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fjCpïAS.tïott, koning d « 
ittiUCtii begon .stff" ï>««ïw«r 
!n ïftH 't» overleed in ïfiiZS» 
Twek zijner Konen» reed* in. 
iarün g*Y.w!«dt de oudst» 
Ko«ni"s *n «te jongkit Kws» 
imm genaamd, de langdurig-
heïd 'dVr regering hun* vu-
der* moed* > melde» ui hwnn* 
Ingingen i» h«t \Verk« om 
gedurende ,S5ijft leven den 
traan ie beklimmen» Kosnu 
kragi CP» vermogend leger 
op do b«en j maar hij werd 
met du voornaamste lleer«rt» 
dus xyne partij gevolgd had
den» overwonnen e» getan» 
|»en genomen. ÏSfJn vader, 
die hem «iet wilde doen 
iterven» liet hem enkel met 
«en gloeijend ijzer het gexïgjfc 
bimemen. Hij hield hem hij 
«•ril» met oogmerk om bet 
tijk aan Bor.AKi, den oudsten 
saon van dien oproerigen 
Vuist, te. laten* D.MM«m« 
KGOÏIOM» die ui xijnen in
vloed deed gelden* om ko-
nïng to worden, jsijnen oud
sten broeder K«S»M, naar 
sijH bestttöf van Öce««lokte» 

Mchïer kun tmm, *o» vonil 
hij bet middel» oiniïehhei» 
iMeljjjk van bent te ontdoen. 
S*. xijne» dooit vormde hij, 
bet ontwerp, om üijtren va* 
der te onttroonen. ' Cbs»i*sr« 
Ham trok de»*n oproerigcft 
tmm ni«t «m *eee taltijk 
lege» te gemoets muar hij 
overleed onderweg, n» xijnm 
kjeïnxoott ÏÏOJCAKI, tuut'<S«vs,-> 
KAN, «jmervddheer aijner 
ïegerbeoden en eersten staats»* 
d ienaar» te hebben aanbevolen» 
SOLT-KAK bad «ïjn* dochter. 
a«n Kounoatten imwelïjkge-
guven; bij verraadde de be
langen van lïoï.*ntt} den wet
tigen opvolger der kroon *n 
plaatste zijnea «choonxoon 
op den troon* 

'GtmKtt (JoANNES KiREÏi), 
te •Qorlitz in 1732 geboren» 
ontving ïn 1758 den graad 
van doctor in de geneeakund» 
aan do universiteit van X<%>-
zig, en onderwees er achter-
eenvolgend, do delfstof- en 
kuudkuttdc en tepUgtiotogto» 
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Hij heeft een aantal verhan* 
delingen over de natuurlijke 
wetenschappea ïh het licht* 
gegeven, waarvan de voor
naamste tën titel voert r' Dé 
characleribiit fossiliuthex* 
ternis, Leipzig, 1757, in 
4. l° Hij heeft daarenboven 
eene Verzameling van onder
scheidene memorien over de 
vroedkunde (in het Hoog-
düitsch), Leipzig, 1798 ,* 2 
dl." in 8.vo; en eene Hoog-
duitsche Vertaling der proef
ondervindelijke en berede
neerde scheikunde, door A. 
BAUMBV 3 dl.» in 8»vo, in 
het licht gegeven. Hij is 
den 6 Mèi 1796 overleden, j 

GEÏER (MARTINÜS) , een 
Ltitersche godgeleerde, hoog
leeraar in het Hebreeuwsch, 
Eredikan t van Sint- Thomas , 

ofprédiker, biechtvader en 
lid der kerkelijke raden van 
dën keurvorst van Saksen, 
was té Leipzigin 1614 ge-
boren, en overleed in 1681. 
Er bestaat van hem: 1«° La-
tijnsche Commentariè'n, op 
den Ecclesiastes, de Spreu
ken, DANiëL en dè Psalmen. 
>— 2." Eene Latijnsche Ver~ 
handeling over den rouw der 
Hebreè'rs.—3,° Verschei
dene andere werken, vol 
geleerdheid;; men heeft de
zelve gezamenlijk uitgege
ven, Amsterdam, 1795, 3, 
dl.* in fol. 

GEILER. •<— Zie GEYLER. 

GÈINOZ (FBANCISCUS), lid 

der akademie van schoone 
letteren, en aalmoezenier der 
algemeene compagnie der 
Zwitsers, werd in 1696 te 
Hnll, een stadje in hét kan
ton ffreyburg, geboren, en 
overleed te Parijs in 1752. 
Hij was een, om zijne kun
digheden, en vooral', om zij
ne regtschapenheid zeer ach* 

i' tenswaardig man, en bezat 
\- dë aan zijn Vaderland eigene 

opregthei'd, Er bestaan v>n 
hem Verhandelingen: in de 
Memorien der akademie Van 
schoone letteren. ' Dezelve 
loopen bijna alle over HÉBO-
DOTUS. Deze geleerde aca
demicus maakte eene nieuwe 
uitgave van dezen vader der 
Grieksche geschiedenis, 'óf, 
indieirmen wil , vaiï de fabe
len der Griëksch e geschie
denis gereed, volgens de 
handschriften der bibliotheek 
des fconings. Men kan eene 
uitgebreidere lofrede van den 
abt GEINOZ vinden, iri de 
Histoire etc. (Krifgskundige 
Geschiedenis der Zwitsers in 
dienst va» Frankrijk),door 
den Vrij heer VONZCJRLADBEN. 
Zijne lofrede, bij de akade
mie van Opschriften door 
BOUGAINVILLE uitgesproken, 
is in het 25.e d.1 der Memorien 
dier Maatschappij gedrukt. 

GstAis. — Zie SAINT-
GELAÏSV •" ,-•" •.'.•.'. 

GELASÜJS I . (Heilige)t 
Paus1, een Afrikaner, de op
volger van FEMX I I I . , in 
Maart 492, hield zich, even 
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• der Sacramenten zamenge-
steld. Men schrijft hem een 
oud Sacrament ar inm k der, 
Roomsche Kerk toeVhétvyglk 

• al de missen dèsj'aars en de 
• formulieren, der sacramenten 

bevat. . Hfj IS 'cfe, eers te , 
;die de'priesterwijdingen op 
de Quatertempers heeft be
paald. In zijnen brief aan 
den priester JUMANÜS, voor
komende in de llbmeïnschè 
verzameling, van. HOÏJSTENI* 
ÜS , weidt JDiONïsiqs de Klei' 
ne aldus in den tof.van <?E-
LIWSÜJS u i t : » D'e',zeden va» 

, dezen opperpriester. ,. • zegf 
een geschiedschrijver, strek
ten-, zijner kunde en zijne-
begaafdheden tot eer* Hi}„ 
bezat eene zeldzame gods* 
vrucht , wijdde aan liet ge
bed ,of aan- heilige gesprek-
ken met.'de' waardigste die-* 
naars van God', den geheelen-
tijd toe , die Kern van zijne-; 
verhevene bediening over
schoot. Tot de Hoogste waar*, 
digheid verheven, beschouw
de hij dezelve als-den druk-
ken ds ten l a s t , en- als eene 
ware slavernij , die hem bij 

. iedereen verantwoordelijk 
; maakte-. Bij voedde al de 

armen, welke hij kon op
sporen, leefde zelf als een 
behoeftige, en ïn des uitoe» 
fening aller gestrengheden." 

, ANASTASIUS I I . 5. volgde hem 
op». 

als. zijn voorganger bezig, , 
met de onlusten der kerk van 
het Oosten, en kon dezelve 
niet ten einde brengen. Hij, 
Weigerde bestendiglijk zijne 
gemeenschap aan EUPHEMIUS , 
patriarch van iSorislantino-
pel, die de gedachtenis van 
ACACIUS niet openlijk wilde, 
veïoordeelen. GELASIUS Ee
riep, te Rome + in 4 9 4 , ëene 
kerkvergadering, uit 10 Bis
schoppen bestaande. Men-
vervaardig.de ia dezelve eene 
lijst der heilige Schriften, 
overeenkomstig diegene* wel
ke- de Catholijke Kerk thans, 
aanneemt*- , Men noemt, met 
qnderscheiding in de acten 
fler a kerkvergadering ». ver* 
scheidene kerkvaders, onder 
welke men den H - CYPBI-
ANUS , , den.- H . ATHANASIU^ y 

d.en H..,GBEGORIUS VAji. NAr 
ZAANZE , den II . CYRUJÜJS. van-
Alexandriè'i den H. JOANNES-
CIIRY.SOSTOM.US, den H. A M -
nuasnis , den H, AyausTi-
KUS , den H. HILARIUS , den 
H . HIERONÏM,ÜS en den H. 
JPUOSPEUTIUS onderscheidt. 
De godvruchtige opperpries
ter overleed den 21 Novem
ber 496, onder andere schrif
ten nalatende, eene Verhan
deling tegen EUTYCHES ' en 
JNESTOKIUS , die wij bezitten; 
en Brieven, welke aan B A -
RONXWS gediend hebben, om 
de Geschiedenis van dien tijd 
te beschrijven. Hij had ook 
bofzangen, Prefatien en 
Gebeden, voor de heilige 
Offerande * en de hedicning 

A 

GELASÏUS 1T. (JOANNES VAN 
GAÖTA), Kanselier der Room-
sche kerk fen Kardinaal» 
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o'^tu' 
werd in het jaar 1118 iot 
J?atis. verheven,/ en ,volgde 

''PAscHAtiis .11.' op'.' CÉNCIÖ, 
Consul variÈóme:£iriarkgraaf 
van FKANCHPANI, itati keizer 
HENDRIK V.' 'toegedaan ,£ en 
door hem aangespoord (an
deren zeggen, dat HENDRIK 
zulks in persoon was), dringt, 
met den degen in de hand 
het Conclave binhen, slaat, 
*rapt eri schopt de Kardina
len yatt alle kanten ,. grijpt 
den niéuwen Paus bij de~ 
keel , en overlaadt hem Met' 
slagen. Deze onbeschaamde 
•wreedheid verspreidde de 
verslagenheid in Rome, en 
HENDRIK y. die met geweld 
zijn doel zocht te bereiken, 
lïét de Pauselijke kroon, aan 
MAURITIUS BoüRDiN, Aarts» 
bisschop van Braga; geven, 
die den naam van GRÈGORIUS 
VIII. aannam. GELASIUS I I . 
begaf zich eerst naar GaéYa, 
waar hij gezalfd werd., ver
volgens naar Cüpua, alwaar 
hij in eène'',kerk vergadering 
dien on wettigen Paus, en 
dengenen die hem had doen 
verkiezen •excommuniceer
de. , Hij begaf izich vervol-
g'ens naar Frankrijk , hield 
eene kerkvergadering 'te Vi-
enne en overleed in de ab-
dij \an Clutiy, aan welke 
hij door zuivere zeden en 
eéneh heiligen dood tot stich* 
ting verstrekte. Hij gaf den 
29 Januarij 1119 dèngeest, 
na slechts eèXjaar de Pau
selijke waardigheid té heb
ben bekleed. Men kan zich 
niet onthouden, alhier op. 

témerken, dat de latere gé* 
• schiedschrijvers", over dé gé* ' 
schillen der Paussen' réiil 

Keizers sprekende: de niïsi 
' slagen dezer laatste g'éens< 
zins aanroeren j .hoéftél; de 
Pausen nooit tot gewéldda-
dighedén zij n overgegaan , . 
welke iriet 'diegene kürinén 
vergeleken worden, welke' 
HENDRIK ten opzigte vari den 
godvruchtigéri en zedigèn 
GELASIUS uitoefende. ; Zie 
HENDRIK V. Keizer. 

GjËtASius ?&n ÜyzïQÜg, 
ëeh Grieksche Schrijver der 
vijfde eeuw, heeft de'."'0e-' 
schiedenis der KerkvergU1* 
(Lering yan ' Nicèa in 325 
gehouden, beschreven. * Déze 
geschiedenis, i s , volgens hét 
oordeel der beste Crpiiciï 
slechts een Boman; tenmin
ste 'ift verscheidene punten 
komt dezelve niet overeen, 
met de geloofwaardigste ac-
ten en verhalen. De inbond 
is voor het overige zeer wijs 
eri, regtzinnig; het schijnt 
zelfs, dat de Schrijver te
genwerpingen heeft willen 
voorkomen, en éenigë uit» 
vlugten voor de dwaling slui
ten, en dit heeft hem, zij* 
ne geschiedenis eenigzins 
doen opsmukken. Het is al
dus, dat hij de Kerkvergade
ring laat uitspraak doen over 
de Godheid van den H. Geest» 
ofschoon er in dé bekende 
akten enkel over het Woord 
gesproken wordt, wijl zulks 
voldoende was, daar, vol
gens de aanmerking van den 
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H> AircustfiNüs ,' ftë Godheid 
des Zoons , 'die des heiligen 
Geestes bewees, welken de-
Arianen voor 'niet minder dan 
hét Woord- hielden. Men 
vindt dezelve in de Verza
meling der Kerkvergaderin
gen. Ook is ' zij afzonderlijk 
in het Grièkséh eft Latijn ge
drukt, Parijs, '1599. 

GE&QENHAUÉR - (GERARDÜS) 
[naar zijne geboorteplaats' 
Nijmegen, alwaar hij in 1482 
of 1483, hèt "éerstè Hebt 
aanschouwdey veeltijds GE- " 
RARDUS NEOMAGIJS genoemd], 
een geschiedkundige eh god
geleerde , regulier - kanonik 
der orde van- het Heilige 
Kruis, secretaris en lector 
van den Bisschop vmVirecht* 
Hij verliet dèjCathólijke kerk, 
om het Lutheranisihus te om
helzen; en vooral om eene 
vrouw, welke'inëêr-'irivloed 
op zijn hart, dan de leer van 
LUTHEK op zijnen geest had 
gemaakt. Hij' was geduren
de eenige jaren, Hoogleer' 
aar in dé geschiedenis te 
Marptirg; toen jiij zich van 
daar naar Wittènherg wilde 
begeven, werd hij in 1542 
ddor 'gaauwdiéve'n vermoord. 
ERAsmüè 'zijn vriend, door 
zijne verandering verbitterd 
schreef tegen hem. Men heeft 
van dezen Schrijver eene Ge
schiedenis van Holland, 
Letjdeh, 1611, én Haar-

» lem, 1650. Er komen vele 
nasporingen, hiaar weinig op-
regtheid in voor, zoo als men 

zich daarvan' door* datgene 
. lian overtuigen, wat"hij van 
.! PlHfclPPÜS VAN ifoÜKGONDlë j 
:j Bisschop van ÜtrécU zegt. 

M'én ' zal niet óver.benige-
'•'• wederleggende «oer^e»<spre-j 

,: keri, de schrijver heeft dfe-
. zette- enkel vèrvaardigdVonV 
eeneri glimp aan zijne afval-' 

, ligheid te geven. ••'• ' [ 

; -f GEI/DER (ADRIAAN of AR> 
: NOÜT- ,VAN) , een • beroemd 
; schilder,'werd te Dordrecht 
,dén 26 October 1645 gebo
ren. Hij was een leerling 

i van REMBRANT , ' en volgde 
'zijne Wijze van schilderen. 
Öe voornaamste door hém 

, behandelde onderwerpen zijt̂  
Bijbèlsche geschiedenissen. 
Het'laatste zijner werken is 

, Het 'Lijden des Verlossers in 
22 .schilderijen* Hij leefde' 

•nog in 171 h\ Volgens Hou-
• BRAKEN , • zal zijn naam Ie-' 
ven',' zoo lang ais zijne kunst 

. in wezen' zal zijn. 

GÊ^EE- (CLAUDIÜS) , bijge
naamd de Lotharinger f in 
1600, in het Bisdom Toul, 

,van zeer arme ouders gebo
ren ,- „ scheen bijna dom in 
zijne kindschheid. Te ver
geefs zond men hem naar 
school, hij kort er niets lée-
ren.' Men plaatste hem, bij 
eenen pastijbakker én hij vor
derde : niet irtëër; Zijne ee+ 
nige uitkomst was om zich 
in het gevolg van eenige 
jonge lieden te plaatsen, 
welke zich riaar Rome be-

A 5 
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gaven*?* &v0vKTima-::$'AH$ir. 
eenyberoemde schilder» vond 
%em( gfled genoeg , pm.•-T.oqri 
^ein-iziJRft .kleuren ^«{Wrij
ven •* !>zij n ;,paar,d optepassen,; 
ea^gne/ ; feeuken te bezorgen* 
Hiji n'femihem in zijne dienstji 
3Ï1: ga"f > hem. eènige lessen in 
de,,s^,il4.grk«nde». GÉIÉE kon 
er in den" beginne niefs van 
begrijpen, doch de zaden der 
kunst ontwikkelden zich 
langzamerhand, en bij werd; 
de eerste landscliapschilder^ 
van -Europa. Hij is een be* 
wijs van het vermogen yan 
ingespannen arbeid op dof-; 
heiddesgeestes. Geenschil-. 
der hepft, hem overtroffen ,< 
in . frischheid ,van kleurop-' 
leggingen ,;.noch in de uit-" 
drukking der waarheid van 
de verschillende uren des 
dags,, noch heeft de verge-
zigtkuntjTe der lucht beter 
verstaan. Hij bezat,de be
gaafdheid niet i om beelden 
te schilderene Die , welke, 
men op zijne landschappen 
zietj zijn van JPnrupi'us 
Jji.Vfiit «of van COURTOIS. 
Zijne teekeningen zijn be
wonderenswaardig, om het 
licht-donker; men vindt de 
kleur en het uitwerksel der 
schilderijen in dezelve. GE
LEE heeft verscheidene stuk
ken , met sterk water zeer 
kunstig gegraveerd. Deze 
schilder overleed te Rome 
in 1682, . 

, GELEE (THEOPHILUS) , een 
geneesheer van Dieppe, in 
1650 overleden, muntte Hit 

in de tbeqrig .en^in-deprak* 
tijk fijner kunst. Hij. is 4e 
schrij yejr > eener:uitnïantende; 

|' Abrégêd'anatomie. (Beknopt 
' tpfitotleedkuntfe),» met ver-? 
<; lueerderingen herdrukt, R:QU^ 
Ij a^efi,1683 * in 8.v° r en Pa* 
rvjsr 1742J, in, 8.vo> «n ee-
ne[Vertaling (in het JFran sch) _ 

l der werken ;:vâ A4S[i>REAS;DtF, 
LAURF.NS , te Rouanen, in 
1661 , in fol. • met platen ge
drukt. 

. GELIOT (LOUVANUS) , eea 
schrijver der 17.e eeuw, be». 

ikend d.por, een werk over dfr 
' wapenkunde , ten titel vqc-, 
"rende: ha vraie etc* (De 
:.warei en volmaakte weten» 
[.scliap dergeslachtwapenen),. 
'• JPETUUS PAiiWo.r.vormejerder-
de hetzelve én Het het te 
Dyon,) in 1660, in fol., 
drukken. , De ,, liefhebbers. 

• zoeken, hetzelve nog. * 

GELLERT -( CKRISTIAAJ» 
FÜRCHTJÜGOTT )', Hoogleeraar 
der wijsbegeerte teLeipzigt 
te Haynichen, eën vlek tus
sen en Freiberg en CAem* 
nitZy in 1715 gebaren , over
leed den 13 December 1769-
Hij had een aantal leerlin
gen en verwierf in zijn va
derland eenen beroemden., 
naam. Bij de vreemdelin
gen is hij minder bekend 
als hoogleeraar der wijsbe
geerte, dan als fabelschrij
ver en letterkundige. De-
Duitschers plaatsen hem in 
den rang hunner, beste dich
ters. Er bestaan van heKst 

[I1 
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1.° Fabels . en . Vertelsels, 
in verscheidene talen ver* 
tolkt» Men- verwijt, hem 
somtijds eentoónig en wijd-
loopig te zijn, en'de zeden 
niet genoeg' te eerbiedigen , 
ofschoon hij in dit opzigt 
veel behoedzamer i s , dan 
vele andere;, men'heeft ge
zegd, om hem te verschoo» 
nen, dat groote vrijheid in 
zeker opzigt, tot den aard 
der Vertelsels behooren, in-

' dien zulks waar was , zou 
'het antwoord zeer eenvou
dig zijn , namelijk dat men 
geene' Vertelsels behoorde te 
vervaardigen. — 2»° JEene 
Verzameling van gezangen» 
Er straalt gevoel, verheven
heid en eene goede dicht
kunde in door; de Hoog-
duitsche - taal neemt' onder 
zijne pen voordeelige wen
dingen , en . spreidt sedert 
langen tijd onbekende schoon
heden ten toon. — 3«° De 
vrome , Blijspel, een werk 
vol platte denkbeelden en 
uitdrukkingen, ' minder ge
schikt, om de valsche gods
vrucht te verbeteren, dan 
om de ware belagchelijk te 
maken. — • 

GetLl of GAILO (JOANNES 
BAPT1 S T A) J e e n Florentijnsch 
dichter der IG.e eeuw, was 
in eenen stand geplaatst be
neden zijnen gessti hij was 
èen kleer- of kousenmaker. 
Hij werd een der sieraden 
fler akademie degli Umidi 
van Florence, én door den 
róemV vvelken zjijne werken 

aan. dat genootschap ver
schaften,' als de hersteller 

.deszclven beschouwd* . De 
voornaamste zijn: 1.° Za-
menspraken, volgens het 
voorbeeld van dife ' van Lu-
CIANUS vervaardigd; dezelve 
behaagden zeer aan.de le
zers, ;die genoegzamen prijs 
aan de. kwinkslagen, hecht,-* 
ten,- om aan dezelve het ge
voel der deugd opteofferen. 
Derzelver' titel is Cajprici 
del Botlaio, Fiorenza, 1549 
of 1551, in 8.vo —. 2.° LA 
Circé. —.3.° Eene-Zta#aa«« 
sche vertaling der Latjjn-
sche verhandeling pyet ,de 
kleuren van Porzio, Floren
ce, 1551, in 8.vo — 4.° 
Twee Blijspelen, GBLLI over
leed in 1563, . in den ou
derdom van 64 jaren* - , . 

GELLUS. — Zie AULU-
GELLUS.. . . . , • • - • 

GELMI (JOANNES ANTONIDS)* 
een dichter, van .Verona ,, 
bloeide in de zestiende eeuw» 
Hij heeft Italiaansche AlinA' 
dichten en andere dichtstuk-
ken in het licht gegeven, 
waarin men eenen fijnen en 
en kieschen smaak opmerkt» 
Men zegt, dat hij die stuk
ken voor de vuist vervaar
digde. 

GELON, zoon van DJNOJWE-
NES, maakte zich in het 
jaar 484 vóór J. G» meester 
van Syracusa, na Gfe/«* 
eene Siciliaansche stad, *ij^ 
ne, geboorteplaats, aan zij-
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neff broeder HIÉRON* te heb* 
beri byergegevertj De over» 
Wèldiger bezat de hoedanig^ 
heden eens helds en de deug
den eens'konings. Hij be-
haatdé' bij" Himera, eene 
aanzienlijkeoverwinning op 
de Karthagers, door HAMIÏI-
^ f t aangevoerd. De fortuin; 
W*l -verre van hem te vèrhob-
vaaïdigen, maakte hem zach
ter , bescheidener, mensch-
Kevender. Hij J ging onge
wapend in de vergadering» 
der ""Syrakusers, regtv,aar« 
dïgdè zijn gedrag, en werd 
met f eenparige stemmen tot. 
koning verkozen» Hij over-s 
leed na <e\ar- bestuur 'van 7 
jaren ,"irfvhêt jaar- 478 vóór 
J» C;" ettï werd als een va** 
der- beweend. Men rigtte té 
zijner eer een prachtig ges 
denkteeken op, door 9 to
rens, van- eene verbazende 
hoogte omringd* en men ken-
de hem de eerbewijzen toe, 
welke men toenmaals aari de 
halve goden bewees. ? 

* öÉtir (JACOÖUS), aarts
bisschop; van Embrun, werd^ 
iti;137ö te'Yvói, eene oude? 
stad-j iö hetHè«ogdoraÜi«a;-' 
eintmVg,Carignatt genoemd ,x 
in : dè - Ardennen, geboren. 
Jp3i| ging aan "de universiteit 
van Parijs studeren, ont
ving er den graad van doc
tor (bachelier • ès - décrets), 
nam zijne toelating-brieven: 
te Orleans, en verkreeg bij, 
zijne terugkomst in de hoofd, 
stad den leerstoel der god
geleerdheid. Tpen zyne ta-

1 en ten algemeen waren bë* 
kend geworden, benoemde 
de Hertog van Ortéaft» i 
bro'eder van KABE&TI . , hemt 
tot meester der verzoekschrifii 
ten, en toett-eenigen tijd 
daarna de plaats van raaditt 
het parlement vacantraaktej 
bood ook GÉm zich aan, en 
verkreeg dezen post beven 
veertien andere mededingers. 
Er bestond te zelfden tijd ée* 
ne soort van oorlog tusschen 
de huizen van Bourgogne ett 
Orléans; deze laatstgenoem
de vorst!:werd er het eerste 
slagtoffer van, daar hij te Pa» 
rtj's, dén 23 November 1407» 
op bevel van JFOAKNES zonder 
vrees ^ ;hertó*g van Baurgon' 
die én oom des kónings j werd 
vermoord. 61È1.11 verloor in 
deren- vorst zijnen vriend e» 
beschermer} maar KAKELTI» 

\ beloonde de door Gèhv bewe-* 
zene diensten, door hem tol 
het onderwijs: zijner drie zo-

| nèn, die achtereenvolgende 
; den titel van Dauphin voer* 
', den, te gebruiken. GÉró 
; werd te gelijker tijd tot voor
zitter der provincie Dauphinè 

\ benoemd. De algemeens 
Kerkvergadering van Cons*' 
tans, in 1414 gehouden, be
noemde hem tot aartsbisschop 
van Tour*; Gézxi begaf zich 
naar het Concilie, hetwelk 
hem met èenige andere Gees
telijken met de nlöeijeJfr'ke 
taak belaste, om aan P E 
TRUS »E ÉrtJNA (onder den 
naam van BENEDICTUS X1H» 
bekend) te verzoeken , om 
afstand te'doen.' Ten- g*>-
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voïge van zijn Hardnekkig 
weigeren, verkoos de Kerk- j 

• vergadering «enen anderen 
Paus, en het bleek bij het on- , 
derzoek, dat GÉLU vele stem» ; 
••jrien had gekregen. , Inl418 ; 
keerde hij naar Parijs te
rug ; daar echter de hertog 
•van Bourgogne, die &èï>v 
zeer ^haatte, aangezien hij 
nog êën oud gunsteling van 
den-hertog van Orledng was, 
«ïch «toen juist te Parijs be
vond , was GÊ£U genoodzaakt 
'zich te Verbergen, om de ge
varen te ontduiken die hem 
bedreigden. Ten gevolge van 
de oorlogsverklaring door 
den hertog van Bourgogne 
(in 1419), die niet lang te 
Voren een-schrikkelijk bloed» 

' bad- ónder de Armagnac» o£ 
aanhangers van den-hertog 
van itrUaiis had aangerigt, 
•werd- Géi»tr door den Dau
phin , naderhand KAREÏ. VlL 
haar> KastÜië gezonden, om 
JOANNES I I . , onderstand 
te verzoeken, welke deze 
vorst ook in de» daad op dé 
welsprekende vertogen van 
dezen Bisschop toestond. Hij 
werd door Paus «MARTINÜS 
V . , die in de Kerkvergade
ring van Constans gekozen 
was, met eene niet minder 
gewigtige zending belast, en 
die ten doel had de verschil
len te effenen die tusschen 
den koning van Arragon, 
ALPHONSUS V. en LODEWIÏK 
I | I . van Anjon9 gerezen wa
ren tér oorzake van de troons -
opvolging van Napels. Na den 
dood van JOANNA I I . , begaf 

GiiiU' zicli naar Napels, .aan 
het' hof dezer vorstin i;en 
haalde haar tot zij ne; vreed
zame oogmerken; over,'doch 
bij de beide heérschzuchtigé 
en magtige mededingers kon 
hij niets uitwerken. G ^ 
xu was kanonik van 'Ent-
iruti geweest, én Werd al
daar in 1427 door dé gees
telijkheid van dat Bisdom, 
•ftie zijne deugden en be
kwaamheid kende, tot aarts-» 
bisschop gekozen. Üij ver
liet als toen de hoven '-én 
wijdde zich geheel eri alaan 
de pligten van zijne heilige 
bediening toe. Hij stierf ih 
éenen zeer gevorderd en ouder
dom , in den jare 1432. Hij 
heeft nagelaten: 1.° Apolo
gie etc* ( Verdedigschrift 
voor den keizer SrGiSMUN* 
DVS , den honing vak Arragon 
en afgevaardigden van de 
Kerkvergadering tegen den* 
onwettigen Paus BEÜEPIC* 
WUS JKI1J.) GJÉÏMJ rigtte dit 
geschrift aan de geheele kerk, 
net verdiende de goedkeu
ring van de Kerkvergadering 
van Constans, en droeg er 
veel toe bij , om degene van 
PETRUS DE ÏLUNA té doen af* 
vallen, die zich zijne aan
hangers hadden verklaard, 
naardien GÉLÜ er zijne listen 
bekend maakte. GÉLU had al
dus de eer veel tot de uitroei* 
jirig der scheuring te hebben 
medegewerkt. — 2»° Vifa'JA* 
ctmi&püv ad annum 1421, 
at *,ipib coriscripta. .Dit jwh-
deriing stuk i door G&,tf zel-
ven vervaardigd, i s als het 



I*!"'" G E L , •*••'• G E M. 

astorev een gedenkstuk-der 
voornaamste gebeurtenissen 
van • zijn " leven. Hëfe, is op 
de -buitenzijde van den 'Om
slag' en op eenige witte bla» 
den van het, decreet van GRA-
TIANÜS (een handschrift) ge
schreven ; hetwelk men on
der 'de oudheden van de kerk 
van Tours bewaart. Op hét 
einde van. elk der achttien 
artikels welke dit gedenk
boek bevat, prijst en dankt 
GÉLU God voor de dagen 
van Hem ontvangen. Men 
vindt dit stuk in de Thesau
rus' afiecdotorum van dom 

•MARTENNE , bladz» 17:17. GÉ-
liU was een tijdgenoot der 
beroemde maagd van Orle-
ans, welker deugd en hel
denmoed (enthousiasme) al
gemeen werden bewonderd. 
KAKEL VII. hierover even 
als alle anderen verbaasd, 
wilde dezen Prelaat raadple
gen, om te weten of de zen
ding van JOANNA D'ARC in 
der daad goddelijk was. Hij 
deed hem te dien einde vijf 
vragen , waarop GÉLÜ in het 
volgende schrift antwoordde. 

— 3.° JACOM GÉÏX minis
tri (archiepiscopi) Ebrodw 
nemis, de Puella aurelia-
nensis Dissertatie. Dit 
handschrift op velijn«papier, 
bevond zich in de Biblio
theek " van DUCANGE , en is 
thans in de Bibliotheek des 
konings, 4.e d . , n.° 6199. 
— 4." Rerum ab aniecesso-
ribus ' in ecclesia Ebrodn* 
nensi- geitarum breve com
pendium» GÉLU had diepe ken» 

nis vooralih kerkelijke zaken;} 
waarom wen zich in de tijden 
van onkunde, die hij beleefde, 
haastte 'i'•. «m hem als eene 
•onwanikelbare Godspraak te 
raadplegen* ; Hij was niet 
minder godvruchtig, dan gei 
leérd en hij bestuurde ;zijne 
Bisdommen met dezelfde om-
zigtigheid, die"hem in zijne 
staatkundige betrekkingen 
kenmerkte. Met een regt-
vaardig , hart geboren, had 
hij het verdriet de heidhaf* 
tige maagd van.Orleahs te 
zien slagtofferen, die in 
1431, een jaar voor den dood 
van GELD» werd verbrand. 

* GEMELLI-CARRERI (JOAN-
NES FRANCISCUSJ, een be
roemd reiziger» werd teiVa-
pels in 1631, uit eene aan
zienlijke - familie geboren. 
Door de drift om te reizen 
verslonden , verliet hij,, na 
naauwelijks zijne studiën 
volbragt, . en den graad van 
doctor in de regten bekomen 
te hebben» het. ouderlijke 
huis , doorkruiste in aller 
ijl geheel Europa, hi<AA 
zich enkel in Hongarije og» 
alwaar hij in 16S7 als vrij
williger diende. Deze reis 
door Europa deed bij hem 
het verlangen ontstaan , om 
er eene door dp geheelewe» 
reld te doen, welke hij wel
dra in uitvoering.,bragt. Hij 
ging te Napels den 13 J«* 
nij 1693 scheep, na zich 
naar Hedicana in Calabri» 
te hebben begeven, om af
scheid te nemen van zijnen 
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fcroeder, een eerbiedwaar
dig geestelijke, die vruch
teloos1 trachtte hem van zijn 
ontwerp aftetrekken. « Na 
aijn testament te'hebben ge
maakt, ging* GEMELLI op 
ftieuw scheep, kwam te Mes-
sina en të Malta aan land, 
van waar hij naar Alescan-
drië overstak. Den Ni/l 
opgevaren zijnde, hield hij 
zich te Cairo' op,'• alwaar hij 
door MAILLOT,' Consul van 
Frankrijk, zeer wel ont
haald werd; Na al de oud
heden van Egypte te heb
ben gezien , begaf hij zich 
naar- Pamiate, en van 
daar naar Palestina, alwaar 
bij de heilige plaatsen be
zocht. Hij keerde ter zee 
naar Alexandrië terug, van 
waar hij zich weder naar 
Smyrrn, en vervolgens naar 
Gallipoli, in Hojnaniëhegaf. 
Deze stad verlatende, moest 
hij een woest land doortrek* 
ken, om te Adrianopel, toen
maals de verblijfplaats van 
den grooten Heer, (*) te ko
men. Den 4 Januari) 1694 
was hij te Konstantinopel; 
eerst voor 22 dagen had hij 
Smyrna verlaten, werwaarts 
hij terugkeerde,' om zijne 
goederen aftehalen, maar van 
eene karavaan gebruik ma
kende , ging hij andermaal de 
hoofdstad van het Ottóma-
nische rijk bezoeken. 

Zijne ' somsf onvoorzigtige 
nieuwsgierigheid', was hem' 
bijna duur te staan gekomenv 
-Aan een dreigend gevaar ont
snapt, ging hij scheep naar 
Trèbi&onde*, trok over de 
bergen van Armenië? door 
Georgië, Perziëï en.den 17 
Julij kwam hij' in lndostan. 
Hij vergat niet de bouwval
len van Persepblis te be
zoeken. Te Laar aangeko
men , begaf hij zich naat 
Bender - Congo,. en den 10 
Januari) 1695, bevond hij 
«ich te Daman. Tot rust 
onbekwaam, haastte hij zich, 
om naar Bagaïm te ' gaan-, -
alwaar de overste derJesni-
ten , vernomen hebbende , dat 
hij een advokaat was, hem 
zóeht te bewegen,- van zich •' 
in dat land nedertèzetten i 
niet de belofte van hem rij
ke cliënten, en een zeer aan
nemelijk ' huwelijk te-ver
schaffen.» Maar niets was in 
staat» om onzen reiziger van 
zijn ontwerp terug, te hou
den , om de wereld te be
zoeken ; hij nam afscheid van 
de vaders Jesuiten, bezocht • 
de "beroemde steden van de 
noorderkust van Mafabar', • 
en de verbazende gedenktee-
kenen van Iiennevi,.. op het , 
vermaarde eiland Sateette: 
Ondanks de hinderpalen, met 
welke hij te worstelen- had; 
wilde hij , door eene steeds 

(*) De vervolgen van DS FELLEBS Woordenboek tna» 
ken hier een aanmerkelijk anachronisme.' Reedt in 1453 
werd Konstantinopel, door MmostBb' 11. tot den betel 
det Turkscheri rijks verheven. V e r t a l e r . - ' 
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toenemende nieuwsgierig* 
lieid niedegesleept j het hof 
jen de legerplaats van den 
groeten JVÏpgol, den iberuch-
ten AÜBÈNG-ZEB bezoeken. 
Van Goa vertrokken zijnde, \ 
jnet eënen Canariër, die de \ 
levensmiddelen AtoegwM? 
nen Indus.; van Golvende3 
die hem tot tolk diende, ge
lukte het hem de oevers der 
Krisc/ina' te bereiken. •" De 
Grooté Mogol had zijne le
gerplaats te Galgala, en i| 
voerde den o,oflog tegen den 
koning van Vüapourp Ge-
JKEÈM vond in, het leger van 
dien veroveraar Europesche 
krijgslieden; én* doop mid
del van eerien Christen, AGRA 
genaamd, verkreeg hij een 
bijzonder gehoor van AUBÉNG- • 
Z E B , die hem zeer wel ont- ' 
haalde, en hem dienst on
der zijne troepen aanbood; ; 
maar daar GEMELLI zijne reis 
niet volbragt had, wachtte 
hg zich wel, om zulks aan-
tenemen. Deze Vorst, of-
schoon .vrij bejaard, bezat 
nog de kracht en de tegen
woordigheid van geest, van 
den mannelijken ouderdom. 
Hij had geheel Aziëvanssg» 
nen naam doen weergalmen; 
ofschoon op den rand des 
grafs, was hij nog niet van 
overwinningen verzadigd. 
GEMEtiii was den weg ivan 
£foa weder ingeslagen, toen 
hij zich eensklaps door zij
nen Canariër, en zijnen^ji-
dus ;i verlaten zag. JZander 
Knoed te verliezen , .vervolg-
de hij alleen eenen weg, die 

door struikrooyers geheel e? 
al verontrust was j , en kwan? 
zonder bijzondere toevallen te 
Gqa, alwaar, hij • aan boon]! 
ging van een JPortugeesch, 
jnaar Siqq bestenid schip,en 
den 4 Augustus kwam hij te 
Macüo aan land. Hij kleedt 
dé zich naajr fle wijze der 
Sinezen , en door middel vai? 
een paspoort, hetwelk hij 
zich had weten te verschaf» 
fen, begaf Ĵ y ' zich xiaa? 
Canton, alwaar hij door de 
Paters Franci.skanen métwel^ 
willendheid ontvangen ,werd. 
Twee Sinesche bediendet): 
aangenomen hebbende, bep 
gaf hij zich njet de post? 
schuit, welke de onder-ko
ning alle drie dagen afzendt, 
om aan deh keizer verslag, 
te geven, van hetgeen» wat 
er in aaj'n gewest voorvalt * 
naar Mankin. Zjgne rei» 
van Nanhin naar Pekin.t 
deed hij te voet,; in de laatst» 
genoemde plaatsy'•'. hielden 
hem de Zendelingen hunne 
verwondering niet verborgen, 
dat 'hij een© hoofdstad wild? 
bezoeken, welker, toegang 
aan eiken Europeer verboden 
was. Hij was dus genood; 
zaakt, om in de Sinesche stad 
te huisvesten, daar Patel 
GRIMAMM , provinciale Oyer-> 
site, hem, zonder 4 e v e r " 
gunning des Keizers,in hét 
geslicht van he,t collegie niet 
durfde opnemen. Intusschen 
verkreeg dezjp zelfde ii|issi-
pnarjs voor jhem jBen hjjziön-
der gehoor .des keizers, #» 
verschafte hem egn p$spoor.tf 
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Na den groöten imuurte heb
ben bezocht, vertrok GfÈMEk-,. 
UT :,- den • 23 November. 1695 
yari: "JPè&iti* Den 9 April 
van het volgende jaar kwam 
hij te Macao aan, en den 8 
Mei , was".. hij te Manilla. 
Hij vond aldaar een Spaansch 
galjoen , waarop hij den 7 
'Augnstas 1696 scheep ging, 
en kwam, na eene lange en 
moeijelijke: re is , den 12 Ja-
nuarij 1697 te Acapulco aan, 
van daar begaf hij zich naar 
Mexico ^' waar hij den 11 
Maart aankwam. Hij. werd 
er in zijne hoedanigheid van 
Napolitaan, dat "is» als onder
daan des konings van Span
je , zeer wel ontvangen. De 
onder-koning die er het be
vel voerde, had den titel 
van graaf van MoNTEZuswi ! 
Na eën:.kortstondig verblijf 
ging GEMEI,I.I d e mij n en ; van 
.PacAiica, de piramiden van 
Tezeuco bezoeken, en den 
10 October begaf hij zich op 
weg naar"Vera-Cruz. Van 
daar begaf hij zich den 14 
December naar Havana, en 
liep den 4 Juriij 1698 de ha
ven van Cadix binnen.; Na 

tanje en het zuiden van 
unkrif'k1 doorgetrokken te 

*$»», ging hij te Martéille 
Scheep, kwam te Genua ann 
land, , begaf zich naar 'M* 
fanet en kwam den 31 De
cember te Napel* i tot eene 
reis rondom de wereld•,•.!vijf 
jaren, vijf maanden en twin
tig dagen besteed hebben
de ; eene onderneming, die 

„ XI . DEEII» ' . e ", "1 

té land veel moeijelijker uit-
tevóerëri': isi, "dan ter zee. 
GEMEÜI hield i ich weldra 
bezig met'hèt véréenigen det 
bouwstoffen zyn er; langduri
ge rómdólingen, en gaf.wei-
nige maanden na zijne we
derkomst in het licht, Giro 
del mondo (Reize rondom de 
wereld), Napïïs, 1699,170U, 
6 dl.n, in 12.^0, met plaV 
ten-, herdrukt in 1708 —• 
172r, men heeft met deze uit
gave, het andere; werk' yan 
GEMELLI vereen igd, ten titel 
voerende\Viaggi d'JÉUropa •, 
JVapeU, 1701 , 2 dl n , in 
8.vo Weinig dergelijke wér
ken zijri riïet meer orde en 
duidelijkheid geschreven en 
bevatten zoo vele belangstel
ling en naauwkeurigheid. 
Verscheidene ongélooyigen 
zijn tegen de geloofwaardig
heid der reizen .van GEMEI.-
M opgestaan;. maar behalve 
dat deze plaatsbeschrijvingen 
noodzakelijk een en ooggetui
ge vorderen, hebben even 
zoo verlichte als eerbied
waardige mannen, zoo als de 
abt CiiARïGERO, P R E V O S T , 
HÜMBOIIDT enz., GEMELLI op 
eene zegevierende wijze ver
dedigd. ' Déze' moedige rei
ziger bragt de rest zijner 
dagen in rust en in den schoot 
zijner familie door, en over
leed hoogbejaard in 1724. 

GEMISTE (GEÓRGE) , bijga* 
naamd P IATÖ, een Platonisch 
wijsgeer, begaf zich , nadat 
Konstantinopcl, «ijne' ge» 

i 
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böorteplants, door de Turken 
was ingenomen, naar het, hof 
van Florence , toenmaals het 
toevlugtsoord der letteren. 
Hij was in 1438 bij de kerk* 
•vergadering van iblorence te-
-genwoordig geweest, en had 
er door de uitgebreidheid zij
ner kunde en de voorzigtig-
heid zijner inborst geschit
terd. Hij overleed in den 
•ouderdom van bijna honderd 
jaren, verscheidene werken 
«alatende: 1-° Verklaring der 
hetoover-ende-godtpraken van 
JSoftOASPm , Panj's, 1599, 
•in 8.*°, Grieksch. en Latijn: 
.«en werk., waarin .<5iepzrn-
mige doch soms beuzelachti» 
,ge geleerde aanmerkingen 
voorkomen. — 2.° V-erscheir 
ilen 4xescli4edhwidigv ver/tam* 
•delingen» die eene- uiige» 
breide ervarenheid in • de 
"(Srieksche geschiedenis ver
raden: hiertoe;behoort voor
namelijk eene Geschiedenis 
- van het voorgevallene na den 
-slag van Mantinea met op
helderingen op THUCYBIDES, 
Venetië, 1503, in fol. — 3.° 
JEené Verhandeling over het 
onderscheid tusschen PLATO 
en ARISTOTELES , Parijs, 
1541, in S.vo; hij helde veel 
naar den eerste over. 

€EMMA (REINIEU) , bijge
naamd FKIBIUS', wijl hij te 
Dohkum in Vriesland gebo
ren was; onderwees met roem 
de geneeskunde aan de hoo-
geschool van Leuven, en o-
verleed in die stad in 1555 
[aan het graveel, doch vol

gens anderen aan d«ipèst MI 
1558 "J. Hij ging'-voor een' 
der bekwaamste, sterrekun* 
digen Van zijnen <tijd door, 
en gaf verscheidene wiskun
dige: werken in <hétv licht, 
Ander anderen ?• 1.° Eene voor 
zijnen tijd » zee* goede -W& 
reldkaakt. Hij droeg dezel» 
ve op aan keizer JSAKEI. Y.» 
•Aie er «enen misslag op bnt* 
dekte-, welke GEMM^ verbe* 
terde» ^ 2,.° > 3Jethadw «« 
riihmeticw, in 8.*° •**- 3? 
Beusu dmiuli asirpmmici» 
è n z ^ v "' . .-> - •-'•..'• ^••••'~- •-.•<-. 

- CJEMMA (GORNEUS)V KOM* 
van. den voorgaande § te hen» 
ven in 1535 geboren y. werd 
in 157Ö tot doctor ah de g<̂  
heèskunde; bevorderd. Hjj 
onderwees deze wetenschap 
mét roem in zijne geboorte* 
stad f ep was een even zo" 
beroemde sferrekundige al* 
zijn vader. Hij overleed W 
1579* Er bestaat van hem; 
1,° De arte cydognamiW* 
Antwerpen, 1569, 3 dl.fl in 
4 , t o _ 2 ° Cosmocritice, *M 
de natutoe divinis charaè-
terismis, Antwerpen, 1575» 
in 8.vo • Dit is een tafereel 
van dte wonderen der natuurt 
van welker gang en doel de 
schrij ver. d iep doord rongen i«', 
Erkomen bewonderenswaar» 
•digelóverwegingen in voor» 
in eene taai des gevoels w** 
gedrukt, die den lezer e» 
venzeer treft als onderwijst* 
—• 3»° De prodigiosa com\ 
tm specie ac natura anW 

.1577, Antwerpen y W8' 
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Hij.''< was een deugdzaam en 
zeer aan de goede grondbe
ginselen verkleefd man. Zij
ne werken worden met ver
maak en met vrucht gelezen. 
Men vindt er eenige, natuur
kundige dwalingen,; in , die ; 
toenmaals algemeen in zwang 
waren, doch in zeer kleinen 

.getale en van veel minder 
belang, dan die , waarvan 
•de, in deze oppervlakkige 
en laatdunkende eeuw, waar
in wij onze vaders *n mees
ters zoo gëstrengelijk beoor-
deelen , natuurkundige wer
ken Wemelen* Zijn Latijn 
is in het algemeen zeer zui
ver , zijn stijl sierlijk en 
welluidend. BEYERMNG heeft 
heb volgende grafschrift voor 
hem vervaardigd, v* " -

;> Qttis lapis Mc l: Oeiftmoe Hen». 
, c mam Japis an tegitt inquis. 
S'At' 'coridi in Gemxaé. "débüemt 

'' pbtiutè 'L- l ' .''•'• 
Nan'iitti; nam qucevis minor il-

Jo Gemma fuisset, 
^ £* jppwiaGemina, GemmajSf 

* istè lapis. 

'• ;GBNCA;••'—Zie GÊNGA. :; 

GEN» (HBNDKifc VAN) , uit 
de; stad van dien naam, en 
zijn familie-naam Waö GOET-
BAÜÖ (BoNicöiaüSJi Hij werd 
docte* en hooglëeraar der 
Sorbonne, daarna aartflidia-
lüeri van Doornik, alwaar hij 
in 1295 , in den 'ouderdom 
Van 76 jaren, mét den bijnaam 
van Doctor Solèmnis over
leed. Men heeft van hem: 
I .* Eené Verhandeling over 

...••• -; - •*•;••-.• ....fij 

de heroëmde mannen, om tot 
vervolg te dienen op die van 
den heiligen HIERONWUS en 
SIGEBERTUS., en gedrukt mét 
een Kort begrip der 'ffpdgë' 
teêrdheidi"in foh, Parij?$ 
1518 en 1519; Antwerpen V 
1639, in fol. met aantee-
keningen van AUBERTUS LE 
MIRE. ~ 2.° Eené School-
sóhe godgeleerdheid, Vene
tië, 1613, 2 dl.n in fbl* Dit 
laatste werk is vrij goed j 
en overtreft de meeste :Aét 
godgeleerde werken van dien. 
tijd. ViTAtïs ZUCCOLIUS van 
IPadm, tot deCamaidülenser-
orde béhoorende» heeft' ér 
eene nieuwe uitgave met aan* 
teekeningen van geleverd. 
Het is ten onregte, dat hij 
van HENDRIK VAN GÈNDy'een' 
Serviter-Religieus' maakt. 

f GEND öf GËN*(WlI.IiEM 
JpzEfl VAN) , eèri beroemd 

. Neerlandsch zeeheld, nit één 
oud adellijk geslacht gespro
ten , was Admiraal vatt het 
collegie ter admiraliteit te 
Amsterdam, en hoofd vön 
de eerste afdeeling der zeë-
magt*; ëéri man , "die zich in 
alle gevallen , 'Sn den En-
gelscnen oorlog, zeer kloek
moedig gedroeg. In' Ï667 , 
wanneer ntë RUITER , toen 
Luitenant-Admiraal , hem 
met 17 der ligtste oorlogs
schepen en eènigë branders 
uitzond, om d>en Teems op-
teloopén, voerde hij deze 
stoute daêd gelukkig uit J 
veroverde hét fort Shaertie*-

% : . ' . ' ; " . • • 
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#'e, aan den mond der rivier i 
de Chattavt / beroofde het ; 
Engelsch magazijn, 'verbrand- : 
de - alles , wat .men moest 
achterlaten, bragt, bet be
roemde pchkp -t^e il/ioyal 
fiiarles:, roet ;nog een En- ' 
gelsch fregat op, efl liet bo- ; 
vendien oog 3 andere ver
nielen en verbranden. Pi t : 
.bedrijf, dat Londen en gc-
•heel Engeland den uitersten 
schrik aanjoeg, 'deed koning , 
'KAKEÏJ spoedig tot vrede .nei
gen , -die -dan ook nog in dat 
jaar gesloten, «doch in 1672 ' 
•door de Engelschen schan-
•delijk verbroken werd, die 
•ónder anderen, de billijke \ 
^weigering van onzen vloot
voogd, pm, zonder uitdruk-
'keiijk bevel -van .zijnen sou-
verein, op onze eigen kust., 
*en voor een enkel konings-
gagt, 'te s<rijken, daartoé-tot 
«en voorwendsel namen* In 
«dien oorlog, intusschen, ver-
Joor onze held, in den, ver-
-snaarden zeeslag van Souls-
*baai, het leven, -en het land 
»eenen zijner dapperste vloot-
-voogden. -De -admiraliteitte 
•.Amsterdam Het te zijner 
-eere en nagedachtenis) in de 
.Domkerk te Utrecht, eene 
..prachtige marmeren graftom
be • oprigten, welke aldaar : 

«nog tegenwoordig te zien i s , 
,en met .een allerloffelijkst 
grafschrift pronkt, dat in 
een tafereel van zwart mar- i 
mer, in vergulde letters is 
uitgehouwen, en hetwelk 
men bij :KOK 'Vaderlandseh 
Woordenboek, artikel GEN? 

breedvoerig vinfc heschtê-
v e n , .•. ';£.'.i>'i:-v.:.' "•• . 

4»ENDBE (NtCOE.AA'8 ••*.&)* 
«en beeldhouwer.,..-. te E tam* 
fesgeboren'., en tï fiarijs\ 
in 1670, in den ouderdom 
van 52 jaren overleden , heeft 
schooftö > heeldbouwkundige 
•stukken '.nagelaten. Hij was 
de heroemde leerling van ee-
nen zoermiddelmatigen'niees-
ter: men merkt -in zijne wer
ken eene bewpnderenswaar» 
dige wijsheid en rust op» 
Men kan diegene zien., wel» 
kè de kerk van Saint "Nb»' 
las du Chardonnet ie JP«» 
rijs versieren. , 

GENDRE (LODEWIJKIIE), •»« 
1659, te Rouanen uit eenfl 
geringe familie geboren, ver* 
bond zich aan FRÜNCISCUS *>E 
HL4.KI.VT, toenmaals aarts
bisschop dier stad, en diö 
later zulks van Parijs was* 
Deze prelaat gaf hem in 1690 
een domheerschan in de Lie
ve Vrouwen-Kerk {Notre-
Dame); -de abt I E GENDR» 
had hem verscheidene ande» 
re weldadeni, te danken, e" 
verloor dezelve «.iet uit b«t 
geheugen» Hij overleed in 
1733. Sedert 1724 *ezathij 
-de abdij van Claire-Eontaif 
«e in het diocees van CM*"* 
tres, Mm heeft hem ver*-
scheiden* werken te dan
ken., waarvan de voornaam'" 
ste zijn J h° Histoire etcyi 
{Geschiedenis van JPranh" 
rijk)y bevattende, o. de 6fc» 
schiedenis der koningen tot 

http://Hl4.ki.vt
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*pe den dooit van honmiïtJiË 
SIHijr ;»* b. de Zeden en 
gebruiken i der natie- # K «te 
'verschillende tyden derwo+ 
naróhie }>-*±c* hetGeilaeht^ 
register, jsünhet koninklijke 
Mis ;'.'—*:.*& de Geschiedenis 
der, !• Grmt^ Officieren'der, 
kroot** iPm$s, 1718> in 3 
dl.fl?jin"..fol'. en ;in 8dl»ft*in 

ï2.mo • De?re is eenë' der 
naauwkeurigste • •beknopte 
geschiedenissen .ivan.: Srante 
rijk V> in. eensn' eénvoudigên 
êiï"'" .een igains zenu wloozen 
stijl; geschreven, Üe eersta 
deelen kwamen irr 1700*in 
Ket"ïliebt','en werdten* niet 
zeer gezochtt, wijl het moei* 
gelijk,is, oin- de eerste eea* 
Wen- der Fransche monarchie 

* belangrijk te maken ;>zij zïj n £ 
oihizeó? té* spreken de fabel
achtige1tijden der natie. De 
laatste deeïën Werden beter 
onthaald* De zeden en gè* 
bruiken der Franschen enz» ! 
is afzonderlijk gedankt', Pa-
r#*r 1712 en 1765, m 12.mo 
Dit is een belangrijk we?k* 
dat op iprijs wordt gesteld j 
VELLY en,'Vi'ï.ii*.RÉT hebben 
er de meeste aanteekeningen j 
uit geput, waarmede zij hun
ne geschiedenis van Wrank-
f»A yerrflkt hebben. —- 2 . a 

v. Wie etc. (Leven van FnAX-
VISCVS DE HABLAY), in 8.vo 
De erkentenis deed den 
schrijver de hand aan de pen 
slaan; terwijl hij echter zjj-
uen held prijst, verbergt hij 
ook zijne gebreken nieti«~3,° 
Uwaiff etc, {Proeven over ds 

•••'. B 

regering < van JhODBmrjicden 
Gvootëyiin 4.w«n;in .Ui,™.0 * 
waarvan ei? in achtlte^ niaaö-
deïi.^ vier uitgaven ontston
den; Indien JMI GENDRBwat 
al te:zee» den toon;van lof-
redenaar* hèeffc aangenomen 'v-
zoo Vergeven , dé-regtseha-
pene lieden van den tegen-
woordigèn> $ d y hein- gaarne 
dit gebrek, om als, tegen* 
wigt te dienen1 van de eér-
loöxe lasteraars, diens groo-
ten konings, welke zijne.ge
dachtenis, beleedigen '••>. met> dè-
kleuren eenér afgunstige:©» 
kwaadaardige^, wysbegeerte/i' 
*— 4.° Viëote*, (Leven van, 
den kardinaal van'AtoBöisE'i 
met eene' vergelijking der* 
Kardinaals t imlkè de Stak 
Hen hebben' bestuurd), in-
4.t»y Parijs, 1724, en JBOM-
aneti', 2dl.n^ in' 12.mo Dit 
zijn ontmoedigende taferee-
len voor de>. lasteraars, van 
het Priesterlijk, bestutu»^, en 
die door schitterende daad
zaken en den roemrijken 
staat» èèr grootste- maner» 
ehiën, aantoonen, dat man* 
nen,. aan de dienst des Hee-
ren. toegewijd-,.: vrij van do 
beslommeringen des hu wét 
lijks, en geen ander huis
gezin dan het volk hebben
de , daarenboven kunde én 
ijver voor hét argemecne wel
zijn bezittende, engelen zijn» 

• welke God in zijhe barmhar
tigheid aan de natiën zendt» 
—• Zie SfAMUël, j StIGEB , X.i-

MEP.ES enz» 

* • • • ' • ' . . • ' . ' • ' • ' • 
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.!,.. ÖÈNDRE (Criifi'BBTÜS KABEI» 
I E ) , markgraaf»Van Saint-
i/tnbitii ie Parijs•, zijne ge
boorteplaats , in I74@» in 
den ouderdom van 59 jaren 
overleden;, is in het gebied 
der letteren*? door twee be
langrijke. Werken bekend: I , ° 
Traite etc. (Verhandeling o-
ver het gevoelen) , 8 dl.n,in 
12.mo Dit is een samenweef
sel van geschiedkundige voor
beelden , óver het gebied des 
gevoelens in de verschillende 

, wetenschappen. De schrijver 
doet dezelve met eenige over
wegingen gepaard gaan, om 
de daad zaken optehelderen, of 
om dwalingen 'te verdrijven. 
— .2.° Antiquité etc. (Oud* 
Aeid van het JPra7ische huis , 
in 4.«s Parijs, 1739. De 
markgraaf van Saint-Au&in 
vormt een nieuw stelsel over 
de beginselen van , het huis 
van Frankrijk; maar welke 
schranderheid en kunde hij 
ook aan den dag legget zijn 
gevoelen is niet meer in 
Staat om de geesten op dat 
onderwerp te bepalen, dan 
dat der schrijvers, welke 
hem zijn vooruit gegaan, en 
die.hem volgen zullen. 

GENDBON (CLAUDIUS DES-
HAIS) , gewoon geneesheer 
van MONSIEUR, broeder van 
LODEWUK XIV. , en van den 
hertog van Orleans, deszelfs 
zoon, was uit een e gegoede 
familie van Beauce gespro
ten. Hij ontving den doc
toralen hoed in de genees
kunde te Montpellier t en 

muntte vooral uit in de kunst, 
om den kanker «n dé oog
ziekten te genezen. ; Hijver» 
eenigde met al de kundighe
den, die een geneesheeraan 
de menschheid nuttig kunnen 
maken» de bevalligheden deS 
geestes en de hoedanigheden 
des harten, die ; hem der 
maatschappij dier baat «naken. 
Eenen Vrij hoogen ouderdom 
bereikt hebbende, begaf hij 
zich nmr Auteuili bij Pa-
rijs, in het hu i s , dat aan 
BOHCEAU, zijnen vriend, had 
toebehoord. Het is in déze 
wijsgeerige afzöhderlng, dat 
hij in 1750, in den ouderdom 
van 87 jaren overleed» doof 
de armen,..wier vader, door 
dé' Christenen, wier voor
beeld h|j was, en zelfs door de 
artsen beweend j ofschoon de 
laatste in hem eenén gedach
ten mededinger hadden. De 
abt LADVÓCAT verhaalt, dat 
toen Voi/rAiRË hem eens een 
zijner 'werken was komen 
aanbieden, eensklaps voor 
eene plaats, den Muzen «oö 
dierbaar met eerbied bevan
gen werd , en de volgende 
dichtregels Voor de vuist vet» 
vaardigde: 

C'est ici Ie vrai PARNASSE 
Des Trais enfans d'Apór<t.oN; 

Sous Ie nora de BömEAU, ce» 
lieüx virenfc HORACE , . 

Escur.APE y parait sous celui 
de GENDJLON. 

Maar deze dichter heeft ieze 
regels ontkent. Men verze
kert dat GÈNDKON verschei
dene handschriften naliet, 
een onder anderen, over den 
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oorsprong ? de- ontmükeling.. 
en de wedervoortbrenging, 
aller levende wezens t een 
onderwerp in welker- duis
terheid hij zich zeker ver
loren heeft, 'even.gelijk al 
diegene, die hetzelve hebben 
willen behandelen» — Zie 
MtiYS.. 

GfiNEBRARtt (GlLBERTÜs) , 
in. ,1537 , te Eiom,. in -Au." 
vergne:,geboren', aanvaardde-
het kleed van Benedictijner 
van Cluntf, -en kwam-te-Pa— 
tys studeren, al waar <. hij' 
gróote vorderingen maakte til 
de wetenschappen en in da. 
talcrt.' Hij. werd.in .1563 tot 
doctor van he"t huis van Na-
v.arre aangenomen, en in 
1569 werd hij hoogleeBaat in 
de Hebreeuwsche . taal aan. 
het koninklijke eollegié» P E 
TRUS DANÈS, bisschop van 
Latianr, door zijne verdien
sten getroffen , deed te zijne 
gunste afstand van zijne bis
schoppelijke waardigheid, en 
bood den staten van Blois 
een verzoekschrift aan, om 
hem te doen aannemen» HEN
DRIK I II . had er in toege
stemd , de geestelijkheid en 
de adel juichten zulks toe', 
doch de burgerstand verzette 
er zich tegen; wijl de tab
baard PIBRAC i broeder van 
den voorzitter, begunstigde, 
aan wien dit Bisdom . sedert 
lang reeds beloofd was. In 
die kommervolle en nioeije-
lijke tijden, waarin de nre'es* 
te Franachcn, de Cathoiijke 

B 4 

Godsdienst, al» eene- even. 
zoo noodzakelijke voorwaarde, 
tot de troonsopvolging be
schouwden,, als de Salische 
wet (zie HENÖRIK IV.) > ver
klaarde GENEBRARP zich voor 
de ligue, en handhaafde de
zelve uit al zijn vermogen. 
In 1592 benoemde hem GRE* 
GORIÜS X I V , , op verzoek 
vari den hertog; van Mayèhne 
en van verscheidene airdere-
Heeren,.,tot het Aartsbisdom-
Aix, van hetwelke hij in» 
1593 eerst bezit nam. Vóór 
dat tijdstip.had hij in het, 
licht gegeven eene VerKan*. 
deling over de Verkiezingen y, 
welke hem in het vervolg; 
onaangenaamheden op den 
hals haalde. Hij verdedigde-
in dezelve de verkiezingen, 
der Bisschoppen ,, door de 
geestelijkheid en het volk 
tegen- de benoeming des ko-
nings, Parijs, '1592, in-
8.vo Het parlement van Aioe-
liet dezelve- door beulshan-
den verbranden-, verbande 
den schrijver buiten het rijk* 
met verbod op levensstraf * 
van er ooit weder binnen te 
komen. Men stond hem ech
ter toe-, om zijne dagen in 
zijne priorij vari Sétnur in 
Bourgondie te gaan eindigen. 
Hij overleed aldaar in 1597. 
Men plaatste op zijn graf: 

Urna capit cineres, nomen non 
orbe tenetur. 

