
a cultn cordis JESV ttm 
teparemus), Deze zonder
lingheid, welke vereeringen 
«ebeen te verwarren, tus-
«rchen welker voorwerpen een 

oneindige afstand bestaat» 
en van welke het tweede, 
niet in de zinnebeeldige voor
stelling kon deelen, over 
welke wij gesproken heb
ber», verwekte gemor, zelfs, 
van wege personen, die ten 
opzigle van de H. Maagd 
het godvruqhtigste waren, 
en vond van den anderen 
kant verdedigers en voor
standers. CLKMENS XIII. 
stelde aiich te vreden dezel
ve door daadzaken te ver-
oordeelen, terwijl hij uit
sluitend het feest van het 
heilig Hart van JESUS in
stelde , en den anrd en het 
doel van dat feest zoodanig 
verklaarde, dat hetzelve 
voor geene de minste nit-
breiding vatbaar was. Nog 
heeft men aan pater GXUFET 
verweten, van in deze Bij
lage vele dingen te hebben 

.opgenomen, waarin de ge
strenge godgeleerdheid, met 
de godsvrucht des schavers 
niet overeenkomt. A"e8 

wordt in hetzelve overdre
ven, alles wat in de schnt-
ten van eenigen grooten man 
onnaauwkeurigheid of g e 
spraak kon genoemd^ wor
den, wordt er in herhaald» 
.als even zoo vele onbetwist 
bare uitdrukkingen^ van h«l 

Catholijke geloof. He 'Sjn 
mogelijk, dat gedeelte des 
werk* te le*en, * » « J ' J « 
de verbeeldingskracht bui en 
de grenzen gaat, wmnnzien 
de W i s v a n e e n e e n ^ 

schepsel houdt - « W * * ^ en zonder het denkbeeld een« 
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soort van gelijkheid aan te 
nemen, die de grondslagen 
des geloofs ondermijnt. »Men 
is zeer verlegen (heeft ie
mand bij deze gelegenheid 
gezegd), wanneer men, na 
het lezen van dergelijke 
boeken, dezen grondregel 
des Christendoms aantreft, 
welken zoo duidelijk en zoo 
heerlijk, door den vorst der 

v Apostelen is uitgedrukt: 
Non est in alio aliquo sa-
lus ± neqtie enim aliud no
men est sub coslo datum ho-

» minibus iii quo oporteai nos 
Kalvor fieri. — Actus IV. 
12. — Zie MURATORI. 

GALIGAI (ELEONORA), de 
dochtet van eenen timmer» 
man, en van eene wasch-
vrouw, trad in den echt 
met dep beroemden en on-
gelukkigen CONCINI , later 
maarschalk O'ANCRE. Zij was 
met MARU DE MËDICIS , 
wier zoogzuster zij wasN, en 
die haar steeds teederlijk 

. beminde, .in frankrijk ge-
. komen. Deze vrouw een 

voorbeeld van leelijkheid, en 
zonder eenig^ andere ver
dienste, dan die der hei
melijke listen, verkreeg voor 

•haren echtgenoot de schit
terendste posten. Het moed
willige misbruik, heiwelk 
zij van hunne gunst maak
ten , verbitterde al de groo-
ten van het hof, en voorna
melijk LODEWWK XIII. CON
CINI werd gedood, en zijne 
vrouw naar de Bastilleg*-
voerd. Mén legde haar Bui

zende misdaden te laste, en 
vooral die van tooyerij • maar 
hare geheele too;/terkünst be
stond,zoo ais zij-zulks zel
ve aan hare regters ant
woordde, die haar vraagden, 
hoe zij de koningin betoo-
verd had, in het vermogen, 
hetwelk de sterke zielen op 
de zwakke hebben. Dit ant
woord redde haar niet, zij 
verloor in 1617 het hoofd op 
het Grèt-e-plein , als toove-
resse. . Bij de beschuldiging 
van tooverij voegde men die 
van Joodsehgezindheid (Zie 
CONCINI). Het verhaal van 
haren dood en dat van dien 
van haren echtgenoot, komt 
voor in de Geschiedenis der 
gunstelingendoor DU PUY. 
Men vervaardigde ook op 
haren dood een treurspel, 
ten titel voerende: la Magi-
eienne êtrangère(de Vreem
de tooveresse), in 4 berijm
de bedrijven, Rouanen» 
1617, in8.voj een gruwe
lijk en onbeschoft hekel
schrift. GAMGAÏ had eenen 
zoon en eehe dochter gehad* 
De laatste stierf kort na 
den moord- van haren vader. 
De'zoon werd,in het vonnis 
zijner moeder betrokken, en 
van den adel beroofd Hij 
begaf zich naar Flofence,, 
alwaar hij een inkomen van 
14,000 kroonen genoot, wel
ke zijn vader, gelukkiger 
wijze voor hem, in die Stad 
had uitgezet. De broeder 
van GALIGAÏ, tot het aarts
bisdom Tours, en de abd§ 
van Mamoutiers gekomen, 
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deed afstand van deze beide 
beneficiën, waarop men hem 
eene jaarwedde gaf, en ging 
zijne dagen in Italië, verre 
van de 'stormen der hoven 
verwijderd, eindigen. 

GALIIIEI (VINCENTIUS) , va
der van den beroemden GAW-
I.EI, een Florentijnsch edel
man, jn de wiskunde en 
vooral in de toonkunst zeer 
ervaren, liet zijnen" zoon, 
niettegenstaande dezelve on
wettig was, onderwijzen 
alsof hij denzelven uit een 
wettig huwelijk geteeld had* 
Hij boezemde hem zijnen 
smaak voor de wiskunde in., 
doch nooit kon hjj hem lust 
voor de toonkunst doen opvat
ten. Zijne werken bewijzen 
zijne kundigheden. De meest 
beroemde zijn vijf Zamenspra-
ken, in het Italiaansch over 
de toonkunst, Florence, 
1681 en 1682; in folio. Hij 
randde in de laatste JOZEF 
ZARMNI aan, en handelt in 
dezelve over de oude en 
nieuwere toonkunst. DES-
CARTBS heeft; verscheidene 
malen den vader met den 
xoon verward. 

GALILEÏ, natuurlijke zoon 
van den voorgaande, werd 
teJPiia in 1564 geboren. Na 
de natuur gedurende eenigen 
tijd te Venetië te hebben be
oefend, verkreeg hij eenen 
leerstoel der wijsbegeerte te 
Padua, en bekleedde den
zelven "gedurende 18 jaren 
me$den~graotsten roem. COS-

MOS I I , , groot-hértog van 
Toskane, benijdde hem aan. 
die stad , en onttrok het» 
aan dezelve, om hem te. 
Florence te vestigen. Hij 
verbond hem aldaar door de 
titels van zijnen eersten wij?- • 
geer en eersten wiskunstei 
haar. Toen GAMLEÏ te, Fe-
nette was, had hij gelegen
heid gehad, eenen der ver
rekijkers te zien, welkeJA« 
COBÜS MÉTiüs in Bolland 
had uitgevonden. Deze onfc»"' 
dekking trof hem zoodanig» 
dat hij eene dergelijke deed. 
METIÏJS had deze ontdekking 
gedeeltelijk aan het toeVal 
te danken j GAMLEÏ maakte 
dezelve dienstbaar aftn de 
sterrekunde. Door dit werk* 
tuig geholpen, zag hij on
derscheidene tot dus verre 
onbekende sterren, het was
sen der ster Venus, de vier 
wachters van JÜPITER, in 
den beginne de sterren van 
MEDICUS genoemd , enz. Het 
ware vpor zijne rust te wen* 
schen geweest, dat hij zich 
er toe bepaald had, met 
waarnemingen aan den He
mel temaken; maar hij w|K 
de volstrektelijk een stelsel 
omhelzen ; hij bepaalde zich 
tot dat van COPERNICÜS» 
SOHBINER , een Duitsche Je-
suft, aan wien men de ont
dekking der vlakken van de 
zon te danken heeft, bes treed 
zijnen ijver in hef verdedi
gen eener onzekere zaak» 
die hem daarenboven toe
scheen met de getuigenis der 
gewijde boeken t© strijden. 
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(Zie SCHEINER). fteeds in 
net jaar Ï6LI , had de regt-
bank van geloofsondërzoek 
\an •,Rome eèn besluit tegen 
het. ge;voelen van, CJOPERNICUS 

, uifge.yaarc(igcl, dat ,: volgens 
hetzelve,,, met de heilige 
schrift streed. . GAUMJÏ', 
wiens talentejr men op prijs 
stelde, kwam' er van:af met 

, een verbod., van zijn stel
sel noch, mondelings, nóch 
schriftelijk meer te verdedi
gen; De Kardinaal BÉLLAR-
MijsiiS, .Belast", om hem dit 

.verbod te doen, gaf hemeen 
geschrift, door hetvyélfc hij 
verklaarde^ » dat hij noch 
gestraft, noch zelfs verpligt 
,was, on» zic.h te herroepen; 
maar dat. men enkel van hem 
gevorderd had , dat hij van 
dat gevoelen afzag en het
zelve in het vervolg niet 
verder verdedigde." GALILEÏ 
beloofde alles, wat men be
geerde , en vooral van de hei-'" 
lige Schrift niet meer te 
verwringen;, om zijn stelsel 
te bekrachtigen (want hjj 
ging zelfs zoo ver van te 
beweren,. dat het uit Gene-- . - . - I v U f> vii«a> **v*> ***•< •*»»•— — 

«is ontleend was, en wilde 
«* een leerstelsel van, ma-
K*»I). Hij hield zijn woord, 
tot in 163*2, hij had bij voort
during rust kri'nnen smaken, 
te meer daar men hem door 
«en besluit van Bet jaar 
Ï620 had toegestaan , zijn 
*telsel, als eene sterxekun-
^% e gissing te onderwijzen. 
'Maar daar de ijdelheid, 
tyaarvoor . eene wezenlijke 
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yerdienBte, do geleerden niel 
altijd behoedt, hem in 1632 
Zkmenspraken had doen in 
het licht geven, om de on-
beweegbaarheid der zon en 
de beweging der aarde, als 
eene onbetwistbare zaak~vast 
te stellen, werd hij op nieuw 
voor cie regtbank van'geloofs
ondërzoek gedaagd. Men 

, bragt hem zijne belofte te 
binnen; hij Verdedigde zich 
slecht, en hij werd den 21 
Juhij 1633, bij een besluit 

..door zeven Kardinalen on-
derteekend, veroordeeld, om, 
gevangeh te worden gezet, 
en gedurende 3 jaren , we
kelijks éénmaal de zeven 
Boet-psalmen te lezen. GA-
LILEÏ vraagde öih vergiffe» 
nis, en zwoer zijtie groote 
vèrkféefdheid aan eene 
schijnbare vooronderstelling 
af,'welke hij als de bron 
van zijn' roem beschouwde; 
maar op deri öögenblik, 
Waarop de pJegtigh.èid geëin
digd was, zeide bij, terwijl 
hij met zijnen voet op den 
grond trapte: En toch he~ 
weegt zij zioJi (E pur H 
tnuove). Het is echter ze
ker, dat 'deze bewering, ten 
minste toenmaals, dien graad 
van klaarblijkelijkheid en be
toog niet had, welke de 
toestemming noodzakelijk 
maakt, en den geest op eene 
onoverwinnelijke • wijze on
derwerpt (Zie COPERNICÜS); 
men kan zelfs zeggen, dat 
hij zelf van'clat stelsel, geen 
volkomen zuiver, en zich g«* 
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tjjkblijvend denkbeeld had, 
wijl hij er als eené klaar
blijkelijke en ontegenspre
kelijke waarheid van afleid
de, den vloed en dé ebbe 
der zee, die, Volgens het 
oordeel aller geleerden, er 
niét de minBte betrekking op 
heeft (*). De Kardinaals-
geloofsonderzoekers zonden 
hen» naar Toikane terug, 
alwaar hfj leefde,»boals hij 
begeerde, op het landgoed , 
<ïat hij in het grondgebied 
Tan Arcelri beaat. De Heer 
MALIIET DU PAN heeft, of
schoon een Protestant zijnde, 
in 1784 eene verhandeling 
in het licht gegeVën, waar
in hij de meesferachtige be-
leedigingen wederlegd, wel
ke de broodschrijvers ge
woonlijk bij deze gelegen
heid, tegen de inquisitie uit
braken , en bewijst, dat het 
geheele onregt aan den kant 
•van GAMIEÏ was. Een zé-
Jcere FKKRI heeft ijdele po
gingen in het werk gesteld, 
om dit betoog te verzwak-' 
'ken '{Zie Journ* hist. et UU. 
van 45 "Mei 1785, bladz* 
llfi), GAÜUIEÏ zelf heeft 
deze sprookjes meesterlijk 
wederlegd- * "De Paus (zegt 
hij in eenen brief, welken 
hij aan Pater RECENÈRI, zij
nen leerling schreef) oor
deelde mij zijne achting 
waardig. . . . . Ik werd ge
huisvest in het aangename 

paleis, dep H. Orieeenheid* 
des Wergs..,. Toen ik bij 
de regtbank van het heilige 
Officie kwam, werd ik door 
twee Jakobiters zeer beleef
delijk opgeroepen, om mij te 
verdedigen.... Als een op-
regte Catholijke ben ik ver-
pi igt geweest, mijn gevoe
len te herroepen." — » Om 
mij te straffen, vervolgt hij«• 
heeft men mij de Dialogo 
{Gesprekken enz.) verboden * 
en na een vyfmaandsch ver
blijf te Rome laten gaan • • 't 
Tegenwoordig ben ik op mijnt" 
landgoed Van Areetri, al
waar ik , bij mijne dierbare 
geboortestad, eene zuivere 
lucht inadem.'1 De ouder
dom van GAMIIBÏ werd door 
eene wezenlijker ongunst ge* 
stoord; bij verloor het ge-
zigt, drie jaren" voor zijnen 
dood, te Morenee jn 1641 
voorgevallen. Hij werd irt 
de .kerk van het Heiliga 
Kruis begraven,, alwaar men 
in 1737 te zijner eer; een 
praalgraf i regt tegen over 
dat van MiCHAët. ANGBI.0 
heeft ongerigf. Deze ster-
rtekundige bezat een inne
mend gelaat, en was leven-
dig en vrolijk *an onder
houd. Hij beoefende bijnaal 
de aangename kunsten. i « 
aardrijkskunde heeft hem 
door ' zijne sterrekandige 
waarnemingen veel te dan
ken; <m de werktuigkunde* 

$ëre, Luik, 1788, blad*. %, $?«2-ca volgend»: 
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door detheori* der bespoe
diging. Men beweert, dat 
hij een gedeette zijner denk
beelden uit LEUCIPPUS putte. 
Welligt heeft hij LEUCIPPUS 
en zijne lieer nooit gekend. 
Het is wel waar, dat de nieu
weren veel van? dé ouden 
ontleend hebben, maar tnen 
berooft hen soms met al te 
veel gestrengheid, van de 
uitvinding der ware of val-
sche stelsels, welke zij even 
zoo wel hebben kunnen uit
denken ,'als de bespiegelaars 
.van Bome en. Athene. De 
smaak van GAinLEÏwas niets 
minder dan zuiver. Zijne 
beoordeelingen in het, let
terkundige vak, bewijzen-
geenszins de bondigheid van 
zijnen geest.. Hij was een 
der dweepzuchtigste bewon
deraars van ARIOSTO, en gaf 
openlijk de voorkeur aan de 
eigenzinnigheid en luimen 
van dezen kluchtdichter, bo
ven de edele en regelmatige 
schoonheden van TASSO. De 
werken van dezen beroemden 
Man,, zijn te Florence, in 
1718, in 3 dl n in 4.» ge
zamenlijk uitgegeven. Er 
fcijn er eenige in het Latijn 
en verscheidene in, het Ita-
Kaansch. Deze uitgave is 
versierd mét eene belangrij
ke Levensgeschiedenis des 
schrijvers. [De werken van 
GAJULEÏ hebben verscheidene 
uitgaven gehad, en zijni in 
verschillende talen vertolkt. 
De aht ANDKKS , een Spaansch 
Je«uh, gaf eene Saggi» « 

Proeve • over de tcpsbegeerta 
van GALILEÏ in het licht, 
Manttia, 1776, in 8.vo Do 
laatste en volledigste uitga
ve der Werken van GALILEÏ , 
is die van Milane, 1808, 
13 dl.n in 8.vo] V 

GALMEI'(VINCENTIUS), zoon 
van den voorgaande, hand* 
haafde met eer den roem v&« 
zijnen doórluchtigen vader. 

• Hij is het die het eerste da 
slinger» aan de uurwerken 
heeft aangebragt, eene uit* 
vinding , aan welke men de 
verbetering der uurwerkkun-
de heeft te danken. Zijn vader 
had den eenvoudlgen slinger 
uitgevonden, van Welke hij 
zich in zijne sterrekundige 
waarnemingen op eene nut
tige' wijze bediende* Hij 
kwam zelfs op het denk
beeld , om denzelven op de 
uurwerken toe te passen, 
doch bragt zulks niet ten 
uitvoer, en liet de eer daar
van aan zijiien zqon over, 
die er te Venetië in Ï649 
de proef van nam. Deze uit
vinding werd la. ar door d«i 
beroemden HUYCENS meer 
tot volkomenheid gebragt. 

GAMLEÏ (ALEXANDBR), een 
Florentijrisch houwkunste-
jnaar, in 1691 geboren, reis-
de door verschillende ge
westen van Europa, uitjÉ»-
geland teruggekeerd, alwaar 
hij zich gedurende zevenja-
rên had opgehouden, werd 

hij oppertoeziener der op"* 
g 2 .':. ,"v 
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bare gebouwen van Toskane. 
Door CIEMÉNS XI. werd hij 
naar Rome beroepen. De 

• voorgevel der kerk van den 
H. JoANPiES van Lateratien, 
de kapel Corsini dier kerk, 
en de voorgevel der kerk 

"•' van den H. JOANNESderFlo* 
rentij'tiert, zijn werken , die 
hem tot eer verstrekken. 
Deze kunstenaar Verstond 
2êer wel de versieringen» 
en de keuze der sieraden, 
die somtijds de bouwkundi
ge gebreken doen verdwij
nen. Hij overleed in 1737. 

*' GAWNDO (BEATRIX)» on
der den naam van u LATI-
KA bekend,werd te Salet* 
manka, in 1475 geboren. 
Reeds in den ouderdom van 
negen jaren , toonde zy "ee-
hen bepaalden lust voor de 
studie, hetwelk een' harer 
ooiuen , een kundig geeste
lijke , bewoog, om dien ge
lukkigen aanleg« bevorder
lijk te zijn. Hij onderwees 
haar de Lafijnsche taal, in 
welke zij zulke snelle vor
deringen maakte, dat zij in 
korten tijd , met een e ver
bazende gemakkelijkheid, de 
duisterste plaatsen der klas
sieke schrijvers verklaarde. 
Met denzelfden roem beoe
fende zij ook de wij «begeer
te. _ ISAB*:Ï,I,A van Kastiliè 
beriep haar aan haar hof, 
benoemde haar tot hare eere
dame, en huwde haar in 
ï 495 _ oit aan dott FRANCIS-
CÜS RAMIREZ , secretaris van 
FKRDINAND V. Weduwe, 

zonder* kinderen geworden 
zijnde, in den- ouderdom van 
dertrg jaren , en onnoemelij
ke goederen bezittende, 
•stichtte zij te Madrid een 
gasthuis dat nog bestaat, en 
dat steeds den naam van gast
huis van la Latina draagt. 
Zij rigtte ook onderscheide
ne religieuze gestichten op, 
voornamelijk * toegewijd aan 
de opvoeding van jonge juf
vrouwen zonder fortuin, en 
zelve hield zij zich met het 
bestuur van een dier ge
stichten bezig. Zij was steeds 
een voorbeeld van deugd en 
godsvrucht, en overleed te 
Madrid den 25 November 
1535. Deze geleerde Spaan-
sche dame heeft verscheiden 
toe werken geschreven; doch 
dezelve zijn niet tot ons ge
komen. 

GAMNDON. ** Zie PRU-
DENTHJS de Jonge. 

GrAuoTE. — Zie GOÜBDON. 

GALlSSONNlÈnE (RoEMN» 
MitórtXëti BARRIN, Markgraaf 
DE LA), luitenant-generaat 
der Fransche zeeinagt, te 
tiochefort, den II Novem
ber 1693 geboren, ging w 
1710 in dienst als garde-
marinier, eü werd na ver
schillende bevorderingen, in 
1745, tot algemeen land
voogd van Canada benoemd. 
Hij vervulde dezen post, als
of hij zich altijd met dien 
staat bad bezig gehouden, 
en dé .voorspoed, welkende 
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, Fransehe wapenen in dat ge
deelte der wereld genoten, 
Was de vrucht der orde, 
welke hij er in gevestigd 
had. In 1749 "keerde hij 
naar Frankrijk terug*, en 
werd tot Schout-bij-nacht be
noemd. Iedereen kent den 
vermaarden togt van Minor' 
ha, zoo roemrijk voor den 
Heer DE IA GAIASSONNIÈRE , 
doch dié zijne reeds sedert 
verscheidene jaren wankel
bare gezondheid geheel on
dermijnde. Hij overleed te 
Jtfemour», den 26 October 
deszelfden jaars. Met de 
verhevene talenten van zij
nen staat, met zeer verschei
dene kundigheden, paarde 
deze beroemde zeeheld, ee-
nen zeldzamen ijver eneene 
buitengewone goedheid des 
harten. Ofschoon naauwge-
zet, regtvaardig, en slipte 
sieden bezittende, was hij 
echter enkel gestreng voor 
zich zelven. 

„ GAMTZIN (BASIIAUS) , bij
genaamd deGroote, in 1633 ' 
geboren , Heer uit eene der 
beroemdste en vermogendste 
familië'n.van Rutland, re
geerde bijna alleen , onder 
de minderjarigheid der bei
de Czars , IWAN en PETEK , 
en was onder-koning van 
C«*fl», van Astrakan, en 
zegelbewaarder van Rusland. 
Zijne heerschzuchtige en lis
tige inborst gaf aanleiding, 
om hem te verdenken, van 
e* zelf op bedacht te zijn « 
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geweest, den troon van Mat-
kovië te beklimmen, en de
ze verdenking, gevoegd bg 
de nederlagen, welke zijn» 
legerbenden ondergingen •* 
maakten hem tot den afkeer 
yan Rusland. In zijnen eer
sten veldtogt tegen" de Tar
taren van Crimeai kwamen 
deze hem, mot eenige ton
netjes vol dukaten te ge-
moet, en bewogen hem , hun 
den vrede te verkoopen. In 
eenen anderen togt tegen de
zelfde volken , liet ÏGAMT-
ZIN de drooge kruiden eeiter 
woestijn, op den afstand van 
honderd mijlen ir. den brand 
steken, ten einde hun allo 
hoop op voeder te benemen. 
Gedurende den brand, liep 
het gerucht, dat de vijand 
naderde, men was niet wel 
gestemd, om hem te ont
vangen en begaf zich dus op 
de vlugt, zelfs moest men 
op deze vlugt, den nog 
brandenden grond overtrek
ken, waarbij do vïam af de 
rook duizenden soldaten de&d 
omkomen. Deze ongelukki
ge togt, haalde aan GAMT-
ZIN den haat van een groot 
gedeeité der natie op den 
bals. Eenige dagen voor 
dat hij op nieuw naar het 
leger vertrok* vond men des 
morgens voor zijne deur ee
ne doodkist met een briefje, 
waarin men hem aankondig
de, dat indien hij in deun 
veldlogt niet beter slaagde, 
dan in den vorige, deze 
doodkirt tijm manplaat* 
3 • • ; 
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Zoude, zijn* De uitslag was 
- dezelfde; men benam hem 

• echter het leven niet, maar 
hij werd afgezet, men nam 
zijne goederen in beslag, en 
vérbande hem naar Siberië, 
Deze ballingschap werd ee-

.: nïgen' ijjd later in eéne 
Machtere veranderd, hij werd 
naar een zijner landgoede
ren bij Mosh.au gezonden* 
Op het einde zijner dagen 
nam hij zijnen intrek in een 
klooster, alwaar hij zich aan 
de geheele gestrengheid der 
Grieksehë monniken onder
wierp. Hij overleed aldaar 
in 1713,,in den ouderdom 
Van bijna 80 jaren. GAÏ,IT-
ZIN had de wegen bereid 
voor den Czar PETER ,, en 
men schrijft hem met regt 
een groot gedeelte der ver
anderingen toe, welke in 
'Moskovië hebben plaats ge
had. Hij bewerkte eene 
briefwisseling met al de ho
ven van. Europa; én was de 
aanJeider van den eeuwigen 
vrede in 1686 gesloten. Dit 
belangrijk verdrag werd ge
volgd door'het bondgenoot
schap der hoven* van Wee-
neii, Polen, Rusland en de 
republiek Van Venetië tegen 
de Turken. [GAMTZIN ver
zachte de lijfeigenschap der 
volken, verminderde de voor-
regten der Grooten, en voer
de alom de stiptste regt-
vaardlgheid inl. 

GfALTTZlN (MlCHAët Ml-
^HA_^°wiTzi prins van), den 
Il Wovember J674 uit de-

Ü zelfde familie als de voor» 
gaande geboren, ondersteun
de den Czar PETKK den 
Groote, in den oorlog te- " 
gen KAREI. XII. Hij was 
bijna bij al dé veldslagen 
tegenwoordig, en won er on
derscheidene ter zee en to 
land. Hij was het, die na 
langer dan 10 jaren in Fin»" 
land het bevel te hebben 
gevoerd» dézen oorlog door 
den vrede van Ntj'stadt, ge-
lukkiglijk ten einde bragt. 
Zijne diensten bleven niet 
zonder belooning. Hij werd 
in 1725 eerste veldnifiar» 
schalk, en na den dood des 
Czars werd hij tot voorzit
ter van den staat van oor
log verklaard. Hij overleed 
den 21 December I73U als 
een goede staatsdienaar, «n 
een groot veldheer be
schouwd. 

* GAMTZIN (DEMETimis. 
Prins- van), werd te Sinl-

'Petersburg, in 1735 gebo
ren. Hij was een der af
stammelingen van BASIMUS 
GAMTZIN, die zijnen oor
sprong uit eenen Kan^van 
Tartaryëontleende.In l/os» 
in hoedanigheid van afge
zant naar Purijt gezonden, 
verbond hij zich aldaar met 
alle beroemde mannen. v° 
smaak voor de wetenschap
pen en de zacht voor de lot-
teren deden hem vooral d , j -

gene najagen, welke dezel
ve met roem beoeh^ 
Hij wa* bijzonder 'beken* 
met VOI-TAIBKJ, onderhield 

http://Mosh.au
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gedurende verscheidene ja* 
ren met hem eene briefwis
seling, en het schijnt, dat 
hij zich naar dè grondbegin
selen van den, wijsgeer van 
Jfertiey «eer wel voegde. In 
1773 werd hem het gezant
schap van 'sGravenh%ge op
gedragen, en gedurende z$n 
.verblijf in Holland, gaf hij 
eene prachtige uitgave der 
werken van HELVETIUS in. 
het licht, vermeerderd met 
de verhandeling over den 
•mensen en deszelfs geest
vermogens,, waarvan hij het 

•oorspronkelijke- handschrift 
had verkregen. Tijdens de 
fransehe omwenteling: begaf 
hij .zich naar DailscHattd, 
al'waar bij zich enkel met 
de natuurlijke Historie be
zig hield, voor welke hij 
eene .bijzondere genegenheid 
bezat. De akademiè'n vau 
Stokholm, Berlijn en Brut-
tel, telden hem reeds on
der hare leden. Hij werd 
tat voorzitter der delfstof-
kuirdige maatschappij van 
Jena benoemd, aan welke 
hij zijn rijk kabinet ran 

«delfstoffen bij zijnen uiter
sten wil vermaakte, VB-
METRIUS GAMTZIN overleed 
te Bmnswijk, den 17 Maart 
1803. Onder de door hem 
nagelatene werken, onder
scheidt men 1-°Natuurton-
dige beschrijving van Tau-
ride (Crimea), met betrek
king tot de drie rijken der 
Natuur, uit het Jiussisch 
in het Fransen vertaald^ 

'tGravetinage, 1788', in 8.vo 
<— 2.° Verhandeling wer de 
bergstofkunde • of beknopte " 
e» Methodische Besehrü-
ving der delfstoffen, Maas
tricht, 1792., k4.to f fife/M. 
*tadt* 17%, in 4.to — 3." 
De geest der ceconomisten % 

i of de economisten geregt-
I vaardigd eo» door hunne 

grondbeginselen de grond
slagen der Fransehe omwen-

ii 'teling te. hebben gelegd, 
\[ Brunswijk, 1796, 2 dl.» ia 

8.vo De regtvaardiging was" 
niet gemakkelijk, zoodat men 
zich niet behoeft «e verwon» 
deren, dezelve- niet in het 
geschrift van den H.r QK-
MTZIN te vinden. 

de grondlegger der Schedel* 
leer, werd 'in 1758 te 'Ufo* 
fenbrnnti) in bet Wurtem-
bergsche geboren, beoefende 
de geneeskunde, en leefde 
als geneesheer te Weenen. 
Hier trad hij het eerst in 
het lieht, mét .een werk, 
getiteld: Wijsgeerig-genees* 
kundige onderzoekingen over 
natuur en kunst, in de» 
zieken en gezonden staat de» 
menschen, Weenen, 1791, 2 
dl." in 8.*>, en verwekte al-
gemeene bewondering. Daar
op kwam hij met zijne PAff-
siologisch-ontleedhnndige on
derzoekingen over dè herse
nen en derzelver zenuwen 

. voor den dag, trok aller aan» WÈ 
dacht tot zitb, en de*eo»t- ^ 
dekkingen zijn het* die ««« 
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*er, onder den naam vafr 
Schèdelleer vrij algemeen zijn 
verspreid geworden. Reeds 
in zijne schooljaren zagG.u.1,, 
dat onderscheidene zijner 
medescholieren, hem, on
danks zijne aangewende vlijt, 
in het van buiten leeren over
troffen. Hij meende bij de-
*e jongelingen groote oogen 
tö ontdekken, hetgeen hij 
ook in het vervolg bij tooneeï-
«pelérs waarnam, en kwam 
dus op het denkbeeld, dat 
de aanleg daartoe welligt op 
deze plaats zoude, te vinden 
zijn ;. ofschoon hij 'van dit 
denkbeeld Jater weder af
ging , zoo kwam hij toch 
daarop^ weder terug, dat het, 
bij bijzondere geestvermo
gens werkelijk op de bouw
orde van bijzondere plaatsen 
des hoofds aankomt. Hij ver
geleek nu de schedels van 
menschen en dieren, en vond 
eindelijk den; nanlegjot ruim 
twintig organen,. Deze leer 
zette hij niet alleen in zijne 
schriften uit elkander, maar 
droeg dezelve ook mondelings 
in de groote steden en univer
siteiten voor. In gezelschap 
van zijnen.vriend D.r SJPCTRZ-
HEIM, werkte hij aan een werk," 
dat bestemd, was ».-om zijne 
ontdekkingen volkomen'te 
ontwikkelen en algemeen te 
•naken, doch dat slechts voor 
•en kleih gedeelte voltooid 
is. Door. zijnen . ij ver voor 
zijne ontdekkingen" medege-
* eept, ^werd de verzwakking 
« p e r krachten door Giw, 
n^t op^inerlci, en bij ge, I 

voelde den "prijs van de waari' * 
schouwingen zijner vrienden • 
niét, dan toen de dood reeds :•':' 
om zijne 'sponde waarde. Hij ' 
overleed op zijn buftenver»' ,' 
blijf van Motttrouge', bij Pa~ 

'rijg, den '22 Augustus 1828.;." 
-— Ofschoon i«en reeds: in 

, de zeer gryzë oudheid den '"'•" 
zetel der verstandelijke ver
mogens des inënschèn, 'in*;' . 
de hersenen had geplaatst," 
en het eiken arts bewust 
was, dat de hërsenziëkten, 
met de ondermijning <fer ver
standelijke vermogens, de* 
neigingen en natuurlijke be
kwaamheden gepaard gingen,• 
kan men' echter niet ontken- V 
nen, dat de zoogenaamde^ 
Schedelïeer van GAM.' vele : 

..gewaagde stellingen bevat," 
en den weg tot het malend' 
lis mus en 'alheismus open zet» / 

GAT,I.A PLACIDIA. - * Ziè 
PI.ACIDIA. 

' . ^ • • t*. 

GAÏJWEUS (SERVATIÜS) , «e 
. Zierikzee, in 1630 geboren, 

en te Kampen in 1709 over* 
leden j is de schrijver eener 
Latijnsche Verhandeling Me* 
de 'Qadtpraken deSibyltaft 
2 dl.« in 4.to, Amtlerdanh 
1689; het eerste bevat̂  de 
Orakels met eene verklaring. 
Het tweede bevat Verhande
lingen over alles, wat men 
van de SIBYLLA'S kan zeggen. 
Hij bewijst derzelver bestaan , 
tegenJSO'CINUS, en beweert, ( 
dat zij door den duivel in
gegeven zijn ; hij ontkent, dat 
zij' maagden zijn geweest, 
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en beweert dat- ér, ten op-
zigté • vdn derzelver getal 
niets té bepalen is. Ook 
doet hij eenen bitteren uitval 
tegen eenige Heiligen, aan 
welke men de- gave der voor* 
zegging heêi't toegeschreven. 
»Eene koddige Verlegenheid, 
«egt een' Criticus, waarin 
zich iëze Protestant heeft 
bevonden 1 Het bestaan.der 
Sibyllen» en derzelter in
spraak erkennende",* waar 
eenige nadeelige gevolgtrek
kingen voor zijne sekte vree-
zende, wil hij dezelve lie
ver dooi' den duivel doen in
geven , en van hare maagde* 
lijkheid berooven, dan eenig 
bewijs te leveren, te gunste 
der maagden, die, onder de 
Gatholijken eenige kennis 
van de taekonist schijnen ge
had te hebben." — Nog heeft 
men van hém eene Uifgave 
van LACTANTIUS , heijden, 
1660, waarin hij allepogin-
gen" in het werk stelt, om 
de aan teeken ingen te weder
g e n , welke I s ius , op 
dezen ouden Christen-schrij-
ver' had gemaakt, en om 
I^CTANTIUS in eerien Huge
noot te herscheppen. H# 
«eeft aan éenê Uifgave ge-
Werkt van MiNUTius FKLIX» 
<Ke niet het licht heeft ge
stien, en die waarschijnlijk 
niet beter was, dan de voor
gaande. 

* GUMMIS^JOANNES PETBUS), 
Wordt te Doué fa Anjou, 
'« 1756 geboren, hij »t«-

deerde B|f de Benedictijn»», 
nam hét kleed dier orde aan, 
en was; fifdens de eerste om
wenteling, hoogleeraar in de 
wijsbegeerte, in een der cot-
legiendierzelfdeorde. Niet 
zonder reden verwonderde 
men zich, dat een man, die 
zich steeds den onyerzoen-
lijken vijand van alle revo-
lulionnaire grondbeginselen 
verklaarde, en wien de 
vervolgingen dienaangaande 
nooit hébben kunnen doen 
wankelen, uit eigen bewe
ging, tot den wereldlijken 
staat, heeft kunnen overgaan 

•en onaan°>ezien, de plegtiga 
geloften, die hij had afgelegd, 
zich in het huwelijk bege
ven. Wat hier ook van we
zen moge» GAWIS < die zjsh 
te Pary* bevond, kondigde, 
reeds^ in den '«(anvang der 
onlusten, al die rampen 
aan, welke er noodzakelijk 
uit moesten geboren worden. 
Te dien einde maakte hij 
verscheidene - stukjes door 
den druk gemeen, te weten: 
I.° Histoire Persane (Ge
schiedenis valt' Perzië), 
1789., — 2.° Victionnaire 
inutile {NuttelopsWoorden-' 
boek), 1790. — 3.° Démo-
crile voyageur {Demoeri-
tut de Reiziger), 17'91 • De 
verdrietelijkheden, waarme
de de toenmalige dwinge
landen, den ongelttkkigen 

•LOOEWUKXVI. overlaadden, 
deden hem het nabijzijnde 
tijdstip eener rampzalige om
mekeer van «aken, vwrge-

g-5 



§06 G A L . 

Joelen. Hij schreef in 1792 
,het J ournal général (Alge-
meen Dagblad), waarin hij 
moeds genoeg had, om wei
nige dagen'voor den 10 Au
gustus te zeggen,'.. » De 
weldenkende mannen uit alle 
landen hebben hunne oogen 

. van de Fransche' natie afge
wend , zoodra zij getuigen 
?Ün geweest har'er ondank
baarheid jegens een' monarch 
die» zij zelve met den naam 
Van Hersteller der vrijheid 
had bestempeld; zoodra zij 
den besten der vorsten door de 
FMnscben aan den lagen en 
vernederenden hoon der ver-
achlelijkste menschen, heb
ben zien prijs geven," Drie 
dagen voor het vonnis van Lo* 
DWUKXVI. , gaf hij nog groo-

: ter blijken van zijnen 'möéd, 
• • naardien hij «ene krachtige 

* memorie getiteld: 4,."Appel 
etc. {Beroep op dcNakome-

. liingtchap), tegen hen liet 
mtgeven, die zich regtërs 

' van LoDEWUK XVI. noem
den. Bit geschrift was door 
den Boekverkooper WEBÈRT 
in het koninklijk paleis rond
gedeeld; hij werd daarom ge
vangen én verloor zijn hoofd 
onder de bijl van ROBESWER-
RE. Ook' GAM,AIS werd den 
17 September 1793 gearres
teerd en naar het tuchthuis 
f<?,-^'orce overgebragt, waari 
hy 7 nïaanden bleef, en tot 
na den 9 der m a a n d y^ e r -
mdor werd vergeten. Als 
•toen weder in vrijheid ge-.* 
steldpijnde, arbeidde hij aan ] 
een dagblad, genaamd La 11 

Qu0tidietm& én* veryoïgené 
aan dat» genaamd Centeur 
des Journaux (Beoordeehar 
der Dagbladen) waarin hJJ 
de omwenteling en hare hoof
den onophoudelij k gispt. Zij
ne grondbeginselen en zijne' 
schriften , waren de bronnen 
van nieuwe vervolgingen van 
den kant der vijanden van 
alle orde, Tot de balling
schap veroordeeld, wist hjj 
zich hieraan te onttrekken, 
en hield zich in de omstre
ken van Parijs verborgen, 
terwijl gedurende zijne af
wezigheid, zijne persen wer
den verbroken ,f en zijn huis 
nitgeplunderd. \' Hij leefde, 
twee jaren ia de stilte, on 
gaf vervolgens in het licht: 
5.° Higloire etc, (0eschie-
denis der Omwenteling van 
den 18 der maand JFructidor), 
1799. In dit werk schildert, 
hij BONAPARTE met zoo le
vendige klenren af, dat men 
duidelijk kan zien j dat «o 
opsteller, reeds toen zijns 
heerschzuchtige plannen haa 
bemerkt. In hetzelfde werK 
aarselt hij niet te zeggen: 
• » Zonder het eenhoofdig ge
zag kan Frankrijk niet ge
lukkig zijn, en geen een
hoofdig gezag, z ° n d e r . , f 
BOURBONS." In hetzelfde 
werk vindt men bet krach
tige antwoord op den brielt 
welken men voorgaf onder «e 
papieren van • Dmusp-MAni-
L N E gevonden te hebben» 
hij be wij ster in dat deze briet 
van het bewind is uitgegaan. 
Het be»lu«t, waarbij de ban-



Relingen van 18 ffcuctidor 
werden teruggeroepen, deed 
ook GALLAIS weder in de 

• hoofdstad komen, waar hij 
gedurende tien jaren,, het 
Journal de Paris (Parij sche 
Dagblad) schreef. Onveran-

. derlijk in zijne grondbegjnse-
lenjhad hij hetzoo vergebragt, 
dat hij zijne gevoelens ge
heel vrij ter neder schreef, 
zonder nogtans een zoo arg
wanend bestuur, dat niet den 
geringslen aanval tegen des-
zelfs gezag ongestraft l iet , 

'in eenigen deele«e kwetsen. 
In 1810 .werd hij benoemd 

•tot hoogleeraar in de wel
sprekendheid en wijsbegeer
te , en verdiende de Joftui-
tingen van, alle verlichte en 
weldenkende mannen. Hij 
deed zich bijzonder opmer
ken door zijne Lepons efc. 
{Lessen der'Christelijke Ze
deleer) vol van wijsheid en 
zalving. Door den val van 

'NAPOLEON werd GAM.AIS in 
staat gesteld, zijne: 6.° Hts-
toire elc (Geschiedenis van 
18 der maand Brumaire), 
Parijs 1814 , uit te ge ven j een 
geschiedkundig en kostbaar 
gedenkstuk, geheel verschil
lend van de toenmalige logen-
achtige dagboekjes. De daad
zaken en personen.zijn er zoo 
juist in aangeteekend, dat 
twee onderagenten van het be
stuur daarvan onderrigt, hem 
achtereenvolgende over de 
misdaad van lastering gereg-
telijk vervolgden. De eerste, 
«it vrees, van zich aan nog 
grootere schande én smaad 

bloottestellen, had de voorsig* 
tigheid zijn», klagten intê-
t rek ken; de tweede, de al te 

;berucbte JMIÉHÈK , door de 
terugkomst van JROIUPARTK , 
in Maart 1815aangemoedigd, 
bleef GAU,AIS met dezelfde 
woede Vervolgen. Deze die 
toen niet zonder gevaar voor 
de regtbank kon verschijnen, 
verliet Parij's en ging zich 
verbergen óp eené buiten
plaats, waar hij niet ont
dekt, maar bij verstek, tot 
een e boete van 50 Franes en 
ééne maand gevangenis, ver
oordeeld werd. Na den twee
den val van NAPOLEON . begaf 
hij *zich weer naar Pary>, en 
gaf zijne: 7.° Histoire etc, 
{Geschiedenis der omwente
ling van 20 Maart 1815) in 
het licht,welke een'vervolg 
is op die van 18 Fructidor 
en 18 Brumaire, en welke 
denzelfden opgang maakte. 
Vele zoogenaamde liberalen 
hebben beweerd, dat ver
scheidene daadzaken in beide 
geschiedenissen verhaald,, 
klaarblijkelijk valsch zijn; 
maar hunne gezegden zullen-
nimmer in staat zijn , het gun
stig oordeel der onpartijdige 
menigte te veranderen, die 
dusdanige werken leest, om 
met de waarheid bekend te 
worden, zonder zich door 
de ijdele magtspreuken eener 
zekere partij te laten mix
leiden. Gii,T.Ai8 is den 29 
October 1820, 5n den ouder
dom van 63 jaren overleden. 
Een zijner hevigste tegenkan-
.ters» was CHÊKIER, die oor-
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deelde, dat GALLMS hem jn 
zijn dagblad niet dien lof, 
welke hij als treurspeldichter 
verdiende, deed töekorrien , 
en die hem daarom in de 
volgende verzen doorhaalde: 

' Et GALLAIS qui n'a point, maia 
qui donne Ia gloire, 

Croit que Ie soit du monde est' 
' dana son écritoire. 

(GAULKJS, die niet bezit, den 
roem dien hij geeft, 

Meent dat hij 't lot der wereld 
in zijne veder heeft).. 

GALLAIS heeft zich door zijne 
schriften in de letterkunde 
eenen grooten roem verwor
ven, en deze geschiedkun
dige gedenkstukken worden 
hóg heden met vermaak en 
vrucht gelezen.' Wij wen-
schen dat hij vóór zijn over
lijden» door een opregt be
rouw, d.en ernst jgen misslag 

; geboet hebbe, van zijne voor
naamste kerkelijke geloften 
te hebben verbroken» hij 
beeft zich tèn minste denlof 
verworven, zijne verstandi
ge staatkundige gevoelens 
nimmer te hebben veranderd. 

GALLAND, GALAND of GA-
ÏJAMHUS (PETRUS) , princi
paal van het Collegie van 
Boncour, te Parijs, en kano-
nik der Xieve-Vrouwe-kerk, 
was van Air e in Artoin, 
Hij kwam in naauwe vriend
schapsbetrekkingen metl^R-
NÈBB , die zijn leerling was, 
met OUDE, VATABLKÓÏ WA-
OT:BI,E0J LATÖMUS enz. en 
stoötf in gicoote achting bij 

FRANCISCUS ï. Hij overleed, 
in 1559. Er bestaan van hem 
onderscheidene Latijnsche 
werken, niet belangrijk ge
noeg, om er de lijst van te 
leveren. 

GALLAND (AUGUSTUS), al
gemeen prokureur van het 
domein van Navarre, en 
staatsraad, was zeer erva
ren in de kennis der regten 
des konings , en in die der 
geschiedenis van Frankrijk-i 
zijne werken, vol van eehe 
zeldzame geleerdheid, strek
ken daarvan ter getuigenis; 
de voornaamste Zijn: l.p Mé
moires etc. {Gedenkschriften 
voor de Geschiedenis van 
JSavarre. en Vlaanderen)* 
1648,' in fpl. — 2.° Ver-
scheidene Traites etc. (Ver-. 
handelingen over de vaan-
dels- en standaards van 
Frankrijk, over den mantel 
vanMen heiligen MAKTIXUS, 
over den post van opper-ê 
regier, over den standaard 
der oude Fransche koningen 
— orijlatime — enz. 5." Bede-
voering aan den koning over 
de opkomst en den bloei der 
stad la Rochelle, 1628, w 
8.vo — 4.° Verhandeling y' 
gen het vrij erfleen,, tonAot 
titel, waarvan de beste uit
gave is die van 1637» m 

4to Men meent, dat «AL-
LAND in 1Ó44 is overleden. 

GALLAND (ANTOWÜS), j» • 
tlollol in Picarm, inl6<H> 
van arme, maar deugdzam* 
ouders geboren, onttrok «en 
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aan de vergetelheid ^por zij
ne begaj»fdheden voor de 
Oostersche talen. Hij ver
kreeg eenen leerstoel voor 
het Arabisch in het konink
lijk Collégië, en eenen post 
in de akademie der opschrif
ten en schoone letteren. De 
groóte COLBKRT • ?ond hem 
naar het Oosten. Hij kwam 
uit hetzelve (enig meteenen 
overvloedigen oogst; hij co-
pieèrde opschriften,* tee-
kende gedenkschriften af, 
nam er zelfs mede, hij ver* 
kreeg getuigschriften, over 
het geloof der Grieksche 
kerk , betrekkelijk het aller
heiligste Altaarsakrament-, 
Welke dat der Latijnsfihe 
Kerk zeer gunstig waren* 
Deze reizen bragten zijne 
kennis in het Arabisch, en 
in de Mahometaansche zeden 
tot volkomenheid. ' De Wer
ken, die ons van hem overblij
ven , zijn gedeeltelijk van de 
Oosterlingen ontleend. De 
voornaamste zijn: l.°Traiié 
etc. {Verhandeling oïer den 
oorsprong der koffij), 169Ó» 
in 12.mo „it het Arabisch 
Vertaald. — 2.°' Relation etc. 
(Verhaal van den dood de» 
tultan» OSMAN'S en der 
krooning van den tultan 
MvsTApSA)i uit hetTurkscb 
vertaald, in Ï2.mo — 3. 
Recueil etc. ^Verzameling 
'ter grondregel» en hwinhtla-
gen, uit de werken der-Oos
terlingen ontleend) ,'• in 12.™° 
— 4.° LetMilleetuneNvitt 
(De duizend en een mahf.) | 
Dit is eeno verzameling van li 

Arabische Vertellingen, som
mige geestig, andere smake
loos, doch in het algemeen 
eene goede zedeknnde voor
stellende, in 12 <fl.n in 12.mo, 
doch in 6 dl.n herdrukt. In 
de beide eerste deelen dier 
Vértellingen, was de Inlei
ding steeds: » Mijne waar
de zuster, indien gij niet 
slaapt, doe ons dan eene 
dier schoone verhalen, wel» 
ke gij weet." Eénige jonge 
lieden, deze centoonigheid 
moede, gingen op eenen 
nacht, toen het «eer koud 
was, aan de deur des schrij
vers kloppen, die in zijn 
hemd naar zijn venster liep. 
Na hem eenigen tijd te heb'' 
ben doen verkleumen, met 
hem te vragen, of hij de 
Heer GALMND, schrijver van 
de Duizend eh een nacht 
was, of bij was opgestaan 
enz,, eindigden zij het ge
sprek met hem te zeggen! 
> Mijn Heer GALLAND » in
dien gij niet slaapt, doe ons 
dan een dier schoone ver» 
halen , welke gij weet" — 
5.° De Voorrede der Ooster
sche Bibliotheek van n'Hun-
BELOT, welke hij na den 
dood van dien geleerde ver
volgde. GALLAND overleed in 
1715. Hij was even zoo een
voudig in zijne zeden, en in 
zjjne manieren als. in zijne 
werken. In - zijne schriften 
stelde hij zich enkel de 
naauwkeurigheid voor, zon
der zich over de sieraden t# 
bekommeren» Hij Was e«J 
hartstogteljjk* vriend der 
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«tudie, hield zich. weinig 
met -d« behoeften des levens 
bezig, en Verzuimde zijne 
^makken. Zie zijne Lof 
rede in de verzameling van 
die van den Heer "DE BOZK. 
[Hij heeft ook onderschei
dene Verhandelingen over 
ou'de Gedenkpenningen- na
gelaten]. 

* GAU.ARD (HERaUNüs), 
leeraar van het gesticht en 
de maatschappij der Sorbon-

' ne, werd in 1744, te Af» 
lettay, bij Orléans gebprjen. 
Na te Parijs met robnï tot 
meester in de godgeleerdheid 
te zijn bevorderd , Werd hij 
tot geestelijk bestuurder der 
militaire school, en vier ja
ren later, tot groot-Vikaris 
en geestelijk regter van den 
Heer «E ROQUELAURE, Bis
schop ivan Senlit benoemd, 
die hem daarenboven een 
domheerschap in zijne kerk 
gaf,. Zijne talenten deden-
hein in 1782 door de verga
dering der geestelijkheid 
verkiezen, om eene Uitgave 
der werken van FÉNÉLOÏJ te 
leveren. Maar de aan zijnen 
post verbondene werkzaamhe
den, en de zwakheid zijner 
gezondheid stonden hem niet 
toe , dit werk alleen ten uit
voer te brengen. Men was 
verpligt, om hem tot mede
helper te geven, Pa.ter QÜER-
BtRUPV een' voormaligen Je-
suit, die grootelijks aandeel 
aan dat w.erk had. Gedu-

'jeajÜB de stormen der om-
^v*n|eling was hij verpligt 

J om zich schuil te houden i 
en besteedde hij zijnen tijd 
aan het in gereedheid bren
gen eennr Uitgave der'wer
ken van den abt 'na' BEAU-
VAIS , Bisschop yair Senez.%a 
met wien hij in zeer n?au-
we vriendschapsbetrekUn-
gen stond. Hij wilde aan 
het hoofd eene lofrede van 
dien beroemden prelaat plaat
sen,, en had er werkelijk' 
reeds een eerste gedeelte toe 
vervaardigd} maar dezelfde 
redenen, die hem de uitgave 
van FBNELÓN hadden belet, ^ 
weerhielden hem ook in de 
voltooijing dezer lofrede. De
ze uitgave kwam in 1807 in 
het licht. In 1809 sloeg hij 
den leerstoel van de hand der 
gewijde welsprekendheid, in 
de nieuwe theologische fa-
kulteit, en stelde zich te 
vreden met eenen geringen 
post in eene der Gomuiissiën 
der Universiteit. De abt 
GAI-MRD overleed te Pqrijt 
den 11 Mei 1812 als het 
slagtoffer eener langdurige 
en smartelijke kiekte „welke 
hij met gelatenheid verduur
de. Hij Heeft zijnen naam aan 
geen enkel werk verbonden. 

' GALM. — Zie BIBBIBSA. 

GALMCANUS (Heilige), B<J-
meinsch Consul, onder kei
zer KONSTANTUN , versloeg 
de Seythiërs, en onderging 
den marteldood te AleVM" 
drie, op bevel van JO'''*" 
NDS den ajvttllig*, éen ,2». 
Juni) 362. 



G \h. 511 

GALMCANÜS, fcfijgstribuun 
van het leger van VESPASI-
ANUS , onderscheidde zich 
zeer 1)ij de inneming van Jo
tapat , en werd naar PLA
VUIS JOSEPIIUS gezonden, ten 
einde hem aan te sporen, 
Vatt zich over. te geven. 

,. * GALMCCIOM (De AbtJo-
ANNEs BAPTISTA) , te Venetië, 
in 1733 geboren, verwierf 
eene diepe kennis in deOos-
tersehe talen; behalve het He-
brceuwsch en hetGrieksch, 
was hij ook het Syrisch, 
net Chaldeeuwsch en het 
Latijn meester. Hij was bok 
zeer ervaren in onderschei?;. 
dene nieuwere talen» vóorr 
namelijk in het Franseh en 
net Engelsch, dat hij beide 
fceer ving schreef. Hij" on
derwees de Oostersehe talen 
te Venetië, en had altijd 
zoo veel vermaak, om aan 
zijne leerlingen zijne kunde 
mede te deelen, dat hij 
steeds gereed was, op welke 
plaats het ook wezen mogt, 
al ware het zelfs op straat, 
««» op de vragen te antwoor
den, welke hem gedaan wer
den* Zoo vele kundigheden 
wonnen in luister door eene 
bewonderenswaardige nede
righeid en zedigheid, en 
door , eene warme liefdadig
heid jegens de armen , die 
«tfne hulp nooit- te vergeefs 
inriepen. Hij heeft in het 
Jicht gegeven : 1.° IHziona-
r*o latino-itatiano delta *<*" 
era Biblia, - - 2.° Ditser-
taziöne delVantie* leziom 

degli Ebrei deU'origine de 
punti, — 3.° Pensierixulle 
70 settimane di DAXIBLE. 
Dit werk is vol geleerde 
aanmerkingen en genoot alom 
het vleijendste onthaal, — 
4.° Memorie venete antieke 
profane ei eecletiattiche, 
8 • .41.»/ — 5.° Apprötsima* 
ziotie délla sinagogtt allct 
nostra religione. De abt 
GALLICCIOM overleed to Ve
netië in 1806, alvorens-dit 
werk in het licht tè hebben 
kunnen geven, dat hem eene 
twintigjarige aanhoudende 
inspanning had gekost. Hij 
werkte daarenboven mede 
aan de Venetiaansche uitgas 
ve, vèft den heiligen GRE-
GOBHJS den Groote* 17 dl." 
in 4.», aan die, der heilige 
Vaders door GALLANDO on
dernomen. Nog heeft men 
Ijem het groote, inhoudsre-
gister te danken der 32 dl.n 
in fol. van UGOMNI, The-
saurut antiguitainm tacra-
rum en Bifiagén tot he* 
Woordenboek in 7 talen. 

GAM-IENÜS (Pvühiv» .Lici-
Nius), zoon van keizer VA-
tKBrANüs, werd in het jaar 
253 der Christelijke tijdre
kening door zijnen vader 
mede in het bestuur dës rijks 
anngenomen, en volgde hem 
op in het jaar 260. De nieu
we keizer had zijnen moed 
doen uitblinken, tegen d» 
Sarmaten en Germanen; 
maar de wellust verzwak» 
zijne ziel, zoodra mj dea 
kei*erlijken troon h«d be-
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klommen. Terwijl iedereen 
zuchtte onder den last der 
oorlogen) en Openbare"on
heilen, leefde hij stil" en geV 
rust te Rome. De klucht-
spelers en hofnarren maakten 
zijnen gewonen stoet uit , 
en eerloozè vrb.n wen ' verge*" 
«elden hem dagelijks wan
neer hij zich naar het bad 
begaf. Voor alles, wat niet 
den wellust betrof, was hij 
on gevoel ig ge word en. Toen' 
iemand hem was komen zeg
gen , dat het koningrijk 
Egypte tegen hem Was op
gestaan, ahtwoordde hij * 
Welnu l kunnen wij niet 
zonder het JSgyptisc/ie vlas 
leven f Toen een andere hem 
den afval der Galliërs was 
komen mededeelen, ant
woordde hij op eenen trot-
scben toon: Wat is daaraan 
gelegen f Kan de staat niet 
zonden lange jitkken en 'hét 
Atrechtsche laken bestaan ?: 
Hij ontving met niet minder 
onverschilligheid het berigt 

' dat. men hem bragt van de 
Verwoestingen, welke eèné 
verschrikkelijke aardbeving 
in Azië had aahgerigt, en 

. dat van eenen laatsten inval 
der Scijthen; hij zeide niet 
anders 'dan : Wij zullen Sus 
het salpeter moeten missen. 
Het verlies van verscheide
ne andere gewesten, ging 
hem niet meer ter harte,en 
hem ziende en hoorende, 
| ö« men gezegd hebben , dat 
hij een eenvoudige partiku-
Ifer was. Hij moest einde-
lyk uit zijne ongevoeligheid 

ontwaken., POSTHUMIUS en 
LVGENUS, deden: zich tege
lijkertijd tot keizers uitroe-

\ pen, de eene in Galliè', de 
andere in lllyrië. ..GALLUS-
NUS trok tegen den laatste 
pp, overwon en doodde hem. 
Hij. depd al dé muitelingen 
omkomen, zonder- ̂ onder
scheid -van ouderdom noch 
kunne, of door zijne handen, 
óf door'die zijner luitenants. 

• Omhels , schreef hij -aaneen 
hunner, de zaak van mij' 
nen twist, enwreekdezelve 
alsof het uwe eigene was. 
De soldaten en het volk van 
Moeië-y door zoo vele wree-
de strafoefeningen. -.verbid 
terd, riepen eenen niëuwea 
keizer uit, die kort daarna 
door zijne wachten vermoord 
Werd.'' MACBUNÜS ,:• omtrent 
denzelfden tijd ia Mgypte tot 
keizer verkozen i regeerde 
er bijna twee jaren. £ln%-
zaniiiim . teruggekeerd, al
waar hij ondanks het ver
drag, de inwoners over den 
kling had doen springen, gaf 
GALEAENÜS te Rome een groot 
feest, waarop 200 mannen 
in Gothen, Sarmaten , vet' 
zers en Franken vermomd 
waren, onder welke hjj als 
zegevierder verscheen. Toen 
iemand, aan de gewaande 
Perzers gevraagd had, wat 
zij zochten, antwoordden wj • 
Wij zoeken den vader van 
den vorst (de vadervan trAL-
MENÜS was toenmaals krijgs
gevangen in Perzie.) " • 
keizer liet hen ophanden 

voet levendverbrandenj i* 



tusschen plaatsten dertig ti
rannen in verschillende dee-
-len des rijks zich de kei». 
Aserhjke kroon op het hoofd 
of deden er dezelve op plaat
sen. GALIIIBNDS J in de zor
geloosheid der vermaken ge
dompeld, had geene andere 
levendigheid , èm die, met 
welke hem zijne gramschap 
bezielde j zoodra dezelve be
vredigd was, herviel hij in 
zijne ongevoeligheid. Zijn 
vader \vasvdoor de Perzers 
gevangen genomen ; in plaats 
van hem te gaan bevrijden," 
droeg hij de zorg der wraak 
aan QDENATUS op. Deze veld-

i' heer deed hetgene, wat de 
keizer had behooren te doen,' 
hij verdreef de ilarbaren uit 
het grondgebied des rijks, en 
Verspreidde de verschrikking 
in hun eigen land. Nadat 
ODENATOS gesneuveld was, 
nam zijne weduwe den titel 
aan van koningin van het 
Oosten j en liet hare drie 
zonen tot keizers uitroepen, 
HERACLIENUS tegen hem op
gezonden, werd geslagen 
en zijiï leger, in de pan ge
bakt. AÜBEOLUS, een 
«*èV, en in zijne jeugd een 
herder, nam tegelijker tijd 
oen't i tel van keizer aan,en 
maakte zich meester van Mi-
lane. GALUENÜS ging die 
stad belegeren. Om zich van 
hem te ontdoen, liet de mui
teling valsche berigten aan 
de voornaamste officieren ge-
Ven , en bragt hen door zij
ne huurlingen in den waan, 

X». DEKL, " 
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dat .GAIWENÜS hunnen on
dergang had besloten. Men 
vormde dadelijk eene samen
zwering tegen den keizer, 
eh vermoordde hem in het 
jaar 268 na j . C. met zijnen 
zoon VALERIANUS , dien hij 
mede in het bestuur des rijks 
had aangenomen. Hij was 
alstoen 50 jaren oud. Deze 
wreede en wellustige vorst, 
was in zekere betrekkingen 
gematigder en regtvaardiger 
dan de meest geroemde kei
zers. De Christenen, wier 
bloed dé TRAJANUSSEN, de AU- . 
KELiussEN » in ailegewegten 
des rijks deden stroomen, 
werden door GALMENDS ge
spaard. Hij kende en be< 
oordeelde dezelve beter: hij 
vatte eerbied voor hunne 
deugden op, deed te hunne 
gunste bevredigings-edikten 
afkondigen, stond hun de 
vrijeuitoefening hunner gods
dienst toe, beval, dat men 
hun*de kerkhoven zoude we
dergeven , alwaar zij zich 
vergaderden, en dat men de 

'partikulieren weder in het 
W i t zoude stellen-van alle 
verbeurd verklaarde gomle* 
ren. Zoo zeer is het waar 
dat de wijsgeerige trotsch-
heid, en 'eene ijdele deug
den-praal, dikwerf meer te 
vreezen zijn, dan openbare 
en erkende ondeugden! 

GAI.UO ( J Ü N I U S ) , Ro-
meingch raadsheer, wai v»n 
gevoelen, dat de legioenen 
der keizerlijke lijfwacht» »» 

h 
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verschillende veldtogten, liet 
het regt zouden hebben , om 
onder de veertien orden zit
ting te nemen. .11$ werd 
jbeviglijk ,berispt <door JceS» 
zer TIBEMÜS , die 'hem da
delijk den senaat en vervol-
:gens Italië deed verlaten. 
Hij verkoos de aangename 
stad Lesbot, tot zijne ver-

. blijfpïaats. TIBKIUÜS wist, 
jat hij ér .behagen in vond, 
en deed hem flaar Rome *e-

tjugkoiiien, alwaar hij ver-
«ligt was, hetaverbeidshuis 
te bewonen.. Dit was de 
geheele belooning der laag
heden, aan welke /hij zich 
bij dezen dwingeland Jiad 
schuldig'gemaakt. . 

/GUxuo (JDNÜÜS), -broeder 
van SENKKA , den onderwij
zer van JJjEtvo. Landvoogd 
van Aaltaje zijnde , bragten 
de Joden -den heiligen PAU* 
LUS VOÖIV hem, oin hem te 
joen-veroordeelen, maaï<jAi> 
Mö zéïde 'hum » dat'hij zich . 
met hunne godsdienstge- ; 
•schillen niet -bemoeide, en 
ja t zij ihun geschil onder
ling moesten'beslecht en(ffa«-

flel. XVIII . , 15.) Ditant- ' 
woord schijnt te -bewijzen, 
-dat deze landvoogd die ge« , 
schillen niet onverschillig- | 
beid beschouwde. Desniet-
tegenstaande hebben ereeni-
ge geschiedschrijvers tiit af
geleid , dat indien hij geen , 
Christen was, hy ecnter«e-
nige neiging tot het Chris
tendom had. -GAIAIO door ,, 
NEKO ten dood veroordeeld, j| 

bragt- aich zelven om tiet 
leven. Deze laatste trek be
wijst beter, dan al het ove
rige, dat hij geen Cbristen 
wa-s. 

G.viiLO (ALONZO), een 
Spaansch schrijver , aan wiea 
wij eene zeer gezochte, en 
vooral in Frankrijk, zeer 
zeldzame verhandeling heb
ben te danken, in zijne taal 
onder dezen titel geschre
ven: Declaracion del valot 
del oro., Madrid, 1613, in 
12,-mo Dit werk is groote-
lijks van nut geWeèst voor 
degene, die dit metaal fee-
werken of die er in hande
len. De schrijve»'leefde in 
ês. 17.e eeuw- — Men moet 
hein niet verwarren met GAI.-
to (JOANNES BAPTISTA). Zie 
GEÏ/LI. 

<3AM.OCHE (LODEWUK), te 
Parijs geboren, en in 1761, 
in den ouderdom van 91 ja
ren overleden, was do kw<?*« 
keling van BOMAONGNB, die 
hem onderwees, door hem 
de grondbeginselen der schil-
derkunde, volgens de schil
derijen zelve der groote mees
ters, te ontwikkelen. Deze 
leerwij*e gewfindeGiixocHH 
aan eenen smaak, die w 
zeker opzigt aan de vorde
ringen schijnt nadeelig te 
.zijn geweest, welke men 
ÓW de praktijk verkrijgt. 
Men «iet echter eene m«-
nigteschoone schilderijen van 
dezen Isunstennar, onder an
deren de OpwkUtigwn™' 
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ZAtiysï in de kerk la Gha-
rite; het vertrek van den 
heiligen P&vtvs van Mile* 
te naar Jeruzalem in de 
Lietfe Vrouwe kerk (Notre-
tyatne), den heiligen Nico* 
tAAS', Bisschop van Myra 

, in . de kerk Saint-Louis du 
Loubre, de JnstelUng der 
vondelingen, in de kerk van 
den heiligen LAZARUS .,* de 
Samaritaansche vrouw, en 
de genezing van den bezete-
Me, in Saint -Martin-dès-
Champs', 4en ff. NlcotAAS 
ToLBtïTixus, in de kerk 
der Petits Pères; en in de 
Sakristie, de vervoering der 
overblijfselen van den H» 
AvGUST.mus; dit is het 
meesterstuk van den kun-
stenaar, benevens zijn stuk 
hij gelegenheid zijner opne
ming bij de koninklijke aka-
detnie vervaardigd, HERKU-
M« voorstellende, die Al,-
OBSTJB aan haren echtge* 
noot ADMETÜS teruggeeft... 
«AM.OCHE werd door den 
koning met eene huisvesting 
é i ' jaarwedde begunstigd. 
•FRANCISCUS I.E MOINB was 
zjjn leerling. Hij overleed 
™s rector en kanselier der 
Koninklijke akademie» 

GALLOIS ( JOANNES ) , abt 
v«n Saint. Martin-des-Cores, 
secretaris der Akademie van 
Wetenschappen. Hoogleeraar 
l n het Grieksch bij het ko-
n,nklijk Collegie, en inspec
teur van hetzelfde Collegie 
We'tf.te Parijs, 'm 1632ge-

H 

boren, én overleed aldaar aan 
de waterzucht in 1707. Hij 
wérkte bij 4JAM.O, den va
der van'het Journal,des sa-
vans, aan dat Tijdschrift, 
maar hij deed zulks niet op 
dezelfde Oordeelkundige wij
ze , hij wist hoezeer dé cri-
tiek beleed igde, dan zelfs 
wanneer zij gematigden regt-
vaardig is. De Schrijvers 
waren te vreden ; maar het 
publiek Was zulks minder: 
men beschuldigde hem de 
lofspraken toe te zwaaijen, 
niet alleen aan de goede 
schrijvers, maar zelfs aan 
de geringere; een gebrek, 
'dat aan alle tijdschriftschrij* 
vers is gemeen gsworden, 
én dat nog steeds toeneemt, 
naar maté van het verval van 
smaak en wetenschappen* 
Eene aanmerking, die voor 
het overige in hare geheele 
uitgestrektheid niet op den 
Abt GAIII.018 toepasselijk is, 
en enkel betrekkingTieeft op 
het slechte voorbeeld, door 
hem gegeven, dat tegen
woordig zoo wel gevolgd 
wordt. De groote COLBERT, 
door het nut van dit tijd
schrift getroffen, vatte smaak 
op voor dit werk en kort 
daarna voor den schrijver 
van hetzelve. Na langen 
tijd zijnen geest, zijne let
terkunde én zijne zeden ge
toetst te hebben, nam hij 
hem in 1674, bjj zich aan 
huis , en gaf hem steeds eene 
platits aan zyne tafel en in 
zjjn rytuïg. Dfi abt <***»• 

h 2 
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1,018 leerde hem op zijne 
reizen.van Vertailles naar 
Parijs een weinig lafijn. 
Men heeft enkel van hém de 
'uittreksels Zijner tijdschrif
ten en éehige kleine sehrif-
' t e n , welke geen boekdeel 

''pmé&a uitmaken. 

*' GALLONIÖ (ANTONIUS) , een 
priester van het Oratorium, 
te Rome, in 1605-overleden, 
gaf in, het ïtaliaansch in het 
l icht: 1.° -eene Geschiedenis 
der Maagden , 1591, in 4.« 
—• 2.° Levensbeschrijvingen 
van eenige Martelaren , 
1597 , in 4.tt>' —- 3.° Leven 
van den heiligen PHILIP* 
PVS JVERÏ, in 8.vö — 4.° 
De mónachatu sancti GRE-
«BORII , Rome, 1604, in 
4.1» Hij begeert hierin met 
BAKONTOS y dat de heilige 
<ÏREeoBiüs geen Benediktg-
iier is geweest» maar tot de 
'orde van den heiligen EQÜX-
«IDS heeft behoord, waarvan 
de H. GRÈGOBIÜS in zijne 
lboekén óver de zedeleer mel
ding maakt. •— 5 ° In 1591 
gaf hij in 4.M in het l ich t , 

'niet de platen van TEMPEST 
T A , eene Verhandeling in 
het ïtaliaansch zeer belang
rijk en metnaauwkeurigheid 
geschreven over <3e verschil
lende folteringen, van wel
ke de Heidenen zich be
dienden , om de Martelaars 
4er eerste kerk te doen lij
den. Dit werk , door den 
schrijver in het latijn ver
taald, werd in 1594 gedrukt, 
en in 1659 te Party's her

drukt. GAWJONIO'verzamel
de niet alleen, hetgene,wat 
men van de folteringen der 
martelaren, in hunne akten 
vindt opgeteekend , waarvan» 
er vele aan de sterke geesten 
als verdacht konden toeschij
nen , maar ook hetgene, wat 
men in de oude schrijvers 
zoo ongewijde als kerkelijke 
leest. Dit werk is eèh ze
gevierend antwoord, op de
ze uitdrukking van eenen 
lateren ongeloövige: » Hét is 
moeijelijk, om al die uitge
zochte folteringen', die ver
minkingen , die uitgerukte 
tongen , die afgehouwene en 
gebradene ledematen enz. 
met de Romeinsche weiten 
overeentebrengen.1' Het is 
wel mogelijk, dat geeneRo
meinsche wet ooit zulke fol
teringen beval; maar de woe
de der afgodische Romeinen 
vond dezelve ui t , en de reg-
ters lieten dezelve .uitoefe
nen , en gaven er dikwijls 
zelve bevel toe. De Ver
handeling van GAM-ONIO 
strekt daarvan ten bewijze. 
» Dezelfde bewijsgrond, zegt 
een nieuwere geleerde zou 
de valschheid aller wreedhe
den aantoonen , door de A-
DBETS , de HAMJERSTADTEN , 
deLüMEï's, de SONOI'S enz. 
gepleegd: want waar zijn WJ 
de Protestanten de wetten» 
die dergelijke folteringen om
trent dé 'Catholijken wetti
gen? E n , om bij de Romein
sche geschiedenis te binven» 
door welke wetten der crimi
nele regtsgeleerdheld, 'w«f-
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den de Christenen onder N E 
RO , met pek bestreken, en 
in fakkels hersehapen ?" Het 
Werk De cruce van JUSTUS 
LIPSIUS kan tot tegenhanger 
van dat van GAI*LQNIO dienen. 

GALLOWAI. — Zie RUVIGNI. 

GALLUCGIO (ANGELO), te 
Maeerala in-1593 geboren , 
begaf zich in 1606 onderde 
maatschappij der Jesuiten, 
onderwees gedurende vier
en twintig jaren met veel 
roem de rïietorica in hét 
Komeinsch coüegie , en over
leed !tp Rome, den 28 F e 
bruari) 1674. Zijn voornaam
ste werk is het. wrvofg der 
tientallen; De bello lelgico, 
van pater FANUANUS STRADA 
Zijnen orde-broeder , van 1590 
tot ,1609, Rome, 1671 , 2 

kdl.n in 4.to Zijn Latijn is ! 

zuiver en sierlijk , maar zijn 
stijl is gemaakter en min
der vloeyend, dan die van 
STIUDA., 

^ GALLUS» — Zie GAÏ. of 
GALL. ( 

GALLUS (CORNELIUS) » van 
Frejuir in Provence, een 
groot veldheer en goed dich
ter, was Romeinsch ridder. 
Hij beminde CYTUERIS , eene 
vrijgelatene van VOLÜMNWÏ», 
«n bezong baar in zijne ge- , 
dichten, maar dit eerloozë 
vrouwspersoon verliet hem» 
°m zich aan een ander te 
verbinden i hetwelk Vmca* 

t ius aanleiding gaf, om zij
nen tienden Herderszang té 
vervaardigen, ten einde GAL 
i u s over-dat verlies te troos
ten» Keizer AUGUSTUS gaf, 
hem het land voogdij schap • 
van Egypte i GALLUS'plun
derde dat land, en smeedde r . 
volgens sommigen, eene za- ; 

menzwering tegen zijnen wel
doener, die hem in balling
schap zond. Hij bragt zich 
in dezelve i n j r e t jaar 26, 
vóór Jf C. 'uit wanhoop om 
bet leven. VIRGILIUS, die 
men kan gelooven»•,. enkel 
verdienstelijke: lieden tot 
vrienden te hebben gehad, 
weidt in den lof uit van de
zen dichter. GALLUS had in 
de treurzangen gewerkt; 
maar er .blijft bijna nieis 
van zijne gedichten over. ï)e ^ 
fragmenten, welke er nog 
van bestaan-, komen voor in 
de uitgave van CATULLUS ,; 
en LIBULLUS , 1771 , . 2 dl.n 
in 8.v° en in 12.ü>°, met 
eene 'sierlijke vertaling in 
het fransch, door den jVlark-
graaf JOB pBZku , 

GALIIÜS (VJBIÜS) , in Gal*.] 
lik' geboren, een beroemd' 
redenaar onder de regering 
van AUGUSTUS, verscheen 
met zoo veel luister voor do! 
balie, dat men hem , na C I 
CERO, onder de Bömeinsche 
redenaar» eene eerste plaat» 
gaf. SENECA? zijn vrienden 
bewonderaar, heeft eenige 
staaltjes zijner, pleitgedinV 
gei* behouden. GASMJS over-
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hei aan eena krankzinnig
heid; 

GALLUS (ViBius TBBBÖNI-
ANUS), Romeinsch keizer in 
251 in dë plaats van DECIÜS , 
welken hij deed sterven* 
was uit eehe goede Romein-
Schè familie, welker roem 
Jbjj door laf hartige en schan
delijke daden bezoedelde. 
Behalve den moord, aan zij
nen vorst 'gepleegd, sloot hij 
met de Gothen zulk eenen 
schandelijken vrede , dat de 
Romeinen tot dusverre er 
geen en dergelijken hadden 
aangegaan; het verdrag be
paalde, dat zij aan de Gó
then eene jaarJijksche schat
ting zouden betalen. DOMI-
TiANtis had echter vroeger 
het gebruik ingevoerd) aan 
de Barbaarsche volken geld 
te geven, ten einde daar
door de verwoesting van hét 
grondgebied des rijks voor-
te komen. Niet lang echter 
duurde het of hij droeg de 
straf zijner eerloóze daden, 
doch het rijk deelde met hem 
in dezelve. De Gothen en 
andere den Romeinen vijan
delijke volken, zich niet te
vreden stellende niet het 
voordeelige verdrag, het welk 
zij hadden aangaan, verbra
ken hetzelve bijna even zoo 
spoedig als zij het gesloten 
hadden. Zij kwamen in Tra-
ciè\ Mostië, Thessalië- en 
Macedonië vallen, Welke 
landen zij verwoestten, en 
alwaar zij , zonder dat GAL-
hvs er zich over scheen te be« 

kommeren, al de aan de IVoord-
sche natiën gewone ongere
geldheden pleegden. De Per-
zers, die van den'anderen 
kant met den Voorspoed der 
Gothen niet onbekend waren, 
vielen, onder de bevelen van 
den beruehten SAPOR, infde 
gewesten van Slesopotamië 
en Syrië; en, verder door
dringende , onderwierpen zij 
Armenië; waaruit zij den 
koning TIRIDATES verdreven. 
GALLUS , even zoo gerust, 
alsof hij geenen vijand had, 
bleef te Rome geheel m al 
met zijne vermaken bezig. 
Na VOLUSÏANUS ; zijnen zoon, 
die nog maar een kind was, 
mede in het bestuur des rijks 
te hebben aangenomen, liet 
hrj, even alsof hij den troon 
der Cmsars, enkel aan zijne 
dapperheid*, en aan de ver-
diensten van zijnen nieuweren 
ambtgenoot te danken had , 
muntstukken slaan, met dit 
opschrift: Virius Avguito-
rum» Het volk scheen ech
ter zoo verbitterd door de 
zorgeloosheid van GALLUS, 
dat deze vorst hefzelve'zocht 
te doen bedaren , door «enen 
jongen" zoon van DECIUS aan-
tenemen; doch uit vreeze , 
dat deze den dood zijns va
ders mogt wreken, bragthi? 
Kern heimelijk door vergif 
öm het leven. Bij al zijne 
misdaden voegde GALLUS nog 
de vervolging der Christe
nen ; doch de wraak des he
mels openbaarde zich tevens 
tegen het rijk door eene ver
schrikkelijke pest, Deze 
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geesel begon in EtMopiè'^ 
öah de grenzen van Egypte, 

< verspreidde zich van daar»" 
dqor al de gewesten en was 
even zoo noodlottig door ha
re langdurigheid, als- door 
hare geweldige verwoesting. 
<3ALLUS werd door zijne sol' 
daten te Ternit in het jaar 
253 vermoord. Zijn zoori 
VOLUSIANUS, dien'hij met 
net purper had versierd, 
Was reeds vóé¥ hem om het 
leven gebragt. 

GALLUS (ftAvms CLXV-
»IUS CONSTANTIUS) , zoon van 
Juüus CO^STANTICTS , en 
broeder van den keizer JFu-. 
WANUS, werd tot Césarver-
heven in 351, door keizer 
CONSTANTIÜS , zijnen neef, 
die hem met zijne zaster 
GONSTANTIKA. in den echt 
deed treden. Hij had zijne 
jeugd doorgebragt met Jir-
iiANos, in eené soort van 
ballingschap, in welke' zjj 
in de godsvrucht werden op
gevoed. GALLUS scheen zeer 
aan het Christendom gehecht; 
«Ij schafte het orakel van 
«Foi.1,0, in een e voorstad van 
Antiochië, alwaar hi} zijn 
verblijf hield, af, verbrand
de de steden der Joden, wel
ke aan het muiten waren ge
slagen, versloeg de Perzers 
en verwierf den roem van 
een moedig vorst. Maar de 
trouwlooze raadgever* van 
J-'ONSTANTINA , berokkenden 
hem zijn ongeluk; om h W 
fter gierigheid Ie voldoen , 

gaven zij zich aan allerlei 
knevelarijen en wreedheden 
over* GALLUS liet DoMiti-
ANUS y. landvoogd van het Oos~ 
ten, THEOPÏIILUS , landvoogd 
van Syrië, e»MoNTius,mi-

• nister van financiën , veK 
: moorden. Men wil zelfs, 

dat hij het ontwerp vormde, 
om CoNSTAjmus te onitroo-
nen- Deze vorst liet hem 
in hechtenis, nemen, zijn 
regtsgeding werd als dat van 

, een eenvoudig particulier 
doorgevoerd, en men zag in 
35* zijn hoofd vallen.. Hij 
was pas 29 jaren. CONSTAN-
TIUS liet ook de voornaam
ste ihedepligtigen zijner mis-

; daden omkomen!.-—-ZieCON* 
'• STANTINA». 

GA&LUZZÏ of GALLU/MUS, , 
een Italiaansche Jesuit, te 
Rome in 1649 in Am ouder» 
dom van 75 jaren overleden ,, 
is de schrijver van verschei
dene werken. De voornaam
ste zijn: ly° Vindicafimef 
virgilïana, Rome, 1621, in-
4.to — 2J? CbmmëntarU tres-
de'tragadia, de come&diaeF 
de elegicti ParijV, 163t en 
164&, 2 dl>, in fol. Hij; 
was hartstogtelyk op Vm-
"teiLiUK verzot, • even' gelijk 
Mevrouw DACIBR zulks op-

;
 HOMERUS was, en heeft den 
• Latijnschén dichter van aHe 
; critïek trachten tezuiverén > 
\ welke men denzelvert heeft 
' doen ondergaan. — Er jsnog 
van dszen. naam geweest,, 
JoANXKIS P J Ü U L U » GAKWJZZI.» 
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em geleerde Ifaliaansche 
sterrekundiga der 16.e eeuw, 
waarvan de voornaamste 
werken zvfhi ï . ° Eene Ver
handeling Degti stromenti 

• di astronomla, Venetië, 
Ï 5 9 7 , in 4,to — 2.° Spe-. 

t culwn nranicum, in fol. — 
3 ° Cc&lestium corporumex-
plicatia , in fol. — 4.° The" 
atrum mnnii et temport*) 
in fol. enz, 

GATJOPIN (GBORGE), in 
1600, te Bergen in Hene-
ffouwen geboren , een Behe-
diktfjner in het klooster van 
den heiligen GÜISX.ANUS, ver
l e t t e zich mét nadruk tegen 
de hervorming van,den hei
ligen VANNES , welke men 
in dat klooster invoerde, en 
benadeelde daardoor zijnen 
roem: het schijnt echter door 
zijn geheel volgend gedrag, 
dat h jj een opregt en waar» 
heidminnend man was , -d ie 
welligt in deze hervorming, 
eenige nieuwigheid vreesde. 
.Hij begaf zich naar Douai, 
alwaar hy in het koninklijk 
collegie, tot Hoogleeraar in 
de wijsbegeerte werd bevor
derd , en aldaar den 21 Maart 
1657 oyWleed. Hij legde er 
zich op toe., om goede uit
gaven met aanteekeningen 
van de oude kerkelijke fechtij- . 
verg te leveren, welke het 
licht nogjniet hadden gezien,. 
onder anderen van het Ver' 
hum aHreviatum van PB» 
TRUS wa PHANTRR ; van het 
Cotnmentaritim op de Üoe-
fceö vaa MOZES, door den 

heiligen BRUNQ, Bissehop, 
van Wurzbnrg; van de Au* 
rora, door PETBUS PIGAJ 
het leven van den heiligen. 
VEUO, door ALBERTUS, abt 

"van Gemblour», en een Ge-
slachtregister der graven van 
Vlaanderen uit de hand
schriften van den heiligen 
GuisLANüs ontleend* 

* GALSUINDA , door som
migen GALSÜINTE, GAJCSON'-. 
TE of GEIIESUINTB genaamd .,• 
dochter van ATIIANAGILDUS » 
koning der Wisigothen,, in 

'Spanje, en oudste zuster 
van JBnuNECHU.DE, Zij lyuw 
de in 566 met CHILPEBIK-, 
maar deze koning, op de 
beruchte FREDEGONDE ver
liefd, die hem reeds van 
AÜDOVERA , zijne eerste 

, vrouw, had doen scheiden, 
wcr<i de bevalligheden en 
deugden zijner rijeuwe echt
genooteweldra moede. De
ze Vorstin, tegen hare me
deminnares, billijker wijze 
verontwaardigd, en den ko
ning er niet van kunnende 
losmaken , verzocht hem als 
eene gunst , om naar Span

je terug te mogen keeren-» 
hem tevens aanbiedende, van 
hem het rijke huwelijks goed 
te laten, hetwelk zij had 
aangebragt. Het gelukte 
GHILPEUIK , haar te bevre
digen ; maar eenige dagen 
daarna , vond men deze on
gelukkige Vorstin in baar 
bed vermoord. GREGOIUÜS 
VAN TOURS verzekert, dat «ij 
op bevel van den koning was 

http://JBnuNECHU.DE
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gewurgd, die door de jn« 
blazingen van FnEnEcopHiE, 

f- die hy na den dood van GAL-
«WINDA op den troon plaats
te;, tot die, misdaad was 
overgaan. 

f GAMJPPI (BAMDESSARO 
of BALTHASAR) , naar zijne 
geboorteplaats, il. buranello 
toegenaamd, eene beroemde 
Italiaansche, Componist, te 
Burano bij Venetië ia 1703 
geboren, volbragt zijne toon-
Kundige studiën in deze laat
ste stad, componeerde in den 
ouderdom van achttien jaren 

- Zijn eerste zangspel, Qli a-
mièi rivali genaamd, dat 
«onder toejuiching ten toor 
neele werd gevoerd. Wel 
verre van door dit misluk
ken ontmoedigd te worden, 
vervaardigde hij nieuwe stuk* 
«en , die beter onthaald wer
den , en werd achtereenvol
gend kapelmeester der kerk 
v»n den H. MARCUS, en be

s tuurder van het muzikaal 
genootschap degli JncurabiU. 
•*," 1760, door de keizerin 
yAfiiARiNA I I . , naar Mits-
«««(/beroepen, om de Öpe« 
? a van St: Petersburg te 
besturen, gaf hij om zoo te 
sPreken , een nieuw bestaan 
^ n deze inrigtinff. In 1768 
fteerde hij naar Venetië te-
J«g, alwaar hij in 1785 óver-, 
J?e"» Geene der Composi-
»en van GAMJPM is gegra
veerd geworden, doch het 
naamregister derzelve komt 
Vo°* in de werken van t * - I 

H h 

BOB»E én GEBBM». E r b e . 
staat^ echter een nittrekiel 
van het zangspel il Mond» 
adarovetèia, voor het kJa-
v i e r i n g e r i g t , ü c ^ 2 ^ , 1 7 S 2 j 

en ^ vier sympkwiien,, ujt 
eenige andere zijner werken 
ontleend, ib., 1760. (JA-
MWM zeidé, dat de wezen
lijke hoedanigheden der toon
kunst, moesten zijn: vag-
hezza, chiurezza e buona 
modnlatione, 