GENEDiun» was zeker een 
der geleerdste mannen zijner 
eeuw. Zijn© deugden, «n 
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vooral de zuiverheid zijner 
zeden deden hem door de 
beroemdste personen op prijs 
stellen» De EL FRANCISCTJS 
VAN SALES stelde er eene 
eer in , zijn leerling te zijn 
geweest. De meestbekende 
zijner werken zijn: 1.° Chro* 
nologie Sdorée (Gewyde ty'd* 
rekenkunde), in 8,vo; een 
werk, dat nog tegenwoordig 
met nut kan gelezen worden 
en waarin vele belangrijke 
zaken voorkomen, die men 
te vergeefs elders zoude zoe«" 
ken. — '2° Een Commenta-
rium op de Psalmen in 8.vó" 
geleerd en wel geschreven, 
dat met die van JANSEMUS 
VAN GEND en van SIMEONDE 
MUIS in den eersten rang. 
moet gesteld worden. Hij1' 
verdedigt in hetzelve de 
Vertaling der zeventigen, 
tegen de overdreven voor
standers van den Hebreeuw-
schen tekst, zoodanig als de
zelve tegenwoordig i s , de 
afstipping de Rabbijnen voor
al daaronder begrepen. De 
beste uitgave van dit werk 
is die van Parijs, 158S, in 
Jol."— 3.° Trots ïivret etc, 
(Drie doeken over de Drie-
ëenheid),'m8.vo — 4.° Eene 
Vertaling in het Fransch van 
FLAVIUS JOSEPHUS, 2 dl.» in 
8.vo — 5." De Vertaling 
van verschillende Rabbijnen, 
in fol. — 6.° Eene Uitgave 
der Werken van ORIGENES , 
op prijs gesteld, zelfs na 
die der Benediktijnen, dié 
zeer wel zonden gedaan heb
ben , de Opdragt van GENE-

; BRARp'aan köttlng KATRÈIL IX., 
iwaar uitmuntende zaken in 
: voorkomen j e n dè VërdetuV 
: ging* van PAMPHI^IUS voor 
• ORIGENES , behouden te héb-
I ben* ;«*-• 7.° Eeoigè TwUi? 
schriften* ••:•'> s ' 

GENESIUS (JOANNES) t dien 
men ook JOZEF BYZANTIUS 
noemt, ' een Grieksche ge-
schïedschrijver onder idé 're
geringen van LEO'een KON-

; STANÏIJN ÉoRPHYROGENETUS} 
zijnen zoon. Er bestaat van 

i hem: Geschiedenis van het. 
Grieksche rtjk, van ILEO, 
den Armeniër tot: BASILIÜIS,: 
den Macedoniër, in 886 ó-
verleden, dezelve kwam te 

.Venetië, in 1733, in fol., 
in het licht, sJVJfeh bewaart 
dezelve in handschrift te 
Leipzig, i n d e JPaulijnsche 
Bibliotheek der* Akadèmie. 

GENEST (KAKEÏ, Giaimius), 
te Parys den W: Octöber 
1639 geboren. Na zijnen va
der in zijne kindschheid te 
hébben verloren, kwam bij 
op het denkbeeld, om naar 
Indiè' te gaan, ten einde et 
zijne fortuin te beproeven. 
Naauwelijks was hij in vol
le zee, of een Engelsch schip 
maakte hem prijs, en geleid
de hem naar Londen. Zijn 
middel van bestaan in En-
geland, vond hij in het on
derwijzen van 'het Fransch 
aan de kinderen van een' Heer 
van dat land; maar daar de
ze levenswijze niet naar zij
nen zin was, stak hij we» 
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der -naar 'Frankrijk over.' 
Door de bescherming van 
den' Hertog van JSeverven van 
PkhLlssos1 werd'hij als on
derwijzer bij Mejufvrouw DE 
Biióis, , later met den Her
tog van Orlêant gehuwd, 
geplaatst. Hij werd vervol
gens tot abt' van 'Saint-Vil-
mër behoenld ; 'werd aalmoe
zenier der iHërfogin van Or-
léans, ' zijne' kweekelinge, 
secretaris der bevelhebber-
Schappen van den Hertog van 
M'iiNEi lid der Frahsche a-
kadetnie, en overleed te 
Parijs in 1719. Dfe abt GE-
NEST bezat beminnelijke ze
den en 'een edelmoedig hart. 
Een eenvoudig en waarheid-
minnend hoveling, - zonder 
gedwongenheid , zonder in
dringing wist hij' 'te beha
gen , aan alles wat 'er toen
maals het verh evens te en 
kieschte was.' Zijne deugd-
doet zich in al zijdewerken 
gevoelen, en behaagt in de
zelve nog meer' dan zijne 
genie. De Voornaamste zijn: 
1.° Principes etc.'(Grond
beginselen der wijsbegeerte 
of natuurlijke Bewijzen van 
het bestaan van God, en van 
de onsterfelijkheid der ziel)-, 
in 8.vo, Parijs, 1716: een 
moeizaam werk, waarin de 
Wijsbegeerte van DESCARTES 
Veeleer berijmd, dan dich
terlijk voorgedragen wordt; 
maar indifen het dichterlijke 
en systematische gedeelte er 
zwak Van zijn, zoo worden 
de groote Waarheden er niet 
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niet-minder kracht in uitge
drukt, ofschoon allé bewij1-
zen, er niet even goed in 
zijn. » Een raad , zegt een 
Criticus, dien men niet ge* 
nbeg kan herhalen, vooral 
Wanneer men tot Weldenken
de lieden spreekt,- is -, van 
nooit onbetwistbare -zaken' 
door bijzondere denkbeelden 
re bekrachtigen." J— 2.° Een' 
schpoh Epilre etc.' (Berijto-
de Brief aan den'Heer DE 
LA BASIIDE}, om hem te 
bewegen tot den schoot der 
Kerk terugtekeeren: een stuk 
vol vuur en welsprekendheid, 
dat echter buiten uitwerk
sel bleef. — 3.° Pièces de 
Pceesie (Dichtstukken), door. 
dé akademie bekroond , al
vorens hij lid derzelve was. 
— 4.° Eene kleine Disser-
tation • etc. (Verhandeling 
over het herdersdicht*) — 
5.° Verscheidene Treurspe
len , dat van PENELOPE wordt 
het meeste op prijs gesteld. 
Hetzelve boeit even zeer, 
door het deugdzame karak
ter van deszelfs voornaam
ste personen, als door het 
wonderbare der bijverdicht
sels , en door deszelfs ziel-
roerende ontwikkeling. Het
zelve ademt den smaak der 
schoone en eenvoudige oud
heid, De groote BOSSÜET, 
een vijand des tooneéls, was 
zoo doordrongen van de ge
voelens van deugd , waarme
de het treurspel PENËI^PB 
doorzaaid i s , dat hij betuig
de , zegt men, «ich niet te 
5 . , • 
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zullen bedenken» omdetoo-
neelen goedtekeuren» indien 
men er dagelijks zulke ge
zuiverde stukken uitvoerde j 
maar men' begrijpt ligtelijk, 
dateene zoodanige vooronder
stelling den geheelen staat 
der. tponeelkuren zou veran* 
deren. In ; de Mémoires liis-
toriqttes etc. van MJCHAÜI/TV 
(I, Dl. bladz. 1) , vindt me» 
een breedvoerig léven van> 
GENEST, door den abt ï>'Q-
I.ÏVET. = 

GENET ; (FRANCISCDS) , dei 
zoon van; eenen advocaat» 
werd te Avignon in 1640 ge*, 
horen, * was * kanonik en th eo-, 
Jagaal de^-hoofdkerk vanCA\ 
vignon,i. entr;VervoJgens;: JBis*. 
schop van Fawo«,had:hetyer-j 
driet van in de zaak der Fiïles, 
de l'Fnfance van Toulpuse *_ 
welke; hij in zijn diocees had 
opgenomen* gewikkeld te; 
worden. Hij werd in 1688 in 
hechtenis genomen,. eerst 
ijaar Pont • Saint -Esprit , 
vervolgen s naar Nimes, en, 
v&n daar paar het eiland Bi 
vervoerd, alwaar hij vijftien 
maanden doorbragt. Op ver
zoek des JPauses, aan zjjn. 
diocees teruggegeven» ver
dronk hij in eenen kleinen 
watervloed, terwijl hij in 
1702 van Avignon n&nv'Vai-
son terugkeerde, Mon heeft 
van dezen prelaat feene god
geleerdheid, bekend onder 
den naam van 31orale etc* 
{Zedeleer van Grenoble), 
die aan verscheidene Fran-
sche Bisschoppen , alsmede 

aan de Leuvensche univer
siteit verdacht is voorgekoH 
men, zoo aïs men zulkskflifc 
zien in de uitspraak', welke 
de laatste detilOjIaartirOJ 
deed. De beste uitgave vaft 
dit werk, minder {dan ÜQ 

j Conferefttiè'n van Angë^t. 
iswan 1715» 8dLn,inl2,<nft 

, De 2 dl.» tmtpanmerhmgsn 
(onder ,deh naam van Jxcot 
BUS DE REWONDU, in het licht 
gegeven), tegen, de Zedeleet 
van Gfre»Oj5fe, .werden doos 
den kardinaal ,I»E CABIÜS g^ 
censureer d en ; te Rome op 
den Inde® geplaatst: de ij-
ver van den Criticus heeft 
hem, naar hèt schijnt, tot 

! eèft tegenovergesteld uitei* 
,' sM gebrast.; / . 

GENEVE(BÖBERT VAN), zoo» 
van AMADBITS , graaf van '6<*. 

; neve, Bisschop van TeroUr 
ane, daarna van Ramerijh 
Kardinaal, werd den 27 Au
gustus 1378, door vijftie» 
der Kardinalen, die vij* 
maanden-vroeger UBBANÜS 

VI. verkozen hadden , ondeï 
den naam van €I,EBIENS Vil»» 
te Forli, tot Paus verkoré»» 
Hij werd als wettig Pau* 
erkend in Frankrijk, SpW* 

je, Schotland t Sicilië en °jj 
het eiland Cyprus; t e r«# 
de overige Christenheid UR* 
BANUS VI . erkende. D®26 

dubbele Verkiezing veroor
zaakte cene scheuring &« 
veertig jaren duurde. D c a e 

wettige of onwettige P»uS 

overleed te Avignon, »** 
waar hij zijnen zetel hadfge-
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plaatst?, -aan leene beroerte | 
den 16 September; 1394. -n 
Zie UBBAJSÜS, Vis 

GENGA J(HIEBOMMUS), en. 
'" niet GENCA .,. eert schil der en 
bouwkunstenaar, te Urbina 
ift» 1476 geboren, 'onder
scheidde zich Vooral in de 
bouwkunst. t)nder de wer* 

. ken, welke hem het meeste 
•tot -eer hebben verstrekt» 
noemt men een paleis * doof 
hem op den keizerlijken berg 
bij PewtoV voor den Hertog 
van r VrbitiQ gebouwd, en de 
kerk van, den . Ö* JFOANNES 
den Dooper derzelfde stad. 
Deze kunstenaar overleed in 
1551. Het is van hem, dat 
de beroemde familie GENGHI 
haren oorsprong ontleent» 

GENGA ( BARTHOLOWIEÜS ) < 
zoon van den voorgaande, 
maakte zich. 5doör zijne be* 
kwaamheid in dezelfde kunst 
den roem zijns vaders waar
dig. De borsten benijdden 
elkander het iVoorregt, van 
hém te bezitten. De Groot
meester van: Malta zond uit
drukkelijk -twee ridders naar 
Vrbino, om hem aatt den 
Hertog te vragen, die hem 
niet dan met moeite afstond. 
Terwjjl' Genga aan. de ves-
tingwerken der haven en 
gtad van dat eiland bezig 
was,, werd hij door eene 
zijde-ontsteking of pleuris 
aangetast, die hem in 1558 
in den ouderdom van 50 ja
ren ,' door alle ridders be
treurd, in het graf sleepte» 

:./^...GENGA;>(HA^J«mAIi' 30*V 
Ï,A). ;***.,J5ie. 'ïiEóv^XJÏ. .,;•.;.;.. 

-;;, GENGI'S-KAN: Of IDSCHINGIS-
RHAN, de zoon van eeijen een» 
voudigen aanvoerder eener 
horde Tartaren of Mongolen, 
die: : over dertig of veertig 
familie» het bevel voerde, 
werd in 1163 te ÏBloun* 
Twldouck gebprent Hij was 
pas '13-; jaren', toen, -hij be
gon te regeren. Eene b jjnai 
algemeene zamenZvveving zij
ner onderdanen en naburen , 
noodzaakte hem tegen ;hen 
op te trekken; hg' leverde 
hen twee veldslagen en ve** 
sloeg hen volkomen. Zijne 
krijgsgevangenen bleven int 
slavernij, behalve die van eet-
Den hoogeren rang, welke 
GÈNGIS in kokend water deed 
verdrinken. Dit was het 
voorteeken zijner wreedhe
den. Daar al de naburige 
landen zich tegen *dit; ge>* 
drogt hadden zaamverbonden 
begaf hij zich naar OIJNG, 
Groot-kan der Karaïters, die 
een Christen, Nestoriaan-en 

•priester was. Hij verdien
de de schuilplaats, welke 
die Vorst hem verleende, 
door; gewigtige diensten, 
niet alleen in de oojelqgeii 
tegen zijne naburen, maar 
ook in d i e , welke hij tegen 
zijnen broeder moest poeren # 
die hem zijne kroon- had 
ontweldigd. -GENGIS*KAN her
stelde hem op zijnen troon, 
en huwde zijne dochter. De 
Kan vergetende wat hij aan 
zijnen schoonzoon te danken 
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had, 'besloot zijnen onder
gang. Deze de vlugt geijo-
men hebbende, werd achter
volgd door OUKG, 'én door 
SCJIOKOUN, deszélfs zóórfo 
Hij 'versloeg beide-. Deze 
overwinning prikkelde zijne 
eerzucht. Hij bragt een gröót 
leger op de been,' met wel* 
ke hij in' minder dan 22 ja
ren, Verzie, CatAaï, een 
gedeelte van Sina eh bijna 
geheel Azië veroverde." ffijV 
liet zich als toen tot Kaïouri 
of Groot-Kan uitröepënl 
Zijn gebied strekte zich over 
1800 mijlen lands van het 
Oosten naar het Westen en 
over meer dan 1000 van hét 
Noorden naar het Zuiden uit< 
Hij maakte zich gereed , om 
Sina geheel en al te over
meesteren , toen eene ziek
te hem te midden zijner ze
gepralen in 1227 in 'het graf 
sleepte. Zijne regering Was 
bijna niet anders dan eene 
aaneenschakeling van ver* 
woestingen. Hij deed niets 
dan' steden vernielen , zon
der er opterigten, indien 
men hiervan liokhttra en 
eenige andere uitzondert, 
welke hij toestond, om we.* 
der optebomven. GENGIS-
RAN verdeelde . zijne Staten 
onder zijne vier zonen. Hij 
verklaarde zijnen derden zoon 
OKTAÏ , wiens nakomeling
schap tot in het midden der 
14.e eeuw in het Noorden 
van Sina regeerde, tot Groot-
Kan der Tartaren. * . . Een 
andere- zoon van den be-
ruchten veroveraar TQUSCJHÏ 

genaamd*, herkreeg Tifr&et* 
tan^ Bactriana, het Koning* 
rijk As tra Aan, en hét land 

[ der Usbe/ie. De zoon van 
dézen' laatste^ dééd togtentot 
in' Polen, Bongüryë'en tot 

I voor de poorten van Kon' 
' stanlinopel,.«-Hij: heette BA* 

TOU-KAN. D e i Vorsten van 
TartarygGfi-'Crimea, en di, 
Usbeeksche Kams stamde», 
van hem af. . » . Toum, of 
TÜIII-KAIS, tweede zoon van 
GENGJS, verkreeg P.erziët 
Korasati en een gedeelte Atè. 
Indien,: biy hët lëvett zijns 
vaders ».é> Een vierde zoon, 
ZAGATHAÏ» regeerde 'in het 
Noordelijk Itidië en in ï % 
bet. . . . • > Indien men, 
fcégt een'geschiedschrijver,* 
KAREÏV den graoie gelaakt 
heeft, zijne staten verdeeld' 
te hebben, moet men er 
GENGIS-KAN over prijzen. D» 
Staten van den PranscbeB 
veroveraar grensden aan el
kander, en konden door een 
enkel man geregeerd wordefl* 
die van den Tartaar, in ver
schillende en zeer uitge
strekte landstreken verdeeld, 
eischten verscheidene Vor
sten." De uitkomst heeft 
deze waarneming geenszins 
geregtvaardigd. Ondanks den 
misslag, dien KABEJI. den 
Groote door. de verdeeling 
zijner Staten kon begaan 
hebben» heeft zijn rijk lang 
na hem bestaan, de verdee
lingen , die hetzelve ver» 
zwakten , maakten het niet 
onkenbaar. Dat van GEN* 
GIS-KAN, zoo als elk oven* 
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tfonrieti land* dat slechts de 
vrucht - van geweld, en roof-
ZÜcht i s , is verdwenen, even 
als dè rook van eenen groo-
teh brtfnd* . •• '<-•••'=.. i •'. 

t- GENIUS ,- God «der natuur * 
welke men als. de Godheid 
aanbad, die aan alles het 
wezen en de beweging gaf^ 
Hij wordt ook beschouwd 
a)s • de oorzaak, der aan
gename en ' wellustige ge
waarwordingen; van waar 
die soort • van Spreekwoord 
is- ontstaan, bij- den. Ou* 
den-j zoo, algemeen i,Genio 
indttlgefe* Men was van 
gevoelen f dat elke plaats 
*een bescherm-genius had, 
en dat. ieder mensch ook de 
zijne had. r Velen zelfs be
weerden j. -dat de m.enschen 
er; twee hadden j een góé
de , die, tot het goede aan'» 
Spoorde, en een kwade * die 
het kwaad inblies.' Het is 
gemakkelijk te zien , •' dat 
deze gevoelens voortsproten, 
uit de onkunde Van God, 
van 'zijne voorzienigheid, 
van zijne onmeetbaarheid, 
bij alles tegenwoordig, én 
voor, alles voldoende., Meö 
kan er ook eene verminking 
in zieh» van hetgene * wat de 
gewade boeken ons van de 
engelen, bedienaars en uit
voerders der , bevelen van 
God , mededeelen; hét ligt-
geloovig en dom Heidendom, 
heeft er even zoo vele klei-" 
«e bijzondere Goden van ge-
4aaakV * - , - . . . 

' -f GENUS (SÏEPIUNIE Fé* 
MC1TE DüCREST DB Stf. Au-
BIN , MatkgraVin • van Sille-
ry , Gravin van), eene ge
liefkoosde geestrijke schrijf
ster, werd iii 1746, in den 
omtrek van Autun geboren. 
In 1782 werd zij Gouvernan
te der kinderen des HertógS 
van Orleans, en schreef voor 
dezelve Théatre d'fducation 
{Tooneel van opvoeding)* 
Zij was eene vriendin der 
omwenteling. NAPOLEON gaf 
haar eene jaarwedde van 
zes duizend Franken. Hare 
menigvuldige werken (90 
deeltjes uitmakende), waar
onder MLI«e DB CliERlWONT 
en MAD. DE LA VALWERK, 
zich voornamelijk onderschei
den ,; worden, om de bevalli
ge 'en innemende schrijfwijs 
zé zeer gezocht. Zij over
leed den 31 December ÏS30. 

GENNAMUS , Patriarch vah; 
Konstantinopel, volgde in 
het jaar 458 op ANATOLÏÜS. 
Hij bestuurde zijne kerk met 
ijver en wijsheid, en over
leed ia 471. Er blijft ons 
bijna niets van zijne schrif
ten over. Hij had Home Hen 
en een Commentarium op 
DANiëii geschreven. ' 

. GENNADIUS. — Zie JSCHO-
IIARIUS (GEORGE). 

GEKNADIUS of GENNADA » 
. Priester en geen Bisschop 
van Marteille, in 492 of 
493 overleden, is beaehal' 
digd geweest» van eeuigen 
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tijd deir dwalingen der half
pelagianen te zijn toegedaan 
geweest, wijl hij het gevoe
len van den heiligen Atr* 
tsiiSTiNüS over de genade en 
den yrijen wil niet volgde; 
maar deze reden ÏS niét vol
doende, om zijne regtzinhig-
heïd verdacht te houden; 
'daar de leer van dien kerk
vader slechts "in zoo verre 
een geloofsregel is' , als zij 
ttiét de in PELAGIÜS veroor
deelde dwalingen strijdt, (zie 
AÜGÜSTINOS, SADOLET). Men 
heeft van hem: 1." een werk 
over de beroemde mannen» 
door eene vreemde hand, 
naar men meent, verminkt. 
»•— ü/5 Eene Ver/tartdeling 
over de kerkelijke leer stel* 
lingén\ welke men onder dë 
werken van den heiligen Atr-
GirsTiNus vindt. —- 3.° Hij 
had Verscheidene andere wer
ken zamengesteld, Welke 
niet tot ons zijn gekomen. 

* GÈNNARO ( JOZEP AURE-
MÜS tm)i een' beroemd ad-
vokaat van Napels, werd 
in die stad in 17Ö1 geboren. 
Hij volbragt zijne eerste sta
diën bij de Jesuiten en ont
ving den doctoralen hoed der 
regtsgeleerdheid in < 1723» 
Zich met de beoefening der 
wetten Van zijn land niet te 
vreden stellende, legde bij 
zich toe op de kennis der 
Romein sche wetten; en-on
der de talrijke wetverMaar-
ders i'''. raadpleegde hij bij 
voorkeur, A-CCIAT, GOVAR-

RÖBIAS , GüMSi , DCTAREN , 

GOUVEA. Hij verzuimde ds 
wetenschappen niet, die dei 
balie: geheel vreemd* schij* 
nen, • zoo als de aardrijks-* 
wis- en geschiedkunde. Hei 
is ligt te bevroeden met welk 
een en luister, een* man voor 
de balie moest' verschijnen* 
die zoo vele kundigheden 
bezat, en die y om dezelve 
te doen gelden, met een» 
zeldzame 4 welsprekendheid1 

begaafd was* Hij verkreeg 
Weldra eenen schitterenden 
roem; en wanneer hij moest 
spreken, drong- de menigte 

'zamen,» om zijne pleitgedin-
gen aantehooren. Nadat KA* 
REI. I I I . van zijne begaafd* 
heid had hporen spreken y 
benoemde hij hem in 1738 
Onder de overheden deï stad 
Napels, en droeg hem veï* 
schaidene andere gewigtig® 
posten op» die hij metroeW 
bekleedde* Deze beroemde/ 
advokaat overleed den 8 Sep
tember 1761 op een buiten* 
goed bij Pozzuoli of Pui' 
zuoloé De door hem nage* 
latene werken zijn: 1.? Rei" 
publiea juH8öongultort0" 
Napels, 1731, irt 4.to Dit 
is een buitengemeen geestig 
werk: hij vooronderstelt itt 

hetzelve een gebied vatf 
regtsgeleerden, even als dal' 
vatt Home, in drie ordeil 
verdeeld, de Senatoren,w 
ridders en de Plebejers,*® 
dat hij aan èene wijze en 
verlichte kritiek onderwerpt' 
Dit werk voor -bet overig 
belangrijk door de zuiver"1 

heid en beknoptheid des 
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stijls, maakte veel =opgang. 
De geleerde FRÈtjEBliÈ OTJTO 
MEUKEN» Ie veerde er een e uit
gave van, welke hij aan den 
«ohrijver zëlvert opdroog, 
Leipzig, 1Ï33, in 8.vo —. 
2.? Delie viziosé maniere enz 
( Over de gebrekkige wijzen» 
Welke men in het teerk stelt, 
vm de zaken voor de regt>-
banken te verdedigen), Na« 
pels, 1744, in 4.» Dit werk, 

. aan paus BENEDICTUS XIII . 
opgedragenj bevat Voor de
gene ,-! welke zich • voor de 
ploitzaal bestemmen, buiten
geineen nuttige voorschrif* 
tem-— 3.° periói autumnales 
postvedittm a republica 
Jnrisconstiltorum, Napels, 
1752, in 8.w dit is als een 
vervolg op dé Resjpublied 
Jüriseónsaltorum ,\"de schrij-
Vef vooronderstelt in hetzel
ve, dat de regtsgeleerden, 
gedurende de vacantien, wel
ke zij in de zaken der re
publiek nemen, zich met het 
onderzoek van den titel der 

. Pandehten: pe regulis ƒ«-
ris bezig houcjeh. —4.° 0r«-
tio dé jurejfeodali,Napels, 
1753, in 4ito 4-,5,° Carmi-
na latiha,ibïd, 1742, in 
4.to j ) e advokaat DOMINICÜS 
TORBES heeft op iijne kps* 
ten, al de Werken van dien 
beroemden regtsgeleerde in' 
het licht gegeven, 1767, 
4i l l ,n , in 4*to 

GETJNES (JUUANOS RENA-
, t p s BENJAMIN D E ) , van Ft-
J tré in Bretagne, werd del» 

U Junij 1687 geboren,ging 

in de Gongregatiêi; vin hec 
Oratorium, en werd er-in 
1626 tot priester gezalfdï 
In den ouderdom van 3ftja* 
ren . werd hij hooglöeraais 
der godgeleerdheid' të S«w* 
mur. Nadat .eërie thesis^ 
welke hij aldaar over de gé* 
nade verdedigde, door den 
Bisschop en de faculteit Van 
Angers gecensureerd was,' 
gaf Pater ÖEGENNES, ' drie 
Brieven tegen die Cenmreh 
in het licht. Hij werd door 
zijne Oversten eerst naar 
ikontmorency, daarop naai» 
Troyes-, en eindelijk naar 
Nevers gezonden, 'ttiet 'ver
bod van er te prediken, lis 
1729 tegen alles, wat in dè 
vergadering der vaders vat* 
het Oratorium 'geschieden 
zoude^geprotesteerd hebben-, 
de, werd hij door onderschei» 
dene letters de cachet bui
ten die Vergadering-geflo
ten. Na aanleiding tot nieu
we tooneelen te hebben ge
geven, ging hij zich in een 
boeren-gewaad, in het dorp 
•Milon, bij Port-Royalvetm 
bergen. Hij begaf zich ver*i 

: Volgens naar Pari/si, werdV 
in- hét- Bastille opgesloten , 
én vier maanden daarna; naai? 
ëëfl Benediktijher klooster 
in Hekegouwen gezondenr» ' 
Daar hem, uit hoofde van 
den zwakken staat zijner ge
zondheid, na elf maanden zij
ne vrijheid was wëdergége-

i ven* ging hij te 7ö Ghaiëe* 
Üieii éen> Bisschop van Se* 
ftez bezoeken. Hif ovefteetl 

1 dé** 18 Junij174& M^ms* 
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«egt da abt' LADVociT»*-.eett 
févëndig, oploopenden drifi 
tig mensch. Zijne geestdrift 
voor, de gewaande wonderen 
van den diaken PARIS , en 
voor de wonderteekenen van 
de Convnlsionarissen, ging 
de • grenzen. eenër''" gewone 
dweepzucht te buiten. 'Nog 
heeft men van hem: 3U° Ee* 
nigeSchri f ten, ten gunste 
dér Cpnvulsionarissen.ir-2.° 
Een e memorie over de Vér? 
gadering der Congregatie van 
het - Oratorium van 1733 * 
door den abt BARBAL , een 
meesterstuk genaamd. —3.° 
Eene andere "Memorie over 
dé vergadering van 1729; 
Alle werken, die het voor
komen hadden van' in den 
kring der llluminés van 
Saint Médard geschreven te 
zijn.-' • 

f GENOELS (ABRAHAM), 
een beroemd schilder, bij
genaamd ARQHIMEDÉS , werd 
te Antwerpen in 1640 ge» 
boren. Zijn eerste meester 
in de teekenkunde was JA-
KOB JEJACKEREEÏ», ónder wien 
hij van elf tot vijftien jaren 
leerde. In de vergezigtkun-
de werd hij onderwezen 
door NICOÜAAS FiREi.ANS van 
'tHertogenlosch, In 1659 be. 
gon hij te reizen. Hij kwam 
eerst te Amsterdam, van 
waar hij naar Dieppe ging. 
Van daar begaf hjfzich naar 
Parijs, alwaar hij werd op
genomen bij LiURENTlUS 
FRANCK van Antwerpen» een 
bekwaam schilder, dier zijn 

bloedvèj^vartt tfas ',*» enlbjj 
wien hij: gedurende èenigeri 
tijd werkte- vin het vervolg 
werd , ,h|j dejör ; huiddel yaii 
den Hr. LE ÈftüN, aan wien 
hij eenige" door hem yeryaafr 
digde stukken had laten 
zien, in 'dé Akademie van 
schilderkundé toegelaten. H|f 
werd gebruikt; aan, de gê  
schiedenis van -AïiËXANDüB 
den GrQoie^ ten opzigte van 
datgene » wat de landschap' 
pen betreft,•.-,]Een'gen ^ 
daarna werd hij door den 
koning naar iJrflöa«^gezon« 
den f om de teekening uit 
het kasteelvan, Marimont$ 
in de nabuursohap van2J»W' 
tel te; ontleenen, ten einde 
er het ohderwerp yoqr een 
behangselstuk van te nia* 
ken. Hij- maakte van die 
gelegenheid gebruik, ptf 
zich naar Antwerpen te ber 
geven, en na er zijne bloed
verwanten » zijne vrienden eii 
de schilders bezocht te heb
ben , die er zich bevonden* 
keerde hij naar^ Parijs te
rug, alwaar hij de drie ge* 
zigten van het kasteel van 
Maritnontt welke hij getee" 
kènd had, schilderde te» 
einde dezelve in handen* van 
de bebangselmakers té stel* 
len. JKort daaMa verliet bij, 
dé dienst des. koiiings, e" 
kwam te Antwerpen terug* 
alwaar hij schiiderjjeB W% 
vaardigde, die tot voorbeeld 
van een behangsel moesten 
dienen vpor den graaf van 
Monterey, die taenma»!» 
landvoogd der Nederlanden 
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was* In 1674 ondernam hij 
niet verscheiden liefhebbers 
eene reis "naar Rome, alwaar 
hij in de maand November 
aankwam. Hij vertoefde al
daar eenige jaren en ver
vaardigde er uitmuntende 
stukken. Eindelijk kwam 
hij te Antwerpen terug, al* 
waar hij den 8 December 
1682 Overleed. 

GENOUIHAC. — Zie GOUR-
DON. . , 

, * GENOVESI (ANTONIUS) , een 
der beroemdste Italiaansche 
wijsgeeren , werd den 1 No
vember 1712, te.Castiglione 
bij' Salerno geboren. Door 
zijnen vader tot den geeste
lijken staat bestemd, -legde 
hij zich op de; aan dielirge* 
wijden 6staat verbondene wer 
tenschappen toe* eni. deed 
zicli weldra door dé scherp
zinnigheid, van zijn oordeel 
onderscheiden. Daar hij intus-
schen op. eene jonge schoon-
héid'verliefd geraakte j stond 
liij op het punt i door met 
haar in den echt te treden , 
van al d© ontwerpen zijns 
vaders te Veredelen» toen 
deze zulks ontdekt hebbende, 
hem naar een dorp verwees» 
«n aan eenen geestelijke toe» 
vertrouwde» Naauweiijks 50 
jaren i oud zijnde* verstond 
hij reeds verscheidene leven
de stalen; maar met deze 
studiën paarde hij er andere, 
die van, hem geenen goeden 
priester konden doen ver-

XI. DEEL. • 

wachten* Hij las met geest
drift de wijsgeeren van den 
dag, en voedde zich, met 
hunne gevaarlijke grondbe^ 
ginselen. Weinig getrouw 
aan de verpligtingen, welke 
hem de kleinere wijdingen , 
die hij reeds ontvangen had, 
oplegden, speelde: hij op een 
gezelschapstooneel; en ger 
belgd over eene ernstige be
risping) welke hij daarover 
van. den Aartsbisschop van 
Coma ontving, legde hij 
het geestelijk gewaad af. 
Maar te Castiglione terug» 
gekeerd zijnde, en de door 
hem beminde persoon reeds 
met een, ander in den echt 
vereenigd vindende, keerde 
hij tot zijnen vorigen stand 
terug, en ontving de pries
terwijding 4e Safornó-, in 
1736. > Eene geregelde le
venswijze,.-, welke bij gedu
rende eenigen tijd voerde* 
en zijne kundigheden , deden 
hem de bescherming van den 
Aartsbisschop derzelfde stad 
verdienen , die hem den leer
stoel der welsprekendheid in 
zijn seminarie toevertrouwde. 
Maar "hij iyerlietv dien post 
weldra,-pm zich naar iVa-
pels te begeven;, alwaar hij 
zich op de beoefening dèr 
wetten en oude talen toe
legde. Met; de wijsgeerige 
grondbeginselen ingenomen, 
en vindende, dat zijneland-
genooten, niet op de, hoogte 
van het licht zijner .eeuw 
stonden, kwam hij; op het 
denkbeeld der hervorming; 
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en met -eetie rvan dengenen 
verschillende" bedoel Ing, wel
ke ' zijne lofrede* heeft' ge
schreven, - zullen -wij, even 
als h i j , zeggen 4 dat hij in 
zijn ontwerp vrij 'wel slaag* 
de, 'welker^uitvoering reeds 
begonnen was door-den wijs
geer J . VlNCEN'fïttS GttiVINA , 
en waarven wij' dé treurige 
gevolgen , in de dftiverwer
ping des rijkshebben geziefu 
Md» kan hem ongetwijfeld 
den iof niet weigeren', dien 
hij zoo billijkerwijze» door 
ïijne ervarenheid in de letter
en landhuishöudkiïnde ver* 
worven heeft-: maar te ge
lijkertijd maken wij het ons 
ten pligt,' om hem, wegens 
zijne gevoelens te- lakeö •* 
gevoelens die geheel met dè 
^gewijde hoedanigheid strij
den, waarmede hij bekleed 
'was. GENOVËSÏ overleed den 
22 September 17159.- De door 
fiem in het licht gegevefte 
werken zijn: l * Bovenna* 
•tuurkundige Grondbeginse
len, Napels, 1744, en vol
gende jaren. Dit Werk, waar
in hij al de grondbeginselen 
voorschrijft', wfelkè hij uit 
de schriften "der wijsgeereft 
geput had, haalde hem vele 
onaangenaamheden op den 
%als, die zonder de bescher
ming van den markgraaf HE 
TANNECI, die zich van dè 
talenten van GENOVËSÏ , in 
zijne ontwerpen tegen het 
hof van Rome wilde bedie
nen , noodlottige -gevolgen 
voor hem hadden kannen heb
ben. — 2.° Elementorum' 

artit' ^gieo-ctltica iilii 
yuinqiie, Napel»! "1745»; in 
8;vo;! Dit werk »is:in den-
welfden- geest als het voor-
gaande geschreven» •*- 3* 
•G:rond&egin$eteft\derGodge
leerdheid , ibid jj, 175ït' D« 
Aartsbisschop *van Napèlt) 
de. Icardiriaal SpiNteit.1, v$i* 
MaüiiêMich tegen dit werki 
GENOVESÏ verloor alstoendè* 
leerstoel der godgeleerdheid) 
Weldon: hij sedeïtt 1741 te-
kleedde, en hij hield «A 
met staatkundige huishoud
en'» ïandböwwkunde bezig-
Nadst BARTttOI.OMEÜS' &• 
•PIÉRI ite Napeïft - omtrent 
dessen tijd den éérsten Ie* 
Stoéï dier -wetenschap ta* 
gesficfrt%• stelde hij er da*1 

tlHe voorwaarden bij J dat'd« 
le»s*tt ki het ItalkanscB zou" 
den gegeven worden, < 
NOVEsî de eerste hoog' 
vWré'pdiè den leerstoel 
kleedde,, ©h dat na zijn''<P 
gëètt I priester, * hetaij' 'gwf 
dendF of' weréldJij k, 'hem f 
kunhen opvolgen. 'Tötlw 

gen % döt hét koningrijk #** 
pels, ahèm dé wetertscMP 
der stöatknndige-hüi&koy 
ku»d-é'tö danken heeft» *' 
reeds door<BRó<3Gî  üntftöj' 
pen, en op verscheidettö'ias* 
fcên dés bëstuurs töeg»Pa8] 
wat*»' maar welker pr<Htf«* 
nog onvolledig waren*—-' * 
Lmefï over den huridèl** 
êe ètirgërtij&e &téi*iouéBf' 
^ , ' « N a p e l s , Ï7S7, 2 ö ' ; 
in8.vo Hij gaf dit üféiP] 
het Jicht, om «èijne n*0*' 
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Wetenschap al meer én riteer 
te verspreiden. Het is met 
hetzelfde doel, dat hij hét 
volgende werk met aantee-
leeningen van zijne hand, 
door zijnen v broeder PETBUS 
GENOVESI J liet vertalen: fla«« 
del-Geschiedenis van Grootje 
Brittanniè', door JOANNES GA* 
RY , 3 dl.» in 8*vo, en :dat 
hij de Verhandeling over de 
bouwkunde van COSIMO TRON-
<3C in het licht gaf.,«— 5.° 
Wijsg&erigé 'overwegingen 
óver de ^Godsdienst en de 
Zëdeleer, 1758, in 8.vo Dit 

. is mede nog een der werken, 
waarin GENOVESI zijne wijs* 
geerige grondbeginselen heeft 
uitgestrooid. — 6.° Rede» 
neerkunst veter jonge Heden, 
1766. -Men "kan de beknopt* 
heid en duidelijkheid, waar-* 
mede GENOVESI, in dit werk 
overvloedige stoffen voor
stelt, niet genoeg prijzen; 
doch men vindt er weder 
zijne wijsbegeerte in..— 7.° 

'Akadèmische Brieven over 
het nut der kunsten en we
tenschappen. Dit geschrift 
i s tegen J. J. ROUSSEAU ge-
r ig t , van wien hij echter 
een groote bewonderaar was. 

.;"— 8° De wetenschap der 
regten en pligtên vanr dein 
mensch, 1767. De dood be
lette GENOVESI, dit werk te 
Völtooijen, hetwelk onvolle-
dig is gebleven. 

GENOVEVA (Heilige), eene 
beroemde maagd, in 423 te 
Nariterre bij Parijs gebo

ren , wijdde op raad van den 
heiligen HERMANIIS , bisschop « 
van Aitxerre, die: zfelf de 
pïegtigheid verrigtteij haren 
onaagdelijken • staat aan God 
toe. Nadat deze heilige 
maagd van huichelarij en bij
geloof was beschuldigd, bragt 
de beroemde Prelaat den las* 
ter tot zwijgen * en maakte * 
hare onschuld bekend. Na
dat ATTILA , koning der; 

Hunnen, met een geducht 
leger in Galiië was geval*, 
len, wilden de Parijzenaars 
hunne stad verlaten; maat 
GENOVEVA , belette hun zulks , 
hun verzekerende, dat Parijs 
door de Barbaren zou geëer-' 
biedigd worden* De uit
komst regtvaardigde hare 
voorzegging^ en de Parijze
naars haddenvoorhaar slechts 
gevoelens van eerbied en ver
trouwen. Het was op raad 
dezer Heilige, dat Ctono-
VEUS de kerk van den H. 
PETRUS en PAÜJÜUS*begon te 
bouwen, waarin zij begra- , 
ven werd, en die sedert het 
jaar 512 haren naam heeft 
gedragen. De roem der hei
lige GENOVEVA was, zoo groot 
dat de heilige SIJÏEON STY-
I.ITES gewoon was bij dege
ne , diè uit Galiië kwamen , 
naar haar te onderzoeken. 
Haar graf, beroemd door 
verscheidene wonderen, werd 
met kostbaarheden, door 
den heiligen ELIGIUS be
werkt. Haar leven, achttien 
jaren na den dood van CJCÖ-
DOVEUS t in het Latijn be-

2 ' 
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schreven, i s «een gelijktjjdïg 
gedenkstuk, het grootste 
vertrouwen waardig: de twij* 
felingen, welke eenïgé Cri
tici tegen de oudheid en ge
loofwaardigheid van dit le
ven hebben opgeworpen, 
schijnen op geeine bondige 
•redenen *e steunen: » Men 
jziet, aeggen dejgeleerdë Be-
nediktijnen, schrijvers der 
•Biblioih. Uit, de la Frame * 
l i l . Dl., bladz. 151» 'dat 
het een deftig', .oordeelkun
dig en zeer godvreezend 
•schrijver -was, en dien het , 
voor de- eeuw * t.waarin hij 
leefde, aan geetie geleerd
heid ontbrak; hij schreef dit 
•Jeven 18 jaren na den dood 
•der Heilige en bij gevolg in 
•het jaar §30." Het Leven 
ivan den H. IIKUMANUS door 
•den Priester . C/ONSTANTMJS , 
verhaalt de inwijding det"H. 
•GENÖVEVA door dien Heilige. 
(Men zie de BoMiAffiHSTEN, 
lActa Sanctwum, 31 Julij.) 
Het is in den heerlijken 
tempel, onder de aanroeping 
kiezer heilige Maagd, aan 
•den Eeuwige -toegewijd , dat 
in 1791 , de heenderen van 
het hoofd derhedendaagsehe 
4Filozofen, zegevierend ge-
Jbffagt werden, en dat dit hate
lijke lijk, voor hetweike vroe
ger de aarde-géweigerd had, 
haren schoot te openen, met 
dat zijiterwedepiigtigen, als 
zoo vele gewijde overblijfse
len der wijsbegeerte, Werd 
nedergelegd. Als toen her
innerde men zich niet ver
bazing aan de voorzegging, 

in de eerste uitgave van dit 
Werk (1781) in het artikel 
SoUFFtoT opgeteebend. —-
Sommige legenden maken 
melding van eene heilige GE. 
NÖVEVA^-Hertogin van Bm-
band,' d i e , van echtbreuk 
beschuldigd en door den Her
tog haren 'echtgenoot verban
nen, «iet haar kind, dat ge
regeld door eene hinde ge
zoogd werd, de wijk nam 
naar-de woestijn. Men voegt 
er bij , dat de Hertog., een* 
op de jagt zijnde, de hon
den , deze hinde achtervolg
den , die met haar jong in 
het hol der Hertogin vlugt-
le; . dat de Hertog in deze 
Schuilplaats • doorgedrongen 
zijnde, ontroerd werd • er zij
de echtgenoote in dien staat 
te vinden, en zich van hare 
onschuld overtuigd hield. Pe 
Critiei hebben deze geschie
denis in twijfel getrokken» 
die door den bekwamen gra
veur iÈ GRANB, JU 1789 ia 
een e zeer schoone plaat: i« 
voorgesteld. 

GENSERICH of GENSEKIK» 
koning der Wandalen of 
Wenden in Spaty'e, zoon 
van GÖDEGÏSH. en van '• «ene 
h p i t , begon zijne regering 
in 428 door eene roemrijke 
'zegepraal op HBBMENWICH of 
HïinMüNDtiB, koning der Sne
ven. De graaf BoNiFACius, 
landvoogd van Afrika, door 
den invloed van Aè'Tius, zij
nen mededinger, aan het 
hof in ongenade, riep GEN-
SERICH in zjjn bestuur, tó» 
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tónde zich We* zijns J 1 " ^ 
in hetzelve te handhaven, 
maar daar hij zich later met 
den keizer verzoend had r 
wilde Hj hem vruchteloos 
bewegen, om weder naar 
Spanje over te steken. Hij 
beproefde, om hem gewapen
derhand te verdrijven en werd 
geslagen. ASPAB , niet dé 
geheele magt des rijk* te 
zijner hulp gezonden , . werd 
in eenen nieuwen slag over
wonnen, die nog noodlottigep 
was dan de eerste. '. GBNSE-4 
KiGH meester gebleven van 
geheel Afrika, vestigde er 
het' ArianisHius te.vuur en 
te zwaard;, en, volgens het 
denkbeeld van PAUIUS dia
ken» voerde hij den oorlog 
tegen God,, na dien tegen 
de menschen gevoerd te heb
ben." -. Nadat eenigen. tijd 
daarna V-AÎ NTIN*A&HJS- i j l . 
door MAXIMUS gedood was, 
riep EUBOXÏA, zijne weduwe 
de hulp van den Wandaal-
schen held i n , om dien 
moord te wreken. GEKSE* 
BIGH , door hare geschenken 
omgekocht, en niets zoo zeer 
zoekende, dan om zich te 
onderscheiden * zeilde met 
een sterk leger- naar Malie». 
Den 15 Junij 455,. binnen' 
jfbpme gekomen zijnde., gaf 
hij deze stad der plundering-
lef prooije». Mefe eene onge
hoorde woede werd, dezelve 
gedurende veertien dagen, 
door zijne soldaten verwoest. 
De Romeinen zagen hunne 
huizen omverwerpen, hunne. 

. C 

.kerken plunderen en ver
woesten, hunne vrouwen ver
krachten ,,.;. hunne kinderen 
vermoorden. ÈUDOJEIA, het 
offer harer wraak* werd met 
hare beide dochters, Eu* 
3D0XJA en PiiAcipïA wegge-
voerö.' De overwinnaar * in 
Afrika bevestigd», werd ge
docht voor 'geheel' Europa r 
welks kuste» n$ jaarlijks, 
met zijne vlotenverontrustte. 
Deze gekroonde vrybüiter, 
verwoestte beurtelings Sici
lië y Sardinië, Spanje, Dal-
tnatië. Hij was niet minder 
barbaarsch in zijn eigen huis* 
dan bij anderen. Zich» ver» 
beeldende dat zijne sahoon-
dochter hem. zocht- te ver»;„ 
geven-, om na. zijne» dood' 
koningin te wordeny liet hij? 
haar neus en oorerr afsnijden », 
en zond' haar- in dien staat, 
naar koning THEonuaiEn, ha
ren vader. Dit gedrogtwas* 
door die sombre zwaarmoe
digheid bezield, die., zoo> 
wel bijpartikulierea al»vors
ten , enkel in gruwelen «en; 
barbaarsche wreedheden- los
barst. De aarde werd er
van bevrijd-in 477.; Men. 
kan meköotkerinen, daHskN-
SERICB-, ondanks zijne wreed-
heïd , de bekwaamste staat
kundige zijher eeuw is ge
weest , in staat, om de 
grootste ontwerpen te- tot-
men, en ten uitvoer te bren
gen; waafe- en werkzaam, 
onvermoeid, weinig maar van 
pas- sprekende, bekwaam om 
de verdeeldheid te zaaijcn.» 

3,, ' , 
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onder diegene*, welke 'hij 
wilde verzwakken, daarvan 
zijn voordeel wetende te trek
ken, en behendigljjk dege* 
legenheden te baat nemende. 

* GENSONNÉ (ARM ANDUS) , te 
Bordeaux, den 10Augustus 
1758 geboren, wijdde zich 
aan de pleitzaal toe, Welke 
loopbaan hij met veel roem 
volgde. Toen de verleidende, 
grondbeginselen der omwen
teling de jeugdige hoofden 
kwamen opwinden, omhelsde 
GENSONNE dezelve met geest
drift en werd lid van de op-
gerigte regtbank van Vernie-. 
tiging» Hij verkreeg Ver
volgens dé stemmen zijner, 
stadgenooten, tijdens de be
noeming tot de tweede na
tionale vergadering. Met de 
andere afgevaardigden der 
Gironde, GÜADET en VER-, 
GNIAUÖ véieehigd, vormde 
hij met hen de partij der Gi~ 
rondijnm, eene partij, wel
ke die der ware republikei
nen was, Hij werd lid van 
de diplomatische commissie , 
door de wetgevende vergade
ring opgerigt,als èen middel, 
om het koninklijke gezag om-
vertewerpe». GENSONNE be
gon als toen zijne hevige uit-
varingen tegen het hof, en 
de ministers, en hij was 
het, die in naam der Com
missie, het ontwerp van be
schuldiging voorstelde, den 
1 Januarij 1792, tegen de 
prinsen, broeders des ko-
nings, den prins van CÖNDÉ , 
den burggraaf van MIRABEAU 

1 en den Markgraaf ftoK*I,<A* 
QüEiiiE, méteenparige stenir 
men aangenomen. Hij had 
gedurende dien tijd, de maat
regelen van gestrengheid on
dersteund ,tegen de onbeëe. 
digde-priesters genomen* Ook 
was hij het , die de verbeurt-
verklaring van de goedéren 
der'uitgewekenen liet beve
len en den oorlog tegen den 
keizer van Oostenrijk te 
weeg bragt. Hij vond in 
dit voorstel eenen tegenkan-
ter in ROBESPIERRE, die zich 
van dien oogenblik af op den 
val van de partij der Giron-
de begon toeteleggen. Toen 
de oorlog aan Oostenrijk ver
klaard was, trachtten GEN-
SONNÉ en de andere hoofden 
der Girondijnèn," dè drift 
der menigte gaande te ma
ken, door dagelijks eenige 
nieuwe zamenspanning aatt 
te klagen, gesmeed,omeene 
tegènom wen teling daar te 
stellen. Zij strooiden uit, 
dat er te Parijs een Oos* 
tenrijksch kabinet bestond, 
dat eenstemmig met de ko« 
ningsgezinden handelden GEN
SONNÉ verbond zich zelfs, 
om de wezenlijkheid daar
van te bewijzen. Hij wilde, 
schoon vruchteloos op dezen 
oogenblik, de Heereri »Ë 
MONTMORIN en BERTRAND DB 
MOI.LEVILI.E , ministers des 
konings, d ie , Volgens hem» 
de oorzaak van al de onge
lukken waren, in staat vat» 
beschuldiging doen stellen. 
Nadat I>A FAYETTE de straf 
der aanvallers van den 20 
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JEunïj. MüS g#yra.agd^ ^eijd; 
die.?veldheer door GENSp?JNjt 
heviglijk aangevallen.,,•/; De 
Girphdijnen > zi^if intqas;hei)'' 
door, ROBESPIERHE en Ï?AN* 
TON gesjadigaangevallei) zien j 
de , en vreezendè vanonder 
hunne aanvallen te. bezwij
ken 5, schenen zich het hof 
te willen naderen, en; dppf-
middel van eenen sojiilder,,. 
BOZE genaamd, maakrenzij, 
ïn:.eene adpor GENSONNÊ.put* 
worpenememorie, h unne voor* 
stellen aan den koning be
kend; maar daar zij „bpveii 
.alles hunne gevoelens wilr 
den doen zegevieren, zoo 
verwierp het hof hun bond-
genootschap* Door het hof 
afgewezen > vereenigden pij 
zich voor eenen , tjjd <m&tr 
deszelfs wreedste vijanden, 
ep ; de '1Q Augustus brak aan. 
De, Jakobijnen en Girondij
enen betwistten elkander, wie 
zich op de bouwvallen der 
door hen omver geworpene 
monarchie zoude verheffen. 
De Jakobijnen wilden door 
het schrikbewind regeren» 
terwijl de meer gematigde 
Girondijnen steeds van hun
ne verbondene republiek 
droomden, en het is hier
mede dat die verschrikkelij
ke worsteling-begon, welke 
den' laatsten zoo noodlottig; 
was, Het was GENSONNB, 
die de voerreglen van den 
provisionelen raad deed be
palen, welke het bestuur 
des konings vervangen had, 
en die de plaatselijke bestu-

tgn ;,j,van>. Jüfaftn^nyM,.. vefant-. 
woordelgk .deed verklaren Ï 
vopr de veiligheid >der peifr 
sonen,eii eigendommen ^maar, 
de .plaatselijke „.bestureq 
wachtten zich wel,, van zich 
aan .rdezen maatregel; te on? 
jderwerpen, IJet.? wa»; ook 
(•ÏENSONNé»' die het. besluit 
deed nemen., dat elk burger» 
op; straffe van< in hechtenis 
te worden ; genomen .een.rt?e*? 
lig&eidfkmrljlp (partede *«•? 
retè) moest'fbijr zich dragen. 
Door zijn* departement bij de 
conVentiahérkpzen, toonde hij: 
zieh veel gematigder... Bijna* 
tegelijkertijd van verstand*, 
houding rapt het hof, et* vau? 
.deelgenootschap aan de geld-r 
uitdeeliogeu, door den mir 
Bister JVABBONNE bewerkstel
ligd^" beschuldigd' wordende», 
wedeplegde hij op.eene zege* 
vierende wijze deze besehuls» 
.diging; en door zijne atnbtge-
nooten ondersteund , hield hij 
niet op de bestraffing der Sep» 
tembriseiirste eischen, waar» 
van TAI«UEN, DANTQN en dp 
andere afgevaardigden van 
Parijs, de medepligtigen wa-, 
ren geweeste Tijdens het pro
ces «vap den ongelukkigere 
LÖDEWIJS XVI'., wilden dp 
Girondjjnen den koning red
den ^ doch zonder daarom 
van ' hun ontwerp van repu
bliek te willen afzien. Af
geschrikt door het denkbeeld 
om veop den dood des k°* 
nings te stemmen, namen 
zij met geestdrift het mid
del te baat van deieroeping 

4. 
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op het volA', door den afge
vaardigde SAtES voorgesteld, 
doch al hunne pogingen wa
ren vruchteloos, en door dé 
Jakobijnen : niedegesjeept ». 
stemden zij met hen voor 
den dood. Van hunnen Vorst 
Na' de voltrekking van dezen 
aanslag, scheen GENSONNÉ 
belang te stellen, in het on
gel ukkige lot der jonge prin
s e s , dochter des konings, 
en van haren broeder LODE-
WIJK XVH#; hij verzocht, 
dat het plaatselijk bestuur 
voor derzelver veiligheid 
mogt verantwoordelijk gesteld 
worden. Intussehen nam dé. 
verbittering tusschen de bei
de partijen dagelijks toe, 
ROBESPIERRE , v meester van 
de menigte, hitste dezelve 
aan tegen de Girondijnen, 
die zich verdedigden, 'en op 
hunne beurt met Vele schran
derheid aanvielen» GENSON-
MÉ, VERGNUUi) én GüADET, 
alle drie met groote talen
ten begaafd, verdeelden in 
die verschrikkelijke worste
ling onderling de rollen, de 
eerste vooral, die met eene 
wegslepende én overtuigen
de welsprekendheid, eenen 
spotachtigen geest, en bij
tende kwinkslagen paarde, 
verwekte de bewondering der 
vergadering, en had zich 
voor zijne tegenpartij ge
ducht gemaakt. Hij schil
derde eens, in eene kracht
volle en zielroerende rede
voering het afschuwelijke 
beeld der misdaden, welke 
men bedreven had, en gaf 

<pr tegelijkertijd door gebaar-
den en stem de bewerkers en' 
hiedepligtigen van te ken
nen, toen een 'hunner uit
riep i- Maar zij hebben het 
vaderland gered! —Ja,her
nam GENSONNÉ , zoo als de 
ganzen het kapitool. Moeit 
jélijk is het , zich éen denk* " 
beeld te vormen van het ge
tier , dat deze schamprede 
in de vergadering te wéëg 
bragt. Men schreeuwde, 
men jankte, men dreigde, men 
juichte toe, alles door elk» c 

ander* GENSONNÉ ging voort» 
met zich nog met het beste 
gevolg te verdedigen; doch 
daar hij betrokken was in de 
briefwisseling van DÜMOÜ-
KÏER , die afvallig was ge* 
worden en vooral in die van 
MIOSENSKI, hoofd-officier van 
dien veldheer, kon hij niet 
langer weerstand bieden., en 
het viel aan ROBESPIERRE als«-
toen l igt , om hem voor eenen 
verrader des vaderlands t<3 
doen doorgaan. Het waS in 
dezen gevaarlijken toestand 
dat hij den 19 April 1793 
de bijeenroeping der .grond
vergaderingen verzocht. Doch 
zijn verzoek werd van de hand 
gewezen , en hij zag alstoen 
geen middel om 'aan den storm 
te ontsnappen. Reeds waren 
de verschillende wijken van 
Parijs voor de balie versche
n e n , o m de verbanning of 
uitroeijing van de partij der 
Gironde te eischen. Einde
lijk had de omwenteling van 
den 31 Mei plaats; al de Gi« 
rondijnen werden vogelvrij 
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verklaard» sommigen namen 
de vlugt, 'de anderen Werden 
in hechtenis genomen en naar 
hét Luxenïbonrgvervoerd. 
GÉNSONNÊ behoorde tot de laat-
sten. Na eene opsluiting van 
eenige maanden werd hij voor 
de revolutionnairé regtbank 
gevoerd \ die hem den 31 Oc-
fob'ér 1793 met 21 zijner 
ambtgenooten ten dood ver
oordeelde* 

f GÈNT.-^ZïéGENDCWii.-

GEÏSMMS DË FóLIGNÖ Of 

GENTIUS de Gentilibus, een 
geneesheer van wien er <7oW* 
mentarien op Avicenna , in 
fol, en. andere werken be
staan. Hij overleed aan de 
pest te JPerosd, in 1348. 

GENTÏUS (AiiBÉfticus), werd 
in 1551 , ie Castetio'San-
Genesio in hét Mark van An-
cond geboren. MATTHEUS 
GENTÏUS , zijn vader, die er 
de geneeskunde uitoefende, 
de gevoelens der nieuwigheid-
predikers omhelsd hebbende, 
sleepte zijne beide zonen in 
de dwaling mede. ALBEIUCUS 
begaf zich naar Engeland* 
Te Oxford werd hij tot Hoog
leeraar benoemd," èn hij over
leed te Londen, in 1608. 
Hjj is de schrijver: 1<>. vah 
drie boeken tiejtirèbelli, 
Hanau, 1612, die aan GRO-
TIUS niet nutteloos zijn ge- i 
weest. -— 2,o, De fegdtionij\\ 
bus**- 3°,Dejuris inter-u 

•: • C 

pretibu*. — 4°« De advoédm 
iione Atepanicd1* Men 'vindt 
in Nicerbn eene zeer uitge
breide lijst der werken vah 
*dïeri geleerde, aan Wien 
BAÏI.E verweet, vah tot hét 
papismus overtehellen.' ' '• •"••*• 

GENTILIS (SCIPXO) , broeder 
vah den voorgaande *>wer<l 
in 1563 geboren. Hij Was 
dbg' zeer jong toeft hij nïet 
zijnen vader 7/a/téverliet. Hij 
stadeerde eerst teTubthgett, 
daarna te Wittënbëfg en ein
delijk te Legden, onder Hti-
Gö ÜONNEAU en JUSTÜS IdP-
siüs. Met eenen buitengèwo-
nen roem onderwees hij ver
volgens de regtsgeleerdheid 
te Altotf en werd raadsheer 
van Neurenberg» GENTIUS 
overleed in 1616. Zijne voor
naamste werken zijn ï .° De 
Jure publico populi romani', 
166*2, in 8vo. — 2*Decon* 

jurationibus, 1602, in 8vo. 
'— 3.° De donatiönibus infër 
virttm ét uxorum, 1604, 
in 4w. _ 4.° De boms ma-
ternis et secundis nuptiis, 
1606, in 8vo. Men ziet door 
den stijl dezer werken, dat 
hij de bloemen der letterkun
de , mét de doornen der regts
geleerdheid wist te paren. 
Zijne volledige werken ( 0 -
pera omnia), zijn te Napel* 
gedrukt. 1763 — 1765,4 dl.» 
in 4«>. 

GENTÏUS (JÖANNES VA&EN-
TYN), ïti de I6e éeuwté^ö-
*mza, in het koningrjjk M* 
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./?e/#|feb©ren , was een Woed:- * 
verwant der voorgaande» -Yerr 
jjiigt., zijn vaderland te ver
laten, ojn de, doodstraf te 
vermijden» waarmede, hij, uit 
hoofde van de goddeloosheid 
zijner,, gevoelens, bedreigd 
werd, nam hij de wijk naar 

.Qeneve. Hij vond aldaar eeni-
ge Italianen, die dezelfde 
reden derwaarts gevoerd had, 
en vormde met .hen een nieuw ' 
arianismus. Hunne nieuwig»' 
heden gaven aanleiding tot het 
GelÖofsformulier der Italiaan-

*sche, kerkvergadering van 
r1558*GENTiLis onderteekende \ 
hetzelve, en hield echter niet 
op , niet heimelijk zyne dwa
lingen uit te stroqijen. Menu 
vindt dezelve zeer breedvoe-; 
tig ontwikkeld in het Woor
denboek der ketterijen (Dic-

• tionnaire des Jlérésies) , art. ] 
„Socïnianisme* De overheden 
Van deze zaakonderrigt, na
men hem in hechtenis. Over-

• tuigd van zijne handteekening 
geschonden te hebben, bood 
fiij te vergeefs onderscheiden 
ne geschriften aan, om aan 
zijne gevoelens eenen glimp 
te geven. Men veroordeelde 
hem, om openlijke schuldbe
kentenis te doen, en zelf zij
ne schriften in het vuur te 
werpen. Na dit vonnis vol
trokken ; te hebben, leefde 
hij eenigen tijd gerust: maar 
daar hij, uit hoofde van den 
haat, welken CALVINUS hem 
toedroeg, en uit hoofde ivan 
den lust, om te dogmatiseren» 
waarvan hij zich niet kon ge
nezen , te Qeneve niet veel 

behagen vond., verliet hij 
die stad, ondanks den eed, , 
dien hij voor de magistraat 
had afgelegd , van ? ,•zonder , 
hare -toestemming; niet bui? 
ten dezelve te komen» T; Hij 
reisde door Qauphine ,•• Sa-
voaije, en keerde naar het 
kanton Bern terug, Hij 
werd herkend en gevangen 
genomen; maar hij ontsnap-r 
t e , en nam de ylugt naat 
GEORGE BIIANDBATA , een'ge-
neesheer, en JOANNES PAU-
LUS ALCIATJ een Milanees, 
zijne medegenooten, die zich» 
toenmaajs beijverden, om in 
Polen het arianismus te ver
spreiden. Nadat de koning 
eeri verbannings^edikt, tegen 

,deüe vreenidenieuwigheids-
predikers haduitgevaardigdt 
begaf GENTILIS zich naar 
Moravië, én later naar Wee-
nen in Oostenrijk- Den dooi 
van CALVINUS vernomen heb
bende, keerde hij naar het • 
kanton Bern terug. De 
landvoogd, die hem vroeger 
in hechtenis had genomen» 
nog in bediening zijnde» 
maakte zich in junij 1566 
van hem meester. De zaak 
werd te Bern voorgedragen» 
en GENTIMS overtuigd van 
het geheim der Drieëenheia 
te hebben aangerand, werd 
veroordeeld, om het hoofd 
te verliezen. Hij stierf als 
een goddelooze, zich'beroe
mende, de eerste martehar 
te zijn i die het leven ter 
eere van den Vader verlooft 
in plaats y zeide hij» dat de 
Apostelen en andere martd* 
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'lattin.f. enkel ter; eefe^vM 
' Men, Zoon\ waren?gestorven* 

GENTJLIS -vim ligtzinnig en 
„ongestadig fin zijne gevoe
lens, en vèrandèrde-dëzelve 
volgens de- tijden :,• het • lot 
•van alle sektarissen, die > na 
het juk des geloofs en het 
gezag der' kerk te- hebben af
geschud , niet meer weten* 
•waaraan zich. te houden (Zie 
SEaVET). De woorden drie* 
eenheid,> .wezen, persoon? 
lijkheid, waren volgens hém 
uitvindingen der theologen; 
maar wat is hier aan gele
gen , mits de denkbeelden, 
welke deze Woorden uit
drukken zulks niet zyn? 
Om naauwkeuriglijk over de 

.Godheid van J. C. te spre
ken, wilde hij, dat men zeg
gen zoude, dat de God van 
Israël, die alléén ware God, 
-en de Vader van onzen Keer 
JESVS CMMSTUS blijft, in 
dezen zijne Godheid had uit-
gestort. Hij beweerde, dat 
CALVINUS eene Viervuldig-
heid maakte, door een God
delijk wezen en.drie perso
nen aantenemen: even alsof 
die drie personen, het God* 
«lelijk wezen niet waren, zoo 
als al de kinderen der Chris- ' 
tenen zulks weten en zeg
gen. Dit hervormingshoofd 
schreef tegen hem, maar 
wjjl hij door zich zelven 
wist, dat geschriften eenen 
geestdrijver niet afschrik
ken , zocht hij een beslissen
der-antwoord -te doen geven; 
hij beij verde zich, om hem 
te doen verbranden, waarin 

hj|j echte;- tot zfto groot leed
wezen niet had kuhnea slsïp 
gen.•.., Deze onverdraagzame 
hervormer scheen ;inner|gk • 
overtuigd,, dat ;hij een;uit? ' 
sluitend voorregt had,, om 
de leer der kerk en,t het 'al-? 
gemeene. geloof der Christe* 
nën je hekelen , in elkenan? 
deren eyalschen leerprediker 
scheen1 hem. zulks als,eeae 
den {brandstapel '•< waardige 
misdaad toe.;— Zie, KAPRI? 

mi r LBNTDI-US , SeiJVET, . 