* GALVANI (LODEW.JK) , een 
beroemde Italiaansche ont-
leedkimdige, word te Bo-
% » o , den 9 September 1737 
geboren. Hij had in het be
gin het ontwerp gevormd, 
om den geestelijken staat te 
omhelzen, en had zich reed» 
met de tot dien stand be
trekkelijke wetenschappen 
bezig gehouden; doch fami
lie oorzaken veranderden zijn 
besluit. Hij beoefende als-
toen dé genees- en heelkun
de. In 1761 tot doctor be
vorderd ; verwierf hij weldra 
den roem van een bekwaam 
heelmeester, vooral in de 
vroedkunde. In 1790 ver
loor hij eene hem dierbare 
echfgenoote, en dit ongeluk 
vergiftigde zijne* overige le
vensdagen. Nieuwe weder
waardigheden kwamen hem 
weldra kwellen. GALVANI 
opregtelijk aan zijne godg-
dienst Verkleefd, welker 
voorschriften h^rnetcleangst-
vajligste getrouwheid naleef
de , weigerde den eed af t« 
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leggen 4 ivelken de Cisalpi-
sche Republiek van alle airtb* 
tenaren vorderde, wijl hij 
denzelven als strijdig met 
zijne grondbeginselen be
schouwde, en werd das van 
den ontleed kundigen leerstoel 
tiatt de Universiteit van Bo~ 
tojgna, welke zijne geheele 
fortuin uitmaakte, beroofd. 
Bijna der armoede ter prööie, 
ham hij zijnen intrek bijzij-, 
hen broeder JACOBUS , alwaar 
hij kort daarna aan eene~kwij~ 
nende ziekte bezweek, die 
aan al de edelmoedige en 
ijverige zorgen der doctoren 
ÜTTINI en CINGAKI het hoofd 
bood. Zijn dood had den 4 
December 1798 plaats. Wei
nige dagen voor zijn over
lijden had de Cisalpische re
publiek, uit aanmerking Van 
zijne beroemdheid , het be
sluit uitgevaardigd, dat hij 
in zijnen leerstoel zou her
steld worden» De door hem 
hagelatene werken zijn niet 
zeerT talrijk,' doch dezelve 
loopen over de belangrijkste 
onderwerpen, en zijn opge-
teékend in de Memorien van 
het Instituut van' weten
schappen Tan Bologna: 1,° 
De renibus atque ureterïbus 
wlatilinm. — 2.° De vola-
tiliitm dure* *- 3.° De vU 
ribut eleciricitatis in motu 
mmculdri commentariugt Dit 

: stukje in het 7fi dl. der 
Memorien van het Instituut 
in het licht gegeven, zou 
alleen voldoende zijn, om 
den naam. van GAï.vAM*tot 
de verste nakomelingschap 

over te brengen» Me» 
heeft reeds meer dan twee 
duizend boekdeelen," van dit 
zonderlinge verschijnsel, on
der den naam van gulmnis-
mns bekend, in het licht 
gegeven. Wij willen hier 
deszelfs oorsprong te binhen 
brengen , die,. even als zoo 
vele andere ontdekkingen f 
enkel aan het toeval te dan
ken is. De echtgènoote van 
GALVANI, ziek zijnde, ge
bruikte eene bouillon van 
kikvorschen, welke hij zelf 
toebereidde. Men had er 
eènige, die reeds gevild wa-, 
ren, op» eene tafel geplaatst, 
waarop Zich eëne electrisëer-
machine bevond, paar eert 
der medehelpers, die bij de 
proefnemingen tegenwoordig 
was , zonder eenige bedoe
ling de punt van het snij
mes, der inwendige dij-ze
nuwen van een dier die
ren, aangehouden had, zoo 
schenen al de spieren der 
ledematen hevig bewogen. 
Mevrouw GAÜVANI, aie een 
schrander vernuft bezat» 
meende ontdekt te hebben» 
dat er op den oogenblik der 
aanraking eene vonk ont
sprongen was. Zij gmg e r 

dadelijk haren echtgenoot van 
verwittigen, die dooronder* 
scheiden* herhaalde proefne
mingen zich van het bestaan 
van dit zeldzaam verschijn
sel verzekerde. Na de proe
ven op verschillende wijzen 
veranderd te hebben , kwam 
het hem voor, de volgende 
gevolgtrekking te kunnen 
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maken:, » dat alle dieren 
ïnet eéne bijzondere elektri
citeit zijn begaafd, die aan 
hunne huishouding eigen is , 
veel overvloediger in net ze
nuwgestel verspreid door de 
hersenen afgescheiden, en 
door de zenuwen aan de Ver
schillende deeien des % -
chaams medegedeeld." Deze 
gevolgtrekkingen zijn niet 
door alle geneesheeren goed
gekeurd: CBEVK, ACKBB-
MANN, PFAPP en VOI/TA, be
roemde Hoogleeraars van Pa-
fia, hebben de Galvanische . 
zainentrekkingcn » als «en. 
uitwerksel der natuur b c 
schouwd, dat niet aan de 
beweging der spieren onder

worpen is." Indien men be-
geerig i s breedvoeriger bij
zonderheden over dit ver
schijnsel te lezen, kah in én 
raadplegen Manuel dn g&t-
fanisme door JOZEF IZABN, 
in 8.TO, Parijs y 1804: en 
mitoire du galvanisme, door 
PETRUS S U E , . 4 dl.nin8.vo, 
™»f», 1803, Doctor JOAN-
NE8 LobEWiJK-AtiiBRBT heeft 
eene geschiedkundige Lofre-
Y van GALVAM gehouden; 
dezelve moet als een uitmun
tend voorbeeld beschouwd 
Worden; men vindt dezelve 
in den 4.en jaargang der ge
denkschriften van de genees
kundige maatschappij van 
naijver. ?*v 

Y . ^ V A N O of liever GAI,VAM 
VANTONIOS), natuurlijke zoon 
yan EÖUARD GALVANO , werd 
"> J»<«è' geboien, en tot 

landvoogd der Mohiksctie ei
landen benoemd*. Hij onder
scheidde het begin van zijn 
bestuur door de zegepraal, 
welke hij op het eiland Tirfor 
met 350 manschappen , op 
20 000 man behaalde. Hij 
zuiverde de naburige zee
ën van aljde kapers,' en 
verwierf geene minder ach
ting door zijne goedheid voor 
de inboorlingen, en door de 
zorg, w«lke hij in het werk 
stelde, om hen in de waar
heden der Godsdienst te doen 
onderwijzen. Men versSekert 
dat hij gedurende 4 jaren, 
70,000' Kruzaden uitgaf. Ook 
vervvierf hij den roemrijken 
titel van Apostel der Mó-
lüksche eilanden. Door zij
ne milddadigheid tot eenen 
staat gebragt, die niet vér 
boven de armoede verheven 
was, begaf hij zich in het 
jaar 1540 naar Portugal, 
alwaar hij b\j koning JOAN-
NES HL, wiens inkomsten 
hij met 500,000 kruzaden 
vermeerderd had , geene er
kentenis vond. Hij zag zich 
verpligt, zijnen intrek in hét 
gasthuis van Lissabon te ne
men, alwaar hij tot in 1552' 
leefde. Hij had eene Ge
schiedenis der Moluksbhe 
eilanden geschreven, welk© 
verloren is geraakt; maar 
men drukte in 1555 te Lis
sabon , eene Verhandeling 
over de verschillende wegen, 
langs welke de Indische 
koopwaren in Europa zijn 
gebragt, en over de ontdek
kingen, dié tot in 1550 ge-

http://dl.nin8.vo
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GAMA (VASCO DE), te Si-
we», eene Portugesche zee
stad, uit eene beroemde fa
milie geboren, heeft zich 
onsterfelijk gemaakt, door 
de ontdekking van, den weg 
naar 'Oêèt-lndië,, langs de 
Kaap de Goede Hoop. Ko
ning don EMMANUEI., zond 
hem in 1497 naar lndië, om 
die gewesten verder optespo-
ren. Hij ging de geheele 

' Oostkust van 4/nAalangs, 
op verscheidene plaatsen aan 
land gaande, om bondgenoot
schappen met de koningen 
aantegaan, doch hij, vond 
daartoe geene gunstige stem
ming , dan enkel in den ko
ning van Meiinde, die hem 
by .zijne terugreize door eenen 
afgezant deed vergezellen. 
GAMA , over zijne eerste reis 
voldaan, maakte zich gereed, 
om met eene vloot van 20 
Schepen eene tweede te on> 
dernemen. De koning, door
drongen van achting voor zij
ne verdiensten erf van er
kentenis voor zijne diensten, 
verhief hem tot graaf van 
Vidiguera , en admiraal der 
Indische, Perzische en Ara
bische zeeën, een titel, wel
ken zijne nakomelingen heb' 
ben behouden. Hij vertrok 
den 10 Februarij 1502, en na 
zich, door het beschieten van 
eenige plaatsen, en door het 
verslaan yan onderscheide
ne kleine vloten der barbaar-
sche Vorsten, over de belcedi-
gingen te hebben gewroken , 

welke hij de eerste maal bad. 
ondergaan, kwam hij den 1 
September 1503, met 13 rijk-, 
geladene schepen terug. Door 
koning JOANNES 111., in 1524, 
eindelijk tot onder-koning, 
der Indien benoemd, werd 
hij door dien vorst voor de. 
derde maal derwaarts gezon
den; maar naauwelyks had 
GAMA zijnen zetel te Cockin 
gevestigd, of hij overleed 
aldaar den 24 December 1525. 
Zijne luitenants hadden juist, 
de vloten van Calicutm Cu-
nanor verslagen. Men zegt», 
dat hij het Verhaal .zijner 
eerste'reis naar lndië heeft 
in het licht gegeven , ,doch 
hetzelve wordt niet gevon
den. Deze.groote man werd. 
voor zieh en zijne nakome
lingschap met den titel van 
Pon vereerd, en tot Grande, 
van Portugal verheven. Zij
ne heldendaden vindt,men, 
breedvoerig ontwikkeld, i» 
de sierlijke Geschiedenis der 
Indien door pater MAFFKË. 
f.De door hem gedane ont
dekking der Kaap de Goede 
FIovp, maakt het onderwerp 
der Lustade, een dichtstulc 
yan CAMOÖNS , uit]. 

GAMA (ANTONIUS DB), t e 

Lissabon, in 1520 geboren, 
en in die stad ia den ouder
dom van 75 jaren overleden,, 
was staatsraad en groot-Kan
selier des konings van tor-
tngal. De schriften,welke 
hij ons heeft nagelaten» iW« 
1> Decisionet snprem^ W 
silanics senafus, in*<»• 
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2.e Tractatus de Sacraniëti- ! 
U» Prceslandis •ultimo sup-
plicio damntitis. Deze ge
leerde overheidspersoon ont
leende zijnen grootsten luis* 
ter van zijne kundey zijne 
reglschapen- en godsdien
stigheid, en deed denzelvett 
iti de waardigheden , welke 
hij bekleedde, uitschitteren. 

GAMA (EMMANUEI* DE) J ad-
vokaat bij het parlement van 
Part?*, gaf in 1706 , in 12.«"> 
eene Dissertaiion sur Ie 
droit d'auhainè (Verkande' 
Ung over het regt, om zich 

' de goederen der vreemdelin
gen , die geen landregt be
komen hebbende ,• na hun 
'overlijden, toe ie eigenen). 
Dit is eigenlijk slechts een 
'voorstel, doch hetwelk over 
een gewigtig onderwerp han
delt. De schrijver beweert, 
dat het dróit d'auÓaine> en-

, ïcel toepasselij k i s , 'op vreem
delingen ; die in het koning
rijk gevestigd zijn , en niet 
°P degene, die hetzelve al 
reizende doortrekken. 

GAMA (ANT. DE LEON) , een 
Sterre- en aardrijkskundige, 
werd te Mexico in 1726 ge
boren. Hij gaf verschillende 
Memorien in het licht over 
<k'Wachters van Jupiler , 
d?n almanak, de tijdreke
ning der oude Mexikanén, 
*n over het lüchtgestel van 
NieutcSpanje ; meraoriën, 
die volgens het gevoelen van 
^e» geleerden HÜMBÓI-DT, 
» eene groote juistheid in 

de denkbeelden , en naauw-
keurigheid in de waaineniin-
gen verradeu." GAMA werkte 
niet andere sterrekundigen 
mede, om de lengte van 
México te bepalen; een ar
beid , waarin de waarnemers 
zelve bekennen , dat zij bijna 
een vierde vari een? graad in 
het onzekere bleven, wijl 
zij volgens oude tafels had» 
den gerekend. GAMA "gaf dë 
uitslag dezer verrigfingen, 
in een Spaanscn stukje in 
het licht, ten titel voerende i 
Qrthographische beschrijf 
ving der Zonsr verduistering 
"van den 24 Junif 1:778, aan 
don JoACijpi VELASQUEZ DÈ 
LEON opgëflragen, • Mexico t. 
1778 i: in 4.to Desjë geleerde 
sterrekundige werd" arm ge
boren , en leefde in armbede 
ondanks de aanbevelingen 
van den beroemden zeevaar
der MAtASMNA j die te ver
geefs het hof van Spanje in 
zijne gunst zocht te winnen» 

GAMACIÏE (JOACHIW Rou-
AüiT DE), een edelman uit 
Poitou, verwierf eenen groo-
ten roem,' onder KABEL VII. 
en LODEWIJK XI. Hij was 
bjj twee veldslagen en ze
ventien belegeringen tegen
woordig, zonder echter ooit 
het opperbevel te hebben 
gevoerd. Zijne roemrijk
ste tlaad, is dé verdedi
ging van Parijs, geduren
de den zoogenaamden oor
log van het Bien-publie 
(Algemeen welzijn), in 1465. 
Kijne diensten, waardoor h(j 
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den maarschalksstaf verwierf, 
behoedden hein niet .voor af-
gunstigen,. noch vpor het 
wantrouwen van LODEYVUK 
XI»" Deze vorst liet hém in 
1476. in hechtenis nemen, 
en. door commissarissen von
nissen. GAMACHE werd ver
oordeeld , niet alleen, om 
zijne posten te verliezen, 
maar! nog daarenboven, om 
aan den koning .2001)0 Fran
ken boete te betalen, en om 
5 jaren gevangen te blij ven; 
maar de maarschalk behield 
niettemin zijne vrijheid en 

* .zijne goederen, pen zegt 
niet, welke zijne misdaad 
was, noch om welke reden 
het vonnis niet ten uitvoer 
werdgebragt. GAMACHE over
leed in 1478. 

GAMACHE (PHIMPPÜS DE)., 
abt van Saint-Julien te Tour», 
doctor en hoogleeraar der., 
Sorbonne, in 1568 geboren, 
onderscheidde zich door den 
ijver met welken hij doctor 
BlCflER (zie, dat artikel) ver
dedigde. Zonder hem een 
groot man te noemen (zoo als 
de Leasicographe , critique, 
even overdreven in zijne lof
tuitingen als in zijne heke
lingen , zulks doet), kan 
men echter zeggen, dat GA
MACHE een goede Scholastie» 
ker was. Men heeft van 
nem Commentarien óp het 
kort begrip van den heiligen 
THOMAS, 2 dl.ninfol. Deze 
schrijver overleed in 1625* 

GAMACHES (STEPHAKU* S I - j 

MON), te Mentan geboren, 
begaf zich onder de kanon i-
ken van. het. heilige Kruis 
van Bretónnière, en onder
scheidde zich aldaar, door 
eenen overwegenden en diep-
zinnigen geest. De akade-
mie van wetenschappen van 
Parys opende hem hare deu
ren. Er bestaat van hem; 
1.° Astronomie etc* (Natuur» 
kundige Sterrebtnae, ofal-
gemeene Grondregels der na-

; tuur, op de sferrekundige 
werktuig kunde toegepast)) 
1740, in 4.to — 2.°Systême 
etc» (Leerstelsel van, den 
Christelijken Wijsgeer), 
1721, in 8.vo —. 3.° Dit-
sertations etc. (Lêtterkun* 
dige en W^'sgeerige Verkan-
delingen , 1755', in 8.vo --. 
Maar het meestbekende zij« 
ner werken, voert ten titel; , 
Les agrèmens etc, (De be
valligheden der taal tot der» 
zelver grondbeginselen te-
ruggebragt), 1757, in 12."»? 
Dit werk, door een verstan
dig man. het Woordenboek 
der uitgezochte denkbeelden 
genoemd, is door den abt 
GOUJET vruchteloos veracht. 
Hetzelve is waardig gelezen 
te worden, door al wie schrij
ven wil. De schrijver over
leed in 1756, in het84ejaar 
van zijnen ouderdom. 

GAMAwé'ü, leeraar der wet* 
en, naar men meent, een ge
heim leerling van JESUS 
CHRISTUS, roe'fcsjter van «eji 
heiligen PARIJS , was dea 
Apostelen «eer feunstig»»0 
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«ene vergadering,. welke de 
Joden hielden, om hen te 
doen sterven. Hij' was ge
voelig getroffen, over de 
slechte behandeling, welke 
aij ondergingen., en vooral 

vovqr den marteldood van den 
H. STEPHANUS , dien hij, 
zonder zich te doen zien , 
eerlijk liet begraven. Men 
zegt, dat die heilige man 
later ontdekt werd, en met 
zijnen twintigjarigen zoon 
ABIBO den marteldood onder
ging , dat hij in het jaar 
415 aan eenen heiligen Pries
ter LuciANUS genaamd, in 
eenen droom verscheen, aan 
wien hij de plaats ontdekte, 
Waar zijn Jigcheam èh dat 
van den H, STEPHANUS rust* 
ten. Er bestaat een geschrift 
van dén H. LUCIANUS zel-
Ven over dat onderwerp, 
waaruit het blijkt, dat GA-
MAUëi.,' het ligchaam van 
oen H. STEPHANUS, daags 
w» deszelfs marteldood weg
genomen hebbende, hetzelve 
, n «en nieuw graf had te 
fusten gelegd., waarin hij 
,ater met ABIBO * zijnen 
z°on en NICODEMUS zelf be
graven werd. Deze ligcha-
'»ien werden werkelijk gevon-
de«» in de door GAMAMÖI. 
afgewezene plaats.. De H. 
AÜGUSTINÜS en Eyonus ver
balen de zaak met omstan
digheden, die aan de waar-
fe,d van het verhaal van 
7?CUNUS niet meer kunnen 
Ooen twijfelen. Deze be
roemde kerkleeraar verhaalt 
l n net bijzonder, ta won- « 

derdadige genezingen, die 
bij. de vervoering van het 
ligchaam van den H. STEPHA
NUS plaats luidden. » Welk 
eene getuigenis, roept een 
Christelijk redenaar uit, ten 
gunste der vereeringen, 
welke wij aan de stoffelijke 
overblijfselen der dienaren 
Gods bewijzen. De Heili
gen zelve toon en er ons de 
bewaarplaatsen van aan, en. 
andere Heiligen snellen toe, 
om dezelve te vereeren, en 
de God aller Heiligen doet 
te midden van dat alles zij
ne almagt uitschitteren, en 
mannen, die dat alles als 
ooggetuigen bevestigen zijn 
zelve Heiligen, en grqote 
leeraars, krachtvolle en diep-? 
zinnige geesten, en zulks 
in eenen tijcj, waarin zelfs» 
volgens de getuigenis der 
nieuwigheidspredikers, de 
Kerk nog kuisch en zuiver 
was* Wat zal in staat zijn, 
de dwaling- te 'beschamen » 
indien zij door zulke daad
zaken niet beschaamd ge? 
maakt wordt ?" — Zie GERVA-
siüs en PaoTASiusCjffei/^e). 

GAMBARA (VERONICA), te 
Brescia in 1485 geboren, 
aan eenen Italiaanschen Heer 
uitgehuwd, werd zij reeds 
vroeg weduwe en Wilde niet 
weder huwen, om in haren 
smaak voor de dicht- en let
terkunde minder belemmerd 
te zijn. Zij overleed te Cor-
reggio in 1550. Hare <•»*-
dichten zijn verscheidene 
lualen gedrukt, en voor de 
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.laatste maal <e iBrescia, 
Ï7Ö9, in §.w } 

GAMBARA ( LA^REN-HUS ) , 
èèn Latijnsch dichter van 
Brescia in Italië, in 1586", 
in den ouderdom van 90 ja» 
ren overleden, Was langen 
tijd bij den Kardinaal ALEX-
ANC-ER FAUNESE , zijnen vriend 
en beschermer. Men heeft 
hem te danken: 1.° eene 
Latijnsche Verhandeling over 
de dichtkunde, Rome, 1586» 
in 4.t° De schrijver wilde, 
dat de Christelijke'dichters, 
de namen der Heidensche 
godheden in hunne werken 
niet zouden gebruiken. De 
dichtkunde zou welligf ee-
nïgzins van hare bevallig
heid ' verliezen , maar den 
wijzen lezers waardiger zijn» 
Men kan hiervan de namen 
uitzonderen, die in zeker 
opzigt enkel zinnebeeldig 
zijn geworden , om de, za
ken zelve te kennen te ge
ven, aan welker hoofd dié 
gekunstelde godheden ge
plaatst waten (Zie RAPIN —• 
RENATÜS .—'). — 2.° Een 
dichtsiuh in vier gezangen, 
getiteld CoWMBUS' of de 
ColumUade,. De Kardinaal 
JJE GRANVELLE bewoog hem 
tot de zamengtelling; de 
schrijver'droeg het hem op; 
het' is de berijmd© geschie
denis van CHRISTOPHORU^ Co-
MIMBDS. Mevrouw DU Boc-
CAGB {zie dat artikel) heeft 
een Fransch heldendicht over 
hetzelfde onderwerp ver
vaardigd» De dichtstufcken 

van GAMÖARA zijn in het-al-
gemeen flaauw en zwak. Er 
bestaan onderscheidene uit
gaven derzelve; de beste 
zijn die van Rome, 1581 en 
1586, in 4 » Zijne Herders
zangen , Venatoria, worden 
zeer op prijs gesteld. *— Men 
moet hem niet verwarren 
met HüBERTts GAMBAHA ,-te 
Brescia geboren, Bisschop 

'van Tortona, Hij werd met 
gewigtige commissiè'n be
last door de Paussen LEO X., 
GI.EMENS VII. en PAÜLÜS 
III. Oe diensten, welke 
hij hun bewees, verschaften 
hem in 1539 den kardinaals», 
hoed. Hij overleed te Rome 
in 1549. -— JOANNES FRAN-
CISCUS GAMBABA , zijn neef, 
Bisschop van Tortona, Kar-
diqaal, overleed te Rome, 
in 1584, in den ouderdom 
van 54 jaren, na groote 
diensten aan het Oostenrijk!» 
sche huis te hebben bewezen. 

GAMJUUT (ADRIANUS), een 
godvruchtige en ijverige zen: 
deling, was-een der eerste 
leerlingen van den H. VwJ-
CENTios van Paula- "fl 
overleed te Parijsden 19 
December 1668, in den ou
derdom, van 68 jaren, nazjm 
leven te hebben toegewijd 
aan het onderwijs der armen 
en dorpelingen. Er bestaan 
van hem Korte Leerreden, 
onder den titel van Mui» 
onnaire paroimal, ini 8 at-
Degene i die zich op het on
derwijs der landlieden toe
leggen, «tellen grooten prijs 
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op dit Wjerk. 

• -f GAMEREN (HANNAKDUS) , 
geboren te Neder-Bemert, 
aan de 'Maas, licentiaatin 

" de geneeskunde , bekroond 
dichter» onderwees3eGriek-
Bche taal aan de Hooge-
school van Ingohtadt, en 
werd vervolgens |ot reetor 
van.het Cöllegie van Tonge
ren benoemd»/ Ér bestaat 
van hein: 1.? Via Regia ad 
Musag,"— 2,° De Conscri' 
heiuli» Epixtolis. — 3»° Bu-
cOlica. •—• 4.° Qratio, vérsu 
Beroïeo, de Idudibus lin-
gm Gracm. -~ 5.° Eccle-. 
*ia Catholiccè Queerimonia. 
— 6.e l)e mérito CBBI*STI, 
~-,?«°' Porniumr tragadia 
iacra* — 8.° Satyra contra 
IXTHEBVM , BBEXTifVM, 
c/c, —. 9.o Satyra contra 
'impudens JAC. AVDK. Stfjr-
Osiixi de Lutheranorum 
wncordia mendacium. — 
3 0 ° Spongia advèfsus fal* 
heet• WoLFMXGr MABTïi 
neptias, -_ 11.° De igne 
Pllrgatorio, —- 12.o De sanc-
^aa» reliquiiê••.,• carmina. 
*{|j heeft daarenboven uit hët 
wieksch in Laiijnsche ver
een vertaald: ORFJBBÜS de 

A
 l«pidibut, met aanteekenin-
gen verrijkt, en. Apollina-
fut Syrug de mtatibus ho-
»"»««. Uit liet Hoogduitsch 
heeft hij in het Latijn ver
wikt, eené Verhandeling 
Va» EISENGREIN, over het 
v°rgende vraagstuk: Moet 
*«« tichin zaken die het „_ 

X. Deuk, I i 

geloof betreffen enkel aan 
de B, Schrift houden «Hij 
viel in den oorlog onder de 
troepen van JJom JUAM, van 
Oö^/enr^jvoorwienhij ver
scheidene verdedigschrii'tenH 

had vervaardigd! — 2Jie VA« 
hmivs ANDREAS » Bib Hot h, 
Belgica. , 

GANAY. — Zie GAIGNY. 

f GANGULPHUS (Heilige)," 
medegezel van den heiligen 
WuiiPRAMNUs, Apogtei der 
Vriezen y een man van eene 
uitstekende godsvrucht, 
werd in Bourgondië gebo
ren , en bloeide in de achtste 
eeuw. onder de regering, 
van PiPYïi den Korte, koning 
van Frankrijk, en vader 
van KAPEL den Groote, Hij 
diende in den oorlog onder 
JPIPYN en trad in den echtj 
roèar werd, door toedoen zfj-
ner vrouw, door haren echt
breker vermoord, en na ai}» 
nen dood als martelaar er
kend. Men vindt zijne over-
blijfselen op verscheidene 
plaatsen van Baittehland, 
Bohème, Frankrijk, teiïe* 
der landen, het Land van 
luik en Portugal. Men ver
haalt, dat ten tijde toen Bis
schop WüiFRAMNc*, het ge
loof onder de Vriezen pre
dikte , GANCÜLPHUS hem, op 
bfcvcl van PIPYN, met de 
Rapenen ondersteunde • en 
dat hij met dit inzigt een 
geheel jaar zijn verblijf ta 
Medenblik hield» eniadiwi 
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,? tijd dea grondslag van de 
Kerk van Oostwoude heeft 
gelegd. Indien dit verhaal 
naar waarheid i s , moet of 
GA.NGUÏ.PJÏUS , niet onder Pi» 
PYN den Korte, tataar ten 
tijde van PJPÏN den Dikke 
of van Herstal geleefd heb
ben; of dat het in plaats van 

. WÜIJPRAMNUS iemand anders 
•uit het gezelschap van Wn> 
auEBKORDUsgeweest is. Wat, 
hier ook van wezen moge, 

' ' -die. van. Haarlet» verkozen 
hem voor. hunnen bescherm
heilige* «Br vierden zijne 
.gedachtenis, zoo wel als die 
van VtreeAt op den 9 Mei, 
maar in het Roomscfce Mar-
tyrvlQgitmi vindt men zijn 
feeet op den 11 dier zelfde 
nurnad aangeteekend. De 
Haarlemmers bouwden hun
ne tweede Kerk te zijner 
«er. Zijn leven! is in het 
ïiatijtt beschreven door Ros-
•WEIÓA of BOSWITHA» eone 
«eer-godvruchtige en geleer
de non uitbot Bruntwijkscke. 

GA^IBASIUS (JOANNES). — 
Zi6 GoNtiistiUi: : 

G A N T E » , of GANTERI (Jo-

ÜNNES DE) , uit een oud-',, uit 
Piémonf -"oorspronkelijk,» 
doch in Pr&veme: gevestigd 
buis gesproten, werd in 1330 
te 'Cuers, in -het Frarwcfe 
'Departement Var, geboren. 
Hij onderscheidde zich in 
hoedanigheid van Ridder on
der ROBERT den Goede, 
grahf. van Provern», . en 
voerde onder JOANNA , konin -

gin van Napels, Sicilië en 
Jeruzalem, het bevel over 
aanzienlijke, legercorpsen. 
Hij rolgde die vorstin naar 
Napels, al \yaar hij een VQI ks« 
-opstand bevredigde. Hij-ver-
trok vervolgens naar Rome^ '• 
en verdedigde met eer dó 
zaak en'de belangen*zijner 
vorütin. In .Provence, in 
1373 teruggekeerd, ligtte hij 
in de "gewesten van, Cuerii , .-
SouUers en Hièref een aan
zienlijk troepencorps, om 
zich 'tegen struikropvers te 
verzetten, die onder den 
naam van TfWc&ê'r*, ten ge
tale vam meer dan 12,000 
manschappen, Provence ver* > 
woestten. De staten- des 
Iands,teJU"#, in 1374, ge
houden, benoemde JOANSËS < 
DE SIMÉONIS tot opp;ervèld. 
•heer tegen -die roovers, «*... 

JOANNEB ÏÏK GAN-TES, WaS 

zijn luitenant-generaal. De
ze beide veldheeren versloe
gen de Tuschiërs volkomen. 
GANTES verdiende den" bij" 
naam van dappere, èn den 
post van luitenant-generaal 
der Jegefhenden van de ko
ningin JOANNA. Mij overleed 
te Citers, in 1389. — Er 
is eert HAWNIBA*. GANTES ge
weest, die te Auxerre, m-
1613, in S.vo liet.drukken;: 
Entrefiénete \Gemeeitzaant 
onderhond der toonkunite- • 
naam) Dit zeldzame^ en 
zonderlinge werk wordt door 
de liefhebbers gezocht. VB 
schrijver was van MarseUU | 
en kanonift "van den H. STE* > 
PHANÜS van Auxerre. " j 

file:///yaar
file:///Gemeeitzaant
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'• GANTMEDfcs,S!oonvanTaog, 
i koning der Trojanen» On* 
I der de gedaante van eenen 
I arend , voerde JÜPITER hem 
f van de aarde weg naar den 

Hemel ,. pin hem tot schen
ker te dienen , en den go-

! dendrank of nectar aan te 
Meden. „. 

haren staats diönaar en xlert 
moordenaar van Kwer,, ver
gezeld y de v.ersehi]lende-ge* 
westen van- dèit Staat,;<ten 
einde zich te doen erkennen* 
De landvoogd van Crmtië<,;l 

de vertrouweling van den 
: vermoorden yprst, bediende 
: zich van deze gelegenheid ̂  
om deszelfs wreker te aijn,1 

Hij riep den adel-en het 
volk bijeen, nam GARA' en 
EUZABKTH gevangen; dood
de den eerste, eh liefde 
tweede, k eenen zak ge
bonden in de rivier werpen 
(anderen- zeggen ̂  dat zij als 
gevangene öp.het kasteel Van 
JSfovigratf stierf.) Er bieef 
on, nog; enkel over MARU ,_. 

'•• de dochter van ELIZABEÏP ,* 
welke hij in eene gévange* 
nis opsloot. SieiSMUNOüs 

markgraaf van Brandenburg,' 
ann wieri deze prinèes ver
loofd was, kwam haar be
vrijden ,' deed h aren vervolger 
de doodstraf pffdetgaaji, eir 
huwde haar vervolgens * -

GABAMOND(CI>AÜDIÜ«F){ ee» 
Parijaenaar, ïn zijne ge
boortestad inv 1561 overle
den, was e«n zeer beroemd 
graVémf éi* lettèrg-ieter. Op 
bevel van FniiScisccf* I . , 
graveurde" nij de drie sobr-

;! ten» vair Grlek/sche Iette)s , 
vaa w«lke- HOBEBT" ETIENNÈ 
zich- i» aijiW, u i t g a f heeft 

; bddrénd.' * Hij- iftflntfé? xMï' 
minder « t iti de aW<Wé'-., 
lettwrteefcen** Hij' vVâ h'èïT' 
AM *r GwWs4hB^aibWt^|» 

GANZ, — Zie DAVID GANZ. 

. GARA (NICOI.AA.8) , een 
Hongaarsch palatijn «f on
derkoning, in d» vergetel
heid geboren.» aan welke hij 
zich .door zijne dapperheid 
onttrok, Hij geraakte tot de 
Aanzienlijkste waardigheden 
van het; koningrijk Honga^ 
r$è'. EUZABETH, weduwe van 
koning LODEWUK I . , in 1382 
overleden,- vertrouwde hem 
het bestuuft Van hetzelve toe. 
Volgens sommige geschied
schrijvers , bediende GARA 
zich enkel van zijne magt 
*" van zijneri invloed, om 
«e geringen op eenè wreede... 
J'j «e te behandelen en dnt 
"6 grooten te; verdrukken: 
volgeiis anderen zijn die ver* 
wijtingen niet zeer gegrond^ 
etl ««ontevredenheid der groo-
t en ontstond enkel daaruit, 
°M zij zich van het beheer 
p* zaken verwijderd zagen. 
*",) namen de wapenen op, en 
^ven de kroon aan KARBÏ. 
V*N DDRAS, kontngvan i W 
Pel*> GARA * hen* als eerien 
overweldiger besehfouwetfaV 
,Us.t hem vermoorden* Oanr*' 
°l> hezocht EfcizABit'rti«door 

•/• ' • ... . v l . i 
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berd ttït de boekdrukkerifjen 
verdreef» «n den smaak .voor 
de schoone Romeinsche let- ' 
iers opwekte. Zijne letters 
zijn door het grootè getal, 
hetwelk hij van dezelvejheeft 
gegraveerd, en door de stem
pels, die ervan vervaardigd 
zijn* buitengemeen' verme
nigvuldigd.' 

GABASBE>(FRANCISCUS), een. 
Jesuit uit Angoulême, aan- : 

"vaardde he$.gewaad der maat- ; 
schappij in {il601, in den ou
derdom' van 15 jaren. * Met 
vuur en verbeeldingskracht ,>; 
docheondersmaakenoordeel, ' 
begon Nj; te schri] ven tegen 
degene, die hem mishaagden» 
By 'onderscheidde zich voor
namelijk tegen denj dichter ' 
THKOPHILE en den adyokaat 
PASflUiüe. Aan zijne on
vermoeide pen heeft men te 

,. dankent: Il .". Recherches etc.. 
(N^pojiftgen dèrtmsporin-
gen mn SrEPHAyvs PAS* 

. Üü/En), in 8.vo Al dé on- ' 
beschaafdheden, welke de oh-
«tuimige drift kan inboeze-
«len, zijn in dit werk opeen- . 
gestapeld. Métgene, wat de 

> schrijver in «efcer«opzig't kan 
-verscheonen, is dat de «chrif-. 
ten van PASQUIËR niet meer 
vrij waren van lage en be- • 
lagchelijke «Hdrurkkingen, 
en̂  nog minder van toorn en 
drift. Het te êw eene soort 
vm wedervergelding., doch 
die «ich een man van een en 
goeden smaak en van eene 

''" verhevene ^iel niet zoude 
hebben veroorloofd. De zo

nen van PASQUIER onderna
men het, om hunnen vader te 
wreken. De Jesuit had zijn , 
eerste werk opgedragen Ja» 
wijlen STEFHANITS? ••< PAS* 
OXiMKy alom waar hij zijn 
zat. ' De zonen van den al-
gêmeënen advokaat, wier 
stijl met dien van GARASSË 
veel overeenkomst had, droe
gen hem het antwoord op, 
op welke plaatt hij ook zijn 
tnogt. r—r. 2.'y .Doctrine etc. 
{Zeldzame leer der tchobnè . 
geesten van dézen tijd, of' 
die wanen zulks te zijn) * 
1623, in 4.«>; een werk te« 
gen de de'isten^vol lompe 
böerterijen, en redeneringen, 
die meer uitwerksel zouden 
'hebben gehad , indien zij al-

>leert waren geweest; '•*-*• 3.f' 
BAÈELAÏS verbeterd, inl2 mo 
een slecht geschilschrift te
gen ntr MoüUN, én geens-^ 

'•', zins, zoo als sommigen zulks 
gemeend : hebben, eene her-
gieting van het onverstaan
bare werk van RABELAÏS. — 

A° Somme etc.(Kortbegrip , 
i der, godgeleerdheid)» 1625, 
in fol.,' door de Sorbonne 
gecensureerd. Door den plat-
sten en kluchfigsten stijl 
onteert de schrijver de ma
jesteit der Godsdienst. — 5." 
he banquet etc. (Het gast
maal der zeven wijzen, ten 
huize van den Beer LöDE-
WIJK SERVIË opgerigt.) Dty 
werk, te Pary*, 1617, in 
8iVo, *>nder den naam van 
ÊspiNCEtfc in bet Ifcht gege
ven , 'is het «eldzBamsté der 
voorthmigsel*! van GARAS-
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SE: er komen goede böerte-' 
rijen in voor. Er bestaan 
van hém hatijtlscHe gèdichm' 
te», in 4.»5 d ifr zijn Trewr-
zangen op den dood van HEN-
BRIK IV., en een dichtstuk 
op de zalving van zijneri^oon 
IiODEWUK XIII. De schrij
ver, door zijne oversten naar 
Poiiiers verbannen .overleed 
onder .de oppassing der pest-, 
zieken, in 1631, in den ou
derdom van 46 jaren. Deze 
in zijne boeken zoo bittere 
Jesoït, was zacht in de za-
menleving; 'zijne gramschap 
was enkel in zijne 'pen, en> 
zijne daden en zijn gedrag 
droegen déri stempel" der 
liefdadigheid. In later tij-* 
den is de stijl van GARAS-
SË, door meer dan één be
roemd man nagevolgd. Zijn 
boek der naspoiïngen kan als 
de handvesten worden be
schouwd, Waaruit VOI/TAIRE 
de beleedigingen heeft op-
gezameld, door hem aan zoo 
vele schrijvers toegevoegd. 
Er bestaat echter dit onder
scheid tusscheh hem cnGA-
RASSE., dat de laatste er zich 
toe bepaalde te zeggen, dat 
z<jne tegenstrevers, godde-
loozen, (jodverzakers »ezels > 
gekken 'in b mol, gekken in 
* gnarré, gekken in den 
hoogsten toon waren , en dat 
de kampvechter van den abt 
BAZIN, de zijne niet alleen 
voor ezels en gekken heeft 
uitgescholden, maar zelfs 
"oor zotskappen, deugnie
ten , *ehobbe)akken, ér on* 

kSiirit,'. 'tödmiiers,' U6s. 
tiichteti 'y van 'schmwéé êii 
honger mfvénd&sxtkrifaeri,' • 
Daarenboven óntistafr'&Kls-
SE enkel in drift tegen He-;" ' 
gene, welke bij; de vfanden 
v̂ n God, van de Medelijk» 
heid en règrvaar'digbéid '\. 
meende te zjjnj de mede- ' 
strever van GARASSE maak
te van zijne schandvvoorden 
een geheel tegenovergesteld 
gebruik. Elke eeuw heeft 
dus hare verscheidenheid! 
Indrcn GAIUSSE een boertige 
ijveraar was, hoe Zal' men 
dan zijnen navolger en over-
treffer noemen. 

GARCEZ (JUMAKOS), ëeh 
Aragonecsch Dominikanet, 
in 1460, en, volgens ande
ren in ,1452 geboren, sta-r 

deerde te 'Parijs * werd tot 
doctor dêr Sorbmtne bevor
derd, onderwees vervolgens 
met roem de godgeleerdheid 
in zijn vaderland; werd door 
KARÉI, den Vijfde tot eer
sten Bisschop van THascula ,. 
in Mexico benoemd, alwaar 
hij de vader ajjner kndde 
was. Hij stelde vooral be
lang in het ,tot der India
nen', en schreef te dien ein
de, eene Verhandeling, bij 
wijze van brief, aan Paus 
PAUWS III. PAMMA_ heeft 
dezelve vertaald, en in zij
ne Geschiedenis van Mexi* 
eo opgenomen. GAUóBzover-
leed; in den geur van heilig
heid, in 1547. 

i 3 ' * ' ;•'. 
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$ARCUS I I , , koning van 
' ly.tivarré,,: werd te Tudèlain 
95$, geboren, volgde zijnen 
vader SASCTIIJS H . , in 995 
in bet* bestuur op., Hij werd 
de ] liever bij genaamd , wij I 
hij jwerkelijk beefde, wan
neer men hem wapende om 
ten strijd te trekken. » Mijn 
Irgchaam, zejde hij beeft 
vopr de gevaren, waarin 
mijn moed hetzelve brengen 
zal." : Hij behaalde onder-1 

. gcheidene overwinningen op 
de# Mooren, en met don 
BERMÜDO I I . , konïng van 
Leqn en den graaf van Ras-
Ülië verbonden, won hij in 
998 den beroemden slag van 
•Cftlaeapazor, waarin, de 
geduchte AMMÏANZOR , voor de 
tweede maal overwonnen, 

"50,000 der ..zijrten op het 
Slagveld achterliet. GARCIAS 
rigtte onderscheidene ge
stichten 'op, beschermde de 
geestelijkheid , en overleed 
jn het jaar 1ÖQ0. • 

GARCIAS I. of G*RCUS 
FÉRNANDÉZ, Graaf van Kas-
tiliè', werd te Burgos, ;n 
938 geboren. Hij volgde 
zijnen vader FERNAND GON-
SJALES in" 970 op. Vol regt-
vaardigheid en edelmoedig
heid^ onderscheidde, hij zij
ne .komst tot den^troon) dóór 
aan de Graven van VEX-A te 
vergeven, die zich aan. het 
huis van Kastilië, steeds 
vijandig getoond, en aan ver
scheidene muiterijen schul
dig gemaakt hadden. Hij 
won drie achtereenvolgende 

zegepralen op. OJRQÜASJVS, 
koning van Cafdom , «ft ver-; 
sloeg in *le vlakten yan Os- , 
ma in 984, den geduchten'; 
AiiMANzoR volkomenjijfe, en 
was dus de eerste , die de 
nederlaag A der Spanjaarden 
te Alarcon wreekte. Deze 
edelmoedige Vorst móést de 
smart ondervinden, van zij
nen zoon SANCTHJS door de 
trouwelooze inblazingen der . 
Graven van VptA, aan wel
ke, hij vergeven had, tegen 
zich in opstand te zien. SANC-
TIUS» door zijnen vaderover-
wonnen, verwierf van hem 
een e edelmoedige vergiffenis. 
GARCÏAS zag zich op nieuw 
verpligtr om tegen. AM«AN-
ZOR optetrekken, die met 
•eene aanzienlijke magt in 
het landtgebied Van SastiM 
was gevallen. In het ge
vecht, hetwelk hij hem le
verde,, zich door zijne dapi 
perheid te ver latende mede-, 
Slepen, werd, hij, gevangen' 
genomen ,~ en overleed wei
nige dagen daarna aan zijne 
wonden. Zijne onderdanen 
beweenden zijnen dood, en 
de Mooren 'bewonderden zij-, 
nen moed^ en zijne onver
schrokkenheid, j 

GARCIAS II.- graaf van. Kas
tilië, kléin-zoon vaneden 
voorgaande, volgde zijnen 
yader don SANCTiusop, toen 
hij naauwelijks zijn I4.e jaar 
bereikt had. De onverzoen
lijke familie yan Vi?r,A ver- . 
wekte kort na zijne komst 
tot den troon, nieuwe onlu*-



G A B t 533 

ten. De koning van Nawrrei 
oom van don SANCTIÜ* slaag
de er j a , om dezelve tëlw* 
vredigen. De graven van 
VELA, schenen • alstoen den 
belangen van hunnen jongen 
meester geheel toegedaan; 
doch hem door de zwartste 
trouweloosheid, te hunnen 
huize gelokt hebbende,:door
staken zij hem niet dolken, 
en namen al de lieden v»n 

zijn gevolg gevangen. Don 
i SANCTIUS , koning van .-i¥«£ | 

varre* wreekte zijnen neef, 
en verwoestte de'landen der 
graven van VELA , die hij 
•ten dood liet brengen. De 

' graaf van Kattilië werd den 
•\5 Jumj 1032, in zijn ;fld*» 

, jaar vermoord. 