GÉNTIWSI (INNOCENTIUS)V 

een Protestansch..,; regtsge* 
leerde van Vienne, in Franfa 
rijk) eerst president van *le 
edikt-kamer van Grenóblè••, 
in 1576 opgerïgt, vervol gen s 
Syndicus der republiek van 
Genève, . E r bestaat. van 
hem: 1.°Een, Latijnsch F<?r-
dedigschrift der P rot es? 
tanische Godsdienst," 1588>9 
Genève9 in %y?4—2°Kan
selarij der kerkvergadering) 
van Trente, Genève, \ 586 , 
in 8.vo,„ waarin, hij op eene 
belagchelijke wijze beweert, 
dat die kerkvergadering met 
de oude canons en het ge
zag des konings strijdt. — 
3,° Een geschrift, tegen MA-
CHIAVEÏ. in, het licht gege-
,ven, en gewoonlijk Anti-
Machiavel genoemd, heij" 
den t 1612, in 4.«> Geleerd-
de en oordeelkundige wer
ken , overal waar de schrij
ver niet in de gelegenheid 
i s , om de dwalingen zijner 
sekte op te hemelen. 
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GENTIUS ((ÏEORGB), te 

Dahme in het vorstendom 
Qtterfurti in 161$ geboren, 
beoefende de geleerde talen , 
maakte zich bekwaam in de 
wis- én geneeskunde, be
gaf xich naar Konstantino-
pel* en reisde van daar door 
den geheelen Levant* In 
Europa teruggekeerd, werd 
hij raadsheer van JOANNES 
GEORGE I I , keurvorst van 
Saksen, en tolk der afge
vaardigden. Hij overleed 
in 1687 te Êreybnrg in Bak
sen', Men heeft van hem 
verscheiden latijnsche ver
talingen* - De voornaamste 
zijn i 1.° Rosarium potiii* 
cum, de persico in latinum" 
versum, met aanfeekenin-
geh, Amtterdam 1655, in 
12«no met platen.— 2° Hts. 
toria Judaica y res Judceo. 
runiab eversa eede üiero* 
solymitana adhac f er e tem* 
pora itsque, comptexa; a 
Salomone Ben : Virga de 
hébroeo in latinnm verta, 
Amsterdam, 1651 , in 4.t° 
Mett heeft een leven van GEN-
TIÜS door. AUGUSTUS BEVER 
geschreven. I 

* GENTÏ of GENTII. (LO-
ÖEWIÏK) werd in 1770 gebo
ren; hij was der omwente
ling toegedaan , zonder'er 
de wreedaardige grondbegin
selen van aan te nemen. Na
dat bij zaak verzorger (pro
cureur st/ndie) van het dis-
trifcfc 'Orléans was geweest, 
werd hij, een der bestuurders 
van hetdepartement van Loi* ] 

f et* hetwelk- hem in 17M 
tot afgevaardigde bi|J het wet
gevend ligchaam e» de na
tionale conventie benoemde» 
en hij handelde in beide ver
gaderingen met zeer vele ge* 
matigheid. Hij heeft de par
tij der Qironde, die de ko
ninklijke waardigheid wilde 
vernietigen, moedig bestre
den , en hij Werkte nader
hand evenzeer de plannen der 
Jacobijnen tegen, die alles 
wilden ten onderste boven 
werpen, om regeringloosheid 
te doen heersenen. Met den» 
zelfden moed verzette hij 
zich tegen de voorgestelde 
besluiten tegen de broeders 
vani I40DEWWK 'XiV;, keurde 
hij de oorlogsverklaring aan 
den keizer van Oostenrijk 
af, en sprak eene krachtige 
redevoering uit tegen JOUR-
DAN den onthoofder (coupe* 
1ête) tegen dat-wangedrogt ; 
dat met'schanddaden was o» 
verladen en wiens strafvon
nis hij eischte. Den 13 Ju-
lij beschuldigde hij den mat-
re PÉTHION , als hoofdoorzaak 
der gebeurtenissen van de» 
20 Junij, den dag waarop 
het graauw den ongelukki" 
gen LODEWHK XVI. in zijn 
eigen paleis hoonde. Na de», 
nog noodlottiger dag van den 
10 Augustus * en bij het von* 
nis van den gevangen ko
ning, stemde hij voor de ge- , 
Vangenhouding én beroeping 
op het volk. In hetgeen bij 
bij zijne stemming sprak» 
merkte men deze merkwaar
dige zinsnede op; » Ik wö 
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nïet dat mijn gevoelen aan 
Frankrijk eenen CROMWEI. 
geve." GENTÏ werd vervol
gens lid in den raad dervijf-
honderden, dien hij in 1798-
verliet, waarop hij weinige 
jaren daarna stierf. -** Met 
dezen naam moet men eenen 
anderen GENTY (den Abt) niet 
verwarren, die hoogleeraar 
in de wijsbegeerte was aan 
het cóllegie van Orlèans, 
Waar. hij «te gelijker tijd de 
plaats van blijvend vice-se-
cretaris j bij dé maatschap-; 
pij -voor den; landbouw be
kleedde ,"en die de volgende 
werken in het licht heef t ge
geven: I . ° Jtctor philoto» 
p/ücus, 1767; in 8 .vo~2,° 
Discour* *ur Ie luxe(Ver
handelingen qyer de Meelde), 
Wélké den piijs. bï), de Aka-
demie van Bemngofi heeft 
verkregen , 1 7 8 4 , in 8,vo—-
5;° L'influence de etc» (Be 
invloed van FERM AT op zij
ne- eeuw% 1784, in 8.vo 
Deze Verhandeling werd door 
•door de Akademie van. TOM-
loasey de geboortestad van 
FËRMAT ^zie dat artikel) be
kroond. •—• 4.° lïinfluence 
de ia etc» (Deinvloed'van 
de ontdekking van Amerika »• 
op het geluk van het men» 
tchelijk geifac Al), 1788 , in 
8 »vo Indien het waar is dat 
de overvloed van goud en 
zilver dé behoeften der men-
Schen vermeerderen, en den 
ondeugden voedsel geven, 
begrijpen wij niet, waarin dat 
geluk kon bestaan, dat ove
rigens Spanje (waaruit de 

veroveraars der: nieüWeVwe-
i reld waren ;gekomen) ont-r 
.! volkte en ér-.' dé kiem.riiefcv 
I nationale nijverheid verstikrv 
' t e . Dit geiuk kon derhalve 
niet dan in een veel yerlieye-r» 
ner oorzaak ; gelegen zijn* 

i namelijk in de voortplanting 
• van het ware Geloot" in een 
land i waar men den afgoden 

i. offers toebragt. , ;> ' •.. t 

: GcEOFPRlNj Of JóFRAIN 
(CLAICÏDIUS) , te . Party? ini 
1639 geboren,; ; ec!rs|, ,eeiv 

. franciskaner* vervolgens een. 
feuillanter - monnik, prior» 
visitor, en generaal assïsv;, 
tent zijner orde is meer bê r 
kend, onder den naam van 
DOM HlERONÏMUS. Hij h&r, 
kleedde de kansels- yan het, 
hof en dë hoofdstad, D âair 
hij- zicli echter in 1717, 
zee*, ten onpas in de geschil
len; gemengd had, „welke; 
toenmaals de kerk verdeel
den-, werd hij naar Paitier?. 
verbannen. Naar Paryg te
ruggeroepen, overleed - hij 
aldaar in. 1721, Zijne leer
reden zijn in 1737 door den 
abt J o u PB JFtEURY , kano-

• nik van JYotre Dame, in 
5 dln ïn 12mo in het licht 
gegeven. De welsprekend
heid van dom HIBRÖSJVMUS; 
Was, meer bondig dan bloei-
jë'nd';'.. zijne zielroerende 
vöordragt, droeg veel bij 
tot. zijnen roem, als predi-

, k a n t ; ''..• ••':.'• :.•'•.• 

* GEÖFFRIN (MARIA THERE-
SIA RODET), té Parij* in 
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1699 geboren en iWïW&üx \ 
verledeny 'beeft zich eenèn 
itaam verworven door hare 
verbindtenissén met de schöö« 
ne geesten, dezer eeuw dier 
zij in haar huis verzamelde. 
Niet tef Weden met dié soort 
t an roèni, bezocht-zij al de 
hoven 'van DüitSchlandi be~ 
gaf i?|eh> naar Weetien én 
van daar naaf Warschau* 
om de schatting der loftui-
gittgéh \n te oogsten V 'Welke 
zij zich verbeeldde, dat "de 
vorsten aan haren schoonen 
geest Verschuldigd warenw 
Men kent: het gezégde»Van 
FoNTËNËiiliEv. bij het "verne
men 'van déri; dood van" rtie* 
vröüW/^e-.^fiNdiN: ylh i zal 
dan bij GÊó&iFRrx gtfati 
ëtéiiï to'AifekBERT en aridéié 
Academici hébben den lof 
van ;mev/ouw GËÖFPRIN uit 
gebazuind, welke dé gelet
terden , die baar hun hof 
maakten, 'met geest bestred-
hen beesten noemde, zin
spelen dè ^op het woord van 
mevrouw DÈ TENICIN , die 
hén kttr'e^ beesten heette. 
VoLtfAiftE^schijht niét fzeer 
ingenomen te zijn geweest, 

, niet dfe"'wetenschappelijke 
bijeenkomsten , welke zij te 
haren huize hield, wanneer 
h g z e g t : • ••••<•' _ -.r:- •' •• 

lis parlaient, disputaient,'et 
criaient tous ensemble -

Ainsi lorsqu" a diner une "«* 
eille rassèmble 

Quiinze bü vingt.beaux esprits,, 
faméliques auteurs, 

Rinieurs, compilateurs, ehan« 
«orineurs, traducteurs 5 

La maisou retentit des «ris de, 
la cohue, 

Les passans: ébahis s" attêtent 
,• dans la rue. . • : 

De schrijver, der Annaleê 
poïitiqiièf..'•• i .{staatkundige 
jaarboeken) » heeft haar zoo 
wel als* hare «gasten , in het 
beïagchelijks'te .licht • ge
plaatst» in een hekeldichty 
de' begraving des eksters ge» 
naamd. cHët lis zeker, dat 
hare geestdrift voor de wijs
begeerte" en; den schoonen 
geesty haajpblevéni, veront. 
rust heeft y e n ^ haar in de 
snorkérij en het-gémcht een 
geluk heeft > doen zoeken, 
dat voor.namelijk*kij de sek* 
s e , slechts in eene zedige 
en vreedzame wijisheid worr 
tel schiet. ' Z i j : scheen op 
het eindeï Van haar leven tot 
grondbeginselen terug te zijn 
gekomen , die.haar geslacht 
meer betaamden. -Zi* 
F A Y E T T E , G R A F F I G N Y J StJZËi 

'TE-NCHJi'-' '"'" '•-• ':• • ;•'••'• ^ : 

! GEOFFROI. IL. Zie GODB-
F R I D U S . >. -;•"•'••:•••> ' ^ .'"'''• 

GEOFFROI (STEPHANO» 
FRANCISCÜS) , te Paf ijs, fa 
1672, geboren was de zoon 
Van eenert "artsen ij bereider» 

, reisde door Frankrijk > Eb* 
I geland', Holland en 'ÏW-
|i liè\ ten einde zijn» geneeS-

srohéi- en. kruidkundige ken
nis volkomen te ontwikke
len. In zijne-geboorteplaats 
teruggekeerd, ontving h'j 
den doctoralen hoed en* ver
kreeg dé posten van hoog
leeraar der scheikunde Wj 
deto koninklijken tuin, va» 
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geneeskunde bij het konink
lijk collegie, en werd lid 
van de akademie. van we
tenschappen vah Parijs *en 
Van - de koninklijke maat
schappij van Lbndent Deze 
bekwame man overleed in 
1731» 'Zijne zachte omzig» 
tige eh" gematigde en wel-
ligt een weinig vreesach
tige inborst, ..maakte' hem' 
oplettend, om het óor aan 
de natuur te leenen, en de
zelve .van pas behulpzaam 
te-zijn. Hij weigerde zijne 
hulp aan niemand." Eene 
zonderlinge zaak, -die hem-
in het" begin benadeelde , is 
dat bij' zich voor zijne zie
ken al te zeel- • beijverde. 
Hun tdestand gaf-'-ahn zïjn 
gelaat een treurig én' bekom» 

. «ïerd voorkomen , "/dat 'hun 
uaileelig was, Men''heeft 
Van dezen kuhdigeh "arts: 
ï)e materia'medica, si\)e de 
medicamentorum nmplici-
htn historia), virtute, de-
téètu et tisu, 3d{n in 8vo« 
Dit belangrijke Werk, het* 
welk een der m'eestgezoch-
Atfe, der veiligste en der vol
ledigste schriften [ Is , die-o-
ver dit ondmvefp* tot dug 
verre gehandeld hebben, I s 
door BERGIER, geneesheer 
te Parij f in het fransch 
vertaald, 7 dl*n inl2.mo Er 
tó ook 'een vervolg op in het 
licht verschenen' i n 3 dl» 
dooi? dert heer toe NoatEvtt-
JWs, die eroók eene geschie
denis dW diere» bijgevoegd 
heeft, m 6 d'l.n ,éh eindelijk 
«en algeinéeti' irihoüdseegis-

; t e r , hetwelk- in • het" geheel'. 
, 17 dl.ó-ih 12,IMO uitmaakt» 

GÉOFFROX (JOANNES* BAP
TIST*) J te Chovfolles- iflf 
Bourgondiër in'1706 gebo* 
ren-'èn te Séitiur Veen-Stad-

' je'- viïn • hetzelfde 'gewest -t 
• in I7#2*overleden$ bekleedde 

gedurende twee en - twintig-
jaren' ter Pari/s, in het col
legie van LODEWYK den Groo~ 
th) den leerstoel der rheïö* 
rica , zoo beroemd' gewor
den*,-door de COSSARTS, de 

. JOUVENCYS, de PÓRÉÉS)' zij
ne - voorgangers." -Hij Mhad 
zicK den " roem iVèrworvtin' 
van • eénen man Van 'geest 
en zelfs van sohoomen geest $ 
asijne redevoeringen én pleit» 
gedingen hadden hem. den» 
zelven' bezorgd»'5 .-Hij- was 
minder bekend als prediker* 
In't'usschen zijn zijne rede
voeringen met regt' 'Waardig 
geoordeeld, dm in' het; licht 
te worden gegeven i''hte(t'feij1ni 
leerredenen over de geheimen 
en de zedeleer , die de twee 
eerste deelén uitmaken, 
terwijl het derde deel Lof
reden bevat. Verscheiden de
zer Leerreden , zijn in eenen 
eenvoudigen , > hartelijken eri 
zonder eenigen valschen tooi 
geschreven, terwijl andere 
belangrijk zijn, door de re-
d'ëneeikundige aandoeningen 
en den rijkdom der verbeel
dingskracht. Men heeft den 
scfcrijv'er verweten 'i al te 
miM met de tegëiwedtea" té 
zfjn geweest, en dit verwijt 
ia gegrond: dit is de eigene 
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Wijze des schrijvers, en zijne 
Latijnsche Bedevoeringen, 
hadden zulks reeds niet dan 
al te zeer bewezen. Maai 
in al deze Leerreden vindt 
men eene zuivere zedeleer , 
waardigheid, grondbeginse
len, geschikt, om de geloo-
vigen te onderrigten en te 
stichten. Men bespeurt er 
vooral het goede en oude ge» 
bruik in op , het eenige, 
dat de Evangelische predi
king waardig i s , van na* 
meiijk de heilige Schrift en 
de werken der kerkvaders , 
tot grondslag des onderwijs 
te nemen,, dezelve te ver
klaren en op te helderen, 
de zedelessen derzelve in 
verschillende betrekkingen, 
door gelukkige herhalingen, 
geschikt, om den eersten 
indruk te versterken , voor-
te dragen. Oe wijze der 
BOSSUET'S , der BOURDA-
JJOUK'S , 'der NEUVILLE'S enz. 
en die den Christeüjken re
denaars steeds tot voorbeeld 
behoort te .dienen. Zijne 
Latijnsche redevoeringen zijn 
bij zijn leven gedrukt, maar 
zijne Leerreden zijn eerst 
eenige jaren na zijnen dood 
te Lyon in het licht ver
schenen , 1788 , 4 . dl." in 
12.™ 

GEOFFBOI. — Zie JOÜF-
FROI en GROTESTE. 

* GEOFFROY (JULIANUS LO-
BEWUK) , te Rennet, in 1743 
geboren. Na zijne eerste 
studiën bij de Jesuiten zij-

E O. 

ner geboortestad te hebben 
volbragt, kwam hij dezelve 
te. jPartfSt in het Collegie 
van LODEWUK den Groots 
voortzetten , dat mede door 
de Jesuiten Werd bestuurd* 
Deze religieuzen} bekwaam 
in, het beoefenen van 'den' 
aanleg hunner kweekelingen 
onderscheidden weldra die 

, van den jongen GEpppnoï.. 
Zij wilden hem , aan zich, 
verbinden , en , ',> bestemden 
hem tot het onderwijs der 
schoone letteren, voor wel
ke hy eenen bij zonderen 
Smaak en eene bewonderens
waardige .geschiktheid» be* 
zat» toen hunne vernietiging 
dit ontwerp. Jkwan» verijde
len. GEÖFFBOY,, ' die toen-' 
maals pas 29 jaren oud was, 
begaf zich;. naar Motitaigtt 
(in de Vendée),- alwaar hij 
den, geringen post van. stU' 
diemeestèfc bekleedde*. Hij 
werd weldra -met de., opyoe-, 
ding belast" van de kinderen 
van eenen rijken partikulier 
BOUTIN genaamd. Hij had 
gelegenheid om dikwerf naaf 
den schouwburg i e gaan en 
het i s van <Uen? bogenblik 
af, dat bij eenen bijzonde
ren smaak vogtr die soort 
van letterkunde opvatte. Na 
de regelen derzelve te heb
ben beoefend , .besloot hij t 
dezelve in toepassing te bren
gen , fin hij beproefde een 
treurspel, Voor hetwelke- h$j 
den dood van CATO tot on
derwerp nam. De tooneel* 
spelers van het T/iedtre 
Jfranpait, namen zijn stak 
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8gV :én, ga^eh hém*!de,toe-
gangen* -Zijn treurspel werd 
echter nooit jen tooneele gè- • 
voerd. GEOFPROY verzocht 
om bij de .Universiteit te 
worden toegelaten , enönderr 
ging zijn examen met roem* 
*Hij behaalde vervolgens ge
durende drie achtereenvol
gende jaren (sedert 1773),, 
in die zelfde Universiteit 
den eersten prijs, Welken 
dezelve San de beste La> 
tijnsehe redevoering toestond. 
Door dezen goeden uitslag 
aangemoedigd, besloot GEOF
PROY, om op een grooter too-
neel te schitteren ; hij dong 
bij de Fransche ak'ademie 
mede naat den op de Lofre
de van KABEL V., gestel
den prijs. LAHAREE be-. 
haalde dënzelven; maardë 
rede 'van GEOPFRÖY werd,doör 
de akademie wel onthaald» 
Het is alstoen, dat hij tot 
den leerstoel der rketorica 
van het Gollegie van JVa< 
varré \veti benoemd, dien 
hij weldra verliet, om dien 
van het Collegie Mazdrin 
te aanvaarden*. De uitgever 
van hét Année littéraire, 
FRERON, was juist overleden; 
zijne opvolgers .waren : vah 
gevoelen , dat niemand beter 
den roem van dit tijdschrift 
kon handhaven, dan GEOF
PROY en zij stelden hem 
vóór, om er zich rilede te be« 
lasten; "GEOFFROY nam hun 
voorstel aan en bedroog hun
ne hoop niet. Hij begon 
meteen artikel over de Cours 
" XI. ' DEEL.- ' • • : ' • 

d'études van [ den' abt GON« 
DIIXAC, • ;en bepaalde Izïch 
enkel tot het deel l'Art. d' 
écrire {d&Rclirijflinmt)• ge
naamd; en in eene reven zoo 
wijze als schrandere critiek 
wreekte : hij op eene zege.» 
vierende wijze het schoohë 
dichtstuk van BoiLEAiT, dat 
in vdér Art d'écrire: niet zeef 
gespaardHyas; Gedurende 15 
jaren werkte hij- aan de uit-
gave van het Année litiê-
mire* en al de artikels, die 
uit zijne pen vloeiden, on
derscheiden zich door een 
bondig 'oordeel', eenégezon
de critiek, en uitmuntende 
letterkundige; grondbeginSe* 
len. Hij nam later in een 
ander tijdschrift eenen ver-
schillen den toon en eenen 
anderen stijl aan;- de trek
ken van scherts, de kwink* 
slagen en bittere spotternijen 
werden als onder zijne pen 
geboren. Hij werkte daar» 
eü boven aan de-uitgave van 
hét Journal de Monsieur. 
GEOFFROY deelde .niet in de 
grondbeginselen det omwen
teling; ja hij bestreed de
zelve , hetzij in *• de Année 
littéraire i ,dat te midden 
der staatkundige -onlusten 
nog twee jaren bestond, het
zij' in de andere dagbladen.' 
Hij ondernam vervolgens ,ge-

"zanienlijk met den abt ROYOÜ , 
Vami du roi {den vriend 
des konings). Dit dagblad 
maakte in het begin eenen 
verbazen den . opgang, maar 
de rede eii de begaafdheid 
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moesten wijken voor de ver> 
schrikking. Hetzelve werd 
verboden, en GEOJTFKOÏ zag 
zich verpligt., de wijk te 
«temen naar een gehucht al
waar hij, onder de boeren 
vermengd, en >als zij ge* 
kleed, hunnen kinderen 
leerde lezen, In 1799 in 
Parijs teruggekeerd, nam 
hij zijnen Intrek bij «enen 
•kostschoolhouder In eeneder 
afgelegenste wijken der 
hoofdstad ; en het is aldaar 
•dat uren hem opzocht, om 
hem met'het tooneelkundige 
gedeelte van het Journal 
des Débats te belasten, 
GEOFFBÓS- wist ift «lezen in 
schijn beperkten kring, alle 
onderwerpen, alle verbande* 
lingen te verzamelen, en in \ 
het onderwerp zelf, wist hij 
'het geringste middel te baat 
•te nemen , om «ijn« letter» , 
kundige bekwaamheid te doen 
schitteren. Sedert 10 jaren 
waren alle letterkundige ver* 
handelingen uit de dagbladen 
^verbannen, -ten einde plaats 
•te maken ivoor 'Staatkundige 
«tukken. GEOFFROÏ kon «vee 
'de klassieke schrijvers als. 
over eene nieuwigheid «pre
ken, en bij -den lezer bo» ' 
langstelling verwekken, door 
'hem HOMERUS , ViRGiwus, 
R*CINE » CoRKEIMJB , BoS* 
SUJET en FENELON op nieuw 
vooriedragen. (SEOJPFROK had 
weldra een aantal vijanden; 
en men moet zeggen, dat 
hij zich al te dikwijls' in 4e 
antwoorden, welke hij hun 
gaf, bittere schampreden «n 

grove boertérgen ^èroorloof» 
de. Wanneer . zijne: <jritiok 
wijs en onpartijdig was, wa« 
GEOPPROÏ een zuivere, on» 
gedwongene, naauwkèurige 
-schrijver vol sierlijkheid en 
vuur; maar zoodra hij door 
hartstogt of belang beheerscht 
werd, wilde hij de begaafd» 
heid of de laatdunkendheid, 
onder den last der schampte* 
•den doen bezwijken, en mep 
herkende dew uitgever van 
het Année littéraire niet 
«teer. JEen vijand der nieu* 
we leerstellingen aijilde» 

.*oer hij dikwijls heviglijk 
tegen VofcTAiRE uit, ïndiea 
hij enkel den valseheri wijs» 
•geer had aangerand, zou elk 
Wijs niensch hem toegejuicht 
hebben,, maar hij Tandde in 
hem ook den letterkundige 
®ao, en velde een verkeerd 
oordeel over zijne talenten» 
Gewoon om -alles te hekelen * 
werd hij de geesel derschrij* 
vers,, welke hij niet bemin
de; -en daar de hartstogt 
soms zijne oordeelvellingen 
bezoedelde , beschuldigd» 
men hem zijne pen te ver* 
kaopen. De seh rij vers en 
tooneelspelers vreesden hert 
.even zeer ̂  «n zij zochten 
hem zich gunstig temaken» 
door allerlei offers, die niet 
weinig toebragten, om sijn* 
fortuin te vermeerderen'*Ön» 
der aijn© talrijke vijanden 
watfen'er echter, die ail«r* 
lei middelen uitdachten» on» 
zich over zijne bitshaid te 
wreken. Om hem te bewij» 
zen, dat het ved ««makke-
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Jijkee is , . een werk te. hé.r 
kelen, dan ér zelf een slechts 
middelmatig te vervaardi
gen, liet men een erbarmelijk 
treurspel van CATO druk
ken > niet den naam van 
GEOFFROÏ, en men beweert, 
dat ;zulk§ .hetzelfde was, 
hetwelk in 1773 bij het 
Thèaire Frangais was ; op* 
genomen. Het hing enkel , 
van hein af? om' de bewer* 
kers van deze boosaardige 
scherts tot eene vernederen
de herroeping te dpen vèr-
oordeelen» maar hij wilde 
niet, en nien zegt, dat zulks 
nit gematigdheid was. In
dien zulks zoo i s , kan men 
zeggen, dat hij deze deugd 
eenigzins laat begon uitter 
pefenen. GEOFFROÏ zwaaide 
ook zijnen lof aan NAPOLEON 
toe, maar daar hij zelfs de 
beste;,wecken pekelde, wan-
$e,ef;,. jhjj daa?Vopr betaald 
werd, ri«oet, men, zich niet 
verwonderen dat hij wierook 
aan, 4engerien heeft aange
boden, die degene zoo wel 
betaalde,, welige hem de'zel-> 
ye wilden aanbieden. GEQF-
BBoy is den, 28 Februari), 
1814 overleden. Deze, be-? 
roemde dagWadschrijver be* 
zat niet do begaafdheden van 
FRERON, maajf hij bezat al de-
geJMh die eenen uitmunten
den oriHeuf; uitmaken, e.n 
men zou geene bedenking 
koesteren * om hem als zoo3 
dftnjg. te beschouwen, indien 
hü in zijjoe oordeelvelliBgen 
njeer gëBifltig4heidj onpar- I 

tijdigheid* en vooral, belan-
geloosheid had gebragtt Be
halve zijne artikels in de ver-' 
schillende dagbladen, waar-, 
aan hij werkte> beeft me.n 
van GEOFFROY.i"eene; sierlijk 
ke,F<?f £#/*«£ (in het.Fransch) 
van THEOCRATES , die hij; in 
1801, in 8.vo in het licht 
gaf; een pommentarium op 
BACINE, f dl ."; men heeft 
hem ook het polemisch \ie* 
«en van VOLT At RE y toege* 
schreven, maar men weet 
tegenwoordig dat dit werk 
niets anders i s , dan het wijs-? 
geerig Tafereel van den geest 
Van Vp&TAiRE, van den abt 
SABATJER DE CASTRES. 

GEORGÉ, Hertog van C/a-
rence, hroeder van EPUARD 
IV . , koning van Engeland• * 
in;, 1 4 0 geboren, Werd pver» 
taigd , van oogmerk te heb* 
ben • gehad , d.e Hertogin 
van BourgondiM, .tegen <Jert 
koning zijnen broeder te on
dersteunen. Zijne zaak werd 
voor de regthank. gebragtr» 
en hij werd veroordeeld,, on» 
levend geopend te wo«den, 
om hem de ingewanden uit-
terukkeh, dife In het; vuur 
zouden geworpen woeden, 
vervolgens zoii hen* het hoofd 
afgehouwen en, het, ligchaam 
gevierendeeld worden;,maa* 
laar zijne moeder dit von
nis; had doen; verzachten * 
wierp men hem, in een vat 
roalvesei, en liet er hem 
in tot dat h# gestikt wm, 
Qp dez« w ĵzie «mdigjd* die 
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ongelukkige prins in 1478 
zijn leven. 

; ad ÏÏELtODÖRVM). De Etl« 
geische natie was bij voort- ' 
during voorspoedig onder z\fi 
bestuur. In 1726 bragt sf 
drie vloten in zee: de eer
ste stevend® naar AmeriA&i 
eh belette de aankomst der 
Galjoenen in Spanje: de 
tweede kruiste . langs de 
Spaansche' kusten en -sloeg , 
de bewegingen der Spanjaaf 
den van nabjj gade: de 
derde zeilde naar de Qott* 
Zee, alwaar dezelve den\ 
Moskoviërs belette, het doof 
hun gevormde ontwerp tetf 
uitvoer te brengen. ! GfioRfiE 
I* overleed in het volgende 
jaar 1727, te Qsnabrugpï 
aan eëne beroerte op ̂  rei» 
zijnde, onï zich van Enge
land naar Hanover t« b«' 
geven* 

GEORGE II*. (AUGUSTUS)» 
Hertog van Bruiiswijk,ioon ^ 
van . den voorgaande 9. werd 
in' 1683 geboren, «tt volg' 
de zijhen vader in 1727. J*j 
zijne skaten van EngelaW 
en Diiitschland op. Bezeil" 
de ziekte sleepte hem in het 
graf* Hij werd op den «OP 
gen van den 25 Gctober 1760» 
door eene verschrikkelijk* 
beroerte getroffen, die ty . 
eènën -oogenblik' zjn lane. 
leven en gelukkig bestu"' 
eindigde. Een bekwaa» 
staatsman zijnde, wist hfl 
een volk ie besturen, &*> 
geenszins de kunst verstaati 
om,té gehoorzamen, en vet' 
kreeg van hetzelve al Wf» 
hij hegeerde. De Engelse»* 

GEORGE I . (LODEWIJK van 
Brumwyk)* Hertog en keur
vorst van Hanover, was de 
zoon van ERNST AUGUSTUS 
van •Brwi&wtfA, «Hij werd 
den 28 Mei f660 geboren. 
Met roem voerde hg hef be
vel óver h«t keizerlijke le
ger in 1708 en 1709. Toen 
de koningin AÏWA den 11 
Augustus 1714overleden was, 
werd GEORGE, krachtens ee* 
ne acte Van liet Engelschë 
parlement van den 14 Maart 
1701» bevestigd den 25 Öc
tober 1705,: op denzelfden 
dag tot koning van Enge' 
;land uitgeroepen* - Eénige 
dagen na zijne kroonifig» 
zeide de-koning, dat de me
nigte Volks, welke 'hij Mj . 
dXe plegtigheid had gezien» 
hem aan den „dag Van de 
opstanding der doeden had 
doen denhen, waarop Mïïa-
dy £OWPER;hem antwoordde: ; 
Sirey -ook was, die ! dag dé 
opstanding van Engeland* 
en van allé goede Engel* 
schen. Een vleijend ant-: 
woord, doch dat geheel ten 
onpas was aangewend , daar 
het pas eindigende bestuur 
van ANNA een der roemrijk* 
ste was, hetwelk de geschie
denis van Engeland aanbiedt: 
maar de aanmerking des ko
ning® bevat een leerzaam 
zwaarmoedig denkbeeld en 
gelijkt naar die van XER-
ï E s , door den H. HrERONv-
MUS zoo wel verklaard (EpisU 
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wapenen- waren voorspoedig 
in den oorlog yan 1741, die» 
GEORGE I I . met roem voer
de , en derzelvèr raagt nam 
toe in .dien, van;17;56, dien 
Jhij niet zag eindigen. Inden 
eersten handhaafde hij de 
koningin van Hongarifè'r na< 
den dood van KAREI. VI. in 
hare bezittingen, en in den. 
tweeden maakte hij yerove* 
ringen in && njeuwp wereld
en zijne .schepen maakten, 
onnoeraelijken buit. |jDezp 
yorst had veel te danken 
aan; de wijze raad gevin gen̂  
zijner :echtgenoote CAROLINA 
van, Anspach en aan het goe
de beheeervan Sir KOBERT 
WAWOMS.,, maar de zanjen-
spanningen zijner vijanden ». 
noodzaakten, dezen laatste*. 
onpiv^ii^pjital9grï^e»;;:i(rerzpér 
ken.,v.5 Hetris? onder ,% rege-. 
ring van, GEORJÏB I I . / , -..dat 
prins t EDÜABD , bijgenaamd 
de pretendent, eene landing 
in Schotland, deed.» alwaar 
hij ««door f eenige Ftansche 
troepen ondersteund 9. in den 
beginne grooten voortgang 
maakte; doch. door den Her
tog yan CUMBERLANB, tèJJul» 
loden volkomen geslagen 
werd. Men verhaalt van 
GEORGIË I I . eene bij zonder
heid, die het beste denkbeeld 
van aijne inborst geeft. In 
1746,bevond hij ziek op een 
gemaskerd bal, en. onder», 
hield r, zich , met eene : vpr-e 
momde dame-, die hij niet 
kende. Dese dame Stelde 
kaai voor* om zich aan de 

schènktafel met taar. te gaan 
vprfrisschen; de koning stem
de er in top. .Men, schonk, 
hun te drinken :. $p, de ge> 
zondheid van, den preten? 
dent, zeide de dame. ,r~-Met\ 
geheel mijn hart,,, antwoord-; 
de de koning , M drink gaar
ne op de gezondheid der on* 
gelukkig? vqrsten.\; 

.^(3'ËORGB I I I . , koning van 
• Engeland en ffq.nover,yier&: 

den 4 Junij: "jL73.8 geboren. 
Hij, was de zoon van FBEDE-
RiK.f>I«dpEW.ïiK'».,•;' prins van 
WalUgr en volgde zijn* groot
vader ,..GBORGK., I I . «den 2|5 
Gctoher 1760 op. Ziijne opr, 
voeding' was aan Lord BUTE 
toevertrouwd± die tot,zelfs, 
na zijnen dpo4 eenen ,yolko-
men.invlped op zijnen mees-* 
terj behield,; want :;$e: Heep 
JEKKINSON (sedert LordjaTA.^ 
KESBURÏ en yeryolgen^ ïiprd' 
LIVERPOQL) , \YJen LprdL Bu* 
TE in zijne laatste ©ogenblik
ken met nadruk aan GEORGE 
t i l . had aanbevolen ,yerkreeg. 
na hem al dien invloed j wel
ken BüTjE, vroeger zelf op, 
dezen vorst had., ^E^KINSON-. 
was gedurende vele jaren aan 
het; hoofd van het geheim 
kabinet,, hetwelk in Enge-
land regeerde ;, hij was meer 
dan de minister»;, hij zette 
hen af, benoemde, anderen in 
hunne plaats en regelde al 
de staatkundige ondërhande*; 
lingen niet alle andpre kabi
netten van Europa* JENKIN-
SOM. wa» daarenboven de vet-

$ & 
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trouwdste raadsman des ko-
nings; hetwelk Lord CHA-
TASI van hem deed zeggen J 
Dat hij een persoon was, 
Wel is waar, achter den 
troon geplaatst, maar veel 
meer dan de troon zélve ver-
heven» Zoodfa GEORGE III»' 
tot koning was uitgëröépeif, 
vergaderde hij de Fairs , en 
den bijzonderen raad, aan 
•welke hij verklaarde dat , 
» aangezien hij zich in een' 
kostbaren , doch noodzake
lij ken oorlog (tegen Oosten* 
ryk, Frankrijk en Spanje) 
zag gewikkeld , hij al zijne 
krachten zoude inspannen, 
om denzelven met eer te blij
ven voeren." Hij deed die
zelfde verklaring aan het 
parlement; en de beide kanieTS 
ondersteunden hem op de 
krachtdadigste 'wijze. De 
v'êr'eehigde mogendheden be
haalden groote voordeelen op 
het vaste land, maar Enge' 
land herstelde dit verlies, 
door zich in de Beide-lndiën 
van vele rijke volkplantin
gen meester te maken, zoo-
als die van Canada, Nieuw-
Schotland, de eilanden van 
Grenada, Sint-Vincentius, 
Dominica, de rivier Senegal 
enz, • Deze laatste bezitting 
werd aan hetzelve toegekend 
bij het vredestractaat van den 
10 Februarij 1763, waarin 
de haven en de stad Duin
kerken onder Engelsehe be
scherming werd gesteld, vol
gens het oude tractaat van 
Aken* Maar de buitenge-
wone uitgaven j welke Groot* 

Brittunniëhad gëddan; waren 
grooter dan dé vöórdeëlen, f 
Wèlkè het bij het éérste diet 
tractatëri hadVèrktegen. Deza 
oorlog was haaüwelijksgeëin* 
digd of GEORGE III. móest 
éenen anderen ondernemen) 
waarvan de uitslag niet. min
der' gewigtig voor Engeland 
Was. Het besluit, de verplïg-
tihg van bét zegel bepalende, 
naar de Noordelijke gewesten 
van Amerika gezonden zijn
de , begon omtrent het einde 
van 1764, de gemoederen te 
verbitteren. In den beginne 
bragt men hen tot stilzwij
gen ; doch de Amerikanen 
door WASHINGTON en FRAN-
KLÏN aangevoerd en door de 
Franschen ondersteund, brag-
ten zoo magtige legers bij
een , dat Ssij die van 'Enge
land dikwijls terug dreven. 
Lord CHATAM had zich tegen 
dezen oorlog verklaard, 'doch •,, 
NORTH, toenmalig minister, 
verklaarde zich er voor; hij 
was genoodzaakt, voor het 
gezag en de besluiten van \ 
den geheimen raad des ko- j 
nings, die gevolgd werden, j 
onder te doen. GEORGE III* j 
die met gewapende opsïan- | 
delingen in geene onderhan
deling wilde treden, bevocht 
hen acht jaren lang} maar 
hij zag zich eindelijk ge
noodzaakt, hunne onafhan* 
kelijkheld te erkennen» DU 
verlies was zeef gevoelig i 
voos Engeland, had eenen 
zeer nadeeligen invloed op 
den koophandel en zelfs op 
de zeevaart, ter oorzake van 



de ^èsïagën doorSüif^BÉïi*! 
EsTAtNG eö LAMÓTTE?Pl«ÜB3? 

.gewonnen. JPVö»&r#A be
treurde naderhand dejhrttlp-, 
die het aaiï onderdanen, die 
tegen hunne wettige overheid 
opstonden» Had verleend; 
want het beyoted zich eeriïge 
jarenlateE ia dezelfde om-'' 
standigheden , maar dïfe Vrij 
Wat noodlottige* gebeurtenis-^ 
«eh na zieh sleepteh. 'r Zbé-
Wel'de grondbeginselen:ykW 
onafhankelijkheidv die de1 

Frahsche officieren etf;: sol
daten in Amerika hadden ge
put, als de begeerte tan JK»I-; 
gelüriiï,Toni zich te wreken,' 
bereidden: die noodlottige onV 
Wenteling £ die zoo vele ram* 
pen over JPrankrif.h heeft ge* 
bragt. IntuSschen vergoedde 
Engeland'in Itïiïië het''Vè'r> 
lies', dat het in AmWiKd had; 
ondervonden» Ftmikry^ 
daf ;alti)d deszelfs mededin
ger was geweest, hield' 
nog voor eènigen tijd deszelfs 
Voorspoed in dat gedeelte der 
wereld 'iwïjfélachtig; -dan de 
Engelsehen bleven overWift^ 
naars en werden het riader^ 
hand ook van den wakkeren 
HvnER-AlY en Vah rl*iPóó-
SAÏB , niet minder onver* 
schrokken datt zijn vade*. 
De dood van dezen laatste 
in 1799, na genoeg op het 
slagveld voorgevallen, Het 
Itidië zonder verdediger eh 
de Engelsehe meester van 
het schoonste, vruchtbaarste 
land der wereld, mei het» 
welk GBORÖÉ UI, vijftig mïï* 

B A •. , •; .** 

lioenen onderdanen verkreeg* 
Intusschèn was een bekwaanï 
minister in Ierland heime-; 

• lijk werkzaam, vormde er 
- éenemagtige partij voor jK»-
' geland, bragt de volledige 
vereeniging van 'dit eiland 
tè weeg (zie €ASÏÏ.EREA<JH), 
en bewerkte de ineensmelting* 
van 'deszelfé' parlement met 
iaüf&n Engeland. Deszelfs 
zeemagt steeg, als bi) be~ 

i töóvéring, tèn toppunt vart 
luister,, en zoo. hèt, wel is; 
waar, na en dari eèriig Vér* 

• lies had fè bëtréafeft," ,z©<* 
gevoelde 'het zulk» echten 
slechts Van den kanT dier- • 
óproerigö onderdanen, Voor* 
Welke het meelfmalen zijn»' 
trotsèhe vlag heeft moeten? 
Strijken ^.. van die Amerika-^ 
neb , diè aart hetzelve vroeg;, 

l óf laat den këöphètidel zul-
: Jen betwisten* WEofi&E. IIffc,ï 
hoewel vati zijfteoridèrdanétt 

j bemind» liep meermalen gés 
': vaa* vart Vermoord ië wö*-> . 
; den* In- Ï$8ÖWafr hij bïjn* 
omgekomen iö déö öpstahdV; 
dief do0r QÓRBON (zie' GÖR* 

; BOK)| hoofd der Protestant-
! sche partij T ' was " bewerkt,* 
Iri I787;bi'agt< eene vrouw, 
MARQARÈTA NïcfHoiigenttaind, 
hém -eenet» steek- friet een 
mës ioe,» doch * het lértïinfet 
boog zich Wa% ih hét ge waad 
des konittgsr I t t l795, toen 
bij zich iVoö* de opening van 
het parlement naar Weit' 
mmtter begaf, liep hij ge
vaat in eehën volksopstand» 

"\ door eenèn steëfi getraiïen *e 
. 4 ^ . ,-v 
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worden. Deh lo^MeilSOO, 
toen de koning-,?i£h;/in>denj 
schouwburg , te j)r.ytylane: 
bevond, loste een. zekere! 
HATHFIBUD-• een,,pistool op 
hem,. doch hij werd niet ge
wond., HA(TBFIELD werd ver* 
volgens gek; verklaard. GE-
ORGE III , . had ,jn 1787, den; 
eersten aanval van geestver-
bijstering, maar het gelukte, 
den beroemden arts, WILLIS,*, 
hem weder te genezen, Drift 
jaren daarna ^had de Fran-^ 
sche omwenteling een voor 
de koningen schrikkelijk aan
zien genomen , en zij vond 
in Engeland den ,standvas-
tigsfen en nieest geduchten. 
vijand.;, Men ^kent de, ver* 
bindtenissen r d i e ' het heeft 
aangegaan, de onberekenbare 
sommen geld, di^ het heeft 
aangewend*) >nu eens om den 
voortgang der repujjiikeineiï 
te stuiten, - dan weder om 
een reuzenbeeld, te vellen.^' 
dat het met den ondergang 
scheen te bedreigen. Intus-, 
schen genoot GKORGE III. se-, j 
derf eenige jare.ö oenen befe 
teren staat van gezondheid», 
doch in 1702 werd hij veel. 
heviger, aangevallen. dan de 
eerstemaal, en men was ee 
op bedacht^ een regentschap 
op te rigten, dat natuurlijk 
aan den prins ,van WALLIS , 
die sterk; werd ondersteund, 
van de zijde der oppositie, 
waarvan hij het hoofd was , 
moest komen. Intusschen 
hield PiTT, in het lagerhuis 
staande» * dat. het regent
schap aan niemand van regis* j 

wege wuperspon, toebehoorde, 
' en da;t ihet niet, dan. door het h 
parlement aan den,troonsop-
volger kon worden toeger 

i kend.1". Toen dit voorstel 
; was aangenomen.,, werd het; 
in de kamer, dear pairs .voor*, 
gedragen, waar het* van de 

;, zijd,e «van lord 'IJJÏORTH,; eeneir 
1 heyigèn wederstand •onder-' 
vond«i r De, kamer nam de bijl 
van. PiTT a^n, doch dezelve 

! word onnoodig v .aangezien 
de koning hersteld, e. GEORGE 

l I I I . had dezen minister(ne<}U 
l zeer bemind, maar hij •'hield' 
; hem,,om zij ne-groóte kunde 
in bediening , en hij was heW 

, dankbaar voor,.de; omzïg'ig' 
heid»«waarmede hyjndgze 

, laatste,; omstandigheid , had 

f ehandeld. De oorlog tegen 
?rajikr$h (weu;d,steeds, on« 

danks de tegenkanting van 
i Fox> SHERIDAN,. en andere 
redenaars van het lagerhuis, 
volgens .het. stelsel (van JPITT ^ 

\.Wrtgezet.;, Dezelve;postte 
| aan- Engeland, groote ogoffe-
! ringenj welke s t ^Cden 27 
Maart... Ï802) den -vrede" van 
Amim* Sloot 5 maar deze vre-

; de,was yan korteij duur} en 
de ooxjogrwerd met mee^woe
de dan ooit yer,nieuw.d. , Qm 
dezen oorlog te. kunneö hïy- | 
ven yoprfzetten,,washetEn« 
gelsch gouvernement genood
zaakt, de reeds drukkende 
lasten te verhoogen, niet al
léén de renten maar zelfs , 
de, kapitalen aantetasten, en ? 
het vermeerderde de nationale 
schuld op «ene buitengewone 
wijze. Hoe ongerijmd het 
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ontwerp» d.o<H? NAt'otEpN.be» R 

laamd, om eerte landing in 
Engeland tebewerkstelligen, 
opt;schijnen moge, werd het 
echten door het Engelsen ka
binet niet als onmogelijk be
schouwd ; jwatitc het haastte 
jjichj( jQoqtfi'nr<$}.&; in , eenen 
nieuwpn porfeg.m ^0ay.ktiïk 
tig wikkelen-»ioigjde magt van 
liïAPOLEoji te vetde^Ien. en hem: 
aldus te nPodzaljeh tan,zijn 
ontwerp,af te zien." He.t conr 
tinëntaal stelsel-, bijna: tten, 
zelfden tijden-'doior:den; zelf-
dp9 dwingeland j n heiwerk 
gestpld pndatjaogpngerijmri 
deje jscheen -als; het ontwerp 
epner landing, bragt geheel 
Engeland in .beweging »; dat 
Van dien,tij d, aï,TOet -den uroot-
sten ijver aan de vereeniging. 
dp; Europesche;« magten ; ar? 
beidde. Mi,ddeWwijL,nad-
den de ergerlijke verdepldhe»; 
den van den prins van Wallis 
niet zijne. ecbtgenoöte ;CARO-

ïflNA 'AWAWA.,; EtMJABETH, 
tweede dochter Van'den her
tog*" van Brynswjki en dip 
dé koning in: zijne-bescher
ming had genomen,-»;-eenen, 
merkelijken in vjóedópde ge
zondheid van dien vorst uit?., 
geoefend* Zijne, geestyerhij-
stpring nam dermate, toe, dat 
hij- somtijds vefe dagen lang 
zonder tusschenppozing ja 
zelfs eenmaal twee en zeven
tig uren lang sprak, terwijl hij 
in, zijne niet zamenhaugende 
redeneringen den naam van 
BONAPARTE *$ Frankrijk ver
mengde. Eindelijk verklaar 

de« he;t:parlement QEORGE l i j * ; 
in 1810 ,vYoor altijd, onbe-, 
kwaara tot de régering»VtP^T'K' 
Was vier jaren- vrppgeEu(den} 
23 Januari] 1806) overleden^ 
env.het regentschap w.prj ztpp?»j 
der/; tegenkanting L\pan den 
prins yan%fCaili8 opgedragett.'I 
D^kpn|ng, leefde s«pg 5tien£ 
jaxen. -en 'de,koningin; verliet 
be.ni;;.gedujjende al" dien tijd? 
nietii het is aan de; zorg; yant-
dezp.'deugdzame prinses- dat' 
het parlement hem. had tpc-
vertrpttwd, na eenë aanzien
lijke spm;geld voor deszelfs 
onderhoud te - he,bben;(ibev" 
paald. Dag en nacht door 
de ruime vertrekken van 
iz^n verblij f te Windsqn 
ronddwalende, hoorde men 
dien ongelukkigen vprst nu? 
en dan; epnige toonen op dat 
muzijk- instrument; geven. 
hetvVplb in gelukkiger tij* 
den gediend had, pm« hem 
te verlustigen.; GEORGE: III» 
eindigde; t; zijn • treurig ^le?; 
ven.» den 29 Januarij 1820; 
hij, was - twee en tachtig 
jaren öucl, waarvatt hij er 
zestig heeft geregeerd. Hij 
verwekte in. zijn huwelijk » 
(den 8 S.eptember 176l(); met 
eene prinses van MECI,ENBPR<Ï 
STREW^Z ; geslpten , twaall 
kinderen / t e weteTU<GË0RGE~ 
FREDEUIK-AUGUSTÜS, prins 
van Wallis (naderhand Ke
tting, onder den naam vgn 
GEORGE IV.)', 2.° FREDERHS 
hertog van York; 3.° W H * 
IIEM-HENDRIK, hertog v a a 

Clarence; 4.° EDÜABD'AU-
D 5 

http://be.ni
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GUSTUSy hertog van Kent} 
5.° ÉhNsfc-AUGUSTUS hertog 
Van Cttmberïatod; 6.° Au-
GüsTUs-FBEnEBiK hertog van 
Süiséiïi T.° AöoïiP FREDE-
KIK, hertog Van Cainbridgé; 
8.° CHAR&OTTE-AUGÜSTE-
MATHitDA» tweede echtge-
noote van den laatsten Ko
ning Van Wnrte/nberg, en 
vier ongehuwde prinsessen. 
GEÖRGË UI verloor zijnen 
vader toen hij twaalf jaren 
oud was en kwam onder de 
voogdijschap zijner moeder 
de prinses weduwe vart 
Wallis f deze prinses gaf 
hem *öt gouverneur lord 
BÖTE ,\ die naderhand minis
ter werd. * Zijne - moedery 
trótsch op 'haar'gezag, stond 
hem maar zeer zelden toé 
de paleizen van Garlton of 
van Lëicèfterhouse te vers
laten; eh als hij zich op het 
landgoed bevond, mogt hij' 
niet buiten het park van Kew 
gaan. Men verbood hem al
len omgang met personen 
Van verhevener rang, uit 
Weéz'è dat déze in hem de 
genegenheid zouden doen 
geboren gorden, ömzich aan 
het moederlijk gezag te ont
trekken. "Vtat zijne opvoe-1 

ding* betreft, bepaalde men 
zich, hem ïn de nieuwe gé« 
gchiedenis te onderwijzen , 
met dehoógduitsche, fransehe 
en iialiaansche talen gemeen 
te maken en de müzijk te 
beoefenen, welke dezen 
vorst boven alle andere we
tenschappen dierbaar was. 
Indien de hinderpalen, waar

mede men hem omringde, aatv 
de ontwikkeling zijner ver- *• 
standelijke vermogen»nadee» 
lig waren f waren zij eöhwr 
niet in staat zijne uitmunten
de goede inborst fe bedelven, 
Koning geworden zijnde» 
legde hij eebè Vurige 'iiefdo 
voor de regtvaördigheid aan 
den dag. en handelde hij 
nooit légen 'de Wétten van 
eer en billijkheid. Een en-
gelseh schrijver verwijt hem 
echter, ten öpzigte van d# 
catholijke kerk, vijandig f 
onbuigzaam, onverbiddelijk 
tézijh geweest. Streng, maar 
eerlijk, vervolgde h% nie
mand » was Voor iedereen 
genaakbaar, sprak met ai* 
len zonder aanzien van per* 

! sonen, Was zelfs volksge-
zind, en stelde er somtijds 
zijn vermaak in, de gering
ste zijner onderdanen om* 
trenfc hunne bijzondere aan» 
gelegenheden té ondervra- v 

gëri, èh scheen alsdan in 
hun verhaal éeo wezenlijk 
belang te stellen. Als echt
genoot èn'vader was; hij al* 
tijd van een onbesproken 
gedrag en kende men hettt 
noch gunstelingen noch min
naressen tóe. Jn zijn bezón-
der leven eenvoudig en ma
tig» was het zijn genoegen 
zich te midden zijner huis-
genooten te bevinden. Zijn 
gewoon verblijf was het öïot 
Windêót ,• waar de ministers , 
niet werden toegelaten, en 
hij begaf aichvan daar naar 
Londen wanneer staaiswm-
gelegenheden aulks vereisen-
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tèW Hij ging selden 4p <ïe 
jagt , étt hield niet veel van 
eenè oefening, die dikwijls 
een uitsluitend Vermaak 
wordt en afkeer vóör meer 
stille ëh 'géwigtiger bezig
heden inboezemt ( zie KA-
Ktsïi IV.) GEÖTEIGÈ UI be
minde den landbouw, den 
edelsten en noodzakelijks ten 
tak van nijverheid,én bezigde 
zijne uren Van uitspanning 
dm èerie uitgestrekte land-
hoeve, die binnen Wind&ot 
lag, te döéh bloegela* Daar' 
sprak hij niet dé pachters 
en zelfs met de eenvoudig" 
stë boeren Op de gemeen
zaamste wijze over den land
bouw én de middelen dm 
deszelfs Voortgang te bespoe
digen. Onder de legering 
van dézen monarch 'en door 
de bekwaanihèid van B Ü Ï Ê Ï 
tiVERfobf,; Pint eh CA'SÏBE-
RÈAGH is het koninklijk ge
zag in Engeland veel Ver
meerderd , zoo als zulks de 
alien bill en de wet van ha» 
èèaé corpus bewijzen. Deze 
regering, dé langste» waarVan 
de geschiedenis van Enge
land gewag maakt, was zeer 
rijk in gewigtige gebeurte
nissen ett die tevens voor* 
deelig voor ^at rijk waren, 
indien mén er de vrij vech
ting van Amerika van uit
zondes*. Maar dit verlies 
werd door de aanwinst van 
Indië en door de bezittingen 
in andere deelen van Ame
rika verkregen, zoo als wij 
hoven hebben aangeteekend, 
vergoed. De vereeniging van 

Ierland maakt 'oök een ge* 
wigtig tijdstip dit. Malthat 
de Raap de goede1 hoop , de 

Johische eilanden", enz., 
Waarvan Engeland zich in 
de laatste oorlogen meësfét 
maakte, behöorenf insgelijks 
tot de gelukkige • gebeurte
nissen der regering Van GË« 
ORÖË I II . Deze vorst be
minde dë kunsten eh weten
schappen meer dan al zijne 
Voorgangers uit het huis Van 
Brunsibijh. De milddadige" 
giften f waarmede hij diege
ne beloonde én aanmoedigde» 
die ontdekkingsreizen wil
den ondernemen, hebben aan 
zijne regering nog meer* lui
ster bijgezet en zijne staten 
vergroot, door er rijkdom in 
te verspreiden ëh nieuwe 
volkplantingen ' bptërigten. 
Men heeft deZen:Vorst eene 
al te 'groote hardnekkigheid 
in hét houden zijtiet geno
men besluiten tè last ge
legd. Onaangezien de her
haalde en aanhoudende ver
togen zijns oudsten zoons, 
den prins Van Wallis t heeft 
hij hem steeds in zijnen rang 
Van kolonel der dragonders 
gelaten, en hem nooit dien 
van géneraal willen geven i 
noch hem het commando Ö-
Verzijn leger, zelfs niet toen 
zijn jongeren hroèder-, da 
hertog van York zich aan 
het hoofd van het departe
ment van oorlog bevond èn 
reeds als chef "had gecom
mandeerd , toevertpowwett» 
Deze weigering de» konings, 
kon of eigenzin of slaatkun-



de-zijn; doch hetgeen men": 
in. hem Biet kan verontschul
digen, is dè hardnekkigheid 
•waarmede .'REORGE I I I , , de 
ongelukkig» Ieren weigerde 
van de wet op de test afte-
fichaffen, -hetgeen de minis
ter/ JMTT hun had beloofd. 
Het schijnt; echter, dat men 
den koning had diest gemaakt 
dat deze; afschaffing onrust 
iti Engeland zoude kunnen, 
veroorzaken, aangezien er 
zich aldaar talrijke anti-ca-
tholijke yereenigingen, voor 
een groot gedeelte uit de 
aanzienlijkste personen der 
beide huizen en uit den hoo» 

' gen adel zamengesteld, had
den gevornid. In één woord, 
indien GEÖRGE I I I niét die 
hoedanigheden bezat, die een 
groot' monarch kenmerken » 
was;hij echter met die deugK 
den uitgerust, die den eer
lijken man en den goeden 
huisvader vormen. 

•f. GÊOBGE IV. (FREDERIK 
AUGUSTUS) , Koning van Mn* 
gelald'en Hanover, den 12 
Augustus I7ÉJ2 geboren, 
werd, den 3 Februarij 1811, 
tot regent van Gfroot - Brit-
tannië en Ierland, alsmede 
tot regent van het in 1815 
tot een koningrijk verheven 
kfiurvorstendoin van Hanover 
verklaard. In zijne jeugd 
streng opgevoed, Maar uit. 
muntend onderwezen, ver-
eenigde de prins yan Wal
lis , niét. 5 schitterende geest
vermogens een zeer bevallig 
uiterlijk» Groot en welge* 

0« '-. '. 

vormd, in zijne hafudingvhig; 
en behendig iri den omgang, -
hoogst beschaafd en inne-, 
mend, eenvoudig bij den fijn
sten smaak, en tot verkwis
ten s toe milddadig, was hij, 
een dei; schoonste mannen 
des rijks,' de afgod der vrqu»; 

.; wen en de liefde des volksi. 
Ook medegesleept door het 
wilde vuur der jeugd , ; tot 
vrijen, onbeteugeiden lustf 
aan welken hij met zijne 
vertrouwelingen, den overste ' 
ST. LEGER, den overste (later 
generaal) TARLETON; en ande
ren , den teugel vierde, bleef 
hij den Britschen zeden ge-; 
trouw, en stond daarom bij, 
het volk in blakend^ gunst» 
Vol verwachting, zag het 
groote aan tal on te vredene» 
op hem neder, toen hjj de met 
de wet strijdige handelingen 
der ministers luide afkeuren
de ,zichbijlordMÖIRA,FOX , A 

LBURKE, SHERIJDAN, en andere 
Voorname leden dei-Oppositie 
zich aansloot; Maar zijne, 
gemeenschap mét ,de schoone 

: weduwe FITZ-HERBERT , die 
tot eene aanzienlijke Catho* 
lijke Iersche familie behoor-

| de»,mishaagde aan de'ko-
ninklijke familie en aan het 

'Engelsche volk. Daarbij, 
kwam nog een , schuldenlast 
van meer dan 200,000 pon
den sterlings, dien hij bij 
slechts 50,000 ponden jaar-
lijksche inkomsten (terwijl i 
anders aan den prins vatf 
Wallis wel eens het dubbele 
wast toegestaan), en voor het 
bouwen van Carltonhowes 
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'zijn residentieslöt, had moe
ten maken» Dé gestrengheid 
des vaders noodzaakte hein 
9 maanden lang zich; tot het 
onvermijdelijke te bepalen» 
Hy verkocht zijne wedloo-
pers,; ontsloegverscheidene 
personen van zijfte hofhou
ding , Staakte het bouwen 
fenz. Eindeljjk bragt de' jlfc 
dertndfr, NEUHAM zijne zaak 
Voor het - paf lemen t (1787), 
waarbij PITT als bemiddelaar 
optrad. ;Toèn hij later niet 
de prinses van Brunswyk in 
<len echt töad, werd zijn j'aar*-
ïijksch inkomen ep 125,000 
ponden "sterlings bepaald. 
Toen men kort daarna in 
1788, uit hoofde van de 
ziekte des koning, op het 
denkbeeld van een regent
schap kwam, sloeg PiTx.de 
beperking der daarmede ver
bondene ïtaagt voor; Fox ver
zette zich te vergeefs ten 
gunste van den prins. Het 
lersche ^parlement stemde 
eehter, in den .geest van Fox, 
-voor de, onbeperkte,magt van 
'den regent., Tot .dusverre 
had de prinsf het voornoem
de huwelijk vati.de hand ge
wezen. Eindelijk besloot hij 
tot hetzelve tegen, zijne *neï- , 
iging, uit staatsgrondeh, wijl 
«ijn vader het wenschte en 
heloöfde zijne schulden te 
zullen betalen, en trad den 
8 April 1795, met de prin
ses CAROLINA vafoBrmswijk 
"in den echt. — Z i e CAno» 
UNA (AMAMA EUZABETH). 
Het kón den prins, zoo als 
i a het voorgaande artikel 

reeds is opgemerkt ^ éöhtër 
nïetlgélnkken j öirt tot <deft 
rang van generaal ité'worden 
bevorderd. Als regent légde-

hij dèri 6 Fèbrüarij 1811'den 
eed af i en werd stachts'in 
het eerste jaar door eëne 
parlementsbill in de uitoe
fening dër koninklijke voor
regten èenigzïns rbéperkt. 
Daar hij de mihistérien niet 
in den geest zijner voorma
lige vrienden bezette, zoo 
ontstonden daarover verkla
ringen, die door de dagbla
den werden medegedeeld* 
Nog onaangenamer* moesten, 
hem vele uitdrukkingen defe 
volksmeening zijn, toen het 
onderzoek van het gedrag 
zijner gemalin, in het par
lement ter tafel kwam. Te
gen, de .verwachting zijner 
voormalige vrienden, volgde, 

.hi j , door de lords liiVËftpooü 
;.eh CASTLËREAGH , ten opzigte?, 
van; de voorregten van het 
kroonregt onderwezen, het re
geringsstelsel van PiTTj-met-
het roemrijkste gevolg en* 
LODEWWK XVIII. verklaarde > 
na zijne herstelling, dat hij 

, naast God, aan den prins
regent zijne kroon te danken 
had.'.. Daarop ontving de re
gent dëh keizer AtEXANpeV 
en den koning van ÊrUisseA,'' 
benevens hunne mfet roem 
bekroonde veldheeren, en 
(onderscheidene vreemde vor
sten, als zijne gasten in 
Londen, met eenen luister, 
dien men tot dusverre nog 
nooit gezien had. In eenen 
brief van den l 4 J u J : p 8 ï 5 , 

http://PiTx.de
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fw&otiht NAPOIEÓN den re» 
gejat, om eene vrijplaats (*), 
aan wejk geschonken ver
trouwen de Engelsche staat* 
kunde echter niét j^eer isdel-
inoodig beantwoordde,. Tot 
het heilig verbond gaf hij 
den•••:$ Octóber 18151 Wfc 
ne toestemming enkel per* 
SOQBli)k, wijl de Britsche 
staatsregeling, de volkomene 
toetreding niet gedoogde In 
Maart 1816 maakte hij het 
parlement, met de op denïj 
Mei daaropvolgende voltrok» 
keno ec,htvei»bindtems, ag-
ner dochter CHABLOTTÖ» met 
den prins LEQPOMJ vat» Sak* 
»ett' Voburg (thans koning de» 
Belgen) bekend* Daar de 
welvaart der natie na den 

vrede, door de ptotselijke 
stilstand eener buitengewone 
Consumtie van den;eenen, 
en: oener groote werkzaam» 
heid dor fabrijken van deft 
anderen kant, zeer geschokt 
werd, en de lasten voort* 
durend het volk drukten, 
Hetwelk fsioh in hot pariet 
ment ongelijk, e» gedeelte-» 
jijk volstrekt niet vertegen* 
woordigd»maar door de ArU* 
iacratie der rijken, en van 
weinige heef sollende fanii-> 
Jien onderdrukt waande, zoo 
ontstond er vee.1 misnoegen» 
Eej? moorddadige aanval op 
het leven van den regent, 
toen hij op den 28 Januari} 
181/j om het parlement te 
openen j naar WestmunsUf 

(*) Het oorspronkelijke tn- dé letterlijke v&eMingvan 
dezen briefis, alsvolgt „• 

» Altesse Royale, en butte aitx factfom qui divisent 
» «IO» pays, et & Finimiiè des plusgrandes puissance* 
» de PEurope, j'ai oonsomtnè ma carrière politique» Je 
p viens, comme TH$M:ISTOCL% ,.mxasséoir sur Ie foyer M 
> peuple britanniqué; je me mets sous la protectian de 
» ses loisy que je reclame, de votre AltesseB&yale, comme* 
» celle du plus constant, du plus genereus dé mesenn.emit*$ 

NAPOLÉON* 

» Koninklijke Hoogheid % aan de Mrl$sc&apnenit welke 
» tn{fti land verdeelen,, en aan de V^fandschap der grootste 
» mogendheden va» Europa ter prooi, heb ih mijne staat-
f huidige loopbaan voleind. Als een andere TB^MISTO' 
» CL$S hom ik, ap de hd^vdttede vanv het Britsche valk 
» uitriten; ik stel. mij onder (telescUerming %iin^r wet' 
» tejn, die ik vajt ujae Koninklijke B^oogheid i^oèp, als, 
» .vm den standvastigsten en edjelmoedigsten m%'her vj^an' 
* * * • " ;' . •,.';' :.