# G A R C U S BE 'MASCA.BENHA8 I 
(BI.ASIUS) , een Pórtogeesche 
dichter, werd den 3 Febru
ari] 1596 ie Avo in dè pro
vincie Beyra geboren. Zyne 
tegehpartij in een tweege
vecht gedood hebbende, werd 
^j tot de ballingschap ver
oordeeld; maar het gelukte 
hem te ontsnappen, op den 
ogenblik, waarop men hem 

* wilde doen vertrekken, en 
• hÏÏ vbgtte naar Madrid. 

Daar zijne bloedverwanten 
voor hem genade hadden ver-

v kreglBn, kwam hij in Por-
tugal terug, van waar hij m 
|614 naar Brazilië vertrok» 
"ij onderscheidde zich tegen 
«e Hollanders, \Mjt wejke 
zpatije 'steeds in oorlog was» 
Maar aoodra hü de omwen-

teling bad • vernomen, die 
Portugal aan de heerschap
pij van Spuitje had ontwel-
digd, stak hij iii 16i0 Y/e-
der naar Lissabon over, en 
was bij da kroaning van den 
hertog van Bragania. (JÓAN-
NES lv.) tegenwoordig. Men 
benoemde hem tot landvoogd, 
van Alfajaiet, en' hij ver-
<dedigde deze plaats met de» 

f
wotstenmoed, legende her-
aaide aanvallen der Span» 

jaarden* Beschuldigd van. 
deelneming aan eene zanten» 
zwering tegen den staat, 
werd hij naar de gevangenis 
gesleurd. Het gelukte hem, 
sijne onschuld te bewijzen , 
en terwijl de koning heni 
zijne gunst weder schonk, 
gaf hij hem ook* het stad
houderschap /van : Al fa jat es 
terug, en benoemde heintot 
ridder der orde van Avis* 
Hij overleed den 8 April 
1656. De Portugesche dicĥ -
eerlijke verzamelingen , be
vatten widerseheiden zijner 

f zamenstelüngen. Maar, wat 
het meeste heeft bijgedra
gen i om zi|nen roem als-
dichter te vestigen, is^zijn 
Viriuie, een dichtstuk 'm 20 
gezangen, dat den lof.van 
onderscheidene aanzienlijke
letterkundigen -en voorname
lijk van pater DE BOS REÏKS-
heeft verdiend. Het plan; 
van dit dichtstnk is wjjsse-
jijk ontworpen ;• de stijl is 
Vol vuur, en de berjjniiog 
gewoonlijk welluidend. Men 
vindt echter > dat er s»»«* 

1 4 



530 -,-f • * . '; ••••' ê A ï T , 

regelmatigheid en zamenhang 
aan ontbreekt. Ondanks deze 
gebreken, hebben de wezen
lijke schoonheden, daar"het 
van overvloeit, GARCIAS , na 
de CAMOÖXS , naast de beste 
Portugesche «heldendichters 
geplaatst. 

GARCUS (NICOLAAS,) , een 
regtsgeleerde der 13.e eeuw* 
uit Bevil/a geboortig, ' 'liet' 
commentarien na,„opde/)e-
cretaliën.^— Men moethem 
onderscheiden van NICOLVAS 
GARCIAS , een ander kundig 
Spaansche regtsgeleerde der 
17\e eenw , van wien er eene 
Verhandeling over de Bene-
Uden bestaat f 1618 , in fol. 
die op prijs wordt gesteld. 

GARCIAS LASSO DE IA VEGA 
(en bij verkorting, GARCI-

, LASSO), een Spaansch dich
ter , te Toledo, geboren, had 
het voorregt, van bij. KA-
REI, .V. te Worden opgevoed. 
Hij volgde dien vorst naar 
Duitsmland, Afrika, Bar
barij § en Pfovence. Op de
zen laatsten togti werd hij 
gewond. Daar hij zijne dap
perheid voor de oogen van 
zijnen meester ten'toon wilde 
spreiden, ontving hij aan 
den voet van eenen toren bij 
Jïrejus, eenen geweldigen 
Steenworp , en overleed aan 
•zijne bekomene wonden te 
TSfizza in Piémotit, in 1536, 
in den ouderdom van 36 ja
ren. GARCIAS is èen derge-' 
nen, aan wien de Spaansche 
dichtkunde het meest te dan» 

ken heeft, Hij zuiverde de» 
zelve niet alleen v&n hare 
oude barbaarschheid', maar. 
tooide dezelve met onder
scheidene schoonheden, aan 
oude en nieuwere vreemde 
schrijvers ontleend. In zij
ne werken treft men rvele 
majesteit en minder opgebla
zenheid aan , dan in die der 
overige dichters zijner natie. 
PAITMJS Jovius beweert, dat 
zijne Gedichten, de zacht* 
heid van die van HOKATIUS 
bezitten, doch zij hebben 
geenszins de kracht derzelve» 
Men heeft verscheidene uit
gaven der Gedichten van GAR
CIAS." in het licht, gegeven. 
'&ANCTI03', de geleerdste taal
kundige van Spanje, heeft 
dezelve met aanteekeningén 
verrijkt. Als een bekwaam 
Commentator, maakt hij op 
-de geringste schoonheden van 
zijn oorspronkelijk opmerk
zaam. Het nuttigste zijner 
aanteekeningén, zijn de ver
gelijkingen der schoone stuk-' 
ken van GARCIAS, met die 
der oade dichters , welke hij 
heeft nagevolgd» De aanmer
kingen van SANCTIOS kwa
men te Napels in I664> in 

8 > in het licht. [In zijne 
Geschiedenis der Spaansche 
Letterkunde plaatst BOUTER-
WEK dezen dichter in den 
rang der nieuwere klassieke • 
schrijvers. In de letterkun
dige' omwenteling, welke hij 
in Spanje te weeg bragt, 

.had GARCIJCASSO tot^deelge-
noot en mededinger SOSCAN» 
ALMOKJAVBR; beide warende 
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bewonderaar» van DANTi|>en 
PETRARCHA, en zij voerden 
in Spanje dé ltaliaatische 
voetmaat in]. 

GARCIASLASSO DE LA VKGA , 
bijgenaamd Inca, te Cusca 
iii Peru geboren , heeft in 
•het Spaansch in het Jicht 
gegeven, tje Geschiedenis 
van 3?loriday en die van Pe~ 
tu en der ISCAS , in' eenen 
hoogdravenden stijl" geschre
ven; en vertaald, de eene 
in het Latijn, en de andere 
in het Fransch, door BAU-
DOIN , Amsterdam, 175T, 2 

" dl.n in 4.to» met platen. De
ze geschiedenis is slechts 
eene soort van Roman, door 
dien Peruviaan, ter eere van 
zijn vaderland uitgedacht. 
De schrijver verraadde de 
zwakheid van geest, die zij
ne natie kenmerkte* Het is 

> te 'verwonderen, dat de mees
te Fransche schrijvers, zich 
meer aan de verhalen van 
dien dweeper hebben gehou* 
den dan, aan het verslag vap 
XERES, ZARATE, HERUERA 
en andere oordeelkundige en 
geleerde schrijvers. In zijne 
Incas heeft MARMONTKI. hen 
ook boven de sprookjes van 
den Peruviaanschen schrijver 
verkozen: het is voor het 
overige natuurlijk , dat hij , 
om eenen dergelijken Roman 
te vervaardigen, noch net 
ware, noch het waarschijn
lijke geraadpleegd heeft, in 
zijne Nasporingen over de 
Amerikanen,' wedeiiegt de 

Heer PAW dé meeste der 
buitensporigheden? van GAR-
cus LASSO ,. gewoonlijk GA-
CILASSO genaamd; maar ter
wijl, de Criticus eenige we
zenlijke dwalingen bestrijdt, 
maakt hij zich aan andere 
schuldig, die Veel aanmer-
kelijker zijn, waarin de waar
heden der zedeleer v der gods
dienst en. der goede natuur
kunde op eene verregaande 
wijze in de waagschaal wor* . 
den gesteld. [Ondanks deze 
gebreken en onnaauwkeurig-
heden heeft het werk van 
GARCILASSO aan de geschied
schrijvers ,' dié hem -jsijn op
gevolgd, bijzonder gediend]. 

GARCIAS DE L&VSA» — Zie 
GIRON. . . . ' . ; ' 

GARCIASY MAtAMÓROS" {Air 
PONSLS), werd fe Cordova 
in 1490 geboren. Deze ge
leerde Spanjaard, had éen, 
zeer vroegrijp talent. In 
den ouderdom van zeventien 
jaren bezat hij reeds, eene 
voor zijne eeuw niet zeer 
gewone geleerdheid. Er blijft 
ons van dezen schrijver 
slechts een enkel werk over, 
ten titel voerende: De aea-
dernüs et doctis viris Bi** 
fania, voorkomende in het 
Hispania illustrata^ Alcala, 
1553, in &vo Hij had den 
geestelijken staat omhelsd, 
en men verzekert, dat hij 
vele begaafdheid voor den 
kansel bezat. 

'i'.S 
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* GARDAZ (FRANÖISCUS MA
RIA), te Oyonnax m Bugey 
in 1777 geboren. Hij werd 
te . Parijs tot advbkaat be
vorderd , en beoefende de 
oude talen en de letterkunde: 
Hij stond iii verbindtenis niet 
PANTHONAX , zijnen landge-
.noot, aan wien hij gedeelte-
lijk zijne opvoeding en zijn 
bestaan te danken had; maar 

• hij, deelde niet in de grond
beginselen van dien bernch-
ten revoJniionnair. Aan zij
ne oude koningen verbonden, 
zag hij met eene ware vreug
de, den, gedenkwaardigen dag 

- der Restauratie (J.814); toen 
' ook BONAPARTE in de maand 

Maart 1815, den troon der 
BOURBONS weder beklom, trof 
hem zulks zoodanig, dat hij , 
tegen het einde van Septem
ber , door eefie hevige koorts 

.aangetast, krankzinnigwerd, 
en ,té midden van verschrik
kelijke stuiptrekkingen, zij
ne tong af beet'en inzwolg;. 
Hij stierf in dezen verschrik-
keiijken staat, den 27 Sep
tember 1815. Hij beeft na
gelaten Ess'ai etc. {Proeve 
over het teven en de'Wer-

Hien t van LIXGVBT) , waar
door1 hij zich, hevige heke
lingen op den hals haalde, 
en waarin men hem van let
terdieverij beschuldigde; en 
Vceux etc. {Profetische en 
verwezenlijkte wenschen, bij 
gelegenheid, der gelukkige' 
hersteHing, der opvolgers ., 
van den H. LOVMWUK op J 
den troon van Frankrijk,!, 
door den, abt DMULhB,ge- | 

volgd .door eenige aanmêr* 
kingen, over de nitmrknér 
len van het fqtalismm en 
de ongodsdienstightid), A-
pril, 1814, in 8.yo 

GARDE (ANTONMB JSCAMN 
DES AÏMARES V rij heer van' 
LA) , en' markgraaf vanBri~ 
gangon, eerst bekend onder 
den naam van kapitein Po-
WN, werd uit eene geringe 
familie in het dorp la Garde 
in üanphiné geboren, waar
van hij later,de "heerlijkheid 
kocht, en had zijne verhef-* 
fing enkel aan zijnen moed 
en geest te danken. Van 
den» rang van' eenvoudigsol? 
daat, tot dien'van kapitein 
opgeklommen zijnde» maakte 
WÏLLEitt W Bet.I.AY-LAl«fiEÏ 
hem bij FRANCISCÜS 1. .be-', 
kend, 'die hem in 1541 in 
gezantschap naar Konslanü-
nopel, tot SOMMAN II. «end. 
Hij werd vervolgens generaal 
der galeijen, en verwierf door 
zijne schoone daden ter zee, 
eènen grooten roem. Hij voer
de het bevel in Pravence-
als .luitenant-generaal, tjj-
dens de bloedige strafoefp-
ningeii, Aie> in 1545 tegen 
de ongelukkige WaldenserS 
BK CABRIÈRES m MtóRlNOOE 
geschiedden. Bij deze ge
legenheid werd hij gevangen 
genomen, en als generaal 
der galeijen afgezet; maar na 
verloop Van 3 jaren, werd 
hij weder in vrijheid gesteld, 
onschuldig verklaard^, en m 
zijnen post hersteld (zieOp-
PÈDE). Dezelve werd hem 
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andermaal ontnomen in 1557, 
en hem eerst in 1566 terug 
gegeven* Hij overleed aan 
de waterzucht, in 1578, in 
den ouderdom van 80 jaren. 

GARDE! (PHIMPPUS BRIDARB 
' JMJ LA) , te * Parijs in ,1710 

gehoren, overleed den 3 0c-
tpber 1767, werd wiet de bij-
zóndere feesten belast, wel»-
ke LODBWIJK Xy^ injzijrie 
appartementen gaf. Hij be
zat daartoe eenen bljzondc* 
ren smaak. De markgravin 
was zijne weldoenster; haar 
.dood bragt hemin eene droef
geestigheid, die hij rtietkon 
bedwingen". Hij vervaardig* 
de het tooneelkundige ge« 
deelte voor den Mercitre de 
'France, Men heeft van hem: 
Lettres etc. {Brieven van 
TiiÊREütA), 2 dl.n in 12.™ 
Mnales etc. {Vetmakelyhe 
jaarboeken), in 12.,n9j l>a 

Rosé (de Boos), kluchtig 
zangspel * en andere beuze
lingen, waarin voor wijsheid 
en zeden , ..noch zelfs voor 
het gezond verstand niets te 
Winnen is. -, •,..'; 

• * 

- GARDIE (PONTUS m LA) > 
een edelman" uit Carcasson-
«e, beroemd door zijnen 
moed en zijne lotgevallen, 
diende** «erst "in Piémont, 
vervolgens in Schotland, en 
eindelijk in- Denemarken. 

'In eeri" gevecht tegen Zweden 
gevangen genomen, nam 
ERICH XIV., koning van 
Zweden hem in zijne dienst. 
Nadat die vorst, zijnen troon 

verloren had, hehield LA 
GARDIE zijne gunst bij Jo-
ANNES I II . , aan wien zijne 
dapperheid nuttig was» ge
weest. Hij vertrouwde hem • 
gewigtige Cómmjssién toe te 
Rome en te Weeneti, en be
noemde hem in ï 580 tot veld
heer dei* Zweedsche troepen 
tegen de Moskovicrs. PON
TOS maakte zich meester van 
Careliè', en maakte met even 

j,zoo ve,el moed als geluk, 
andere veroveringen. Zijne 
zegepralen werden gevolgd 
door onderhandelingen over 
den vrede.. In dien tusschen-
tijd kwam I.A GARD«S, in 
1585, in de haven van Re
vel, op eene ongelukkige 
wijze om het leven. Hij waa , 
niet eene natuurlijke dochter 
des konings gehuwd, bij 
welke hij twee z<m$n ver
wekte , waaruit de graven 
.van i.A GARDIK zijn vport~' 
gesproten, die tot de groot
ste Heeren van Zweden be-
hooren. 

GARDIE (MAGNOS GABRICI. 
DE IA) , Graaf van Avens-
bitrg was achtereenvolgend , 
raadsheer, schatmeester, 
eerste maarschalk van het 
hof, kanselier van Zweden, 
eindelijk eerste minister, en 
algemeen bewindhebber van 
de regterlijke magt, in-het 
geheele koningrijk. Hij stond 
zeer in gunst bij de koningin 
CHIUSTÏNA , die hij zoo veel < 
vnn het nederleggen der 
kroon terug hield, als hem 
mogelijk waK ;<jïpch In K51 
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genoodzaakt «{jhdë, >on* 'hél 
, hof te verlaten, deed deze 

koningin alles wat zij wilde. 
Hij kwam \yeder aan het 
hof onder KAftEiiGusTAiF, 
die hei» tot 's rijks schat
meester, luitenant! Jes ko-
hings, en opper-veldheer in 
Liijjland benoemde. In 1656 
verkreeg hij het landvoog-. 
dijschap vao Samogitia eo 

; Litthauen , en verdedigde 
Riga zoo nadrukkelijky dat 
de Moskoviërs, na een be
leg van 3ê"s maanden , ver-
pligt waren de vlugt* te ne
men. Na den dood des ko» 
nings werd hij tot 's rijks 
kanselier verkozen, en had 
hij deel aan het regentschap. 
Hij werd vervolgens eerste 
staatsdienaar van KAKEÜ-XI. , . 
dien hij op eene nuttige 
wijze met'zijne raadgevingen 
ondersteunde. Hjj overleed 
in 16SS. 

-*; GARDW DÜMJESNIÏ. (Jo-, 
ANNES BAPTtSTA), ]"n,172U, 
te Saint- Cyr, in Neder-
Normandyê', 'geboren. In 
den heginne Hoogleeraar aan 
het Collegie van Lisieuie te' 
Parijs, werd hij .'ia,'17*54' 
.benoemd tot bestuurder van' 
het Collegie van LODEWJJK 
den Groote.. Tijdens- de 
Fransche onlusten, week hij 
uit, en eenige jaren daarna 
kwam hij in zijn vaderland 
terug, alwaar .hij in 1802 
overleed. Hij had bijna zijn 
geheele leven aan het onder
wijs toegewijd, en te Saint* 
Cyry op -zijn© kosten,' eene 

V B . 
j " • 

school voor arme kinderen 
°Pgerigt» die: kosteloos ' op '" 
dezelve onderwezen werden.; 
Men heeft van hem hutifn-
sche Synonymu'st 1777, in 

,I2.mo, 1788, in 8.vo5 tSI5, 
in 8.vo Deze uitgafe is ver
meerderd met '4Ö0 Synony-
ma's. Het werk verdient 
geenen minderen lof dan dat 
der Fransche Synonymeny 
door den Abt GIRARD. 

GARDINEU (STEPHANUS), 
geleerde Bisschop, van Win~ 
chester en kanselier vèn 
Engeland, te Saint-JSdmnnd 
in het graafschap Snffolkt 
geboren, onderteekende het 
besluit van echtscheiding van 
HENDRIK VIII. en verdedig
de hetzelve door zijne ver
handeling : De vera ét f alm 
obedienfiay Londen, 1533» 
in 4.w Slechts in dit enkele 
punt ischeidde hij zich van 
de Koomsche kerk af. Zich 
tegen de hervorming verzet 
hebbende, werd bij onder 
EDÜARD VI. gevangen geno
men en afgezet, hersteld 
Onder MARIA, en overleed in 
1555, eenigeTteistsckriflen, 
in 8.vo nalatende.-

" GARENGEOT (RENATOS JA-
couus CROISSANT BE), te Vi-
try, den 30 Julij 1688 ge
boren, was lid van de ko
ninklijke maaischappij van 
Londen, en koninklijk betoo-
ger der 

heelkunde te Part/*, 
alwaar hij den 10 December 
1759, overleed. Hij bezat 
vele kundigheden en was 

file:///yeder
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zeer behendig, Zijne wer
ken zijn; -IS'La Myotomie 
etc. (De ontleding-<let SPie' 
ren van het menschelij ke 
HgeXuam); 1750, 2 dl n m 
12.mo '-U 2.° Traite ete, 
(Verhandeling over de heel
kundige werktuigen), 1727, 
2 dl." in l2.>no — • 3.* Des 
opératiohe etc. (Over de 
heelkundige kunsthewerkin-
geny, 1749,. 3 dl" in 12™" 
— 4.ü'VAnatomie etc. (De 
ontleding der ingewanden), 
1742, 2 dU in 12.™ - 5. 
L'Opératión' etc. (De heel
kundige bewerking der steen-
snijding), 1730, f ^ ° 
Deze verschillende schrilten 
Worden zeer op prijs gesteld; 

GABET (D. JOANNES) , efiin 
Benedictijner; van den H 
MAiiRusi werd te üavre 
de-Grêce, in 1617 geboren, 
en overleed te Jumiéges in 
1694, den r<»ent nalatende 
van een door-kundig geleer
de en een goede religieus te 
zijn geweest. Hij g a t e n e 
schoohe Uitgave in hetJicht 
van CASSIODOHUS , waarbij bij ( 
eene belangrijke Verhande
ling voegde, over de kloos
tergeloften van dien beroem
den Romeinscher. raadsheer. 
Deze uitgave kwam te «»«-
anen in 1679, in. 2 « .«in 
fbl., in het licht De aan
tekeningen derselve zijn ge
leerd en oordeelkundig.,Zie 

Hut. nu. de tojMS'f: 
de' Saint Mdurt blad* 158 
-~ 139. • 

GARETIUS (JOANNES) , te 
Leuven' geboren, regulier 
kanonik der orde van den 
H. AuGüSïiNus , 'onder
scheidde zich door zijnen < 
ijver, zijne predikatien, en 
de beoefening der gewijde 
letteren. Er bestaat van 
hem: 1.° De veritate cor-
poris CBRISTI in Euoha-
ristia. Dit is eene Verza
meling van aanhalingen uit 
de Grieksche en Latijnsche 
Kerkvaders, aangaande de 
zekerheid vdn het leerstuk 
van het allerheiligste altaar-
Sacrament. De laatste uit» 
gave is van Antwerpen* 
1564 in8.v0—2.° Demortui* 
virorum precibut juvandis, ' 
Antwerpen,, 1569, in !6.mo 
— 3.° De sacrificiomisxee, 
Antwerpen , 1561, in 12.mo 
— 4.° De Sanctorfon invo-
catione, Getid, 1570, in 8 vo 
Deze werken zijn in het 
Fransch vertaald , roet aan-
teekeningen verrijkt, onder 
den titel van Perpètuité de 
la\foi in het licht versche
nen. Degene, die dezelve 
gelezen , en met datgene ver* 
geleken hebben, hetwelk on
der dezen laatsterf titel, aan 
NICOLE en ARNAULD ZOO zeer 
tot>eer heeft gestrekt, zullen 
geen e moeite hebben, om de, 
geschiedenis der roemover-
weldigingen te vergrooten." 
De schrijver overleed te hen» 
ven, in 1571. — Zijn broe
der HENDRIK GAKETIUS, doc
tor in de geneeskunde aan 
de Universiteit yan Padttd, 
\& dé (schrijver van eeriige 
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Werken over zijne kunst. 

p, GAHIDEI. (PETRUS), te Ma-
•nosfiie in Provence gebo
ren, üoógleeraar jder ge
neeskunde aan de Universi
teit van Aix\ gaf in 1715,. 
eene Geschiedenis in het, 
licht der planten, welke in 

" Provence groey'en, l dl. in 
foU, met platen. Hij over
leed in 1737, oud 78 jaren. 

GARISSOLES ( ANTONIUS) » 
predikant van dé gewaand-
hervormde godsdienst, te 
Montauhan in 1587,geboren, 
heeft verscheidene werken 
in het licht-gegeven, waar' 
van de voornaamste zijn: 
ï .° ADOLPBÏOJE , een hel
dendicht in 12boeken, waar
in hy in schoon e Latljnsche 
verzen;, de heldendaden van 
GUSTAAP-ABOLP bezingt. — 
2.° Een ander Latijn sch 
pichtstuhy tot lof van "dé 

, JProtestantsche Zwitsersche 
Kantons. — 3.° Verschillen
de Godgeleerde thesis, — 
é.°. Ëene Verhandeling: De 
imputatione primi jieccaii 
ADJE ƒ en eene andere. De 
CHBISTO mediatore. .f Hij 
overleed in 1650. , 

GARI.ANDR (JoANNES Ö E ) , 
een taalkundige , in hefr dorp 
Garlande en Brie geboren, 
slak, na* de verovering van 
Engeland, door hertog. Wn<-

• tEM,. naa> dat rijk over,- en 
onderwees er met eer. ïïij 
leefde nog in 1180. 'Zijn 

' " ' in Engeland heeft. 

onderscheidene schrijvers in 
den waan gebragt, dattyj 
een Engelschman was.- Er 
bestaan vaa hem een aantal 
gedrukte en geschrevene 
werken. De vooroaainsté 
der gedrukte zijn: 1.° een 
dichtstuk Facetus genaamd, 
over de -pligten van den 
mensch omtrent. God ,, om
trent den naaste en omtrent * 
zich zelven, Keulen, 1520, 
in 4.to— 2.° een'dichtstuk: 
Over de verachting der wê-
reld, ten onrfegte aan den 
heiligen BERNARDUS toege
schreven, hyon, 1489, in 
4.to Men vindt het ook met 
het voorgaande. —• 3.° Een 
ander Dichtstuh , getiteld », 
Floretus, pf Liber Floretiy 
over de leerstellingen'des 
geioofs, erf over bijna de ge-
heele* Christelijke zedeleer, 
met de voorgaande gedrukt., 

— 4.° Verhandeling over 
de Syhonymen , en, eene an-* 

< dere over,r ie% dubbelzinnig-: 
• heden of verbloemde uitdruk-
j kingen, Party's; 1494 f Lon-
,denr 1505, in 4.» — 5_.° 
Dictionarium artisalchymia 
clim ejusdek, artis compen-
dio, Bazel, 1571, ' « > v ° 
Men vindt in het algemeen 

i veel meer smaak en kunde 
in dezen schrijtver, dan men 
gewoonlijk, in de schrijvers 
Van zijnien tifd vooronder
stelt^ én zulks is een nieuw 

ibewijs' tegen d-e lasteraars 
dier" gewaande eeuwen van 
onkunde^ wellfe de abt BE-
nAuivr zoo wel tn ecre.h**" 
steld heeft* 

* 
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GARNBT (HENDRIK), een 
Jesuit in 1665, tvNotting-
hum in Èngelijqid geboren, 
werd, na te Köme, nietee-

, nen lof,'dien'-.Van»den be
roemden CiiAVius evenarende, 
de wiskunde te hebben on
derwezen , provinciaal zijner 
maatschappij in-ingeland,-
en werkte tot in 1606 met 
even zo» veel ijver als roem, 
om ér het Catholijk geloof té 
handhaven. De zamenzWe-» 
ring van het buskruid r gaï 
aan de vijanden' dier Gods
dienst gelegenheid » om.zich' 
van eenen "gedachten vijand 
te ontdoen. Zij beschuldig
den hem, kennis van deze 
hatelijke ortderwèmitïg te heb
ben gedragen; hij had zulks 

• Werkel i j k gehad, doch alleen 
door dè biecht, en had alle 
overtuigingsmiddelen iri het 
Werk gesteld, om de zamen-
zweerdèrs van hun oogmerk 
terug te brengen. De mi*, 
nister CECII. betrok hem in 
regten j en pater GABNET 
werd deq 3 Mei, in *•*&*" 
woordigheid eener ongeloo
flijke menigte volks, die 
Hen grooten Jesuit (zoo als 
hij gewoonlijk onder dePro-
testanten werd genoemd) wil
de zier» sterven, opgehangen 
en gevierendeeld. De l>a-
tholljken vereerden hent ai« 
eenen martelaar. Iedereen 
heeft over de korenaar boe
ren spreken, waapop een. 
druppel bloeds was gevallen, 

waarin 'het aaïigezigt van 
pater UARNEI met dé groot
ste gelijkenis was afgebeeld. 

LARRKY ^zegt,, dat znlks een 
bijgeloof is ; DUFLBIX en de" 
Catholijfce schrijvers hebben 
er verschillend over gespro
ken . De koning zelf vraag
de , om de aar te zien, maar 
de afgezant van Spar/je had 
dezelve re»d$ naar' het En-
gelsch collegie van huik ge
zonden. . [Bij het beklim-

I men van den troon had JA-
! eoBüs ï. zijne""bescherming 

aan de Catholijken tfeloofd; 
maar wel verre, dat bij zij
ne beloften zoude houden', 
waren dezelve aan gedurige 

• vervolgingen blootgesteld, 
| De grootste ijveraars smeed

den eena zatnen spanning, zij 
plaatsten onder de zaal, 
waarin het parlement verga
deren moest zes en dertig 
vaatjes buskruid, welker 
ontbranding, den koning, dè 
beide parlementshuizen, en 
al die erbij tegenwoordig wa
ren , in de luchtj-moest doen 

springen. .Een der zamen-
zweerders, CATESBVgenaamd, 
biechtte, om zich vaneenige 
gemoedsbezwaren te bevrij
den, bij den Jesuit GRIËN-
WEi.Br die hem van de, sa
menspanning wilde aftrek-
fcen, en hem aanraadde,om 
p«f«r GARNET, onder het ze-
eel der Biecht daarover te 
raaêplegen. Deze laatste 
steMe alle pogingen m het 
werk, om de zamenzweer-
ders, Van' hun oogmerk af-
tebrengen-, en intusSchen 
diende deze omstandigheid, 
welke hekend geraakte, aan 
zijne vyanden tot «rond van 

http://WEi.Br
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beschuldiging tegen Vlien 
vader, onder voorwendsel, 

'dat hij die samenzwering 
had behooren te ontdekken.] 
Zie JACOBUS V I , , koning 
van Schotland* 

GARNIER (ROBERTUS) , te 
Ferté-Bernari, in het ge-
West Maine, in 1534 gebo
ren , te Mans in ,1590 over
leden , 'was luitenant«gene-
raal dier stad» en verkreeg 
onder HENDRIK , I V . , eenen 
post van raadsheer in den 
hoogen raad. Daar het le
zen van SENECA, den treur-
speidichter, hem smaak voor 
de tobneelkunde had inge
boezemd, werkte hij,,en reeds 
met zijn tweede stuk be
twistte hij den rang aan Jo-
DELiE, den vader van het 
fransche treurspel., Zijne 
vrienden plaatsten hem boe
ven jfEiCHYIiUS , SoPIlOCJiES 

en EURIPIDES; maar de" lier' 
den van smaak gevoelden, 
dat hij verre beneden die 
grootemannen was. De Treur
spelen van GARNIER , wer
den gezamenlijk uitgegeven 
te Lyon •, in 1 dl . i r i l2 .mo, 
1597, en te Parijs in 1607. 
Nog bestaat er van hem; 
Hymne etc* (Lofzang der 
monaréhiè), in '4.to, 1568 ; 
en andere gedichten ,4.die niet 
beter zijn, dan zijne'tooneel-
stukken. De abt w CLËRC 

, beweert in zijne Bibliotheek 
va» RiGHELE* , dat men de 
geboorte van GARNIER in 
1545 en zijnen dood in 1601 
moe-t plaatsen. 

GARNIER ( SEBASTIAAN ) , 
procureur te Blois, onder 
de regering van HENI)RIKI V.y 
hield zich met weinig roem 
met de dichtkunde bezig. 
Hij is de schrijver eener 
Henriade, - waarvan hij de 
acht eerste gezangen te Blois 
1 iet drukken , 1593, in 4,to 
Hij bezingt in dezelve de 
heldendaden van dien Vorst 
tegen de Spanjaarden.- Men 
herdrukte dit dichtstuk in 
1770, V 8.vo, om tot be
wijs te strekken, dat Voiw 
TAIRE het denkbeeld zijner 
Henriade er uit ontleend 
had. Nog heeft men van 
GARNIER , de Loyssêe, Blois,' 
1594, in 4.to Dit zijn de 
drie eerste gezangen Van een 
dichtstuk over den togt Van 
den heiligen LODFAVUK , naar 
het Heilige-Land. — Men 
tnoet hem niet verwarren met 
CiAüDios GARNIER , een dich
ter en tijdgenoot van MAI»-* 
HERBE, van wien men 'Ge-, 
dichten heeft, die in 1669» 
in 12»w>gedrukt, dochthans 
geheel vergeten zijn. > 

GARNIER (JOANNES), een 
J e s u i t , Hoogleeraar der hu
maniora t fhetorica* wijs-' 
begeerte en godgeleerdheid, 
werd te Parijs in 1612 ge
boren, en overleed te Bo-
lognaXn 1681, op zijne reus 
naar Rome, werwaarts zij
ne maatschappij h<"» had 
afgevaardigd. Hij was ee* 
man vol godsvrucht en kun
de: de wetkeni die onsvan 
hem overblijven, strekken 
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daarvan ten bewijze. De 
voornaamste zijn: 1'*°. e e n e 

Uitgave van MARUIS MER-
CATOB, 1673, in fol., met 
eene menigte stukken,. aan 
teekeningen, verhandelingen 
over het pelagianistnus, die 
aseer gezocht worden. "Men ' 
heeft dezelve herdrukt, in 
den Appendix van den hei
ligen AUGUSTIMUS , Antwer
pen, f1703, in fol. — 2.° 
Eene Vit gave van LIBERA-
TUS. in8.vo, Parijs, 1675, 
met geleerde aanteekenin-
gen, •— 3*° Eene Uitgave 
van hel Dagboek der Pans-
sen (Liker diermis), 1680, 
in 4.to.'niet geschiedkundige 
aanteekeningen, en zeer be
langrijke verhandelingen ver
gezeld. — 4.° He Bijlage 
tot de werken van THBODO-
KETUS , 1684, in fol. -*- 5.° 
Systema bibliotheek cotlegii 
ParisienHs societatis JJGSÜ> 
Uit is één deel in 4 t°, vol
komen welingerigt, en zeer 
nuttig voor degene, welke 
groote Bibliotheken in orde 
willen brengen.(zie de Lófre>-
de, welke pater HARDOUIN 
van dezen Jesuit gehouden 
heeft, aan het hoofd zijner 
Bijlage tot de werken van 
THEODOKETÜS.) De kardi
naal NORIS hekelde, welligt 
met een weinig bitterheid , 
de aardrijkskundige aantee
keningen,; en andere aan
merkingen van pater GAR
NIER , in zijne verhandeling 
over de kerkvergaderingen, 

bij gelegenheid van het pe 
X . DEEL. Kfc 

lagianismus gehouden; maar 
toen die kardinaal den MA-
RIUS MER̂ CATOB van pater 
GARNIER had gelezen, kwam 
hij van de vöoroordeelen te
rug, die hij al të ligtzin-
niglijk tegen dien geleerde 
had opgevat, en zeide, dat 
GARNIEB de verdienste der 
paters PETAU en SIRMOND, 
zeer nabij kwam; hij voeg
de er bij , dat de verhande
lingen over het pelagianis-
mm, hem zoo zeer behaagd 
hadden, dat, indien hij de
zelve gezien had, alvorens 
zijne Pelagiaansché geschie
denis te doen drukken., hij 
dezelve nimmer* in het licht ' 
zou hebben gegeven. Men 
vindt deze bijzonderheden 
ontwikkelt in het Leven Van 
den kardinaal NORIS door de 
broeders, BAMJERINI. — Men 
moet hém niet verwarren 
met PETRUS IGNATIÜS GAR
NIER , mede een Jesuit, te 
hyon, in 1692 geboren en 
te Avignon in 1763 overle
den, van wien er bestaat: 
Pensees du marqüis de*** 
etc. {Gedachten van den 
markgraaf van*** over Se 
Godsdienst en de" Kerk), 
1759, in 12.mo 

GARNIER (dom JUWANÜB) 
te Connerai, in het Bisdom 
Man», in 1670geboren,Be-
nediktijner van den heiligen 
MAURUS, te J*ary*,ïnl725 
overleden, vefeenigde met 
eene groote verscheidenheid 
van kundigheden! die «ach« 
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te en innemende manieren f 
die beminnelijke inborst, 
welke de benijders ontwa
penen en ons vrienden ver* 
schaffen. Zijne oversten 
belastten hem met de Uit' 
gave Van den heiligen BA-

f: s inus , eene der beste, wel
ke door de Congregatie vajn 
den heiligen MAUKUS is in 
het licht Verschenen. De 
Voorrede te «en kostbaar 
s tuk, dpor eene zeer oor-

":/ deelkundige critick, en eène 
bondige doorzigt, om de 
ware werken van de onder-
geschovene schriften te on
derscheiden. Dom GAKNIER 
kon er slechts 2 dl.n van in 
l*et licht doen verschijnen. 
Dom MAUAN , na den dood 
4'ah zijnen orde-broeder* niet 
de voortzetting van dezen ar
beid heiast, gaf in 1730, 
het 3.* in het licht. Het-
zelve is de eerste niet on
waardig. Zie Hls (oir e etc. 

. (Letterkundige Geschiede-
ms der Congregatie van den 
jST. MAURUS)., bladz. 470. 

l * GARNIER (JOANNES JACO-
mirs). Geschiedschrijver van 
Frankrijk, werd tetëöron, ] 
een vlek in liet land van ' 
Maine, den 18 Maart 1729 
geboren. Ofschoon zijne ou
der» arm waren -, Heten zij 

' hem echter «ene zorgvuldige 
opvoeding geven. -NaarFa-
r#Yvertrokken zijnde, kwam 
hij in die hoofdstad aan met 
24 tou» (omtrent 55 cents) 
in 2ijnen*ak. fn het Col-
legie van HARCOÏIUT opge

nomen , vond h$ zich wel* 
dra in staat, om dienst aan 
de letteren te bewijzen. Hij 
werd tot Hoogleeraar in het 
Hebreeuwsch bij het Col.le-
gie van Frankrijk en ver
volgens tot Inspecteur be
noemd. Hij werd in 180t 
tot het Instituut toegelaten, 
en overleed te Parijs den 21 
Januari} 1805. Er bestaat van 
hem: i." l'Homme de lettre» 
(deLetterkundige), 1764.,.— 
2.° Traite etc. (Ver handeling 
over de burgerlijke opvoe
ding), 1765. Dit werk 18 
een vervolg op het voorgaan-
d e . — V Origine el'e. (Oor
sprong van . het Fransene 
bestuur), 1765, in JS.™ 
Deze verhandeling behaalde 
den prijs op een vraagstuk 
door de akademie van op
schriften en schoon? lette
ren voorgesteld* GARNIEB 
werd belast met het vervolg 
der Geschiedenis van frank
rijk dóór VEÏ.I.Y begonnen. 
Hij heeft de helft derrege-
ring van £ODÈWIJK AJ. ge-
s c h e e n , en de helft van 
die van KARfir. IX. ten ein
de gebragt. Nog heeft men 
van^hem: Fclaircissemen* 
etc. (Ophelderingen over tiet 
Collegievan Frankrijk), m 
12.«», 1789- Men schritt 
hem toe Je Comtnerce etc. 

hersteld), 1756, w }f} 
GiRNiEB was regtschapen en 
S„gdZaa»n.Menfaaal;enn 
trek van hem aan, die hem 
zeer tot eer verstrekt, hen 
zyneriiienden.dieeenhan. 
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delaar w a s , zieh in de ver
legenheid bevindende, zoo 
verkocht h i j , om hem te red
den, een buitenverblijf, daar 
hij zeer aan verkleefd was ; 
de schuldenaar overleed in-
golvent. GARNIER aange
spoord , om zich met de ove
rige schuldeischèrs op te 
doen , weigerde zulks hals-
s ta r r ig l i jk , zéggende: » Wijl 
iemand "moet verliezen , zoo 
behoort de voorkeur aan zij
n e , v r i e n d e n , en op grond 
hiervan , maak ik aanspraak 
op deze lve . " Een bewonde
renswaardig en boven allen 
lof verheven antwoord. 