: '•\W*o&m.^ \ . 
Mr werden l§ de Britten^ echter: mfave maatregelen ger 

namen, dan die, welke men in het verhaal vqti PtflTABr 
CHm vindt opgetee\enfi. VortaJeV 
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tfei , had echter geene ge-
Volgen joök werd de opstand 
in -Spafield door de kracht* 
dadigé maatregelen der mi-
insters . gedempt. ïn -Octo? 
her 1818 onderteekende zijn 
gezant op het congres te 
Aken, de verklaring van den 
19 November. Met Spanje 
in vriendschapsbetrekkingen 
«taande, verbood hij zijnen 
onderdanen in dienst der A.-
merikaansche opstandelingen 
te treden. Voor het overige 
werd de door zijne ministers 
doorgedrongene afschaffing 
van den slavenhandel steeds 
meer en meer in volvoering 
gebragt. Doch inwendig nam 
bij het stiletaan van den han
del de gistingen algemeen 
toe , voornamelijk sedert de 
overheid te Manchester op 
den IQ Augustus 1819, te-» 
'gen eene op zich zelve ge* 
oorloofde volksvergadering j-
die over de parlementsrefortn 
wilde beraadslagen, ontijdig 
geweld had gebruikt, waar», 
door vele menschen om het le
ven kwamen. De prins-regent 
Het het gedrag der magistraat 
goedkeuren, ofschoon een 
groot gedeelte der natie uit 
alle standen, eèn geregtelijk 
onderzoek verlangden. Dit al-, 
les en de ellende der van werk 
verstoken klasse, maakte 
de zoogenaamde radiaal her-r 
vormers steeds vermeteler; 
dan de rijke burgers en ge-, 
nootschappen, gingen bijna 
overal tot de zijde der re* 
gering over, en vereenigden 
2)«h, am die onrustige ver

gaderingen tegen te werden. 
Desniettegenstaande } werd 
van We&tminsler, den"•grirüifT 
regejnt een nadrukkelijk a? 
dres aangeboden, waapiuidQ 
verzoekers hun verlangeb te 
kennen gavön, dat hun vors») 
liever door het vertrouwen; 
van zijn .volk dan door * SOlr 
daten mogt regeren* "Voo* 
het overige nam het ryk 
uitwendig in uitgestrektheid 
en handel-vertier toe. D» 
luister der hofhouding ne-

I antwoordde aan de magtdes 
rijks, voornamelijk in aiJR 
lievelingsverblijf, het heer-I 
lijk Versierde Rrighton , én 
in de pracht zijner krooning, 
GEORGE IV . , die ssijn vader, 
den 29 Jannarij 1820 was 
opgevolgd » liet zich op den 

,19 juli} 1821, met paauw"* 
keurige in achtneining der 
aloude gebruiken kroonen, 
tot welke plegtigheid de eu» 
ropesche mogendheden bui** 
tengevvone afgevaardigden 
naar handen zonden. Doch 
bet proces, dat, hij tegen zij
ne gemalin , de koningin CA-» 
noî iNA (zie dat artikel) voor 
het hoogerhuis door zijne mi
nisters; liet voeren, «MM haar 
den titel en de regten eener 
koningin van Engefend'••.%& 
onttrekken scheen de rust sijrv 
ner^ regering te bedreigen. 
Kort daarop echter overleed 
de koningin op den 7 A-Ugas» 
tus 1821. De staatkunde der 
ministens bewoog den Koning 
in hetzelfde jaar *ot eene rei* 
naar Ierland en Hanove* en 
het volgende jaftr naaeSeA»*" 
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land. Toeh in 1826 lord Out» 
mm (zie dat artikel), de 
Whigs en het ministerie 
jzocbt te vereenigen , zag de 
Koning, die zich toenmaals 
door de groote heeren derop
positie, deed omringen , den 
hertog».van BEDFORD*i .van 
wiea hij , sedert hunne-oude 
betrekkingen zeer verwijderd 
was geweest. Deze bijeen
komst was dié der verzoening 
«Wel hoe-, JoNY, zeide hem 
de Koning1, geeft gij mij de 
hahdjniet! -—Diezal ik uen
kel geven antwoordde hem de 
tfotsche • RossEt ,v wanneer 
gij uw woord zult gehouden 
hebben». De hertog'bedoel
de hier mede? eene oude be
lofte betrekkelijk de vrij ver
klaring (emancipatie) der 
Catholijken, welke dan ein
delijk, na eene onbeschrijfe
lijke tegenkanting te hebben 
ondergaan den.10 April 1829, 
door het hoogerhuis met eene 
meerderheid van 104, stem
men werd aangenomen; eene 
gebeurtenis, die de regering 
van GEORGE XV. onsterfelijk 
zal maken., en den avond zijns 
levens met luister; omstraalt. 
De Koning van Engeland 
overleefde dezelve niet lang, 
daar hij ^eeds den 26 Jiinij 
van het volgende jaar 1830 v 
op het kasteel Windsor ver
scheidde , eenen ouderdom 
(van 68 jaren) bereikt hebbent 
de die, hij zijne uitspattende 
levenswijze, vooral in zijne 
jeugd geleid, de hóóp verre 
overtrof van al degene, die 
sedert lang in zjjn vertrou

wen badden gedeelde Zijn 
tweede broeder WII£EM HEN? , 
DRiK,:Hertog van Claretoce, 
de thans (1833) nog rega
rende WIUUEM I V . , volgde 
hem in het;,bestuur van al 
zijne staten. ; * -

* GEORGËXI», laatste Koe 
ning van Georgië* werd in 
1725. geboren. Zijn vader, 
HERAOMIIS II,•' benoemde 
hem, toen hij naauwelijks 
22 jaren oud wris, tot land* 
voogd der igewesten Bort*. 
cïiqlo en SouckhetM tenzui-
de van Georgië, Deze post 
verschafte aan GEORGB de 
gelegenheid, om in s de me* 
nigvuldige oorlogen, welke 
hij met de Përzers moest 
voeren , zijnen moed aan de» 
dag te leggen* Nadat zj)'11 

vader den 11 januarij 1798 
overleden was , beklom Gï' 
ORGE den troon, maar ip > 
gezag werd weldra gestoord" 
De Lezghis overweldigden 
het rijk; en ofschoon doof 
JOANNES , tweeden zoon vatt' 
GEORGE, geslagen, verspreid
den zij alom straffeloos moord 
en verwoesting. Te gelijke1'', 
tijd drongen de Turken» ó"« 
der aanvoering van den Pacha 
van Kau% langs eenen an« 
deren weg, in Georgië door) 
maar DAVID, de oudste ZOOB 
van GEORGE, trok tegen hen 
op, en, na hen verslagen te 
hebben, maakte hij zich mee' ? 
ster van de sterkte ï&zil' 
Te/takicAaL De vrede werd 
alstoen met de Turken ge
sloten. De vorst van JP&* 
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jrfé'j, BABA KHAN, zprtd daar-\ 
op;èen;gezantschap aan Ko
ning GEÓRGE/ hem aanbie
dende, zijne staten 'ondier 
zijne bescherming te nemen, 
op voorwaarde, dat hij hem 
zijnen oudsten zoon DAVID , 
als gijzelaar zoude geven; 
De< Porte van haren :kant 
deed hem bijna dezelfde aan
biedingen*; maar hij vreesde 
de Russen tegen zich te ver-
bittér en , die buitendien reeds, 
sedert; lang'••• op zijne jstaten 
loerden. Andermaal door de 
invallen der Lezghis verontt 
rust vraagde hij hulp aan 
de Bussen, eh PAUL I zond 
hem twee regimenten.. Met 
behulp dezer troepen , sloeg 
prins JOANNES de Lezghis, 
aan den oever der•••;• rivier 
IZcré, én ̂ bevrijdde Georgië 
voor eenigën .tijd vart-de^ 
zelve. GEORÖE overleed in 
1800 en onmiddellijk daarna 
maakten- de Bussen zich 
meester - van zijne staten. 
Zijne kinderen, ten getale 
van acht, drie zonen en 
vijf dochters, deden afstand 
van het erfdeel huns'va
ders. De oudste, DAVID,= 
ging met den titel van lui
tenant generaal onder de Ie-; 
gerbenden van Keizer ALEX-
ANDER. ; : . . - ; 

- * GEORGE-CADOUDAI. j in het 
dorp Èreck in JSeder-Bre* 
tagne geboren, streed met 
moed in het vendeescbe le
ger ; toen hetzelve verspreid 
was , keerde hij naar zijnen 

XI. DEEL. 

geboqrte^rbndtlenig^ ennam 
weldra= de i wapenend weder 
op . . ' Na,'den1 öttgflnkkigen. •• 
togi.T-a.ri'. ' Qilibetpn;.y geleidde» ; 

' GÉORGE der-Chonansj;• 'die 
zich naar de hoord^küsthad
den begeven , öriï dezelve t,e ,7. 
beschermen', èndie;<Jen.rid- ': 
der TINTÉNIAG tot aanvoerder 
hadden , haar "Morbihhn, tér- ',; 
rug. 'Het is, als toen, dat hij 
zich tot hoofd van "den .o^* 
stand* van NèderrBretq,gn& 
verklaarde ;. hij; verwijderde. ' 
de adellijken r en uitgeweken •; 
nen Tan het bevelhebjier* . 
schap; hij wilde"zelfs zich,.' / 
van LA. PmssAYÉ ontdoen'.,, 
dien men voor den slechten 
uitslag van den togt van 
Quiberoh verantwoordelijk 
stelde: hg. liet hem in hech
tenis nemen +'••> door fijnen 
vriend1•••Van ^CAcUeótirGofi" 
thier, bekend onder den naam 
van I,A JVÉNDlsEi -Maar \hëjt 
gelukte aan < I A PUISSAYEV 
hem wegens zijn ongelukkig 
lot te treffen, en GÉÓRGE 
schonk hem de vrijheid we
der. Daar echter de gen er 
raal.HocHE op Morbihan wras 
kotrien afzakken, zoo zag 
zich GEORGÈ, "die hem gee-
ne voldoende magt kon tegen 
stellen, genoodzaakt zijne 
soldaten , tot den terügtogt 
dei, republikeinen, aftedans-
ken» Maar hij maakte van 
dien tijd gebruik, om zijn 
leger te vergrooten , vormde i 
zich eenen staf en: een bjij* 
vend corps, en hij; zag zich 
weldra even stoo stsrk, als 

http://togi.T-a.ri'
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CHAB»WI5 zulks in de ikfl-
dée was. Tegen het einde 
van den vcldtogt, raadde hij» 
doch zonder gevolg, het vlek 
Elven aan} vervolgens door 
den* generaal UOCHE gesla
gen , was hij genoodzaakt ,' 
om hulp aan IAPUISSAYE te 
laten vragen; maar daar de
ze hulpbenden niet aankwa
men , Jiet GEORGE in de 
maand ' mei 1796, aan den 
generaal HOCHK, een e wa-
penschorsing voorstellen, 
•die dezelve van de hand 
Wees, en eene volkomene 
onderwerping eischte.' Daar 
GEOBGE niet anders; kon, 
veinsde hjj van te willen 
toegeven» en beval aan zij** 
ne troepen, om zich verbor
gen te houden, tot dat er 
ülcn eene gunstigere gele
genheid, om den oorlog we» 
der te beginnen, zou opdoen. 
Maar daar het plan derbin» 
nenlandsche koningsgezin* 
den mislukt was, was GE* 
ORGE, die slechts van Pa-
rif* het sein verwachtte, om 
de vijandelijkheden weder te 
beginnen, genoodzaakt, om 
tot in 1799 werkeloos te blij
ven. Hij kondigde als toon 
nan de Koningsgezinden van 
Maine en JYeder- Bretagm 
cenen opstand aan, en zond 
te gelijkertijd een' zijner 
luitenants naar Londen, om 
er met hetengelsch bestuur, 
en Z- K. H, den graaf van 
Artoit over te onderhanden 
len. Bij de aankomst der 
voornaamste aanvoerders van 
Londen, verzamelde hy de- . 

! zeï ve' op het kasteel fa Jon> 
clière, en deze vergadering 
droeg hem den-titel op, van 
opperbevelhebber van iKjTor-
bihan en van de noordkus-
ten» De vijandelijkheden be
gonnen op nieuw ,: en in ee-
nige.,«bijzondere gevechten 
behaalde GeoRGseenige voor* 
deeien» Maar toen deor de 
omwenteling van den 18 Br«* 
maire (november 1799)» 
Frankrijk i zich onder het 
consulaat bevond, besloten 
de voornaamste aanvoerders 
der vendeërs, om de voor* 
stellen van den Consul aan-
tenemen. Het was te ver
geefs » dat GEOBGE b\\ de con
iferen tié'n van Pouanöé, hun
nen moed weder socht opte-
wekken , hij bleef alleen t« 
veld era verdubbelde in stout
heid en moed. Maar genood
zaakt, ooi tegeh een geheel 
leger» onder aanvoering van ^ 
den veldheer BHUNE , te wors
telen, en, te Grand-Chamf 
en Elven den 2& en 26 ja
nuari] 1800 geslagen, »afi| 
hij zich genoodzaakt om zei» 
vredes voorwaarden aantc- j 
nemen. Ineen mond gesprek» 
dat hij over dat onderwerp > 
met den veldheer BRÜNB M? | 
Theix hield » verbond hQ zich 
om al zijne troepen aftedan-
ken, en zijne wapens neder 
te leggfi»» In de overeen
komstvan tien artikels, dió 
tusschen deze beide veld" ;? 
heeren onderteekend werd» j 
verkreeg hij echter voor* 
waarden, dié den Morbihan* 
nezen gunstig waren, « ö 
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begaf zich naar Parijs, om 
dezelve te doen bekrachti
gen;, maar het bestuur ont
week steeds de bekra,chti- ; 
ging dier , ̂ bepalingen. , tiet I 
schijnt, dat BONAPARTE hem 
in zyne dienst wilde lokken , 

.door hem,-eenen, hoogen rang 
aantebieden; maar GEORGB, 
geheel en al aan zijnen wet
tigen meester toegedaan ,was 
tdoof voor ;al deze aanbiedin
gen, en .stak naat Mngelmd 
over, ? ;al waar hjjj van den 

. graaf;van -Artais een r vlëir 
j.end onthaalontving, diéhem 
in naam van den Koning den 
rang van luitenant-generaal, 
niet ;het roode lint schonk. 
Kort daarna tot commande
rend - generaal van MorU-
htm,. Ite- en Vilaine., <7ó-
i&s.du Nord> en Finisterïe 
benoemd,stak hij weder naar 
$relagne over, met oogmerk, 
om, volgens de ontwerpen van 
den heer BIVOIRB , Belle-Isle 
te overrompelen, en zich van 
Brest meester, te maken. 

•Maar deze ontwerpen hadden 
geenen gelukkigen uitslag, 
en kort daarna werd hij be* 
schuldigd, de ziel geweest 
te zijn der zamenzWering van 
het Hélsche werktuig \mu~ 
chine infernale)) welke,' 
zoo als men tzeidc , te Parijs 
door zijne officieren gesmeed 
was; GEORGE stak.alstoen 
andermaal naar Engeland 
over. Maar zich steeds niet 
het ontwerp bezig houdende, 
om .BONAPARTE te onttroonen, 
stelde hij aan PICHEGRU voor, 
- , - : • •••• ' E 

hiet',onv>UN&P0WS°ï5 óp .eene 
lafhartige wijze te .vermoor
den, maar oinjheitt té mid
den zijner lyfwachteni niet 
openhare inagi •aahtei'anden* 
V;pl van. di,t, iienkbejeld , en 
zonde? aan de,: gevaren der 
-uitvoering: te denken i zond. 
hij verscheiden zijner pfficifc* 
ren naar Parijs ^ en ont-? 
•scheepte zelf, aan; den voet 
•der steile kust .van Bêlleville 
den 21 Aügustustl803 r Van 
daar rigtte hij zich heimelijk 
haar, Pizrfy's,,i:ër\ ',hie|4' ZJcfe 
gedurende^ zes. maanden" ver? 
borgen , - van PJOWEGR/U ;eo 
MORBAU' het teeken afwacht 
tende, om te handelen. Maar 
in dien tasscbentjjd gelakte 
het der, policie .om/de zar-
menspanning te:ontdekken 
en tevèrgdelen. Reeds Wa
ren onderscheidene' aanhan
gers derzelve iu 'hechteni* 
genomen, en hadden ontdek» 
kingen betrekkelijk de za* 
menspanning gedaan, toen 
hij in eene Cabriolet zocht 
te ontsnappen.; door eene. 
schaar agenten voor het Lu$~j 
emhotirg omringd »• nam hiji 
twee pistolen uit zijnen zak 
en legt er' twee voor zijne 

•voeten neder. Maar daar, 
zich het volk weldra op een 
hoopte, maakte men zich 
van hem meester en hij werd 
naar de prefektunr van poli-
cïe gebragt * alwaar hy on
verschrokken verklaarde, dat 
hij aan het hoofd eener ««-. 
menspanning was, gevormd, 
•om de BOURBONS op den troon 
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$e herstellen. TSedurettdè de 
debatten, legde hij tfeleknlnt-
te en geestkracht aan don dag, ' 
.en vermeed zorgvuldig ÖIH 
iemand zijner ongeluksgezel- , 
len in de waagschaal te stel
len Eindelijk werd hij den ', 
11 mei 1804 met elf zijner 
officieren , als schuldig aan 
eencn aanslag op het leven 
van NAPOLEON, ten döod-ver^ 
oordeeld. Den volgenden dag 
stelde men hem een ver
zoekschrift voor, hem ver-
tekerenda, >dat, indien hij • 
liet wilde onderteekenen , hij 
voor zich en voor al zijne . 
•officieren genade zoude erlan- ; 
gen. GEOUGE neemt het <pa-

])ier; maar naamvelijks heeft ' 
lij deze woorden gelezen: 

Aan zijne Majesteit _den 
Keizer der jbranschen, of 
hij geeft 'hetzelve aan den 
deurwaarder terug; enzeide 
tot zijne deelgenooten: My-
•ne vrienden, laat'onshet 
•gebed verrigïen. Dit Was 
het gebed, hetwelk BIJ el-
ken avond gemeenschappelijk 
uitspraken. Zijn vonnis werd 
-den 25junij te midden eener 
onnoemelijke menigte vol
trokken: tot op den laatsten 
oogenblik behield hij zijne 
standvastigheid. Dus sneef-
•de, in den ouderdom van 
.35 jaren -een Franschman, 
•die de geheiligde zaak der 
BOURBONS meteene standvas
tigheid , eenen moed en eene 
getrouwheid verdedigde, wel
ke zich geenen oogenblik lo-
gens traften. Men vervaar
digde op zijnen dood devol-

gèhdé dichtregels: 

Sous Ie nom de brigand -u-a 
frangais plein d'hoiineAr, 

IVÏeurt pouravoirservisofiprin-
ce et sa patrie; 

Qüel moBstie, en:que! pays, 
a pu trancher sa vie; 

•• Ün Corse dans Paris sous Ie 
•nom d'etnpereur. 

j - GEÖRGE of GEORGIUSVAN 
EGMOND, zestigste Bisschop 
van Utrecht, was de derde 
zoon van Graaf JAN van Eg* 
mond en van MAGDAMSNA van 
Waardenburg, en werd in 
het jaar 1504 geboren. Op 
voord ragt van KAKEL V, werd 
hij in 1534, na den dood 
van Bisschop WÏIXEM ËNKË-
VOORT, tot den Bisschoppelijk 
ken Stoel van Utrecht ver-
kozen, en, twee jaf«jn later 
als zoodanig door JPaus PAU-
LUS.TV bevestigd. Geduren
de zijn dr ie»en-twintig-jarig 
bestuur genoot zijn diocees 
eene ongestoorde rust. Hij 
wordt geroemd als een pre
laat, die eene uitstekende 
geleerdheid met eene bijzon
dere godsvrucht paarde, eft 
was het voorbeeld zijner kud
de in het uitoefenen van al
lerlei werken van godsvrucht 
en liefdadigheid.. Toen hij 
in 1545 in gezelschap van 
's Keizers zuster, de Land-
voogdesse MARIA, Vriesland 
bezocht, werd hij met haar 
door JOANNES TAN HASSELT» 
Abt van Marienhof op een 
vorstelijken maaltijd ont
haald. Hij Het geene Chris
telijke middelen onbeproefd 
x>m het oude geloof ie hani-
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b w n l e n dé vervallène seden 
te verbeteren; te dien einde 
zond hij W I M E M LÏNOANUS , 
later, Bisschop van Roermond 
en FBANCtscus SQNNIÜS, later-
Bisschopvan Antwerpen r al» 
aijne vikarissen naar Vries
land , om de nieuwe gezind
heden, zoo mogelijk tot dei»-, 
schobt der kerk terug te bren
gen, en de ongebondenheid* 
der, zeden tegen te gaan. 
Poch daar de geestelijke ert--
wereldlijke overheden van 
Vriesland) z ieh> tegen,. de 
ijverige pogingen de^ërApPS* 
tolische mannen verzetten, 
zoo bereikte hunne zending 
geenszins deizelver doel. In 
het jaar 1555 heeftdeza kerk
voogd, aan de kerk van G-pw» 
da, het eerste'glas vereer,d» 
Staande nog, heden achter het 
koor;, het stelt den doop van 
den Zaligmaker door den H. 
JOANNES. voor, op den- voor
grond ziet men Bisschop GE-
ORGIUS VAN EGMOND-, in zijn 
Bisschoppelijk gewaad knie
lende; zeer- uitvoerig ge-. 
Schilderd, door den beroem
den DJKK PIETERSZ CRARET». 
GEORGE overleed den 26 No* 
vemberl559, te &. Amand* 
tusschen Doornik en Valen-
eiennes-, in welker sijke 
abdij zijn ligchaam, doch 
zijn hartin de St.MARTÏNBS-
Kerk». te Utreehl begraven 
is. Zijne zinspreuk , was 
Meeree pietaiem (Oefen 
godvruchtigheid)» 

* GE0B6JJ6 (JOA^ES ^R.4N-
E 

GWGVS)\,te Bruyeret., in 
lioiharingW) den 29 Janü-
arij 1731 geboren, .volbragt' 
zijne •. studiën bijide Jesuiten, 
en ging in den ojiderdotn van 
13 jaren in hunne orde. Hij . 
onderwees-achtereenvolgende 
de rhetfirica,- en de wiskun-i 
de in decollegien vmn/Pontr 
'a-Mmsson., i)ij,on-„ én-
Straalsèwg' &a dé ye«ïiè-
tiging der Jesuiten »., verbond 
L.ODEWI IK DE RoHAN ,: d ie G E -
ORGEÏI te , StmattiMvg "had* 
leereri kenneq,» hein geheet 
en a l aan zijnen persoon-; en.'. 
toen hij tot het gezanlsehapV 
van Weenen werd benoemd»,, 
vergezelde GEORGfiL-heni der
waarts in- hoedanigheid vat*" 
gezantsehapsseeretaRisr;,; enk. 
zijne talenten, en zijne be« 
kwaamheid-jn het beheer .vat** 
zaken »., verwierven hem wel
dra het volle» veet-rowwen van-k 
Prins Lo»EWiJK, Toen de? 
afgezant te Pari}?-. terug
kwam , bleef de abt GEORGEÜV 
als zaakgelastigde Je Jtfeenm* 
en hij: bestuurde alles met, 
even zoo'veel geluk als- voop*. 
aigtigheidV Het schijnt zelfsv 

dat hij., de bedoelingen, van. 
het Weener.hof-j ten-opzig-
te, van- Polen onderschept ,-< 
en ep bet kabinet van Ver' 
saille» tijdig; genoeg van on-
derrigt had , om behoorlijke 
maatregelen, te kunnen ne
men. Bij bleef te Weenen* 
tot de aankomst van den 
nieuwen ambassadeur* JUt'vm 
LOPKWIJK was b\j zijne terug
komst f. tot groot aaliuqeze* 

& : . . . : • • 



m •'... ' GEOl 

nier van Frarikrijk\ bisschop 
van Straatsburg ei\ kardih'aal 
benoemd. In zijne hoedanig* 
heid van Groot-Vlk&ris van 
Straatsburg» en Van het 
groote aalmöezertïerschap, 
werd GEÖRGËI, niet al'de aan 
dié verhevene waardigheden 
verbondene werkzaamheden 
belast. Maar, daar hij mei 
leedwezen de verbindtenis zag 
van den kardinaal met CAGIJ-
OSTRO én mevrouw UK MOT
TE , bleef hij zijn vertrouwe
ling niet meer, en kwam hij 
niet anders meer orider zijne 
oogen, dan om hem verslag 
te geven; vato het bestuur,-
waarmede hij > belast was. 
Toen de kardinaal DË ROHAN, 
den 15 Augustus 1785, óm 
de al te beruchte zaak Van het 
halssnoer (Collier), in hech
tenis, was genomen herleef
de bij den abt GËOKGEI, , die 

• dadelijk dé verkeerde handel
wijze van zijnen meester ver
gat',7 zijn geheel e ijver, en 
al üijnê zorg was aan de zaak 
van zijneii origelukkigèn' b e-
schermer toegewijd. Hij 
haastte zich om dé papieren' 
vatt den kardinaal van al dat
gene te zuiveren , wat hem 
had kunnen in de waagschaal 
stellen. Eenige maanden vóór 
het vonnis, krachtens een 
lettre decachet, door zijnen 
vijand, den vrijhëer van BRE-
.TBüïii Verkregen, naarMor-
tagne verbannen, ging hij 
voort, met door alle midde. 
len, die in zijne magt ston
den , de zaak des kardinaals 
te verdedigen. Toen deze 

'zaafe, welker uitslag Muropd 
met zoo veel r'ongeduld af-? 

; wachtte,'gevonnisdwas, ver-
kreeg de abt GEORGEI. de 
vergunning, oni" szich naai» 

: zijne geboortestad te begeven", 
terwijl de kardinaal naar zijn; .' 
diocees werd verbannen. On* 
danks 'de diensten * die hij 
van heni ontvangen had, liet 
deze prelaat zich tegen den 
abt GEORGEL innemen, en on* 
derhiéld met hem niet de 
minste gemeenschap. Gedu* 
rende de onlusten der Fran-
sche omwenteling werd de 
abt GEORGÉI, aan zijne ver
blijfplaats on t rukt ,ênnaa i 
Zwitserland vetbmiWisn v- van 
waar hij zich naar\#W£## 
iti Brisgauhëgai, Hij. begon 
aart de redactie der aahteé* 
keningen te werken, Waarin 
dè verschillende gebeurtenis'* 
sen, waaraan hij had deel 
genomen, waren o;pgéteè* (, 
kend, toen hij in 1799 op 
nieuw het tooneel der wereld 
betrad, en, in hét belang der 
orde Van Malta, eene reis 
naat Petersburg ohdernarü» 
Te Friburg teruggekomen 1 
verkreeg hij kort" daarna de 
vergunning, om wédef haaf 
Frankrijk terug te kéerèn. 
Men bood hem een Bisdom 
aan; dat hij van de hand 
wees. Om "zich echter aan 
de godsdienst nuttig te ma
ken , nam hij, op verzoek 
van den Bisschop van Nanoj 
den post van pro-vicaris voor 
het dept, der Vosgesaan. Door 
dé wijsheid van zijn bestuur 
in die moeijelijke tijden * 
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en volgt dezelve tot In 18V3» 
De oordeelvellingen, welke 
hij maakt, verraden steeds 
een gezond verstand» vele 
scherpzinnigheid, en de ge
woonte van te zien; intus-
schen zon tnèn Soms gaarne 
zien , dat hij minder partij* 
digheid aan den dag legde» 
Hij Schildert soms in een 
hatelijk licht vele personen t 
welke anderen ons onder gun'* 
srtiger kleuren voor stellen» 
en die welligt daarin de toe» 
stemming of goedkeuring dep 
nakomelingschap hebben. Bij, 
stelde bvb. den Vrij heer van 
BHETEÜII.,. aan wien men in 
bet algemeen, groote en edele* 
hoedanighede» beeft toege* 
kend, in een zeer zwart 
licht. Zijne Aatitee keningen 
sijn vol belangstelling; maar 
wen. moet dezelve met een* 
zeker wantrouwen lezen en 
niet vergeten, dat- de abf 

JGËÖRGEIV, onder den invloed 
der belangstelling heeft ge
schreven, welke hij aanheb 
huis R011A.N toedroeg» 

doop zijnen ijver en zijne 
godsvrucht, won hij het ver
trouwen van zijnen bisschop, 
elv de achting der burgerlij
ke overheden. Hij ging te
gelijkertijd voort met het in 
orde brengen zijner memori-
è'n, en overleed den 14 No* 
vember 1813. Er bestaat van 
deh abt GKORGKL: 1 * Mé± 
aoires etc* (Verhandelingen 
over dë rangen en eerieiey'' 
zen van het hof), Parijs» 
1771 in 8.vo Deze verhande
ling had ten doel, ;öm < te
gen een naamloos geschrift 
Van GIBERT te bewijzen , dat 
het huis ROJIAN van het Vors* 
telijke huis van Bretagm \ 
afstamde. — 2.° Mémoiret 
etc. (Aanteekeningen ,omte 
dienen tot de geschiedenis !| 
4er gebewrtemssefi van het 
einde der lg.e eeuw van 
1760 tot 18Ö6), Parijs 1818, 
$ dlti. in 8 vo De schrijver 
handelt in deze aanteekenin
gen over de vernietiging der 
Jesuiten, over de laatste ja* 

.ren der regering van LOBEWJIK 
X V . , welke dé ministeriën 
van den Hertog van CHOÏ-
SKUih, van den Hertog van 
AIGUIHON en van den kanse
lier MAUPEOÜ bevatten. Ver
volgens tot de regering van 
LOBEWIJK XVI. overgaande, 
Spreekt hij over de verrigtin-
gen der ministers en deelt 
bijzonderheden mede over de 
beruchte zaak van het hals
snoer (Collier), eindelijk be
gint hij met de om wenteling 
tri derzdver grondbeginsel 1 

' . E 

GEORGÏBWITZ; (BAmmoftO1--
MEÜS), een in de talen zeerr 
ervaren Hongaar» bloeide ia-
de 16° eeuw. Bij bezocht 
de heilige plaatsen» en werd 
gedurende Ï 3 jaren bij de 
Turken gevangen gehouden. 
Er bestaan van hem ver
scheidene werken: 1»° "e 

Tnrearum rit»- et ceremo* 
nii», Parijs, 1545, in 16."» 
Dom ïmvrFAUeox «telde er 
veel belang in. *•* •'**• **lt" 

•i 
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puïnUo 'de JiUé, Chfisiiana 

•".ë/A'/Weénettf/:-1547i/*- '3.°' 
t)e affliciione ehrïstiano-
ï\M capHvornjn Isub turcica 

'jifgo , niet platen , Worm's, 
154»; in ;8,yo W 4 , ° . . Uit' 
de,s Perzische-; taal heeft hij 
in Jhet JJa'tijn vertaald, een 

, zonderling werk, dat wel 
alö eene profetie kon be
schouwd worden f Proghotnè 
$eii; preesagium Mahume* 
ta'nofum, primwm> de Chris* 
lianorunt calamitatibus•', de
inde de, sim gentis interi-
1u\ Bazel;: 1551, in 8 vo 

i ' GEORGIIÏS (Heilige), een 
martelaar; onder- DioctETïA-
fcus. Zijn naamVis' zeef be
roemd onder de Christenen 
en zelfs onder! de Mahome-
tanen: de laatSte schrijven 
hem , verscheiden wonderen 
toèi ónder anderen van den 
gestorven os eéner arme vje* 
duïee ,, die hem in; haar huis 
Titiii opgenomen.^ weder in 
het teven, te jhebj>en gebragt. 
Er waren .eertijds te* Kon-
stantiho-pel vijf of zes ker
ken van dien: naai». In eene 
derzelve was steeds een 
grödtë toeloop van volk: de
zelve werd Mangalies ge
naamd , en stond nabij een 
klooster, aan de zijde van 
Pïoponiis gelegen. 'He t is 
van daar, dat de Bellespont 
of de straat dei' Dardanel* , 
ten, den naam van Arm 
vak den Heiligen GEORGtvs 
heeft aangenomen. 'Deze 
heilige wordt door verschei
dene andere kerken van het 

! Qcjsten vereeïd* voorname
lijk? in Georgië* Menuet 
doof den" heiligen GREGORIUS 
van Tours, dat hij, in de 
zesde eeuw in Frankrijk 
zeer beroemd was, Da hei* 
lige GREGORIUS de Groofe 
beval, eene oude kerk, té 
herstellen, die,té zijoef;ee-

' re gebouwd' was, en op het ' 

Sunt stond v van intestorteh. 
ién vindt zijn otfieïe in het 

Sacrameritarïuflt-;;, van, dien 
Paus, en in verscheidene 
andere., De heilige Gf/oTiï.* 
DA rigtte al taren, op, onder 
zijnen naam , en wilde, dat 
de kloosterkerk van CheMei, 
welker stichtster zij Was, 
onder zijne aanroeping «ou 

'worden ingewijd. In de ou
de y levensbeschrijving van 
den heiligen DocTRoyEUS' 
vindt men aangeteekenfl", dat 
men overblijfselen vaih dei» 
Heilige te Parijs bfagt, én :j 
dat dezelve' bij de inwijding 
dër kei'k! van den heiligen 
ViNCENTÏüSj thans Saint.' 
.Germain- des -Prés, in dat 
Gods-huis te rust werden 
gelégd. ••' FORTÜNATÜS van 
Poitiers heeft een dichtstuk 
op eene kerk van denzelfden 
Heilige vervaardigd, die té 

: Mentz was. -Het blijkt uit 
deze bewijsstukken , "(lat zij
ne vereering in het Westen, 
en vooral in Frankrijk, aeec 
oud is. De krijgslieden had
den eene groóte godsvrucht < 
voor den heiligen GEORGIUS 
voornamelijk daarom, wij' , 
«lï t volgens MEHPHRASTÜ* 
«elf een krijgsman was ge-
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tveefet, Hij is tegenwoordig 
eerste, beschermheilige der. 
republiek van Genua, Onder 
hunne Noormansche konin
gen , bragten dé Engelschen 
van -hunne kruistogten, eëiie 
groote godsvrucht voor dien 
heilige mede. , De nationale 
kerkvergadering, in 1222te 
Oxford gehouden,.beval, dat 
zijn feestdag in geheel En» 
geland een geboden vierdag 
zoude zijn» - ËDUARD III; 
stelde de orde van den kou* 
sèriband, door'hem in 1330 
ingesteld,'onder zijne be
scherming.' Zekere ketters 
hadden acten van dien Hei
lige < gesmeed; Paus GELA-
ams veroordeelde dezelve in 
de beroemde kerkvergadering 
in 494 te Rome gehouden. 
GA&VINÜS efllde Cetituriato* 
Hen van Maagdeburg^ heb
ben beweerd, dat er nooit 
geen heilige GÈORGIÜS ge
weest i s ; maar hun voor» 
wenden is van alle bewijs 
ontbloot, èn wordt door de 
geloofwaardigste titels en ge-
denkteekenen wederlegd» Ju-
RIEÜ , REYNOLDS en ECHARD 
hebben zich niet geschaamd 
dezen Heil ige, 'met eenen 
ariaan , GEORGIUS genaamd , 
te^ verwarren, die den pa
triarch alen stoel van Alex-
andrië overweldigde (zie het 
volgende artikel). De fa
bels der ketters itfjn asoo 
zeer met de geschiedenis van 
dezen Heilige vermengd, dat 
men in de akten, welke ons 
vant hemp overbleven , de 

waarheid niet méér kan pn>» 
derschëiden; inaar-: de oud* 
heid en algemeenheid zijner 
vereering, dóór- de geheel e 
kerk ,'gedoogéri niet ,iöm aan 
zijn bestaan'te twijfeletiü^Zié 
heiligen RÓCHUS, heilige 
CATHARINA); het is;één-ofl-
tegensprekfelijk i punt," daar* 
en boven door een *; aantal 
schrijvers, die sedert de 5e 
eeuw tot, op dezen tijd, ge
schreven hebben >• duideljfk 
bewezen. De heilige GEOR* 

, Giüs wordt gewoonlijk te 
paard afgebeeld, met eénen 
draak aan zijne voeten j ofrt 
te kennen te geven, dat hij 
door zijn geloof den duivel 
heeft overwonnen, in het 
boek der Openbaring-, on
der den naam van draak 
uitgedrukt. Sommige schril? 
vers -hebben gegist, dat 
hij dezelfde was, als die 
Jongeling , die, volgens het 
verhaal van LACTANTUIS;,' in 
zijn boek over den dood 
dêr vervolgers, de edikten, 
die te Nicomedië, waren 
aangeplakt, in stukken 
scheurde. Pater PAPEBROCH 
heeft bewijzen van deze 
gissing gegeyem—• Zie Jo-

A N N E S . • . • ''. . > 

GÉORGÏÜS, een berucht Ari
aan , werd door indringing 
meestejrvan den patriarchalen 
Sloel van Alexandrië. Hij 
Vervolgde met eene ongehoor
de wreedheid den heilig?.11 

ATHANASIÜS en de Catholij-
ken, vermoordde er een gwot 

E 5 • • 
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aantal der laatste , verbande 
hunne bisschoppen, plunder* 
de d« huizen der weezen en 
Weduwen » behandelde de den 
Heer*toege*wijde maagden met 
de uiterste barbaarscliheid. 
Zijne ongeregeldheden gingen 
eindelijk, zoo- ver>, dat zelfs 
de Heidenen zulk een ge* 
drogt; niet konden verduren 
«ij vermoordden hem onder 
de- regering van JULIANUS* 
Men bemerkt te allen tijde» 
datdeingedrongene Bisschop
pen , woeste en verachtelijke 
men sch enr waren; de lafhar* 
tigheid, welke zich in die 
lage en kruipende zielen met 
heiligschendingpaart, maakt 
er eaïïe soort van gedrogten 
van, ,zelfsaan diegene hate
lijk» welke hen te werk stel* 
]en , of die door hunne per* 
soonlijke boosaardigheid na
tuurlijker wijze móesten ge
negen zijn, om de hnnne toe* 
tejuiehen. 

• • • • ' : • • ' • • . - • . . ' • • ' I 

GEORGIÜSI, een Griéksche 
monnik, bloeide in het mid* 
den der IO.e eeuw, en heeft 
de Qétehiedenis der Jkeizers 
van het Oosten van LEO den 
wijsgeer tot ROMANUS II.» 
in 963 geschreven. Dezelve 
is een vervolg van die van 
GENESIUS. Men vindt dezel
ve in de JByzantische geschie
denis» Parijs ,1685* 

GEÖRGHÏB, despoot van 
Serviët in 1440 volgde, met 
zijne volken, de.Grieksche 
Godsdienst, maar', uit hoof
de van deö grooten omgang, 

dien hij met de Turken had, 
werd hij beschuldigd, zijn» 
sekte met eenige goddeloos* 
heden van den Alkoran'ver
mengd te hebben. Daar^Ser* 
viè' toenmaals de gemeen» 
schappelijke grensscheiding 
der Turken en Hongaren 
was , had hij zich van zijne 
jeugd af, verpligt gezien * , 
om do wapens: te voeren, 
nu voor de Ottomanen, dan 
voor de Christenen. Einde* 
lijk "zocht MAHOMED II* zijn 
bondgenootschap , en trad in 
den echt met zijne dochter 
MARIA , een huwelijk, dat 
volgens de Christelijke wet» 
ten nietig was. De sultan 
had zich voorgesteld, on» 
eenmaal Servië, als een hu« 
welijksgoed zijneir ecntge* 
noote te overweldigen; wet 
een gloeijend ijzer liet h|j 
STEPHANUS en GEOBGIÜS , zo
nen van den despoot, het , 
gezigt benemen. Hij bereid
de dezelfde behandeling voor 
LAZARUS, deszelfs derden 
zoon; maar die ongelukkig» 
vader vond het middel, o"1 

hem uit de handen van dien 
wreedaard te bevrijden. I" 
1445 kwam MAHOMED lUi 
in persoon de stad JNovig' 
rad in Servië belegeren, $ s 

zich van dezelve te hebben 
meester gemaakt, bepaalde 
hij zich tot die overwinning» 
wijl MARIA het verdrag met 
haren vader onderhandelde» 
door het» van HUNNI*O

 e n 

van de algemeene belangen 
der , Christenheid af trek
ken. GEORGIUS overleed »» 
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1457Ü "aan tsctte wond, die 
hy ;aan de hand ontving» 
ter wij L hij. een kl ein leger
corps tegen de Hongaren 
deed strijden: zoo zeer be
droog hij zich ten opzigtë 
van zijne ware vijanden. Hij 
liet, het bestuur van zijnen 
staat aan IRENE CANTACUZE-
NA , 'zijne echtgenoote en aan 
LAZARUS , den jongsten zij
ner zonen, over. Degene i 
welke MAHOHËD van het ge* 
zigt had dóen berooven , wer
den van de erfopvolging veT" 
stoken , en verlieten Servië' 
op het gerucht, dat de sul* 
tan in aatitogt was, Om er 
zich van meester temaken. 
GEORGE, die de jongste was, 
nam de wijk naar Hongarije 
en STEPHANUS naar Albanië» 
Hun broeder LAZARUS volg
de oj> In het bestuur' én over
leed in hetzelfde jaar , na y 
om alleen te regeren, zijne 
moeder door vergif te heb
ben doen ombrengen , dan 
Weldra Werd deze kleine" 
staat door de Mahometaan* 
sche magt ingezvvolgen; en 
indien men op het gedrag 
let dergenen, welke denzeli 
ven bestuurden, behoeft men 
er zich niet over te ver
wonderen.' 

GEORGIUK TRAPEZUNTIUS of 
van Trebisonde, wijl hij uit 
die stad oorspronkelijk was, 
werd te Candia op het ei* 
land Creta geboren, en kwam 
te Rome onder Paus EUGE-
NIUS IV. Na gedurende ver
scheidene jaren de rfatori* 

ca en wij sb egeerte * met roem 
; te hebben onderwezen, werd' 
hij secretaris van NICOLAAS ' 
V. JMlen heeft heöi te dan- , 
ken: 1.° eené rhetoricas\ { 
waarvan de eerste uitgaye / 
is van-WEDEtiN van Spier*!, j 
X47Ü , in fol. herdrukt met, 
andere redenaars, Venetië^ 
1523, in fol* — 2.° Ver-; 
iseheidène Vertalingen vah," 
Grieksche en Latijnsche boe* 
ken, onder andere, van de^ 
Evangelische voorbereiding 
•van EUSÈBHJS; eene verta
ling* die door den geloei* 
den PETAÜ, billijkerwijze 
veracht, werd.—- 3? Twist* 
schriften, te gunste der 
Latijnsche kerk tegen de\ 
Grieksche, in het Grcecia 
orthodoxa van A^T-ATIÜS,' 
Grieksch - Latijn , Bonte, 
1652 en 1659, 2 dl.» in; 4 .» 

— 4.° Eenige werken , /in 
welke hij eene buitengewo
ne minachting voof :PtATo. 
en eene onbedachtzame 
geestdrift voor ARISVOTE-
IES aan den dag legt. GE* 
ORGit's TRAPEZUNTIÜS was 
een driftig, twistglerig, nij
dig, eigenzinnig mensen. 
Hij verliet het hof van Ho* 
me, om aan dat van Ai> 
TONSÜS , koning van Napels 
te schitteren; maar hij was 
dit hof weldra moede. Hij 
keerde naar Home terug, 
alwaar hij in 1486 overleed. 

GEOUGÏUS SYNCEM.US. — 
Zie SYNCEIIMJS. 

GÊOBGIU* ACROPOMTÜ» of 
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?LOGDTETUS.>-"- Zie AcROPo» 
'I.1TUS. 

- GEORGIUS , bijgenaamd Awi-
RAJ;«'ea geleerde 'Maroniter 
monnik, kwam te Home on* 
4er het pauselijk bestuur 

* van CLEMENS VIII.» en gaf 
,eê' in het licht eene Syrische 

'én Chaldeeuwschè spraak
kunst , 1598, in 4 . ' ° , door 
de geleerden op prijs ge
steld. Naar het Oosten, te? 
ruggekeerd, werd hij tot 
patriarch der Maroniter-orde 
Bevorderd, deed er den ver<-
beterden almanak aannemen', 
en overleed in 1641. GEOR-
Grt/s -. AMIRA leed, veel met 

,'z^jne kodde, gedurende:den 
oorlog der Turken tegen de 
Emirs. Hij was hét, "die 
op den berg Libanon 4 GA-
XAJM? OE CHASTEÜIÏ. tf&ieGA. 

' XAÜP) ontving. -

GERAÏ-DINI ( AtEX ANDER;), 
priester,* eerste Bisschop van 
Sitit Domingo, werd in 1455 
te Amelia in Umbriè' gebo
ren. Uit eene aanzienlijke 
familie gesproten, trad hij 
in den Beginne de loopbaan 
dei- wapenen in, diende on
der de legerbenden-van ISA-

, BEM.A van KastiUëi en be
kleedde vervolgens aan het 
hof dier vorstin verscheide
ne aanzienlijke posten. In 
1472 wijdde hij zich aan 
den geestelijken staat toe 3 
omtrent dezen zelfden tijd 
kwam CHRISTOPHORUS Co» 
MIMBUS, aan het hof van 
Kattilië zijn ontwerp:aan

bieden , om ter ontdekking 
eenér nieuwe wereld te gaan. 
GERALDINI was met den kar
dinaal DE MÉNDOZA, eender, 
genen , welke het meesttoe-
bragten , om het ontwerp te 
doen aannemen. Nadat de« 
ze togt eenen gelukkigen uit
s lag-had bekomen, weri 
GERALDINI 11a onderscheiden» • 
belangrijke zendingen, aan 
verschillende Europesche ho
ven te hebben bekleed, tot 
Bisschop van Sint~t)omt>g<f 
benoemd. In 1520 te $«*-#«• 
'iningo aangekomen » hield b{} 
zich bezig, om de God«* 
dienst in zijne nieuwe icer-k 
te doen bloeijen, en over» 
Jeed te midden zijner Ap!* 
tolische, werkzaamheden il» 
1525. Men heeft van dezen 
prelaat een Itinerarium ad 
regiones sub mqninocHaR 
plaga, cönstitutasAttiXM-
DRI GERALBISJ etc; opn* j 
antiquitates, ritus, mores si 
religiones populorvm Eitio* 
pia, Africce , atlaniioi 0' 
ceani, Indicammque regio' 
nnrn complectens etc, Bo-
.»** 1631, 1 d l . , in 12,™ 
Dit verhaal is aan PausUfl* 
BANüs VIII. opgedragen. Daa* 
de binnenlanden van Afrikat 
ten tijde van GËRAWDINI «CBI 

weinig bekend waren, moet 
men zich niet verwonderen» 
dat hetgene, wat hij er vat» 
zegt, niet zeer naauwkeurig 
«s , maar wat de bijzonder- , 
heden over de Aïititlisde 
eilanden betreft» JÖOO zij" 
dezelve naar waarheid en b«" 
ïangryk, Men heeft van he» 
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verscheidene 'Godgeleerde 
verhandelingen. 

GER ALIMNI ( ANTONIUS ) ,4 
broeder van den voorgaande, 
is door de volgende werken 
bekend: 1.° Ecloges XII de 
mysteriis vite J» C. Salaman» 
ka , 1505, in 4.» — 2.? 
Pcenitentialis psaltnodia, 
1486 , in 4 » Deze schriften 
zijn in LatijnBche verzen* 

GERAUJUS. i— Zie GÉRAUD. 

GERARO (JOANNES), ' een 
Luiers che godgeleerde te 
Q.itedlimburg in 1582,' gebo
ren, onderwees te Jena met 
roem de godgeleerdheid-. Men 
heeft van hem een aantal wer
ken. De voornaamste zijn: 
J.°. 'Gewone plaatsen der 
Godgeleerdheid. —• 2.° Ca-
tholijke geloofsbelijdenis. — 
3.° Overeenkomst der. vier 
Evangelisten, Geneve, 1646, 
3 dK in fol. — 4.° Commen-
tarien.ojt Genesis, op. heit' 
teronomiunt, op de brieven 
van den heiligen PETRUS , en 
op het Boek der Openbaring, 
Hij overleed in 1637. * 

GERARD (JOANNES) , een ge
leerde Luteraan, hoogleeraar 
in de godgeleerdheid , en rec
tor der akademie van Jena, 
zijne geboorteplaats, overleed 
in-1668, in den ouderdom 
van 57 jaren. Men heeft 
Van hem: 1.® Overeenstem
ming der Oostersche talen. 
— 2.? Verhandeling over de 
CapUiche Kerk* en ande

re' geachte werken JOANNK* 
ERNST GERARD,. zijn zöoh , 
ging op- het voetspoor- van 
zijnen-vader. -' ' < 

* GERARÖ (PHIMPPUS LÖ-
DËWIIK) , kanönik van Saint* 
Louis dit Louvre , iwerd te . 
Parijs, in 1737 geboren. 
Reeds in .zijne tèederste 
kindschheid was hij bijna het-
slagtoffer van eenen aanslag 
geworden.. In eehe duistere 
laan door eene bedelaarster 
aangegrepen, die zich onge
twijfeld van-hem wildeibe*-
dienen, om het medelijden 
optewekken, zon hij door dit 
vrouwspersoon zijn medege* 
nomen, toen lieden >.| die. op 
zijne kreten waren komen toe
schieten , hem uit hare han-. 
den kwamen rukken. Na-
zijne studiën in het-collegia 
van LODEWIJK den Grootë te 
hebben volbragt, verviel hiji 
daar hij zich in de wereld , 
zonder gids, aan zich zélven 
zag overgelaten, zoo als hij 
zulks zelf bekent, in, eenige 
buitensporigheden; maar de 
abt I E GROS, deken van Saint-. 
TAomas-du-Louvre, dien hij 
in de gelegenheid was. ge-, 
weesl, van te leeren .kennen., 
deed hem weldra tot de deugd 
terugkeeren. GEKARD besloot* 
alstoen, om in het semina
rie van Saint- Xficotas'du-
Chardonnet te gaan* en ver-: 
liet hetzelve, enkel, om den 
landvoogd FLEURT naar 
Malta te vergezellen. GK* 
BAR», die reeds sub-diaken 
was, ontving op dit eiland 
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ie priesterwijding. ?Te Pa
rij* teruggekomen, oefende 
hij. in hoedanigheid van vi-
kar i s , in de parochie van 
Saint Mery zijne bediening 
uit. Vervolgens tot këBonik 
van Saint'tiouig'du-ljQuyre 
benoemd, besteedde hy zij
nen tijd tot het zamenstellen 
van godsdienstige -werken* 

-en hij was een der geeste' 
lijken, aan wien de verga
dering der geestelijkheid van 
1775, aanmoedigingen en lof
spraken toekende, wijl zij 
zich in hunne schriften b$ 
de godsdienst verdienstelijk 
hadden gemaakt. Gedurende 

. de stormen der omwenteling! 
bleef hij langen tijd^gevan-' 
gen. Toen de tijden kalmer 
werden, bekwam hij z|jne. 
vrijheid weder, en hield zich 
in zijne afzondering enkel 
met zijne zaligheid, en met 
der godsdienst nuttige wer
ken bezig. De abt GÉRABD 
overleed den 24, April 1813. 
Hij h eeft nagelaten. I»° Ie 
comte etc. (De graaf aan 
VAMHONT ,of de buitenspo
righeden der rede). Dit 
werk verscheen eerst in 3 
dln., in 12.»no in het licht, 
later is hetzelve met de be« 
spiegeling des geluks in 
6 dln, uitgegeven. De schrij
ver, zegt een Criticus, toont 
er in een .verdichtsal, de 
uitspattingen aan, van eè-
nen jongeling, die. door zij
ne hartstogten en door ge* 
vaarlijke gezelschappen Ine» 
degesleept wordt, én voert 
er de bewijzen in aan, die 

vroeg of Jaat eenenopregten 
» geest en een^eHgdzaamJjart 

tot de godsdienst terugbren. 
gen t. J J e^ W e r j c , g e n 0 £ ) t ^ 
gnns^gst onthaal* Veertien 
uitgaven. z|jn er. van j n ht 
licht gegwen, die luide ten 
gunste van het werk «preken, 
lntusschen keurde men eenfc 
ge al ïe levendige schilde* 
«ngen, eene im den mond 
der hartstogten al te verjel. 
dende taal, en eene altó 
durfeiijke strekking af, om ! 

het hart verwijfd te maken, 
W plaats .van hetzelve van 
de ondeugd aftekeeren^ Wf 
zyn dus van gevoelen * dat 
men dit werk der jeugd, 
met dan niet behoedzaam* ! 
heid moet toevertrouwen; *? 
2.o he$om etc, (QescUd* 
kmdtge lessen of brieven 
van eenen vader aan %r 
nen zow övèrde belang* 
ryfte gebeurtenissen der al' > 
gemeëne geschiedenis) i17S6 
~ 1 8 0 6 , H . di„n, in 12^» 
met kaarten en verhaödw 
«ngen». Dit. werk bevat 
vele geleerde aanmerkingen 

Vo * r n t g e Z 0 B d e Critiek. *• 
*.. • x» mprit etc. (Degeift 
van het Christendom voor* 
afgedaan door een hort be* 
g™p van deszelfsbewijzen, 
en gevolgd door eene hand' 

*4V0' Men vindt op het eid-
? .•°.fl*,ï« Christelijke e» 
^ w gedichten van den , 
zelfden schrijver:. — èfi 
memorien over zijn leven, 
gevojgd door mengelingen 
Jn.onrija» e B j„ dichtmaat, 
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P « n > , 1810* - in:.:M2mo.v 
en Leerreden Lyort, 1816, 
4 dl.«, in 12.«?» BARBIER 
beweert» 'men weet niet 
Üit welken grond, dat de 
abt GEHARD de schrijver 
derzelve niet is. \ Tot de 
onuitgegevene werjcen be-
hooren; Mssai etc, {Proeve 
over - de wstre grondbegin
selen betrekkelijk- onze be
langrijkste kundigheden, 3 
dl.n en Etudes etc* (Beöe~ 
Jfening der„Franschc taal, 
" of RedeneerMüde der wijs
begeerte)* ;3 dl», enz. .'..•• 

; :.* GEKARD of GIRARD (de 
abt), veen geestelijke , ge
hore» in Franscke Comté, 
kwam te Parij* > .volbragt 
zijne studiën in het colle
gia, van LODEWIJK den Groo-
ie f en behaalde - er den 
prijs van eer.. Zijne vlijt 
en zijn goed gedrag verwier
ven hem de toegenegenheid 
van den heer DECICÉ , toen
maals bisschop van R&odez, 
die, nadat de abt GEKARD tot 
priester gewijd Was, hem 
Maar die stad lokte, en tot 
hoogleeraar der welsprekend
heid benoemde. Nadat die 
prelaat een collegie in zijne 
bisschoppelijke stad had op-
gerigfc, vertrouwde hij het 
opzigt deszelven aan den abt 
GERARntoe, onder wien zich 
aanzienlijke personen vorm
den, onder anderen de heer 
FRAYSSINOUS. Deze kweek
school had, even gelijk haar 
bestierder, een en Verdienden 
toem verworven * de abt GE-

HARD 'onderscheidde: «fltsh, in 
dezelve door; eenen ;wr«|-kza-

; men ijver, éene wjjzé stand
vastigheid , eene voorbeeldige 
godsvrucht en eenelvaderliji 
ke toegevendheid. , De em* 
wenteling barstte" uit,.,.en de 
abt GERARD,» die. den,eed 
aan de burgerlijke grand? 
wet, der... geestelijkheid niet 

: had willen afleggen, hield 
zich. in Frankrijk b\) ©enen 
vriend, verborgen; hij kon 

; dus in het geheim, pan ee-
• nige geloovigen geestelijke 
: heiiiniddelen toedienen. Aan 
; de vervolging ontsnapt zijn-

de , verliet hij in bedaarder 
tijden zijne schuilplaats, en 
werd ,tot bestuurder van het 
Collëgie van Tigeac Verko
zen , maai? hij had te Rkodès 
al te sehoone herinneringen 
nagelaten \, de wenschen van 
al de inwoners riepen hom 
terug en bij nam het opzigt 
van het Collegié dier stad 
andermaal op zich, er dezelf
de deugden en kundigheden 
inbrengende, die hem vroe
ger onderscheiden hadden. 
Toen de Universiteit gereor
ganiseerd werd, verhief men 
het Collegié van; Rhodez tot 
een licëum en dé ahtA*ERARD 
werd tot opziener vsm hét-
zelve benoemd. Gedurende 
omtrent vijftig jaren bestuur
de hij eene talrijke jeugd , 
die van hem de weldaden 
van eene op Christelijke 
grondbeginselen steunende 
opvoeding ontving, De voor-
naamsten der inwoner» v*n 
dat land beschouwden hem 
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afs?-de' tweede vader hunner 
kinderen r en hadden "voor 
hein* éenen onbeperkten ëer* 
bied en ' een e grenzenlooze 
liefde. Be abt GERARÜ doof 
iedereen, «en meer bijzon* 
dèr nog 'door zijne kwee» 
keJingen en vaders van huis-' 
gezinnen betreurd, is den" 
2$»», April 1822 bvérlederiï 
Men» hééft van hem: Pré-
ceptes \etci (Voorschriften 
tiati 'fêdeiieer.kunde ) , ge-' 
trokken Jiifr de eerste,! ou
de ':';én nieuwere schrijvers,• 
Wiodez, 1787,. in I2;mo, 
zevende uitgave, ibidl822y 
in . l 2 .mo; r ; . < • ;:<- • . -• ; 

GERARDS (BAI/THASER) , te 
Viïtefan* mFranche-Com-
té geboren, vernomen héb
bende, dat PHiMPPtfs I I , 
koning vatt Spanje, het hoofd 
van; WtiitEM, prins van Oran* 
je aanvoerder der Nederland-
sche opstandelingen, op prijs 
had gesteld i verbeeldde zièh 
geroepen tezijh, omdit von
nis ten uitvoer te brengen. 
Valscoe denkbeelden, welke 
hij zich gevormd had , van de 
voordeden, welke de gods
dienst en de staat uit den dood 
van den vogelvrij verklaarden-
prins trekken zouden, bragten 
zijnen geest, terwijl dezelve 
zijne verbeeldingskracht op
wonden, geheel op den hole 
Toen óp den 10 Julij 1584, 

de prins de trappen van zjja 
hof, in St Aagten Klooster, 
te Delft afkwam, doodde 
GERXHDS .hem met eett schot 
uit een pistool, dat met 3 

; kogels geladen was<^ Zoodra 
de moordenaar ï in hechtenii 
was genomen,-vraagde hij 
öni papier' en eeiie pen ten 
einde alles te schrijven, wat 
men van hem wilde verne
men. Hij verklaarde, dat 
hij reeds sedert: zes jaren be* 

> sloten had ,:, den '..prins van. 
Oranje t hoofd der oproerige 
ketters, oiri te brengen'. Na 
bij herhaling pp de folter-
bank te ;zijn gebragt, sprak 
men zijn dood- vonnis uit! 
hetzelve verwees, den enge* 
Jukkige, omt de regterhand 
tnsscheh een gloeijend wafel
ijzer geschroeid en afgebrand 
en het vleesch met gloei-
jénde tangen op zes plaatse» 
uit zijn ligchaam genepen en 

\ gescheurd te worden; daarna 
zou men hem levend van on* 
deren op vierendeelen,'.be' 
hart uit de borst snijden en 
hem in het aangezigt wer
pen en eindelijk' het hoofd 
van, den romp afbouwen, 
[hetwelk achter de huizing 
van den prins op een' staak 
en de vier deelep op de bol
werken der stadgesteld zou-
den worden ].v Dit vonnis 
werd dén 14 julij 1584 ten 
uitvoer gebragt (*) zondet 

J D iJfy?iV°eri%Vm dit vonnis;' zeggen Protestant-
I^GwxZSZ ien^e^°ordigen §d (P.G,WV< 
»w. MYSXEBR en G. ExGELBrnr GERRITS , in hunne 

file:///etci
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dat dé jongeling eene züchfc 
slaakte [ja zelfs toen: hëirt 
de hand mët «en gloeijend 
Wafëlijzer gekneld was , deed 
hij met de stomp- nog eene 
poging, om het teekèn des 
heiligen kruises të maken].' 
PMUMPFÜS II verhief al de 
afstammelingen zijner fami-. 
lie tot den adelstand. Wij 
Willen die ligtzinnige man
nen niet navolgen, die." der 
daad van' GERARDS lof heb-; 
ben toegezwaaid ,- noch: de 
ongéstad ige wij sgeeren dezer 
eeuw, waarvan vele met RAY* 
NAJD den moord der koningen 
prediken j én met eene ge-
'• XI. DEEI.» 

maakte: eii -huichelachtige i j 
zing, óver den uitvoerder vaitï 
eehvonnisspf eken,dooi4 eenert 
Wettigen korting tegen ëenenV 
oproerigen onderdaan geveld »f 

die er niëtovér sóhrëetiwen y 
wanneer het hbofd van ëehen 
vorst» den Wettigen opvolger 
des troons in Epgeland,ójt 
prijs wordt gesteld {in 1746), 
en "die het PHtiai'püs als ee
ne misdaad toerekenen, het 
hoofd van eenen 'opstand vo
gelvrij verklaard të hebben» 
Alles wat meri het redelijk
ste en het meeste met de: 
grondbeginselen van hetregtr 
der volken en der natuurlij-

F ' 

Schoonheden en merkwaardige , Tafereelen uit de; N«dër-
landsche , Geschiedenis?;S dl>n, in 8.vo, -tnet ph Amster-; 
dam,;1825 ~ 18£9),( mögt, liever eene'gruwzame wraakoe-: 
fening, dan eene billijk verdiende doodstraf heeten, >,«ijk 
de uitvinding der yssely'ke folteringen eer aqn.typëdgie-/ 
rige. Turken, dan aan beschaafde .regters toegeschreven! 
•morden" •—•.:,»'Jn dien tyd,"'laten zij er in eene aantee*. 
kening, op volgen, » en nog lang daarna, sfand de wij
ze der doodstraf aan de willekeur der regtersj de'Ver^ 
lichte en wijsgeerige geest des tij ds heeft naderhand ge
regelde Strafwetboeken ingevoerd, waarbij dergelijke bar* 
baarsche martelingen zijn•afgeschafte Het hoogste wat 
iemand verbeuren kan is, misschien, zijn: leven••>;schop» 
de doodstraf in het oog van den wijsgeer een, nuitelooze' 
geregtelijke moord is, bij weihen de maatschappij géew 
ander voordeel heef t, dan dat daardoor de-misdadige yit: 
den weg geruimd wordt, hetwelk , mogelijk,, doelmatiger 
zou kunnen geschieden, zonder zich met zijn bloed te be? 
zoedèlen. Het schijnt ook, dat een menschelijker geest, 
tn de tegenwoordige regtsoefening dien wég wil inslaan : 
de zeldzaamheid der doodstraffen sedert eenigejaren, ook 
in ons vaderland, is ten minste daarvan een gunstig tee
kèn:* ~* A.W. UI . peel». Wadz. 252., 

V e r t a l e r » 
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ko billijkheid overeenstem
mende zon kunnen «eggen, 
i s , dat de, opstand der ,Ne-
derlatiden , -reeds «ene -soort 
van vastigheid *n bestand 
aangenomen hebbende, en 
deszelfs hoofd in het bezit 
der onafh^nkelij k heid jschij-
nende, de nieuwe staatsre
geling des bestaurs in zeker : 

opzigt bevestigd zijnde , zoo 
bleef 4e Wetgevende roagt 
van den ouden vorft zonder 
werkzaamheid en zonder 
krachten kon bijgevolg geene 
daad Wettigen, die in zulk 
eenen staat van -zaken en 
vooral, door de omstandighe
den die de •uitvoering der- , 

. zelve voorafgingen en ver
gezelden ten minste «door de 
Vreemdelingen als een' moord 
werd beschpnwd f Men gaf 
in dien tijd tot lof van <GB-
RARDS., drie schriften in het 
licht, het eene in het féansch, 
het andere in het latijn,, 
het derde in het kaliaansch 
en «berijmd, voorkomend-e-
hr de mus? t&scune enz» 
1494.3 '••••. •.;.'• : . 