..* GARNIER (De Markgraaf 
HERMANÜS) , minister van 
staat en pa i r van Frankrijk 
werd te Auberre uit eene 
oude burgerl i jke f ami l i e , den 
8 November 1754 geboren. 
Hij volhragt zijne studiën ' i n . 
het .Collegia- zijner geboorte
p l a a t s , en begaf zich in zijn 
17.e j a a r naar Parijs, om zich 
in de regtsgeleerdheid te 
oefenen. J u i s t had htf eene 
plaats van procureur in het 
koninkl i jk geregfshof l* 
€h&telet g e k o c h t , toen hij 
met de hertogin vsa JSar-
bonne kenn i s m a a k t e , «ie 
bij Mevrouw ADELAIDE guns 
t ig voor hem sprak. Deze 
pringes benoemde hem lot 
haren kabinets - secretaris . 
Deze t i tel opende voor hem 
den toegang tot de voornaam
ste geze l schappen , waar- hg 
gelegenheid had den graa^ 

van JVarBonne t ah ook den 
Abt PERIGORD,, thans prins 
DE T.4M.EYRAND , met wiea 
hij de naauwste vriendschap 

i aanknoopte, te leeren ken-
|. nen. De markgraaf GARNIER 

beoefende de le t teren, waar
voor hij veel smaak h a d ; 
zijn eerste werk waren eeni-
ge^goede verzen, namelijk 
een zaogstuk voor Mevrouw 
de tJurggravin DIANA DE PO-, 
LIGNAC , dat zeer gezocht 
werd. Toen de eerste Fran-
sche onlusten waren uitge
barsten werd hij door de 
stad Parijs in 1789 tot af
gevaardigde der Btateti'ge-
neraal gekozen , waarbij hij 
echter geene zit t ing nam. 
De heer STANISLAUS m C L E R -
MONT-ToNNERREhad deklubs» 
monarchique genaamd, opge-
r i g t , ten einde den konings
gezinden een vereeniging3-
punt te geven. De mark
graaf GARNIER werd er in toe
gelaten en in Februari) 1791 
tot lid des bestuurs over het 
Departement van Parij* ver» 
kozen. Deze vergadering 
niet de administratie be la s t , 
die even zoo verlichte als 
deugdzame mannen in haar s 

midden had, belastte den 
markgraaf GARNIER , om eene 
verhandeling van het ver
handelde als ook over den 
tegenwoordigen staat van za
ken te geven ; 'deze taak 
voerde hij zoo -\vèl uit, dat 
LODEWHK XVI. hem geza
menlijk met ROLAND en Cr,A-
VIÊRES tot het ministerie 

k 2 
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van justitie benDemde; daar 
echter zjijne grondbeginse
len in geenen deele met die 
der beide andere ministers 
•strookten, werd-hij door Du-
BANTON vervangen. Zijn ge-. 
schrift Sur la propriète etc. 
j(0«er ket eigendom enz.) 
«taakte hem bekend als een 
bekwaam bestuurder en door-
kundig economist, lntus-
schen nam de omwenteling 
«en schrikverwekkend aan
zien aan, en de treurige dag 
van den 10 Augustus was 
de voorbode der grootste mis
daad. Om/de altijd op nieuw 
uitbrekende vervolgingen te 
ontduiken, begaf de mark
graaf GAKOTER zich buiten-

. land&ch, en vond eene schuil' 
plaats in Zwitserland, waar 
hij tot de qprigting van het 
Directorium verbleef. Als-
toen keerde hij naar Frank
rijk terug, werd den 21 Mei 
1795 '{5 prairial) tut lid van \ 
dit bestuur en na den 18 
der maand Brumaire tot 
Prefect van Seine - en « Oise 
benoemd. In 1804 » > onder 
den titel van Graaf, tot raads-r 
heer benoemd , ontving hij 
vervolgens het kruis van 
het legioen van eer. De 
Markgraaf GAUNIER, den 1 
Julij 1803 jaarlijks voorzit* 
ter van den raad (ténat) ge
worden , zag zich in 'deze 
hoedanigheid genoodzaakt, ïn 
onderscheidene redevoerin
gen die vleiende lofspraak 
te gebruiken, welke men 
aan den afgod van den dag 
toezwaaide. Den 29 De

cember < van hetzelfde jaar 
verkreeg hij den titel van; 
raadsheer van Limoges, in 
plaats van dien van Trier, 
waarmede hij vroeger ver-

. eerd was geworden. De Se
naat koos hem tot lid des 
grooten raads [van adminis
tratie. Bij deze titels voeg
de hij dien van president 
der begiftigden (donatairet) 
in de vorstendommen Ba» 
reuth en Erfurt, en dien 
van raadsheer van het zegel 
der titels; eindelijk benoem
de hem BONAPARTE tot groot 
kruis der orde der reunie» 
Hij weigerde den post van 
buitengewoon Commissaris 
in de 11.e militaire afdee-
jing aan te nemen ,, waar
mede men hem na den veld-
togt van Moskaa, m 1813 
Wilde belasten. Niet lang 
daarna stemde hij in dén 
senaat voor de vervallen ver
klaring van BONAPARTE, en 
begunstigde al de besluiten 
van den senaat ten voordee-
Ien van het huis der BOUR
BONS. Lid der commissie 
uit dienzelfden raad geko
zen, waaraan men in de 
niaand Mei het constitutio
nele charter bekend maak
te , zag hij zich den 4 Juni) 
daaropvolgende, onder den 
titel van Markgraaf, m de 
kamer der Pairs geroepen, 
waar hij zich deed kennen 
door zijne bekwaamheid M 
het verslag geven en door 
aijne wegslepende welspre
kendheid in hét beoordeelen 
der voorstellen. Hij werd 
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rapporteur bij de commissie 
voor het bndjet van 1814 r 
eft sprak in diezelfde zitting 
over de vrijheid der druk» 
pers ' en in bet bijzonder 
OVèr dê vrijheid ,van den 
korenhandel.' Bij de terug
komst van BONAPAKTE stelde 
hij het adres van de kamer 
der Pairs aan den koning 
op. Alhoewel de minister 
CJARNIÉB , even als zoo vele 
anderen, nog onlangs BONA-
FAKTE had » verheveny zoo 
bleef hg echter getrouw 
aan den eed den BOUUBONS 
gedaan; en elk aanbod van 
de hand slaande, begaf hij 
zich naar eene buitenplaats, 
vanwaar hij eerst den 8Junij 
1815 naar Patijs terug keer* 
de. De weg tot de eerste 
waardigheden opende zich 
op nteaw voor hem t bijna 
tenzelfden tijde' benoemde 
W W I Ï K XVIII. hem tot 
voorzitter van het kies-col-
tègie van Seine-en-Oise voor 
datzelfde jaar, M van den 
geheimraad, minister van 
Staat r en eindelijk groot-oöi-
eier van het legioen van eer. 
In deze zitting was er geen 
redenaar meer werkzaam; 
dan mBn zag niet zonder 
verwondering dat hij eens-
klaps van gevoelen veran
derde, en bij elke gelegen-
heid ten voordeele van het 
ministerie stemde; hij die 
vroeger,in zijn verslag over 
de begrooting van 1816» «e 
kamer der afgevaardigden om 
bare toegenegenheid m »« 

aannemen der wet óp de 
geldmiddelen had gehekeld. 
Deze verandering- echter in 
zijne wijze van handelen ,.had 
eene alleain» gegronde re-

I dett. Aan den alle» beheer-
schenden dwangwil 

van Bo-
NAPARTE even als alle ande
re staats - ligchamen onder
worpen^ had hij de schrik
kelijke .tooneelen der om
wenteling, die de vrucht 
eener teugellooze vrijheid-

was, niet vergeten. Vol
gens eene maar al te juiste 
berekening, wilde hij,, bij. 
eene regering die door eene 
grondwet {Cmr (re) gematigd 
was , niet al te veel aan de 
volkseischen toegeven, daar 
&eze> toegevendheid zoo dik
wijls de betreurenswaardig
ste ommekeer van zaken ple
gen te weeg teWengen. Bn 
waarlijk» door voor de mi
nisters te stemmen, stemdfr 
hj} voor het bestaande be
stuur; voorzeker het eenige 
middel, om het evënwigt tus-
schen eene woelige en on
dernemende menigte, ,dio te 
veel begeerde, en tiwschen 
de wettige magt, die zich 
zelve» billijke wijzigingea 
had voorgeschreven, staande 
te houden. Sed«rt de be
noeming van de kamer der 
Pairs» deed de markgraaf 
GABNIBR bijna altijd het ver
slagder begrooting, hetwelk 
een voorbeeld was van dui
delijkheid' en juistheid, en 
even sre* gezonde als diepe 
bespiegelingen.' over de be-

k3 
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«uinigïng en het wezenlijk 
belang van den staat bevat
te. Als privaat-persoon leg
de hijeene groóte toegevend
heid omtrent de verschillen
de gevoelens aan dën dag; 
maar als staatsman verdedig
de hij het zijne altijd en met 
nadruk en klem.. De wei
nige uren , welke zijne hoo-
ge betrekkingen hem nog 
overlieten , wendde hij\ aan 
tot beoefening .der letteren; 
•hij gaf in het bijzonder aan 
BACINE, als dichter, en aan 
Mevrouw DE SÊVIGNE als 
prozaschrijfster, den voor
keur.. De markgraaf GAK•> 
NIER is te Parijs den 4,0c-
tober 1821 in den ouderdom 
van 67 jaren overleden. Zij
ne lofrede is in de akade-
inie der opschriften en schoo* 
ne letteren, waarvan hij lid 
was, uitgesproken; en de 
Heer DE JAUCOURT heeft de
zelve in de kamer der .pairs 
gehouden. Zie hier de lijst 
van de wérken van GARNÏER: 
1.° De la propriélé (Over 
het eigendom in betrekking 
tot het burgerlijk regt), 
Parijs, 1792, in 12.«o, 2U8 
bladz/- - %° Abrègè élémen
taire etc. (Kort begrip der 
grondbeginselen 'van staats-
bezuiniging), Parijs, 1796, 
in 8.vo — 3.0 Recherches 
•sur fa nature etc. (JSavor-
teAingeti over de natuur en 
oorzaken van den rijkdom 
der volken), eene nieuwe 
vertaling met een aantal aan-
teekeningen, Parijs, 1796,,, 
5 dl.", in 8.vo Deze aan-

teekeningen zijn van GAR* 
NIER, zoo als verscheidene 
geleerde bijvoegselen, die 
deze vertaling boven die van 
ROÜCHER en BLARET verhef
fen. Een zesde deel van 
denzelfden vertaler, hetwelk 
waarnemingen over den te-
genwoordigen staat van bur
gerlijke bezuiniging beyaty 
moet in de tweede uitgaye 
door Mevrouw AGASSE aan
gekondigd , in het licht ver
schijnen. — 4.'' Description 
géographique et e. (band-
natuur- en staatkundige be» 
schrijving van het deparle-
ment Seine et Oisé); Pa
rijs, 1802, in 8.vo .— 5.° 
Theorie des' banques etc. 
(Bespiegeling over ket kor
ten in den wisselhandel), 
Parijs, 1806, in 8.V0 — 6.0 

Rapport, au nometc (Ver' 
slag over het voorsiel van 
wet op de finantie ^«1815, 
in naam der bijzondere com
missie v&nxeven leden, door" 
den graaf GARMER, pair 
van , Frankrijk),. Parijs, 
1816, in 8.vo (Er zijn drie 
uitgaven van geweest.) De 
Heer DE BOURRIENNE ant
woordde er op, en deed op
merken hoe gunstig dit ver
slag den ministers was. — • 
7.° Deux Mémoires sur la 
valeur etc- (Twee Verhan
delingen over de waarde den' 
wïsseltpeciën bij de oude, 
volken), Parijs, 1817.^08 
markgraaf GARNÏER las deze 
Verhandelingen in dé Afca-
demie van Opschriften, en 
zij werden door JJETRONNE, lw 
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derzelfde Akacïemie weder-
legd. — 8.° Observalions 
en rêponsê etc. {Betrachtin
gen in antwoord op de al-
gemeene aanmerkingen van 
denH.r LETROXXE), Parijs, 
1817, iri4.«> — 9.° Appel a 
e/c. {Oproeping, aan alle 
grondeigenaars van Europa 
gerigt), Parys, 1818, in 
8,vo — Ï0.° Histoire de la 
monnaie etc. (Geschiedenis 
der munt, van de oudste 
tijden af, tot aan de rege
ring van KARRL den Groo-
te), Parijs, 1819, in 8.w 
De markgraaf GABNIEK heeft 
daarenboven, twee Romans, 
uit het Engelsch overgeaset, 
namelijk: I I . 0 Les Avent»-
res ète. (De Lotgevallen 
vanCALEB WILLIAMS),™* 
GómviN, Parijs, 1794, 2 
dl.n, in-8.vo — 12.° Les 
Vysions' etc. (Gezïgten van 
het kasteel der Pyreneën), 
door ANNA RADEWFF , 
Parijs, 1809, ê dl.», in 
l2.mo — 13.° Poè'sief de 
etc (Dichtstukjes van La
dy MoxTAGüë), uit het En
gelsch , 1806. Hij was de 
Uitgever van de volledige 
werken van RACINE («4«-
vres compfètes BÉ BAcrm) 
en heeft zijne aanteekenm-
gen gevoegd bij de uitleg
ging (commentatre), van w. 
HABPE, over dezen onsterfe-
lijken treurdichter, **«%» 
I807,7dl.n,in8.vo,181&» 
met platen. De markgraaf 
GAUNÏBR, deelde het hand
schrift van dft Lettres tnè^ 

dites etc, {Önuitgegevene 
Brieven van Mevrouw i>& 
SÈVIGifÉ)fanti den Heer Miw 
I.EVOIB mede,. waarvan déze 
dichter,, dien de dood in den 
bloei zijner jareh wegnam», 
eene uitgave heeft gegeven 
in 1814, in 8.v» 

* GABNIEB-DKSCHBNES(EIK 
tous, HH.ARIUS), te Mont~ 
pellier, den I Maart 1727 
geboren. Hij was notaris te 
Partjf, én later bewindheb
ber der régistrering e>n der 
domeinen. Er bestaat van-
hem: K° La Coutnme etc* 
(Hét stadsreg.t van Parijs, 
berijmd, met den tek^t er 
neven}, Parijs, 1768 — 1787» 
in S.vo, 3.e uitg. — 2.° Trai
te etc. (Verhandeling óver 
de 'grondbeginselen der ster* 
rekundige, nattiur-^ên slaat» 
kundige 'aardrif'ks-heschrff-

* ving), Parijs, 1798, in S.vo 
— 3.» Recherches etc. (Na-
sporingen over de tiental-
lige breukrekening) ,1800 , . 
in .8.v°, enz. Hy ia den 6 
Januarij 1812 overleden. 

GAROFALO (BENVENUTÖ)r 

een schilder, werd te Fer-
rare in 1481 geboren, en 
overleed in 1559» Hij was-
langen tijd in handen van 
slechte meesters, die aai» 
zijne talenten beletten, zich 
tfr ontwikkelen; maar hij 
deed eene reis naar Italië, 
alwaar liet gezigt der wer
ken jVan de beroemdsteschil
ders , zijne genie aanvuren» 

k 4 '. ,: 



de, hem !n staat stelde» om 
üchoone stukken yoorttebrén-
gen. Hij muntte uit in het 
copierèn der schilderijen van 
RAPBAé'ii. In diegene, wel
ke, hij enkel aan zich zelven 

•'.'• te danken had, schilderde 
hij gewoonlijk eenen angé-
Jier, in zinspeling op zijnen 
naani, welke in het Itali* 
nansch hetzelfde beteekent. 

* Er waren twee stukken van 
. hein* op , het Palais-Bat/al, 

te Parffs, en een schoon 
Kopij der schilderij van de 

,., Gedaanteverandering van 
KAJPHAé*!.. 

•*. GARBAND DE CouijON ,(Jp-
,. ANNES pHiitippps).» werd ür 

1760 geboren. Hij was ad» 
vokaat 'en der omwenteling 
toegedaan. Daar h\\ zich. 
door verscheidene vaderland-

, sche geschriften had bekend 
, gemaakt, werd hij in 1789 j 

tot lid van .||et comifè des 
Becherdhes benoemd. Alhoe
wel ÖARRAND CoutöN, niet 
bloeddorstig was, had hij 
echter eenen onverzoenlijken 
haat tegen de koninklijke 

• waardigheid. Weinig tijds 
[ nadat bij den bakker,FRAN-, 

:.:"',;̂ ois.:"'té;yjsrgèefs.atin de woede 
Van het graauw had trachten 

.'...'. te onttrekken, bood hij den 
hove een verslag aan, waarin 

• hij vele der aanzienlijkste 
personen, als de Heercn DE 

. BARENTIN, DE BROGUE PAY-
;ZE6UR , BEZENVAII en andere 
beschuldigde. Dóór het de
partement van Parijs, tot 
afgevaardigde der natioale 

vergadering benoemd, ver
dedigde hij de verkiezing 
van den. Heer FOUCHET , en \ 
ondersteunde vervolgens h«t jj 
voorstel van COUTHON, waat-
bij de titels van sire en ma
jesteit werden opgeheven. 
Volgens dit zelfde voorstel 
werd de vergulde leuning- j 
Stoel, dopr den koning be- j 
zeten, uit de zaal weggeno
men en kon men in de të- | 
genwoordigheid van den vorst 

.niet alleen zitten, inaarook 
zelfs gedekt .blij ven. . Door ^ jj 
op deze wijze de waardig» 
heid van koning, tot den | 
ra,ng van , eenvoudig burger | 
te vernederen , vernietigden r 
deze oproerlingen de achting, 
de zekerste waarborg der ] 
troonen,, en door met de ver- | 
nedëring, van den koning te i 
beginnen, eindigden zij met I 
Van hem een slagtoffer hun- j 
ner woede te maken. GAR- •• 
RAND was een diergene, welke ; 
zich voor de vrijheid der ;t 
Negers verklaarden, een e 
vrijheid, die ten minste voor- j 
barig was en deri moord der 
blanken, op St. Domingo ver-
oorzaakte. Hij nam uit eigen 
beweging den post van ad-
vokaat voor de soldaten van 
Ch&teau-Vieux op zich, die 
naar verdienste, om hunnen 
opstand te Nancy, tot de ga-
leijen waren veroordeeld. , 
Gedurende de zitting der j 
wetgevende magt, werd hij 
tot „regter van het hooge gc-
regtshof vnn Orleans be
noemd, en men móet hem j 
dit regf doen wedervaren j 
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(Jat hQ alle middelen heeft 
in het werk gesteld, om de 
gevangenen te verlossen en 
te verhinderen, dat zij naar 
Vertailles werden overge-
bragt, waar zij alle onder 
Het zwaard hunner beulen,, 
omkwamen. Deeerlooze. 
BOURDON, had hunne over
brenging en bij gevolg hun
nen moord gelaat; dan op 
den oogenblik van hup ver
trek, hoorde men GARRAITO 
uitroepen: » Dié BOURDON 
is een groot monster»" Het 
departement van Loiret be
noemde hem in September 
1792, tot afgevaardigde bij 
de conventie, waar hij in 
het regtsgeding van LODEWUK 
XVI. tegen de vereeniging 
der verschillende magten 
sprak, in een geval, waarin 
die beshuldigers te gelijk 
regters en aanklagers waren. 
GARRAND stemde alleen in 
hoedanigheid van regter, voor
de in hechtenisneming van 
den koning. Niet minder 
gematigd was hij; na den 
opstand van Prairial, door, 
die van het schrikbewind 
(lerrorittes) , tegen de con
ventie bewerkt. «n ver
klaarde het voorstel van 
CJUUVËI, zedeloos, wijl het 
ten doel had, diegene 
door den krijgsraad te doen 
óordeelen, die den gebannen 
afgevaardigden eene schuil
plaats zouden hebben ver
leend: en hij verdedigde 
DROUET, die door hetzeltde 
gevaat bedreigd werd. < < . £ 

» Herinnert u y zeide h(j , 
dat deze man, welke gij wilt 
verbannen , dezelfde is , die 
eenen trouweloozen koning, 
die- zijnen eed en geheel de 
natie bedroog, op zijne viugt 
heeft aangehouden. •••'•'• GAR-
RAND DE CouiiöN werd in 
1796,'weder in den raad der 
vijfhonderden benoemd , en 
den l September van het
zelfde jaar wettigde hij de 
huisbezoeken en het onder
zoek "naar de zamenzweer-
ders van het kanip van Gre-
tielle: dit kamp was door 
6 tot 700 mannen,-door de 
ex-conventionelen HUGUKT , 
jAROGÜBS.en anderen , aan
gevallen : de eerste, die, 
met de wapenen in de hand 
gevangen waren, werden met 
den dood gestraft. In 1797, 

|. belastte hij zich met de ver
dediging 'van, SANTHONAX , 
wiens bestuur hij trachtte te 
regtvaardigen. Alhoewel hij 
zich meermalen als éen vij
and der burgerlijke twisten 
had getoond, stemde hij den 
21 Junij, ten gunste der 
volksvereenigingen en ver
klaarde", dat hij zelf lid was 
van de club te Parijs» Toen 
hij uit den raad der vijfhon« 
dèrd was gegaan, heeft hij 
GÉNISSIEUX ais commissaris 
van het bestuur bij de regt-
bank van cassatie vervangen. 
Den 1$ brumaire, WBSGAR-
RAND een dergenen , die da 
heerschzuchtige plannen van 
BONAPARTE begunstigden, 
waardoor hö de waardigheid 

k 5 
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van raadsman {senatenr) ver
wierf; én in Mei 1804 werd 
hij met het raadmanschap van 
Riom begiftigd, en verkreeg 
bovendien het kruis van 
groot-officier van het legioen 
van eer. Zoo gaarne hij vroe
ger totde|verheffing van BONA
PARTE had gestemd , even- zoo 
gemakkelijk was hij ook in 
1814 tot deszelfs vervallen* 
verklaring, en nam deel aan 
alle besluiten, door den Se
naat in dezen genomen. Hij 
werd echter door den ko
ning niet tot pair benoemd, 
en sedert dien tijd leefde hij 
als van iedereen vergeten. 
GARRAND nECooLONis op het 
einde van 1816 overleden. Hij 
bewees, wel is waar»gedu-
rend«deFvanschestaats-orka-
nen, niet tot de hevigstepartij 
tebehooren , dan zijne valsche 
gevoelens.en verkeerde grond
beginselen, maakten hem tot 
vijand van een wettig be
stuur en van eenen koning, 
die het welzijn zijner onder
danen opregt beoogde. GAR-
KAND was lid van het in s 
tituut. Onder yelê werken 
die hij heeft uitgegeven wordt 
met lof vermeldt» zijne Re
cherches etc. (Staatkundig 
onderzoek'omtrent den ou
den en niéuwen staat van 
Polen). Hij heeft goede stuk
ken toegezonden aan het Ré> 
pertoire universelleetc.(Al~ 
gemeen Register der'regts-
geleerdheid). Hij had een' 
eenigen zoon, die zich op 
de krijgskunde toelegde, en 
in den slag van FriedUnd 

sneuvelde. 

GARRICK (DAVID), in 1716, 
te Herefort, uit eene Pro-' 
testantsche, uit Frankrijk ge-
wekene, familie geboren, 
heeft zich zeer beroemd ge
maakt , door de verschillen
de rollen, welke hij op de 
tooneelen ym Londen heeft 
gespeeld.' In eene eeuw, 
waarin mannen en vrouwen, 
aan de ope'nbare beuzeling 
toegewijd, geacht en gepre-
zen worden , als lieden, die 
het vaderland gered hebben, 
behoeft de roem van den 
'Engelschen potsenmaker gee-
ne verbazing te verwekken. 
Voor het overige is het niet 
enkel naar den roem van 
tooneelspeler naar welken hij 
heeft durven haken; men 
heeft hem'nog gevleid als 
eenen schrijver, waardig, om 
tot voorbeeld te dienen, we
den, wier slaafsche dweep
zucht alles verheft, wat het 
eenmaal gelukt i s , eenigge
rucht te maken, zijn er mede 
verlegen, om iets te vinden, 
wat zij met de kieschheid 
en sierlijkheid der sluitreden 
van GAKMCK kunnen verge
lijken. Om'zijne verdien
sten,, onder dit laatste ge-
zigtspunt te beoordeelen» 
moet men,weten, wa_t eene 
Engelsche sluitreden is. "P 
het einde van een stuK is 
men geheel verbaasd, eenen 
tooneelspeler of eene speel
ster van achter de schermen 
te voorschijn te zien treden, 
dikwerf met een t>api« »» 
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de hand, en van buiteu of 
lezende eene. hekeling voor 
te dragen, welke dikwerf 
met het uitgevoerde stuk, 

-. niet de minste betrekking 
heeft. GARRICK overleed te 
honden, in 1779, en werd, 
even als NEWTON en met den
zelfden luister, in de West» 
minsterabdij begraven. In
dien hij, zoo als men ver
zekert,' 4,000,000 aan goe
deren heeft nagelaten, zoo 
hebben zijne erfgenamen 
reg't, om hem als een zeer 
groot man te beschouwen} 
doch het publiek, van wel
ker bedrogenheid en Jigtjsin-
nigheid deze som getuigt, zal 
zij zeer klein schijnen. Het 
is waar , dat de oude klucht
spelers , van de lediggan-
gers en verstrooiden, wei-
ligt nog grootere schattingen 
hieven (zie Roscius), maar 
dat bewijst juist, dat het 
inenschelijke geslacht ten al-
letf tijde «maak voor dwaas
heden gehad, en gemeend 
heeft, dezelve nooit te duur 
ie betalen. fGARRiCK ver
anderde zijn gelaat naar goed
dunken. Men had verzuimd 
den beroemden FIELDINGS af • 
teschilderen. GARRICK bood 
zich in zijne plaats aan, en 
de gelijkenis was treffend. 
Hij kwam te Parij», alwaar 
hij een gunstig onthaal ge
noo t . . . . . * Het is in de 
groote kunst van tot de oogen 
te spreken (zeïde VOLTAIRB) , 
dat de grootste too'neelspe-
ler, welken Engeland ooit 

.gehad heeft» den Heer GAR* 
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BiCKuitmunt; zelfs onderons 
heeft hij diegene, welke de 
taal niet verstonden, ver
schrikt en bewogen...." Hij 
vervaardigde 28 stukken', 
zoo Bhj-rals Kleine Zang» 
spelen]* 

GARSAUM, (FRANCISCUS A-
LEXANDER), klein-zoon van 
eenen stalmeester, van den 
grooten stal des koning van 
Frankrijk) hield zich veel 
bezig met alles , wat de paar
den betreft, hetwelk hem 
in staat stelde, om in het 
licht te geven: Le Nouveau 
etc, (De nieuwe volmaakte 
Hoe/smid). De menigvuldi
ge uitgaven van dit werk, 
bewijzen, dat het wel ont
haald wordt, en zeer nuttig 
is. Vroeger had hij in hét 
licht gegeven: Anatomie etc» 
(Ontleding des Paard»), naar 
het Engelsch van SNAP , Pa-
rijg, 1737, in 4.«» Nog 
heeft men van hem: 1.° Trai- • 
té etc. {Verhandeling over 
de Rijtuigen), 1756, in4.» 
Hij geeft daarin, onder an
deren de beschrijving op , 
van een rijtuig, dat met gee-
ne mogelijkheid kan omval
len, en waarvan hij zich 
langen tijd bediend heeft. — 
2." Guideefc. {Gids van den « 
Ruiter), 1769, in 12<no. — 
3.° Le Fait etc. (De hoofd
zaak der beroemde oorza
ken). — 4.° Description» 
etc, (Beschry vingenvan ver
scheidene Kunsten), in de 
Memorië'n der akadeime, Hij 
overleed in 1778» oud 85 
<?> 
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.jaren. ": 

GAOTH (SA MUEÏ.) , een En-
gelsche dichter én genees
heer,: uit de provincie York, 
den 18 Januarij 1719 over
leden, beoefende deze beide 
verschillende kunsten met 
denzelfden roem. Hij werd» 
in 1693 in het collegie der 
geneesheeren van jbonden 
opgenomen. Men heeft aan 
zijnen tjver de stichting van 
het Dispeniary te danken. 
Dit is een verblijf in hét 
geneeskundig collegie vari 
Londen, waarin de armen 
gratis behandeld worden, en 
dé geneesmiddelen voor zeer 
lage prijzen te bekomen zijn. 
Dit gesticht , hetwelk der 
menschheid zoo zeer tot eer 

«, verstrekt, joeg de meeste 
der geneesheeren en artse

n i j bereiders tegen hem in 
" het harnas. GARTH wreekte 
zich op hen, door een klein 
dïchtstuk, in 6 zangen, in 
den smaak van den Lutrin 
van BOILEAU , getiteld The 
Dispensary, waarvan de 6.e 
uitgave, te Londen, in 1706, 
in 8.vo i s in het licht gege
ven. Dit is een gevecht tus-
schen de geneesheeren en 
kruidmengers. Dit Hekel
dicht Is niet geheel voltooid, 
maar hetzelve is zeer bij
tend. Men vindt er verbeel
dingskracht , naïviteit en 
Sielfs kunde in. 

. f GÜRTNER(KAUBL CHRIS-

S'AAÏÏ) l **°°gleeraar aan het 
Hértoglijk * Ururiswijksche 

A.R.~ 

i Carolimm, werA in 17l2y 
te Freiburg in Saksen ge* 
boren. Hij maakte zich 

\ voornamelijk verdienstelijk 
ten opzigte van dé verbete
ring der Höogduitsche taai». 

. en gaf in gemeenschap met 
andere'gröbté geesten in het 
licht: Néiien Beitrdgè zum 

\ Vergniïgen des Verstande» 
Und Wit zes {Nieuwe Bij dra-

ipen, tot Uitspanning des 
ver stands en des geestes)i 
Later werd hij de onderwij
zer van twee >jonge Graven 
in Brunswijk , en twéé ja
ren daarna, Hoogleeraar aan 
het Hertoglijk ' Carblinum* 
waarbij hij deii 14 Febr. 
1791 als Brunswijksche hof-
raad overleed. '••%•' 

GARVE (CimisTUAN), een 
Duitsche moralist, den 7 
Januarij 1742 té Bres tan ge
boren % was een der vrucht
baarste schrijvers van 
DuUschland. Onder zijne 
talrijke werken onderscheidt 
men : 1.° Dissertdtio de non-
nnlHsi quee pertinet ad lo~ 
gicant probabilium , Halle, 
1766, in 4.» — ^"Verhan
deling over de vereeniging 
der zedeleer tnet de Staat' 
kunde, enz., Brestau, 1788 * 
in S.vo,, even als de volgen
de, alle in het Hoogduitsch. 
•— 3 ° Nasporingen over 
verschillende onderwerpen 
der zede- letter- en staat-
kunde, Breslau, 1792 ,1797, 
3 dl." in 8.v° — 4.° Tafe
reel der voornaamste grond
beginselen der gelijke wij*' 



G il -&. : *5f-

legeerte, van AKtsTOfBtm, 
lot op onze dflgen. Dit T«-
fereel is aan het hoofd zij
ner Vertaling der zedeleer 
van AiusTóTELBS, en afzon
derlijk gedrukt, Breslau, 
1798, in 8.V0 - - 5.° Eeni* 
ge overwegingen over de 
meest algemeene ,grondèe-
gimelen der wijsbegeerte, 
ibid, 1798, enz. Behalve 
deze werken, en onderschei
dene Vertalingen, vit het 
Griekffeh» Latijn en Engeïsch, 
heeft hij verscheidene voort
brengselen geleverd over de 
staatkunde, de geschiede-
nis, de Levensbeschrijving 
enz. GARVE bezat uitgebrei
de kundigheden, diepzinnif 
ge denkbeelden, en de grond
beginselen der zedekunde, 
welke men in zijne verhan
delingen aantreft, «ouden 
vnj zuiver zijn, indien hij 
zich nu en dan niet een be-, 
wonderaar der leer van KANT 
toonde. Hij overleed te 
Breslau, den 1 December 
1798. 

GARZÏ ( L O D E W I J K ) , ^ 
schilder uit,Piftoja irx lot-
kane'. leerling van &N-
BREAS SACCHI , en mededin
ger van CARW> MARATM in 
die school, werd door zij
nen 'meester bemind ,% en o-
vertrof zijnen mededinger. 
Hij had uitgebreide deelen. 

een e 
naauwkeurige teeke-

kine, eene schoone zamen-
«telling, een bevallig ko
loriet, een ligt penseel. £ia 
verscheiden* werken te Ho

me te hébben vervaardigd, 
Werd hij haar Napels beroe
pen', doch men deed ver» 
geefsche pogingen, hem al
daar tê  behouden. Hij keer
de naar Koffie terug, "alwaar 
hij in den ouderdom van 80 
jaren, op bevel vanCtEMENS 
XI. het gewelf der Francis-
kaner - kerk beschilderde. 
Hij bragt dit werk ten ein
de , hetwelk, alle schoon
heden .-overtrof, dié bij" in 
de. beste jaren zijner jeugd 
had ten uitvoer gebragt; het
zelve wordt voor zijn mees
terstuk gehouden. Hij over
leed kort daana , in 1721, 
in den ouderdom van 83 jaren. 

* GARZIA. Er zijn in Span
je, van de 17e tot het begin 
der 18e eeuw, verscheidene, 
beroemde schilders van dien 
naam geweest; deze kuns
tenaars zijn : GARZIA HIDAL
GO, van wien men te Va» 
lentia de schilderij van den 
slag van Lepante aanhaalt; 
— GARZIA DE MIRANDA, bij-? 
genaamd de eenvoudige , 
schilder van Pmupfus V. ; 
— GARZIA REYNOSO; — GART 
ZIA SAÏIMERON. — Men telt 
onder de goede beeldhou
wers, die den naam van 
GARZIA hebben gevoerd, FER-
NANDEZ , FRANCISCWS , JoAN-

NES , en twee broeders, FRAN-
CJSCUS en HIERONYMUS, ka-
nonikep van den heiligen 
Verlosser, te Grenada, 

GARZONI . ( THOMAS ) , t* 
Bagnacavalïo geboren, re-
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gulier kanonik van Latèra-
nerti overleden in 1589, in 
den ouderdom van 40 jaren. 
.Hij is de sehrijver van ver
schillende zedelijkewerken,. 
te Venetië, 1617 gezamen* 
lijk in 4 «> gedrukt: I.6 Too-
tteel van verschillende her
senen der wereld, 1586, ró 
Ig.tno — 2.° Het gasthuis 
der ongeneesbare gekken , 
in 8,vo _- 3.° 11 mirabile 
Cornncopia consolatorio , 
1601, in gvo Dit is een 
boertend werk, om eenen 
man te troosten, die zijne 
vrouw ontrouw waande. 

-• GARZONI ( PETRUS ) , een 
Venetiaansch raadsheer, te 
Venetië in 1660 geboren; 
Werd door den raad der tie
nen belast, om «Ie Geschie
denis der republiek, door 
den raadsheer FOSCARINI tot 
het jaar 1690 gebragt, te 
vervolgen; zijn arbeid ver
scheen in het licht, onder 
den titel van lêloria della 
téptivlicd di Vénezid, nel 
tempo della sacra lega con- . 
tro MAOMBTTO IV: e tre 
suoi successori, enz. Vene~ 
tiè', 1705, ie dl, (in 16 boe
ken verdeeld). Het 2e dl. 
kwam bij denzelfden uit* 
gever in 1716 in hét licht; 
hetzelve voert ten titel: J** 
toria della republica di Ve-
nëzia, ave intieme narrasi 
la ffUerra per la successio-
ne della Spagna a CAÜLO 
11., in 4.t° Deze geschie
denis genoot het gunstigste 
onthaal; vier uitgaven wa- II 

ren in weinige jaren, uitge
put. GARZONI overleed in 
1730. v 

GASCA (PEDRODELA), een 
Spaansch prelaat, werd te 
Plasencia xn Junij 1485 ge
boren. Hij was in den be
ginne raadsheer der regt-
bank van gélooFsonderzoek; 
maar KAREr, V, van zijne 
bekwaamheid in hét behan
delen van zaken onderjrrgt, 
zond hem in 1527 naar Ro
me, ten einde te trachten 
om pau's CLEMENS VII. van 
zijn verbond met Frankrijk 
en Engeland ' aftetrekken. 
LA GASCA slaagde niet in 
deze zending; in 1542 naar 
Engeland gezonden, was hij 
gelukkiger, en hij slaagde' 
er in i om HENDRIK VIII. 
te bewegen, van met Spanje 
een aanvallend en verdedi
gend verbond tegen FRAN» 
CISCUS I. te sluiten. KA
RET. V., over zijne diensten 
te vreden, verkoos hem nog 
voor ecne belangrijkere zen
ding. GONZALES PIZARRO , 
broeder van dien 'beruch-
ten veroveraar, had, na 
al de voorstanders van Ai.-. 
MAGRo te hebben overwon
nen, het heerschzuchlige ont
werp gevormd, om zich tot 
koning van Per» te doen 
kroohën. KAREr., dooreenen 
vernielenden oorlog en de 
nederlaag, welke bjf te Ce» 
rit o les had ondergaan , uit
geput , kón geene voldoende 
magt ter beteugeling der 
muitelingeu naar Peru sten-
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den, én was dus Van gevoe
len, dat de bekwaamheid 

'aan-&A GASCA, in het nete
lige der omstandigheden zou 
kunnen voorzien , waarin hij 
zich bevond. LA GASCA ver
trok in 1546, met den titel 
van president der .K"*et8-
kamer van Lima, Te Pa-
nama aan land stappende, 
kondigde hij eene algemeene 
amnistie aan, die door de 
geheime verstandhoudingen 
ondersteund, welke hij met 
de voornaamste voorstanders 
van PIZARRO onderhield, het 
leger van dien muiteling 
weldra tot' de gehoorzaam
heid terugbragt., Hij straf
te enkel de hoofden der op
standelingen, en verleende 
eene algemeene vergiffenis^ 
Bij zijne terugkomst in Span

je ia 1549, werd hij tot 
Bisschop van Valencia be
noemd. Hij overleed in die 
-stad den 20 Augustus 1560. 

* GASMANN (FLORIAN-LEO 

POLD), eén beroemde IJuit-
sche Componist, in 1729 te 
Brux in Bohème geboren, 
nam de eerste lessen in de 
toonkunst, bij de Jesuiten 
van Comatau. Hij ontwik
kelde zich verder in Halte, 
alwaar hij verscheidene rei-
een deed. In 1762 ging hij 
in dienst van het hof van 
IVeeneti, en vervaardigde <le 
Catalogus dër keizerlijke bi-
hliotheek van toonkunst. Met 
de ondersteuning der keizerin 
MARIA THERESIA , en van ver-
scheldene aanzienlijke per- U 

sonen, stichtte hij in 1772, 
eene fondskas, ten behoeve 
der weduwen van toonkun
stenaars, waarvan elke der-
zelve jaarlijks 40Ö Gulden 
ontvangt. GASMANN heeft 
voor de kamer, voor het 
tooneel, en nog meer voor 
de kerk gewerkt, in het 
laatste vak zal men altijd 
zij Diesirts en zijn oratio 
van Bethulia liberata be
wonderen. Hij overleed den 
22 Janüarij 1744. 

GASPAR. — Zie MAGI. 

GASPARINI, ' bijgenaamd 
BARZIZIO of BARZIZZA , naar 
zijne geboorteplaats Barzi-
ziay- bij Bergamó\ alwaar hij 
in tó?0 ter wereld kWam, 
bragt veel toe, om in Italië 
den smaak voor hetschoone 
Latijn te doen herleven. Hij 
las CICERO i VIRGIUÜS , G«-
SAiten al de goede schrijven 
der oudheid, maakte zich 
den geest derzèlve meester, 
en deelde dezen aan zijne 
leerlingen mede. De uni
versiteit van Padua beriep 
hem, om de schoone lette
ren te onderwijzen; de Her» 
fog van MilaneH PHIMPPUS 
MARIA VISCONTI, naijverig 
op zulk een man, onttrok hem 
aan dezelve. Deze vorst ö« 
verlaadde hem niet welda
den, en vereerde hem met 
het vi'eijehdste vertrouwen. 
GASPARINI overleed in 1431, 
door sommigen als een vriend, 
door anderen als een mees
ter, en in het algemeen al» 
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de roem van Italië betreurd» 
Er bestaan van hem Qom-
mentariën op verschillende 
Boeken van CICERO , Brieven 
in de Sorbonne gedrukt, 
1469, in4.to; Redevoeringen 
en andere voortbrengselen. 
Zijne Brieven en Redevoe
ringen zijn in 1723, met 
eene nuttige en belangrijke 
Voorrede herdrukt. Zijne 
Verhandeling: De eloqiien-
tia is gedrukt met STEPHA-
NI Fusci Synonyma, Turïfo 
en Milane, 1480, 4 dl.n in 
M.. 

GASSEND! (PETRUS) , proost 
der hoofdkerk 'van Digne, 
en koninklijk Hoogleeraar 
der wiskunde te Parijs werd 
den 15 Januari} 1592 te CÏian* 
iersier y een vlek bij Digne 
geboren. Een levendige en 
doordringende geest, een ge
lukkig geheugen, eene geest
drift , om alles te Ieeren, de
den zijne ouders opmerken, 
dat hij eenmaal de eer hun
ner familie kon uitmaken. 
Ofschoon zij niet r ĵk wa
ren , droegen zij echter zorg 
Taor zijne opvoeding. Reeds 
in den ouderdom van.viör ja* 
ren vervaardigde, zegt men , 
dat vroegrijpe kind , kleine 
Leerreden, welke hij uit
sprak. Zijn smaak voor de 
fiterrekunde, ontwikkelde 
zich kort daarna, en dezel
ve werd zoo sterk, dat hij 
zieh van den slaap beroofde, 
om het tponeel van eenen 
ihet sterren bezaaiden hemel 
te genieten. Men zond hem 

naar Digne, om er zijne 
studiën te volbrengen. Hij 
onderwees aldaar gedurende 
een jaar de rhetorica. Hij 
had , ofschoon 'pas 16 jaren 
oud zijnde, dezen leerstoel 
bij een vergelijkend onder
zoek bekomen, 'in 1614 werd 
hij tot theologaul van Dig
ne benoemd, en 2 jaren la
ter beriep men hem naar Aixt 
qm de leerstoelen der god
geleerdheid en wijsbegeerte 
aan deuniversiteitdier stad te 
bekleeden. GASSENOI behield 
deze posten slechts 8 jaren. 
De zucht tot de afzondering,, 
bragt hem naar Digne terug. 
Hij ondernam aldaar een werk 

>têgen de wijsbegeerte van 
A-RISTOTEI.ES, hetwelk hij te 
Grenoble liet drukken, wer-
waarts hij, om zaken , zijn 
kapittel betreffende, gezon
den w.erd. Deze Wijsgeer 
kwam vervolgens in de ge
legenheid , om de ontleed
kunde te beoefenen , voor 
welke DESCARTES nog meer 
smaak had gehad, dan hij. 
Hij vervaardigde een ge
schrift, om te bewijzen, dat 
de mensch enkel bestemd is, 
om vruchten te eten, en dat 
het gebruik van vleesch, met 
zijn ligchaams-gestel 'strij
dende , schadelijk en gevaar
lijk was. Hij gfondde dit 
stelsel voornamelijk , op de. 
gedaante der, tanden van den 
mensch , welke, zéide hij , 
een vrnchtetend dier te ken
nen geven, maar de bewijs
grond is niet bondiger, dan 
die, welken de Heer m 

http://A-ristotei.es
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'BÜFFON , te gunste van het J 
tegenovergestelde stelsel, 
yan de uitwendige gedaante 
der waag afleidt} en men 
Waagt er niets bij, niet te 
zeggen, dat dit geschil nog; 
niet beslist i s , en dat het 
niet waarschijnlijk is , dat 
het zulks, door dergelijke 
waarnemingen ooit worde. 
De redenering van den Heer 

' »K BUPPON is in tegenspraak 
met het algemeen gevoelen, 
dat de planten, als het ge
wone voedsel van den mensch 
vóór den ; zondvloed be
schouwt, en met de gezonde 
ligchaamsgesteldheid zoojve-
lerpersonen, die geen vleesch 
eten; en die van GASSENDI 
wordt genoegzaam wederlegrf, 
idoor het regt, hetwelk de 
hiensch heeft, om dieren te 
dooden , en er zich mede te 
voeden, een regt, hetwelk 
eerte nuttelooze en walgelij
ke wreedheid zoude zijn, 
indien hun vleesch met de. 
gezondheid strijdig W&s, en 
dat echter op veilige en 
riaauwkeurige gronden steunt 
(Zie Speet, de la nature ** 
3. j», 594). Het is met dit 
onderwerp als met zoo vele 
andere gegaan; wanneer men 
uitspraken algemeen wil ma
ken , ban men dezelve met 
op ,d,e natuur toepassen,, 
Vanneer dezelve geenen be«r 
«tendigen en eenparige» re-
ge} heeft. \^at hier ook 
van wezen moge, GASSENDI 
««droeg aicb, volgens pijne 
fmidheginsels, en geduren-

de de laatste jaren aijns la
ven s wilde bij, ofschoon 
zeer ziek: zijnde, de vagte» 
Onthouding niet verbreken. 
Door een proces naar Parij» 
geroepen, vormde hij zich 

m aldaar vermogende vrienden, 
|! zooa'sden Heer DU VAiB,den 

kardinaal DE RICHEMECJ , den 
kardinaal nu LVON enz. Het 
was door de bescherming 
van den laatste', dat hij in 
1645, eenen leerstoel vooir 
dé wiskunde in het konink
lijk Collegie verkreeg. DES-
CABTES veranderde toenmaals 

* het aanzien der wijsbegeer
te; hij opende eene nieuwe;, 
loopbaan. GASSENDI trad de
zelve met Kern binnen; hij 
randde zijne Overwegingen 
aan, waarvan eenige Werke
lijk droomerijen zijn, en ge
noot den roem, de .wijsgeo-
ren van, zijnen tijd in Carte' 
sianen en QassendUten te 
zien verdeelem De beide 
mededingers verschilden on
eindig. DgscARTBS, door 
zijne verbeeldingskracht me--
dêgesleept, bouwde een wijs-
geerig stelsel, even gelijk 
men eenen roman ontwerpt» 
bij wilde alles in zich zel-
vên nemen". GASSEND», een 
man, die vele letterkunde 
bezat, de verklaarde vijand 
van elke nieuwigheid, wa« 
.buitengemeen te gunste der 
ouden ingenomen. Van hér» 
senschiinmèn en hersenschim
men •verkoos''.'hij' diegene,, 
weifee tweft duizend jarap 
oud waren. Uit %v\cyw# 

t l 
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•en 'PmocRvrusj. nam hij het 
redelijke,wat diewijsgeeren 
liem toeschenen te bezitten, 
maar de bron was zoo slecht, 
dat hij geené goede keuze 
Jkon doen. Hij vernieuwde 

,. de zonnestofjes en het le-
«lige , ' e n . tooide dezelve op 
naar zijne wijze» en zoo 
goed als hij 'kon. Door het 
Mpicürismus te verdedigen 9 
maakte GASSENDI zich vijan
den ; en ondanks de zuiver» 
'heid zijner zeden, ondanks 
dé naaüwgezetste regtscha-
penheid, randde men zijn 
godsdienstig gevoelen aan, 
%öch deze beschuldiging bleef 
zonder ander bewijs , dan de 
overeenkomst van zijn stel
sel met dat van EPICURUSJ 
«ene oveereenkomst» welker 
gevolgen GASSENDI had trach
ten Voor te komen, door het 
bestaan van «en Opperwezen 
te onderwijzen. Zijn stelsel 
was daarom in goede natuur
kunde niet 1>eter. Hij over
leed dten 25 Öctober 1656. 
'Cfösitadige öttgesteldhedéri, 
gepaardriieteene aanhouden-
<le inspanning hadden zij
ne gezondheid ondormijnd. 
GASSENDI bezat eene zaóh» 
te 'levendigheid, die zïch 
somtijds in kwinkslagen o* 

{en baarde. Toen «en dwaas 
etn eens het stelsel der 

zielsverhuizing wilde doen 
aennemen; 'eh hem de on-
gerijmdstè dingen zeide, 
antwoordde Mji •» Ik wist 
wel, dat, volgens PÏWHA-
edUAS 'de zielen der men- : 
scben na hunnen, dood, in ij 

| het Hgehaam der beesten 
overgaan; maar ik dacht 
niet, dat de ziel van een 
dier in een mensen kon va
ren." Een antwoord; dat 
zeer toepasselijk is op onze • 
diepzinnige materialisten, 
die de PytTiagoriêrs nog 
ovértréffenê GASSENDI had 
echter ook zijne verkeerdhe-
den ; behalve met zijne zon
nestofjes jt -hield jjij zich 
ook met de stervewigche-
Jarij op; hij zeide, wel is 
waar, dat zulks een spel 
was r doek het best uitge
vonden spel der wereld. Ter 
bevordering van de sterre» 
wigchelarij, had hij dè ster» 
tekunde geleerd, doeh hij 
werd zoo dikwerf bedrogen > 
dat hQ dezelve liet; va
ren, om zich geheel aan i 
de tweede toetewijden. Hij; 
had aan het hoofd zijner 
werken geplaatst.» Sapere 
aude; EPICURÜS tot mees
ter te' nemen, was geen 
middel* om hierin te sla
gen. MONTMOK , die hem 
gedurende zijn leven eene 
woonplaats had ingeruimd", 
liet na zijnen" dood zijhe 
werken gezamenlijk .uitge
ven. Dezelve Werden te 
Lyon in 6 :dl.« in fol. 1658 
gedrukt met het Leven van 
GASSENDI, door SOBBIÈBK. 
Dezelve bevatten! ï ° Phi-
losopHe etc {Wijsbegeerte 
van Ertcvms). — 2 ° Wij»-
begeerte des schrijvers; — 
3 ° CEuvrès ett.(Sterreknh- \ 

dige werken^ — 4 ° Viet 

ète, (LeijensbeseAr&vifige» 
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van PBÏRESCr, EjprcüRVS, 
Cormtfrcvs, TTCHÓ'BHA-
BÊy PMURBACSII/S enz.) — 
$.° Réfutatton etc. {Weder' 
legging der : overwegingen 
van DMSCAWPES), eene ver
zameling van wijsgeerigë 
hersenschimmen, die andere 
bestrijden; — 6,9 Verschil
lende andere Verhandelingen. 
— 7.° Êpitre» (Brieyen)* In 
de*e werken straalt veel ge
leerdheid door • maar deze 
geleerdheid , benadeelt dik
werf-s zijne redeneringen, 
schijnt zijn oordeel te ver
zwakken en- de verwarring 
in zyne denkbeelden te bren
gen, DESGARTES overtrof heul 
zeker in stijl en genie. Pa
ter BoüGÉREii, lid .van het 
Oratorium heeft in 1737 het 
Leven van PETRUS GASSEN-
f>\ in eén zwaar deel in 12 rao 

W het licht gege-ven,. dat 
vele nasporingen maar wei
nig bevalligheid, en al te 
Veel beuzelingen en aan zijn 
onderwerp vreemde uitwei
dingen, bevat, in 1770 heeft 
de Heer DE£AMBUKAT,,eene 
beknopte geschiedenis van 
«et leven en de wijsbegeer
te van GASSENDI in het licht 
gegeven, Dezelve is eene J 
verdediging van den, wijs
geer en van zijne gevoelens 
Vo' onnaauwkeurighedén, 
e*> oppervlakkige en valsche 
«n*igt«n. 

t %*sENm (de Graaf Jfo-
<&N'E8 JicoiBUS BASlIitANOs), 
™!teuan); - generaal . en .pair 

van frankrijk, in 1748 id 
Provence, vtïi de familie 
van den voorgaande geboren, 
begaf zich reeds vroeg on
der liet Corps der artillerie, 
waarbij hif voor de Fran-
"sche omwenteling dén rang 
van kapitein had verkregen. 
Hij was juist tot brigade-
generaal benoemd *, toen hy 
in 1800, van BONAPARTE» 
die onder zijne bevelen in 
het regiment van LA FKRB 
had gediend, den last ont
ving , om het park veld-ar-
tillerie van het reserve-lege* 
in de omstreken van Dijon 
gevormd, te organiseren en 

1 te commanderen. In 1805 
werd hij bij het minister!* 
van oorlog beroepen , aan • 
het hoofd* der 6.e afdeeling, 
die de artillerie in, haar be
heer had, 'en het duurde niet 
lang, of hij werd tot divi
sie-generaal en staatsraad 
benoemd. In 1813,kwam 
bij in den senaat. Hij juich
te de restauratie toe en wierd 
in 1814 doörLonEWiJKXVIÏI. 
tot pair van JFranèr^'k .ver
heven. Deze waardigWd 
werd hem niet dadeljjkna 
de honderd dagen terugge* 
geven, wijl het onbekend 
was , dat het buiten «ftn -tóe-
doen is geweest, dat *p* 
naam op de lp t der .paft* 
van BONAPARTE was gebragtv 
0e Graaf GASsENDioVerfeed 
in .1828 te NvitS (&. öflf*f 

Cóte 4'Qr)t alwaar h# se
dert - lang zijne woeopM» 
h^d gevestigd* Een paiaf m*»t 

& . . . . - * : . . „ • • • : ' " " • ' ' ; • " 
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perken over de artillerie 
«orden nog ül' gezocht. 