Qmximmi dit ia denaam 
tan' drie heilige personen 
waarvan de eerste uit het' 
seminarie van Keulen werd 
verkozen om in 963 de kerk 
VmTottl te besturen: hij be
kleedde dieh stoel met stich
ting gedurende het tijdver*.' 
loop van 31 Jaren. . . . De 
tweede eerst monnik Van den 
H. DioNYsiqs,. daarna eerste 
abt van Bregne, in het bis
dom A4Weft,<*v*tI«redTO^ö9„t 

Dë jderdo- in 1138 overleden, 
was de broeder.van de" heili
gen BBBNJLBDÜS en religieus 
van Cqrbië..», 0e legenden 
van Bongarpè' maken ook ge* 
wag van eenen hei ligeuGsRA»' 
DUS , eenen martelaar, vanee' 
nen berg in 4e nabij heid van 
Bude nedergestort, alwaar 
men eene kapel ziet tezijner 
eere. gebouwd. Men kan ia 
het- werk „ van d«n -sierlijken 
en oo-rdeelkundigen Isïfflf' 
ANJPI:' de rebus .Pannonküs 
verscheidene bijzonderheden 
hetrekkelljje dien-heilïgevin-
den, en voornamelijk eefte 
soort van geheel bij zondeM 
straf, op de nakomelingen 
van de bewerkers van zijne" 
dood rustende. 

GBRARBÜS THOM, ofTüO' 
QUE, werd in 1040, op -"• 
eiland Mariïguèi, op * 
kust van Pr ovence gebote < ^ 
was '•' de ïnstellër , en e#' ' 
ste grootmeester der 'br#' 
der» höspitttHtlen van «* 
heiligen JmiïïïES van Je" 
ruzalem $ tegenwoordig f"1'' 
der den naam van rïdè" 
van -Mafte bekend, Deze or
de begon reeds ten tijde,»' 
de stad Jeruzalem nog inAi 

niagt der ongeloovigen ffflS' 
Kooplieden uit Amalfi in I'8" 
taiië verkregen de verg»"1' 
ning, om tegenover dek*' 
van het heilige graf. , e " 
benediklijner klooster te Wj. 
wen, waarin de latijnsen\ 
bedevaartgangers konden gfj 

H herbergd worden. De 8£ 
H van dat klooster stiehtf* 
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1080 een.gasthuis, van het
welk bij hetopzigt aan GE* 
RARDUS, een'door zijne gods
vrucht beroend' man opdroeg. 
Deze heilige man aanvaard
de in 1100 eén orde -gewaad, 
met een kruis van wit lin
nen, met acht punten op de 
maag. Hij. gaf dit gewaad 
aan onderscheidene personen, 
welke zich aan- de orde ver
bonden , en de drie geloften 
van kuischheid , armoede en 
gehoorzaamheid , met eene 
bijzondere gelofte, om de 
Christenen te ondersteunen, 
aflegden.• Deze religieuzen 
verkregen reeds bij hun Ont
staan, groote voorregten. A* 
NASTASIUS IV. bevestigde hen 
in "1154', door eene bulle" , 
in welke hij hun vergunt, 
om geestelij leen optenëmen , 
ter verrigting van de godde
lijke diensten , en tot ; de 
bediening der Sacramenten , 
en ongehuwde leeken, voor 
de dienst der armen; deze 
zijn de drie soorten vanper
sonen , waaruit de orde van 
den heiligen JOANNES van 
Jerutalem bestaat; dé broe-
ders ridders, degeestelijken 
en de dienende broeders. 
De heilige ordestichter over
leed in 1120, en werd op
gevolgd door RAYMÜNDÜS nu 
Püt. De abt VERTOT heeft 
de Geschiedenis dezer orde 
geschreven: (Zie VERTOT). 
D E HAÏTZË heeft de Geschie
denis Van den gelukzaligen 
GKRSRDÖS TËUQUE van Mar» 
tigue* in het licht gegeven, 

Aix\ lïSÖVin l?.mo : 

GERARDÜS' MAGJÏÜS "öf DK 
GROOT. Zie GROOT. 

- GERASIMÜS (Heilige), ëeü 
kluizenaar van Lycië, begaf 

, zich, na langen tijd een 
kluizenaarsleven in- zijn va
derland te hebben gereid, 
naar Palestina, alwaar hij 

.zich -liet verschalken :door 
TttEODosiüs, een en rond-
zwervenden monnik, die hem 
de dwalingen Vari EÜTYCHES 
inboezemde. De heilige Abt 
EÜTHÏMES opende h e m ' de 
oogen , en zijn misslag dien
de enkel, om hem nederiger, 
waakzamer en boetvaardiger 
dan ooit te maken. Hij bouw
de vervolgens eene kluize
naars-woning van 70 cellen, 
bij AeïTordaan, in welke hij , 
met een aantal kluizenaars 
den 5 Maart 475 ï hoogbejaard 
zijn verblijf hield. Hèt gebed 
en dé overweging dèr eeuwige 
waarheden vervulden zijrïe 
laatste jaren geheel en al» De 
schrijver van het Prafutn 
Spirituale, zegt, dat hij eenen 
leeuw genas, die eenen groo» 
ten doorn in dën klaauw had 
getrapt, dat dit dier aan hem 
•gehecht bleef, en van Ver
driet stierf,, zijnen meester 
verloren te nebben. 

GERAUD of GERALDUS {Hei
lige), monnik van Corbië, 
abt van den heiligen VIN-
CENTIOS van Laon 4 daarna 
van den H. MEDARDÜ* van 
2 
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Soissontj eft eindelijk eerste 
abt van Saint »Sanve9 bij 
Bordean® •, overleed -den 5 
April 1Q95. Zijn leven was 
heilig geweest, zijn , dood 
was zulks ook. Hij heeft-na-
gelaten -eene Levensbeschrij
ving van denheitigen ADAL-
HARDUS, voorkomende -in dé 
Aolü Sanctomm. 

43ERA«» of GERAI-BÜS (üfet-
dige)y graaf en vrijheer van 
Awriliac,-stichtte de abdij 
•van Aurilladf 'Van de orde 
•van den heiligen BENEIHCTUS , 
in 894) en overleed.4en £3 
.October 909. >Hij was de 
vader »der armen enhetvoorr 
.beeldder kloosterlingen. De 
heilige ;Onii»iiON heelt zijn 
leven beschreven» 

"CJERBAÏS (JOANNES) , in 1629 
-ite Rupois, éen dorp van hei 
bisdom Beims.i geboren , doc
tor der Bofbomie in 1661,, 
.hoogleeraar der welsprekend* 
heid 'bij het koninklijke ,«oI-
Jegïe in 3662, in ;1699 over
deden , bezat «énen levendi-
.gen «n doordringenden geest. 
Men heeft vanh«m verschei
den Latijn scheden Fransehe 
werken; de eerste zijn beter 
geschreven dan de laatste. 

. JDe voornaamste zijn : l ,°£ene 
Verhandeling De causis ma-

joribut, Parijs, 1679, in 
4.i», ibidem., 1690, om te 
bewijzen, dat de zaken éet 
bisschoppen, ter eerste in 
stanlie, door den Metropo-
litaan en door de bisschop!, 
pen der provincie moeten 

beoordeeld wórden. DesW 
Verhandeling mishaagde aan 
het hof van Rome ,' niet al* 
leen om de voorstellen, die 
het ten gunste der Galli» 
kaansche kerk bevatte, maat , 
ook om*deharde wijze, waaft 
op dezelve waren voorgedra* 
gen» IKNOCÊSTIOS X I . vet* 
oordeelde dezelve in; 1689* 
De vergadering der jgeeste*. 
lijkheid van het volgend» 
jaar beval aan •GËKBAJBI 
er eene nieuwe verbeterde 
uitgave van in het licht ie 
geven , om,, zegt deabt BAB* 
t u t , in zijn DicUoiinain 
critique, menige voldoening 
aan Jtet Kof van Rome U' 
geven, 'HAT Efiï<GBBN%H$ 
P&HÓOREW T'E,ÓNTVA-N&£^-
Wat weet hij er tfahi «j* 
welk regt matigt hij '$*• 
aan, om zulk een eerwaat-
dig ligchaam te yeroordéej > 
lenj dat zonder twijfel W"* y 
wist, wat het , of wat nw 
niet aan den stoel vaö""*• 
suüs verschuldigd was? "* 
2.° Traiteetc., (VerUf'. 
lithg overde magt de f Kg* 
en der Vorsten, over deBf 
welijksbele-tselen). Deschrjj' 
ver bewijst ér in tegen W 
NOS, dat de kerk steeds & 
bruik heeft gemaakt tfan dê 

magt., om beletselen te stel' 
len, welke een 'hu Weiijk011" 
wettig maken. (Zië'LAÜNO*'* 
Hij kent echter ook aan -<W 
vorsten de magt toe, flj* > 
zoodanige beletselen te stel
len. — 3.° Dei Lettres emr 
(Brieven over hef eigen $*' 
wonnen geld — fieeule -* 
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'ikr Betigieuzent die tot 
Pastoor? of Bisschoppen 
worden- bevorderd), 1696, in 
12,mo Parys. — 4.° Eene 
Witgavë- der IleglenteHrten, 
betrekkelijk de órde-geëste-
lijkeh, bp bevel der* Fran-
'sche geestelijkheid*, die hem 
niet 'eene jaarwedde van 600 
Uvres begunstigde, in het 
licht gegeven-. Deze regie* 
inenten verschenen in 1865, 
'in 4.to-̂  met- aantekeningen 
tan deh> geleerden HAMIIÉR-,. 
in, het Kchr. Men vindt dé* 
zelvé ook in, de Memoriën 
der geestelijkheid' dóór MT 
MERBE,,. Gt© deel. '— 5.° 
Eenige- Schriften over het 
Blijspel, over de tooi der 
vrouwen, enz. GERBAIS sticht*, 
te bij zijnen uitersten wil , 
twee beurzen in het collegie 
van Beimsy waarvan hij de 
overste- was. —, ZieTüDE-
SOHU 

GEBÊiEÏiOfGffcRBEtiïüS ( N i -
tfoiaAs) , een, regtsgeleerde, 
te Pforzheii» in het Badi* 
echè geboren , zeer ervaren 
in dte talen* en in de régts-
geleerdheid, was hoogleéraar. 
in de tegtmte Slraaltburg, 
alwaar hij zeer bejaard', in 
1560 «overleed. De president 
» E THOC noemt hem virtm 
optimum, etpariter doctri-
na aomornm suavititateex
cellent em» Zijn voornaamste 
werk is eene zeer geachte be
schrijving van Griekenland-, 
onder den titel van Isagöge 
vti' Tabulam (ïmeias NICOLA* 

Soï-HiANi V Bazely 1550 infol . 
Nog heeft men van hem 1»° 

. Vita JOANNIS Cuspiniani.— 
-2'" De anaiaptistdritm örtu 
; et progressu,, enz. Deze 

schriften zijn vrij. belangrijk. 

GÈRBERGFA', dochter van dert 
f heiligen WiiiHELWÉUs, graaf 

van Toülofttse j„ verliet- reeds 
• vroegtijdig dé wereld-, om te ' 

ChaUns een- afgezondèrdle-
» ven te leiden. 2Üj stichtte die 
; stad door hare deugden , tóen 
• ïioTHARius-, ovèrweldigervan-
: dënr keizerlijk-en* troon, op, 
zijnen vader LóDEWiiic \ den? 
•vrome, de wreedheid ftad». 
van haar, als eene tooveresse-
en gifmengster, in eene-ton-

'.te- doen srniten, en haar itt--
> dfe Sa<me te doen storten, in* 
; welke rivier' zij omhet'leven 

kwam. Zulks- geschiedde»., 
om zich te wreken op GAÜ-

, CEMUS en den hertog' BER-.-
• KARWS , broeders', dier vors* 
tin,, die zich tegen zyn&-

!• heerschzUcbtige oogmerken 
verzet, en de partij van óen.. 
keièeP", zijnen- vader, tegen -
hem- begunstigd hadden. Pa
ter DANIEI, beweert in zijne-
geschiedenis van Wranhrijk^. 
dat GERBERGA, eerst was ge
huwd geweest met • den graaf 
WAI.A, en - vervolgens • het 
kloosterleven omhelsd had, 
in- eenen-, tijA-i dat die heer 
van zijnen kant», in de abdij 
van CórHe het religieuze ge
waad aanvaardde». 

& • 

GERBBROIS (GAÖRIEC)J in 
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1628 - te Saint-Calais in 
Maine , gebpren, was eerst 
lid van het Oratorium, en 
werd vervolgen», in 1649, 
Benedictijner der congregatie 
van den Heiligen MAURÜS, 
Hg onderwees er gedurende 
eenige jaren dé 'godgeleerd
heid. Hij drukte zich met 
zoo weinig ontzag ten gun» 
$te der leer van JANSENIUS 
Hit '.,• dat LODEWIJKXIV. hem 
in 1682, in de abdij van Cor-
Hëin- hechtenis wilde doen 
nemen j maar hij. ontsnapte 
aan de vervolgingen dei geti« 
darmerie, en redde, zich in 
de Yereenigde Nederlanden. 
Zijne levendigheid en geest
drift: volgden hein aldaar. 
Daar de lucht van Holland 
niet zijne gezondheid streed, 
zoo begaf hij zich naar de 
Spaansche JSederlanden* De 
Aartsbisschop van Mechelen t 
liet hem in 1703 in verze
kerde bewaring nemen, en 
veroordeelde hem, als een 
voorstander der nieuwe dwa
lingen ten opzigte van deleer 
der genade. Pater GERBEBON 
werd vervolgens, op bevel 
des koniogs in de Citadel 
van Amiens, en daarna in 
het kasteel van Vincennes 
opgesloten , zonder dat noch 
de gevangenissen, noch. de 
tuchtigingen het vuur van 
zijnen ijver voor datgene kon
den matigen, wat hij de goe
de zaak noemde. Men twij» 
felde er, niet meer aan, of 
hij zou in strijd met de be
sluiten der kerk sterven, 
toen hij tot Catholijker gevoe

lens terug keerde, Ulet geest
drift verzocht hij", om, het i 
formulier te onderteekenen,, 
hetwelk hjj den 18 April 
1710 deed, de leer van al 
zijne werken herroepende, en 
veel leedwezen betuigend? 
oyer, zijne verkleefdheid aa? 
de veroordeelde gevoelens, . 
Men stelde hem in vrgheidi 
en den 30 derzelfde maand ! 
aan; zijne broeders terngge* 
geven, bekrachtigde hij vrij-
wijliglijk in de abdij van 
Bain t -Gertnqin - des - Pret, 
hetgene wat hij te Vincennet 
gedaan, had. Het'-.was tijd 
dat hij zijne dwaling inzag. 
jEene eindelijk herkende vijf-
tigjarige hardnekkigheid t 
overleefde ,hij geene tien 
maanden, daar hij den, 29 
Janüarij 1711 overleed; »niet 
zonder wreede wroegingen» 
«Zegt een geschiedschrijver» 
vooral wegens het aantal é& • 
len, die hij op het dwaalspoor ) 
had gebragt; maar tegelijker-
tijd met een standvastig v**f 
trouwen op de barmhartigheid 
des Heeren, en met zulk een 

har telg k berouw, dat het 
voor de vertraging deszelve» 
heeft kunnen voldoen.» %ea | 
heeft van hein. verscheid60' | 
werken, over de twisten yaü ! 
den tijd, of over bijzonder» \ 
gesqhillen. Degene1, weJlrt \ 
aan ide schipbreuk der ver- | 

getelheid zijn ontsnapt, zijn' ! 
1.° Histoirè etc. {Algemeen* > 
geschiedenis van het Jamt' } 
nismus), 3 dl.n,in Ig."10*^^ I 
sterdam f 1703; zoodanig all 
men dezelve van eenen apos* 
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tel' dier fee» nioest ver waeü-
*en. Over hetzelfde onder
werp heeft hij nagelaten tAto? 
nalU JanseniaMy die: miet 
gedrukt •zijii» en jzulks1'ook 
niet behodrenl te worden., De 
schrijver , noemt zjjae vijan
den ^ overdreven me/Unit)ten, 
leerlingen Van JfaM&uia-:» 
lialf'pelagianen»*->~-Z£\ Vee* 
scheiden met vuur geschre> 
vene- sUchteitjke Werkern-** '••, 
3r.° Uitgaven* van MABÏÜS 
MKBC ATOB', • Brmsèl, 1673>, 
in l&mo,;; van den heiligen 
ANSELMUS en van BA.HJS , JPtt-r * 
ry> ,*, 1675 én 1681, ia fol. 
4.° jffen lafijmek Verdedig-
mshrift t)«» BÜPBRTÏ», abt 
van Deutz, aver de Euefta* 
ristte , Parijs r 1669<, in S.vo-
— 5 . ' ' Lettres e te* {Brieven 
aaifdMi heer- HOSSÜET , big* 
tekofi^mn'Meaux). 6i* ha 
GoMfiance ckrétïè'nnè (Bét-
Qhrisielijk vertrouwen), ••;— 
7 ii0 Le; Ckrè tien' dembësè:(De 
ièter óndèrrigte Ckrisien)» 
~-8S> La Regie etc (Be re
gel dei" Zeden f tegen de val-
«che grondstellingen, der 
iedorvene zedeleer) f in=t 2«io, 
*—• 9,° La Dêfen&e etc (De 
verdediging der Roonn&che 
kerk)* '~- W.° Li Histoirëetc 
(De Gesckisdems van het 
Kleed zonder naad van ö»~ 
Zen Heer J. C. dat in de 
kerk der Benedictijnen van 
Argenteuil bewaard wordt), f 
een werk» dat in eritiek te 
te kort schiet, waarin de 
schrijver zich op titels bë-
Ettejpt»-die zelve verdacht zijn; 

'. ' - -. ,,F 

en d ie , al warendezelveook 
gelfoofwaardig / niets zouden-
bewijzen. llSi&yitétiï (Beil* 
Zante raadgevingen'der H. 
Maagd aan •liarè-onbedacht* 
zame vereerders)*-BH week y 
dat de eene buitensporigliieid 
door^ eene andere verbeter!* 
d*e»s werd të Ram in 1674 
verboden » düneeeorrigatnfr, 
$n vervolgens onbepaald» * %*!" 
te¥ BotiKDAtoüKi' hield eens 
Leerrede, oh» hetzelve te we* 
'dèrleggen.. Fater GERBEUON 
openbaarde in zijne werken", 
zoowel' al & in zijn karakter * 
•éene onstuimigheid1'^,di» zelfs 
zijnen vrienden' hinderde 4 
•maar tegelijkeïtijd iet» open
hartiger eit • weta ©enëVder, 
dan d» lieden der partij ge
woonlijk aan Aeridag" leggen i 
en dit is bet welligt, het
welk hem ©indeiijk Van de 
Fafetïe losmaakte,« aan:welke 
hij gedurende - ëenè halve 
ee»\v, zijne talenten en zijne 
rust had opgeofferd. 

GERBKR'P (MABTINUS) , ; te 
Horb, in het Zwarte Woud 
in 1720 geboren , begaf zich 
in de orde van den H.'". BE* 
NEBICTUS, waarin hij zich 
door zijne uitgebreide kunde, 
en zijne deugden onderscheid
de. Abt van het beroemde 
klooster van den heiligen 
BBASIUS geworden * vermin
derde hij zijnen ijver in de 
'studie in geenen deelé, ter-» 
wijl hij te gelijkertijt, een 
•werkzaam en Stichtelijk le*1 

ven, aan het Wehsijn van 
4 
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zijn Huls* van zijne onder
danen en van de Catholijke 
Kerk toewijdde, welker be
langen heni even zoo leven* 
dig alsbestendighebben be
zig gehouden* zoo a]s zulks 
uit: den inhoud . zijner zeer 

• talrijke,werken blijkt, waaf-
•'•jvan de volgende de voor

naams tezijn; 1.° Apparatus 
ad èruditionem theologicam, 
Frèyburg, 1754. — 2 . d Ws-
ologia vetüs et nova circa 
realem praseètiam. CHRISVI 
in Eucharistia;•.» Freijburg , •• 
1753. r— 3.° Principia the" 
ologia e#egetic<&:;. prt&mit-
tvnturï. .prolegomena theol. 
miversttèi$t'Blmvs, 1757. 

v-r• Af Principia. theologia 
dogmatica' jïisöta seriemtem* 
porum ei irdditionis eccle-
siaftica digesta, 1758. ;-— 
5.°'Principia theologice sym-
boUcfB, 1758.—- 6.° Prm-
c«/>ïa theologies, mysticus ad I 
renovationem interiorem et 
sanctificatiönem Christiani 
homitlis, 1758,— 7.° PW«-
cipia, theologie maralisjux-
1a principia et legém evan-
gelicanis 1758. — 8." Prin
cipia theologia canonices 
ijuóad exteriorem ecclesia 
jormam et gubernationetn» 
1759.V-r-. 9.° Principia the-
ologia sacramentalis t 1759. 
r -10 . ° Theologia liturgica , 
1759, — 11.° Dissert. de 
recto et perversa usu theoh 
scholattica, 1759. — 12»° 
Dissert. de ratione exerci-
tiorum scholasticorum»pree-

^cipne, dispntfitionum, cum 
ittter catholicos, turn inter 

hcereticot, in tehus fideïy 
1759. — 13.° Vemonstratio 
vem religionis veraque ec
clesia, 1760. ~ 14.° De 
legitima ecclesia, potestate 
circa sacra, 1761. ' T - 15.° 
Be• cammunione potestaUt 
ecclesiastica inter summot 
ecclesia principes•» fontift' 
cem et episcopos, .1761. — 
16.? De vetert Mtiirgïa ale-
mannica, —• 17.° IJle cantit 
et musica sacra a prima ec 
clèsia atate üsque adprtö' 
sent tempus. — 18.° De ra-
diis Divinittttïs in operibus 
natur/s., providentie etgrfr 
**«v 1762, •— 19," Iterale-
mannicnmi accedilitalicum 
et gallicum, 1765, — 20*° 
Defestorum dierum numero 
minüendoi celebritdte atn-
plianda, 1765. T - 21;° De 
eo qiïod est juris ecclesia!» 
tici et diviniin sacrdmtt' 
lis, 1767. -~ 22.? De pee-
cdto in spirïtum sancUm in 
ftac et altera viia irremi** 
sihiliï 1767. 11 déze wer
ken ademen eene üitgebreï-
'de en verscheidene geleerde 
béid, die Wijsselijk bestuurd 
en aangewend wordt* eene 
naauwkeurige logica, de zui
verste regtzinnigheid, eene 
groöte godsvrucht, eenen 
brandenden ijver. Zijn be
stuur, zijne reizen, zijnzacht, 
belangrijk en leerzaam on
derhoud, hebben hein even 
zeer als zijne diepe studiën 
doen kennen en hoogachten. 
De godsvrucht en de nede
righeid hebbén zich bij hem 
op de bewonderenswaardig* 
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, s te 'wi jze , irïëit de weten-

•. schap en de zeldzaamste ver» 
dienste verbonden. Hij heeft 
in eenen verheven graad dé 

. nuttige werkzaamheden en 
deugden Uitgeoefend, welke 
eertijds die beroemde orde 
onderscheidden, welker roem 
op zulk eene verregaande 

; wijze vervallen is . Mets is 
in staat, de smartuittedruk-

. ken, welke -hij bij het ge» 
zïgt van dat verval gevoelde; 
maar hetgenej 'wat hem nog 
levendiger trof J. was dé af
valligheid zoo Veler religieu
zen van verschillende orden, 
die tegenwoordig in Duitsch-
land valsche leerstellingen 
prediken, hetzij op de kan
sels of in schriften; die, ket
ters in de monnikskap, zoo 
als de FKA, JFotGENTïo's en 
de FRA-PAÖIIO'S ï den schoot 
der kerk nog zekerder ver
scheuren, flan door eene 
openbare afvalligheid. De 
geleerde en godvruchtige abt 

• -spreekt er op de aandoen-
lijkste wijze over in zijn 
werk: Ue legitima ecclesia 
poiestate circa sacra; «naar 
hij hoopt te gelijkertijd, dat 
de kerk , die 'op zoo: vele 
vervolgers heeft gezegevierd, 
ook evenzeer op deze laatste 
die de hatelijkste en gevaar
lijkste van alle zijn, zal ze
gevieren. Quod de perse-
cutionibus ethnicorum pro-
fessa est antiguitas, id de 
insultibus/icereticorumeliam 
verütn fit, ecclesiam inde 
ttomvt Jlorem, decorem et 

amplitndinem nanciscu ld 
quod etiam speramiu•, dum 
jam dolentescernimiitIPSOS 
MCCIrÊSIJEfit.rOSAJD COKCV-
TIMXDAM ÜCCLMStASTICAte 
AVCTOnlXATJEX PiJÓflüW-
T^S, tMBtBITlSPRÖTmTAS-
TIVM LATMSTUR PBlNCJPXlS 
(De. legii' èccl. pot. U 2. 
c. 3). In zijne Jlistoria ~JVi* 
gree Sylvd, 3 dln in'*4;t° 
komen eehige voproordeelen 
tegen de Jesuiten voor, wel
ke de oordeelkundige schrij
ver later ongetwijfeld, door 
het licht, hetwelk de gebeur
tenissen hebben verspreid, 
heeft afgelegd. [Qnder an
dere geschiedkundige wér
ken van dezen schrijver, 
moet men niet vergeten; 
•Pinacotheca pincipinmAus-
triè'Si in qua marc/iionum, 
ducum, archiducumque Aiis* 
fries vtriusque seocés H-
ihulacra statrice enz. 1768 , 
2.e uitg. 1773 in foli GER-
BERT bewijst er i n , dat het 
Ducatus Suevius, hetwelk 
keizer RUDOLF aan zijnen 
zoon RUDOLF schonk-, en 
hetwelk de geschiedschrij
vers meenden gelegen te zijn 
in Zwaben, was zamenga-
steld uit de bezittingen van 
dien keizer in 2koitserland 
en in den Elzas, — Crypta 
Sw'Blasiana nova princi-
pum Austriacoruitif 2.e uitg. 
1785, in 4£o met 9 platen. 
De abt GEKBERT overleed in 
1793]. 

•* GERBIEB (PETRUS JOAN-

5 
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KES BAP*ÏS.TA), een beroemd 
advokaat, zoon, broeder ei» 
neef van advokaten».die de^ 
zen naaw.voerden, wsrd te 
Mennes r den 29 Johjj 1725, 
geboren.-; Zich verbeeldende 
vandn :J?mitkrijk geene ge» 
noiegzaara bekwame: meesters 
te vinden, liet- zijn vader:, 
adwkaat bij het parlement 

«van „RenAes, uit Holland 
bekwame - hoogleeraars ko« 
•men» die de eerste opyoe* 
ding Ï van 'PETRUS GERBIER 
bestuurden. Hij eindigde 
zijne klassen te Parijs •> in 

fh'et cojlegie van Beauvdis , 
^waar hij JCOJJ-FIN en EIVAKD j 
•tot,meesfers,?had> die niisV 
,s«hie'n ; geleerdefc waren dm 
•de Hollandsehe onderwijzers, 
rGEjywEB beg°n *zijne regtsV 
geleexde studie in den óu* 
.derdom vaniZevéntien jaren, 
«én werd in 1745 als advo-
.kaalt^aangenomen; maar vol*? 
geris de voorzigtlge schik-
rkingen zijns vaders, ver-, 
scheen: hij eerjyoen hij den 
ouderdom van 27 jaren he* 
reikt had , voor de balie. 
Zijne eerste opf red ing werd 
door zulk eenen schitteren
den roem bekroond , dat 

GuÉAJJ BE PREVERSAUX, 66H 
der; beroemdste advokaten 
van dien tijd, zich tot zijn 
beschermer verklaarde, èn 
een e groot© achting voor den 
jongen aan vanger opvatte» 
GÉRBIRR behaalde van dien 
oogenblik af den eenèn roem 
na den anderen; en deed de 
beroemdste regtsgeleerden se
dert CÓÜHIN tot op zijnen tftd. 

vergeten» Alles werkte m«* 
de ; om van GERBIER eene» 
volmaakten'advokaat te nis* 
ken : een e grondige kennis 
der wetten; eene beurtelings 
mannelijke, indringende en 
ziehoerende welsprekend» 
heid, eene .edele .treffends 
en met zijne woorden geheel 
overeenkomstige beweging* 
Men noemde hem den arend 
der pleïtzaal} en , indien 
bij dezen koning der lucht 
in de verhevene vlugt* na
bootste, had* h i j e r ook het 
gelaat van. De memorien van 
GERBIER, zoo: als die van 
JCQCHIN* geven geen het mih« 
ste denkbeeld van hunne be» 
kwaamhéid, omdat aan Idez» 
memorien :de; begoocheling 
der stem y ; éex beweging 
«n des gelaats ontbreken. 
• De uitspraak alleen ;'&$ 
eenschrijver, is voor Se re* 
devoering eene iöoverkimst» 
die soms alle hulpmiddelen 
van dén stijl vervangt of o-
vertreft; het is hierom» fftt 

men dikwijls verwonderd is» 
bij bet lezen ©ener verban* 
deling i eens tooneelstük* 
van niet meer den indruk 
aantetreffen > dien men had 
ondervonden bij het aanhoo* 
ren derzelvej de schrijd 
van die middelen ontbloot» 
om te, overwinnen' en *e 

heerschen, móet den leze* 
boegen, en hem door de bon
digheid van taal en door de 
zuiverheid van stijl y0»" 
doen; da lezerdie döornie« 
afgeleid wordt, e» aan wie" 
niets ontsnapt, vergeeft 
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pets»" CJERBIBR had onge? 
ijk, om xich jegens het parr 

iement ondankbaar te toonen> 
Zin, het midden vstn hetwelke 
hij zoo veel * zegepralen be? 
haald had. Tijdens de bal
lingschap van-dit oude; lig-
«haam, was hij een- der eer
sten, die zich aan den kan
selier MAÜPEOÜ, verbonden, 

jan hij pjeit|e bij de commis? 
s ie , die het parlement van 
«Parijs -verving. , Zjjn vöbr-
,-beeld had de andere advo? 
Jcaten medegesleept, en, toen 
'.het, parlement in «1774 we? 
der ingehuldigd werd, moest 
GÉRBIER de straf van zijnen 
afval ondergaan. Beschul
digd van dé getuigen in het 
proces van den Graaf de 
GUIGNKS te hebben omge
kocht:, bewees het beslnit 
dat hem buiten het hof stel
de genoeg, dat het parlement 
.geen fongeüjk vergeten had, 
hetwelk het hejn nooit vergaf. 
Deze slagWas zeer gevoe
l ig , voor GBRBIER » eo van 
dien oogenblik af begon zij
ne gezondheid af te nemen* 
'?Hij had eene vertroosting in 
aijn verdriety door te zien, 
dat zijn corps hem in 1787 
tot hoofd der; advokaten (tó-
.tonnier) verkozen had. Hij 
overleefde dit bewijs van on
derscheiding niet lang: ee-
rHe spijs in een© morsige 

{tan bereid, deed hem een 
angzaam maar rampzalig ver

gif inz wel gen. De gewone 
middelen der geneeskunde 
hem geene verligting bijbren
gende j had hij de zwakheid 

om tot de hersenschjmmige 
Werkingen yan het magtoe* 
tismMy toenmaals in Parijs 
aeef in zwang en waar« het 
thans ;nog vele/bedsQgenen 
maakt,,zijne, toey,lugt,te ne-! 
men. -Door een\ uitwerksel 
van het toeval, of* dopt een© 
natuurlijke gesteldheid., zij* 
ner ziekte, bevond JhjJ 
zich ^gedurende eenige. ida-j 
gen beter; en dit <was?voJh. 
doende, om hem het mQgw* 
tismjis als een algemeen ge
neesmiddel te doen uitba-» 
juinen. Ongelukkig MM 
de beterschap, die GERBIER 
ondervonden had", slechts; de 
voorlooper van zijnen dood» 
die den 26 Maart 17«8. plaats 
had. Hg was 63 jaren oud. 
Niettegenstaande de zwak> 
heden en dwalingen van zijn 
verstand, was GERBIER een 
goede zoon,, een goede 'echt* 
genoot, een teedere vader % 
een getrouwe, vriend* en hij 
zal. altijd eene der eerst* 
plaatsen in de jaarboeken der 
Fransche balie bekjeeden. . 

GERBlUiON (JoANNES J?KAN« 
ctscus), in -1654 te f erdun* 
suïMeuse ,geboren , werd 
Jesnit in 1670,. naar Sina 
'gezonden in-1685, en kwam 
in het,volgende jaar te Pé-. 
kin aaiW De keisser schepte 
zulk een behagen in hem, 
dat hifi i drie maanden na 
zijne aankomst, bevel ont
ving, om de afgezanten naar 
Moskovië te volgen, ten ein» 
de de grenzen vart dat rijk 
en die van Sina te bepalen» 
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De' Jesüil , door een zijner 
orde-broeders ondersteund, 
ruimde alle moeijelijkhedeh 
uit den weg, en was de be
middelaar van eenen voor-
dëéligen vrede. 0 e Sine-
sche keizer van dankbaar
heid doordrongen , deed hem 
in zijn koninklijk gewaad 

• hullen> en nam hem tot zij
nen Meester aan in de wis* 
kunde en wijsbegeerten Hij 
stond hem toe1, de Christe
lijke Godsdienst in zijne 
uitgestrekte Staten te pre
diken en te doen prediken, 
en wilde hein op zijne wan
delingen en zelis in zijne 
ziekten altijd, bij zich heb
ben;. Pater GËRBU.I,ON over
leed te Jfèkin in 1707 als 
algemeen overste aller Sine-
sche missiën. Hij heeft ge
schreven Grondbeginselen 
dermeetkunde, uit Eucw-
PÈS en ARCHIMEDESontleend; 
$ri een e Beoefenende m be
spiegelende meetkunde» De-
»e beide werken in het Si» 
neesch en Tartaarsch ge
schreven , werden pracb tig 
gedrukt tê Pékitt. Men vindt 
Itt de beschrijving van het 
keizerrijk Sim, door Pater 
*)tr HAI.DE, Geschiedkundige 
aanmerkingen over Groof-
Tartartj'ëy door Patar GER« 
BHCiLON, benevens Verhalen 
van reizen, welke hij in dat 
land deed. Zijn reisverhaal 
naar Siam, is niet gedrukt 
'geworden. Men zegt, dat 
het volgens dit werk i s , dat 
de "abt de CHOÏSI zijn ver-* 
haal samenstelde, er eenige 

sieraden bijvoegende»'we^j-
de Memorien van Pater GEC 
MM,ON Oóodig hadden, ü̂  
stijl was de voornaamste ver
dienste niet der sehriftea \ 
van dien Jesuit. Men kan 
uittreksels van zijn hand' 
schrift over Siam, in het 
li« dl. der Geschiedkundig» 
Mengelingen (Mélanges hit- ... 
toriques) van MÏCHAUI.T zien* j 

* GERBII, (HYACINTÖUS SB-
GISMÏINDÜS), een beroemde , 
kardinaal, werd den 23 Ju- ' 
nij 1718, te Santoèns, ia 
Savoofy'ë, uit eene achtbare 
familie geboren. Hij gaf 
reeds in zijne teederste jeugd 
ondubbelzinnige bewijzen van* 
de verhevenheid der talen* 
ten, welke hem gedurende 
zijne lange en schitterende 
loopbaan moesten doen on
derscheiden. Zijn vaderlijk" 
oom, een beroemde letter- ^ 
kundige, leidde zijne eerste 
studiën, welke de jong* , 
GEBDIE, vervolgens voortzet
te onder de Barnabiten, die 
het Collegie vatiJnnecy^ 
stuurden. Naauweïijks l* 
jaren oud zijnde, werd hij 
de ambtgenoot zijnet? Hoog
leeraren, dbor hunne orde te 
omhelzen. Na zijneproefjarea 
volbragt té hebben, zonden 
zijne oversten hem naar Bo* 
iogna, ten einde er zijne god* 
geleerde Cttrsvs* te volbren* 
gen» Hy beoefende tegelijker \ 
tijd de doode en Jevende ta- y> 
| è n , en legde zich met het 
beste gevolg toe op de g f 
schiedeniiB, eö de wi&k»»d»* 
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,ga WÈteïischapperi} onder dè 
betuigingen der algémèene 
achting, welke hij te fiöv 
lógna verkreeg, vleide hem 
hét meest, die van LAMBER» 
TINI , toenmaals Kardinaal, 
Aartsbisschop dier stad, en 
later Paus » onder den naam 
*&tn" BENEÏHCTÜS XIV. Deze 
geleerde man, beoordeelde 
den jon ge GERDII. , op het 
eerste gezigt, volmaakt wel, 
en voorspelde er de grootste 
dingea van;; hij gaf hein 
zelfs een bewijs van zijn ver--
trouwen in zijne kundighe
den, door hem over verschil
lende stukken van zijn groot 
werk over de Heiligverkla," 
f ing te raadplegen, en door 
hèm te gebruiken , om ver* 
•scheidene uittreksels der 
fransche schrijvers., welke 
•daartoe moesten gebezigd 
worden', uit het Fransch in 
het Latijn te vertalen. Zoo
dra hij zijne theologische 
«ursus had volbragt, werd 
hij naar Macerata gezon
den , om er de wijsbegeerte 
té onderwijzen. Kort daar
na ging hij naar Casal de 
Mmtferrat over, van waar 
hij naar Turin werd beroe
pen , om er aan de univer
siteit den leerstoel der wijs
begeerte , en vervolgens dien 
<der zedekundige godgeleerd-
béid te bekleeden. De Aarts
bisschop van Turin, die de 
geheele verdienste van GER* 
-BII, weldra inzag, nam hem 
in zijnen gewetensraad aan, 
terwijl zijne orde hem haar 
vertrouwen betuigde, door 

hein tot Provinciaal 'dércojk 
legien van Savooije en P»e«. 
mokt te benoemen. - Toen. 
kort daarna de 'Congregatie^ 

'haren algemeenen Overste? 
had; verloren, wilde ntén. 
GERDIII, als deszelfs opvol
ger benoemen ;> maar ÖENEV 
Btcxus X I V . , stelde hem" 
te gelijkertijd aan EMMANU-
EL 111., als den bekwaam
sten persoon voor, om de; 
opvoeding van zijnen klein-, 
zoon, den Prins van P*e-
montyte besturen. ;:GERmi« 
leefde aan het hof, zoo als 
hij zulks- in, zijn Collegia 
had gedaan; hij hield zich 
geheel en al met de werk
zaamheden van zijnen post 
bezig, en den tijd, dien hij 
niet aan de opvoeding van 
zijnen Prins toewijdde , be
steedde hij aan het samen
stellen van onderscheidene 
nuttige werken. GERDIL , zag 
zijnen ijver beloond, door 
twee Abdijen: maar zijne 
inkomsten 'maakten hem niet 
rijker: alles werd besteed 
tot de opvoeding zijner ne
ven en aan goede werken. 
Paus C1.EMENS XlVi wees 
hem een eervoller prijs toe. 
In;de Consistorie, den 26 
April 1773, gehouden, be* 
hield de heilige Vader hela 
Kardinaal in petto, onder 
eene benaming, die te ge
lijkertijd , en zijnen grooten 
roem en zijne zeldzame ze
digheid kenmerkte: notut 
oroifVix notus'<urbü GVË* 
MENS, kon echter de benoe
ming niet voltooijen, dezel-
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ve rtvatf aan* PIÜS VI voor-

-'. behouden» Dezeeerbiedwaar-
dige Opperpriester, beriep, 
GEBDÜ. naar Rome, benoem
de hem tot raadgever: van 
het heilig Officie, deed hem 
tot Bisschop vmiDibbon zal
ven • en benoemde hem den 
I S December 1777 i tot Kar
dinaal, onder den titel van 
de heilige CECfhtA ; hij was 
bij het heilig Collegie den 
27 Junij van hetzelfde jaar 

•-» reeds aangenomen» GEROH» 
toonde in dien verheven rang 
veel ijver voor de belangen 
der Kerk. Tot prefekt der 
propaganda , en: lid van bijt 
na al de Congregatien be* 
noernd,; was hij te midden 
van het heilige GoUegie als 
een licht. In netelige za» 
kelt werd zijn raad bijna al-

\ tijd opgevolgd; en» zoodra' 
de grondbeginselen er niet 
door behoefden te lijden , 
helde GERDII, altijd tot de ge
matigde zijde: over; het is^ 
in dien zin, dat ihij in de 
«aak van het concordaat han
delde* Toen in 1798 de 
Franschen zich van Bonte 
meester inaakten y en er den 
opperpriester uit wegvoer-

' den , haastte zich GERBIÏ. , 
om eene stad te verlaten, 
aan de wanorde ter prooie 
gegeven i en om in zijne 
reiskosteni te voorzien, was 
hij verpligt, om zijne boe
ken te verkoopen. TeSien-
na aangekomen , zag bij er 
den ongelukkigen PiusVLi 
met de behoeften worstelen, 
en wel verre van hem te 

kunnen ondersteunen, was 
hij zelf verpligt* om zich , 
naar Piemonf te begeven, >• 
de edelmoedige aanbiedingen 
van den kardinaal LORENZA" 
NA, aartsbisschop van TV 
fado, en, van Mg.r

 DESPING» 
aartsbisschop van: Sevilla, 
en later kardinaal, aantene-
men. Jn het Seminarie zij- ' 
ner abdij ,vm.Clusa geble- j 
ven, zag hij. zich dikwerf 
op het punt, omaan alles ge
brek te ;hebben, maar hij 
verdroeg zijne 'ongelukken 
met de grootste onderwer-
ping. Na den dood van.den 
on gelukkigen Pars VI.» be» 
gaf GsRDii zich naar hette 
Venetië beroepen conclave; 
reeds bij de eerste stetnop* 
neming, vereenigden zich 
een aantal stemmen.te zijne 
gunste, en zijn hooge ouder» 
dom was een der voornaam
ste hinderpalen zijner ver» ,, 
heffing. Hij volgde den 

• nieuwen paus; Pius VIL naat 
Rome, en hervatte er zijne 
bezigheden. De gezondheid» 
welke hij , ofschoon, onder 
de jaren gebukt, genoot» 
deed de hoop koesteren van 
hem nog eenigeh tijd te zul* 
len behouden; maar hij werd 
in 1802 door eene ernstige 
ziekte aangetast, onder wel
ke hij den 12 Augustus van 
hetzelfde jaar bezweek. I"™ 
van een aantal akadeniièn 

van Europa, werd hij door > 
alle geleerden betreurd. De 

paus yerordende eene pl<#* 
tige uitvaart, en wilde *«« 
de algemeene absolutie ge» 
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^ e n . ^ Z l j n Griend, 'pater 
FóNTANi, overste den Bar-
nabiten en. later»kardinaal» 
sprak zijne lijkrede uit, en 
vervaardigde cvopr 'hem het 
eervolste grafschrift, en ee
ne lofrede» den 6 Januari) 
1804*, • in 4é Arkadische a-
kademie, onder den titel van 
Eiogio letterario voorgele
zen. Deze geleerde en eer
biedwaardige prelaat ' heeft 
een aantal. werken géschre
ven , waarvan er verscheiden 
afzonderlijk gedrukt werden* 

• Pater:'TOBELI,I heeft dezelve 
verzameld en in het licht 
gegeven, Bofagna, 1784 — 
1791, 6 dl.n ïn 4.to Pater 
FÓNTANA , door pater SCATTI 
ondersteund r ondernam een e 
nieuwe uitgave, waarvan de 
6 eerste deeleh in 1806 in 
het licht verschenen, en die 
later is vervolgd, zie hier 
de Werken, in beide de uit
gaven vervat: 1.° Inleiding 
tot de beoefening der gods
dienst* mét de wederlegging 
der vilde ett hedendaagsche 
mijsgeeren, betrekkelijk het 
Opperwezen') de eeuwigheid, 
enz.; - een werk aan BENE-» 
DTCTUSXIV. opgedragen, en 
dat niet alleen door geleerde 
Catholijken, maar zelfs door 
verscheidene Protestanten, 
der akademie van Berlijn 
werd toegejuicht.—2.° Ont
wikkelingder kenmerken van 
de ware godsdienst: —' 3." 
Verhandeling over den oor" 
fprong van den zedelijken 
ziriy over het bestaan van 
Gvd, de onstoffelijkheid der 

geestelijke zelfstandfgheden, 
met twee verhandelingen o» 
ver de studiën dei'jeugd. r r \ 
4.° Ontwerp tot de oprig* 
ting van een'Seminarie,'met 
eene Proeve van theologisch 
onderwijs lot gebruik; van 

i hetzelve i zestien godgeieer-
; de Verhandelingen., en vier 
Verhandelingen over de 
notidiakelijkheid der open' 
baring. In de proeve we» 
derlegt' de schrijver BAY-
BE , het stelsel der natuur 
(Stjstême de la nature), ie 
verdedigers van de ondhèid 
der wereld, enz. Deze ver
schillende schriften maken de 
heide eerste deelen uit der 
uitgave van Bologna ,. en zijn 
in de Italiaansehe taal. Het. 
3.e 4 e en 5. e , en een gedeel* 
te van het zesde deel bevat
ten •, de fransche werken. Men 
yin dt er in i 5.° eene "Ver
handeling over de onstojfe-> 
lijkheid der ziel tegen Iioö-
KE , en de Verdediging van 
pater MALEBRANCHE •• tegen 
dien wijsgeer* Turin, 1747 
en 1748, 2 dl;n in 4i» In 
zijne verhandeling «ver het 
menschelijk verstand beweert 
LÖCKE , dat zonder behulp der 
openbaring, men niet kan 
verzekerd zijn, dat Godaan, 
de stof het vermogen om te 

. denken' niet heeft gegeven en 
beweert, datssulks zijne magt 
niet te boven gaat. Dit denk
beeld, dat de grondbeginse
len der nieuwe wijsgeeren 
begunstigde, werd gr«tiglpk 
door hen, en voornamelijk 
door VWCTAIRE aangenomen. 
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De twijfelingen van den En
gelsehén wjjsgeer' zijn bon
dig wederlegd in de verhan
deling van pater €rEBöiL. Hij 
bewijst er i n , dat alles wat 
LOCKE , mét betrekking tot 
de/onstoffelijkheid van God: 
zegt, evenzeer op de ziel kan 
toegepast worden* Een zeke
re BURKE heeft eene lofrede 
van dit werk geschreven. Een 
der kenmerken der twist-
schriften van pater (ÏEiunii, 
is dat; hij gewoonlijk in de 
redeneringen zijner tegenstré» 
vers de bewijsgronden put , 
door welke hiij hen wederiegt; 
en dit is hetgene, wat" hij 
bij deze gelegenheid deed. 
—s 6.° Proeve van éen wis
kundig betoog tegen het eeu
wig hes taan der stof en der 
beweging'enz; en bewijzen, 
dat het bestaan en de orde 
des heelal» noch, door de 
grond-hoeddnigheden der lig-
chamen, noch door de wetten t 
der beweging kunnen bepaald 
worden- — 7.° Verhandelin
gen over het volstrekt on
eindige in: de grootheid be
schouwd, en over de orde in 
het'ware en het schoone, 
voorkomende in het 5.e d l , 
der Miscellanea taurinensia, 
1771, — 8.9 Proeve over de 
onderschiedende kenmerken, 
van den mensch en derede-
looze dieren mZé-^-9.° On
bestaanbaarheid der grond
beginselen van DESCARTES en 
SPINOSA. —10.° Opheldering 
over het denkbeeld en de 
deelbaarheid der meetkundi
ge uitgestrektheid, in ant

woord op den heer: Üuras y 
Turin, 1741. -^ 11.° Aan* 
merkingen op eene yefhan* \ 
deling van den keer BE&UE» 
MN V o«er het grondbeginsel 
der genoegzame rede, en d& 
mogelijkheid of het stelsel 
des toevals. —12.°> Verhang 
deling over de anbestaanfoar* 
heid der aantrekkende kracht 
en, derzelver verschillende \ 
wetten enz., Parijs, 1754, 
1 dl. in 12.«o Een eerste 
werk, over dat onderwerp» 
was reeds in het Journal 
des Savans, Mei 1752 opge
nomen. De stérrekundigelii-
I.ANDE, antwoordde er op >n 
hetzelfde dagblad. —. 13'° 
Aanmerkingen op de tijdvak
ken der 'natuur, om tot ver*> 
volg te dienen op het on» , 
derzoek der stelsels over de 
oudheid^ der wereld, in °6 

theologische proeve opgeno
men. •— 14.° Verhandeling ^ 
over de tweegevechten, Tu« 
rin ,1759. Pater GERDII. her
innert er in , dat het beroep 
der wapenen» niet min"et 

dan andere staten aan de re-
gelen der zedeleer en voor 
christenen aan de voorschrif
ten des Evangelies onderwor
pen is. Hij toont de ongerijmd
heid aan , en doet deonmen* 
schehjkheid gevoelen» vat» 
het gewaande punt van eer» 
die de wraak tot eene wet 
maakt. Hij bewijst eindelijk» 
dat; alle tweegevechten zeU* > 
diegene, welke eertijd* i 
om algemeene of bijzondere 
zaken, werden toegelateni 
en zoo veel te meer dus die^ 
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tenen welke tusschen partic
ulieren op hun eigen ge

zag plaats hebben, de rede 
schokken, de godsdienst 
kwetsen', met de ware eer 
niets gemeens-hebben , en 
tot de omverwerping van het 
maatschappelijk gebouw 
Strekken. — 15.° Wijsgèe* 
rïge Verhandelingen over den 
mensch, beschouwd niét be* 
trekking tol den staat der 
iiatuür, den staat der maat-
schappij', en onder het ge-
biedderwet, Turin , 1769, 
in 8.v° <-. 16e. Over dë eï£ 
genschappen en uitwerkselen 
der pracht, met het onder
zoek der redeneringen van 
den heer MELON, échrijver 
der staatkundige proeve over 
den handel ter begunstiging 
der pracht, Turin ,1768, in 
8..vö GERDIL ontleedt in dit 
Stuk de redeneringen tier ver
dedigers van 'de pracht,on* 
der anderen van MoNtESQUiËUt 
ëri wederlegt dezelve. Hij 
bewijst> dat deze lofrèdehaars 
in tegenspraak zijn met zich 
Zelve en ontleent zijne be» 
Wijzen nit de schriften , wel* 
fee zij verheffen.•**-17-° Ver
handeling over de "Goddèitj'fa 
heid der ware Godsdienst^ 
—* 18.° Overwegingen over 
de theorie en de praktijk der 
opvoeding•, tegen de grond' 
beginselen van J. J. Rous-
SEAV, Turin, 1765, .in 8>> 
Déze komen in ' de nieu
we uitgave voor ónder den 
titel van Ahti-Emlle. De
zelve zijn met gematigdheid 

XI. DEEÏ.. 

en ontzag 'voor den schrijve* 
'geschreven; maar in bondig
heid ontbreekt 'er niets aan 
dezelve. Dezelve zijn in het 
Engelsen vertaald; en de erf-
prinses van Brunséi/k, liee 
Verscheidene exemplaren de* 
:zer vertaling in hare staten ko* 
men, om als een tegengif Voor 
de gevaren van het wérk tê 
dienen. KOUSSEXÜ zelf kon 
zich niet onthouden ,* de ver
dienste van dit geschrift te 
erkennen en te zeggen, dat 
onder al degene, Welke men 
tegen hem in het licht had 
gegeven, dit het êenige was, 
hetwelk hij waardig had ge
vonden van*' overwogen te 
worden. Hij voegde er ech
ter bij , dat hij vreesde» da* 
de schrijver der overwegin
gen "hem niet begrepen had » 
doch zeker was het Pater: 
GEKDII, niet, dié gebrek aan 
scherpzinnigheid had.—• 19.° 
Bespiegelingen over keizer 
JtiLlAxvs. Het is uit de 
Heidensche schrijvers, daè 
OËRDIÏJ put, om het karak* 
ter van dien Vorst naar de 
Waarde te beoordeelen, en 
het is volgens hunne getui
genissen, dat hij bewijst, hoe 
zeef de loftuitingen over* 
dreven •"zijni", welke eenige 
Wijsgeéren hem in déze laat
ste Jijden hebben toege
zwaaid, ongetwijfeld, om 
zijnen haat tegen het Chris* 
tendom, dien zij met hem 
deelen. Dit geheel e stuk' 
van Pater GÉRDII. spreidt al* 
om eenè uitmuntende erhiek 
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tm toon» *- 2Q,° Aanmèrr 
kingen op het 6.eBoek der, 
wysgeerige ,en staatkïindige 
Geschiedenis van den han* 
del in de beide Indien^ door 
den .abt RAÏNAI» GERDII, 
schreef deze aanmerkingen 
in der ijl, en bij het lezen 
van • dat 6.e dl. Dezelve doen 
betreuren , Vdat hij denzelf
den arhei$ niet x>ver het_;ge*. 
'heele werlc heeft onderno. 
jiitenr Eenige ;J^atünsche wer* 
ken meerit het zesde deel 
volledig•}vfleze -zijn: -— 21.° 
eene redevoering over dit 
•onderwerp: Virtntem „poli' 
ticamjad optimum statum^ 
•nonminus regno qwam rei,' 
publica>„A necéssarium esse» 
De redenaar bestrijdt MQN-
ÏESQUIEU in dezelve."—22° I 
Jiene andere redevoering: De 
aausis aeademicurum dispu-
tationuia in tkeologiam mo-
ralem inductanm. Dezelve 
werden uitgesproken, in ie-
gcinwoprdigheid der konink
lijke' maatschappij van ïty-
Hn,:.:de ^eerste in 1750, en 
de andere in 1754, ~ 23.° 
Visputatio dereligionis vir-
tutisqne politicee conjwncii' 
nne. — 24.'\ Eletnentorwm 
moralis prudentiee specimen. 
Dit zijn de werken, in de 
zes eerste deelen der uitga
ve van Bologna vervat. De, 
kardinaal DELLA SOMAGWA 
l iet op zijne kosten, bij wij
ze van bijlage, onder dezen 
t-it*»T, een 7,e drukken: "Opus-
asnta. adhierarcfiicam eccletiig 
constitutïohem specidntia. I 
Parma, 1789, in 8iV0, e n J 

herdrukt te Wenatvë, 1790, 
in 8.vo Hetzelve bevat: 25.° 
Confiiiaziane ;$ due liklli 
contro il breve. .Auctorem 
fidei di Pw Vil, w cuiii, 
Gondanna il libro dïEybel;, 
Qa'est-ce qu e Ie pape f Bo^ 
j»f„1789, 2 dl.nin 8,v°-, 
'lè° Apologia didetto bn-
vp% Rome., 1791 en 1792, 
in.i4,»j'ËyBE%,>was hoi 
raar in het kerkelijk regtta 
Weenenr ten••,tijde van kej« 
zei; JOZEF , . en gedurende de 
geestdrift der hervormingen 
van dien; vorst.. Hij rand in zijn. 
•libel de pauselij Ée magt aan» 
en spreekt .met Weinig eer
bied over, den. opperpriester. 
GERBikJtyéderlegt zijne leer» 
hem; de godgeleerden tegen" 
stellende ; die het nieestaan 
de vrijheden der Gallikaan-
sche kerk gehecht zijn, z°° 
als GEJISON ,.; pater AXEXAN* 
DER, BOSSÜET en Fr-Etmï'-
27.° jn commentariumal^ 
tinp Febfonioinsuantretrue' 
tationern editwn animad^ 
siones, Rome, 1792,ö>>" 
GERDiii meende, in de herroe
ping van dien bisschop'ee' 
nige verwarde draaiji 
te hebben opgemerkt) 
wenschte openhartiger <{£ 
drukkingen in dezelve. »'J 
toont aan, waarin deze,y,f 
zondigt en steedsberoept nij 
zich op hetgezag der beroem11' 
ste fransche godgeleerde"' 
— 28." In notas, nonniiW' 
rum propositionum spoae 
Pistóiensis Rome, 1795- l'e* 
ze aanmerkingen strekten» 
om in zekere punten de K«r** 

en 
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vergadering van Pisfoja te 
regtvaardigen. Pater .GERDIII 
.wed erlégde dezelve. _.., 39.° 
Esame dei molividell- op-
poSizione del vescovo diNoli 
(JiEXEDlCTUS SOVARI) alla 
publicazione dellu bolla che 
condanna Ieproposïzionees-
traite del sinodo di Pisto-

Rome en Venetië,, in, Zfi 
12.mo _ . 3p*° Herderlijke 
Brieven f aan de, parochiën ; 
gerigt, \yejke, van zijne^abdij: 
van Clüga afhingen,, en zijne 
Synodale Constitutien. •— 
31.° Kart"begrip.eener.leer-
cursus over den oorsprong, 
de pligten en de uitoefening 
der Souvereine magt, Turin, 

'JL799, ïn 8.yo — 32.° Aan-
teekeningen op het dichtstuk 
der godsdienst vap, den Uar-
dinqal\,,bÈ BpRJfls,, Parma, 
j.795.'Bij.biet" overlijden van 
den 'kard inaal GERDII» bleef 
er in handschrift in zijne por
tefeuille: 3.3.° Osservazioni 
soprct una nuova lettera del 
pescovo di ISfolv. Dezelve 
Werden in het .zelfde jaar 
J802, te Venetië gedrukt. —• 
34.° Confutazione dei siste-
mi contrarii all' autor,ita 
della Chiesa, circa , Umq*' 
trimonid. — 35.° Kort be
grip der pligten van de voor* 
naamste staten der maat
schappij,— 36.° Onderrig-
tingffver de voornaamste oor-
Zaken van de grootheid» en 
den val der staten» — 37.° 
Raadgevingen over het lezen 
en de keuze van goede Boe
ken. — 38.°, Verhandeling 
: ' ' '• ' . '"•::-''.: .-G 

over. denatuurlijkeMstorie» 
bevattende hei deIfstoffel^'A-
planten -en ;dierenrijk. ~ 
39.° Tracifltus de primaiu 
roinani poniificis ,de gra-
tia, de legibus , de dctibus 
humanis, de mntuo, disser-
tatio contra PUFFENDORF de 
ytsurq, 5 dl.n — 40.° C«r-
SUS. philos ophits. mor.aiis.Ye>'' 

, Ie dezer werken , maken een 
gedeelte uit der nieuwe uit
gave, waarvan er, voor eenige 
jaren reeds vijftien deelen 
bestonden, en ongetwijfeld 
zullen er de .andere niede in 
opgenomen worden.Menitwij* 
feit er niet aan of jde kardi
naal FoNTANA heeft dit werk 
voltooid, het schoonste ge-
denkteeken voor den roem 
van zijnen doorluchtigên orde
broeder, vöbr.wien hij reeds 
zoo vee! heeft gedaan. Men 
weet dat hij eene levensbe
schrijving ; van GERDIL in ge
reedheid bragt, en de abt 
AüRiBEAU, stelde zich van 
zijnen kant,voor, om zijnen 
geest in het licht te geven. 
Voor het overige zijn de wer* 
ken van dien beroemden kardi
naal , welke reeds in het licht 
Zijn verschenen, meer dan 
voldoende, om de oneindige 
verscheidenheid der kundtg-
heden van derzelver schrij
ver , de vruchtbaarheid zij
ner genie , en zijnen onver-
moeiden ijver voor,, nnttige 
werkzaamheden te bewijzen. 
Hij was een der mannen van 
onzen tijd, welke het meest 
in die wetenschappen uitmunt 
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ten\, welke der - gófflftSieitst 
en kerk het nuttigste* wa
ren, en 'der geestelijkheid ; 
het meesttotëerverstrekten. 
Zijn gëheeié.léven was ér aan 
toegewijd, orn de eené tegen 

, de deïstén te verdedigen,, èn 
om de 'leef *der andere", en 
dé uitspraken van den iiei- j 
Kgen Stoel, 'tegen de weder- '• 
«pannigen te liaridha vën; «en 
•flsèf èn boven bèvvönderëns-
waaïdig voorbeeld Tan gema
tigdheid in zijne twistschrif» 
éeh, waarin hij, ofschoon mét 
énvérttèhrökkenheid de grorid-
beginselen handhavende, niét 
alleen „de liefdadigheid niet 
Itwefcstt, maar Zelfs de min- •) 
«té uitdrukking nietlaat ont
vallen , waardoor ^iégëhéy 
welke hij wederlegt zich zou
den kannen bel*edigd achten. 

"• fSfinHARB ^EpHttAÏitï), ëèh 
Duitsche regtsgelèerde, te 
Giersdorf'in het Hertogdom 
Brierg, in 1682geboren, was ; 
advokaat van hét hof en 
Tègëntschap van Weimar, 
Hij onderwees vervolgens de 
*egtsgeleerdhejd te AUorf 
«IWaar hij in 1718 overleed. 
Er bestaan van hem ondér-
«éheidene regtsgelëerdè, en 
Wijsgeerïge wérken*. Het 
voornaamste voert ten t i tel : 
pelinentiophiloiopftitB r<aii-
onaliti «én vindt ophét ein
de eetfe uitmuntende verhan
deling i De prdScipuis sapien-
ti& impedithenti»enz. 