GASSIÓN (JoAtfNES DK)i 
maarschalk van Frankrijk, 
fe• Pau v in 1609 geboren , 
-was de zoon van eenen pre-, 
«idént, bij het parlement 
dier stad; hij diende in den 
beginne in Piemont, ging 
Vervolgens over in de dienst 
van GÜSTAAFAXKU.F, koning 
•*nn Zweden, onderscheidde 
sich in dezelve, door ver» 

> «cheidenè dappere daden.« 
welke die vorst zou beloond 
hebben, indien hij in den 
«lag van Luizen in 1632 
«iet gesneuveld Was. GAS-
sjow, zijnen weldoener ver
loren kebbende, keerde naar 
Frankry'A terug, gevolgd 
door zijn regiment, waar

medehij zich bij het leger 
van den maarschalk LAFOR-
e», in Lotaaringëfivoegde. 
In drie kleine gevechten 
Versloeg hij 1400 manschap
pen , nam Charmesy JSfetï* 
ch&lel mandere $>laa«sen in. 
De volgende jaren zagen 
hém-verschijnen /in den slag 
van #at>ö» bij het beleg van 
Dole, hij de inneming van 
Hetditt1 bij het gevecht ï'an 
Sainï'Nice/ati bij de inne
ming van Air'e* . Maar eene 
dar plaatsen, waai* hij zich 
birt, meest onderscheidde , 
Wat Roeroi. Bij de inne
ming vaft Diedenhoven ge. 
yaarliik gewond, verkreeg hij 
in* 1643 tot helooning zijner 
hèldenhajen , den Maar
schalk-staf van Frankrijk. | 

I! Hij werd in het volgend* 
jaar tot luitenant-generaal 
van het leger van Vlaande
ren benoemd, en ging voort 

I m e t bewijzen van zijne dap
perheid te geven, in hetbe-
leg van verschillende plaat
sen , vooral bij dat van Gre* 
Delingen ahet welk hij geza
menlijk niet den maarschalk 

I ti. MEIIXERAYE innam. Er 
had bij deze belegering ee
ne zeldzame bijzonderheid 
plaats4 welke ten bewijze, 
versterkt, dat ondergeschik
ten somtijd* de gehoorzaam
heid en de ondergeschikt-i 
heid kunnen vergeferï, om 
de ongelukken voorlekoaien, 
w-elke uit de hartstogten 
der leger hoof den ontspruiten» 
en dat de heiligste regten 
hunne uitzonderingen heb» 
ben. Zie hier hoe Puvsé* 
6UR het geval in zijne Mè» 
marien verhaalt: » Bij de in
neming van Grevelingen iii. 
1644, trok het regimentdër 
gardes, door LAMEIIXERAÏB 
aangevoerd, het eer*t in dè 
«tad: -het eerele regiment 
des legers» het eenigste 
zijnde, dat, volgens het ge
bruik van den tijd, regt 
heeft em in eene overwon»», 
nen stad te trekkeny wan* 
neer het sterk genoeg i s r 
om dezelve te behouden» 
Daar GASSION er bet regi
ment Naparre jyiïde doen 
binnen trekken, verzette Li. 
MÉIWUSRAVB «r zich tegen; 
en het geschil hevig wor
dende, slaan zij beid» de 
hand aan den degen, de «e-
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ö* roepende ? A moi Navat~ 
re f de andere: A mot-, les 
gardes. De beide maar
schalken en de beide regi
menten staan op het punt, 
om handgemeen te worden, 
toen de markgraaf LAMBEKT 
aimkomt. Hij -doet al het 
mogelijke, o in hen te be
vredigen ; maar ziende, dat 
hij er niet in slaagde, zei-
de hij op eeneh gebiedenden 
toon tot het' regiment der 
gardes, en tot dat van Na-
tmrre: Mijne Heeren, gij 
it)'t de. troepen des konings. 
De geschillen van twee veld" 
keren, moeten u. elkander 
niet' doen ion lzielen. Daar
om beveel ik « in den naam 
dés konings en van den her-
log van OÜLEAXS , uw zwaard 
indé schede ie steken, en 
««» noch aan den heer DB 
MMBiLtEHjirKi nocK kan 
de» heer DE GASSIOX te 'ge
hoorzamen. De-troepen ge
hoorzamen hem, en de beide 
Maarschalken, ziende^ dat 
aÜ geen gezag -meer hadden, 
Verwijderen zich. Deze e-
ven zoo wijze als stoute daad, 
deed den 'roem van IIAMBEBT 
aanmerkelijk toehemen." 
«AssioN werd bij de belege
ring van Lens in 1647, door 
een musketkogel getroffen» 
60 overleed^ vijf 'dagen daatf-
»».' te Atrecht, al» eett goe
de staatkundige eh een groot 
veldheerbeschouvvd. Onver
moeid, vurig, onversaagd. 
•"><* bij door zijne krijg»-
wakker» den grondregel èoen 

| aannemen, dat in het kabi
net de speculafiën zeer 
goed waren, maar dat er in 
den oorlog noodzakelijk on-
verschrokkepheid en beleid' 
vereischt werd. 'De abt m 
PÜJKE heeft de Geschiedenis 
van den maarschalk ms GAS» 
SMN/ in 4 dl.n in i2,mo, | n 
eenen kwijnenden en wijd"» *• 
loopigen stijf geschrevene 

GASSNBR. (JOANNES JOZBP) , 
een priester uit het "diocees 
xmCoire of Chur in Zwit
serland , pastoor van een, 
Oostenrijkse!» dorp Cförterlé1 

genaamd, daarna kerkelijk 
raadsheer en kapellaan van 
den prins«bfBschop'Van Be* 
genshirg, heeft zich ift 
DuitscMand Jferoemd ge
maakt door de gave, welke 
mën hem heeft toegeschre
ven, van de zieken door de 
aanroeping en de kracht van 
den aanbidtfelij ken naam de»-
Verlossers te genezen. Da •, 
beroemde L&VATBR» predi
kant te Zurteê, en eien aan
tal Protestanten en €atho- , 
lijken, hebben als ooggetui
gen deze daadzaak beve«* 
tigd; anderen "hebben doezel» 
ve ontken*; sommigen" heb
ben beproefd r om deaselv» 
dooi; enkol natuurkundig» * 
redenen te vetklare». De-
abt GASSNEB was een deugd» 
asaam man, een geestelijke 
vol liefdadigheid en ijver, 
eerbiedwaardig om/zijne w> 
dén, zijne godsvrucht en z%* 
»e belangeloosheid. Hfj ** 
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den 4 April 1779 overleden. 
Op het einde zijner verhan
deling PemiracüUS) Frank
fort r 1776> spreekt de heer 
DE JtfAèV over GABSNKR , op 
eene; wijze, die zijne voor
ingenomenheid verraadt, en 
die ten bewijze verstrekt, 
dat- hij met «eB volkomen 
vertrouwen de bittere heke-
3ing heeft aangenomen, door 

; den monnik HERTZING^R te
gen dien deugdzamen pries
ter, in het licht gegeven. 
Maar 'men: ziet te gelijker
tijd de verlegenheid, waar
inJiij zich bevindt, om ee
ne tal looze menigte daad-
zaken te t^rklaren , welker 
zekerheid hij "nïiï bet wist; 
hij besnijdt al de middelen, 
om dezelve op eene natuur
lijke wijze te .verklaren, en 
sehijnt-eindelijk beslist, om 
dezelve voor tooverij uitte-
krijten: hetwelk niet wijs-
geeriger i s , dan om dezelve, 
voor wonderen te doen door
gaan* En de eenvoudige 
GASBNER , had daarenboven 

' aoo weinig het voorkomen 
van eenen toovennar! Dege-

„ne, di© hem met MJESMER 
vergeleken * en hem de ge» 
heimen van het zoogenaam
de magnetismus toegeschre
ven hebben, redeneren niet 
juister. ; De geleerde abt 
HOM,, in heiStatistica Bc-
elp»,;Gërmt en de beroemde 
MARTINUS GERBRBT, abt van 

; den heiligen BLASIÜS , in zjj-
... ne Historici Nigra Sylva, 

hebben over GASSNER op ee~ 
ir* wijze gesproken, die zij

ne tegenstrevers moet ver
legen maken. 

* GAST ( JOANNES) , een-
lersch Geschiedschrijver, 
werd te Dublin in 1716 ge- v 

boren; hij was' dé zoon van -
een naar Ierland gevlugt 
Fransch officier, en van ee-' 
ne bloedverwante , van den 
president MONTÉSQCIEU» Hij 
omhelsde den geestelijken! 

I staat, en was tegelijkertijd 
aartsdiaken van Qlnndeluh 
en pastoor van St. Nicolaas 

Ae Dublin* Men "beeft van' ; 
hem: 1.° Beginselen der 
Grieksche geschiedenis, bij 
wijze van samenspraken, 
Ditblini 1754,in8.vo_ 2.° ; 

'Geschiedenis van Grieken-
Idnd, van de komst tot den 
troon van ALBXAXDEH vu». 
Macedonië, tot des zelfs vol- \ 
komene onderwerping aan 
de. Romeinsche magt,1782, , 
in 4.to Déze beide werken 
genoten billijker wijze een' " 
zeer gunstig onthaal.— 3 . ' 
Brief van eenen Leeraar der 
kerk van. Ier land; aan ziftte 
Roomseh-Catholykeparochi' 
anen. GAST overleed in 1788. 

GASTAMH (HlERONVMÜS), 
uit een beroemd huis, zag ' 
in het begin der zeventien-» 
de eeuw te Genua het eer
ste licht. De geestelijke 
staat, dien hij reeds vroeg
tijdig omhelsd had, lokte 
hem naar Rome. Italië aan 
veelvuldige besmettelijke 
ziekten blootgesteld, werd 
in 1656 doop eene wreede 
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peg»' geteisterd; Mom» was 
er weldra mede besmet. 
Men liet de oogen op GAS-
TAMH vallen voor den ge
vaarlijken post, Van, alge
meen commissaris der zie
kenhuizen. Later tot alge
meen gezondheids - Commisr 
«aris benoemd, verdiende 
hij doop zijne waakzaamheid 
en zijne zorgen het aartsbis
dom Benevento, den kardi
naalshoed, en de'legatié van 
Boiogna. Hij overleed in, 
1685. Verscheidene monu
menten,, op .zijne kosten- te 
Rome en te Beneventfr op-
gerigt, getuigen van zijne 
belangeloos-r en weldadigheid 
Er bestaat van hem een al 
te weinig bekend werk. Het
zelve werd te Boiogna, in 
*>I» onder dezen titel ge
drukt. Tractatut de aver-
tenda et prqfliganda peste 
polïticö- legalis. De ver
menigvuldigde proefnemin
gen , de noodzakelijke voor
borgen, de beproefde midde
len , welke men moet in het 
Werk stellen , om deze ge
duchte plaag voor te komen, 
of zich van dezelve te be
lijden , alles worcft in deze 
Afhandeling met even zoo 
veel duidelijkheid als orde 
ontwikkeld. 

GASTAMH (JoANNES B A P -
WSTA)), gewoon raadgevend 
fceneesheer «"es, konings van 
wankrtjk, doctor der ge
neeskundige iaèulteit van 
•Avignm, werd te Sislercm 
• ' '. . J t * -

in 1674 geboren, en over
leed in, 1747 te Aïsignnn , » 
alwaar hij zich reeds vroeg* ;. 
tijdig gevestigd had; -De fa
culteit , bij welke hij zich 
deed opnemen, had hem veel • 
te danken; hij bekleedde 
meer dan veertig jaren den', 
eersten leerstool bij dfezelve. ; 
Hij. bezat in zjjne'lessen de 
zeldz&me begaafdheid,; vari 
het nuttige met het aange
name te paren, en muntte . . 
niet minder in de praktijk , 
dan in de theorie uit. De ;• 
pest\ die Avign&n in 172Ö 
teisterde, deed aan die -stad 
blijken hoezeer >zulk een 
man haar nuttig was. 'Hij•''., •'•.. 
paarde roet eene voorbeeldige > 
regtschapenhéid, en een ge--
regeld gedrag eene groele 
gemakkeiijkheid, om zich uit 
te drukken',' ̂ n zijne gevoe--
lens kenbaar te maken. 
IZijnfr voornaamste, schriften 
zij n: 1 .?'- Jnstitnuone» me- • 
dicinee phifHco-apatotiticg?». 
in 12,'no Ofschoon in zijnen 
tijd de nieuwe natuurkunde 
geene gsoote voortgangen in 
de schoten buiten de ftoofaV 
stad had gemaakt, neemt do 
schrijver in dit .werk, die 
van ÜJESCAKTES aan,, en ver-
klaartj dezelve..-— 2.° Ver» 
scheidene Geneeskundige 
ferüandelingen. De dag
bladschrijvers van Trèvouar • 
hebben dezelve in den tijd 
ontleed, en den schrijver, 
over de keuze der onder
werpen ea over zijne naauw-

r keurigheid geprezcB. 

U , - . • ' - •• 
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GfASTAÜÖ (FfiANClSCüS), 
«erst Priester van het Ora
torium , daarna prediker te 
Parij** èn eindelijk, advo-
lcaat te Aix in Provence, 
arijnë geboorteplaats, over
leed den 18 Maart 1732, te 
Viviefs, werwaarts hij ver
bannen was, ën werd van 
de kerkelijke begraving be
roofd , eene behandeling, 
welke hij aan zijne verkleefd-
heid aan de Convulsionaris-
«èn, en aan zijne schriften 
tegen den eerbied waardigen 
Bisschop van Marseille t 

HENDRIK XAVJBRIUS tDE> B E I > 
EUNCE te danken had. Hij 
was een dier mannen , welke 
hunne rust aan vrijwillige 
woelingen opofferden, en 
die, om «ich van de menigte 
te onderscheiden, zich met 
geruchtmakende fajuien ver
binden. Hij was een der vu
rigste bewonderaars van pa
ter QÜESNEI» Er bestaat van 
GASTAUD! l.e Becueil etè. 
(VeriaMéKngvdh Üomeliën 
over den Brief aan de Ro-
tneinen)\:•% dl.n in 12.<»o —. 
%" La poHtique e/c. (De 
staatkunde der Jesüiten ont
maskerd)-f en andere verge
ten werken. 

GASTINAÜ (NicojjAAs), een 
Parijzenaar, werd in 1621 
geboren. Hij was Pastoor 
•vmAnet, aalmoezenier des 
Konings, en vriend der god
geleerden van Port'Royal. 
Hij overleed in 1696, 3 dl 'n 
met Brieven nalatende te
gen den predikant CJ/AUBB; 

die even zoo geleerd |aïs bon
dig zijn: een gesprek mét 
èenen- Protestant gaf er aan
leiding toe. De schrijve* 
had geschitterd in de god
geleerde en anti-constitütio-
néle. cönferentiën, welke bij 
doctor LAUNOI 'gehouden wer
den, ':"'•" "•* ; 

GASTON I I I . , bijgenaamd 
PH^BIJS , graaf van •Ji'oi&'en , 
burggraaf van Bearn^ heeft,:,, 
zich 'beroemd gemaakt door. 
zijne dapperheid, zijne mild
dadigheid , door gebouwen, 
welke hij opregtte en door 
zijne "pracht; Hij volnragt 
zijne eerste wapenfeiten, 
in 1345, tegen de Engel-
schen , v;en diende vervol
gens als luitenant des ko
nings , in Zianguëdoc en in 
Guscogne. Van misdadige 
verstandhouding met zijnen 
schoon-broeder, KAKEL den 
Kw'cide, beschuldigd , werd 
hij in •hechtenis gentimen» 
en op bevel van koning Jo-
ANNES naar het Chateletvaxi 
"Parijs vervoerd". Na zijne 
vrijheid bekomen te hebben, 
ging hij tegen de ongeloovi-
gen dienen. Tijdens den op
stand La Jacquerie ge
naamd, droeg hij bij tot de 
bevrijding van den Dauphin^ 
die de Parijzenaars te MeauX 
gevangen bieldan. Hij over
won fn 1372 den graaf van 
ARMAGNAC, die aanspraak op 
Bearn maakte. DaarKAREi. 
VI. aan GASTON den titel 
van luitenant van Languedoo 
ontnomen had» daagde h# 
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r deri hertog Vat» BËURI a l t , 
Welken de koning met dien 
post begunstigd had,; over
won hem, en gaf hem den 
vrede. Hij overleed plotse-
iijk te Orthez in 1391, bij 
de terugkomst eener jagt-
partij, terwijl Men hem wa
ter op de handen goot, om 
zich' vóoit1 het avondeten -fe 
wasschen. Hij had een werk 
geschreven ten titel voeren-, 
de PHMBVS des deduyt de 
la thasse (PÈJ&BVS over de 
vermaken der jagt}, in 4.to 
zonder jaartal, in 1529 te 
Parijs .herdrukt.— Hij ver-
Wekte bij AGNES vmNawr' 
re, GASTON, prins rmFoix<, 
die op eene ellendige wijze 

' zelfs door de hand van zij
nen vader sneefde; deze jon
ge prins zag niet dan mét 
leedwezen, dat zijne moeder 
ten gevolge der' onaange
naamheden , welke zij bij . 
haren ontrouwen echtgenoot 
ondervond , verpligt was ge
weest, de wijk naar JSavarrë 
te netnen. KARÉÏ. de Kwade, 
koning van Navarre, broe-
der van AGNES , gaf aan zij
nen neef een poeder, om 

' onder de *pij[s te mengen, 
Welke men aan zijnen vader 
aou voordienen, terwijl hij 
hem in de verbeelding bragt, 
«lat zulks hem van zijne 
dwaze liefde zoude genezen. 
Öe zaak werd ontdekt, en 
" e |Pnge prins werd op be
vel van zijnen vader opge
sloten; door de smart ge
heel ter neer geslagen, wei 

ï.'! 

gerde h|[ het gehruik viart 
alle voedsel: • Zijn vader»* 
die hem ging bezoeken ont
stak zoo zeer tegen hem in 
drift, dat hij hem èenen 
steek met een mes toebragt, 
aatt welks gevolgen ,de jonge 
prins,in 1382 overleed* 

GASTON m Foix, hertog 
van Nemours, zoon vanJo-
ANNES DË Foix» graaf vait 
JEtampes, en van MARIA VAN 
ORLEANS, zuster van LODE-
WWK 'XII. onderscheidde zich 
in den ouderdom van 23 ja-

Ten in den oolog van zijnen 
oom in Italië', Hij dreef 
eerst een Zwitsersch leger 
terug, trok in aller ijl over 
de vier rivieren, nam Ba» 
logna in, won den slag van 
Ravenna» den 11 April, op 
Paaschdag ,'"1512., en werd* 
er/gedood, terwijl hij eene 
aftrekkende schaar Span-
jaards rwilde omsingelen. 
Hij was pas 24 jaren oud. 
[Zijn dood trof den koning 
zijnen oom zoo z^et, dathf} 
bij het vernemen van den-
zélven uitriep: > God be
hoede ons, voor dergelijke 
overwinningen!"] 

'GASTON VAN FRANKRIJK 
(JOANNES 'BAPTISTA) , Hertog 
van Orleans* zoon van HEN
DRIK,IV. en broeder van Lo-
DEWiJK XIII. te FontaiAe* 
Mem in 160$ geboren, « 
weinig anMers bekend in de 
geschiedenis dan door #"> 
samenspanningen tegen" de» 
• 5 : ' ' . • • • • • ' 
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Kardinaal DK RICHBUEU. 

;' Door zijne gunstelingen aan
gespoord^ beproefde hij ver
scheidene malen ,.' om hém 
te doen vallen, Hij was heti 
die den Hertog van MÓNT-
MORPKCI, landvoogd van Lan-
guedoc tot den opstand be
woog. Hij "trok doorFrank
rijk, pm zich naar hem (te 
Begeven, veeleer, als een 
vlugteling door eenige mui-
telingen gevolgd, dan als 

' een 'prins die "zich gereed 
maakt, om eenen koning te 
bestrijden. Deze opstand 
had* zeer treurige gevolgen. 
MONTMOUENCÏ werd gevan
gen genomen, en GASTON 
Het'hem aan de wraak van 
RICHEUEÜ ter prooie. Zijn 
leven was eene gestadige 

•afwisseling van oneenighe-
den en verzoeningen met 
den koning en den kardinaal 
(Zie. PMSSSIS KICHEMEÜ — 
ARMAND —). Nog werd hij 
betrokken in de samenzwe
ring yanBouii,toN en CINQ-
MARS. Hij redde zich door 
zijne medepljgtjgen, f e* be
schuldigen, en door zich (e 
verootmoedigen. Na den 
nood van zijnen broeder werd 
hij lot luitenant-generaal 
des koningrijk» benoemd. 
Hij herstelde zijnen roem 
door de inneming van Gre-
velingen, Kortfijk en Mar-
fck, maar hij bezwalkte 
denzelven kort daarna we
ner , door tegen MAZARIN za-
«>•« te spannen. Hij werd 
»aar Blok verbannen, al
waar hy in 1660 overleed, 

als een kinderachtig en laft 
hartigprins, weinig betreurd. 
Hij liet Memariën na van 
1608 tot 1635, door &ÏAR-

'TIGNAC herzien. Dezelve zijn 
te Parijs, in 1756, in l2.mo 
achter de Bijzondere Memo-". 
riën om te' dienen tot de 
Geschiedenis van Frankrijk r, 
onder HENDRIK I I I . , HEN
DRIK IV. en LODEWIJK Xll l . , 
gedrukt. ' , 

GASTON of GAST,.een edel-» . 
man uit DavpMnéy bouwde 
tegen het einde der elfde 
eeuw, een gasthuis, om er 
de zieken in op' te nemen , 
welke het ligchaam van den 
heiligen ANTONIUS kwamen 
bezoeken, dat JOSSELIN in 
het Viennesette (Viennoi*)* 
had gebragt. Dit was het 
begin der orde van den hei
ligen ANTONIUS , door Pau* 
URBANÜS I L , in de kerk*^ 
vergadering van Clermonl.,'•' 
in> 1095 goedgekeurd. Deze* 
orde is in 1777 door Paut* 
Pius VI.', met die van Malta, 
véreenigd. . ' ' ' 

GATAKER (THOMAS) , eert 
Engelsehe godgeleerde, te 
Londen in 1574 geboren* 
was predikant te hincolns* 
lnn, en vervolgens te ito* 
therhith} alwaar hij in 1651 
overleed. De' werken, waar
door hii zich onder de ge
leerden *eenen naam heeft 
verworven, zijn: l*°Adver-
saria mitcellanett* — '2." 
Eene Uitgave van hef boek 
van keizer MAKCI ANÏONINI,. 
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Z)é' Rebus suis, Londen » 
1707, in 4.to _ . 3.° Eene 
Verhandeling over den stijl 
van het Nieuwe Testament, 
tegen PFÓCHËN "(zie dat art.). 
— 4;° Cnrs'üs: dit is de 
titel cener Verzameling van 
Verschillende aanmerkingen, 
voornamelijk 'over de gewijde 
boeken, de vrucht eener soms 
regtvaardige en. geleerde, 
doch somtijds ook ligtzinnige 
envalsche critiek. .GATAKER 
bezat eene gróote geleerd
heid j doch het zonderlinge 
zper gevoelens j en de ei
genzinnige getiiaaktheid van 
zijnen stijl, hebben aan vele 
lieden eene walging voor het 
lezen zijner werken ingéboe-
«ernd. Men heeft eene ver
zameling der voornaamste 
schriften van GATAKER , on
der dezen titel in het licht 
gegeven Ï'T&OMJE GATAKÈ* 
M, opera critica, Utrecht, 
1698, in fol, 

f GATHY (JOANNES HEN-
JRIK), een beroemd beeld
houwer, te huik ^ in 1750 
geboren, en te Parij's ia 
1310 overleden,. hchaalde 
n°g jong zijnde te J?0»><? d«n 
Rrooten prijs der beeldhouw
ende. Men roemt niet regt 
zijne borstbeelden van GRE* 
*«Y* yan TASKIN en van den 
graaf DE VEKGENNES» Hij 
"et evenzeer een borstbeeld 
v*tt» keizer NAPOLEON na > 
Welligt het beste, dat er be- ] 

«nat, Als een andere BA-
fHAëi., legde hfi de laatste 

« ^ aaa dit «|jn «i**8ter* 

stuk, toen de dood etinein
de aan zijne loopbaan maakte, 

GATIANUS (Heilige), was 
een der ijverige niissiona-
'rissen, welke Paus FABU-
NUS in 250 zond, om het-
Evangelie in Gallië te ver
kondigen. Hij werd eerste 
bisschop van tours, bekeer
de er velen tot het Chris
tendom , en overleed aldaar 
tegen het èindé der 3.e eeuw. 

GATIMOZIN. — Zie GüATi-
MOZ1N. 

* GATTEI. (CLAWDIUS MA-
RU), een letterkundige, werd * 
te Lyon in 1743 geboren. 
Hij heeft nagelaten: \.° Mé
moires etc. (Gedenkschriften 
van den markgraaf DM POM-
EAIA, uit het Italiaansch ver
taald, 1785,4 dl'.n in 12.m°~-
2° Noweutl dictionnaireeic, 
(Niemo Spaanschfransch, 
en Jframch-Spaansch Woor
denboek, met de LMijnsche 
Verklaring), Lyon, 1790, 
2 dl.» in 8.*»-r •V.A*»* 
Veau etc. (Mem'draagbaar 
Woordenboek der Framche 

taal), 1 7 9 2 - 1803, 2dl.» 
in8.v°, herdrukt oftder den 
titel van Diclionnaire vmver-
tel etc (Algemeen draag-, 
baar Woordenboek der Brnn. 

eic!(SpaaMch.Kng^eh e» 

g,o Granmaire MeAttath. 
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aansche Spraakkunst van 
VBROSt, geheelomgewerkt), 
1800, in 8.YO Deze Spraak
kunst en 'dé Woordenboeken 
van GATTEL wórden zeer op 
prijs gesteld. Hij overleed 
den 9 Junij 1812. 

;f GATTERBR (JOANNES 
CHBISTOFFEL). Hofraad en 
gewoon hoogleeraar der ge-
sch iedenis te Go Hingen, 
wer,d te Lichtenau in 1727 

" geboren, en overleed te Got-
tingen in 1799. Hij was 
een der eerste geschiedkun
digen van zijnen tijd, welke 
eene nieuwe behandelings
wijze m de geschiedenis 
heeft ingevoerd, en' de ge-
ïainenlijke geschiedkundige 
hulpwetenschappen even zoo 
wel meester was, als de ge
schiedenis zelve. Hij heeft 

• Handboeken over de staat-, 
geslacht-, tijdrèken-, aard
rijk*- en wapehkunde uitge
geven; doch vele dezer wer
ken zijn onvoltooid gebleven. 

(?•* /|)*ne dochter MAGPALENA 
PHILIPPINV, weduwe ENGEI.» 
&ART, geboren in 1756, heeft 
zich als lier-dichteres bekend 
gemaakt. De Levensschets 
van GATÏÉRER door MAL-
CHÜS, komt in N.° I I . der 
Zeitgenóssen voor* 

GAÏTINARA (MARCURINÜS 
AUHRIO DE), dus' genoemd 
fiaar zijne geboorteplaats in 
Piemont, werd kanselier Van 
keizer KAREÏ. V . , die hem 
tot verscheidene gewigtige 
•nderhandelingen gebruikte, i 

Bij overleed (e ÏAspruck ïn 
1539, in den ouderdom van 
60 jaren, 'CMSMENS V|I . had 
hem een jaar te voren tot 
belqoning zijner diensten* 
tot kardinaal verheven» 

GAÜBII. (ANTONIUS), eert 
jesuit* te Gaillac in 1688 ge-i 
bpren en in 1760overleden, 
werd in hoedanigheid van 
missionaris, naar \Sina ge
bonden, '[alwaar hij 36 ja*" 
ren doorbragt, zich om zij
ne zeden deed beminnen, 
en, om zijne sterrekun-
dige kennissen, eerbiedi
gen. Hij was correspoji» 
derend lid der akademievan 
Wetenschappen van Parij**. 
lid van die van Petersburg 
en tolk aan het hof van Pe~ 
kin. Hij was zeer "ervaren 
in de Sinesche letterkunde, 
en zond vele JMemdriën aan 
pater SÓUCIET, en aan FUE-
RET , die er in' hunne wer* 
ken gebruik van hebben ge
maakt. Er bestaat van hem 
eene goede Geschiedenis van 
Genghiskan^nW, in4>t0'r 
én de Vertaling van het 
'Cttouking, Parijs, 1771 r i o 
4.» Vader GAUBM» waseeji 
dief mannen, die. van allea 
weten, en tot alles geschikt 
zijn. De Sinesche leeraar» 
zélve bewonderden dikwerf, 

.hoe een vreemdeling hunne 
wetenschappen zoo wel heeft 
kunnen doorgronden. Hij 
werd hun meester, ontwikkel
de hun de moeijelijkstéplaat
sen van hunnen King; doch 
zijne verklaringen rustten 

file:///Sina
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dikwerf enkel* op de ver- | 
beeldingskracht, het is niet 
wel mogelijk er eenige an
dere .over de Sinesche boe
ken te vervaardigen. 

GAUBiUS (HlEBONYMl'S D A -
VID) , te Heidelberg den 24 
Januari) 1705 geboren, be
oefende de geneeskunde on
der zijnen oom te Amster
dam, vervolgens onder den 
beroemden BOBBHAVE, dien 
hij, ofsehoort een vreemdeling 
rijnde, in. deszelfs leerstoel 
te Leijden opvolgde. Hij 
bereikte bijna den roem van 
'rijnen meester*, en werd tot 
lijfarts van den stadhouder 
benoemd. > Hij overleed den 
29 November 1780. Men 
heeft hem te danken: 1.° 
Methodut concinnandi for-
mu/at remediorum, Leij
den, 1767. <— 2.° histilu-
tiones pethologica ^heijdea, 
1763, 2 dl«« in 8.vo 

* GAUCHAJT (GABRIEI»), abt-
eommendatarius van den hei-. 
ligeri JÓANNES *an Falaite, 
van de orde van premonstra-
teit, en prioor van den H. 
ANOBKAB, werd in 1709,te 
bonham* in Baurgondië %f 
boren. Hij vjjas doctor in 
de godgeleerdheid , en had 
gedurende eenigen tijd tot 
de maatschappij der vreemde 
missien behoord. Hi] beaat 
«ene groote letterkundige 
kennis en schreef met ge-
Wakkelijkheid. Zij'ne pen 
was voornamelijk na" "et 
bestrijden der wijsgeeren van 

zijnen tijd toegewijd, enzoa 
veel 'als, het hem mogelijk 
was, verzette hij ^ich tegen 
den voortgang der ongods» 
dienstigheid. Hij was lid 
der akademie vrnVillefran-
che. Zijne werken zijn; 1.° 
Rapport e/c; (Overeenkomt 
der Christenen en Hebre
en), 1734, 3 kl. dl.n, i n 
12.mo — 2.o Lettres etc. 
(Beoordeelende Brieven, of 
Ontleding "en wederlegging 
van verschillende met de 
godsdienst strijdige schrif
ten) , 1755 —1763, ParyV, 
19 dl,n in fê-mo, J)it i s h e t 
belangrijkste Zijner werken, 
en 'datgene , hetwelk hei 
meeste opgang maakte. Het 
verschafte aan deszelfs schrij
ver zijne abdij.,-.•-*- 3.° Re
traite etc. (Geestelijke af~ 
zondering), 1755, in 12.mo t 

— 4.° Paraguay, Zedelijk 
Gesprek, 1756» in l2.">o — 
•5.*- Catechisme etc. (Cate
chismus van het boek de* 
ver stands), 1758, in 12.mo 
— r6.6 RecuHl etc. Verzet*, 
meling van godvruchtige oer . 

feningen vit de H. Schrift 
ontleend), 3 dl n in 12«o 
—, 7»° Le Temple etc. (De 
Tempel der Waarheid) ,Di-
jon, 1748 , in 12.mo — 8.« 
Harmonie etc. (Algemene 
overeenstemming des. Chris-
tendoms en der Rede) ,1766, 
4 dl.n, in 12.rao — 9*B*>. 

, trait etc. {Uittreksel der Ze
deleer mn SAVRW), 2dl.nf 
in 12.""> — 10.° La PAilo-
sophie etc. (He nieuwere. 
Wijsbegeerte »», derfelver 
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grondbeginselen -ontleed), 
ïn 12.»"> •— l l . ° Xe PAilo-
sophe etc. (DefVtfsgeer van j 
het Walligerland), 2 A\.n in 
12.™° Dikwerf gebruikt 
de abt GAUCHAT met vele 
behendigheid, tegen zijne 
Vijanden de scherts , om op 
hen het belagchelijke te doen 
terugkeëren, waarmede asï| 
JBÓO gaarne de verdedigers 
der godsdienst en der goede 
grondbeginselen" overladen. 
Zijn Stijl is duidelijk, zijne 
Wijze van zjch uittedrukken, 
bescheiden; hij verdeelt zij
ne onderwerpen met orde , 
en men verwijt hem enkel 
eènige wijdloopighéid. Hij 
overleed in 1779. 

* GAUCHJËR ( K A R E I I STE-

PHANUS), een graveur, te 
Parijs, in 174U geboren, 
was een kweekeling van BA-
SAN en LABAS. Zijne wer
ken zijn kleine portretten in 
8vo formaat, onder welke 
men dat van MARIA L E O 
ZINSKA, de echtgenoote" van 

XonËWiiKXV.. onderscheidt. 
Een .zijner plaatjes, voor' 
stellende het Afscheid van 
hoDBWlJK XVI, van ztjne 
familie i wordt zeer op prijs 
gesteld. Met de graveer-
ftuhdé vereenigde GAÜCHER 
Veel smaak voor de letter
kunde. E r bestaan van hem 
verscheidene Werken over de 
schoone kansten, die vele 
begaafdheid en geleerdheid 
verraden; de voornaamste 

»a$n: Iconologie etc. (Beet-
ée-uleer, oj'volledige Ver* » 

• zameling der allegorie» of 
zinnebeelden)., 1796, 4 dl.n 
in 8.vo - - Traite etc. {.Ver* 
handeling over de ontleed
kunde) ,. ter gebruike derge
nen, welke die kunst beoe
fenen. Hij vervaardigde ook 
vrij goede Gedichten. GAU-
CHER is te Parij's in 1804 
overleden. , 

GAUDENTIOS (Heilige) I in 
"387 , Bisschop van Brescta . 

1 ïn Italië, werd terwijl h(j 
in het Oosten was verko
z e n , en ofschoon hij zijne 
jeugd en onervarenheid aan
haalde, ondanks zich zelvën 
gezalfd.. Men is van gevoe
len , dat hij een der drie ' 
Bisschoppen w a s , door kei
zer HONORIUS , en het Con
cilie van het Westen , ïn 
het jaar ,405 naar ARCADIÜ* 
gezonden , om dè.herstelling ' 
van den heiligen CHRYSOS-
TOMÜS te bekomen. Deze 
beroemde vervolgde schreef' 
aan den heiligen GAÜDEN-
T I D S , hem bedankende, voor 
de moeijelijkheden welke hij 
zich ter verdediging zijner 
zaak had laten welgevallen. 
Het tijdstip van het oirerljj-
den van den heiligen Ga*» 
DENTios is onhekend; maar 
het schijnt, dat hij in het 
jaar 410 nog leefde. Hij liet 
Leerreden en Brieven n a , 
waarvan men , door de zor
gen van den kardinaal Qui« 
RINI , te Brescta , in 1738, 
eene uitgave in fol. heeft in 
het licht gegeven, m«t die 
vari den heiligen PHJÏ«ASTÈB 
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en andere Bisschoppen,wel
ke diea stoel hebben, be
kleed. [In zijne Bibliothè* 
que choisie des pèrei de 
l'Eglise; teBrüssel en Pa-
rifs :ï$28< *- 1832 bij jyin-
«ÜHJNON-HAVARD in het licht* 
gegeven, deelt de abtGtni.-
tos' belangrijke bijzonderhe
den :, over het leven en wer-
ïcen van dezen heiligen Bis-
sehop mede.J , 

* GAUDENZI (PEIXEGIUNO) , 
een Italiaansch- dichter en 
letterkundige , werd in 1749 
te Forli in [Bomangna ge
boren. „Hij beoefende de re

is dèneerknnde onder- den be
roemden RAMANZINI* *MJ< 
was met zijne roeping onbe
kend ,1 tot darhet lezen van 
OSSIAN en KLOPSTOCK hem 
zijne genie kwam openba
ren. Zich in'1775 naarma
te! begeven hebbende, leer
de hij er ^ESAUOTTÏkennen, 
die zijn beschermer werd, 
en zijne eerste proeven be
stuurde. Dejze beroemde let
terkundige, spoorde hem tot 
nieuwe studiën aan, en GAÜ-
DENZI had weldra het Qrieksch 
geleerd. Hij hield'zich ook 
met de wiskunde bezig, 
«laar zijne brandende ziel, 
vol gevoel en geestdrift , kon 
"zich niet wel naar de Wis
kundige wetenschappen plooi-
jen. Zijne eerste proeven , 
werden 'aan het bezingen der 
geheimen van de Godsdienst 
toegewijd, en hij toonde zich 
Werin de waardige mededin
ger van Jflii/roN te «Un' 

1781 gaf hy te Padua zjjh 
diehtstukiVWïYa<ii Cnisro 
in het'licht, hetwelk alleen 
voldoende zou zijn, .oui hem 
eerie plaats onder dé groote 
dichters te geven. Men be« 
wondert in hetzelve de be
schrijving van het paleis der 
zonde, de redevoering, wel
ke satan aan hetzelve rigt, 
en vooral de profetische zan
gen vanÖAvro, over de ge* 
schiedenis van J. C. Deo-
verige werken van GAUDEN-
ZI zijn: 1.°X« CAanipagne, 
een klein dithyrambisch 
dichtstak, 1779. Het is na 
de uitgave van dit werk, 
dat hij bij de akademie van 

, Padua werd opgenomen. •— 
%° Critïseh onderzoek naar 
het léven van ^QICEKO , e e -
né nagelatene Memorie van 
•GAÜDENZI y men vindt desuel-
ve in het 2.e dl. der proe
ven over de akademie van 
Padua. CESAROTW heeft 
dit stak doen voorafgaan, 
door éene Levensschets van 
dengenen, dienhJij met zij
ne zorg en zijne vriendschap 
'vereerde. GAUJJENZI werd 
door eenen vroegtijdige» dood 
aan de letteren ontrukt. Hij 
overleed den 27 JunijI784, 
naauwelijks 35 jaren oud 
zijnde. Zijne Werken wer
den te JSÏzza in 1786 ge
drukt. Aan het hoofd der-
zelve vindt men eenre zeer 
uitgebreide Levensschets dei 
Schrijvers. 

•* GAUDIN, of lieve» GO
DIN (LoÖEWMX PASCHA*!*)* 



*7# Q.&.ü: 

in 1556 te Viïïa-iFranca»iri 
het diocèe* vaii Barcëlona 
geboren, W#3 in den begin
ne Hoogleeraar dér Godge» 
leerdheid te CagliarüNaac 
Spanje terugekeerd zijnde, 
Jegde hij in 1595 in hetKar-

' thuizer klooster der Scala' 
, Ztet* zijne geloften af. De 

ernstige studiën' aan welke 
hij zich had overgegeven, 
hadden hém «iet belet, van 
jcorgvuldig de schilderktmde 
te beoefenen, in welke hij 
eén der eerste meesters van 

s'. Spanje werd. Paus GREGO-
11

 RIUS XVï, van zijne kiinde 
ondenigt, bewoog hem naar 
JRnmè te komen, ten einde 
er aan het paleis van Mon-
te-Cavallo , en aan de huofd-
Jkerk van den KL PETBUS te 
werken. Hij stond op het 
punt, om aan deze uitnoodi-
.ging gehoor te geven, tóen ĵ 
hiij.-.'ziek werd , en in zijn 
klooster den 20 Augustus 
162J overleed, Onder de 
werken van dezen bekwam
men schilder, onderscheidt 
men acht. schilderijen, uit • 
h>t- Leven van den hei-% 
ligen BRVXQ ontleend, 
voor het groote JCarthuizer-
kloosrér, waarvan men ko-
pg bewaart, in het klooster | 
van Scala-Dei; eenen hei' 
ligen PJBTRVS , en eenen hei
ligen PAULUS, in dé kerk 
van Porto Coeli te Valen tia, 
«es schilderijen van hetZe-
ven der heilige Maagd* in 
het klooster der heilige MA-

JMA dé lat Cuevas,, bij Se~ y 
^7fe.-P«».schilderiJ0ïi van 8 

pater GAUDIN, doen zich 
vooral onderscheiden door de-
naauwkeurigheid dér teeke» 
ning, de -» schoonheid der 
kleuren en het edele d$r fi
guren, in zijn leven door 
eerien geleerden Spanjaard 
beschreven j wordt hij ge
noemd i vir qitidem pictura 
arte prcBclanis, theologia 
pmclarior, viftuteque (pa' 
irum qiïi cum eo vixerunU, 
testimonio) praclarissinnis, 

;':*.. GAÜDIN (JOANNES), in 
Corsiha geboren , begaf zich 
onder de Qratonsten, werd 
abt en algemeen Vikaris van 
Nebbio. Al de eeden vajl 
het priesterschap vergeten
de , omhelsde hij de grond
beginselen der. Fransche om
wenteling, en legde het ' 
geestelijk gewaad af. On» 
in zeker opzigt zijne afval
ligheid te regtvaardigén, 
ja;af hij een geschrift in het 
licht, ten', ititel voerende; 
hes inconvénien* etc. {De 
nadeelige gevolgen vati den 
mgehuwden slaat der Prier 
-slers, door geschiedkundige 
nasporingen bewezefi). Ge» 
neve, 1711, Parijs, 1790, 
in 8 vo Ofschoon deze ge* 
waande nadesljge gevolgen t, 
«r »zeer sjecht in warden aan
getoond , werd dit werk ech
ter {zoo als Ügtelijk te he-. 
vroed.en te) door de vijan» 
den van de Godsdienst zeer 
w«l onthaald. Hjj behaalde 
den prip d«r diensten, welf 
jke bij aso de zn f̂c ^er omr 
wenteling bewees» door tot 
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rtegter ën bibliötheTjariS van 
Róchëlle te wordeh benoemd. 
Zijne overige werken zijn • 
I;° Recherches etc. {Ge-
tchiedknndige nasporingen 
over den ongehuwden staat 
der-'-Geestelijken) een eVen 
zoo vtiilaai'dig geschrift als 
het voorgaande en vol kwa
de trouw.. — 2? Vertaling 
in het Frunsch van oijder-, 
scheidené zedelijke verhan-
delingen van PIJUTABCHUS , 
Parijs, 1777, in 12.»o — 
3? Vpyage en Corse (Reize 
door Corsika), in dichtmaat 
en onrijm, en Vues etc, 
{Staatkundige ihzigten over 
de verbetering van 'dat M" 
land), Parijs, 1788.•— 4 ° 
GnlUtan of de tuin der ro
zen , naar het dichtstuk van 
SAADI vertaald,Y 1789, in 
8,VP, en 1791 , : met eene 
Ëssai etc. (Geschiedkundige 
proeve over de Perzische 
'Wetgeving), GAÜDIN overleed 
te la Rochelle, den 30 Nor 
vömber 1810. 

GAUFRIDJ (JFOANKESV de 
zoon van eenen > president 
«net- de fluwelen muts, bij 
hfet parlement van Provence, 
was raadsheer bfj hetzelfde 
parlement geweest. Den tijd* 
welke* hem de pligten van 
sijnen post overlieten, be
steedde bij aan de geschied
kundige nasporingen zijner 
provincie. Het vérlies, van 
aijn gVzigt, eïi zijn dood , n 

•1637 voorgevallen, belette 
hem ,d« vrucht van *i}n*n, 

M 

arbeid in het licht te geven* 
Zijn 2öon, de abt GAUPRIDI , 
gaf zijne Mistoire etc (Ge
schiedenis, van Provence), te 
Mx-t in 1691, in 2 dl.D in 
fol. in het licht. In l£33, 
heeft men dezelve met nieu
we titels in het licht doen 
verschijnen. Deze geschie
denis is beter geschreven , 
en wordt echter minder op 
prijs gesteld , dan die; van 
BOUCIIE. -~ Zie dat artikel, 

(JUWPRIDI. — Zie GOPRIDI. 

* GAUHK (JOANNES FREDR-
RIK), een Prqtestantsch god
geleerde en geslachtreke-
naar, werd te Walterdorff 
in Saksen in 1681 geboren» 
EIïj heeft nagelaten: 1.° Com-
menttttio historica de eccle
sia Misnensis olim archidi-
aconalibus et archidiaconit 
special im Lusatia, voorko
mende in de Fragmenfa /«» 
saiica, bhdz- 4 , N.° 3 ; 
en men vindt van denzelfden 
schrijver, in het Vervolg der 
Verzameling der oude en 
nieuwe godgeleerde zaken 
(in het Hoogd. 1729) van den
zelfden schrijver: 2." eene 
Beknopte levensbeschrijving 
van GODEFRTDVS Oatioin; 
een Beknopt overzigt zijiief 
Geschiedenis van de Kerk 
en de ketters, een ander 
verslag van den teruchten 
afvallige JUSTÜS PAVtüf 
BcEvrvc, enz. enz, Majïr 
de werken, die aan GAÜHR 
het meest tot eer verstrekten, 

m 
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*ijn fle beide volgende: 3 , ' 
tèesckiedfcundig Woorden-
boek der helden en heldin-
«e», 'bevattende de geschie
denis der land- en zee-offl-
cieren aller natiën, van de 
oudste tijden, tot op onze 
dagen, enz., Lèipzig, 17IG» 
in 8*vo _ 4.0 Geslacht - en 
yeschiedkundigWoerdenboek 
'van den adel de» DuiitcheH 
rijks* enz., ibid. 17! 9 , 
1744* S.e uitg,, 3 «l.n be
vattende bijna tien duizend 
artikeï«. Deze s-ohrijver 
overleed te Fret/berg, in 
December 1755. 

GAT»£. ~- Jlje BAC«CI. 

G A I U - M I N , jfGlLBERTUS"), 

van Moulint in het Èour-
bonnesche, in 1665» ih den 
onderdohi Van 60 jaren als 
.staatsraad overleden, waa 
zeer ervaren in de -oude en 
nieuwere talen. Men heeft 
van hem•', behalve Punt
dichten , Oden + Lofzangen., 
en een treurspel Iphigenia 
1.° Motet etc (Aanteeke-
ningeto en Verklaringen op 
hel werk van, PSEULUS), 
betrekkelijk de werkingen 

"der duivelen ; — 2;6 op dat 
van THEODOBUS PROBROMUS, 
bevattende demlnnarijen «van 
RHODANTE en 'DOSMJLES. — 
3.° Traite etc. {Verhande
ling over het leven en den 
dood van MOZES , door 
«enen ongenoemdèn rabbyn, 
1629, in 8.vo ' _ 4.0 /te-
marquèsetc, (Aanmerkingen 
pp den valichen CAMSTHM-

HES). In 1618gaf hij voorde 
eerste maal in S.voin het licht, 
•den roman ISMEXE en Js-
JBÉH/E, in het Grieksch 
aan EUSTATHIÜS toegeschre
ven, met eene Laiijnsche 
Vertaling. Deze werken ver
raden geleerdheid. Aan zij
ne gedichten ontbreekt geen 
•vuur maar dikwerf smaak. 

GAU-LÏUÈIU 
THÏEIÏ. 

Zie GAU-

GAURIC. — Zie GOWRI. -

GAORICÜS (LUCAS),"een 
sterrewigchelaar van Gifoniy 
in het koningrijk Napels, 
deed zijne voorzeggingen 
onder* Jutius 11., LEO X. , 
CtEMEJss -.VIL••én PAULÜS 
UI» Deze * Opperpriesters 
gaven aan dien voorzegger 
bewijzen van achting, in 
eene eeuw, waarin de ster-
rewigchelarij de speelpop 
der geleerden was, en voor
al der sterrekundigen, welke 
men om die reden, met de 
sterrewigchelaars en waar
zeggers verwarde. PAPIJÜS 
III; gaf hem zeer ten on
pas het bisdom van Civitu 
Ducnfe, GAÜRIC overleed te 
Ferrüre in 1559, in den 
ouderdom van 82 jaren. Men 
heeft van GAURIC onderschei
dene werken, waarin deze 
droomerijfin zijn opgetee-
kend. £Aan BBNTIVOGMO , 
Heer van Bologna, voorzegd 
«ebbende, dat hij uit zijne 
'-staten- zou verdreven wor
den", veroordeelde hen» de-
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j f e dwingeland, om vijf «a-
leu gewipt te worden, waar-

j van hij Tang de smart ge-
vóeldci Hij was omzigtiger 

j b(j CATHAHINA DE MEOICIS, 
! die hém naar dè horoscoop 
\ van HENDRIK I I . vraagde.] 

1 GAU5SEM,enniet GAUSSIN 
(JOANNA CATHARINA), eene 

: beroemde tooneelspeelster» 
! te Parij* in 1711 geboren, 

overleed in die stad in 1767. 
Hare vorderingen waren bui
tengewoon; zfj slaagde voor
al in de liefde-rollen; maar 
godsdienstige beweegredenen 
spoorden haar. aan » oni m 
1761 .haar beroep te^laten 
varen. Zij vond in de at-
aondering', en in de oefe
ningen dei- Christelijke deug
den , eene voldoening, wel
ke zij op het tooneel niet 
•had gesmaakt; waarop J i j 
800 zeer behaagd en geschit
terd had. 

GAUTHIER. (CtAübiUs),_in 
de zeventiende eeuw een be
roemd advokaat bij het par
lement van Parij f, was meer 
bekend door zijne spotachti-
ge en bijtende inborst, dan 
door «ijne welsprekendheid. 

Er bestaan van h e m ^ -
gedingen, die niet .««ff f" 
lezen 'worden, 2d l .n ,W^o 

GAUTHIES (PETRUS), « f 
toohkunstenaar van .««?*•: 
"i Proven****** •« *£ ; 
*t«ü* der eener Off *», * , e 

Wurteltngs te WrmM^ 

te MontpeMèr- en te tyim. 
haar verblijf hield. In de 
haven van Cette scheep ge. 
gaan zijnde, kwam hij in 
1697, in den ouderdom van 
55 jaren, met het schip aan 
boord Van hetwelk hij zich 
bevond, om. Er bestaat van 
hem eene verzameling van 
D«oV en Trio'*, döór de 
kenners op prijs gesteld» 
Be instrumentale toonkunst, 
was zijne voornaamste be. 
gaafdheid. VOLTAIUE be» 
Weert, iin een geschrift te* 
gen J. J. ROUSSEAU , dat men 
dé muzijk van den Devindu 
village (Dorpi*waarzegger)t 
in de papieren van GAUTHIKR 
aantrof, en dat dezelve door 
den, burger van (lenève naar 
de waorden. werd gerigt» 

GAUTHIER (IOANNES BAP« 
TISTA), in 1685, te hóv* 
vier*, in het Fr. Dep.cif«-
re geboren, in 1755, aan 
eenén val, op den weg van 
zijne geboortestad naar JPo-
rijs overleden , was de god
geleerde va*i den Bisschop 
van Bo'itlogne (DE LANGMC}» 
en vervolgens van dert Bï** 
schop van MontpeMèr (Gaf 
BRRtf). Dezelaatstgenoetnde 
prelaat 'nam hem bij zich, in 
schijn om zijnen Bibliothe
caris te zijn, doch werke
lijk, om hem tot raadsman 
en scürijver* te dienen. N» 
den dood van zijnen weldoe
ner» begaf d« abt ÖAHTHIKK 
zich naar Pmij*, «lwa*r 
hij voorging met losse stitje 

m- 2 



jès in feet licht te geven flf 
•K tegen" de öngeloovigen, af 

•tegen dis bulle Unigetdint, 
'. W'ant door eene,zonderlinge 

anédedinging V * verbitterden : 
de goddeloosheid en de on» 
werping aan de Kerk,even• 

. jteer «ijaen ijver* Zijne voort
brengselen, zijn zeer talrijk. 
Eene naauwkcurige lijst der-

'v&éJVft vindt men in JaFran-
,ce littéraire van 1759. Dié, 

. «weHse het 'meest verspreid 
Êijn geraakt, zijn: 1*° Le 
Pm&e «te. {Eet dicAtstuk 

••; wanvPop&:^ Prokviï over ; 
'. vden .niénsch ~~ van godde-

Joosheid overtuigd), in 12 ,m0 

' .,ir4ö..;:-*:::2.° Lettres ^ete. 
(Gadgeteerde Brieven* * • 't-. 
tegen, het goddeloos ttïi So-
ciniaaweh stelsel der Va
ders H^nnovtn è«' Bsn-
Mina), 1756 , 3 dl.» in 
12.™°: een. Werk. me* juiste 
redeneringen, eenenbitteren 
ijver» 'en eetie. overdreven* 
-critiek dooïzaaid.;*-..'3 ° Les 
Msuiteg elc> {Dé Jesuiten j 

• -van- de hardnekkigheid' over- \ 
tuigd, de ketterij in Sina 
JqeteïMen), 1743, in 12™" 
-^-4.° Verscheidene SHe-

- --^eii'i bestemd oüi de. geloo-
vigen tegen de ongodsdiens
tigheid te wapenen , 1746 , 
in 12 «o -_ 5. ' Kritiek Man 
het zedelijk ballet %' in het 

•jetuiten Collegie van 'ftou-
v anen gedanst, 1736, in 1.2.mo 
— - 6.° kéfniation etc» (We

derlegging een* libel», ten 
titel voerende': de stem des 
vijzen en des volk»), 1750, 
in i2.«no. i_. 70 y^v e t ó . 

U. 

(•Levensbeschrijving vanSó* 
A,XE$)i bisschop van Semzt 
in S.y» en in l2.mo •—"8i* 
ö e Lettre* Persqnes, van 
goddeloosheid overtuigd , 
i ? 5 l , in ,12.110 — 9." f£it-
toire etc. Beknopte geschie
denis van het parlement 
van Partjs,,- gedurende de 
onlusten van het begin der 
regering van . LoDJWtjK 
XlV.y, 17.54, in I2.Wö Bft 
het lezen der hekelschriften 
van den abt GATJTHIBB,, kan 
men zich niet onthouden, 
van hem, als eenén man vol 
gal te beschouwen j » Al 
deze werken, zegt de schrij
ver der Trots Sièples, stier
ven naar mate »zij het licht 
zagen. Zijne genie ontvlam* 
ie zich enkel door de op-
bruischingzijner gal. Hét 
is niet aldus', dat men zijne 
tegenstrevers moet wederleg» 
gen. Indien men de;begaafd
heid der scherts niet bezit, 
moet men ten minste de taal 
der bescheidenheid en der 
rede voeren.'* 

GUüTHIER Of GAG3UTH1BR, 
-(• FiuNCïscirs LODEWIJK ) , te 
Parij's in 1696 geboren, om
helsde den geestelijken staat, 
werd doof den kardinaal DE 
NOAU.WES, in 17^8 tot de 
pastorie van Savigny-tur-
Orge benoemd , en ham de 
bedieningen derseelve waar 
tot in 1781, in welk jaar 
hij overleed.- Men beeft hem 
te danken: U° Traite etc. 
(Verhandeling tegen dedw 
ten en slechte liederen). -*• 
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2." tegen de- hlèederprqcht. 
3,° Réflexions etc: (Over
wegingen over de gezangen 
-«««' den advent)..— 4.°Ex~ 
plication etc. (Verklaring 
der acht zalig heden)*-— »,° 
'Homiliè'n over de 'Evange
liën. Eene maand voor zij
nen dood had bij afstand 
gedaan van zijne pastorie, 
om zich naar Val-de-Grdce 
ie Parijs te begeven» al
waar hij overleden is ; het
welk niet weinig heeft toe-
"gebragt, om de vermoedens 
te versterken, welke.men 
Van zijne tegenkanting tegen 
de besluiten der • kerk had 
«pgevat, hetwelk te betreu
ren is in éenen man, die 
«oo vele goede dingen gev 
SchreVen heeft, • 

'•'* GAUTHIER (Mejefvrouw),' 
te Parijs, in 1692 geboren, 
verbond zich in den ouder* 
dom van 24 jaren aan de 
Comédie Fratifaine, waarbij 
zij veel roem behaalde., Zij 
Was, zoo als zij zulks zelve *| 
zegt, in éene zee van ge
noegens gedompeld, toen ee
ne mis, welke rij den «». 

'«afkreeg^ om op den ver
jaardag harer geboorte te 
Ram» hooren, haar het denk
beeld, inboezemde, van het 
tooneel te verlaten» om zich 
aan God toetewijden; enden 
eigenden dag verzocht zij > 
ondanks de tegenkantingen 
harer ktmstgenóoten , <tf« 
«anr van datgene wildervte-
r»ghouden, hetwelke tn CP-

• M 

*& eigenzinnigheid üóm&en, 
on» eene afzondering(1723); 
en n» eenigen tijd ÏT» een 
religieus gesticht van ifcfa. 
connaig te 'hebben dóoyge-
bragt, begaf zij zieh naar 
Lyvnr alwaar zij, met eenea 
brief voorzien va» den eer» 
biedwaardigen IiANGUETi pas* 
toor van Saini - Svlpice, 
zich bij, den, aartsbisschop 
VrtEEBOi- aanbood"> M» haar 
in een gesticht der karme
lieten deed opnemen, en 
zelf hij de ptegiigbeid ha
rer gelofte-aflegging wilde 
tegenwoordig zijn, welke, 
na een en proeftijd van .drilt 
maanden, den 20v Januarij 
172& plaats had, te midden 

. van een en .verbazenden toe-
r vloed van aanschottwers. Z$: 

nam 'den naam aan van zus
ter AvevsTWA der bartti" 
hartigheid. Ofschoon pas 

, 32 jaren ond, bad zi} ech-
[ ter nooit berouw van haat 

godvruchtig besluit, en toon
de gedurende dertig jaren» 
welke zij in het klooster 
leefde, het voorbeeld aller 
deugden. Zij onderhielé 
eene gestadige briefwisseling 
met de koningin MARM I*se-
sïiNSKA, Wie haar met har* 
welwillendheid vereerde, 
Pau» BENEÖICTUS XHï.,'ha* 
haar, men weW niet, «nk 
welke reden, toegestaan , van 
zonder altrijer ïn de spreek
kamer te verschijnen; Zijf 
heeft zelve de geschieden» 
harer bekeering beschreven. 
Deze helangrijke ci> « « e f 
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houdende Memorié'n, komen 
voor in het 1« dl. , eener 
Compilatie, door LAPLACE 
onder dezen titel in het licht 
-gegeven: Pièces intéressan-
les etc (Belangrijke en wei
nig bekende siukken). 

- " GADTHIER (de abt I«ODE-
\viJK) , heeft zich eenen ze« 
keren roem verworven, door 

•het.uitvinden van verschil
lende leerwijzen, om den kin
deren het beoefenen der eer
ste grondbeginselen gemak
kelijk te maken. Hij wilde 
hen «al vermakende onder
wijzen. Dit was zeker hun 
zwak treffen j maar wij we
ten niet, in hoe verre deze. 
leerwijze geslaagd is. Op 

-zulke eene wijze verkregene 
kundigheden' moeten zeer 
naar het middel ruiken, dat 
js> zeer oppervlakkig zijn. 

-De proeve, zegt men, is er 
•van genomen te Parijs en 

ie Londen. De verzameling 
;der zoogenaamde onderwij' 
Zendespeten, bestaat uit 21 
deelen in 12.m? of in S.vo, 
met SL atlassen* Nog heeft 
men van hem: 1.° Legons 
etc. (Taalkundige lessen, 
volgens de leerwijze der ont
ledende tafelen), 1787", in 
8,w — 2.°Lepónsefc, (Aard-, 
rijkjskundig? lessen, door 
middel van spel)» 1788, in 
8.vo, lo'e u%. in-1811 * in 
ï2™o —, 3,o fiepons etc. 
(Tyd- reken- en geschied
kundige lessen) , 1,788, in 
S.v.o, 3eu!tg. 1811, 3 dl.n 
in l2,mo -^ 4,* Jeu e/c. , 

\$pel ter ontwikkeling dèr-
r. rede bij de kinderen). ~ 5,9 

Exposé etc* (Vertoog over 
de volledige Cursus der leen» 
zame spelen), Md^ in8.vo 
••— 0.° Methode etc. (Leef* 
wijze , om het denkvermogen 
te .ontwikkelen, en hetzelve 
tot deszelft eerste gronden 
terugtebrengen), in 8.V» — 
7.° Methode etc. (Leerwij
ze, om grondig de Latijn-
sche taal te leeren, zonder 
de regels der • zamengstel-

. ling te kennen), 1804, 2 dl.n. 
in 8yo,~* 8.° Methode etc. 
(Leerwijze om de jongelie
den in df Fransche zamen-
stelling te oefenen, en om 
er hen trapswijze toe vpor-
tehereiden), 1811, 2 djnjn 
12.mo ,—, 9.9 Traits etc. 
^Kenschetsende trekken ee-

,ner slechte opvoeding, of 
.handelingen en redenerin
gen , strijdig met de be
schaafdheid , en als zooda
nig , zoowel door dé oude 
als nieuwere zede - meesters 
beschouwd), 1812, in 18.""» 
Dit is een uittreksel van 
zijn zedelijk spel, te Lon
den in bet licht gegeven. 
Hij overleed tb Parij*, in 
1818. 

* GAUTHIER OE LA PEYRO* 
N1E ( N. ) , oud beambte aan 
het ministerie van buiten-

, landsche zaken in Frank
rijk, werd in 1740 geboren. 

'. Hij volgde den loop der Fran
sche omwenteling, zonder 
zich echter door te -hevige 
gevoelens al te zeer te doen 
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opmerken. Deté gematigd» 
heid was zijner bevordering 
nadeel ig , en bij verkreeg 
tnet moeite den geriugert 
post van proeflezer aan de 
zoogenaamde hationale-druk-
kerij. Hij ondernam vervol
gens vele. reizen, en over* 
leed buiten lands in 1804. 
Men heeft van hem: 1«° 
Vojfage de M. P. S. PAt* 
LAS etc. {Bette van M* /*• 
,S. PALLAS, door verschil* 
lende gewesten van Rusland 
en*het noorden van Azïè'-W 
uit het Hoogduiischj 1789* 
1793, 5 dl.n in 4 » en l dl. 
met platen.—2° £*saihis-
torigue fetts.* (Geschied* èh 
taalkundige proeve, over den 
Haat van Genua) t 17941 in 
8.vo — 3.° Vogagê «?» Is-
lande (Reize door IJsland, 
op bevel van Z. M. den ho
ning van Denemarken), uit 
het üeensch vertaald, D:o* 
lassen en Pwlzen, 1802, 
5 dl,n in. 8.Vo ene een atlas, 
in 4.w De twee laatste dee^ 
len zijn van M. BIOBNBVOÖ 
van Noorwegen* 

-. " GAUTIEB (HüBÉBTÜs), 
Ingenieur des konings van 
Frankrijk, te Niiïes, den 
21 Aug. 1660 geboren. Eerst 
was hij geneesheee daar na 
beoefende bij de natuur- en 
wiskundige wetenschappen, 
en was «wak genoeg aan de 
sterrewigcheïarfr geloof te 
hechten. Tot InipecteUï-
generaal der bruggen en 
grootè wegen ïinofemö, rmm 

Hij veel deel aan? de werken 
toor het kanaal van/Janywe-
doc, GiUTiBB, alhoewel 
protestantse!), stond in vriend
schapsbetrekkingen «net den 
bisschop FüECfltetó, .die hem, 
in 1689 bekeerde: deze be»* 
keering échter scheen niet 
opregtelijk te zijn geweest,, 
daar hij te Pary* als zoo
genaamde filosoof» den 27 • 
September 1737 overleëdè 
Hij heeft een aantal merken 
nagelaten, waarvan de voor
naamste zijn; 1.° Traite des 
JFarlifiiïatibns (Verhandelin-
ge» over de veslipgieerken) * 
Lyóh, 1685, in I2.mö — 2/",., 
Traite des-armesêfeu (Ver
handeling over de schiet-
werktuigen alt kanonnen 
enz.), ib. —• 3," J)is»erta-> 

s tions iutlëseaux etc.(Ver-
handeling over de tkineraal 
wateren van honrbonwles-
Bains); Troyes-, 171&, iii 
8.vo -i- 4.° JSfouvellet cmi-

Jecture* phpiqttes etc* 
(Nieuwe natuurkundige git* 
singëtt omtrent de gesteld' 
heid van alle bezielde lig-
chamen}j Meaux, 1721. ~? 
5.° La Bibliothégüëeic.(Bi-
Mitttheëh van oude en nieu
we wijsgëeren enz.), 1722, 
1733, 1734, 3 dl.n in 8.v* 
6.* Nouvelle* (pnjecturer 
sur etc. (Nieuwe gistingen 
omtrent den aardkloot) ± ib. 
—.'7.° Histoirë de mme* 
etc. (Gesèhiëdènit der stad 
Nitües ëft harër oudheden): 
MmesV 1724, m # . v o - 8 , 0 

Traite iè ta caWtrüclUn 
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fif.e. (Verhandeling oter het 
leggen der wegen, zoowel die 
de f Romeiüenais der heden
daagse he enz.); Parijs ,1715, 
4.e«itg , ,1751. - V . T r f l » . 

j té des ponts (Verhandeling 
over de bruggen, enz ) , iPa« 
rijs, 1716, in 8.vo met 26 
platen enz. GAUTIEK was 
éeh tijdgenoot van VAUBANV 
van wien hij alle grondbe
ginselen als ingenieur niet 
goedkeurde» de zijne echter 
Werden dikwijls wederlegd. 
Hg vervaardigde de kaarten 
van de bisdommen, Toulou* 
sé, Beziers, Agde^ Nimes, 

"'' [,Vsez, en die van Alais," 
die niét is uitgegeven. 

* GAÜTIER DE SlBERT(iV), 
( een Fransch geschiedschrij

ver , in 1740, te Tonnèrre in 
Bourgondië geboren , kwam 
a-roegtijdig te Parijs, al
waar hij zich geheel aan de 
ntudie toewijdde. Door zij
ne werkzaamheden verdien-
<Ie hij in 1767, om tot lid, 
der akademie van opschrif
ten en schoone letteren te 
worden aangenomen, wel kei-
verzameling hij met verschei-

,4ene, heiangrijke Memorien 
verrijkt heeft. Nog heeft 
inen van hem: 1.° Varia-
t]on*„ eic* (Veranderingen 

- yf Fr arische monarchie in 
denelf» staatkundig burger-
Mk en krijgskundig bestuur 
°J geschiedenis der regering 
van FrankHjk, van CLO-
:wrsm,. tot op den dood 
mn Limmvuz JCJVé), P*-
t$8rJJGÜ _ 1739/4 di,,, 

in J&m° Deze belangrijke, . 
en met nauwkeurigheid en 
duidelijkheid geschrevene ge
schiedenis, schiet echter in 
oordeelkunde te kort, en de -
schrijver . Iaat de bronnen, 
onbekend, waaruit hij zijne 
voornaamste daadzaken geput 
heeft. GAÜTÏER heeft ech
ter zorg gedragen, er de 
formulieren van MARCUM'trs, 
de Ca'pitularia's van KAKEI. 
den Grooie * de,instellingen . 
van den heiligen LODEWIJK , 
in te verklaren, en door 
aanleekeningen op te helde
ren. ~ 2.° Vie etc, (Le-
vensheschrijving der keizers 
TiTVS Axtoxwtrs én MAR-
cvs AÜRELIÜS), 1769, in 
12.mo e- 3.° Histoire etc, 
(Geschiedenis der koninklp-
Ae hospitaliste en militaire 
orden van den fieiügen LA
ZARUS van Jeruzalem en van 
ónze IJieve Vrouw van den 
Berg Carmel), huik en Brtts-
tely 1775 , in '4.tQ GAUBERT 
DE. SIBERT is te Tonnèrre in 
1798 overleden. ' 

GAUTRUCHE (PETRUS)» te 
Orleans , in J 602 geboren , 
werd Jesuit in 1624, en 
wijdde zich geheel toe, aan 
de beoefening der, schoone 
letteren, der wijsbegeerte en 
aan het onderwijs der jeugd. 
De Heer HUET noemt hen» 
vir dvffusa eruditionis. Hij 
heeft meer dan dertig jaren 
in de stad Caen onderwe
zen, en is aldaar den 30 
Mei 16*1 overleden. Er.bft-
staat van" hem? 1.° Cour» 
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etci (Verhandeling, over, de 
wijshegeerte en de-wiskun
de'), -r- 2,° ffUloire etc. 

• {Geschiedenis der dichtkun
de)* —-; 3.p Histoire Sainte 
(Geioy de geschiedenis), •waat-
van de I3.e uitg. is van 
1692, 4 dl." in l2,"io : 

- ;; GrAVANTUS ( ÜARTHÓLOMEUS), 
raadgever van de Congrega
tie ; der kerkgebruiken , en 
Overste der Barnabieten was 
van MUnne, en overleed te 
Rome, in 1640. Hij is voor
namelijk bekend door zijne 
Verklaring over de rnbrie-
kan van het missaal en van 
het lioomsche getpdeboek 
(Brevier) i een Werk vol ge
leerde nasporingen > én «eer 
geschikt, om de waardigheid 
en regelmatigheid der heili
ge plegtighiden te onder
houden. De bijzonderheden 
schijnen den mannen der 
eeuw ongetwijfeld zeer on

verschillig toe, maar de die
naren des Heeren, met ijver 
voor zijne dienst bezield, 
lezen hetzelve met even p o 
Vele belangstelling als nut. 
De schrijver verzuimt som
tijds, dé letter- of geschied
kundige redenen der pleg-
tighcden, om geheimzinnige 
overwegingen te maken; hij 
had behooren te trachten, 
om bestendiglijk beide met 
elkander te vereenigen. De 
beste uitgave van dit werk, 
welke ter beoefening geschikt 

- i s , is dïe van Turïii, met de 

aanmerkingen van MKRATI 

1736 tot 4749, 15 dln in 
4»to, met platen. " Deze aan
merkingen zijn naauwkeurig, 
bondig, eh vullen diegene 
aan, welke aan GAVAISTUS 
ontsnapt zijn. Nog heeft 
men van hem: Manualeepis. 
coporum, 1647» in 4.0, en. 
eene Verhandeling over de 
Kerkvergaderingen der dio
cesen, 1639, 

GAVESTON (PE'TOUS WE) , 
een gunsteling van EOUAHD 
II.,, koning van Engeland, 
in J307 > .was de zoon van 
een tiaskonjesch edelman, die 
groote diensten aan EDUAKO 
I. bewezen had. Hij werd 
bij den jongen1 Vorst opge
voed , die na den dood van 
zijnen vader, tot de kroon 
gekomen zijnde, aan dien 
gunsteling het graafschap 
Cornwallis gaf. Na verloop 
van penigen tijd stak die 
vorst naar Frankrijk over, 
om" in den echt te treden 
met isABBLLA, dochter van „ 
PHIUPPI/S den Schoone, en 
gaf gedurende, dien tijd net
bestuur van zijn tijk aan GA
VESTON over. De verheffing 
en de trotschheid van dien 
gunsteling verwekten den 
haat en de afgunst der groo-
ten , aan welke het geltikle, 
hem te doen verbannen, 
maar zulks was enkel voor 
eenen lijd. De koning, die 
hem niet kon missen, liet 
hem terugkomen, om henk 
aan zijne nicht, de zusier 
van den Graaf van Glocef 
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schieten in vindingkracht e» 
nadruk te kort; het slot der-
zelve is niet gelukkig» en 
de overwegingen zijn al te 
lang. Nog heeft'men van 
hem: ï .° HerdenzangeK, 
Men verkiest dezelve boven 
al de andere voortbrengselen 
van GAY. fye herders zijn 
noch salet-jonkers, noch vlèi-
jers zoo als in veleFransche 
herderszangen. --* 2.p Ver* 
schalende gedichten* 1716, 
2 dl»»» in ra.ino Er komen 
er vele in foor, die eetie ge
lukkige en aangename wen
ding hebben. GAY was zacht, 
bescheiden, edelmoedig, 
maar zoo Verregaande ortge-
voefigi dat zijne zaken daar
door in wanorde geraakten, 
Na verscheidene wisselval
ligheden, mi in de weelde, 
dan in de bekrompenheid », 
overleed hij in 1732» bijeen 
Efigelfich Heer, die sedert 
eenige jaren milddadiglijk in 
al zijne behoeften voorzag* 
| De beste voortbrengselen van 
GAY, zijn twee dichtstukjeg 
de Waaijer en Trivia»of & 

. kunët t om dóór de straten van 
honden te wandelen. DIANA, 
een herderszang, en zijne/fa» 

a beien. Zijne Blijspelen bê-
ziten weinig verdiensten. O-
ver zijne Opera, de Bede
laar», waarvan déheïdért een 
gaauwdièf en eene hoer zijn , 
willen wij niét spreken]. 

ter uit te huwen, en bewoog 
de Grooten des rijks, om 
deze terugkomst en verbind-
tenis goed te keuren, GA-
VESTON scheen, er niet gema
tigd door te zijn geworden , 
en zijn slecht gedrag nood
zaakte de Grooten des rijks 
andermaal tegen hem zamen 
te spannen. Zij bragteneen 
sterk leger op de been, ver
volgden hem gewapender
hand en maakten zich mees
ter ;van zijnen persoon. Toen 
de koning vernam, dat hij 
gevangen was genomen, gaf 
hij het verlangen te kennen 
van hem te willen spreken, 
maar de Graaf van WAR-
WICK , door de beléedigingen 
welke hij in het bijzondere van 
hem ontvangen had, gebelgd , 
liet hem in 1312 onthoofden. 

GAY (JOANNKS), een En-
gelsche dichter uit'de provin
cie Devonshire, werd reeds 
vroegtijdig tot den handel 
opgeleid; doch hij liet den-
zelven weldra voor de dicht
kunde varen. In 1712 werd 
hij tot secretaris der hertogin 
vanMonmoulh benoemd. In 
1714 vergezelde bij den Graaf 
van CiMREDoN naar Hanover i 
maar nadat die Heer zijne 
posten had nedergelegd, 
kwam hij in Engeland terng, 
en gaf Treur- blij- en zang-
•pelen en Fabelen in het 
licht; deze te Londen in 
1753, in 2 dl.n in &.vo met 
wlaten gedrukt, zijn )door 
Mevrouw' KERAMO in het 
Ransch vertaald. Dezelve 

* GAY-VEBNON (LEONAft-
Bus), constitutionele bis-
échop, werd te SainhLeo-
nardt in het hmoutijmehe 
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In/1748 geborent In het be
gin der omwenteling, waar* 
Tan 

hij een der heetste deel* 
nemers was, was hij pastoor 
van Conpreignac, HijwercJ 
tot constituiioneel-bisschof, 
van (Hdute-Vietine benoemd 
en den 13 Maart 1791, ge
consacreerd. Door zijn de
partement • tot afgevaardigde 
in de wetgevende vergade
ring benoemd, ondersteunde 
•hij er het voorstel van zijn' 
ambtgenoot TOBNÉ, waarbij 
het geestelijk gewaad werd 
afgeschaft. GAY-VERNON gin£ 
zelfs, nog verder dan TORNE 
en, om tot voorbeeld te strek
ken, legde hij den 6 April 
1792, op Goeden-Vrijdag, 
zijn' ring èn staf in het bu
reau van den voorzitter ne-
derf Deze hulde aan de de
magogische grondbeginselen 
toegebragt, maakte hem 
waardig tot lid der conven
tie te worden gekozen* Een 
priester zonder godsvrucht, 
kon niet anders dan aan elk 
gevoel: van vroomheid en 
regtvaardigheïd vreemd zijn. 
Ook stemde hij zonder uit
stel en zonder beroep op het 
volk, voor den dood vanLo-
»Rwmc XVJ. Toen GoBEt 
en vele,, andere constitutio
nele bisschoppen en pries
ters zoo binnen als buiten 
<le vergadering, hun geloof 
verzaakten, schreef GAY-
VEUNON eenen brief aan de 
conventte, waarin hij onder 
anderen verklaarde, dat hij 
dien oogenblik reikhalzend 
had te gomoet gezien» en 

dat hij aan l̂e stern der re
de , PhiloMophie en vrijheid 
gehoor verleende. Dè bis
schop GAY-VERNON met deië 
onchristelijke geloofsbelijde
nis niet tevreden , schreef 
daarenboven aan zijn depar
tement, zeer goddelooze brie* 
ven, die geschikt waren, 
dé gemoedéren en; de zeden 
steeds meer en meer te, be
derven. Vervolgens, sprak 
hij in de conventionele ver
gadering ten voordeele van 
den wreednardigen CARRIER» 
en rangschikte zich onder 
de hevigste vijanden der '<?*« 

' rondijnen. Toen hij I i d van 
den raad der vijfhonderden 
was geworden, ondersteunde 
hij de verbeurdverklaring van 
den 18 der maand frnctidor, 
en eischte de verbanning der 
edelen. In 1798 ging hij 
uit dè vergadering en werd 
tot consul te Tripoli be
noemd, maar hij wees deZft 
zending van dé hand» en 
werd bij voorkeur geheim-
schrijver der consuls, die 
zich naar Rome begaven. 
Niets had men beter kunnen 
uitdenken, dan eenen afge-
vallenen bisschop naar dé 
hoofdstad der Christenwe
reld te zenden. BossAL.een 
ambtgenoot van GAY-VKRNON , 
had deze bediening reeds 
waargenomen. GAY-VERNON, 
hetzij uit schaamte of uit 
knagingzijns gewetens,han
delde te Rome niet met dien 
repnblikeinschen ijver, wel
ken het bestuur verwachtte, 
want toen hij weder in den 
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raad der, vijfhonderden was 
gekozen, stond men hem niet 

•- toe.; er zitting te nemen. 
De wet van a\en J>2 FJoréal 
werd 'op hem toegepast, en 
men verklaarde hem verval
len van dentitel van F ransch 
Burger , omdat hij 'eenen post 
te Rome had aangenomen» 
&!errvérbpod hem zelfs, zich 
'in J&ankryk of eenig ander 
gewest, door de republikein» 
-scbe wapenen bezet, op te 
houden. Bij de verandering 
die in Junij 1799 in het bc • 
stuur voorviel, werd GAY-
VERNON naar Pixrijs terug 
geroepen, waar hij tot qom-
jnissarisrgeneraa! 'bij het be
stuur der Somme werd be-
iioemd. Zich zelven in al
les 'gelijk blijvende, schreef 
hij den 17 visndêmiaire $s« 
jaar, (7 October 1799) in 
zijne hoedanigheid van com
missaris ; eenen brief aan 
het. stedelijk bestuur van Ab* 
beville,waarin hij zich, be-
kJaagde, dat men aldaar devie-

1 ring, van èene lijkdienst voor 
PiUsVL had toegestaan , het
welk hij de ongelóofèlijkste, 
ongerijmdste, onzedeiijksfe 
handeling en geheel strijdig 
noemde, met da beginselen 
der omwenteling; hij voegde 
er bij, dat JPJUS Vl . een 
goddeloos man was , waarop 
Rome ze/f t in zijne vernede
ring yMet verachting neder 
zag > die door alle persoonlij
ke ondeugden omringd was, 
en- dien eene schandelijke 
•overdaad en melde veracht 
iemk gemaakt had. -GAY-. 

-VERNON kon zich voorzeker 
•met niet meer ongerijih.de en 
groover goddeloosheid uit
drukken. Zijne ambtgenoo-
ten zelve, werden er door-
geërgerd, en riepen in hun. 
dagblad Anna/es dé la Re-
ligiqn IX dt)2± b,\J aarboe-

'henvan de Godsdienst) uit* 
Men moet bekennen, dat een 
afgevallen bisschop, een lage 
schelm is. Na den 18 bru-

• maire., den dag, waarop Bo- . 
NAPARTE , zich van het gezag 
meester maakte, tram GAY-
VERNON zijn ontslag. Mij 

'begaf zich naar een land
goed nabij Jjttitoges,, vt»&t 

'hij zich als: geheel vergeten, 
«gedurende de regering van 

BONAPART*: ophield. Bij het 
tweede herstel van zaken, 
werd hij niet begrepen onder 
dé wet tegen de konings-. 
moorders,. omdat hij de bij
gevoegde akte niet had ge-, 
teekend,waarbij NAPOLEON, 
toen hij in Frankrijk terug 
kwam | veiligheid aan de 
Jaköbijhên scheen te ver-
lëenen (zie FOUCHÉ...)» Het... 

• gedrag van GAY-VBKNON se-, 
dert zjjne aftreding/tot aan 
zijnen "dood, scheen .onver
klaarbaar. Bijna ten zelfden , 
tijde, dat hij grondbeginse
len koesterde, die geheel 
strijdig waren met de gods
dienst, was hij in de Mis 
tegenwoordig, ging de zie
ken.-op het land niet alleen 
opzoeken, maar bragt hqn 
hulp toe, en schreef aan 
eene zijner nichten, tfians. 
geestelijke dochter bij de 
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| Clarissen van Tjimoges•", brie» 
; ven vol yan zalving., Toen 
) de staat zijner gezondheid 

bedenkelijk werd, kwant zijn 
"pastoor (die van Moib&anez) 
"hem opzoeken en noodigde 
hum uit te biechten: God 
Zul' er itij voorzien-, aht-

I woorddfc de zieke*; Toen de 
j pastoor er bij voegde, .dat, 
| ingeval hij aan hem niet wil». 
j 4e biechten , hij een' anderen 

priester konde kiezen, ant
woordde GAY»VERNON : noch 
aan u , noch, aan een' ande* 
Ten. De pastoor keerde get 
heel Verslagen óver de ge * 
vaarlijke hardnekkigheid van 
•den zieke terug, die den 
20 October 1«22 in den OU-

./derdom. van 74 jaren over
leed , een testament nala* 
tende., waarbij hij verschei-

. dehe giften aan godvruchtige 
huizen deed,. hetwelk niet 
Jxiin tegenstrijdig was , als 

j zijn vroeger gehouden gedrag 
onbegrijpelijk was 'geweest. 
Zijn lijk werd niet naar de 
kerk ovêrgebragt, en zijne 
bloedverwanten deden het 

•«ónder eenige plegtïghèid ter 
aarde bestellen. Twee zjj-

j ner broeders, priesters en 
v pastoors, gelijk hij, waren 

evenzeer der omwenteling, 
toegedaan ; een hunner, Jv-
• conus, had- een hiivvelijk 
aangegaan'', /was pastoor te 

.Einay en. bevond zich bij 
• het overlijden van LEONAR-

nus. Deze broeders moet 
men niet verwarren meteen' 
vierden, GAY, baron van 
VERNÓN, olfieier der genie , 
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ften achtenswaardig man; se
dert eenige jaren overleden', 
die in onze staatsverande* 
ringen geen het minste deel 
had genomen. 