GERING ( ÜfcnicH ) , een 
Duitscher, was een der drie I 

drukkers, welke 'de doétoi-èé 
•van hét gesticht dër SorbttH' 
«te in 1469; naar Patyt lie» 
ten konten, oni er dé eerste 
proefnemingen der schoon* 
hdékdrukkunst tebéwerkstel» 
ligëh. Nadat GÉBING groot* 
rijkdommen had verzameldi 
maakte hij aanzienlijke stic'1* 
tingen aan dé collegién vtó 
'JSoriïönnè etiMonidïgïi. Hg 
overleed in het laatste in 
1510. De heide tpekdruki 
kers , die Hem in frankrijk 
-öpvolgdëii, Waren MABWNC» 
CBANÏZ én MiCHAël, FREÏ' 

BtJRGÉtU 

GERLACH yeén gódvruch# 
kluizenaar, wiens overblijf' 
«èfeh in de abdïj der Nor» 
bertijner nonnen bij Maat" 
tricht, welke zijnen wa"1 

draagt, bewaard wórden. (O"* 
der dé regering van JOZEP''» 
Werd dit gesticht vernield» > 
en de nonnen naar Roéretnona 
vervoerd), in zijne levebsoe' 
schrijving in 17-45 té i^« '" 
trichï gedrukt, verhaalt men 
verbazende zaken, waarvan 
ér sommige meer tot lof van 
dé godsvrucht dan van de veï' 
lichting der eeuw, waan» 
deze heilige leefde strekken. 

f ÖERfcAtm T.Y vvas^ 
tweede Landvoogd van "#" 
•det, zoon van WICHABD » • 
zijn opvolger. Hij^ kfaW' . 
m zijns vaders dood • tf>» 
jaar 910, aan het bewijji' 
Den keizer heeft hij, W »J 
Roomsche rijk, zeer groot» 
diensten bewezen, tegen o 
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Bohemers, Hongaren en SSla-
yonjërs, ?i die jn de ; Jaren 
9H .'.. en, 012, voornamelijk 
Ihiitichlandy ellen diglijk 
Verwoestten. . GERÏ,AGH over* 
leedL in het-,jaar 933* Wie 
zijne; gemalin geweest is» 
blijkt niet zeker: menboudt 
«r voor, de,dochter fan den 
graaf van ïCuty, Immers, hij 
liedeen, zoon na, GQDFBJISD-
1., en derden Landvoogd van 

., f GER&ACSÏ. ï l . s graaf vaÈ 
Zutphen, en, gelijk sommie 
gen willen, ook graal vart 
Gelder. JDit zoo zijnde, was 
hij de tweede van dien naam * 
onder de graven van GeMer* 
Wij houden hem lievep al
leen voor graaf van Zttfpkenj: 
welk Graafschap, na zijnen: 
kinderloozen dood, verviel 
op graaf OTTO- van, JVupsau, 
achtsten Landvoogd van Gel' 
der, die », door gunste des 
keizers, de eerste graaf van 
Gelder, ;werd, of wel des-
zelfs zoon, GER*RI> van 
tfassav* Vermits nuvPuxo., 
reeds graaf van Gelder was» 
©n het Graafschap ZtripAen 
op hem kwam, zoo ging de; 
titel van Gelder vóór den 
waam en titel van %uïpke»% 
niettegenstaande Zwtpkettt 
te dien tijde, in roem en 
uitgestrektheid de landen van 
Gelder verre overtrof», dat 
naderhand eerst zjjnen gro^r 
aten aanwas bekomen heeft. 
Sommige Historieschrijvers, 
iïo hierin *Mf veivvafd e» 

verschillend z^n, stellen de
zen GERLACH voor denbroe* 
der van WitiiEivi van-(3eWer, 
Bisschop van tftreclit; doch 
anderen », (mogelijk met eyen ; 
veel regt) voor den broeder 
van WICHMAN4 graaf van 
Ztilphetiy dié;, wegens de 
vriendschap, met Bisschop 
WiMdsMr onderiiouden,, zgna 
zijde, tegen d& Hollanders, 
gehejiden had* Toen na Ox-
TO van JSassau ^ Landvoogd 
van tGe(d,er ». na den dood van 
zijne gemali»' ADKiiHEio , mei 
SOPBIAÏ, dochter- van WICH-
MAN. »•-, broeder. va%: deze GER-
LACH t, hertrouwd was,; zou uit 
die» eeht een tweede GKR-
£ACIJ. geboren-zijn v die kin-
deriooe- gtaivende, hetGraai-
schap» %Mtphen aan zijnen 
Va<le? ai» zftne moeder pver-
lietïf want dat-Vdeze laatste-
blij IJsselmqnde zou gesneur 
veld zijn-,. iStrijd̂ t- tegen de 
waarheid , vermis bij te $ié-
tijde -nog niet geboren was. 
Anderen » en daar.onder:> t v 
P«iB, spreken hier zeer ver* 
schillend w&i* Belaatstge-
noemde, verhaald hebben do 
hoe dat sommigen het daar 
voor houden, dal GERLACH 
bij Hsselmonde zou geble
ven zijn, zegt daar benevens, 
dafc hij , «a zijns vaders dood , 
het GeaafsehapyZutpfien een 
tijd lang bezeten heeft'-, doch 
vermits hij geene kinderen 
had hï} zijne vrouw EuzA" 
BBÏÏPH , doehter van den graaf 
-van éfik»en, heeft hij op be
geerte van lijnen. Vader f op 
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.xgn ziekbed, het Graafschap 
Zütphen aan zijnen halven 
broeder- GERARÜ vart 7VW» 
san , die het Graafschap Gel
der bezat, opgedragen. 

GEBLACIÜ» ( PETRUS van 
Deventer'), kanonik vén dè 
orde van den heiligen Au-. 
GUSTiNüs, in het klooster van 
Windesheim overleden in den 
geur van heiligheid in 1411. 
Hij heeft in het Latijn na
gelaten, Alleenspraken, in 
12,™ öf in '24>° 

GERÏHAIN. — ' Zie HERMA-
NUS (Heilige).•'•-."•• 

GÉRMAIN'•'(dom MlCHAël.)j 
een Benedictijner vari <leh 
heiligen MAURÜS, tePefon-
ne in 1645 geboren, én të 
Parijs in 1694 overleden , 
had in 1663 zijne gelofte af
gelegd. Hij ondersteunde 
den geleerden MAmMiÓN in 
dè zamenstellirtg der 7e en 8e 

dl.n der Benediktijner Ak
ten en in die dër Kennis 
vandepudè handvesten.-•hij 
belastte zich met een Ver-
handeling over de paleizen 
der 'koningeny welke bijna 
het 5.e dl. -dés boeks beslaaU 
Nog heeft men van* hem de 
Geschiedenis der abdij van 
onze Lieve -Vrouw van Suis* 
song, 1675, in 4 to ; 0è 
Schrijver bezat eënen diep-
zinnigen geest, ëëne leven
dige verbeeldingskracht eö 
een gelukkig geheugen. 

GERMAIN (PETRUS), goud» 

werker ' des könings van 
Frankryk, werd te Parijs] 
in 1647 geboren, muntte uit 
in. de teeken - en graveer» 
kunde. COLBERT belastte hein 
om zinnebeeldige iteëkenin* 
géh op de gouden platen uit 
te steken, welke tot dëban
den der boeken moesten die
nen', waarin de overwinnin
gen des konings opgetec-
ketid waren; Dit kostbare 
werk werd bewonderd en 
waardiglijk beloond. Nog 
heeft men van dezen be
roemden graveur gedenk- ert 
legpenningen , waarop hij de 
aanmerkëljjkste gebeurtenis
sen der beroemde regering» 
onder 'welke hij leefde, voor
stelt.''•.•Hij óverleed< in den 
bloei zijner jarërt; tiiaar zij
ne talenten plantten zich «iet 
den sohoonsten luister in zij
nen Oudsten zoon voort. De
ze kunstenaar overleed te 
Parijs in 16S2. 

GERMAIN (THOMAS), \zooti 
van den voorgaande, te P«* 
**«;*, in 1673 geboren , 

hield 
eeriigen tijd zijn verblijf in 
Italië, alwaar hij zijne be*; 
kwaamheid in de'tee'kett- en 
goudwerkfcünst ontwikkelde. 
Het paleis van Florence is 
niet onderscheidene zijner 
meesterstukken versierd'. 1» 
Frankrijk terug gekeerd, 
werkte hij voor al de hoven 
van Europa. De Iconing was 
zoo zeer tevreden over eene 
Zon, 0p den dag zijner zal
ving , aan de kerk van Reimt 
geschonken, dat hg hem ee-
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me, inwoning in 'de\ galerijen 
van het Ëjóutiré verleende. 
AI zijne werken* ademen ge
nie en smaak. "Hij overleed 
té Par$8f in 1748* 

GeSftMAiN' (ÖiiAUDïïis EODE-
Wi«c, Graaf vah Ü&AÏNT-) , óp 
hèt'kasteel Vèrtamèoz, tij 
L6nS'£e*Saulnïer in Fran* 
che'*Cömté> in 1708, nitée-1 

ne adellijke''&& -"zeei;óttde fa^ 
miliè;_ geboren ,' begaf; zich? 
onder*' dè Jesuiten en vefcliéiÈ 
dezelve vervolgens,' onv ziijti< 
feï "de* loopbaan1 der wapeneïr 
te plaatsend Hij diende mét 
roem, irt H&ngaryëy inden 
oorlog van- 1737 tegen de 
Turken, ging' vervolgens 
achtereenVolgen^d over; ih de 
dienst Van keizer KAREBVIE 
van- Frank fy kt van Béne-
marhe%i aiwaafc hij ' imet; de 
waardigheid ' van veldmaar. 
schalk bekleed, aan*het hoofd' 
des oorlogszakea stond,: en 
tot in 1772 bét tijdstip Van 
het treurig Voorval, dat'de 
hoofdstad, van Denemarken 
door- deW dood der! Graven 
STRÜËNSÉE en BRANDT -, met 
bloed bezoedelde, het groot
ste aanzien genoot. De wij* 
s e , op welke hij zich inde* 
ze netelige zaak " gedroeg ,T 

Verstrekt der opregtheid zij
ner inborst tot oneindige 
eer. De onmogelijkheid in
ziende , om de zaken naar 
de ontwikkeling te rigten ', 
welke hem het meest niet 
de waarheid en regtvaardig-
faèid scheen overeenkomstig 

E;BV' . tóai' 

; te';'zijn.*> isoo\ •ö&MèëWe/lKp(* 
[ het van zijnen' pligt-ï'}om; zjöfti 

: ontslag te vragen. * EBj ver-* 
, kreeg hetzelve' Wónder "moei-
. te en de lOOïÖÖOkfoóneh ,' 
' i n zijn verdrag' aangevbèrd' 
' werdérr'henv toegestaan; bif 
: haastte1 zich 'onï Ktppénha-' 
gen te verlaten j erif zich'1 

' naar Hamberg 'te begeven.5 

;
; Onizekër omtrent de plaats, 
l alwaar ;hij zijne'woning zöu< 
; Vestigen i" én over het ge
bruik , dat- K^; Van' zijn geldf' 
zou- maken', vertrouwde hij* 

, hetzelve aan den beroewidsténs 

' bankier van" Hamburg-to& ^ 
; die èr hein' de Interest Van̂  
i moest betalen. Eenigen1 tpd* 
| daarna kwam' «liö bankier* 
tot verVal»/ hij speel'de-'ban» 
keroet, en' <ré geheële for 
tuin'van den Graaf van SMN*-
GERMAIN was '"ëé\ zo'e; zeer im 
betrokken, *!dat hij er nooit-
iets van; heeft kunnen terug» 
bekomen. Hij \yas reeds-Van* 
Hamburg naar Bordeaux* 
vertrokken: na aldaar' eeni-

; gen tijd vertoefd1 te hebbenv 
vestigde hij eindelijk zijne^ 

'. woonplaats* te'Lantérbüch in
den Opper'-Elzas, alwaar 
hij', sedert êenigen tijd in 
de eenzaamheid', als*een wa* 

! re wijsgeer j 'zónder eerzucht 
reefde, hopende aldus zijne 
loopbaan in rust te volbren
gen ; toen in 1775 LÖBÉWIJK 
XVI. op hem de oogen liet 
vallen, om dèn- Heer BÜ 
MÜV in hét" ministerie van 
oorlog f e vervangen. De al* 
gemeéne • uitkoms* van het 

«4 • 
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korte gestadig belemmerde, 
Steeds tegengewerkte minis* 
terie van den Graaf van 
SAINT-GERMAIN is het tafe
reel eener aaneenschakeling 

"van nuttige werkzaamheden., 
Derzelver lot» zoo, als dat 
van alles, wat in de magt 
der menschen i s , heeft van, 
de omstandigheden afgehan
gen ; maar de nakomeling
schap zal aan derzelver be
werker den lof niet kunnen, 
weigeren, welke eene in, 
zijne betrekking zeldzame 
standvastigheid * eene nog 
zeldzamere belangeloosheid , 
en de moed, met welken hij 
dezelve verlaten heeft, toen 
hij zij rien goeden wil, tot 
dus verre krach teloos, ge
heel nutteloos heeft zien wor
den, verdienen. Pe Graaf 
van SAINT-GERMAIN was nasu-
welijks aan zich zei ven te
ruggegeven , toen hij te Pa~ 
rijs, den 15 Januarij 1778 
overleed. Men moet zijne 
verdienste en zijne hoeda
nigheden niet beoordeel en, 
volgens hefgene, wat de 
schrijver der; Commentaires 
des Mémaires de M lecam-
ie de SA IJST- GJERMATW , 
Londen, 1780, er van zégt, 
daar dit werk door den harig-
togt en eenen even zoo laf-
hartigen haat is ingegeven, 
als DE SAINT GKBMAIN, den-
zelven weinig verdiende; 
noch volgens hetgene, wat 
de &AINT-AUBAN van hem ge
schreven heeft, (Zie Jour. 
nal hisir. et lm, de<Lu-> 
«mbourgy 15 Junfl 1780.) 

Het eenige gegronde verwijt, 
hetwelk men aan. dezen be
noemden man kan doen, en 
dat hij meer dan eens zelf 
heeft bekendj i s , het kaï 
rakter der personen, wel
ke hem naderden,, niet ge
noeg doorgrond, en klip? 
pen ontmoet te hebben, wel
ke eene treurige ondervin
ding en de wanhopende ken
nis der menschelijke bo°s* 
aardigheid veel minder moei
te heeft, om te vermijden, 
dan de openhartige en ver
trouwende opregtheid,; die 
zich zoo ligt van de onmo
gelijkheid eener zaak over
tuigt, waarvan zij in zich 
zelve de mogelijkheid niet 
gevoelt. De Memöriën* die 
wij onder zijnen naam be
zitten , Amsterdam t 1779.» 
1 dl. in 8.vo, zijn, wat de 
hoofdzaak betreft .werkelijk 
van hem; maar dezelve zij.» 
door eene ontrouwe hand ver
minkt, en er komen, grondbe
ginselen in voor, welke met 
die van SAINT-G&KRUIN g<* 
heel strijden. [De Graaf van 
SAINT-GERMAIN heeft tweema
len in Denemarken gediend. 
Tusschen deze beide tijdstip
pen kwam hij in JBrahkrijh, 
verkreeg er onder den maar
schalk van Saksen den rang 
[an . luitenant -Generaal en 
«ad het bevel over den JYe' 
fr-Mhas. Hij onderscheid
de zich in 1756, bij de ver
dediging* van Duinkerken t 
en in den oorlog tegen Priïi*-
*<?nt redde hij bij den slag 
van Rosbacb (1757) de over-
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Mijfselen•* des legers, dekte 
den aftogt van Minden, sloeg 
den Hertog van Brunstoijk, 
te Frauenfëld, en droeg • bij 
tot de overwinning van Cort 
lach (Juni) 1760), Gebelgd 
dat de Majoor-Generaal., in 
zijn berigt van hem geene 
melding had gemaakt, keer
de hij in 1762 naar De?ie* 
marken terug.} 

GEJIMAMCÜS ( CffiSAR ) , in 
het jaar 738 van Rome ge
boren, \vas de zoon van DRU-
SÜS ,, en van de deugdzame, 

: ANTÓNIAJ, ,eene nicht van Au* 
GUSTUS , was de erfgenaam 
van de inborst en de deug
den zijner moeder. TlBB-
KIUS, zijn vaderlijke oom, 
nam hem als kind aan. Hij. 
oefende vervolgens het schat^ 
meesterschap uit, en werd 
in het jaar 12 der Christe
lijke tijdrekenig tot het con-

•: jsulaat verheven» Toen Aü-
aüSTüs twee jaren daarna, 
terwijl ;" .GERMAJ^CUS in 
Duitscfiland het bevel voer
de , overleden was, weiger
de hij de keizerlijke waardig
heid aantenemen • die de 
soldaten hem aanboden, en 
btagt de mui telingen weder 
tot vrede en rust. Hij sloeg 
vervolgens' de Duïtschers, 
gaf aan ARMINIUS de neder-
laag, en heroverde van de 
Marsers eenen Romeinschen 
adelaar, dien zij reeds se
dert de nederlaag van "VA-
RUS in hun bezit hadden* 
Naar Home teruggeroepen, 

G 

viel hem aldaar M zegetogt 
ten deel, eq werd hij tot kei
zer van het' Oosten uitge-* 
roepen. TIBERIUS, die hem, 
met dien titel had vereer^, 
zond hem naar het Oosten^ 
om er de onlusten, te bevre4 
digen. GERMANJCUS overwon 
den koning van Armenië,* 
ontnam hem zijnen troon* 
en gaf de kroon aan, eenen 
ander* TIBERIUS zijnen voor? 
spoed benijdende , liet hem 
te DapAn'é bij 4^io0^'* 
in het jaar 19 der Christe
lijke tijdrekening door .Piso 
vergeven» De volken" en vor-, 
sten stortten tranen bij zijnen 
dood. Het gedrogt, dat'den» 
zelven bevolen had, was de ee-
nige, die de uitvoering van zijn 
bevel, met vreugde verham; 
hij wilde te/ vergeefs de tra
nen en * verzuchtingen dèr 
Romeinen beteugelen. GER«» 
MANICUS , zacht in den ge-t 
zelligen omgang, getrouw 
in de vriendschap, vóorzig* 
tig en dapper aan het hoofd 
der legerbenden, had alle 
harten gewonnen. Da hoe
danigheden van zijnen geest 
beantwoordden aan die zij
ner ziel* Te midden van 
het gewoel der wapenen, e i 
des oorlogs, beoefende h$ 
de letterkunde en welsprè*» 
kendheid. Hij had Griek-
sche Blijspelen, eene Ver
taling van ABATUS, in La-
tijnsche verzen, en punt
dichten vervaardigd; de t|jd 
heeft er eenige van gespaard, 
te Cobüfgt W15 en 1716, 

4 . 
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in SiVö g e t o k t , en in bet 
Corpus pöètaruM van MAÏT-
TJURB* Er komen geestige 
én Wakke in voor,' maar 
men staat'Vetbaasd, dat een 
grööt veldheer, met-de lè« 
gefbenden eèhs keizers be
last :j Vërzerimaaktgelijkeén 
dïcbter van beroep. GÉRMA-
Mltiüsf was, met AGRIPJPINA 
gehuwd, bij welke hij9kin
deren Verwekte, onder wel
ke men CAUGTJJCIA telt, dié 
den naam van zijnen be-j 
roemden vader on teerde» Het 
leven vak GÈRMANICÜS, is 
door BEAUFORT beschreven ,-' 
Leyfcn, 1741, in kl 8.vo< 
Hij'iö de beid van onder
scheidene . kéurspeletf."- {Iti: 

het: Nëdërdüitseh heeft dV 
verdienstelijke dichteresse'j] 
IiUCRÉTIA WlLHfetMISA VAN 
WINTER, geb. VAN MERKEN, 
dè 'krijgstogten van dezen 
edelen Romein in Duituch' 
lanë*, op eene meesterlijke 
Wij«e bezongen, onder den 
titel van GBRMANICÜS J • in 
zestien hoeken, Aésterdanti 
1779 i in 4.to De aanhef 
der dichteres y in zes dicht
regels den geheèlen inhoud 
yaff baar werk beschrijven
de , en GHRMANICÜS naauw. 
keurig kenschetsende , is 
aldus: 

»jtk zing den veldheer, die, 
.Jaan't hoofd. vanRome's vanen, 
De.Dosssichen introk der krijgs-
' züchtige Germanen, 
Den moord van VARUS strafte: 

, AHMINIUS bestreed: 
M \'t Overrljngche op nieuw de 
• rijkswet eeren deed ; 
vorst DRUSUS-ZÖOJI, wiens roem 

en nijd en rahly1 trotseerde, 
Den waardigéteu Romein, 'difr 

immer triomfeerde^"] 

-{-GERMANOS, aartsbisschop" 
Van Patras, Voorzitter der 
wetgevende vergadering van 
^Griekenland, 'beroemd in de 
geschiedenis' der Wederge» 
boorte van zijn ' vaderland, 
is van arme ouders geboren,' 
onder de herders Van de» 
berg Menalns, en te mid» 
den eener geringe stad van 
Morèa opgevoed, rïgtte GER
MANOS , gestreng in zijn'e Ie* 
Venswijze, Van onberispelij
ke zeden, en Vol van èene» 

; vurïgen ijver vóór het huis . 
des^Heereny na' in 'de school 
van'Dmïizana gestuurd te 
hébben * '• zijne schrèdenmaöf 
denMetropoli taart Van Ar» 
go»i wiens onderwijzer in
de spraakkunst hj/'wasj tut 
aan den dood Vari^dien 'p&J 

Iaat. Zich afstoeh van de» . 
Peloponriesus Verwijderende, 
die naauwëlijks de verschrik-
kelijke crisis ^ van ,tfïO, ï* 
boven kwam, begaf hij '2«ty 
naar Smyrna, Werwaarts hij 
door den aartsbisschop GB^" 
GORIÜS , even gelijk 'hij i» 
hét Alpheïsche da f geboren» 
beroepen was. ' Met de tee-
derhéid eenjr VadW door dit 
hoofd der eerste Van de ze
ven kerken vah löniè' ont"' 
haald, 'verbond hij zich aan 
zijn lot, toten dézen op &ett 

patriarchalen stoel van Kon* 
stantinopel werft verheven» 
Hij volgde hem ttfètt hij *en; 
zei ven eenige jaren later 
verliet, om zich als balling 
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naar het gebergte Atfros:-ie 
begeven, alwaar hij niet den 
gódvruchtigert/ GREGORIUS , 
tüsschen den' tempel en het 
altaar neergebogëli, tegelijk 
met zijne godsdienstige plig-
tèn , dè wetenschap leerde, 
die den Christen voorbereidt, 

N Ohï de stormen des levens , 
dóörreworstelën èn te ver
duren. Te" vredert van GRE-
GoRius, dert kerkëlijken troon 
van !deri heiligen JÓANNES 
CHRYSOSTÖMÜS weder te zien , 
beklimmen, verkreeg GÈR» 
MA^OS, tot den strijd gereed, 
dè vergunning, om zich met 
den titel van diaken, naar 
JOACHIM , aartsbisschop van 
Cyzicus, te begeven» die ee» 
ïién coadjtiMr vraagde. Dë 
hoöge jaren vart dien prelaat 

'Vorderden 'éenëri werkzamen 
man, om hem in het bestuur 
Van zijn diocees te onder
steunen; en GERMAKÖS ver-

' ^vierf aldaar zulk èenen roem 
vah wijsheid , dat de keuze 

( Van dèn patriarch hem wél-
t dra in hoedanigheid van ste-
1 dëhouder, naar de weder 
I ontluikende kerken van den 
' Peloponnesus zond. Hij ver-

Wierf er eënen nieuwen roem; 
en na deze ze'hding, die 
hem eenen veeljarigen arbeid 
kostte, Vervuld te hebben , 
werd GERMANOS , nadat de 
Exarch der regtzinnige kerk 
naar Konstantinopel was te
ruggekeerd, en de aart sbis-

{> ~ séhóp van Cgzicut, ten gun
ste Van MACABIOS , Metropo-
litaan van Achaje, had af

in i op voorstel 

dër heilige Synode van Kon* 
stdnlinopel, door dën^patri-
arch GiicooRiüs / têt dè waar
digheid van aartsbisschop van 
Patras verheven i èn in 18061 
mèt den titel van;; opvolger] 
van den heiligen apbStél;Ai^1 

DREAS begroet, ;Hét was op* 
dezen: post der strijdende* 
kerk van' het Oosten / : dat* 
GERMANOS zich bevon-èj'ïoëti* 
de eerste staatkundige schok1-. 
ken van den opstand van-
Hellas, zich deden gevoed 
leri. Een diepzinnige den*; 
ker i veen in de kerkelijke 
wetenschappen, alsr3hv;dfe* 
kennis der menschëri evën*! 

zeer ervaren man zijnde,; 

| door de natuur met geen" 
aangenaam uiterlijk beguns
tigd , vergeleek men hem 
met SOCRATES, wat hèt ge
laat-betreft , maar hij had; 

ookj .even als hij , dè ga
ven der wijsheid ontvangend 
Even zoo volksgezini als 
de wijsgeer van Priyx, er
varen in de taal van PI,ATÓ , 
welke hij met eene liefelijk
heid sprak, den «maak der 
akadernie waardig; met de 
heilige Schriften doorvoed , 
in de Fransche letterkunde 
ingewijd, met eene zalvende 
welsprekendheid, eén vurige 
verbeeldingskracht, en' met 
dat geloof begaafd, hetwelk 
bergen verzet, ' scheen een 
zoodanige worstelaar waar
dig, om zijn bloed voor het 
altaar en het vaderland te-
storten. De omwenteling van* 
Griekenland was op het punt 
van uittebarsten, GERÏJIANOS 
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en de archonten van JPatrat* 
werden naar den landvoogd 
van KHOÜRCHID-PACHA» te, 
Tripolitzq ontboden. Met de 
primaten.-van Patra* te Ca* 
Javryta : aangekomen , vond 
hy zich niet zoodra te mid
den eener Christelijke be» 
yqlking, of hij weigerde, 
om zich naar Tripoiitza te 
begeven. Aan gebeurtenis
sen , onderworpen, welke het, 
hem onmogelijk was» te ber 
dwingen , verklaarde, bij dett 
archonten, » dat deoogmer-
jken Gods vervuld nioeten 
Worden, dat het een vrijwil* 
lige manslag zou zijn, aiqh 
aan. de bevelen van den par: 
cha te onderwerpejn, die heft 
enkel tot «ijnan, Jujtenanfe 
nep , on*, hen te doen ver*; 
moorden." Hij maakt hun 
hekend, »dat degroote drog* 
man of tolk van fflerea, THE?. 
QDoaus, die de vertegen*» 
woordiger der Grieken bg 
den vizier van dat koning* 
rijk Was, hem wa> voorget 
komen en gesmeekt had, van 
niet verder te gaan, hem 
berigtende, dat bij»om zijn 
eigen hoofd in veiligheid te 
«teilen, zelf de vlqgt ging 
nemen, naar de vrije Laco-
niërs vmMaïna," Om och-, 
ter de> weigering van ge* 
hoor?!aawb.eid te hewimpelen, 
en vooral, om tijd te win
nen , stelde de aartsbisschop 
GEBMANQS voor, om aan de 
OttQmanjgche Porte te schrij-
ven, ten einde het gedrag 
te ragtvaardigen, hetwelk hij 
im «fjnen aanraadde» QIH op t 

S
tevolgen. Dit voorstel w«rf 
goedgekeurd, en men kwam 
overeen, om de primaten van 
Vottitza, Gastouni, Pyrgtot 
Phanari en Caritena van 
het gevaar te onderrigten, 
hetwelk hen bedreigde, heft 
uitnoodigende, om dezehij 
aan de hooiden der and?(q 

1
kantons a^n de aartsbisschop* 
pen, bisschoppen, klooster 
voogden, alsmede aan de opi 
pergeronten der dorpen be« 
kend te maken, ten einda 
iedereen op zijne hoede zoude 

I
^Ü"* De aartsbisschop He' 
vervolgens de CAristenenvan 
elhen ouderdom en van elk 
geslacht uitnooiigen f <"» i 
VQpr alftfd van de ..ongel00'* 
vigen te scheiden, door. ziek 

, naar de öerge» te begwft \ 
van waar de opperéa$ti$ 
*tem van God, ziek teelde ; 
door Griekenland zou doen 
hotten* Hij zelf begaf z><* 
naar het klooster der heilig? \ 
Maagd van Mega* SpUe<>n* 
y?m waa,r hij , na er den naehl 
m gebeden te hebben doow 
gebragt, terug trok naar M 
trappistenklooster van M 
berg Erymanihu*, eene plaaW 

welke hij had aangewezen, 
om eenen raad te houden, 
betrekkelijk de belangende 
vaderlands. GEMWANOS »* 
«ch aldaiar. weldra omring« 
«Joor vijftien honderd boere" 
VW den berg QyUen*, >.*Sn 

oorlogszuchtig geslacht» dool 
d e prinwte» vm Calavryta* 
«Ne»t twee maanden pang®* 
werven, m d a stiooperö?" 
m t#lioten je, b**eugeji*' 
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0 e ptfelaatriöodi^ïlo' Kunne 
hoofdlieden uit, om bij hem 
té blijven, zich' vervolgens 
tot hunne bende wendende , 
Verwittigde hij dezelve, dat 
Vóór het ondergaat!-der zon 
de Turken"'van Culavrytu, 
iia vruchteloos de Christenen 
dier stad, die naar het ge
bergte Vrachni geweken wa-
fcen , vervqlgd te hebben zich 
voor hët klooster zouden ver
toon en ,.- waarin zij de wijk 
hadden genomen, ten einde 
éene poging in hët werk te' 
stellen j om zich van hetzelve 
meester te maken. Na be
volen te hebben, den stan
daard 'van het kruis te plan
ten , deed hij hen zich in 
de naburige bosschen in hin
derlagen,, verbergen* » Daar* 
geide' hij j zult gij het eerst 
der wonderen' zien voltrek
ken , die onze onafhankelijk
heid moeten kenmerken. Het 
zal voldoende zijn, om zonder 
slag of stoot, zoodra de on-
gêloovi|èn in het gezigt van 
het te'ekeh onzer verlossing 
zyri, gezamenlijk den oor-
logskreet van den aanvoerder 
dér Machabeërs uitteroepen: 
D E ZEGEPRAATJ GODS! öm de 
Barbaren op de vlugt te ja
gen." Nüauwelijks was dë 
hinderlaag gevormd, of zes
tig ruiters vertoonden zich 
voor het klooster: de Chris
tenen , zich bij hun gezigt 
verheffende, hadden de dalen 
van Ërymanthus niet zoodra 
van den kreet: DE ZEGEPBAAÏ. 
Goos! doen weergalmen, of 
de lamaëliten narücn in aller 

Ijl de vlugt, lièpën uit één» 
en kwamen troèpsge wij ze Ca* 
ïavryïa weder binhen.5 GËR-
MANOS, yan de vlugt der*Turï> 
ken onderrigt, die sedert 
éene eeuw in dé gewesten 
van Opper-Aehttje waren ge
legerd , begeeft zich naar den 
raad, welken hij had aange
kondigd. De Archonten van 
Patras, die van Votiitzd, 
Van Calavryta, de militaire 
aanvoerders van den berg 
Óleiïoi) eenige afgeyaardig* 
den yan Gastóuni, de overi 
sten der naburige kloosters 
zich aldaar vereenïgd heb
bende, stelt' hun de aarts
bisschop met eenvoudigheid 
de gevaren voor, w.aarin hij 
hen gewikkeld heeft', ën na 
op nieuw hunnen moed ver
heven te hébben,, tof wijl hij 
hun 'naast de hurgerkrooneri 
des vaderlands, op de palm
takken des marteldood s he
nen wees, schetste hij huii 
dë lange reeks van rampen 
van Griekenland, en al het 
hatelijke der Turksche over-
heérsöhing, die op hetzelve 
drukt; eindelijk maakt hij. 
huh bekend, dat de tijd ver
vuld was, dat de Almagtige 
uit de hoogé Hemelen,,de 
verzuchtingen zoo veler dui
zenden ióngelukkigen, aan de 
vervolgingen van den wreed-
sten vijand des Chrïstelijkèn 
naams ter próöié, Had "aan* 
gehoord. Nadat GERMANÓS 
het Grieksche Volk Van .A-
chaje, óp deze wijze had 
voorbereid, om het 'juk der 
verdrukkers afteschudden, 
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Stelde hij zich onmiddellijk 
aan het hoofd eener schaar 
van tien duizend boeren, en 
rïgtte zich naar Patras t al
waar hij Vernomen had, dat 
de opstand was losgebarsten. 
Zijne aan geene Jkrijgstucht 
gewone benden, met jagtge-
weren, pieken, slingers, 
dolken, hooivorken erisseis-
sen gewapend, waren hem 
onmiddellijk in wanorde ge
volgd , en trokken den 6 
April 1821 de stad binnen, 
te midden der vreugdekreten 
der inwoners, die de Turken 
in de citadel hielden opge
sloten. De aartsbisschop liet 
er dadelijk de volgende pro
clamatie afkondigen: Vredq 
denChristenen.; bescherming 
aan de Consuls der vreemde 
Mogendheden; oorlog aan 
de Turken l Ha rust werd 
eenen oogenblik in Patras 
hersteld, de vlammen doof» 
den uit, toen op den avond 
van den 7,, de in "de citadel 
opgeslotene Turken, dé stad i 
heviglijk begonnen te be^j| 
schieten. H.<jt cadilik en 
olie-magazijnen, welke men 
in brand had gestoken, wer
den de leus tot eene alge-
meene plundering.' De Jo-
riiërs begaven zich naar dé 
haven, breken de krenten* 
magazijnen der Turken open, 
en beginnen eenen handel 
met geroofde goederen. Man
nen, mét een openbaar ge
zag bekleed, koopen als om 
strijd voor. de laagste prijzen, 
koopwaren, waarmede zij 
zich eene reusachtige fortuin 

kunnen maken, en verhje. 
ven niet eerder 4e stem te. f 
gen deze ongeregeldheden, i 
dan tóen dezelve werktui. i 
gen tegen dè belangen bun» 
ner hebzucht werden, Het 
burgerlijk bestuur der Hel
lenen ,, zag he^ kwaad met 
onverschilligheid aan. Toen 
JÜSÜF-JPACHA^OP den 15 April 
door zijne verspieders ondei- [ 
rigt werd, «Jat de Christe
nen het observatierCorps bij 
Sichena op eenige mijlen af-
stands van ]Patras, ge
plaatst, hadden teruggeta'k" 
ken, kwam hij met eenig? 
honderden soldaten toesnel' 
leri, om het in de citadel 
opgesloten garnizoen te ont
zetten ; de Grieken hierdoor 
door eene plotsejijke vrees 
bevangen, verbeeldden zich, 
dat zij door een talrijk Ie* 
ger overvallen worden» e» 
hunne scharen nemen lafhar* j> 
tiglijk 4e vlugt, de stadaaa > 
eene onvermijdelijke vet-
woésting, en de'inwoners 

..aan eenen algemeenen niooro 
overlatende. In dezen «j- | 
teligen oogenblik, bleef da 
Aartsbisschop GEKMANOS WM 
eenen heldhaftigen moedbe-
zield met twintig manschap
pen in een huis, besloten 
om zich tot den dood toe te 
verdedigen, toen een Griek» 
APETHAIHENOS genaamd«henl 

bekend waakte, dat alle te
genstand vruchteloos was- j 
HÜ smeekte hem in de" 
n^am des Hemels, zijnsva-
oerlands, en des Fransen»" 
Consuls, die hem gezonde" 
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Jiad*, öni hem ^an de aanna-
dering, t$es vijands te ver
wittigen,, yan zich te ver
wijderen. De prelaat, aan 
zijnen aandrang eindelijk toef 
gevende, legt zijne Aarts» 
bisschoppelijke kroon neder, 
optdpet, ziclï van zijnen man» 
teJL en zijne sieraden en yer-
Avijdert-jzich al weeneode. 
Hij komt aan het strand der 
zee , gaat aan boord eener 
.sloep. <JQe, schepen met eene 
jmenigte^ aan ,,den, dood. ont-

.'Ttikte \ Christenen beladen , 
•gaan Jonder zeil ,T eene staft 
verlatende, die Weldra, het 
tooneel yan een bloedbad 
wordt, en „alwaar stroomen 
bloeds alle wijketi besproei-
jen. De Aartsbisschop GKR-
MANOS heeft niet opgehou
den^ de,; grootste diensten 
aan de zaak der onafhanke
lijkheid van zijn vaderland 
„te bewijzen; hij was een 
èee afgeyaardigden, door het 
voorloopvg bestuur van Hel-

j # s aan de Christen-magend-
heden op .het Congres van 
Verona gezonden , om er de 
"ongelukken van Griekenland 
te ontwikkelen en hulp te 
vragen, ten einde de Griek-
^che „natie van eene yolsla-
gene uitroeijing te bevrijden, 
waarmede zij door de woes
te leerlingen van MAHOMED 
bedreigd werd. Daar deze 
zending zich met geenen 
gelukkigen uitslag bekroond 
zag, niettegenstaande zulks 
door alle vrienden der mensch-
heid vurlglijk verlangd werd, 
zoo keerde de. prelaat naar. , 

zijn vaderland terugj,^ bet 
lot yan. Griëkenlq.'nd ^an den 
Almagtige en aan de heldhaf
tige dapperheid yan deszeif» 
zonen _ toevertrouwende..; ï)e 
Aartsbisschop ym JPatrqs» 
heeft tot in de laatste oogen-
blikken zijns levens 4e groot
ste ^Verkleefdheid aan izijn 
land getoond 'y aan < Welks 
dienst hij zicht geheel ,;Had, 
toegewijd. Öp dert dag vani 
zijn overlijden ,,, den i l J«« 
ïvi Ï82Ö, te Nappli di Rö-
manip,"voorgevallen 9 heeft 
zich een rouw floers over ge
heel Griekenland verspreid, 
alwaar zijne gedachtenis aani 
de nakomelingen vah HEL--
LAS, als van eenen der, be» 
roemdste verdedigers- der na
tionale/wedergeboorte steeds 
dierbaar zijn zal. . " ,w 

t ; • • • • • ' • . • • • • . • * ? ; , • • « • • ' • ' • ! • 

. GERMOIN', ( ANASTASIUS"); , 

Aartsbisschop yan Tarenfni-
se, en een kundig rëgtsge-
leerde, heeft eene Verhan
deling, geschreven De juris-
dictione eccletiastica, in fol. 
De Hertog van Savooyë» 
zond hem als afgezant naar 
Spanje^ alwaar hij in 1627 
overleef.' .» .._- ' ' ..•.,-,, 

GEUMON (BARTHQI.OMEÜS) , 
een Jesuit, in 1663 te.' Or-
léans geboren , en,; in die 
stad in 1718 overleden, was 
eenigen tijd in* geschil met 
de beide beroemde, Benedik-
tijnen van den heiligen MAÜ-
ntrs, dom JVÏABiLtoN; en dom 
CONSTANT. ;De verhandeling: 
oyer de oude handvesten van 



112 G E B, 

Am eerste had hem mishaagd; 
hij beweerde er verscheiden 
valsche handvesten in te vin
den ; en gaf eenïge Latijn-
sche Verhandelingen, over 
dat onderwerp in het licht, 
1703 i-170r>3dl.ninï2.mo, 
met zuiverheid en sierlijk
heid geschreven.* Verschei
dene letterkandigen kozen 
zijne parlij; anderen verklaar
den zich voor den Benedik-
tijner,. Nadat de abt RAGÜÉT 
Jtt zijne Geschiedenis der 
Handvestkünde van dofli MA-
B1LI.0N, den waren staat der 
geschillen met oordeel had 
blootgelegd, verklaart hij 
zich ten vobrdeele van den 
Jèsuit. Pater GERMON wik
kelde zich ook in de geschil* 
len, betrekkelijk de 101 
stellingen van (^UESNEI.; hij 
vervaardigde, zegt men» 2 
dl.» in 4.tö övér deze stel* 
lingen, ónder den titel van 
Traite tkèologique (Godge
leerde ver Handeling), welke 
de kardinaal DE BISSY , een 
der ijverigste tegenstrevers 
van het Ötatorie aannam, 
en onder zijnen naam in het 
licht gaf (zie THIARD HEN
DRIK — ) . Er bestaat nog 
van hem; Brieven en vraag' 
Hukken over de geschiede-
ni* der Congregatien de Au-
xiliig van Pater SMRUT, 

GEBONTJtjg, veldheer der' 
krijgsbenden van den dwin-
geland KOKSTANTUN\ in de 
4.« eeuw, geraakte in twist II 
met dien overweldiger, en ] 

besloot hem van het keizer
lijke purper te berooven, om 
er MAXIMUS, eenen zijnet 
gunstelingen mede te beklee-
den. Hij belegerde KONSÏAN-
TMN in Vienné ,* maar het 
leger van keizer HONORIÜJ 
noodzaakte hem de vlugt t» 
nemen haar Spanje. Zijne 
soldaten, vol' verachting je
gens hem, besloten zien van 
hem te ontdoen* Hij werd 
in 411 in zijn eigen huii 
aangerand. Ziende, dat het 
hem onmogelgk was, zich 
te verdedigen , benam hij het 
leven aan eenen zijner vrien
den , aan zijne vrouw» *tt 

bragt eindelijk ook zioh «el
ven om , door zich eenen de
gen in het hart te 

. f GERSBORFF(KAREI.FRE-
DERIK WULEM VON), luite-
nant*Generaal der koninklü* 
ke Saksische ruiterij, Ge* f 
neraal-adjudant des koning* \ 
bevelhebber van het adellijk 
kadetten-CorpS, en Groot* 
officier van het legioen van 
eer, is in 1765, te GloM»* 
bij IMbau in den Opper-bw*' 
nitz geboren. In 1786 traft 
hij als luitenant in het^e-
gement der Albrecht' Cf' 
vaux-legèrt, en steeg, 2»°" 
door dapperheid, tegeriwoor* 
aigheid van geest en talente» 
onderscheidende van trap*01 

trap. Na de gebeurtenissen 
van 1813 trok hij naar zflrt 

goed terug, en leefdeBM»«J 
driejaren, tot dat hij in 18]7 

door den Koning weder »» 
betrekking Werd gepfea»** 
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Als bevelhebber van hetka-
dëtten-korps, hiel d hij regel
matige voorlezingen over de 
Encyclopedie der krij gswe
tenschappen en krijgsgeschie-
denis. Van hem zijn '. Vor-
lesungen über enz, (Voorle
zingen over krijgskxtndige on
derwerpen ^ als eerste aanlei-
ding tot beoefening van het 
Arijigswezèn in het algemeen, 
en der krijgsgeschiedenis %n 
hét;, bij'zonder), bresden , 
182JS., flij .overleed den 15 
September 1829, door allen, 
die hem kenden, hooggeacht 
en betreurd. . -

GERSBN, GESEN of GESSEN 
(JOANNES), namen aan een en 
abt van Verceil gegeven, 
wiens bestaan onder de ge
leerden een raadsel is# Soró-' 
inige^Bedediktijnén, jfn "de 
vorige ee.uw en_4e abt ,VA-
LART in de tegenwoordige, 
hebben beproefd, om hem 
te doen doorgaan voor den 
Schrijver van het boek der 
Navolging van J, C.,. dat 
het everi zoo algemeene als 
bondig bewezene gevoelen ,.' 
aan THOMAS a KEMPIS toe» 
schrijft. In eene verhander 
ling, aan het hoofd éèner 
zeer ontrouwe uitgave van dit 
werk geplaatst, Parijs, 1758, 
in l2.«o, W j | de-Heer VA« 
IART bewijzen: 1.° Dat dé 
Navolging van I,. C. ouder 
is dan THOMAS a KEMPIS ; —-* 
2.° Öat dezelve vóór het jaar, 
1330 is bekend geweest; — 
3." Dat JOANNES GERSBN er 

XI. DKKU , '* ' . . • . : ' 

de schrijver van is» wijl 
nien, zijn' naam jol; vijfmalen 
toe in een oud handschrift 
aantreft, en men denzeiyen 
ook in andere handschriften 
vindt. Ai. deze schijnbewij-
zen zijn wederlègd door den 
abt ÖHESQUIÊBE , een' be
roemden Bollandist) door 
ËÜSBBWS AMORT, O löter 
door den abt DESEILLON , in 
eene uitmuntende verhande
ling , te Manïieim t in 1780, 
aan het hoofd eener nieuwe 
uitgave van dit kostbare werk 
in,het licht gegeven, waar
in al de verminkingen der 
uitgave van VALAIIT verbe
terd zijn, en het werk vol» 
gens de oudste exemplaren 
aan deszelfs eersten staat 
wordt teruggegeven. — Zie 
KEMPIS, AMORT, CHARMER, 

' NAUDE , enz., 

. GERSON. -— Zie ClIABttEB 
(JOANNES). 

GERTRUDIS. —> Zie GEER-
TRUIDA. * 

, GERVAIS (KARET, HUBER-
TÏÏs ) , opzigter der muzijk 
van den hertog van Orteans, 
regent van ï?rankri}k\ en 
vervolgens ( muzijkmeesier 
der koninklijke kapel, over
leed te Parijs, in 174.4, in 
den ouderdom van 72 jaren. 

y Er bestaat van hem : l.°een 
boek met Cantaten, zeer 
op prijs gesteld. — 2t° Drie 
zangspelen: MEDUSA , _ Hï-
PERMNESTRA en de Minna-

H 
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rijen van PnovMtrè. i— 3.° 
Verscheidene motetten» 

GERVAISE (Dé abt Nicö-
I,AAS), ié Pürijs vci 1662 of 
1663 geboren,, Was de zoon 
vari eenen geneesheer. Hij 
ging zëêf Jong scheef naar 
het koningrijk &iam^ met 
eenige'zendelingen der Con
gregatie sVan den H. VÏN-
•CËNTIUS ii 'Pa-toiiït,'" Dé joni« 
„gel ing was geen werkeloos 
aahschÓBwer ,op zjjne rei
den.; hij önderr-igtte zich 

, door zich zelvén of door dè 
boeken des Jtandsy in" alles 
wai dè jcéden en voortbreng* 
'gelen betreft, der gewesten," 
welke bif? doorkruiste. Na 
een vierjarigverblijfte Biam$ 
in Frankrijk teruggekeerd ''-,, 
Werd hij pastoor te W'finnes 
in Breiagne, daarna proost 
-der kerk van den H. MAR-
TiNtos van Tour*. Hij be
gaf zich vervolgens naar Ro~ 
Mte, werd er tot Bisschop 
van Ebren gezalfd> Hij 
ging scheep, om zijnen ijver 
«P de -plaats zijner zending 
4é gaan uitoefenen, doch 
•werd, niet zijtre medegezel
len, door de Karaiben in 
1729 vermoord* Men heeft 
'hem verscheidene werken té 
danken: l;0 tListoiré etc. 
(Natuur- en staatkundige 
geschiedenis • van hei ko~ 
ningtijk- Sidtn), in 12.»o i l ; 
2.° Dencripmn etc. (fie* 
schrijving van Ut koning
rijk Macasset), in l2.mo 
Dit is als een vervolg op 
het voorgaande. Ofschoon 

irien wel .gevoelt, dat bêk 
dè voortbrengselen:,Van eenen 
jongen schrijver zijn5 jVÏndt 
men er echter "zeer belang
rijke/bijzonderheden in, over 
déf zeden , de inwoners, de 
Wettëti., de gebruiken, de 
Godsdienst, de omwentelin
g e n d e r ' landen, welke h§ 

f beschrijft* De abt GuRVii-
SE was met twee zonen vaff 
den koning van MdcqsMi 

\\. in Frankrijk 'teruggekeerd. 
; ^ 3.° Viè etc. (leven- m 

dèn jHÏ MÉRTISVS :,hisschop 
vtln Tours), 1669, in %ro* 
vol stichtelijke en leerzame 
nasporingen: dom BADIER 
heeft hetzelve met al te veel 
gestrengheid en -bitterheid 
beoordeeld, '•—• 4.° mtf*, 
ëtcl {Geschiedenis vun Boe' 
f rus tRoMeitisc7i raadsheer* 

; met dè onileding• vanalzV' 
! ne werken), ïri i&ffloy 171»» 

een, goed -werk» dat «o°r 

«ène bondige en öordeelka»' 
dige 'critiek geleid wordt. 
[Dè schrijver wilde W*}™ 
aan LODEWIJKXlV. Wf* 
gen, maar daar deze koning 
ïntusschen overleden ^ a s ' 
deed hij zulks aan XODE-
wuicXt.] 

^ERVAtSE (dom ARMANPÜS 
FRANCISCUS) , .broeder van 
dèn voorgaande, eerst eeI] 
Barrevoeter karmeliet, <w8t' 
na Trappist:, behaagdei,. o»; 
zijne kunde en zijnen ij*6*' 
zoo zeer aan den abt »* 
RANCÉ, dat hij hem tot abt 
van zijn klooster deed D6" 

i noemen. Dom GERVAISE on-
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sthimig, opvliegendj eigen
zinnig ,' • onrustig,•'*• zonder
ling f wasl-niêi geschikt oni 
aatfliët hèófd- te Worden ge-
plaatse-van» ëeti gëstiëhtV dat 
een' man des vredes -éïschi 
te. Hij wilde binnen en bui-
tën : dè''^hdij;. veranderingen 
Inakeïvvï'ett. ^teldë; het^!zich , 
itot* rëgeï den-abt DE'BASÖÊ ; 
aan wien» hij «ijne verheffing 
t é ; dankend fód, niet te raad- ; 
plegéh'i:!lën«zijrip" Wijze-Van. , 
bestuur^ niét» Öptevölgen: «De • 
godvruchtige»Verbeteraar:V 
jtfijjnjHverlï-op het pant^zieri* t 
dë,'iöWir:vërariderd of vernië- ; 
.tig'd'-tè 'Worden, bewoog den • 
liïeuWén abt op eene behert»-
dige Wij ze', om zijn ontslag ; 
te vragen. Dit heeft onge
twijfeld aan eenen schrijVery 
die dikwerf de gebeürtenïss-
gen • verWrïhgt, om '•' een en ; 
kwinkslag -te plaatsen, doen 
«eggen r 'dat na $yn insti
tuut geslicht-en «'bestuurd te 
JieWen\ltjj zijnen post ne-
'€erUg'de, omdenzelven we« 
der oplenemeni ' Dom GER-
VAISE,1 vSn zijne' abdij! be
roofd , verliet la Trüppè, 
dwaalde eenigen tijd van het 
eene klooster naar het ande
re. Hij behield overal ;dë 
Wijze van la Trappe. Maar 
öadat hij zijn eerste deel der 
Algëiïieette Geschiedenis van 
Citeaux, in 4-t0 had in het 
licht gegeven , verkregen de 
Bernardijrien, die in dat werk 
heviglijk'werden aangerand, 
bevelen- van het hof tegen 
hem." Hij werd te Parijs, 

van betlitóënibóurgkoinëh* 
dé , in hechtenis- •geriomön t 
en vervol^iens naar'' dé4ibdi| 
van Onze • lievenVroutb dè 
Rechts ih;J hetDiocees van, 
'Éroyes opgèsiotenv 'Hij öVër-* 
leédaldaar in l7Sl $ w. deti 
tt'üderdom; 'van 91 jaren5 i als 
'één dier'niaHriên beschouwd j 
die', ; ondanks' verscheidene 
göedé hoedanigheden, altijd 
gehaat wordërij wijl' zij dè 
dëügd mét••• het wrange en 
Bittere hunner inborst paren* 
Er bestaat-van hem: 1 >° Le-
*vensheschrij%ingeiï' van \den 
heiligen CtpniAXtr3"~y in 4>t° 
van den heiligen IRÉXMVS 9 
2 dl.n in 12smo;'•--•• vaneden 
'heiligen PAirx.usi 3 dl.n in 
12.mo; van den Ui PAU£Ï± 
~ms>, - in •'4itp"ï van KuFims ,• 
W dlin in«ï2- t a 0 ; van deii 
' 'Iieitigèn::^EpiP'iiMvs j':"' in 
«Is10'" De * bouwstoffen daar* 
toe zjjjn óütleetïd3 iSit'dë ifefó»' 
iAoriên vanTrzmMp'frTi doch 
-dè stijl is van den schrijvëri. 
Verbeeldingskracht f vuur, 
ongedwongenheid, maar wëi* 
riig naauwkéurigheid, vela 
gebreken tegen de 'schoon
heden van stijl', èti zonder
linge' denkbéelden| ziedaar 
zijn kenmerk. 7^ 2,* Fie etc. 
{heven MH ABEÏ1JLAM> en-
HELÖÏSE),;% dl.« Iri 12.*ö 
'-— 3;^ Lettres etc. (Brie* 
ven van AÉEtttAnben He» 
LOtSE), op eene zeer vrije 
wijze- in het Fransch ver
taald. — 4.° Histoire etc» 
{Geschiedenis van den Abt 
SUGEB), 1720, belangrijk 
2 ' 
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«naat niet «eer naauwkeiwig. 
—. 5.° Bistoire etc (G#-
whiedenis van den abt JOA-
ciiW t hij genaamd den pro

feet, ^een religieus der ar
de van Citeauso, enz.), 1745.» 
2 dl.n in 13.m0 (Zie JOACHIM). 

' . _ \&.c'Bistoire etc. (Alge- ;| 
meene ^geschiedenis 4nm de 
hervorming: der orde -van 
JOitèmix;'•*», Frankrijk)^ in 
4»t0; Het eerste .deel; van \ 

~dit riiet zeer algemeene>werk;4 • 
•tegen hetwelke -de Bernat-
iijnen klagten in biagten-, 
i s mat door het tweede ge- i 
•jv,ólgd. —-8.1? Jugement etc, \ 
.: (Beow'deelend .inaar Mllijk ' 
verslag.,, der Levensbegchr ij' 
'Xtngen van ieylen den abt 
<BU RANCÈ , hervormer der 
rabdy win Ja Trappe., door 
«de Hecren MMAVJPBOV en 
IMABSOLLIJBR geschreven), 
#n Ï2,IBO, 4742, Troyes., 
-«onder 'den.-titel «an Landen, 
";De • schrijver ontwikkelt er 
-verscheidene misslagen -in , 
vwelke deze beide schrijvers 
.tegeii 4e waarheid der >ge-
jschiedcnis 'hebben begaan. 
Hij regtvaardigt zich -ten op-
izigte van onderscheidene be
schuldigingen p|> «ene wijze, 
•die voldoende kan schijnen. 
Men moet dit geschrift le-
aen, wanneer men den her
vormer jvsm la trappe door 

'*6«?# geschiedschrijvers «e-
nigzins .gevleid., wel wil 
kennen.; maar men moet zich 
ook niet geheel verlaten, op 
'T n verbitterden en eenig-
*ins romanesken geest van 
d o m ; G E B V *«SE. Men ,kan 

ook het lange Vêrdedigschift 
lezen., dat hij in £.v° in het j 
licht gaf, toen hij 4a'Jrof i 
spe verliet. Eènige andere ; 
werken .gedrukt en in hand» 
iStóhrift. 

.GERXASIUSV en:JRROTASIOI 
(Beiligen) ondergingen den ; 
^arteldoodj onder NERO, of , 
•iaterónder PoiHiTiANüS. Me" 
leest in den heiligen Aaiimo' 
Myq»tzdat zij zich langen tijd» 
.door godvruchtige oefenin» 
£«&» en door de standvastig' | 
Jiei'dL, waarmede zij het bé-; 
derf der zeden tegenstand bo* j 
den , tot -de door hen behaal» j 
de overwinning hadden voor« i 
bereid, Dezelfde Jjerkvadet 
•voegt erbi j , dat zy, oró'«en 

jiaam van J. C. onthoofd wer» 
d«nj en noemt hen de eerste 
martelaren van Milane. 1» 
plaats, waar hunneoyêrbltf** 
gelen zich ievonden» *era 

aan den H. AMBROSIUS door 
eene openbaring in den*»»8? 
bekend geinaakt. ..M'ff 
zeggen, dat de Hei l ig 6 "^ 
«e hem verschenen, en »eIB 

de .plaats .bekend maakt*»1* 
die hunne ligchamen beva"e' 
AMBROSIUS liet óp de aang«' 
wezene plaats in den gf°nfl 

graven. Men vond er tff«e 

lijken, het binnenstevaft^ 

graf met bloed bedekt, en *»e 

bewijzen, w*lke de w»arhf° 
dezer .overblijfselen k"«°e" 
bevestigen. Dezelve wer«« 
met-veel pracht naar de hooW* 
kerk van FAUSÏUS• t eg^ 
woordig heilige VITAH» e» 
heilige AOBICOXÜS genaanw' 
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«ftiVan'ïaarnaardé Ambrö&i-
aahsche kerk övergebragtt.Bij 
de opneming en vervoering 
hunner ligchamén hadden er 
Verscheidene Wonderen plaats» 
De Arianenvan Milane deden 
al hunne pogingen* om dè 
waarheid der wonderen door 
de voorspraak .dezer heiligen 
gewrocht, te loochenen ; » 
maar zij toonden» daardoor, 
zegt de heilige AMBRÖSÏÜS^ 
dat zij niet hetzelfde geloof 
hadden als-zij» Waarom zou4 
den zij anders, vervolgt-hi}^ 
zulke klaarblijkelijke wonde
ren, hebben getracht te ver* 
nietigen f Dit geloof is door 
onze voorvaders ^bevestigd, 
de duivelen zelfs zijn genood* 
raakt, om getuigenis'afteleg? 
gen, van eene leer, welke 
de ketters loochenen. „»De 
heilige Pwhiav» vamNola 
en de H. AUGHSTINUS verha
len , dat de ontdekking'' de-
«er overblijfselen, in 386 ge
daan, een einde maakte aan 
de vervolgingen door de Ari* 
anen ,. tegen den H* AMBRO-
istüs in het werk gesteld. 

v De heilige bisschop bragt 
hen werkelijk tot stilzwijgen, 
door ir» zijne tweede verban* 
deling, de bedriegerijen te 
beschamen, waarmede zij den 
glans dier wonderen trachtten 
te verduisteren. Tot gehan
de echter van den mensche-
lljken geest, heeft MIW,E-
•TON, de sprookjes der Aria-
nen vernieuwd. Maar ds pro
testant CAVE , heeft zich niet 
kunnen onthouden, deze won-

. ' H 

deren «Is ènbetwistBaar ta 
beschouwen. »De waarheid 
dezer wonderen., zegthij , is 
genoegzaam beweasen doorda 
getuigenis* van den Hii AM-i 
BRositis,-van - deB H-. AüGus-
TINÜS en van den- tïv PAU* 
iiKOs , die alle op< de-plaat*, 
sen waren. Dezelve, had
den plaats in het aangezigt 
van de geheel® stad ert de
zelve waren .tweemalen het 
onderwerp der .leerreden van 
den H. AMUHOSIUS. Ik twij
fel- er niet aan r.o£ God heeft 
dezelve ge wrocht ĵ om de Aui-1 

aansche/goddeloosheid» te'be«r-
schanien, en om openlijk dé • 
verdediging d«r Catholijke-
leer,. welke zoo-veel'tegen
spraak ondervond-, en die zoo* 
heviglijk vervolgd werd y öp 
zich te nemenv'' Zie GAMASIIBÏ.» ... 

' ': ÖE-RVASlÜS-JVANvTiaBUBV-, 
- dus genoemd naar een vlek; 
in Engeland, aan den 'Seems\ 
ziijne geboorteplaats, was een 
neef van Hendrik Ifc, ko* 
ning van ingeland: Hij had 
eenen grooten invloed bij kei«* 
zer OTTO I V , aan wienhij-
eene Beschrijving de#-wereidi 
en eene Éranjjh* opdroeg, 
GKRVASIUS. VAN TlIiBURT. 
schreef, ook nog, de OescMe» 
denis van Engeland, die van 
het'Heilige hand-,, en andere 
weinig geachte werken , en 
die inoordeelkundeennaauw-
kenrigheid te korft schieten » 
Hij overleed kï 1218. 

GfcRVASttl» C.HRÉTIEN, — 
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Zie CBftÈïïEN (GERVASIUS.) 

., GEBY (ANDBBAS ,WIMEM 
D E ) , te Beims, den 17 Fe-
bruarij 1727 geboren».begaf 
zich in 1742 onder f de conT 
gregatie van de heilige GE? 
NOVEVA, onderwees in zijne 
orde, de wijsbegeerte en god« 
geleerdheid, en legde zich te
gelijkertijd toe op de verkon
diging van het Woord Gods, 
waarvan hij zich in Frank-
rijks hoofdstad met eehen 
schitterenden roem kweet. Hij 
werd achtereenvolgend > pas* 
toor van Saint'Leger teSois-
sonsy en van Saint-Irenée * 
te Li/i?n, en was te Somons 
met den heerVDE FITZIAMES > 
en te Lyon met den heer DE 
MÖNTAZET , prelaten, die* aan 
de besluiten der ; kerk niet 
zeer onderworpen waren, wei-
ligt eenigzins al te zeer ver> 
bonden. Van rang tot rang 
gelakte het aan GERT, om in 
1778 tot algemeen overste zij
ner orde te worden benoemd, 
èn hij overleed aan eetten 
aanval van beroerte den 7 
October 17S6. Er bestaan van 
hem Leerreden, Christelijk 
ie vermaningen en eenige 
Lofreden. Deze verzameling 
is in 6'dl.n in 12 «io, Pariis . 
1788. J ••*• 

GEHTÖN, koning der dri* 
banden Minorca; Ziorea 

nsche eilanden en Ebusv* 
genaamd) had drie hoofden 
wet eene enkele tfrfTfi' 
« ™ S noemt hem; Terat 

phirti GÊRYOXEM, Hij werd 
door HEBKUI.ES gedood, wijl 
hij ossen met menschen-
vleesch voedde. Een hond 

-met drie en een draak met 
zeven hoofden bewaakten 
deze ossen: ook deae! ge-
drogtèn werden door HER* 
KULÉS gedood. ^ 

GESIEN of GHKÏ.EN (SlGlS-
IttüNDUS VAN) , GELËNIUS , te 
Praag geboren, Was proef
lezer der drukkerij van JFno-
BEN, een beroep , dat toen» 
maals verdienste en be
kwaamheid vooronderstelde ( 
en overleed in 15.H, na uit 
het Grieksch in iiet Latijn 
te hebben vertaald > 'Jos8" 
PBüs, .den heiligen Jus1"" 
NÜS, DIONÏSIUS HAUCARJWS-
SEUS, PHILO APJPIANUS e« an> 
dere schrijvers, 

GESLER, Gaszi.EBofGRIS-
Ï.ER., landvoogd van '%&*' 
seriand, of ten minste van 
het kanton XJri, Voor keize ' 
AtBRECHT of AlBBRTÜS » 
bragt,>egt metj, door zij"6 

knevelarijen en wreedheden» 
den opstand dier volken te 
weeg: maar de Critici ko
men niet overeen ten op«g' 
te van al de bijzonderheden 
welke men hiervan verhaalt» 
""•* Zie TELI,. 