, GAYOT DE PlTAVAt,(FlUN-
ciscus), werd te Lyon in 
1673 geboren, zijn vader was 
raadsheer bij het lahdsgeregt 
dier stad* Hy aanvaardde de 
kleine kraag, die hij echter, ' 
wéldra weder aflegde, om, 
het Voorbeeld zijner broeders 
te volgen, die beide in dieast' 
waren*. Even ,zoo min ge
schikt voor den militairen 
als voor den geestelijken 
staat, deed hij zich in 1723 
tot advokaat aannemen, en' 
trad in den echt. Daar zijne 
welsprekendheid voor de ba
lie niet zeer slaagde, en hij 
slechts eene middelmatige 
fortuin bezat, zoo begon hij 
het eene boekdeel na het 
andere in het Jicht te geran, 
tot aan zijnen dood in 1743 
voorgevallen, na gedurend* 
40 jaren met aanvallen van 
beroerte te hebben gewor
steld. Men kan op PITAVAI. 
toepassen , hetgene, wat Ï.A 
BBÜYÈRE van zekere schrij•* 
vers gezegd heeft. » Er zijn, 
indien ik het durf zeggen , 
ondergeschikte geesten, 4ié 
enkel schijnen gevormd te 
zjyn, om het zaakrégisterof 
het magazijn aller voort
brengselen van andere geni
ën te zijn. Zij zijn letter-
dieven , vertalers, Compi
lators; zij denken niet, 
maarzij zeggen hotgene, wat 
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anderen gedocht hebben ; etf 
daar de Keuze der denkbeel
den, eehé uitvinding i s , zoo 
hebben zij dezelve slecht 
en onnaauwkeurigi Zij vér-
halen veel eer, vele dingen 
dan uitmuntende dingen." 
Dit afbeeldsel is dat van 
PITAVAL Zijne werken zijn 
er eéne geloofwaardige ge
tuigenis van. De voornaam» 
gte derzëlve zijn: 1.° Rêla~ 
lion etc» {Verhaal der Veld-
togten van 1713 en 1714), 
zeer slecht ontworpen, vol», 
gens de Meinoriën van den 
maarschalk DE ViiAAaS. — 
2.* F Art etc. {De kunst, 
om den geeft al vermakende 
te versieren), 2 dl.n in 12^0 
eene verzameling van kwink-* 
slagen, eerder geschikt om 
den smaak te bederven, dan 
om liet geheugen te verrijd 
ken. — 3.° Les Causes etc. 
(De beroemde oorzaken),20 

, dl." in la.roo, eene verza
meling, die door haar doel 
belang verwekt, maar die 
door den flaauwen, kruipen
den , verwarden , ! duisteren 
stijl des compilators, door 
de dichterlijke en prozaïsch» 
beüaelingen, waarmede Wj j 
dezelve als doorzaaid hééft, jj 
door de tallooze uitvveidin- • 
gen , door de slechte keaze j 
der bouwstoffen, door een 
overtollig, ijdel en plat ge
snap, walgt. De Heer GAR-
SAUI.T heeft de 20 dl« der 
Beroemde Oorzaken ,. in^én 
deel verkort,rondes dezen , 
titel Faitteic, {Hoofdzaken 
der beroemde en belangrijke • 
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oorzaken). Het vervolg va» 
dit werk , heeft de vorm van 
een dagblad en eenèn, gere
gelden gang aangenomen, 
waarbij het oordeelkundig 
publiek niets gewonnen heeft. 

. GAZA : (THEOPORÜS) , een 
|. dier geleerde Grieken, welke„ 

na de inneming vanv Kon* 
MaikUnopeli de wijk naar 
Italië namen, was ran f hes» 
salonika. Hij vond in den 
kardinaal BKSSARION eenen 
vurigen beschermer , die hem 
in Kalabrië'•;'. een beneficie 
verschafte. Deze Griek leer* 
de het latijn zoo wel en zoo 
vaardiglijk, dat hij de schoon
heden dier taal gevoelde, 
even als degene, die dezelf

d e langen tijd beoefend had
den. Hij overleed te Rome 
in 1475,' in den ouderdom 
van 80 jaren., Men zegt, 
dat hij eens aan SIXTUS XV» 
«enige zijner werken aanbie
dende , die Paus hem slecht», 
een zeer gering geschenk 
deed. GAZA wierp hetzelve 
uit spijt in den Tiber, en 
zeide geheel in toorn ontsta
ken , * dat de geleerden zich 
de moeite niet behoeven 
te gevenc,. van naar Rome te 
gaan, wijt de-SHiaak er gey 
heel be3óisvea; was, en de • 
vetste ezels er het beste -
graan' weigerden": platte en 
grove smaadwoorden, die , 
mogteo dazelve naar waar
heid ïijnr, e*n «eer ongun
stig denkbeeld van zijne in
borst • • ssauden-. geven , * doch 
men hééft alle redenen, om 
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dezelve i*i twijfel te trek
ken. Er bestaat van hem: 
l.° eene Vertaling in ;het 
latijn van de geschiedenis 
der dieren door? ABISTOTE-
ïiKs. Dit is eéne der eer
ste vertalingen, in welke 
men <len geest van den Griek-
scheri wijsgeer, door de A-
rabieren en Scholasfikers , 
wanstallig gemaakt, heeft 
kunnen erkepnen'. —- 2 ° Eerie 
tfrieksche Spraakkunst, in 
# V 1 5 4 0 . -: 3.° De .Ver
taling van de Geschiedenis 
der planten door THEOPHRAS-
Ttis. -~ 4v° Die der Zelre~ 
gei* (Aphürimen) van HIP-
TOCBA,TES. •— 5.° Eene Ver» 
taling in het Grieksch van 
den droom van SCIPIO , en 

'van de Verhandeling rfeSe-
nectute van CICERO enz.' 

GAÜAIGNES (JÖANNES >AÜÏ 
WNms), kantmik vart den 
H« BEN'EDÏGTÜS van Parijs, 
t e Ï W o w r e , den 23 Mei 
1717 geboren, heeft samen
gesteld en in het licht gege
ven : Annates etc. (Jaarboe-
hen der maatschappij van de 
zoogenaamde Jêsiiiten), 5 
«ware dl.n, in 4.», 1764 en 
volgende jaren. Dit werk 
fewam in het licht onder den 
verbloemden naam van EM-
MAlWEfc RoBEBTUS OE Pw» 
tiBKBT, oud fianonik der 
kerk mn Tonlonse. A'* ' s 

eene Verzameling van al wat 
er beleedigends tegen de je-
«uiten is geschreven. Men 
beweert,^ dat behalve deze 
vijf deelen, GAZAIGNES er 

drie andere in gereedheid 
had gebragt, die niet min-
der beleedrgend waren»doch 
die niet in hét licht *ijn 
verschijnen. Voor het ove
rige spaarde hij niets, om 
zijn lasterschrift volledig te 
maken, Hij-ondernam, zegt 
men verscheidene reizen, en 
voornamelijk die van Wee* 
«e», in de hoop van zich 
nieuwe bijzonderheden te-
verschaffen, in den • geest 
van diegene, welke hij reeds 
verzameld had. Men vindt 
echter in deze compilatie, 
eenige berigten betrekkelijk 
die beroemde maatschappij. 
De abt GAZAIGNES overleed 
den 29 Maart 1802. Of
schoon hij een appelerend 
Priester was, had hij ech
ter de burgerlijke Constitu
tie der Geestelijkheid afge
keurd. 

GAZEM.r, prins van Apa-
mea, en landvoogd van Syriè' 
voor den sulfan van Egypte y 
verzette zich in den begin
ne tegen de Turken ; maar 
diende dat TOMAN-BET, »ijn 
meester, door SEÏ.IM in 1517*, 
gevangen genomen en ten 
dood gebragt was, riep hij 
de zachtmoedigheid van den 
overwinnaar in, en behield 
het bestuur van Syrië. Na 
den dood van SEMM, tracht
te GAZ-EKM , den landvoogd 
van Egypte, GAÏER-BEV, te 
bewegen, om de magt der 
Mamelukken te herstellen;, 
maar deze deed zijne afge
zanten sterven. Ondank» dit 
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berigt ,• leverde GAZELLI den 
Turken, onder den Paeha 
TERHAT, bij Dumaskus, slag. 
Dapper strijdende, sneuvel
de hij in 1550. 

GAZKT ( W U I W ) * kano-
nik van Aire, en pastoor 
van A/recht, zijne geboor
teplaats, overleed in deze 
laatste stad , den 25 Augus
tus 1612» in den ouderdom 
van 58 jaren. Men heeft 
van hen»: 1.° Hisloire etc. 
(Kerkelijke geschiedenis der 
Nederlanden), 1614 , in 4. t 0 

.— 2.° Vies etc. {Levensbe' 
schrijvingen van Heiligen), 
Beims, 1613 , 2 db», in 8.vo; 
en vele stichtelijke boeken. 
Het ontbreekt den schrijver 
aan ecno gezondene critiek 
en zijn stijl, is ongekuischt. 

GAZET (AIAKDUS), een Be. 
nediktijner van Saint-Vaast 
te Atrec/tt ,< zijne geboorte
plaats , proost van Sint-Mi-
eikel bij die s tad, onder
scheidde .zich doorzijnegods-
vrucht en zijne kunde; hij 
overleed in 16*26, in den ou
derdom van 60 jaren, na 
eene goede uitgave der wer
ken van C.issiANUs , niet op
helderende aanteekeningen , 
in Het licht te hebben ge
geven, Alrecht, 1628, in 
ïol. j Leipzig, 1722, in fol. 
Deze wordt het meeste op 
prijs gesteld. 

GAZOLA (JOZEF) , een ge
neesheer van Verona, al
waar- hij de Akademie de-

glUAletofili opriglte, over!» 
leed in 1715, in den ouder-
dom van 54 jaren , heeftee
nige geneeskundige werken 
in hét licht gegeven; onder 
anderen : 11 OJando ingan-
nato da" falsi medici, ƒ*<?-
rosa; 1716, in.8.vo Hij 
bekent er in , dat de ziekeij 
even zoo dikwijls van- dé 
geneesmiddelen als van de 
ziekten sterven, en leert ,om 

• zich van geneesmiddelen to 
onthouden. 

GÉBELIK (ANTONIUS COURT 
DE) , te Ijuusane geboren , 
was lid van verscheidene 
akadetniën, koninklijk Cenr 
sor, te Parijs , den 13 Mei 
1784 overleden, heeft in het 
licht gegeven; I.° Histoire 
etc, (Geschiedenis van den 
oorlog de-r Cevennes), 1760* 
niet zeer naauwkeurig, en 
in cenen stijl geschreven * 
welke niet-die der geschie
denis i s , 3 d l n , in 12.™? 
— 2.° Le pafriole etc. {De 
Franxche en onpartijdige 
Vaderlander), 1753, 2.4.1.»,' 
in 12,m<>,' deze laatste hoe
danigheid is bijna nooit die 

' van den schrijver , noch zijn 
geest was kalm , noch zijne, 
rede standvastig genoeg,om 
dezeh'e 'te verkrijgen» — 3." 
Le Monde primitifetc^ {De 
oorspronkelijke wereld ont
leed en vergeleken met de 
nieuwere wereld, in hare al-
legoriscïie genie, en in de 
allegoriën, waartoe deze ge
nie geleidt, beschouwd), 

g Partj's, 1773 — 1774, 2 
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dl.n, in 8.vo. het werk van 
eenen zwakken, Hgtgeloovl-
gen en hersenschimniigen 
geest; een zamenweèfsel van 

• willekeurige én beldgchelij-
kè vereenigingen, op eene 
verwarde, geheimzinnige en 
buitengemeen aanmatigende 
wijze geschreven. Wijsgce» 
ren, die hetzelve niet beter 

' verstonden, dan het overige 
publiek, hebben het ge
prezen, wijl Het op meer dan 
eene plaats.»' de gewij de ge-
géhiedenig, en de yerkrege-
ne kennis, betrekkelijk den 
ouderdom en de schepping 
'der wereld, scheen te be
spotten ; maar de ware wijzen 
hebben, er een voorwerp van 
bespotting van gemaakt; een 
hunner heeft hetzelve ver
geleken met het werk van 
POSTEL, getiteld? La ülef 
etc. (Oe sleutel der verbor~ 
genheden, sedert het begin 
der wereld.) Een gematig
de Criticus (de abt DEFON-
ÏENA.Y) heeft er op de vol
gende Wjjze over gesproken i 
* Openhartig bekennen wij, 
dat wij het werk van den 
Heer COÜRT DE GÉBEMN » 
hetwelk hem bij zekere per
sonen zoo beroemd maakte, 
niet kunnen kenschetsen. Wij 
hebben er iets van gelezen, 
en, zjjn bij het gezigt van al 
dje ingebeelde stelsels, die 
bedelachtige gissingen, en 
die onnutte woorden, daar 
het boek Vol van is, er voor 
terug gedeinsd. Doch Wel* 
ligt is ?aiks' otwie schuld. 

indien wij den geest niet 
mogten hebben van te bewon
deren," — 5,° iïimireete, 
(Natuurl&ke geschiedenis 
der Spraak, qf Beknopte al-, 
gemeene Spraakkunst)** 1776. 
in 8.vo; uit de Oorspronkelfj» 
ke wereld ontleend, en welk* 
verdienste bij gevolg naaf hel 
voqrgaande werk moet bere
kend worden. De smaak van 
den Heer DE GÉBELIN voor de 
zonderlinge en romanesk» 
denkbeelden, was de oorzaak 
van zijnen dood. Het dier* 
lijk magnetismus door een* 
Duitschen kwakzalver Mes» 
HIER genaamd, te J&cgiVge» 
predikt en uitgeoefend, wond 
zijne verbeeldingskracht, 
zoodanig op, dat hij dezelv* 
niet meer kon bedwingen» 
Hij magnetiseerde zich* zoo 
wel, dat hij op twee schre
den af stands van de plaats, 
waar hij *ijn« nieuwe kunst 
uitoefende, verstijfd neder-
viel. Kort voor z|jnen dood 
had hij hevige geschillen 
gehad, met eenen zekeren 
CAIMAVA, over het voor
zitterschap in een weten-
schappelijk kransje, Musêeée 
la rue DaupAine genaamd, 
en besteedde hij, om zich 
in deze ingebeelde waardig
heid te handhaven meer da» 
15,000 livres, hetwelk nipt 
weinig toebragt, om de som 
der schulden te vergrooten t 
welke hij bij zijnen dood na- ..,.' 
liet. Men heeft hef volgen-
de grafschrift voor hen» ver
vaardigd J 
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Ci-git «ft pauvre ÖÉBEMV, ,' 
• Qui parlait grcc, hebreu .latin., 

Admirez totis sori heroïsme: 
tl fut martyr du magnetisme. 

Dé graaf van AWBON , heeft 
zijn lijk doen opdelyen,, ten 
einde hem een praalgraf in 
zijnen tuin. «fterigtcn •:•? 

GEBEH (JOANNES), een be
noemde Arabische alchimist,. 
wiens, .ware naam is' AKON 
MopssAH DJ AFAR AL SOFI , 
was van Ha»rau in Meso-
potamië, en leefde, volgens 
ABOÜLFEDAJ in de 8.e eeuwi 
Men heeft van hem verschei
dene werken, waarin.men vele 
scheikundige proeven, en 
zeifs diegene aantreft, welke 
nien thans voor nieuw doet 
doorgaan. De beroemde BOEK-1 

HAVB spreekt in zijne schei
kundige instellingen met 
achting over dezelve. De 
Abt LENGLET•,. nu; FRESNOY 
heeft in het eerste deel. zij-, 
ner Philósophie lierttfètique 
al datgene Verzameld, wat 
,ove"r. den perspon en de wer
ken van dezen;scheikundige 
-kon gezegd worden. Dege
ne, die beweren, dat GEBKR 
het eerst aan de nasporing 
van een\ algepieen middel'ge
werkt heeft , gronden zich, 
op zekere uitdrukkingen, 
welke men in zijne schrif
ten aantreft. Hiertoe he« 
hoort deze: Hetgoud, aldus 
toebereid, geneest de me» 
fanUohheid aller ziekten. 
Maar het schijnt, dat deze 
woorden in e'enen raadsel
achtig^ en belagchelijk ge- j 
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heimzinnïgen zin moeten ge
nomen worden-, zoodanig, 
als de toenmalige scheikun
digen in hunne lessen steeds 
aan den dag legden, en dat 
het hier te doen i s , om de 
geringste • metalen melaat-
sche genaamd, in goud te 
veranderen, Men kan ver
scheidene hunner geliefkoos
de spreuken, en onverstaan
bare geschriften vinden in 
de Mundussubterraneusvan. 
Pater KIRCHER , 2.e dlf blz. 
292. De «Verhandelingen 
van GEBER werden ie Dunt-
zig i'' in 1682, in 8.vo ge-
.drukt. Zijne stipwaarzegge-
rij (Geomancie), in het I»a-
liaansch, zag te Venetië,, 
in 1552, in S.™ metsplaten 
het licht. Zijne werken, 
ofschopn ontsierd, door de 
hersenschimmen der alchh 
Mie en andere vöoroordee^, 
len , bevatten verscheidene 
andere, nuttige en belangrij -
ké zaken , over de natuur, 
ide zuivering, de.smelting, 
de buigzaamheid der méta
len, en over de zouten enw 
sterke wateren. 

GEBHARD , uit een beroemd 
Zwabisch huis . was Aarts
bisschop van Salzlurg, en 
werd in 1061 met die waar
digheid bekleed- Hij ver^e* 
digde bestendiglijk de partij 
van; Paus GREGOMÜSVlh 
tegen keizer HENDRIK IV., 
en uit aanmerking dier dienst 
werd hij «mor Z. H. ver--
eerd met den titel van ge
boren legaat in geheel 
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ïïuitschland; hij Werd ver
volgens door den keizer 
verbannen, en overleed ïn 
ÏÜÖl,\op het, kasteel'Wers
ten, door-hem gebouwd. 

GEBHARD (JANUS) , een ge
leerde kenner der oude schrij
vers , werd teSchwartzhofen, 
bjj JYeuburg, in den Opper-
PMts, in 1592, geboren. 
Na een groot gedeelte van 
liïuitsfihtand en Zweden, ter 
hajaging van eenen post, 
doorkruist te hebben, ver-r 
kreeg hij eindelijk te Gro• 
ningen eenen leerstoel voor 
de "geschiedenis en Griek-
sche taal. Hij overleed den 
3 Qctöber 1632. Er bestaan 
van hem: 1.° Aanteelienin-
gen op CATUM.US , TIBUL-
IÜS en PBOPERTIUS-, Hanau, 
in"8..V0,'.— 2.° Eene Uitgave 
van COENELIUS NI?POS , met 
«nïne tijdrekenkunde en aan-
têekeningen » Amsterdam, 
T662, in I2.<«° __ 3.° CICE-
i ï o , Ó-fflFTTLTAKUS , BUFI' 

'NV'S enz. verbeterd, volgens' 
de handschriften der palts-
grafelijke bibliotheek, Hanau • 
1615', in 4 > — 4.° Gedich
ten , Groningen , 1618, in. 
l2"io, zeer op'prijs gesteld. 
Zijn Leven, dooÊ ANDRBAS 
GEBHARDT , zijnen broeder, 
beschreven, is te Groningen, 
in 1633, in 4.» gedrukt. 

GEDAUAH» een beroemde 
rabbijn » ïn 1448 overleden, 
heeft eene aaneenschakeling 
van. Overleveringen geschré-

ven, van ADAM lot Aefjatfr, 
761 der, Chéis lelijke 'tijdter 
Kening s in 2 di^1,' e n een 3.e,; 

waarin hij over da sjcbeppirig^ 
der werel d handel % \ Venetië i' 
1587, in'..4.tp ...Nog' bestaart: 
er van hei)ni eehige andere 
schriften. 

* GEnnES ( Al.EXANDER ) , 
een Schot en Catholijk Pries
ter werd in 1737 , te 'Ruth~ 
men in' het graafschap Bamjf 
geboren. Na zijne eerste 
studiën in zijn vaderland 
volbragt te hebben, kwam hij 
in 1758 té Parijs' in het' 
CoIIegie der Schotten, vol
bragt zijne godgeleerde pur-
sus in de scholéh van -Na* 
varre, en nam in d&Sorbonne 
lessen in liet Hebréeuwsch 
van den abt LADVOCAT. öeze; 
studiën vereenigde hij roet 
andere. Hij beoefende de 
letteren en Latijnsche dicht-
kunde , en leerde verschei
dene levende talen, zoo al» 
hetFransch, hètltaliaansch, 
het Spaansch en het Hoog
duitse!). In 1764 keerde hij. 
naar zijn vaderland terug, 
en werd te üundée tot pries
ter gezalfd. Kort daarna nam 
de graaf van TRAQUAÏRB , een 
Catholijk Heer , hem tot ka
pellaan aan , welken post hij 
liet varen , om naar Parijs 
terug te keeren, alwaar hij 
eenigen tijd doorbragt, na 
verloop van Welken, hij in 
Schotland terugkwam. In 
1769 werd hij aan de Con
gregatie van Auchinbdrig 
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ift hét graafschap Ëumffvbbè-
gesteld. Hij wikkelde zich, 
aldaar onvoorzigtiglijk itl 
gezelschappen, ia welke meü 
ligtzinniglïjk, over gods
dienstige onderwerpen sprak, 
én alwaar men zich boertè-
rljen over verscheidene god
vruchtige gebruiken van het 
Catholicisinus veroorloofde. 
In plaats van er ongenoegen 
ever aan den dag te leggen, 
en dezelvete verbieden, t&éo 
als zijn staat hem daartoe 
verpligtte, of' ten minste 
zich van die gevaarlijke ge
zelschappen te verwijderen, 
nam hij den toon defzelve 
aan, en openbaarde zulks 
zelfs in z$neredevperingén. 
Sommige geloovigen Werden 
er door geërgerd; de gees
telijke overheden er van on-
derrïgt zynde, waarschouwde. 
de Heer HAV, zijn Bisschop, 
iiem daarover op eene Chris
telijke wijze. 0e ijdelheid 
van GEDÖES werd daardoor 
béleedjgd, hij nam de les 
fcw'alljlc op* De ontevre
denheid * welke hij daarover 

, en Verwarringen in zij
ne hüisselijke zaken, be-
wogenhem', om zijne Con
gregatie : .te verlaten, ten 
eïnde zich rtaar honden, te 
Begeven, alwaar hij zich 
verbeeldde van z|jne talen
ten partij te kunnen trekken, 
en, alwaar h|j in staat zou 
*ijn , om een werk over de 
heilige Schrift, waartoe hij 
reeds sedert lang het denk
beeld had opgevat j ten öit-
vóer te kunnen brengen; Hij 

oefende er echter gédürends 
eenigen tijd, de priesterlijke 
bedieningen in Cathölijkfe 
'kapellen ui t , maar eindigde 
dezelve geheel en al in 1782. 
Hij gaf alstoen eenige let
terkundige werkeii in het 
licht, dié Vrij iVëï onthaald 
Werden, èn ' desniettegen
staande bfagt hij de bouw
stoffen tot eene Bijbelverta
ling in gereedheid* 'Hij gaf $t 
itl 17£6, het Prótpecitis M&tl 
in het licht, en in twee itl 
Ï7S7 géschrevene briéveti * 
den eenen aan den ÜisSchdp 
van Loielh, den anderen 
aan doctoi» i'diÈSfteï, «tel
de hy vast én beweeg dat dë 
godheid van JESÜS CönisïuS 
eeti gfoiidsïagvan het Chi?is-
tetïdotrt is. Toeii itt 1*«S 
een gedeelte Van js|jn werk 
gereed was, opende hij voöC 
zijnen Bijbel eene inteeke-
riing, diè niet dart lattgiaüfiï 
voltallig Werd., eiï niet zee* 
taïryfc was: onder dë Jntee-
kenaar's waren- de Pr°testÈtfi-
ten het talrijkste. In 1792 

'fcwaft* het eerste deel dief 
vertaling in het licht; bêc 
bevatte de Boeken Mn Mo-
ZÈS en JoztrÉ. Zoódra het
zelve bekend geraakte, ont
stond er tegen het feóèk ètt 
den schrijver een algeiïiëefie 
opstand. 0e Bisschoppen 
van Haiiia, Acanthöi• ett 
Centuria, Apostolische Vi
carissen in Engeland^ meen
den de geloovigen tegeö de 
gevaren dezer vertaling té 
moeten wartrschouweti, eh 
verboden* het gebruik der-
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zelve. Een hunner, Doctor 
DoüGias , Apostolisch Vi-
learis te Londen\ beval aan 
GEDDES» van xich te herroe
pen , hem verklarende, dat 
hij niet kon in gebreke blij
ven van, indien hij zich 
niet onderwierp, de sttïpe%' 
He tegen hem uit te spre
ken» GEDDES antwoordde 
hem met verachting, dat hij 
zich over zijne Censuren niet 
bekommerde en,in een Adres 
aan het publiek voerde hij 
dezelfde taal. . Zijn tweede 
deel kwam in 1797 in het 
licht. Hetzelve bevat het 
overige der Geschiedkundige 
boeken. De schrijver is er 
nog stouter in; hij bestrijdt 
er de volkomene ingeving 
der - H. Schrift in, he
kelt de, gewijde schrijvers 
in hetzelve, legt hun te las
te van daadzaken aan te ha
len , die met de rede strij
den , en ondermijnt hnn ge
zag. Zulke, vreemde voor
stellingen mishaagden zelfs 
aan de Protestanten. Deze 
moeijelijke ela verlengde 
Worsteling, waarin dè ei
genliefde van GEDDES, die 
daarenboven zeer prikkel
baar was, veel te b'jden had, 
had invloed op zijne gezond
heid , die ongevoèliglijk on
dermijnd'werd. Het verlies, 
hetwelk hij onderging van 
Lord PETBE, 'zijnen voor* 
naamsten beschermer, ver
meerderde zijn verdriet. Hij 
leed gedurende eenigen tijd, 
«n bezweek eindelijk onder 

!• ' . S' N 

buitengeraeene • folteringen 
den 26 Februari) 1802, Som» 
migen hebben hem van-wige* 
loof beschuldigd. Er straalt 
in zijn gedrag niets bepaald» 
genoeg door, om deze bé*« 
schuldiging aan te nemen { 
maar men kan hem niet vrij
pleiten , van al te laatdun* 
keno? te zijn geweest, var». 
zich al te vrij over verschil
lende punten van ons geloofd 
te hebbeh uitgedrukt, van; 

al te veel trotschheid in z i j 
ne betrekkingen met zijne 
overheden, en eene onver-
dragelijke hardnekkigheid in 
het verdedigen zijner denk» 
beelden aan den dag te heb
ben gelegd. De Heer Döü-
GLAS verbood ! van openlijk' 
de mis voor hem op te dra
gen , ' ongetwijfeld uit hoofde 
der ergernis , welke hij haè*-

' gegeven. Om- tot een ver
volg *op de By bel vertaling te 
dienen, heeft men die der 
Psalmen, tot den 118.e Psalm 
in het licht gegeven. Men 
kan aan GEDDES, geene uit
gebreide kunde, letter-en 
bijbelkundige kennis betwis
ten. Behalve zijne onvolle
dig geblevene Bijbelverta
ling , heeft hij nagelaten: 
1.° Select Scttyre* ofBo> 
RACE, Londen, 1779, in 
4.to, dit is eene keuze der 
hekeldichten van HORATIÜS » 
welke hij in Engelsche ver
zen overgebragt, en, zegt 
men, grootendeel s riaar de ze
den van den tijd geplooid 
heeft. —' 2;° Carmen #««-

n 3 
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« t $ arittoqtffficts erepta, 
•1702, in 4Sf> « V - H e t fierste 
DaekY;vaR den Illiaf, letter
lijk »l> Jngelsche verzen 
overgiebfagt. Dit Was eene 
pr«eye, die niet slaagde, 
en, welke hij nie,t' veryojg. 
de, rf. 4.° De duivels*advor 
Amti 1790, een hekelschrift» 

. --tk ••;§«?' Carmina Secüfaria 
itidt •••Pf« *f»'*«' celeèérri-
mis lifartatit Gallica, epo-,, 
< % , 1793, in*4.w — 6.* 
JU dag van. Bf { BAKGOR) 

$ qfi fa zegepraal \er KerfCy 
eefl tlushtiff heldendicht, in 
h e | Engelse!»., 1797, inS.ve, 
•n»'.-?v Bardakachiu, poema 
mq&tïonteo^ldtinum, 1800, 
in, 4.W •—: 8." Onderschei* 
dene Stukken in tijdschrtf-
t«a, w Ö.°> Twee 'J&atyn-
,*<$« 3Ve¥tt7r«»£e«, op zijn 
•feed1 vervaardigd .gedurende 
4e. «wkte, aan welk* bij 
overleed, he* eene 0p den 
dood: van tord JPETRE , 'liet 
andere ad' umfaam GILBW* 
m• WAKmixm enz. H$ 
scheen in dit laatste eén 
voorgevoel van zijne aan-
steandeontbindingte hebben. 

^rawEOj», zoon vanvJqAs, 
uit hefe geslacht van MANAS-
MW, én 5.e regter van Israël, 
int liet'jaar 1245 vóór J. C*, 
vyfird dóoï den engel dés 
Hee»en verkozen, om den. 
bevrijde» van Israël te zya. 
WWDBON, die buitengemeen 
ootmoedig was, en daaren* 
boven «lezen Engel voor» een 
«eiisclf aanzag j wilde won-

n deren zien, om aan de waar-
Ij heid dezer zending te ge
il Iooven. Daar Wj eene jon

ge geit had doen koken,om 
dezelve te offeren, zeide hein 
de engel, yleesch vah dei-
zelve , en ongedeesemd brood 
in een mandje, en het sap 
in eenen pot te doen, beide 
onder eenen boom te. bren
gen , en het sap over het 
vleèsch uittestorteh, hetwelk 
hij op eenètt steen moesfc 
leggen. ' De engel raakte 
den steen, met eene roede 
aan, ehoögenblikkelijkkwam 
er een vuur uit te voorschijn * 
dat en het vleesoh en het 
brood -verteerde. Daar G?-
DEON des avonds het vlies 
had uitgespreid, vond hij 
hetzelve den volgenden dag 
geheel door den dauw be
vochtigd, zonder zulks op 
den grond in den omtrek te 
ontwaren. Den daaropyol-
genden. dag had het tegen> 
ó vergestel de plaats: de grond 
was bevochtigd, heft vlie* 
was zulks niet. «EDEON be
gon zijne , zending met bg 
nacht bet altaar van BAAI» 
aftebrekun. Hy liet vervol
gens op. de trompet blazen» 
en zag in korten tijd eeft 
leger van 32,000 man- rondr 
oi» zich veiszameld, welke 
hjjj tod 300 verminderde., die 
hij enkels met eene kruik, 
eene in die kra,ik verborge
ne femp, met»eenen rams
hoorn of eene trompet wa
pende* ÖBDEOM trok gedu • 
ronde den nacht met de 30tf' 
manschappen voorwaarts, di« 
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bevel hadden, om alle ge-
': zamenlijk hunne potten te 

breken. Nadat het bevel 
van pa» ten uitvoer werd ge-
bragt, dachten de vijanden 
een groot legér te bestrijden 
te hebben. Zij wendden hun
ne wapens tegen'elkander; 
en degene, welke aan deze' 

, slagtïng ontsnapten, werden 
door 4e overwinnaars in de 
pan. gehakt. GEDEON ach
tervolgde hen, doodde ei
genhandig ZEBEE en SAI-MA-
NA , en verloste de aarde van 
die woeste; mannen (Zie Jo-
ivéy* Om zich eindelijk, 
zegt een nieuwereschrijver, 
niet te vergissen, omtrent 
den waren bewerker dezer 
overwinning, zoo waren de-
ze ter bevrijding van Gods 
volk verkozene mannen noch 
de rijkste , noch door hunne 
talenten en ondervinding de 
aanzienlijkste. Men ge
bruikt noch den moed der 
strijders, noch 'de kracht, 
der wapenen., Alom ver
schijnt God alleen, of indien 
Jiij 'eenige middelen in het 
werk stelt, zijn dezelvezoo? 
zwak, zoo verachtelijk door 
zich< zelve, dat men genoopte 
wondt ie erkennen;, dat het? 
God. i s , die handelt. Indiew 
do oveewinning ïangs gewo
ne wegen' was behaald, ZOIK, 
men ds oogen op de,men--
schen hebben laten, vallen, 
ca God vergetende, welken< 
njen niet zag/, zou "men aan 
dezelve den -geheeltm roem. 
van den goeden» uitstag heb« 

. - . • : . . , , , , N n 

ben toegeschreven. Daarin? 
tegendeel de wijze, waarop 
bij dit volk alles geleid is ,* 
geene rede.n tot 'dubbelzinni* 
geverklaringen overlaat en 
men verpligt is er den vin
ger Gods in te erkennen." 
De Israëliten wilden aan 
GEDEON de kroon geven, en 
hem tot koning uitroepen,, 
zelfs aan zijne nakomeling
schap de troonsopvolging 
aanbiedende; maar hij wees 
zulks van de hand- » Neen, 
zei de hij , ik zal niet over 
u heersenen, noch i k , noch 
mijne kinderen; de Heer zal 
uw koning zijn." Hij ging 
met vele wijsheid en* regt-
vaardigheid voort als, regier 
te regeren, en'overleed hoog 
bejaard in hst jaar 1239 vóór D 
i* C., van onderscheidene 
vrouwen , 70 kinderen nala* 
tende; behalve ALBIMEMKJH , 
zijnen natuurlijken zoon , en 

1 dra al de overige doodde. 

GEDICCUS (SIWON)J docto* 
j in de ' Godgeleerdheid, en 
predikant te Maagdeèiitg, 
heeft op eene ernstige wijze 

, de paradoxe verhandeling., 
I tegen de vrouwen, aan1 Aci-
ÖAMÜS toegeschreven, beant
woord. Deao laatste- be
weerde, dat de vrouwe» niet 
tot het mehschelijk geslacht ' 
behootdem Bet Défentio 
seifti* muliehrii" van ÖEmc-
oos* is voor dfe eerste maal 
in 1593 gedrukt, en is met he t 
werk zijnor tegenpartij, '*Gw-
venhage, 1642, in 12.™» ge-

• 4 • • • • • • 
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zamenlijk uitgegeven. 

•^GEBIltB(FBEDBRlK), doc-
tor der godgeleerdheid bij 
de Protestanten, lid der aka-
demie van wetenschappen te 

"Berlijn, en bestuurder van 
hetGymnatiuni aldaar» werd 
in* 1754, te Baberow, een 
dorp bij Lenzen, in het mark-
graafschap Brandenburg ge
boren , en vormde zieh langza
merhand tot eenen der meest 
geruchtmakende schoolman-
nen van Duit'chland. Hij 
was de schepper van nieuwe 
leerwijzen, en legde zijne 
wijsgeërige kennis aan den 
dag, door zijne uitgave van 
PHIÜOCTETES van SOPHOCMS * 
van eenige gesprekken van 
PLATO , en zijne vertaïihg-
der Triomfzangen van PIN
DARUS. Zijne Pedagogische-
schriften» leesboeken en 
Chrestomathjen getuigen van 
de onvermoeide werkzaam
heid van dezen geleerde, die 

J n 1803 overleed* 

GEDOYN (NMJOÏ, AAS) • te 0r« 
leemt* in 1667 uit eehe a'del-
lyke familie geboren , Was 
gedurende tien jaren Jeguit. 
Met de bevalligheden 'van 
«en geestig man in de we
reld teruggekeerd, behaagde 
htf er welligt al te zeer. 
Men heeft beweerd, dat de 
beroemde NINON DE LENCLOS 
hem Bmobrlijk beminde, en 
in den ouderdom van 80 ja
ren daarin tot dé uiterste 
«wakheden verviel; doch de-
ze bijzonderheid is niet zeer 

E D . ' 

•J| waarschijnlijk.. Hij verkreeg 
in 1701. een kanonikaat der 
Chapelle-Saintei werd. in 
1711 als lid der akademie* 
van schoone letteren i in 1719 
bij de JFransche akademie 
aangenomen, en in 1732 tot 
de abdij onze Lieve*"Vrouw 
van Bmgency benoemd. Hij 
overleed op het kasteel, van 
Foni-Portuis; bij zijne ab- , 
dij , in 1744. Zijne voornaam-, 
ste werken zijn: lQ

vEene 
V,ertaUnjg van QÜINTIMANÜS 
in 4.to,*en in 4 dl.n, in 12.mo 
Pi t is geene angstvallige en 
letterlijke vertaling* de abt 
GEDOYJN heeft het oorspron
kelijke behandeld, met de 
vrijmoedigheid van eenen 
meester, en wel van eenen 
meester, die zich al teveel 
vrijheid veroorlooft. -* %? 
Eene Vertaling van PAÜSA»*, 
N U S , 2 dl.nin 4.w miauw* \ 
keurig, getrouw, sierlijk, 
en met geleerde aanteeke-
ningen versierd. — 3.° (Eu-
vres etc. {Mengelwerken), 
Parijs, 1-745, in 12.""» Dit is 
eene verzameling van kleine 
verhandelingen, over zede-
en letterkundige onderwer» 
pen, in het algemeen nut
t ig, sierlijk, doch zonder 
schranderheid geschreven. — 
4.° Verscheidene belangrijke 
Verhandelingen, in hand* 

: schrift; deze zijn een on
derzoek , van het verloren 
Paradijs van Mn.T0N._EeH 
al te gestreng onderzoek, 
waarin soms luimen, of voor
ingenomenheid doorstralen, 
doch waarin ook zeer redelij-

http://Mn.T0N._EeH
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ke urtniiièrkiiigen VOOrkómert. 

f ©ÉteRfRüiö van Saksen', 
dochte* vah HERMAN, hertog 
vati Sakkn, en eéhtgenoötë 

«van Ftöhis 1. , graaf Vati 
Ëólland, dië biji zijnen Ver
raderlijken thdorfl, in 1061, 
döór. HEKMAN , graaf Vart 
Kuik^Nêdér-Hêmèrtimü 
lièm gepleegd» bij haar na
liet twee minderjarige d.dch* 
tets BER±HA en aÏAGïei.0, 
en èenén önlnoüdigeh zóott 
Dtfe V, Uit staatkunde 
zag ÖËËRMÜID sSich genood
zaakt, èén tweede huwelijk 
aan te gaan, inet ROBÉRV, 
bijgenaamd de Vries, stoort 
des Vlaamschen graafs. Naj-
d(at deze , als voogd van den 
minderjarigen graaf, den 
trotscbenen \voelzieken Wiii-

* LKM I . , bisschop van U^rec/iif, 
die zich zelfs tegen het hoofd 
der kerk durfde verzetten, 
beteugeld had, en te Oude
naarden als graaf van Hol
land .was aangenomen, werd 
hij bij Lei/den^ door GOD
FRIED den Bultenaar + hertog' 
van Neder -Lotharingen, 
dermate geslagen , dat hij met 
zijne gemalin en hare kinde
ren het land mimen en de 
wijk naar Vlaanderen nemen 
moest. GEEHTRUID overleed 
aldaar in 1075 te Vetirne 1 na
latende uit haar tweede hu
welijk vier zonen en eene 
dochter, .welke laatste met 
PHIMPPÜS, I-, koning van 
jFra»£r*Stöïsgehuwd geweest. 

GEEHTRWDA {Heilige) of 

GiiRïuüms,' iè Lahden In dé 
provincie Mik !h 626geb>-
rêtt , was dë dochtervan Pt*' 
PVN Van handen, groolhof-
meestw, ëit staatsdienaar 
der koningen Van Atitlratiè'i 
eil van 1T*A. In 647" wetfd 
zij abdis van NiMt/ei, m 
overleed reeds den 17 Maal1!; 
659. Haar Leven is beschre
ven , door een gelijktijdig 
schrijve)?, ooggetuige, der. 
doorhem aahgehaalde dèad-
zaken. Men zie dë Actd 
Sanótomm beigi, 3 dl. bh. 
Ï46--Ju U§. [Door haar 
meent niên, Werd in het land 
van Str0n, êërie kapel gé* 
'sticht, naar allewaarschijn* 
lijkheid, tèf plaatse, daar 
thans Geerlruidenberg gele
gen is. Men heeft hier te 
lande, na haren dood, te 
hater eere, op gastmalen en 
bij andere gelegenheden, 
eenen goeden teug gedron
ken , bekend onder den naam 
van St. Geerteminne, zoo als 
graaf Ftotus V. (zie dat ar
tikel) zijnen verrader Gus-
BRECHT VAÏJ AMSTEIJ toebragt.] 

GEERTRUIDA of GÉRTRUDIS 
(Heilige), van Eisleben in 
Saksen, abdis van het kloos
ter van Bodard, daarna van 
Elpedian, van de orde van 
den H. BENEMCTUS, over
leed in 1335, na hare tijd-
genooten door hare deugden 
en nare schriften te hebben 
gesticht. Het boek harer 
Openbaringen is verscheide
ne malen gedrukt. De hei
lige GKERTRÜIDA s'childerde 

file:///voelzieken
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in hetzelve» hét ware beeld 
van hare ziel af. Het i& 
het verhaal hareP vertrouwe
lij kheden met God en der 
vervoeringen harer liefde. 
Dit werk is na die van de 
H . TiiERESU, wel l igt het 
meeste geschikt, on» de gods
vrucht in de zielen te voe- < 
den. Men onderscheidt de 
uitgaven door LANSPEUGIUS , 
een' Karthuizer in 1559 
overleden, en door den be
roemden BLOSIUS, abt van 
Liessie'g in het licht gege
ven. Dom CANTELEU heeft 
er eene uitgave van gele
verd, ParV's, 1662 in 8.vo 
onder den titel van lnsinu~ 
ationes divincs pietatis enz. 

en aan dom STEGE heeft men 
eene andere te danken , ge
titeld : Sanctce GERTKÜDTS 
Vk et Abbutissid qrd» Sj. 
BEXÈDICTI insinuatiónum 
divirnz pietatis exercitie!,* 
Parijs, 1664, in 12.mo Nog 
heeft men van dezen laatste 
eene Vertaling in het 
Fransch van het heven en 
de Openbaringen der heilige 
GsEnTnviDA, Parijs, 1671, 
in 8.vo —i Wat de heilige 
GEERTRUIDA betreft, <lie in 
Franhenland bijzonder ver
eerd wordt, zöo is het 
waarschijnlijk , dat deze de
zelfde i s , als die van JSi-
veltes. 

ElMJK VAN HET TlJ-NIlK" OKEI,< 
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