, GESNER (KOENRAAD), eert 
beroemde natuurkenner, die» 
wen met den dichter GfiSZ-
NÉR niet moet verwarren, 
bijgenaamd de PÜMVS van 
unitschland, werd te #«* 

http://Hebkui.es
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riek in 1516 geboren, en o-
verleed in 1565; hij, onder
wees met- veel roem de ge
neeskunde en wijsbegeerte. 
JNa zijn geheele leven aan de 
beoefening der letteren • te 
hebben1 besteed, wilde hij. 
te midden derzelve sterven» 
Door de pest aangerand^, en 
zijnen laatsten oogenbiik voe
lende' naderen, liet hij zieh 
naar zijne studeerkamer dra; 
gen;» in welke hij • den geest 
gaf. ' De kruidkunde en na
tuurlijke historie, hielden 
hem zijn geheele leven bezig* 
JJISÏA asegt,;» dat hij voor 
zich alleen de geheele we
tenschap bezat, dietusschen 
JPtytyBS. en VARD wa» Ver
deeld geweest»" Hg maak
te zich evenzeer bemind* 
door tzijno liefdadigheid en 
jnenscliJievendheid als door 
.zijne, kunde: Keizer JFÊR-
BINA^D L J die GESNER hoog
achtte, gaf aan zijne fami
lie;, wapenschilden, die de 
onderwerpen te kennen ga-
mn..f welke hij doorgrond i 
had. Het was ee» gevie- j 
jcendeeld schild. In het eer
ste vierendeel zag mm ee-
nen arend met uitgespreide 
vlerken; in het j2.a eenen 
^ewapenden leeuw» ia het 
.3.° eenen gekroonde»v dol-
Üjn j in het 4.° eenen ge-
kronkelden Basiliscus. Er 
bestaat van hem: 1.° eenen 
Algemene bibliotheek, Zu» 
xich, 1545, in fol. Dit is 
eené Soort van woordenboek \ 
van schrijvers m boekwer 

.:,.'. '. . H 

ken,-waarvan men in !6$3 , 
eene verkorte uitgave , in 
.fol. in het licht gaf, die 
meer op pi-ijs werd gesteld, 
dnn het werk zelf. — 2.° 
Ifisforia animalium i Zurich, 
1551 , 4 dl.n in fol. Deze 
compilatie biedt groote na-
sporingen aan.; maar dezel
ve is niet altijd naamvkeu
rig.—> 3.° Een Qrieksch en 
Latifnsch Woordenboek, 
1560,, in fol , GESNER was 
deze beide talen wel mees
ter ; maar daar hij., zoo als 
hij zulks in zijne bibliotheek 
zelf bekent».- schreef • .om 
brood te hebben, zoo zijn 
zijne werken niet vrij , van^ 
fouten», T— 4f° Opera, bota
nica » öfeujce^feerg,, 1754 en* 
17Z0 , in fol., door de zorg--
van ScHMî DEit., lijfarte van
den, markgraaf van Anspacüf, 
in het licht gegeven» Het 
is aan GESMER., dat men het 
denkbeeld te, danken heeft-, 

; van de geslachten!, èet- plan-•• 
ten door derzelver bloemen,, 
zaden en. vruchten te bepa
len. Men* moet als een aan
merkelijk verlies., dat van 
het gfoote kruidboek be
schouwen , hetwelk hij on
dernomen •had» en over het-

.welke hij in aijne verschil--
': Jende schriften over de kruid

kunde dikwerf spreekt* 

•f GKSSCMÜS (JOANNKS COB? 
NEUS) , meester in de vrije 
kunsten en Regent der school 
van Amerx/boft* z$jne ge„-
boortepiaats. Hg bekleedde 

4 . . . • • • • • 

ii 

i 

' i il 
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dezen post tot in 1619, 
wanneer hij de Synode van 
Dordrecht niet willende on
derteekenen verpligt Werd 
denzelven nederteleggen. Hij 
overleed zeer bejaard in 
16y7. Hij liet verscheide
ne kinderen na , onder an
deren TJMANUS, in het vol
gende artikel vermeld* Men 
heeft van hem: l.° CoRjfB-
Zit VALJEBJI Dialectica e~ 
tOtematibus distincta, 1584, 
in 8ivo-— 2,° Colloquia pue* 
rilia Latino-Bhlgica. 

•f GESSEUOS ( TIMANUS ) , 
van Amersfoort, was de 
ïoon van den voorgaande , 
doctor in de geneeskunde, en 
ïector der LaOjnsche school 
zijner geboorteplaats. Even 
gelijk zijn vader» den ge
voelens van ARMIÜITJS toe
gedaan, zag hij zich ver
pligt, afstand te doen van 
zijnen post, en zich naar 
Utrecht te begeven , alwaar 
hij de geneeskunde uitoefen
de, en om zijne kunde en 
gemaligheid algemeen be« 
jnind en geacht werd. Hij 
was vooral zeer ervaren in 
de kerkelijke geschiedenis. 
Zijne 'schriften zijn J 1.° 2fJ-
pistola de superficie vesica 
ernsta lapidea obducta mul-
titndine calculomm, Leidm, 
1638.—2.° Historia sacra 
ét ecólesiastica ordinechro' 
fiologico et via compendiara 
digesla, Trajecti, 1659, 2 
dJn iö 4.w Hij droeg dit 
werk üan het plaatselijk be
stuur op, dat hem een ge-

1 & 

Schenk deed van ƒ 600.—3.° j 
Hittoria rerum memoralilu 
um in orbe gestarum ab an
no mundi nsque ad anntm 
CBRisrr 1U5, ib. 1661.-
4.° Antigua et «era fidet 
et sola servans, Traj, 1664, 
in 4.to — o.» Onder den 
naam van Simplicius Chrit- | 
Hano-Cathoticus, gaf hij te 
Amsterdam in 1650 in het ' 
licht Synopsitn, dat later te 
Utrecht onder dezen titel 
Werd gedrukt: Simpliciteit fi> 
dei Christiatm, 1666, in 4.'» \ 
—- 6.° Na zijnen dood drukte 
men zijn werk; f De distrae-
tione ïmpérii et ecclesia* 

' GESSI ( FRANCISCUS ) , een 
beroemde Italiaansche schil' | 
der, te Bologna in 1588 ge* ! 
boren. Zijne familie, die 
eenefi zekeren rang in de 
maatschappij bekleedde,wil
de hem de 'schoone letteren j. 
doen beoefenen, maar door 
zijnen smaak voor de schil" 
derkunde medegesleept, wijd* 
de hij zich enkel tde! aan de 
beoefening dier kunst. Hij 
studeerde onder GmDO, en 
volgde de zedigheid, zacht* 
heid en waardigheid Van dien 
grooten meester zoo wel na» 
dat hij den bijnaam van G*»* 
vaSecundo verdiende. GES* 
SI heeft éeri aantal schilde
rijen nagelaten , waarvan er 
vele het kenmerk der over
haasting dragen, waarmede > 
nij dezelve uitvoerde, omaich 
geld te verschaffen. Een zie
ner schoonste werken is eene ! 
schilderij, i n het musea» I-
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Van Mildne geplaatst, eène 
maagd met een kind JESUS 
voorstellende, aan wiens voe
ten vier Heiligen geknield 
zijne GESSI overleed in 1648. 

GESTEJC (CÖRNEUS V A N ) , 
te Mechelen in 1658 gebo
ren , was pastoor in den om
trek van Gend, daarna ka
rn onik te Mechelen, alwaar 
hij'den 19 Januari] 1748 over
leed. Er bestaat van hem : 
Jlistöria sacraetprofana ar-
chiepiscopatus ~'Meehlinitèn* 
sis, met pi. 's Gravenhage, 
1725, 2 dl." in fol. Deze 
uit hoofde van het aan tal daad
zaken , welke dezelve bevat, 
om de uitgebreidheid der na-
sporingen, en de orde, die 
er in heerscht, achtbare ge
schiedenis , laat met betrek
king tot den stijl veel te 
wenschen over. 

GESVBES. — Zie POTIEB. 

GESZNÉR (SAHMÖN) , te Zu* 
rich in Zwitsetldtid\ in 1726 
geboren hééft zich onder de 
Duitsche dichters eénen zeer 
onderscheiden roem verwor
ven, en heeft öndeï liet klei
ne getal dér niéuwere schrij
vers, eene plaats verdiend, 
die in hunne soort, tegen de 
verdiensten der ouden hebben 
schijnen op te wegen. Men 
kan hem ten minste de ver
dienste niet betwisten, de 
grenzen te hebben uitge
breid, binnen welke zich het 
Herdersïang tot dusverre had 

opgesloten, door aan hetzel
ve èene meer zedelijke be
langstelling bij te brengen j . 
door mét de naïfste schilde
ringen der eenvoudige na*: 
tuur, der meer aandoenlijke; 
en meer verscheidene stand* 
punten, een zuiverder: en: 
denkbeeldiger karakter vanb 
zeden te vereenigen.Mennioêfc 
echter bekennen, dat déze 
wijze door zich zelve den ze-, 
den niet zeer gunstig i s , de 
teederheid is de drijfvedet 
en het doelderzelve; en in het 
algemeen zijn dergelijke lees* 
oefeningen enkel in staat» 
om de harten der jonge le
zers te ontzenuwen; de geest
drift hunner eerste vlugt te, 
onderdrukken, en de verhe
vene gevoelens in derzel ver 
geboorte te verstikken. Zijn 
dichtstük, Se Dood vanA-
BEL, hetwelk groote schoon* 
heden bevat, is de bondig
ste titel van zijnen roem." 
Hij is te Zufïc&r den 2 
Maart 1788 aan eenen aan
val van beroerte overleden. 
Zijne Werken zijn te Reut-
litigeKf in 1775, in 3 dl.n 
in 12.m° gedrukt; dezelve 
maken een gedeelte uit eener 
groote verzameling van Hoog-
duitsche dichters. Het leven 
van GESZNEB is in het Hoog-
duitsch beschreven door HÖT-
TINGER, en< in het Fransch 
vertaald, Zurich, 1796', in 
8.vo [Het dichtstük de Dood 
van ABEI» is in alle levende 
talen vertolkt. De overige 
werken van GESZNBR *ijn: de 
5 ' 
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eerste Zeevaarder,, Tafereel 
van de% Zondvloed f Toor 
yeelgpelev* EBASXÜS enz. 
GESZNEB was ook een Jan d-
schapscbüder, en 'heeft de. 
platen voor de verschillende 
uitgaven zijner werken gé«s 
teckend en gegraveerd. Al 
degene, welke hem in het 
binnenste van zijn huisgezin-
hebhert gezien, hebben der 
zachtheid 'm zuiverheid zij T 
ner zeden hulde toegebragt.} 
f-...n ' * ' . ' * • • , " ! • , ' '"• ' '"' '• ' • ' ' ' ' , * 

•:, GETA ( SBPTIMÜS ) f zoon 
van "deh keizer SEVERUS en: 
broeder van CAR.4CAW.AJ had 
in zijne jeugd; eene; onstui
mige inborst • maar .toen d&. 
jaren; zajn Jkarakter ontwikt 
keld -hadden, scheen hij; 
zacht., teeder, medelijdend 
en gevoelig voor de vriend
schap* .Op eenen zekeren 
tijd» toen SEVERÜS al de, 
voorstanders van NIGER én 
Awèmus wilde doen omko
men, en: toen CARACAÏAA 
hem aanraadde, oflï hnnne 
kinderen met hen op te of
feren, «èide: GETA; •> JUat 
ams dat njet doen; al tè veel 
personen zouden de overwin
ning betreuren, die wij op a 
4e irtudteKngen hebben' be- 1 
haaMU" CARACAiiiA kon hem 
niet uitstaan. Zijne afgunst 
barstte los, bij den dood 
van SEVERUS , toen GETA bet 
rijksbestuur met hem deelde. 
JVa vruchteloos beproefd te 
hebben, om zich door ver
gif,van hem te ontdoen, door
stak hij hem in het jaar 212 I 
der Christelijke tijdrekening j 

met-eenen dolk, in dearmes 
yan JüWA ; hunne gemeen» 
schappelijkViimeder, diedaac 
zij zuljbs had willen afwen
den, zelve aan de h$nd ge
kwetst werd. GETA was nog 
geen 23- j a renC ?ijne getoa-; 
tigdheid beloofde aan het Bo» 
meinsche volk gelukkige eij 
geruste dagen. jDegene, diq 
de geschiedenis als war» 
wij sgeérefl beoefenejn, mer
ken op, dat wanneer de mis» 
daden der natiën tot rijpheid 
zijn gekoirién, «n het tijd-, 
stip van de straf der rijken 
is genaderd^ dé <gqedyv<"> 
sten o*p <l,e eene of andere 
wijze om, het: leven komen f 
en de gedrogten alleen leven 
eö h,eérschen.. 

GEÜNS (PBTRÜS), in lfOö 
te Masey'cL geboren t begaf 
zich nog jong zijpde naar 
Parij», alwaar 'hij onder 
groote meesters, de g0^* 
werkkunst leerde, en zich 
deed onderscheiden door de 
naauwkeurigheid van Mi" 
graveerwerk op zilver en ko
per. In 1731, in zijn va
derland teruggekeerd, wijd-' 
de hij zich gehöel en al to» 
aan zijnen smaal?, "voor # 
beoefenende wetenschappen 
en ,«de kunsten. De meetr 
tunde , de «lektriciteit, de 
gezigtkunde* de draaikunst, 
niaar vooral de door kunst 
bewerkte zeilsteenen, maak-
ten beurtelings het voorwerp 
2ijn*r nasporingen uit. De 

aanzienlijkste personen be
ijverden zich»om zijne werk-

http://Car.4CAW.Aj
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plaats te bezoekend Hij stond 
ih" betrekking met; de ge
leerden vaiï Parijs. m van 
Holland j maar al te veel 
inspanning Veroorzaakte hem 
eene uitputting» en hij over
leed den 6 Februari) 1776. 
Onder eèn& menigte waar
nemingen óver onderwerpen 
zijner "geliefkoosde., studiën 
gemaakt, heeft hij enkel 
eene Verhandeling over 'het 
vervaardigen • van«kunstma
tige 'zeilsteeneh .enz.siin het 
licht gegeven, Venlos1768y-
in IS.™ Dit stukje , in ee-
nen vrij-hardeh en öngekun-
stelden stijl geschreven, be
vat nieuwe en belangrijke za-» 
ken. Zijne stukken in zilver
en graveerwerk, zijne natuur
en gezigtkundige werktui
gen , zijne snuifdoozen, ge
denkpenningen «enz., maar 
vooral zijne kunstmatige zeil-
Bleenen , die 'eene verbazende 
kracht bezitten, worden door 
de kenners nog zeer gezocht. 

V-f- GÉUNS (STEPHANUS JO-
ANNES VAN) , een kruid- \en 
geneeskundige, den.'18 No
vember 1767 te Groningen 
geboren, overleed in 1795» 
openbaarde reeds in zijne 
vroegste jeugd," «enen bij-
zonderen lust voor de na
tuurlijke Historie. Na zijne 
voorbereidende studiën , in 
1782 volbragt te hebben, 
wenschte hij zich onder de 
marine te begeven, ten einde 
in de gelegenheid te zijn, 
om op verre reizen zeldzame 
«n belangrijke voorwerpen in 

té zamelen; maar Merijbield 
hém van dit voornemen' ïe-1 
rug s en ;hij ging t® Harder* 
wijkt de akademische loop* 
baan optreden» en i zich op 
de genees- en natuurkunde 
toegelegd hebbende», -bei-
haalde hij in 1788 den gou* 
den eerprijs, door de maat* 
schappij van wetenschappen 
te Haarlem tè derdenmale 
uitgeloefd, over de onder
werpen der Natuurlijke His
torie i vaiï .welke dë vërdèrè 
nasporing ten nutte van ons 
vaderland verstrekken kon-
de. Na. onder, opzigfc van 
zijn vader MATTHIAS* een' 
der beroemdste hoogleeraars 
der hoogeschool van Barder* 
wijk, den 9December 1817» 
in den onderdom van 82 ja
ren overleden, den doctöxa-
len hoed eerst in de wijs
begeerte en daarna in de ge
neeskunde ontvangen te heb
ben , nam hij niet genoegen 
en erkentenis den afstand 
aan, welken hem de hooglee
raar NAHUIS , in 1791, vart 
een gedeelte des onderwijs 
deed, waarmede hij aan de 
hoogeschool van Utrecht be» 
last was. Men heeft van hem: 
Planturum BelgU eic~Spici* 
legium, in 8 ^Harderwijk', 
1788" en twee intrereden. 

*j* GEVART of. GEVAART* 
(JOANNES), kanonik en offi* 
ciaal van Antwerpen, oor
spronkelijk van Brussel, oe
fende het beroep van advo* 
leaat nit» en verwierfeeraen 
grooten roem, door sqjne er-
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varènheid ïn de regtsgeleerd-
heid en geschiedenis. De 
aartshertog ALBERTUS en de 
prinses CLARA EUGENIA be-, 
noemden hem in 1607, om 
aan het twaalfjarig bestand 
te arbeiden, dat met de sta* 
ten der Vereenigde Provin
ciën gesloten werd. Later 
zijne vrouw verloren hebben
de , verkreeg hij een don* 
heerschap te Antwerpen, al* 
Waar hij geestelijk regter 
{officiaal) was. Hij overleed 

' aldaar in 1613, in den ou* 
derdom van 60 jaren. Hij 
had bpuwstoffen in gereed
heid gebragt, vooreeneGe-
scfitedenis , van Braèand, 
welke niet ïn het licht is 
gegeven* . 

. t GEVART of GEVAARTS 
(1*ASPARD), zoon van den 
voorgaande, werd den 6 Au
gustus 1593 te Antwerpen 
geboren. Hij vol bragt aldaar 
zijne eerste studiën en be
gaf zich vervolgens naarde 
boogescholen van Leuven en 
Douat' -HS Was een der 
eerste .dichters van zijnen 
g d . _ In 1617 kwam hg te 
farv>, bragt aldaar eenigen 
g d door, en maakte elne 
tajzonderekennis, met den 
«eer HENDRIK D E MËMES 

toenmaals officier van dL' 
b?;geriijken staat, CJZ 
s i d e n t b i r h e t p a r L J ^ ; 

den doctoralen hoed in de 
«gtsgeleerdheid te i 7 
Daarna vestigde hij X e 

» GE TL 

waar hg den post van grif* > 
fier uitoefende. Hij overleed , 
in 1666, nalatende: I.°Jüec- j 
tionum Papiniarum\ Ubri • 
guingve. — 2,6 Electorm I 
iibri tres* —• 3;° Ejiithak* 
tnium etc, ~ é.^NavitPa-
risina adErricum Memmiuw 
etc, 1619. — 5.° Jgmffet' j ' 
tivi etc. 1619. —' 6.° EpU* \ 
tol<z, ad NTCOLAÜM HEIP 
Slum, -r- 7.° Silva in Sta-
tuam Bssnici. IV. Gallis 
rum Regis t Parisiisinfon* 
te novo erectam. •— 8.° ïn» 
umphus Anstriaeus enz. VA-
3CERIUS A N D R E A S Zegt, dal 
bij ook voornemens was,om 
aanteekeningen in het licht 
te geven, op den sterreln"»* i 
dige MANii.it en commenta* 
rien op de zedelijke over* 
wegingen van keizer M*n* 
CUS AUREHUS. 

f GEYLER, GEILER of GA1 ' [ 
• Ï>EB (JOANNES VAN KAISEB*' 
BERG) een beroemde Duitse»» 

"prediker, in 1445 te ScW' 
hausen geboren, en të Km' 
sersóerg in den EhasW^* 
voed, beoefende teFrep^S 
de wijsbegeerte en gofe 
leerdheid, waarop hij in 147ft 

te Bazel de theologische doc
torale waardigheid ontving» 
Daarop werd hij te Freyhm 
Hoogleeraar der godgeleerd' 
neid, en volgde in l47* 
eene beroeping naar Siraai>' 
&»rg. Hier predikte hij i" , 
de hoofdkerk, op eenen 
prachtig hem ter eere opg^ 
r%len predikstoel met «e 
grootste toejuiching, eno#«' 

http://MANii.it
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ïee«V nadat hij ookeéne kor
ten tjjd te ^gï&Kfg-was ge
weest» door zijne/medebur
gers geacht en.bftmind te 
$traats.bHrg in 1510è GESIER 
behoort tot de geleerdste en 
oorspronkelijkste geesten van 
zijnenJ$d« iZijne Leerreden 
gewoonlijk in het latijn ge
schreven (zoo dat de uitga
ven defzelve Vertalingen jiit 
het Latijn: zijn) maar in het 
Hoogduitsch uitgesproken, 
getuigen, van;een ijverig'en, 
opregt streven,, om, indruk 

' te verwekken, tevens gees
tigheid en bespotting te baat 
nemende,, om dat doel te be
reiken. Beelden uit het wer-
kelijkeileven, stoute beschrij
vingen kenschetsen zijne 
voordragt; eti zijn ijver spoort 
]he,m dikwijls tet zulk eene. 
Jbitterrehekeling aan', dat de
zelve volgens onze inzigten 
met de waardigheid des kan-
Bels strijdt,: Zijne taal is 
naar den geest dezer wel
sprekendheid .„' afgemeten» 
prachtvol tol in het grove, 
vrij en levendig» stout en 
hontr In vele opzigten kan 
hij voor eenen ^oörlooper 
van ABRAHAM, A SANCTA,CÏ,ARA 
(zie dat artikel) doorgaan* 
Tot zijne voornaamste ver
zamelingen van Leerreden 
behooren: 1.° 142 predika-
tien over het Narrenschip 
van SBBASTIAAS BBAND , 
Straatsburg, 1520, in fol,— 
2.e'Schip des heils* desbe-
rouu» en der boetvaardig
heid, Straatsburg, 1512, in 
fol. —-. S.°'Leerreden over 

de Evangeliën, StrmttbWfg» 
i$J5i..-in;''föl..-enj!;'';v>-.v '^,- '.'.;; 

• GEXssoi.M (WiiitEM), ;nit 
de.beroemde familie dér:Vr$-
heeren van Ctomnes in Schots 
landt • werd .Bisschop .van 
Dumblane in hetzelfde rijk.» 
Nadat de ketters hém" Van-
zijnen zetel verjaagd hadden, 
werd hy door MARIA STÜAR3P, 
en HENDRIK , haren echtge
noot, in hoedanigheid van 
afgezant, naar • PJÜS.-.«,M e.n,. 
zijne opvolgers* gezonden* 
om hen van hunne verkleefd* 
heid aan het; Cjatbiojijkefge» 
loof te verzekeren»- l)ehei-/ 
lige opperpriester, dopr den 
beklagenswaardige^ toestand 
getroffen, waarin do-Woede 
der ketters deze beklagens.-, 
Waardige '.'Koningin'"'; gedom
peld had, zon d1 baar n.un-i, 
tiussen, om haar te troqsten, 
en geld , om haar te ,on4er-; 
steunen". GEÏSSOIM njaakte 
zich bij Plus V en bij* den. ;hei« 
lïgen CAROI,ÜS bemind, die 
hem het Vikariaa* des Aarts-
priesterschaps van de heilige 
MARIA de meerdere gaf. De 
bisschop van Dumblane werd 
èenigen tijd daarna met het, 
Bisdom Vaison in Provence 
bekleed» dat hij tegen : de, 
Calvinisten van pauphj,nè 
verdedigde. SixTtjs ~V.» die 
de gröote hoedanigheden vatt 
GBYSSOIIM kende,.,, en wist. 
welk een belang JACOBUS VI. 
koning van Sahotland, in 
hem stelde, zond hem als 
Nuntius tot dien Vorst. 
Naauwelijks was GmesatM 
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in aijn diocees teruggekeerd, 
of hij verliet hetzelve in den 
ouderdom van 30 jaren, om 
aiöh iti-hëtgroote Karthui-
zer 'Klooster óp té sluiten, 
waarin hij: "zijne gelofte af
legde. ' Öm-zijne Verdiensten 
wejjd bij tot p'rioor van- On* 
ze Liêve-Vrouw der Engelen 
te Rome bèhoemd. ' ' JKört 
daarna 'werd hij tot algemeen* 
zaakverzorger zijner orde be^ 
vorderde- Deze heilige :mön 
overleed'in*dien post den' ^6 
JSeptcmbeB 1593. •>•':' 
*. . ' , . • j . : , . . ' ..••> 

€rËVS«ot.M (WitMii / , neef 
v*n>- dein voorgaande , volgde 
hem in 'f584, in- hetj^sdom 
"Vüiêori" tip'J' Hij bezat dé 
deugden'van zijneaooni.1 E-
vengeiijk hij', werd' hij' iö 
hoedanigheid van Nmitius'to't 
jA'cöBtffe ¥1. ' gezonden. Hij 
verzuimde niets , om -de Ca* 
tholijke' Godsdienst in, zijn 
vaderland-:te herstellen, eri 
hierin 'hiel kunnende slagen, 
kwam hi| -in' zijn Bisdom -te
rug.;'Narden'dood van den" 
Bisschop van Carpentraè, 
gaf men hém het bestuur van 
het Comtdt-Venafottin.' Bij 
overleed den •>\$". December 
1629. De tiioeflërlijlte groot* 
irioedw "frari dezen Prelaat, 
was '8èr 'zuster van SACOBUH 
I V . , koning van Se&otland: 
Bij is de Schrijver "van een 
Bondig geschreven iriaar te
genwoordig- weinig bekend 
werk, getiteld: Onderzoek 
van hef Calvinist-geloof. 

GHEERAEBDS (MARCUS), 

een VIdamsche schilder eri 
graveur,der 16.eeeaw, vos- \ 
tigde zich te' 'Brugge, m ' 
muntte vooral uit in de land» 
schappen. In'Ï566 stak -hij 
naar Engeland over, alwaar 
hij-overleed. Men heeft van 
hem: 1-,* . Ptan der stal 
Brugge, hetwelk hij met da 
grootste' haaüwjceurigheid f 
toekende->ën 'graveerde. 2.' 
Dd naWiodarJieid voorge* 
dmgene fafeten i'ofde waar
heid door dieren ondertoe* 
zen, Bn(gge,~tffi7, iil4.»i 
in'het'VJaatasch. • Dit lijn
de' fabels van ESOPÜSJ raü 
platen versierd, die door de 
•Kenners zëerop prijs wor* 
den gesteld, dezelve 'zijn ge-
copieerd door WENCBSMM 
HOÜLAR. - •"i- '3.° De hunst 
der afzetting met kleuren, 
Amsterdam, 1705, in I2.m< 

f GIIEIN of GHEYN (JACO- \, 
BUS VAN)'ook wei GHEW* 
Oude genaamd, een Vlaam* 
sche schilder, iteekenaHr en 
graveur, te Antwerpen in 
1565 geboren en in 

1615 
overleden, leerde de grond* 
beginselen der- teekén- en 
schilderkunst ' onder zijneri 
vader, èenen schilder op 
g ^ » en had Goi/rzius tot 
{«eesten in de graveerkunde. 
Hij Schilderde de; bloemen 
j * n liet miniatunr; en me» 
heeft van hem omtrent 180 
^graveerde platen} onder v 
deze laatste verdienen ver
meld te werden de portretten 
J^n COS'MÜS riE WEDICIS , van 
TYC»O.BRA HÉ, van GBOTIÜ* 
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enz., de twaalf èWsieKéi* 
iers, de verloten Zoon, de 
taalvérwarring, Jsstrs iiis~ 
échen twee moordenaars ge** 
kruist en%i Gezamenlijk niét-
DbiiENDO, heeft "hij eetie op
eenvolging • der lijdensgè-
schieiSehis" ih ;12 bladen vol-
gëÜS " K A É E È :VANr'MANDEB: 

gegraveerd» 'r' Zijne graveër-
iftiftis stout, maar men uibet 
hem even gelijk derf mëèstëh 
graveurs', zijnen tijdgenoot 
*eri ,4idbrhëid vër&ijterü •^-
Ĵ dOBUS TAN GHÊÏN^!dêJori*J 

gey een teëbenaar en graveur,' 
fti' IÖ1D ie Antwerpen %éhó'* 
feh, 'réisde in Italië:» alwaar 
hij de kweekëling vanTEM-
ï'ESTA werd, Van'wiëii' hij1 

f er scheidehe stukken heeft 
gegraveerd. .VAN GHÉIN rfe' 
jarige i, heeft eenïge der acht 
platen uitgevoerd, wfelkéver--
schillende '• onderwerpen 'hit' 
hetLeve» van KARÉt. y • vöór^ 
stellen.^ -— WniÈM ''VAN-5 

GHEYN, een teekendfe'ester 
en graveur, in 1610 mede 
in de Nederlanden"gbh"ÓTen> 
êh bloedverwant t naar ïiïën, 
«ïëent van VAN GMËYN déh 
Oude, kwam tè\Partfg} 'en. 
graveerde voor rekening van 
ëetienprentenlcóöper JÖANNES 
I-.EBI.ON genaamd. Men kchfr 
van hem: LODEWIJK XIV. , 
den ffertog BÈnXAMi van 
JPffeymar (heide te paard) en 
AG,Lente en den Zomer.' 

1 CJHENART* (ANTONIÜS) , ' të: 

Vité, in de provihcië Luik , 
in 15Ö2 gehoren, was kano-
nik der kerk van Luik, ondér-

déken ï"gëloöïsöndërlöékër,! 
ü eiifh6Qgle,eraac ittvdë!.|[ódge>i 
j leérdheid;*' Hij was niètWuf»» 

iEM VAN PölTlEBS,eprOÖ;St'. 
; derzelfde kerk, hij de kërfc* 
vergadering Van.* * Trmtê-téf 

i genwoordig, ën Joverleedidëii» 
0 1 Maart 1595 i zeseF betreurd^ 
i; vooral-door* dë armen ,»':wietf 
'vader hij was geweest/\GHE-

NART, heeft het, grööïs*te'aatt « 
dëél gehad aan de? Uitgave 

i van het boek deriSprëtikeWi' 
•Leuven , 1546, in 4^o Ifeg; 
heeft-men van hems5 Manté 

; pulils curatorüm a Gfdidötié 
;.; de monte RocAerii; udjiMö*1 

fits" est ritu» celebrütodi Si 
S* iïrt#m óffi&itmH *ƒ«&?«< 
nt&rem dicecesis Leodiensisj 

;' Itém j! Hildeï>erti,»' GMlbimJ 
nensis episóopii^poéina^fde' 
officio 'mUsoe,' i^ twèrpën/ 

1 lö?0>;in-.lJWnó-ti-» ^ « f ^ f ^ 

GHÈZzr(NicöL*is), in; Alpfil-
1685, te JDöwaïöi*aaft het' 

! meer van; Cóflio gehore»,*- be>s 
gaf zich in denoüderdpm Van» 
20 jaren onder de maatschap*: 
pij van SESVS , en legde zich 

, niet- het beste gevolg • toe op 
: de beoefening défr«Wtuürkun-j 
• dig'ë' %etéhschap"pén'%'-••'. voor; 

welke hij veel lust gevoelde* 
• Toen meh het onderwerp 'vat* 
i het probabilismus (lêéip'tièé 
, waarschijnlijkheid ) beroër-
| dëVmeënde pater GHËZM er 
! deel" aan' te moeten nënièny 
: en''hïj ; gaf een gésoh^if* in 
het ïïcht j ten titel voerende. 

* Proeven•'> van godgeleerde,, 
zedelijke ën beoordéèlende 
bij lagen voor de geschièdetm 
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van het prohahilismu»enri-
gorismut noodzakelijk» I*«e-
c a , 1745» in 8.vo GHEZZI 
aag een aantal tegenstrevers 
tegen hem opstaan, en wel 
verre, van afgeschrikt te wor
den, gaf hij een tweede werk, 
ter bekrachtiging van het eer-; 
ste.in het licht, hetwelk ten 
titel voerde: Grondbéginse* 
lm der zedelijke wjsbégeerr 
te,, met de grondbeginselen 
der. ,;', Catholtfke godsdienst 
De'tgeleken * Milane, 1752, 
2 dl5H in 4.to Hij ontwik
kelt Jn hetzelve zijne rede
nen met kracht en duidelijk-" 
heid; maar is niet altijd ge?, 
matigd tèn opzigte yanzijne, 
tegenstrevers. De uitgave^ 
van zijn werk had reeds van 
wege de regtbank van ge-
loofsonderzoek eenige mpéi-
jelijkheid ondervonden, die 
door de bescherming van den 
Markgraaf PAWJAVICINI te bo
ven gekomen waren* Het
zelve werd echter op den Ja-
des; geplaatst, en de Censors 
stonden op het pnnt, om het 
werk te veroordeel en, toen 
de kardinaal LANDI, die zich 
pater GiïEzzt aantrok, den 
slag weerhield, di® b^na ge-, 
vallen was» Hij kwam eraf 
«iet eene ophelderende Ver
klaring van eenige stellin
gen , die hij te Come in 1754 
in het licht gaf. Deze ver* 
Maring verscheen verminkt 
in het Journal ecclétiasti-
qne van 20 November 1754, 
Men weet niet, wie de be
werker dezer kwaadwillig
heid was. Na de onaange

naamheden dezer worsteling, 
legde pater GHEZZI zich op i 
nieuw op de beoefening der 
natuurkunde toe, welke hij ; 
zich wel wachtte andermaal 
nederteleggen, om zich ia 
de geschillen te mengen» 
Eene buitengewone zorg voor 
zijne gezondheid dragende) i 
had hij steeds verscheidens 
mutsen op het hoofd, wel* l 

i ker getal hi j , volgens het 
rijzen of zakken van den 
thermometer, vermeerderde 
of verminderde. Op eenen 

: zekeren dag vergeten heb* , 
bende, het getal optezetten» 

, dat de gewoonte hem nood» 
zakelijk had gemaakt, werd 
hij door eene zinking aan
getast, die hem den 13 No» 
vember 1766 in het graf < 
sleepte. Hij liet eene vef\ 
handeling na , over den oor- : 
sprong der fonteinen e* ', 
over de mij ze om het w i, 
water te verzachten, W®' 
in 8.vo 

GHIUNI (HIERPNYMÜS)» *e 

Monza, in het MilanescM 
in 1589 geboren , trad zeer 
jong in den echt en ver
deelde zijnen tijd tusscnen, 
de zorgen van 'zijn huis e*1 

de letterkunde. Weduwn»aJ 

f ewordenzijnde, ontving"« 
e priesterlijke wijding» e" 

den doctoralen hoed in,"6: 
kerkelijk regt. Hij overleed 
te> Alessandria del/a pttghf> \ 
in 1670, als lid derAkafe* 
mie Incogniti van Venette> 
en protonotariu* apostoUw' 
Men heeft hem verscheid8' 
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hg werken in dichtmaat en 
in on rijm te danken. De 
meest bekende zijn: 1*° An-
nali di Alessanaria , Mila<> 
n e , 1666, in fol. — 2.° 
Teatro degV Uomini littera-
ti, 2 dl.n, in 4.*°, Venetië, 
1647 , een belangrijk werk , 
maar dat in naauwkeurig-
heïd te kort schiet. 

GijitiNi (CAMIM,ÜS). —Zie 
FREGÖSHJS (JÓA'NNES BAPTIS-

* A ) « \ . . ' • . 

: GlACOMELU (MlHAEt, AN-, 
GELO), secretaris der Breven 

, aan de vorsten, onder paus 
CiiEMEtfs X I I I , kanohik van 
het vatikaan, Aartsbisschop 
in partibus•', van Chalcedtx-
nië, werd in 1695geboren, 
en overleed in 1774 aAn eene 
oyerloopihg van gal. Hij was 
eerst biblibthekaris Van den • 
kardinaal FABROM en later 
van den kardinaal COLMGOLA. 
Hij bezat al de hoedanighe» 
d e n , welke tot die posten 
Vereischt worden, eene uit* 
gebreide letterkunde en de 
jkennis der talen. Door ver
schillende schriften ten voor-
deel e van den heiligen Stoel, 
verdiende hij de weldaden 
der Boonische Opperpries
ters» Hij verloor echter on« 
der CLEMBNS X1*V. den post 
van Secretaris der Breven , 
welHgt, omdat hij gevoelens 
had aan den dag gelegd, eè-
ner maatschappij gunst ig, 
die met eenen nabijzijnden 
ondergang bedreigd werd. 

X I . DEEL. 

Hij had zich van dien post 
tot groote tevredenheid der 
beminnaars van eenen schoo» 
nen en zuiveren Lafijnschen 
st i j l , gekweten , zijn stijl 
was vol waardigheid en zal» . 
ving. Men heeft van hem 
verschillende werken, de 
voornaamste zijn: 1.° eene 
Latynsche vertaling der ver
handeling van BENEDICTUS 
X I V . over de feesten des 
Heeren en der H. Maagd, 
en over de offerande der 
Mis , Padua, 1745. — 2.° 
Eene , Vertaling in het Ita« 
Jiaansch van het boek van. 
den H. JOANNES CHHYSOSTO* 
MUS over het priesterschap. 
— 3." PROMBTUBÜS in boei" 

jen, een treurspel van !/ESCWY« 
LES en de ELECTKA van So-
PHOCLES, uit het 'Grieksch. 
vertaald ,• Rome , 1754. — 
4.° De minnarijen van CnE» 
REUS en CALLIRHOE , uit het 
Grieksch vertaald, Rome, 
1755 en 1756. — 5.° Eene 
Uitgave van het Commenta-
rium van PHILO , Bisschop 
van Carpasi op het Hoog
lied. — 6.° Eene uitmunten
de Italiaan&che vertaling 
des Bijbelsch, na zijnen dood 
gedrukt. — 7.° Eene ver
taling der InsliUitiones. ec-
clesiastica van BENEDICTUS 
X I V . enz. Deze prelaat 
was een zeer werkzame man. 
Hij was een wijsgeer in geest 
en inborst, en ofschoon van 
natuur levendig en zeer ge« 
voelig voor de eer, was hij 

Il in den tegenspoed echter zeer 
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ge)aten on standvastig: zijne 
iManieren waren bescheiden 
ej» hij was eyenizeer geschikt 

• bfl-jt niet de groofen als met 
de geletterden te leven. 

> GïANELÏ.4 (FBAHPiSCUS), 
een wiskunstenaar te 'Mila-, 
^e den 13 Januari] I740gfir 
boren. Begaf zich ip den 
ouderdom van 16 jaren onder 
de Jesuit«n * en volbragt •%%*' 
ne «tjjdiën |e T#W??, |p het 
coliegie djer orde > «n had 
tot «ifideleerïlng den beroem-
den L-KGRAKGE. JVa. dek ver
nietiging zijner <trde-, ï?e-
kleedde hij te J?##Ï0» en 
vervolgens te JÜilqne, de 
leerstoelen der natuur«. en 
wiskunde, en ovérked 4«R! 
15 Jajjj 1810. Mg« heeft 
van hem: l»° MiscfUwigg, 
tattritienvia, 17&9» bevat
tende onderschcidepe V«fhan-
deling«n aan de. 4ka.dem$e 
van Turin geleverd, Yfljj wel
ke hij lid was. •*» f* #«? £<?#r 
«mnefaninm ,Milane, 177& 
^ 3 , ° ï)e #^f, ib.l772,— 
4 ° Elementi4'Ai0bmx&«+ 
via,, 1778. r̂ " &.°> glewenti 
ditntttet?!0ic$% ife. 1791. 

^UNNKTTAStpfNlCOI,* P^n» 
TEMD), een beroemd Latijnsch 
dichter van dep jater^n tijd * 
werd te. i%#?/* in 1648 go-
boretju lp 1663 ^nvaardde 
hij het gavi-aail dep^ewiten, 
bekleedde aobjerfenvoigead « 
in ondersjcbeidjmp CoHegjën 
zijner orde» de le^stoele» 
<iér scboone letteren, wijs* 
begeerte enz.j en onder* 

scheidde zich vooral door de 
gemakkelijkheid» do zuiver
heid en dp dierlijkheid 3ij-
nejt\ gedichten, die hem in 
den rang der eerste klassieke 
sehfij vers»onder de nieiawere 
Latijn«ch.e. dichters plakten. 
Zijne, we^kon Verschaften hpm 
aanz^ionjijk« sonjtnen * welkft 
hij bestemde, tot het bouwen 
eéner kerk, aan do maagd 
MARU , yoor welke bij eeiten 
bij zonderen eerbied koesteï* 
dé, toegewijd. Op den voOï-
gevel dezer kerk leest men 
nog hot volgend* opschrift'* 
Matri Parthmia vates Ptf* 
thmw. JPater GIANNETTASIO 
overleed t/s Mapm, den W 
September 17J5. Wij hea« 
nagelaten:: l .p Nicomi ?$' 

opQlitqm, Saeiefa r J E&Vr 
pisoate tpria et nautiear 
Napels , 1 6 8 5 , i n l 2 . w P* 
herderszangen » we)ke d» 
boete bevat, mn ten ge/al* 
van? vijf, en het loerd»cl)V 
oyer de scheepvaart* *V'£ 
acht bpeken Ye?deeld< **? £* 

in 8.vo «en dicbtstuk oïfir 

de yisscherjj, dat door een 
ander dichtstHk gevolgd werd» 
over den oorlog ter zee**80 

titel voerende; 3 / JVaK*»** 
chicorum UbH V> Ï690'>*•" 
•4,? Een ande'r over denIa™"; 
oorlog, BelHcornm Ubti ** 
1697. T*- &,° Geleerd -/««f' 
vi«r dichtftnkken bevatten'"8» 
t<s weten J Eitttmtiir™n™r 

r®i A»iümnua surreniiwi'ï 
Mimn Penteolmi, «n ' , ' 
Rereutoiwtiii achtereeflVA»* 
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gend in het licht gegeven1, 
in 1697 , 1 6 9 8 en 1704. — 
6.° Eene .Wereldbescliry-
vitig, — 7° Eene Aard-
fijkskttnde. \ Al deze werken 
maken 'I2.dl-.ain 8.vo ui( , die 
elk een aantal uitgaven heb
ben gehad, en die vereenigd , 
en in 1715 , te Napels in 5 
dl.n in 4^0 gedrukt werden» 
<!—• .8*° Geschiedenis van Na
pels., in het Latijn, Napels, 
1713,if 3, dj^n in 4."> De 
&cjhrijyer. heeft in dit werk on» 
derSeheiclene dwalingen ver
beterd »• Welke in de ge
schiedenis van Napels, door 
SUMMONTIUS voorkomen, een 
werk, dat verre beneden dat 
van andere geschiedschrij
vers i s , welke later over 
hetzelfde onderwerp hebben 
geschreven* »• Nog heeft men 
van dazen grootèn Schrijver, 
onderscheidene Lofreden, 
onder welke men die van 
Paus INNOCENTIÜS X I I . vindt. 
Pater GIANNETTASIO heeft ee-
ne uitgave geleverd der Her
derszangen , en des dichtstuks 
der Tuinen van pater RAPIN ,, 
Latijnsché gedichten van SAN-
NAZAR en FKACASTOR. 

GIANNONE ( P E T R U S ) , den 7 
Mei 167-6 in het koningrijk 
Napels geboren, heeft zich 
gedurende «enigen tijd be
rucht gemaakt, door een e 
Geschiedenis van Napels, 
waarin hij allerlei schamp-
reden tegen de priesters , de 
religieuzen, de bedienaars 
der Godsdienst in het alge

meen en vooral' tegen den 
stoel van Rome 'verzameld 
had; het is eene compilatie 
zonder eenige andere keuze, 
vervaardigd, dan diederonr 
kunde en kwade trouw, in 
a l l es , watdeCatholijkekerk 
en bare herders kan hatelijk 
maken. Ui t zijn vaderland 
verdreven, zocht hij eene 
schuilplaats in de Staten des 
konings van Sardinië, Met 
was de wijze KAREII EMMA-
NUEII I I I . , die van, de hoe
danigheden des schrijvers en 
des werks onderrigt , GIAN
NONE in een bnjs zond, waar
in hij in 1758 overleed. Dit 
onbescheiden hekelschrift:,_ 
onder den naam van GescAie?-. 
denis bekend, is in 40 boeken, 
verdeeld , en werd te Napels 
in 1723 , in 4: -dl.n in 4 . » ; 

gedrukt. De verachting;, 
waarin het vervallen i$*" 
heeft hetzelve.vrij zeldzaam' 
gemaakt. Uit deze geschied
kundige "verzameling heeft 
men al datgene getrokken., 
wat het kerkelijk gedeelte 
betreft» en zulks in Bol' 
land, ia 12. 'no ? onder den 
titel van Anecdoies ecc/ési-
astiqnes. enz., in het lïqhfc 
gegeven\\ een uitmuntend ont
haal, voor Sectarissen, vij
anden der Cathoiijke,kerk , 
en van het pauselijk gezag. 
Men heeft sedert den dopfl 
des schrijvers, een deel met 
Nagelatene werken, 1760 , 
in 4.to in het j icht gegeven» 
welke zijne geloofsbelijdeni* 
bevat» die fojjj agn lev«nwel 
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noodzakelijk ware geweest. * 
JOZEF SAN-FSMCE , 'een Je-
suit, heeft bondiglijk de d wa-
Ingen en iogens van GIAN-
NONB wederlegd in zijne /i»« 
fiettióne tnoralie teologiche, 
Rome , (onder den naam van 
Keulen), 17.28, 2 d U in 
4.» Hel leven van GIANNO-
NE is in het haliaansch be
schreven door -den abt FER» 
NANDO PATJZINI en in het la-
tij n door FABUONI (;Vit.oe Uu» 
iorum *toin* 4.2)« 

••GUTTIN*. (JOANNES-BAPTIS-
T A ) , een Jésuit van Paler* 
•rno i« Sicilië, -te 'Rome. in 
1Ö72, in den ouderdom van 
72 -jaren overleden, «heeft 

•een aantal 'Verhandelingen 
en Treurspelen, ten gebwri-
'fce der Coliegien vervaar
digd-; maar zij» voornaamste 
'Werk is de Latijnsche ver
maling der 'Geschiedenis van 
het Concilie van Trente van 
PAMJAVICINI , Antwerpen * 
1672'en 1677,3 dl* in 4,«> 

* GIBBON f'EDUAR«),.een 
Engelsen geschiedschrijver, 
te Pudney, den 27 April 
1737 geboren, -vdlbragt zijne 
studiën aan >de Universiteit 
van -Oaaford. Dezelve waren f 
'niet -schitterend ; maar zij*» 
-smaak -voor de ernstige leeg-
oefeningen ^'herstelde ditver-
zuim weldra; bij voorkeur 
legde hij zich toe, tip de 
kennis der geschiedenis en 
vervaardigde reeds in den 
ouderdom van 15 jaren een 
ge»chiedkundjg werk., ten 

«hel voerende: de eeitwvan 
SBSOSTJIUS ; en het zonder
linge daarvan i s , dat hij, 
•de heldendaden van dien ver* 
overaar ter zijde stellende, 
zich enk-el tot de opga» 
ve van het tijdvak bepaalde, 
waarin hij bestaan heeft, ^a 
•de geschiedenis van de ver* 
anderingén 'der -Protestant' 
sche kerken door den onster* 
ielijken BÓSSUET, gelezon 
te hebben, hield tij zich 
overtuigd van de dwalingen 
van het protestantisme, «n 
hij zwoer-te f jonden, den •% 
Junij .de -anglicaansche 8ek« 
te af., om tot den schoot der 
Catholijke kerk terug » 
keeren. Naar Lausanne tot 
den Heer PAVIUT.ARD,

 een 

Frotestantschpredikant, ge* 
zonden, herriep hij wjne 

bekeering met dezelfde ge* 
makkelijkheid, al* hij had 
afgezworen, en keerde tot 
eijne eerste sekte terug, f' 
liever hij wasnochCatholiJs 
•noch protestantse», maareen 
twijfelaar, zoo als BAVLE, 
•ten minste hij heeft zu»« 
bewezen in zijne Gescfyte^' 
nis van het verval en «^ 
vndergang .van het R°,neii\ 
sche rijk. t iet schijnt, «a* 
hij geboren was., em RÜ6* 
inel onverschilligheid '*alv* 
zien; want hij legde-&f*elJr 
«en opzigte van wereldse11 

zaken, niet minder aan p 
dag, dan ten opzigtevafl die* 
welke do godsdienst betrap 
fen; door zijne liefde vo°r 
Mejufvrouw CURCHOIÏ, »at" 
Mevrouw NECKKBJI voor een» 



eügënbiik aan zijne -studiën 
onttrokken,, vormde hij- het 
ontwerp^ om met haaf in 
den echt te treden \., maas 
daar zijn vader zijne toestem» 
mlog tot deze verbindtenis 
weigerde,, ondepwierp hij 
zich > 'en in eenen brief r 
Welken hij ,aan Mejufvrauw 
CqncHO»- te dien epzigte 
schreef, eindigde hij na eeni-
ge uitdrukkingen Van Smart» 
aldus: Bei is daarom Mem 

Jiifvrbmv, da.fr ik de eer héb 
te 'Zijp* im zeer mtierda* 
nige- e^2. JJx). GIPRON. Hij, 
brak: eehig^n tijd zijne let- * 
terkundige weAczaamhedeiv 
af,, om eene minden vreed» 
zame loopbaan te volgen; hi}-
divnde eenigerv tijd-, onder
de krijgsmagt va» Hantps* 
fyirü j ;'• inaat zulks weldra, 
mpe-de, zij nde, zag hij van. 
'hst beroep 'der wapenen af» 
In 175$ begaf hij zich naat: 
Parijs» GIBBON had in 1761 
in het fransch in het .licht 
gegeven, eene Proeve over 
de beoefening der letterkim-
de;. dit werk, met even zoo 
veel zuiverheid en sierlijk
heid geschreven, als of de 
taal hem ^natuurlijk, eigen 
was, maakte in. Frankrijk 
veel opspraak; ook weed hij 
bij' zjftne komst te Parij & 
met eene buitengewone wel-
willendheid ontvangen. Na 
een driemaandse!) verblijf in, 
die hoofdstad , begaf bij zich, 
naar Lausanne, en na- een
jaar in die stad vertoefd te 
kebben, begaf hij sieh naar 

tw ... : -w* 
Rome, en liet i*• daar, dat; 
hg het eerste denkbeeld op
vatte, om 'de Geschiedenis 

; en- het verval der onsterfelij
ke stad te beschrijven. In 
1770 ïn Engeland teruggev 
komen-, bevond hij: zich, door 
den- dood zijns ,vaders» in 
het. bezit eener vrij aanzien* 
lijke fortuin* in 1774 kwafti 
hij in het parlement, en ge
durende den; geheelen tijd» 
dat hij exszitêing had, . vets. 
seheen; 'biji hooit op de tri-, 
hune» Vervolgens in het 

> ministerie van Lord NOUTJIJ 
geëmploijeerd-, . verklaarde 
hij zich tegen dé reg-tender* 
Anglo- Amerikanen. Vol» 
gens eeneaanteekening, ei
genhandig doo» den 'HêéK 
Fox op- «jen- exemplaar des. 
weiden van dea Heer GffiK 
BON ,, waarvan hij eigenaar, 
was-geworden, geschreven^ 
zou bijr openlijk. bij JBROOK* 
bevestigd hebben *- dat er» 
voor Èngeland-ni^tS te ho
pen was, indien men in den». 
Btaatsraad niet zes hoofdea 
deed v all on, en dezelve, tofr 
een voorbeeld in het volle 
parlement, uitstelde." In
dien-zulks waar i s , en-, het „ 
schijnt niet^ dat men er-aart 
kan" twijfelen, moet GIBBON 

: zijne geheele onverschillig
heid verloren hebben-, om 
zulke gewelddadige maatre
gelen voor te stellen , en het 
ware niet te wenschen ge« 
weent» dat bij-s »n, al zfjne 
zaken zoo veel. vuur aan den 
dag hadde gelegd; Voor veer» 
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tiêh dagen nam hij «enen j 
post aan in dien zelfden raad» 
dien van lord oftrade{lófd 
van den handel). Toen tij
dens de ongenade van Lord 
NORTH, het handel-bureau 
^as afgeschaft, verwijderde 
GIBBON zich geheel en al van 
de zaken, en hield zich en
kel met zijn groot Werk be
zig, de Geschiedenis van hei 
verval en den ondergang van 
het Romeinsche rijk. Het 
eerste deel was in 1276 in 
het licht verschenen, en had 
hem eene even zoo billijke 
als gestrenge kritiek op den 
hals gehaald; de Anglikaan-
sche geestelijkheid was in 
massa opgestaan, om eenen 
aanval tegen het Christen
dom gerigt, af te weren. De 
drie laatste deelen van het 
-werk, dat er zes in 4,w be
vat, kwamen in 1788 in het 
licht. Deze geschiedenis is 
t&Londenin 1797, in 12dl.n 
in 8.vo herdrukt (hetwelk de 
beste uitgave is), en te Ba
zel, 1797, 14 dl.n,'in'j9.yo"' 
Dezelve is in bijna al dé 
Europesche talen vertolkt» 
GIBBON had zijn ontwerp té 
midden der bouwvallen van 
Rome ontworpen, en dit eer
ste denkbeeld had hem zoo > 
danig getroffen, dat hij over
al niet anders dan bouwval
len zag. De prachtige ge-
denkteekenen, in de laatste' 
eeuwen opgerigt, het Vati-
kaan, de St. Pieterskerk, 
al de meesterstukken der 
genie in beeldhouw- en schil* 
derkunde, dit alles schemer

de Voor dé oogen van <3IB« 
BON; hij zag niet in Rom 
de hoofdstad der Christen* 
Wereld, het heerlijk verblijf, 
waar de doörlnchtigste aller 
godsdiensten haren zetel 
heeft gevestigd, hij zag zij* 
ne bouwvallen, en niets dan 
zijne bouwvallen. Metêene 
koele inborst en eerie onbe» 

I stendige verbeeldingskracht 
begaafd, kón hij de aandoe
ningen eener verhevene deugd 
niet bewonderen: slechts de 
buitensporigheden eener bar* 
baarschë magt, de groothe
den , de pracht, de misda« 
den zelfs, waren in staat, 
om zijne verbeeldingskracht 
te verleiden. Na zich beij-
vèrd'te hebben »•' om den held-
haftïgen moed der Christen» 
martelaars te yeicnedêren, 
vierde hij met -e, en groot ver
maak de woeste heldendaden 
van TAMEBLAN en der Ta** 
tareii. Over de oorzaken van 
den voortgang des Christefi* 
doms sprekende, geeft H 
als zoodanige op, de onver* 
draagzaamheid der Christe
nen , en de wonderen» va« 
welke hij echter het ge^g 
loochent, doch tevens a*"» 
dezelve de bëkeering &?' 
wereld toeschrijft. Een vij
and van het Christendom 
zijnde, schijnt hij hét H«* 
dendom te betreuren; •••<•"• 
verzekert hij ons zelf» r 
heigene, wat • hij aan Lort 
SHÉppiEïiD, ten öpzigte van 
de hekelingen schreef, waar
aan zijn eerste deel vw» 
blootgesteld geweest. * u e 
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eerste kefte j over welke ik 
eenigzins gemeenzaam heb 
gesproken* was eène nieü* 
•wigheid en ik Was aan' hét 
Heidendóift gehëfeht»" Mfett 
feëhöéft zich niet té Verwon
deren, dat zulke grondbe* 
ginselen, al degene tegen 
béAt in het harnas* joegen* 
die in de hoedanigheid fa» 
Christen nog belang Stelden J 
hij fond in de doctoren WA** 
SON, W H I ' Ï B . CnËféAffl» W*i 
TA&feR,- PaiÉSfWEÏ, Si*'* DA* 
•vip DitKiiMPtÈ ënMjt»ër1g> 
en nadrukkelijke tëgènsrlrè» 
vefsij en de veroedigsfchrïf* 
ten, ivölbé hij in Het lidht 
gaf, dienden enkel, otii de 
gestrengheid der eritiei déa 
te ftiëêi! te billijken. Déze 
Verwoestende grondbeginse
len zïjö: vóórnaihelijk: uitgé-' 
stYoóirt il» de 2&* éii 26«« 
Hööfddeèlen vftft het t*e fléëï; 
tië overige zijn öök iri den» 
zelfden gëèst geschreven. 
Geen enkel vast grondbegin
sel in dë zedeleer, fttfeb iën 
opzigte van al datgene heb-
bende, wat de harmonie eff 
den zamenhang der roaat-
Scheppij uitmaakt, heschoiiwt 
hij enkel dèn üitèrlijken 
schijn dérdihgèo, eti Stelt der* 
gëlvér wézenlijke verdienste 
tér zijde* Dezèonaekerheidj, 
deze verwarring in zijöe ge
voelens., wordt in hes ge-
héëlö werk bespeurd, en 
wen vindt er dat licht niet 
i n , hetwelk de genie uit êëtt 
onnoemelijk aantal daadza-
ken, ifree't te doen uitstra-. 

l én , ; nö'èh dat uitgebreide 
begrip , hetWeik in ëèn enkel 
tafereel, de aaneenschake
ling eéner ïnènigte gebeur* 
tenissen voorstelt, Ondank* 
deze gebreken; echter, zal 
dit gróote Werk in de nako
melingschap leven, ën indien 
het niet van de zuiverheid 
der grondbeginselen van GiB-' 
BÖNgetuigt, zal het toch al
tijd ëën gëdenltteëken van 
zijfiie kunde en zijne talenten 
zijn* De overige wérken 
vaft diéii gescfïièdRéhrijvër, 
zij» doef JLörd SfcÉstf'iEl/» 
vëéMttieMeh'm Mi;ïichtgegé-
Vèïï, orider Aéti titel Van Vèr-
iokillende iidérkèti tuft Gf/JJ1» 
Mök i rhet zijne Mèfii<H>ieti , 
JjótideUlSlêi GiBBON over
leed deftlö Januari} 1794, na* 
eeU langdurig £n Smartelijk 
Kiékhed te hebnèn gehad. 

•* GlBÉMN (Esfiü* 'AJJTÖ-
Niüs), ëéft schildW, den If 
Augustus 1739 te Aise 'in 
Provenee geboren» Bij stu
deerde tè iKöüwe** alwaar hij: 
zich gedurende tien jaren 
ophield.: Zijne voornaamste 
w-érkeh zijn: ACMILLMS , 
Mn éttöóm Scütiïander be-

, strijdende 't dat in 1ÏÖ9^ bij' 
; de Akadémiévan ParniaÜm 

den prijs behaalde j . het schil
derstuk öp natten kftlk, voor
spellende LnnFAVHkXVl, tè 
•Mdd&üdèïkottinkttjkq deiig-
deri ,. in hèt amphUheaier der 
geneeskundige Schooi ge
schilderd J een kolossaal beeld 
van HtGiA of de Gezond/leid, 

: 4 . 
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en zes beelden, voorstellen
de de been/iunde (Osteologie) 
de aderleer [angiologie) enz, 
andere schilderwerken op nat» 
ten kalk, uitgevoerd in de 
militaire school, in de Ca-
pucijner-Kerk der Chanssée 
d1 Antin enz. GIBELIN heeft 
onderscheidene niemorien en 
verhandelingenïn hetlichtge-
geven; onder de laatste voert 
men aan, zijne Verhandeling 
over de noodzakelijkheid, 
om de nabootsende kunsten 
te beoefenen, Versailles, 
(1799); en onder zijne me-
moriën , betrekkelijk eenige 
oudestandbeelden en vlak ver
hevene beeldwerken, merkt 
men datgene op,' hetwelk ten 
titel voert: Over den oor
sprong en de gedaante van 
de vrijheidsmufs, Parijs, 
3796, hetwelk doet vermoe
den, dat de schrijver zich 
bezig houdende met naspo-
ringen over het teeken , dat 
de revolutionnairen onder
scheidde jer de grondbeginse
len niet van afkeurde. 

GlBERT (JOANNES-PETRDS), 
te Aix in 1660 geboren , ont
ving den doctoralen hoed in 
de regts- en godgeleerdheid 
aan de universiteit dier stad. 
Na gedurende eenigen tijd 
in de seminarien van Tonton 
en Aix te hebben onderwe
zen , begaf hij zich naar de 
hoofdstad. Een vriend van 
de afzondering en de studie 
stijnde, leefde hij te Parij» 
als een ware kloosterling. 
Zyn voedsel was eenvoudig 

en matig, al zijne handelin
gen ademden de evangelische 
eenvoudigheid en opregtheïd. 
Hij'weigerde bestendiglijkal 
de beneficien, welke men 
hem aanbood. Hoewel hy on* 
der alle kerkelijke leeraars 
des rijks het meeste geraad* 
pleegd werd," eti het werk
zaamste was , leefde en stierf 
hij arm in 1736. De voor
naamste vruchten zijner ge
leerde pen , zijn : 1.° .ffl* 
moires etc. (Verhandelingen» 
betrekkelijk de H. Schrift i 
de Schoolsche godgeleerdheid 
en de Kerkelijke geschiede' 
nis), Luxemburg, 1710 > fo 
12.mo, dat niet vervolgd 
werd. —%°Institïiüonnte 
(Kerkelijke en benejicialep' 
stellingen volgens de grond' 
regels van het algemeen f egt 
en de gebruiken van Frank' 
rijk.) De2.èuitgave, tnetbe' 
langrijke aanmerkingen ver* 
meerderd, uit de meinoriêo 
der geestelijkheid geput» i? 
van 1736, 2 dl;« in 4.t0 " 
3.° Canonieke Consultatie 
over de Sacramenten ito j ' 
algemeen en in 't bijzonder 
1721. 12 dl.n in 12.n")-" 
4.° Traditionele {Overleve
ring ofGeschiedenis der WK 
ten opzigte. van het.Sacrf" 
ment des Huwelijks)* ^fJ' 
3 dl.n in 4 w Hij toont door 
eena onafgebrokène opvol* 
ging, der geloofwaardigsf 
gedenkstukken zoowel «» 
het Oosten als uithetWes* 
ten aan, dat dit onderwerp 

steeds aan het 
kerkelijk regts-

gebied is onderworpen ge" 
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weest. Deze bewijsgronden 
uit het gezag ontleend, ko* 
men daarenboven naauwkeu- > 
rig overeen , met het licht 
.eener gezonde rede , met ab» 
Ie denkbeelden des christen
doms en met de belangen der 
burgerlijke maatschappij. »'Ik 
heb gesidderd , zegt een wij
ze en geleerde protestant (de 
heer DELUC) ,' ik heb gesid
derd , telkens als ikopeene 
wijsgeerige wijze over het ar
tikel des huwelijks heb hoo» 
ren handelen. Hoe vele wij
zen van zien , hoe vele stel
sels , hoe vele hartstOgtén 
worden er- niet in het werk 
gesteld ! Men zegt ons, dat 
de burgerlijke wetgeving er 
in moet voorzien; maar is 
deze wetgeving dan niet in 
de honden der menschen, 
wier denkbeelden en grond
beginselen veranderen, of te* 
gen elkander inloopen? Be
schouw' de bijkomende zaken 
Van het huwelijk, die aan de 
burgerlijke wetgeving zijn 
overgelaten; beoefen bij de 
verschillende natiën en in de 
verschillende eeuwen, de 
veranderingen, eigenzinnig» 
heden, en misbruiken, die 
er in geslopen zijn 5 en gij 
zult gevoelen , hoe het met 
de rust der familien en die 
'der maatschappij zou gesteld 
zijn, indien de menschelijke 
wetgevers er de onbepaalde 
meesters van waren.- Het is 
das zeer gelukkig, dat wij 
in dat wezenlijke punt, eene 
Goddelijke wet, die boven 

het gezag der menschen ver
heven- i s , bezitten. Indien 
dezelve goed is, zoo laat er 
ons voor zorgen, om dezel-
ze aan gevaar bloot te teteb» 
len , door haar eenë andere • 
bekrachtiging • dan die j der 
godsdienst te geven. Maar 
er zijn een aantal babbelaars, 
die beweren, dat zij. verfjoei-
jelijk i s ; het zij zoo: maar 
er" is ten minste een eyeri 
zoo groot aantal, die verze
keren , dat zij wijs i s , en 
die men niet van gevoelen 
zal doen veranderen. ,j*Zïe ' 
daar dus de bevestïgingWan. 
hetgene, wat ik beweer, te* 
weten, dat de maatschappij 
zich bmtrent£dat punt zou ver-
deelen, volgens hetoverwigt 
der gevoelens in verschillen- : 
de plaatsen. Dit overwigfc 
zou alom de oorzaken veran
deren , die dé burgerlijke wet
geving onbestendig maken-, 
en dit groote onderwerp j dat 
tot het geluk en de ruit der 
maatschappij de eenparigheid 
en de standvastigheid vor- * 
dert, zou het gestadig on
derwerp der hevigste geschil* 
len zijne De godsdienst heeft: 
dus de grootste weidaad aan 
het menschelijk geslacht be
wezen , door het huwelijk or»-< 
der eene wet te stellen ,'. on
der welke de eigenzinnigheid 
der menschen verpligt is te 
buigen; en dit ishet|eenige 
voordeel niet, hetwelk men 
uit eene zedekundiges grond-* 
wet trekt, welke het hun niet 

I geoorloofd is , aantèranden. 
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» (Leitres sar V hist. de la 
tetre et de l' homme, torn'. 
1. p. 48 ) . - 'Z i e . DoMiNis, 
ESPB$CE , QSBBAIS > LAU* 
Nor,. PoTRtER. — ;5.° Cor
pus juris canonici per regu-
las nalurall ordine dispost* 
*a*,1737, 3dl.ninfol. Deze 
met overleg zamengestelde 
Compilatie* is zeer gezocht 
geweest, en wordt zulks nog. 

• GIBBRT (BAI/THASAR) , een 
bloedverwant van den voor* 
gaattde, werd zoo als hij te 
Ata;, in 1662 geboren. Na 
gedurende 4 jaren te Beaiï* 
vais de wijsbegeerte te héb
ben onderwezen, verkreeg hij 
eeneti van de leerstoelen dér 
rhetorica van het collegie 
Mazarin, en bekleedde dèn* 
zelven gedurende 50 jareft 
niet even zoo veel ijver als 
naauwgezetheidi De unirer-> 
«Heit van Parijs > die hij 
door zijne talenten vereerde, 
en welker regtenr hij bij el* 
t e gelegenheid met veel vuur 
verdedigde, droeg hem on-* 
dersebeidene malen het rec
toraat op. In 1728, ' l iet 
hem het ministerie eenen 
leerstoel der welsprekend» 
heid in het koninklijk col-
legie, openstaande door het 
overlijden van den abt Cöu* 
TUBE, aanbieden; maar hij 
meende denzelven te moeten 
van de hand wijzen. In 174Ö 
deed hem zijne handelwijze 
togen de bulle Unigenitits 
timt Atixerre verbannen. Hij 
overleed te Régennes, ten 
huizede» Bisschops, inï74l. 

Men heeft van hém óhdefr. 
schcidene Wérken, ondéf 
welke men onderscheidt: 1,* 
La Rètkongtieetó ( Dè rk' 
torica, of 4e regel* der wel-
'sprekendheid), in l'2m, 
een Wérk dat door de dag. 
bladschrij vers , op eene ovef• 
dreven e wijze is geprezen. 
Een bekWamo lettérkufidigê 

1
Welke dit Werk zal lezen. 
Zal er échter öp zijn hoogst 
niet anders ïn vinden dan 
eene compilatie der Rkeio-
riea van ABisïóTÊiiESj vaft 
die van HERMOGENESJ vali 
het boek des redenaar» w 
CICËRÓ , efï der redenèerkun» 
dige instellingen van QÜIN-
ïlLfANüsi Het is Waar, dat 
ér véle orde in heërschtf 
dat er geleerde aaiitneriun» 
gent en vele aanhalingen itt 
voorkomen | maarv onderwij
zende Wèrkéffy vooral va» 
dezen Stempel, Vofderen 
daarenboven smaak, criiiek>. 
Wel voörgedÊagenè inzigten, 
én voornamelijk éêtte uitge
zochte rangschikking der 
woorden, geséhiktom sirfaak 
Qjt te wekken voor degröntf* 
regel** welke dé MlirijVcJ 
ingang Wil dóéfi viffden* P» 
is juist hèl zWökké gedeelte 
dezer" rhëforiéa. De ;*#.• 
défzelve.' is • - öti Wij dloöpig > 
dan Verward, én steedszori* 
der eig'éndommelijk karakter. 
— 2. a Jugèfoëtis ëte- (&' 
i>oetens dëf geleerden émet 
«fe séhrijmrs, die de tlietv* 
rim hellen behandeld), 3 dl»" 
in I2.mj> 0 j É \ë éetiè tér-

«ameling van alhetgene»^»* 
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ér belangrijks over de rhe. 
torica is gezegd, van ARIS-
TOTEIJES tot op onze dagen. 
Dit werk verre verheven bo
ven de Jugemens! etc. van 
BAUXEi? (zie dat art.) zoo 
wel met betrekking tot den. 
inhoud " als tot de vorm , 
heeft echter minder opgang 
gemaakt 3i° Observations etc 
Vrij naauwkeurigé Aanmer
kingen over de Traite des 
études van ROLLIN. Dit is 
een' boekdeel in 'JËÜjJno', Van 
van bijna SOQblzv i met even 
voo vele levendigheid als 
Bescheidenheid geschreven* 
ROLLIN beantwoordde dezelve 
in korte woorden; GIBERT gaf 
hein een wederantwoord: maar 
deze kleine pennenstrijd ver
brak de banden niet, welke 
de beide beroemde antagonist 
ten vereenigdenj door hen, uit 
hoofde van den' diaken PARIS , 
aan elkander të verbinden» 

GlBERT (JOZËFBAI/THASAR), 
neef van den voorgaande, 
te Aix in Provehce, in 171t 
geboren, advokaat bij het 
parlement van Parijs, lid 
der akademie van opschrif
ten , secretaris van den boek
handel en de boekdrukkérij 
in Frankrijk^ overleed den 
12 November 1771, den roem 
van een geleerd maa nala»" 
ten de. Men heeft Van hem* 
1.° Lettre etc. {Brief aan 
den heer FRMRET over de 
oude geschiedenis), 1741 v 
in l2.«no __ 2.° Mémoiret 
etc* {Memorien, om ie die
nen tot de geschiedenis der 

Galliërs en van Frankrijk),-
Parijs, 1741, in 12.W0 J A -
CÓBUS MARTIN , een benedic
tijner, heeft eene critiek de
zer memorien geschreven', 
onder den titel van geschied* 
kundige ophelderingen övcf 
de keltische en gallische 
oorsprongen. —.3»° Lettre 
etc. (Brief over de iijdre* 
kening der Babyloniè'rs)i * 
1743 in 8.vo w 4.° Tableau 
etc» (Tafel der oude af* 
standsnietingen), 1756^ —i 
5»° Een aantal verhandeling 
gen. in de memorien der aka* 
demie van opschriften» 

GlBERTI (JoANNES 3VÏA.T-
THEUS ) , een godvruchtige 
en geleerde Bisschop van 
Verona, te Palernlo in 1495 
geboren, werd door de Paus* 
sen LEO X en CLEMENS VII 
in géwigtige aangelegenhe* 
den gebruikt. Hij was de 
natuurlijke zoon van FRAN-* 
CISCÜS GIBERTI, een Genu^ 
ees, admiraal der pauselijke, 
zeemagt. Hij bestaurde zijn 
diocees met zulk een en ij
ver, zoo vele wijsheid en 
voorzigtiglieid, dat de hei
lige KAREÏt BORROMEÜS en 
Verscheidene andere bis* 
schoppen, dezelfde ordon-
nantien in hunne kerken in* 
voerden, welke GIBERTÏ in 
de zijne had. aangenomen. 
Hij overleed in 1543, doof 
zijne kudde betreurd, aan 
welke hij door zijne deugden 
tot een voorbeeld, en door zij
ne uitgebreide liefdadigheid 
tot eenen vader verstrekte. 
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De geletterden verloren in 
hem genen beschermer Gi-
BKRTI had eene drukpers in 
zijn paleis, tot de uitgave 
der grieksche kerkvaders. 
Het is van daar, dat in 1529, 
die Homiliën van den H. 
JOANNES CHBYSOSTOMÜS over 
den H. PAULUS in het Jicht 
verschenen, welke om de 
naauwkeurigheid en schoon
heid der letters, zoo zeer 
op prijs wordt gesteld. Zij
ne, latijnsche werken zijn te 
Ostiglia, in 1740, in 4.» 
in het licht verschenen,. 2*e 
en zeer schoone uitgave. 

GIBIEUF ( W I L L E M ) , doc
tor der Sorbonne, te, Bour* 
ges geboren begaf zich in de 
congregatie van het Oratö~<-
rium. Hij werd algemeen-
Vjkaris van den Kardinaal 
DR BÊRULLE, en overste der 
karmelieten in Frankrijk, 
Hij overleed in 1650 in 
Saint-Magloire te Parijs, 
Men heeft van hem onder
scheidene werken, onder an
deren eene latijnsche verhan
deling over de vrijheid van 
God en hetschêpset, 1630, 
in 4 K> Hij onderwijst in de 
dezelve zaken, diemetdwa-r 
lingea schijnen overeenteko-
men, in JANSJBNIÜS veroor
deeld, zoo als zulks getuigt 
IZAAKHABERT , Bisschop van 
Valres, in zjjne Godgeleerd
heid der Grieksche kerkva
ders, blz. 148. Men kan 
echter verzekeren, dat hij 
opregtelijk de waarheid be
minde. Zoodra hij wist, dat 

jj de heilige Stoel de leer Van < 
den Bisschop van Iperén had 1' 
veroordeeld , hield hij geen? 
gemeenschap meer met de» 
gene , welke dier partij bier ; 
ven toegedaan, zoo als zulks ! 
blijkt uit eenenrondgaandeft j 
brief, welke hij" in 1649 aan I 
de Karmelieten schreef. HIJ. 
was de boezemvriend van j, 
DESCARTES en van patet 
MERSENNE. 

* GIBRAT (JOANNES BAPTIS» 
T A ) , in 1722 te Les Cétf 
nes bij Cordes, in het bis
dom Taf bes, geboren, begaf 
zich zeer vroeg in de Con* 
gregatie der christelijkeleet, 
alwaar hij tot het onderwijs* 
en later tot het bestuur.va» 
een seminarie gebruikt werd» 
In het begin der omwente' 
ling, welker grondbeginselen; 
hij aannam, werd hij P* 
principaal van het colleg"* 
van Castelnaudary benoemd* 
Hij onderwierp zich aan o? 
burgerlijke constitutie de» 
geestelijkheid, en nam ker
kelijke bedieningen aan. On
danks echter deze acte van
onderwerping. Werd hiJ.S?/ 
vangen genomen en vervolgd * 
aan de vrijheid teruggevent 
bleef hij der constitutionele, 
partij steeds toegedaan. «' ' 
BRAT overleed te Castelnaü* 
dary, in December 18<>5'! 

De door hem nagelaten? wer
ken , zïjnrl:6 Géographieet^' 
(Oude e.n ongetóijde AafA* 
rijkshtinde), 1790, 4 dl;0»* 
l2.mo __ 2.° Géographte?0" 
derne (Nieuwere AardrijMê 
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c kmdèj tleaselve 'hééft sseVen 
uitgaven gehad. ^ 3 ° Een 
•nieuw MUiVLal^anJlet Bis-
dpmTarbes. ^-; 4.° Eén Ri
tuaal van. Aleth. ~ 5.° Men 
Missaal en een Brevier vootf 
hetzelfde diocees.'••—< bfHytttr 
««mera vóór de kerkelijke ojfi-
eien, en een officie VQQJT eèn 
eeuwigdurend ieest.» door; een 
concilie Van constitutionele 
Bisschoppen, ter gedachtenis 
van de herstelling^ der eer-
dienst ingesteld; maar hét 
eeuw| gdurend feest is .nooit 
gevierd en het officie bij ge
volg nutteloos gebleven,1 , 

' , GIBSON (EBMOND)J een 
geleerde Engelschman, in 
16Ö6 geboren, Bisschop van 
Miicoin iri 1715 , ya« /JOMV 
den in I72G, is .den ,6 Sep
tember 1748 overleden. Hy. 
heeft zich meer onderschei
den, door met aanteekeniij-
gén verrijkte uitgaveii ; en 
vertalingen van goede Wer
ken , dan door* zijne: eigene 
voortbrengselen. Men heeft 
hém te 'danken: l.o Cfironi-
eon Saxonieunt, a @B$.ÏST<) 
nato ad aftnum 1154* Oxr 
ford, 1692, in 4«to Deze 
nuttige en belangrijke kro-
aijk van Engeland in de Sak
sische taal geschreven, is 
door GIBSON ia bet latijn 
vertaald. .— 2 o Nagelatene 
viérken van BEXDBJK SPEL-
•MAN: (zie dat art.) — 3*° 
Groot•Britannië van Gamb-
den, inbetEngelsch vertaald 
met bijlagen, Londen 1722, 2 
41*n in foU en 1772—4." Ca-

talogns der /handschriften 
der bibliotheken van Teni-
son en Dugdale* Oxford, 
1692, in 4iW ,^_ 5.° Codeer 

jiiris ecclesiastici anglicani, 
1713, in fol. 

:•:•;.. Gié (de maarschalk DE)Ï -*• 
1 Zie'- ïtoiiAN. , 

GlFFEN (H«BERTUS fAN) of 
GIPHAWUS , een regtsgeleerde 
te Buren in Gelderland, in 
1534 geboren, on derwees niet 
veel, roem de regtsgeleërd-
heid te Straatsburg, Altorf 
ett Ingolstdd; dé-hertog van 
Beyeren stond hem niet toe, 
om in die stad te onderwij
zen , dan nadat hij fiét Pro» 
testantïsuius had afgezworen. 
Keizer BunoiiP I I . , die hem 

| aan het hof beriep, vereerde 
hem met den titél van rjjksraad 
en referendaris. GiFFEN,Qver*. 
leed hoog bejaard te Praag, 
in 1624. Men heeft van hem-
Commentarien, over de ze-".' 
deleer1 en de staatkunde van 
AKISTOTËXES , in 8.vo; over 
HOMERUS, LUCRETIÜS , en 
verscheidene regtsgeleerde, 
werken, onder welke men 
onderscheidt zijne Aantëeke-
niïigen op de Instellingen 
van JUS,TINUNÜS. Deze ge
leerde werd meer dan eehs, 
en vooral door LAMBINUS van 
letterdieverij beschuldigd; 
maar dit is een verwijt, dat 
men aan; bijna al de Com
mentators kan doen, en men 
ziet n ie t , dat GIFFEN *uik* 
meer Verdiend heeft dan een 
ander. 
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GIPFORD (WILLEM), aar tg*, 
bisschop van Beims, in 1629 
in den ouderdom van 76 ja
ren overleden, is de schrij
ver van het werk getiteld : 
Calvinos Turcismus, dat te 
Antwerpen in 1597, in 8.v° 
in • het licht verscheen, onder 
den aangenomen naam van 
WILLEM REGINALD. Hetzelve 
maakte veel geruchts, en de 
Hugenooten waren er zeer 
ontevreden over. 

GlGADLT (BERNARDINUS) , 
markgraaf van Beliefond, 
landvoogd van Vincennes en 
maarschalk van Frankrijk, 
was de zoon van HENDRIK KO-
BKBX GIGAULT, heer van Bel-
lefond en gouverneur van 
Valogne. Hij onderscheidde 
zich in verschillende gele* 
genheden , onder LODEWIJK 
XIV., die hem in 1668 den 
maarschalksstaf gaf. Hij 
voerde in 1684 het bevel over 
het leger in Kataloniè', en 
sïoeg de Spanjaards. Hij 
overleed in 1694, indenou-
derdom van 64 jaren. •*- GI 
GAÜLT DE BELLEFOND (JACO* 
BUS BONNE) , bloedverwant 
van den voorgaande, was bis
schop van Bayonm in 1735, 
aartsbisschop van Artes in 
1741, en van Pari)'* in 1746. 
Hij overleed in 1747 aan de 
kinderziekte. 

GIGGEI (ANTONIÜS), priesi 
ter van de congregatie der 
Oblaten, 'léeraar van het 
Ambrosiaansch collegie te 
Milane, in 1632 overleden 

is bekentTdoor een Thetmh 
nu linguts arabica, 1632, 
4 dl.n in fol., zeer op prijs 
gesteld. Nog is hij de schrij-
ver eener Latijnsche verta* 
ling van een Comnientarium 
van drie Rabbijnen, op dë 
Spreuken van SALOMON, Jftt 
lane, 1620» in 4.to en van ee« 
ne Chaldeeuwsche en Targti* 
mische Spraakkunst, welk» 
men in handschrift in de bifclit 
otheek van Milane bewaart» 

GIGM (HIEROKYSIUS), ecu 
bejroemd Italiaarisch dichte* 
te Sienna den 14 Octobet 
1660geboren, bragt eenaan
tal tooneeïstukken op muzijk» 
gewoonlijk uit gewijde an* 
derwerpen ontleend, zoo als 
de Heilige GEHOVEVA% •«*.• 
Moeder der Machabeërs^de, 
Marteldood van den heilige® 
ADRIAmrs, enz. Deze stuk
ken vonden in het algemeen 
veel bijval. Hij gaf ook Mij-
spelen in het ' l icht , onder 
welke men vindt Don P*f°* 
ne, eene navolging van den 
TARTUPFE,van MOLIÈRE: « « 
vrij ontijdige stuk, vi/erd door 
de letterkundigen geonfj* 
seerd, en de s c h r i j d ' ,dlJ 
hetzelve op hooger prijs ha« 
willen stellen, dan het ne» 
keldicht van MOLIÈRE, «'erd 

door gezagvoerders be"sPf' 
Htj. leverde «ene volledige 
uitgave der werken en brie» 
ven van de H. CATHAft»«A 

vatn Sienm. GIGLÏ onder' 
wees niet roem de Toskaan-
sche letterkunde *e Sie*1*"' 
en wa* lid van de beroe"*"* 
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ate akademiën van Jtaliè'. 
Deze dichter overleed den 4 
Janunrij 1722* 

GIL »K FBEDERIK (FRAN-
CISCUS), een Doniinikaner, 
zendeling in Tmguin of To»-
§Wif» , vond ,. bij zijne aan
komst in 1735» in het wes* 
telijke gedeelte van dat ko
ningrijk, twintig duizend 
Christenen, die door de 
zendelingen zijner orde ge-? 
doopt waren. Hij legde zich 
dadelijk tqe5 om/ in dezen 
nieuvyen wijngaard des Hee-
ren met de grootste zorg te 
arbeiden; maar in 1737door 
«enen konse (Sineesch pries» 
ter) in hechtenis genomen , 
werd hij in het volgende jaar 
tan dood veroordeeld* De 
uitvoering van dit vonnis, 
Werd lang uitgesteld. Men 
wilde hem het leven schen
ken , mits hij slechts ver
klaarde , dat hij enkel in 
hoedanigheid van koopman 
in Tongmri' was gekomen. 
Maar daar deze verklaring 
eene logen Was, wilde hij 
niet gedoogen, dat een ander 
dezelve in zijnen naam.deed. 
De afgodendienaars verwon
derd over den ijver, welken 
de missionaris voor don mar-» 
teldood aan den dag legde, 
konden zich niet onthouden 
van ujtteroepen: Andere men* 
SQhen verlangen te leven, 
€ti deze haakt enkel naar 
den dood* Daar niets in staat 
was, om de standvastigheid 
van pater GIL aan het wan
kelen te brengen, wcril hij jj 

den 22 Janüarij 1744onlJho6fd. 

GlLBEBT of GlLBER-M!S(ffei-
lige), eerste abt van Neuf» 
Fontaine» in Auvergne van 
de orde van Premonstrateit, 
was een edelman, die ter 
kruisvaart toog, met koning 
I4ODEWIJK den Jonge i dien 
hij in 1147 naar Palestina 
vergezelde» In Frankrijk te
ruggekeerd j omhelsdeihij met 
PETRONILLA , zijne echtgenóo-
te, hetkloosterleven, en sticht
te in 1151 de abdij van Neuf» 

fontaines, in welke hij in 
het volgende jaar overleed. 

GlLBEKT of GlLBEB TUS , abt 
van Citeaux, was «en E n -
gelschmanji hij onderscheid
de zich zoo zeer door zijne 
kunde en zijne godsvrucht, 
zoo in zijne orde, als aan de 
voornaamste universiteiten 
van Europa, dat hij bij ge» 
naamd werd de Grooteen de 
Godgeleerde. Hij o vérleed te 
Citeaux in 1168, verschei
den godgeleerde en zedekttn- * 
dige Schriften, nalatende. ' 

GlLBERT of GlLBERTPS VAN 
SIMÉRINGHAM ,' stichter van 
de orde der Gilbertijnen in , 
Engeland, te Jjincólti in 1 
1104 geboren, maar oorspron
kelijk uit JNormandijè", was 
peniientiarint *, en hield ee- -
ne school om de jeugd te on
derwijzen. Hij overleed zeer 
bejaard in H89 , na behalve 
zijne orde, verscheidene zie-
kenhuizen gesticht te heb
ben. De heilige BBBNAR0O» 
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beminde en achtte hem» 

GlMERT of GlLEERTUS, 
bijgenaamd de Engelsphe, 
is de eerste zijner natie, die 
over de praktijk der genees
kunde heeft geschreven. Hij 
had . veel gereisd , en zulks 
op eene nuttige wijze. Hij 
kende ., de geneeskundige 
kruiden, derzelver deugden 
en eigenschappen. Zijne 
Beknopte Verhandeling óver 
de geneeskunde, strekt daar
van ten bewijze. Er bestaat 
eene uitgave derzelve van 
Geneve , 1608, in 4.'o en 
in 12.mo 

GIIIBEBT (GABRIÖT,), een 
Parij ssenaar t secretaris der 
commandementen van de ko
ningin CHRISTINA. van Zwe
den ,, en derzelver resident 
in Frankrijk, verzamelde in 
die posten, weinig schatten. 
Hij zou in de behoeftigheid 
gestorven zijn, indien HER-
VARD , een Protestant, zoo 
als hij, hem op het einde 
zijner dagen niet eene schuil
plaats had verleend. Men 
heeft van GIMJERT, Treur
en Zangspelen'en verschil
lende Gedichten, de kunst 
om te behagen, een dicht-
stuk, in 1661, in 12.mo in 
het licht gegeven. Men vindt 
eenige goede dichtregels in 
hetzelve; maar in het alge
meen zijn die voortbrengse
len beneden het middelmati
ge. Het tijdstip van zijnen 
dood is met geene zekerheid 
bekend ; maar men weet, dat 

hij in 1680 niet meer leefde, 

^ILBERT DEI.A. PORREE,— 
Zie PORREE. 

GIMERT (NICOLAAS JOZEF • 
liAURENTius), in 1751 te 
Fontenoyfle - C/tdteau, bij 
Nancy, van brave maar on» 
gegoede ouders geboren, 
kwam zeer jong te Parijs, 
met oogmerk, om zich aan 
de letteren toetewijden, en 
met geleerde mannen in ken
nis te geraken. Zijne eer» 
ste schreden, in dè letter
kundige loopbaan verraadden 
eenen , dichter. Te midden 
der ongestadigheden van zijn 
dichtvuut, ontdekte men de 
ware begaafdheid- De Acht
tiende eeuw, zijne Verdedi
ging, de Oden'op het laat
ste Oordeel, op het JuUtei 
op de Reize van MoifsreVR 
in Pièmónt en eenige ande
re» regtvaardïgden de hoop» 
Welke hij gegeven had. In* 
dien van den eenen kant» 
de vijanden , welke hij zien 
door zijne hekelingen op de" 
hals haalde, zijne verdien
sten al te zeer beknibbeld 
hebben , Z o o hebben van den 
andere kant, waarlijk on pa*' 
tijdige personen , zich beö" 
verd, om aan zijne gedich
ten eene billijke schatting 
van achting toetebrengen. 
Zijne verkiaardste vijanden» 
hebben hem niet kunnen be
twisten stoutheid in de denk
beelden, eene uitstekende 
dikwerf nieuwe wending« 
eene krachtvolJe manier 'm 
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Ket onderwerp van het ge
dicht. Een ijveraar voorde 
goede grondbeginselen zijnde, 
vatte hij enkel de pen op > om 
de zwakheid en de vermetele 
stelsels van den verdwaalden 
mensch te hekelen. Onbe
kwaam , om zijne verontwaar
diging te vermommen, schonk 
hij den slechten werken gee-
ne genade, en kon in de be
roemdste schrijvers den schijn 
zelfs niet dulden eener dwa
l ing, die inbreuk maakte, 
op de heiligheid onzer leer
stellingen. Hij is te Parijs, 
in 1780 overleden , aan dé 
gevolgen van eenen val van 
het paard, die hem eene soort 
van ïjlhoofdigheid veroor
zaakte , gedurende welke hij 
eenen sleutel doorzwolg, het
welk zijnen dood bespoedig
de. Bovenmate door den haat 
getroffen, welke de zooge
naamde wijsgeeren hem toe
droegen, en door de vrees 
voor de kuiperijen, welke zij 
met zoo veel kunst en geluk, 
tegen diegene in het werk 
stellen , die het voordeel of 
het geluk niet hebben, van 
zoo als zij te denken., ver
beeldde hij zich, dat de ge-
heele wereld tegen zijnen per
soon zamenspande, alles baar
de hem verdenking. Onge-
voelighjk heeft deze onover
komelijke angstvalligheid, 
zijn leven uitgeteerd, en hem 
in het graf gevoerd, Tot op 
den oogenblik van zijn ver
scheiden , had hij onophou
delijk de troostrijke woorden 

XI. DEBU 

in den mond» ons door de 
godsdienst aangeboden. Zijn 
laatste werk is eene Omschrij
ving van den;40.steiiPsalm, 
waarin hij zijne bekommerin-
gen uitdrukt, en de geesten 
bezweert, die hem kwelden» 
Hij heeft verscheidene malen 
bij de akademie naar dicht
kundige prijzen gedongen, 
maar moest altijd de onaan
genaamheid ondervinden , van 
stukken te zien bekroonen, 
die, volgens het oordeel van 
onpartijdige letterkundigen, 
verre beneden de zijne in ver
diensten waren. Zijne werken 
((Euvres) zijn te Parp's, 1788, 
in 1 "dl» in 8.vo, en later, in 
1802 in 2 dl.n, 18.«i° gedrukt. 

* GlLBERT (FBANCISCUS H Ï -
liAKius), een kundige vee
arts , te Chaiellerautt in 1757 * 
geboren, kwam in het insti
tuut bij de eerste oprigting 
van hetzelve , en werd geko
zen , om de landbouwkundige 
inrigtingen van Sceaux, Ver-
sailles en Rambouiltet te be
sturen. Na de vernietiging 
der beide eerste, wijdde hij al 
zijne zorg aan diegene toe , 
welke alleenlijk tot opvoeding 
van schapen van spaanschras 
bestemd bleef. Vol van eene 
edele belangeloosheid, werd 
hij in zijne werkzaamheden en
kel geleid, door het verlan
gen, om aan den voortgang en 
de volmaking van den fran-
schen akkerbouw medetewer-
ken, en het algemeen welzijn 
te bevorderen. IJoor het DU 

K 
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' rectorium naar Spanje gezon
den, om er eene keüZè van 
schapett te doen, zag hij zich, 
op den oogenblifc dat hij ver
scheidene fcoopeh had geslo
ten , door zijn bestttur" ver
laten , en van de nóodige fond
sen verstoken, om dezelvete 
kunnen bestrijden. Door ver
driet overstelpt, werd hij 
ziek, ëh overleed den 8 Sep* 
tember 1800, in een dorp van 
{{aslilië. Onderde door hem 
jiagélatene werken a merkt 
Inen voornamelijk op : * 1.° 
Traite etc. {Verhandeling o-
ver de kunst-weiden^ Pary$, 
1790,1802, in 8*vo *-' 2.? Jn-
slrvetionsete. (Ondërrigtiiir 
gen over•"degeschiktstemid
delen , «ff» de voorifeling der 
schapen va<n Spaansiflb ras te \ 
bevordèfen , en om dit ras in \ 
. deszelfs geheele zuiverheid te 
behouden), 1797, hj 8.vo 
•Door zijne nasporïngen en ta
lenten geraakte hij bij onder
scheidene geleerde genoot
schappen van iSarojpa bekend, | 
die hem met vijf gedet&$>eM-
uingen vereerden. . 

* GnUBEET (NiCOt.AAS-AXiA-
•NUS) , een Zendeling , gebo« 
ren te Smnt-Iffaïo, den 31 
Maart 1762. Zich aan de 
vroeiffdemissiën willende toe
wijden , kwam hij te Parij's, 
en ging in hét te dien ein
de gestichte Seminarie; maar 
zijne gezondheid noodzaakte 
hem, om van dat ontwerp 
af te zien, hij keerde naar 
zijn diocees terug, waar hij 
in den ouderdom van 23 ja'. 

ren do Priesterlijke wijding 
ontving. Achtereenvolgend 
Vicaris, daarna bedienend 
Pastoor van de parochie van 
Saint'Peru, vervolgens Vi
caris van Saint-SaitVeiur van 
Dinafttj nam hij ëénigen tijd 
daarna dezelfde bedieningett 
te SoHéiin waar. Hij ver
ving in 'fcijne pastorie de» 
Heer AÏ.AIN, toen die Her» 
der tot afgevaardigde bij da 
Staten -Géneraal verkozen 
was« Weldra barstte de ver
volging tégen de Kerk uit; 
de Abt GriMERT, geweigerd 
hebbende, om den bufgerlij* 
ken eed afteleggen, werifln 
dó gevangenis. opgesloten, 
waarin hij éénige maanden 
verwijlde.' Toen men hem 
de vrijheid ieirug gaf > stal£ 

hij haar Engeland over 5 
wenschende, om zieh in oé 
uitoefening zijner bediening» 
nuttig te maken , leerde «9 
de Engelsehë taal. De"AW 
GILBERT had zijne wortirtgw 
Whitby gevestigd, waf MJ 
slechts wéinig Catholijken 
vond. Door zijnen ijver voor 
de Godsdienst bezield, t o ^ -
de hij er eene kerk en pas
torij ; en na verloop van ze» 
ven jaren haa hij & v e r ' 
troostïng van eenë even s»° 
talrijke als bloeijende verga* 
Sering te hebben ge*"01"' 
Omtrent dit tijdstip kwal™ 
hij in 'Frankrijk ter»?, g 
was de eerste, die eengoe° 
voorbeeld gaf, door zich *«>" 
Tiet godvruchtige werk *«* 
Zendingen toetewijden. W 
na alle parochi^n v*n ** 
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omstreken van Saint-Malo 
hadden genot van deze wel
daad ; de . Abt GILBERT be
stuurde evenzeer de Missiën 
van Saint-Pol-de-Jjeon> van 
Carkaix, Quinlin, Fre-
guier, Guingamp, en ande
re steden. Onvermoeid in 
zijnen apostolischen ijver, gaf 
hij iri de tusschenpoozingen 
zijnet zending, afzonderin
gen te Baint-Malo, in de 
de diocesen van Saïnt-Bri* 
eux en Quimper. Van eene 
waarlijke Christelijke liefde 
bran dende, verligtte hij n ü 
de armen, dan vertroostte hij 
de boetvaardige zondaars, 
dan onderwees of hielp hij 
diegene te regt, die door de 
revolutionnaire leerstellin
gen waren verleid geweest. 
Een even zoo goede konings-
gezinde als godvruchtig gees
telijke zijnde, had hij in al 
zijne daden geen ander oogr 
merk , dan. het welzijn der 
Kerk, dat van den staat,en 
het heil der menschen. Van 
alle Bisschoppen geacht, wil» 
de die van Qüimper hem 
een canonicaat in zijne hoofd
kerk geven, maar de Abt 
GILBERT weigerde zulks: hij 
gaf alleenlijk toe aan den 
aandrang van den laatsten 
Bisschop van Rennes, en 
nam den titel van honorair 
domheer aan. De tegen
woordige Bisschop wilde 
hém met de oprigting van 
«en ; Zendelihggenootschap, 
bijzonder aan zijn diocees 
verbonden, belasten-, ïriidde-

K 

Ierwijl, en op verzoek van 
den Aartsbisschop van Tours » 
gaf hij aan den Abt GIMJERT 
de vrijheid, om m e t d e p 
Heet BENARD , domheer van 
Quimper, Missiën in dat , 
diocees op te rigten. Zoo vele 
opeengestapelde : werkzaam*-
heden, ondermijnden zftne 
zwakke gezondheid én toen 
hij in de maand Septembei! 
aan de zusters der wijsheid, 
eene retraite gaf (in hare 
hoofdplaats Saint LanrenU 
sur'Sevre)f werd hij dooreene-
plotselijke onpasselijkheid 
getroffen. Ofschoon dezelve 
niet ernstig scheen , wilde hij -
echter eene algemeene biecht 
spreken , en onderhield zich 
dagelijks met zijnen biecht
vader. Zijn toestand werd 
bedenkelijk, en toen verzocht 
hij om de laatste troostmid-
delén der Godsdienst. " Hij 
overleed den 25 September 
1821,. in dezelfde godvruch
tige gevoelens» waarin hij 
geleefd had, en ging de be
looning zijner werken en zij
ner Christelijke deugden ont
vangen» Hij heeft in het 
Engelsen nagelaten: 1,° Vin-
•diealion* i>t .Verdediging van 
de leer der Catholij ke kerk, 
over de Eubhar.igtie, intwe 
gesprekken insteken een Ca-
iholyhe en een Preslyteri' 
aan, Londen, 1800. — 2»° 
An lnquiry of nasporingen 
of de kenteekenen van de 
ware kerk op de Preibyteri* 
aanseke kerk toepasselijk 

zijny Berwiok, I£üi»-*-3.° 
2 . 
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Catholic Doctrine oi de Ca-
tholyke leer van hét doop-
telt bewezen door de M. 
Schrift en de Overlevering, 
Serwiek » 4802. — 4.° An 
Answer «ef •antwoord, op de 
valsehe -voorstellingen, die 
J. W<ESLET van de Catho* 
Ujke leerstellingen gemaakt 
heeft, With/, 1811. Ai 
deze Schriften worden zeer 
op prijs gesteld, zij «trek* 
'ken der kunde -en tien ijver 
•van den Abt GIJ>BEBT,ten 
gunste -van de Godsdienst, 
r-tót lof. Hij 'leverde ook, en 
óver hetzelfde «onderwerp, 
vele artikels aan onderschei* 
adene dagbladen, -en vervaar
digde eetie verzameling :van 
Wantij/uet'(Lofzangen) voor 
zijne Missiën, dikwijls her-

idMikt, te *Par4j* in «1821. 

; QIWAÜ ï(He(tigé), bïjge.. 
naamd BADONICUS, te Dunt* 
briton m Schotland in 494, 
of wel, volgens MOHRRI, m 
in 520 geboren,, predikte in 
Engeland en in Ierland, en 
hersteldealdaar dezuiverheid 
des geloofs en de kerkelijke 
tucht. Hij begaf zich ver
volgens ttmrGallië, en ves* 
tigde zich-bij Vannes, alwaar 
hij 'het klooster Rttis bouwde. 
Hij werdver abt-van-, en over
leed in hetzelve den 29 Janu-
bij-57'O of 158!. De abdij van 
firn* draagt dennaam van des-
fizelfs stichter. GILDAS was-een 
der beroemdste kloosterlingen 
der 6.e eeuw. Hij hield zich 
enkel bezig, met de ondeugd 
en de dwalingte bestrijden. 

GILDO, zoon van NÜBE&, 
een vermogend heerman Jfatt» 
rilanië, in de4*e eeuw. Na' 
dat FIRMIUS , een zijner broe
ders, in 373 tegen THEOD»-

,SIUS den Groote was opge
staan, nam GILDO de wapen* 
tegeb hem op , noodzaakte 
hem, zich «elven van het le
ven teberooven» en verkreeg 
het bestuur van Afrika* Na 
den dood van THEODOSIÜS i 
gedurende1 wiens leven hfj 
reeds begonnen was, onlus
ten te verwekken, sloeg hij 
in 393 tegen HONOKIUS aan 
het muiten * begunstigde de 
ketters en scheurmakers, en 
verbood 'den graanhandel in 
Italië, Men einde dat gewest 
uittehongeren , maar MASCË* 
XÉL, zijn andere broeder,dien 
hij genoodzaakt had , de vlügt 
•te nemen, met een klein le
ger in Afrika terugg&keerd 
zijnde, hakte 70,000 man van 
Gitno in de pan, die zicM? 
zijne beurt in 398, doprdeii 
strop van het leven beroofde» 

GÏMON (KAREI.) , een En-

f elsche criticus » te Gil*tf'S" 
am in DorcetsMve, in Jw>* 

geboren, verliet deCathoifl* 
ke godsdienst,, gaf de an»* 
christelijke werken van J»A* 
REI, BtoüNT in het licht, keer
de tot redelijker gevoelen8 

terug, die hij in zijn ham* 
"boek der deksten aan de» 
dag legde, .en overleed iö 
1723. — (Zie BtouT-KAHEi-j 
GJMJON was op het denkbeeld 
gekomen, POPE te hekelen» 
•deze antwoordde hem » «oor 
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Bern eene plaats in zijne Z>an-
eiade interuimen. • 

•GILEMME (I'ETRUS), een be-
driegelijk priester, bood zich 
aan, om de krankzinnigheid 
van KAKEI* VI , koning van 
Frankrijk,, door tooverkracht 
te genezen. Men wilde zij-. 
ne kunst beproeven-; hij be
loofde 12' mannen te bevrij
den , die met ijzeren ketenen 
gekluisterd waren , maar zij
ne onderneming mislukt zijn
de , liet de schout van Pa* 
rijs, in 1403, hem roet zij? 
ne makkers verbranden. 

* GïWBEBTr (JoANNES Eitt-
MANUEfc), t e ftyim* den 21 
Junij 1741 geboren, beoefen
de de geneeskunde te Mont-
pellier. Na zijne thesis met 
roem • verdedigd en den doc
toralen hoed ontvangen te heb
ben , koos hij het dorpje Cfia-
zay bij Lyoti, om er zijn be
roep uitteoefenen, daar zocht 
hij middelen, om op eene 
nuttige wijze aan de uitge
breide kundigheden, welke 
hij in de kruidkunde bezat, 
voedsel te verschaffen. Toen 
de minister van Polen aan 
den beroemden HALLER, ie
mand had gevraagd, die ge
schikt was, om eene genees
kundige school te Grodno te 
stichten, werd GILIBERT te 
dien einde verkozen, die zich 
rn 1775 naar Polen begaf. 
Mij rigtte te Grodno eenen 
botaniScben tuin, op en toen 
de universiteit naar Wilna 

K 

IJ Werd verplaatst, volgde b\\ 
dezelve aldaar, en onderwee» 
met roem dè natuurlijke His
torie en de- Malerïa medica. 
Daar het ruwe luohtgestel zij
ne gezondheid ondermijnde, 
en hij daarenboven wreede 

\ onaangenaamheden ondervond 
vanwegeeènenminister, die 
in ongenade vervallen was , 
en aan hem de oorzaak daar
van toeschreef, zoo verliet 
hij Polen i a 1783, en kwam 
teLypn terug,..alwaar hij ach-

;. tereenvolgend geneesheer was 
van het mtellHeu , ^eerste 
arts der aanstekende zieken , 
en hoogleeraar bij het genees
kundig eollegie. De akademie 
en landbouwkundige maat
schappij beijverden-zich , om 
hem, in haar midden pp-te 

'; nemen. In 1793 werd hij tor 
maire van Lyon benoemd» 
en daar dè regtschapènheid , 
in die tijden van onlusten en 
regeringloosheid, een titel ter; 
vervolging/was» zoó Werd'Gt* • 
MEERT- weldra naar eeire ge
vangenis gesleurd. Aan dè" 
vrijheid teruggeven, werd h\) 
gedurende het verschrikkelij
ke beleg van £#»» verkozen*, 
om als voorzitter in de de
partementale commissie te 
fungeren. Toen Lyon zich 
genoodzaakt zag , om zich 
overtegeven., beproefde Gitlr 
BERT-, door den ondergang 

, van zijn vaderland tot wan
hoop gebragt, tot tweemalen 
vruchteloos , ont zich het le
ven te benemen. Genood-

I zaakt,. om de vlugt te nemen , 
3 
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dwaalde hij gedurende acht
tien maanden van schuilplaats 
"tot schuilplaats rond ; dezel
ve meestal zoekende in het 
digte der wouden, en bijna 
altijd gebrek aan het noodige 
hebbende. Toen kalmer tij-
denhem vergunden,om teLy-
on terug te komen droeg men 
hem den leerstoel der natuur
lijke historie hg de centrale 
school op. Hij overleed den 
2 September 1814, na gedu
rende vier jaren met geduld , 
de hevige aanvallen eener 
onregelmatige jicht te hebben 
verdragen. Onder de werken 
van dien beroemden arts wil
len wij aanhalen : 1.° I' Anar
chie etc (De geneeskundige 
regeringloosheid, of de Ge
neeskunde als nadeelig voor 
de maatschappij beschouwd), 
Neufchatel, 1772, 3 dl.n in 
12.mo Dit werk, waardoor hij 
de vriendschap en achting van 
HAM-EK verwierf, en dat die 
kundige arts in zijne ontleed-
en heelkundige bibliotheken 
prijst, is voornamelijk gerigt 
tegen de onkunde en het mo-
nopoliuni der artsenijberei-
ders, heel- en geneeskundi
gen. — 2.° Flora Hthüanica , 
Grodno, 1781, 2 dl.n ïn 12.mo 
GIMBERT leverde een e derde 
uitgave van het werk door 
CJ,ARET DE LA TOURETTE en 
FRANCISCUS ROZIER ontwor
pen , hetwelk hij , met een 
deel vermeerderde, dat ten 
titel voert: Demonstrations 
èlementaires de botanifiués 
%on , 1789,3 dl.n, in 8.vo-_ 
3,.° Zijne Annotatiams cUni-

ctB enz kwamen in 1791, in 
8.vo in het licht, en werden 
in het Uoogduitsch vertaald 
door HEBEINTRKIL. ,—• 40£e 
Medecin etc (De natuurkun
dige arts, of waarnemingen 
uit de geneeskunde en na* 
tuurhjke historie), 2tyo»j 
en Parijs, 1800, in 12.«o, 
platen; in het Hoogde ver
taald, Neurenberg, 1807» 
in 8.vo met pi. In deze bei
de laatste verhandelingen, 
bewijst GILIBERT het bemid
delend vermogen der natuaren 
de gevaren van het veelvuldig 
gebruik der artsenijen. Hij 
heeft eenen zoon nagelaten, 
den waardigen erfgenaam der 
talenten van zijnen vader. 

GIMMER, een der afstam
melingen van den beruchten 
GENSERICH, onttroonde in 531 
HuNftERicn, Koning der 
Wandalen , zijnen neef, én 
plaatste zich'dè kroon op 
het hoofd. Keizer JUSTIN^* 
Nus liet hem verscheidene 
malen uitdagen, om hemde» 
zelve terug te geven» maar 
hij ontving geen ander ant
woord dan, > dat de «aken 
van Afrika hem niet aan
gingen; en dat, indien n,J 
den oorlog wilde voeren, men 
gereed was, hem het hoofd 
te bieden." JBEMSARIÜS, r°* 
meinsch veldheer, tegen hef 
opgezonden , overwon hem i» 
de vlakten van Tricameroii, 
eenige mijlen van Karthagoi 
maakte zich meester van «1C 

stad, en kort daarna van ge
heel Afrika, De overweg 
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tÜger van alle kanten in het 
naauw gebragt,. gaf zich 
over. 0eellende, welke hij. 
had ondergaan, had hem 
zoodanig »n het ongeluk ver
jaard, dat toen men hem aan 
BELISARIUS aanbood, hij er 
even zooweltevreden uitzag, 
als of hij in voorspoed was 
geweest. De overwonnene 
werd tot in het tircys,g&~' 
bragt, alwaar de Keizer opzij? 
n en troon gezeten was. Zich 
nistoen herinnerende» wat 
hij geweest was, riep, bij uit: | 
IJdelheid der ijdelheden yftl*' 
les is -slechts ijdelheid £.•*. »••. 
JüsTiNiANüs ' verbande hem 
naar Galatiè', alwaar hij hém 
landerijen aanwees, ojn jnet 
zijne 'familie te leven: hjj 
zou hem zelfs tot patriciër 
hebben gemaakt, indien hij 
niet met de Ariaansene ket
terij ;was besmet geweest, 
van welke hij weigerde af
stand te doen. 

GILLES (NICOLE: of Nïoo-
MAS) , secretaris van LODE-
W»K X I I , en tegen boekhou
der der schatkist, 1503 over
leden , heeft jaarboeken of 
kronijken van Frankrijk ge
schreven, van de verwoesting 
van "Traje, tot in 1496* De
ze geschiedenis begint eerst 
goed te worden met deregc-
ririg Van LODEWÏÏKXI. Dio» 
N ï s m s SA.UVA.GE, B E L L E F Q K E S T 

en verscheidene ongenoemden 
"hebben de jaarboeken van 
GILI.ES met bijvoegselen ver
meerderd» en GAEMELGHA- || 

' . K 

MUS heeft dezelve vervolgd, 
tot in 1585, infol. Men vindt 
er belangrijke zaken in: maar 
de ligtgeloovigheid van GILLES t 
heeft aan dezelve zoo zeer al^. 
Ie gezag benomen, dat men ze 
bijna; niet durft aanhalen» 

GILLES (PETRUS) , te Albiin 
1490 geboren,, na zich ba* 
kwaam te hebben gemaakt in 
de Grieksche en Latijnscbe ta
len , in de wijsbegeerte ënna-
tnurlijke Historie, reisde hij 
naar 'ffiankryk enItalië. In 
1533 droeg hij een werk aan 
FKANCISCUS 1 op, en vermaan
de dien Vors»; in zijne op» 
dragt, om op zijne koeten ge
leerden uïttezenden, die in 
vreemde landen zouden rei
zen. Den koning beviel de
ze raad* en hij zondPETWÖS-
GILLES "eenïgen tijd daarna 
naar den Lèüattt; maar daar 
deze gedurende: zijn geheele 
verblijf in, die gewesten,, van* 
het hof geene ondersteuning, 
had ontvangen, zoo- zag hij 
zich verpligt, na den dood-
van FRANCISCÜS I . , in 1547' • 
voorgevallen, om, ten einde 
te kunnen leven, onder de 
troepen van SOMMAN. I I . , 
dienst te nemen. Op eene 
andere reis, werd hij dooc 
zeeschuimers prijs gemaakt 
en gevankelijk naar Algiers 
gevoerd» Toen hij door de 
edelmoedige zorg van- den 
kardinaal »'ARMAGNAC, Bis
schop van Rhodez, zijne 
vrijheid had terug bekomen» 
begaf hij zich naar Bome, 
4 

http://Sa.uva.ge
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tot zijnen weldoener, zaak* 
jgelastigde van frankrijk, 

en overleed aldaar in 1555. 
Men heeft van hem: 1.° De 
vi et natura animaliwm, 
Lyon, 1533, in 4.to; dit is 
eigenlijk slechts een uittrek
sel uit HEMODORUS, APIA-
NITS, JEi.UNOs en PORPHV-
KUS , met aanmerkingen van 
den Compilator vergezeld. — 
2.° De BospAoro Thracio li-
Iri tres, in 24.° — 3.° To~ 
pographia Conslantinopoleos 
libri quatuor, in 24.róo? en 
in het Imperium oriëntale 
van BANDüBt. Deze beide 
laatste werken zijn den aard
rijkskundigen niet nutteloos. 
[PETRUS GIM.ES is een der 
eersten, die zich in Frank
rijk met eenig goed gevolg 
op de natuurlijke historie 
hebben toegelegd.] 

GIM.ES (JOANNES), te Ta-
rascon in 1669geboren, over
leed in 1705, te Toulouse, 
als kapelmeester der kerk 
van den heiligen STEPHANÜS. 
Hij paarde met vele begaafd-
heden , groote deugden, Men 
heeft hem zich zei ven in 
eenen staat van behoeftigheid 
ssien plaatsen, om er diege
ne van te bevrijden, welke 
er in gedompeld waren. Met 
den beroemden CAMPRA was 
hij koor-kind in de hoofd
kerk van Aix. WIM,EM POL 
TEVIN , priester dier kerk, 
onderwees hun de toonkunst. 
GIM.ES deed zich door zijne 
talenten weldra opmerken. 
BKHTIEK, bisschop van Rieux, 

die hem .bijzonder op prijs 
stelde, vraagde voor hem 
het meesterschap van den 
H. STEPHANUS te Touloute; 
maar het kapittel had over 
dien post beschikt, ten gun» 
ste van FARINELM ; deze on-
derrigt van hetgene, wat et 
plaatshad, begaf zich naar 
zijnen mededinger, en nood' 
zaakte hem, den post aante-
nemen, van wélken hij af
stand deed ; éene handelwij
ze , die hun beide tot eer 
verstrekt* Er bestaan van 
GIM.ES : 1.° schoone en tal
rijke Motetten. Zijn Mi-
gam te wordt voornamelijk 
°P P"js gesteld. — 2.°Eehe 
Mis vopr de Overledenen» 
Bit is zijn meesterstuk; <te" 
zelve- werd het eerst voor 
haren vervaardiger, gezongen. 

GlU.ES of SAINT-Cf«.MS> 
onder-brigadier van dè e«r-
ste Compagnie der musketie* 
ren des konings van J?r<Mh 
rijk, in 1680 geboren, over
leed in 173. , ineenCapuqj-
ner-klooster, in hetwelk bij 
zijnen intrek had genomen. 
Deze dichter sprak weinig» 
daar zijn geest steeds bezet 
was, met het ontwerpen van 
kleine dichtstufcken, welke 
hij aan zijne vrienden me
dedeelde. Zijne verbeeldings
kracht was vrolijk eri soi»" 
tijds al te vrij. Hij slaagde 
bijzonder in ontuchtige on
derwerpen , eene ongelukki
ge begaafdheid, die z'jne 

Contes (Vertelsels) en Chan
sons {Liederen) heeft voort-

http://Gim.es
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gebragt. Het grootste ge
deelte zijner gedichten i s , 
in 1 dl. gedrukt, onder den 
titel van La Muse mousque-
taire {De zanggodin des 
musketiers). Deze zanggo
din bezit juist dé hoedanig
heid, welke de titel aan
kondigt ; maar weinig naauw-
keurigheid en weinig schran
derheid. —• SAINT - GILLES 
had eenen broeder» die in 
1745 in den ouderdom van 
86 jaren overleed. Deze Was 
de schrijver van ARIARATË , 
een treurspel, dat geenen 
opgang maakte. Hij kroop 
Onder de onbekende, en tal
rijke schaar van rijmelaars, 
die door de Muzen weinig 
begunstigd zijn. 

GIW.ET (FRANCISCÏÜS P E 
TRUS), te Lyon, in 1648 
geboren, advocaat bij het 
parlement van Parijs, in 
1674, overleed in die stad 
in 1720. Hij strekte door 

. zijne pleitgedingen der balie 
eènigzins tot eer; maar min
der deed hij zulks aan het 
gebied der letteren, door 
zijne Vertalingen van CICE
RO in oratio CATLIXI. en 
van verscheidene andere zij
ner redevoeringen. Deze 
overzettingen zijn niet alleen 
beneden hét-oorspronkelijke, 
maar zelfs beneden de ver» 
talingen, welke er later van 
in het licht zijn verschenen. 
Zijne Pleitgedingen in 2 dl.n 
in 4. t0 verraden geleerdheid, 
bondigheid, en somtijds 

kracht; maar de stijl is eènig
zins dor, en de schrijver zal 
nimmer onder de groote re
denaars gesteld worden. 

GlMiET (LobEWUK Joi-
CHiM ) , te JFrémbrel, in het 
Bisdom Saint-Malo , in 1680 
geboren, was regulier'kano-
nik der H, GENOVEVA van 
Parijs, bibliothecaris dier 
abdij tot in 1717, en ver
volgens pastoor van Muhon, 
in het Bisdom, Saint-Malo. 
Na er gedurende 23 jaren 
de bedieningen van te heb
ben waargenomen, kwam hij 
zijnen post van bibliotheca
ris weder bekleeden. Hij 
overleed in 1754 en werd 
betreurd als een achtenswaar
dig man , die de zedigheid 
met kunde, de maatschappe
lijke deugden met de stille 
oefeningen des kabinets, en 
eehe bijzondere zachtaardig
heid met eene gewone zie
kelijkheid paarde. Er be
staat van hem: Nieuwe ver-
taling fc(in het Fransch)-van
den geschiedschrijver JOSJB-
p&vs , volgens het Qrieksch, 
met beoordeelende en ge
schiedkundige aanmerkingen , 
ter verbetering van den tekst 
op de plaatsen, waar dezel
ve verminkt Sctiijnt, ter op
heldering dergene, welke 
duister schijnen, ter bepa
ling van tijden en omstani 
digheden van eenige gebeur
tenissen, welke niet genoeg
zaam ontwikkeld z^n, en 
ter verklaring der gevoelens 

5 
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des schrijver», ten einde 
een juist denkbeeld derzelve 
te, geven, 4 dl.» in 4.to, 
1756, en volgende jaren , te 
Pari/s, bij CHAUJBERT en 
HEBISSANT» Deze vertaling, 
getrouwer dan die van AR» 
NAULD »'ANDILLYis, ofschoon 
grootere voordeelén aanbie
dende » en eene blijkbare voor
keur genietende, echter in 
roem beneden dezelve ge-, 
bleven. 

GILLI ( P A V I D ) , een Pro? 
testantsch predikant, in Lan-
guedoe geboren, zwoer in 
1683 het cal vin ismus af, en 
bragt verscheiden dwalenden 
tot de kerk terug, LODEVVIJJK 
XIV en de fransche geeste
lijkheid verleenden hemeene 
jaarwedde tot aan zijnen dood 
in 1711 te Angers, in het! 
63.Ste jaar van zijnen ouder
dom, voorgevallen. Men heeft 
van hei» eene verzameling 
onder den titel van Cmver-
nonetc. {Beheering van GrL-
M) 1683, in 12.mo, Het be
vat <le redenen, welke hij 
had, o»l zich met de Calho-
lijke Kerk te vereenigen. 

GILLIS «f iEsiDiüs (Hei
lige) » te Athene geboren, 
stak naar Frankrijk over, 
én koos zijn verblijf in eene 
woestyn bij den mond der 
Rfióne, van daar begaf hij) 
zich naar eene plaats in de 
nabijheid der Gard, en ein
delijk naar een woud in het 
diocees van JVimes; alwaar 
hij zich geheel en al met de 

dienst Gods bezighield. Het 
was, zegt men, op verzoek 
van een' koning van Frqni* 
rijk » dat hij leerlingen aan
nam , die den regel van den 
H. UENEDICTUS volgden. — 
Men hééft bijna altijd dezen 
Heilige verward met eenen 
heiligen GILLIS , welkeri de 
heilige CESARIUS van Arkt* 
tot ..-abt. van een klooster bp 
die stad, verhief, en dienhi) 
in 514 naar Rome zond, om 
van paus SYMMAÖHCJS de be
vestiging der voorregten zij* 
ner kerk te erlangen. Pater 
SÏILTING, een der Bollandis
ten, heeft in eene geleerde 
verhandeling bewezen, dat 
de heilige GILLIS, een Atbe-
ner van geboorte, op het ein
de der 7.e en in het begin 
der achtste eeuw leefde; en 
dat de andere in he* be|iB 
der zesde eeuw bloeide. 'H** 
nomus heeft dezelve verward» 
waarschijnlijk bedrogen door 
eene oude LevensbeschrijvJ"ë 
van dien Heilige, welke 
slechts eené van alle oor«eel" 
kunde ontbloote compilati®18' 

GILLIS of MGWIVS R P * * ' 
•— Zie COLONNA (Gihus)-

GILLIS of JËGimvs DE CIHN» 
een door zijne kracht en «y-
nen. moed 'beroemde ridder, 
wordt als de overwinnaar van 
eenen verschrikkelijkendraaK 
beschouwd, die tïe omstre
ken van Bergen, »» "efT 
gouwen, verwoestte. De "W" 
zonderheden van dien frtqp 
komen buitengemeen overeen 



G I Li ÏS8 

met die van den ridder Go-
ZON (zje dat artikel) tegen 

- den beruchten draak van R/ió-
des, en deze overeenkomst 
verzwakt dé echtheid dezer 
beide geschiedenissen aan
merkelijk. Zie de Geschie
denis van Ónze Lieve Vrouw 
van Vasmes, Bergen, 1771.» 
in 12.m? Men vertoont het 
hoofd van den draak op het 
stadhuis van Bergen, en men 
zag in de abdij van Saint-
Guislain, het grafschrift van 
GILLIS DÈ CHIN ; maar hetzel
ve is met de oude kerk ver
dwenen. 

GILLIS, Heer van CAan-
trocé , was de zoon van So' 
AHNES'V, Hertog van Bre-
tagne. Hij werd in het jaar 
1450, na* eene gevangenis* 
schap van 3 jaren en 10 maan
den , op bevel van den Her
tog FRANCISCUS I , zijnen broe
der, tusschen twee matras
sen gesmoord. Men beschul
digde hem van in verstand
houding met de' Ëngelschen 
te staan, en eene menigte 
vrouwen en dochters ver
kracht te hebben. Zijnegroot-
ste misdaad was, volgens som
mige geschiedschrijvers, de 
onverzoenlijke haat, welken 
de Hertog, zijn oudste broe
der, hem toedroeg. Men voegt 
er by, dat deFrancïskaner re
ligieus , aan wien Prins GIL* 
LIS zijne biecht had gespro
ken , in zijnen naam den Her
tog FRANCISCUS voor het oor
deel Gods daagde, om voor 
hetzelve op eencn bepaalden I 

dag, dien hij hem schrifte
lijk te kennen gaf, te ver
schijnen, en dat de Hertog • 
werkelijk eenige maanden la
ter overleed. Ofschoon deze 
bijzonderheden welligt niet 
genoegzaam bevestigd zijn, 
bestaat er gèene billijke re
den , om dezelve te verwelf
pen. Zie FÉRDWAND IV, bij* 
genaamd de Gedagvaarde^ 

GILLIS of JSGIDIUS VAN Vr-
TERBO , een kluizenaar vat» 
den heiligen AUGUSTJNÜS » 
hoogleeraar der godgeleerd
heid en wijsbegeerte, werd, 

; door zijne talenten, in 1507» 
overste zijner orde, patriarch 
van Konslantinopel en kar
dinaal. Hij opende de kerk

vergadering van Lateranen 
in 1512, .en werd. door LEO X 
met onderscheidene even zoo 

.. gewigtige, als netelige zaken 
belast. Deze kundige prelaat 
overleed te Rome in 1532, 
dichterlijke en prozaïsche, 
gewijde en ongewijde werken 
nalatende. Don MARTENNE 
heeft in zijne groote Verza
meling van oude Gedenkstuk
ken, verscheidene Brieven 
van iEGIDIÜS VAN VlTERBO 
geleverd, meestal belangrijk, 
door de bijzonderheden, wel
ke dezelve bevatten ten op» 
zigte van den schrijver, of 
ten opzigte van de omstan
digheden van zijnen tijd. 
Nog heeft men van hem Com-
mentariën over eenige stuk": 
ken der Schrift J Zamempra-
hen-, Brieven, Gedichten enz» 
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G1M.0T (JACPBUS) , uit eene 
adellijke Bourgondische fa
milie, was kanonik der hei
lige kapel van Parijs, en 
deken der geestelijke raden 
van het parlement. |Zijn huis 
was eene soort van vooralle 
geleerden geopende akade-
mie. Hij overleed in 1619, 
eene rijke bibliotheek nala
tende. Deze kanonik had 
grootelijks aandeel aan den 
Catholicon van Spanje, Re
gensburg: (ELZEVIR), 1664, 
en met de aanteekeningen 
van GoDEFBoy, Brussel* 
1709, 3 dln. in 8.vo, Het is 
in srijn huis, dat dit hekel
schrift werd zamengesteld, 
om de Catholijke ligue in een 
belagchelijk licht te stellen, 
ofschoon het veel natuurlij
ker was, dat een kanonik 
zijne talenten tegen de ligue 
der hngenooten rigtte, die 
door de onlusten, welke zij 
in het rijk verwekte, door 
haren openlijken opstand te
gen den troon en het altaar, 
waardiger was, om het voor
werp van verontwaardiging 
der goede burgers, en van de 
spotreden der hekelaars uit 
te maken. (Zie DUCHAT, 
MONTGAIIAABD enz). Het 
was GtouuoT, die de kluch
tige processie uitdacht, in i 
dat werk aangehaald, en wel-
ke de eenvoudigen als eene 
Wezenlijkheid hebben be
schouwd ; maar deze theatrale 
lastering tegen de religieu
zen en' de geestelijkheid is 
tot niets anders in staat, dan 
om een ongunstig denkbeeld 

van den schrijver te geven» 
De redevoering van den le« 
gaat is mede van hem. JDe 
andere aanspraken zijn van 
FliQRIS CHRÈTIEN , NlGOüMS 
RAPIN en PETRUS Pmiou,. 
drie schoone geesten van eene 
zeer dubbelzinnige gods
dienst. JVog bestaat er van 
GIIXOT : 1." Inslrttciionsete. 
(Onderrigtingen en Brieven, 
betrekkelijk d§ kerkvergade' 
ring van Trenie), waarvan 
de beste uitgave is die van 
CRABÏOISX, 1654, in 4:.t<V^ 
2.° Vie etd {Levensbeschrij
ving van CALVWUS) in 4.tot 
onder den naam van PAPJBIÜS 
MASSON, en die, volgens som
migen, werkelijk van dezen 
laatste is. 

GlLMT (HEBMANUS), ••;"»* 
eene adellijke familie WJ? 
Parijs, in die stad in 1^22 
geboren, ontving den docto
ralen hoed in de SorbonMy 
en onderscheidde, zich door 
zijne kunde en zijne deugde". 
Hij besteeddemeerdanlOOÜW 
kroonen, om arme jpngelw*. 
den te doen opvoeden, en 

hen bekwaam te maken, om 
de kerk door hunne begaaN-
heden of den staat door eenig 
eerlijk beroep te dienen. Ver
scheidene zijner kweeke»0" 
gen schitterden in de plejf" 
zaal, en in de geneeskunde 
ge, regts- en godgeleerde fa
culteiten. Men noemde oe« 
zelve GUlotijnen, en ff 
naam Was te gelijker «ija *!• 
leus van de edelmoedigheid 
van hunnen weldoener en *a» 
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liunne eigene verdiensten. 
Geestelijken, welke'hij had 
opgevoed, .waren bezorgd , 
om zijne weldaden te vereeu
wigen. Deabt GILLOT over
leed in 1688. . 

GlLLOT (LoüISB GENO VEVA) , 
eene Parij sche dame, in 1718 
in hare geboortestad in den 
ouderdom van 68 jaren over
leden , trad in den echt mét 
SAINTONGE, die haar dicht
talent aankweekte. Hare 
Werken (CEiivres, bestaan in 
Brieven, 'Herderszangen, 
Madrigalen* Liederen, twee 
Blijspelen, en twee Tragi
sche Zangspelen, Haar pen
seel was ongedwongen maar 
zwak. Behalve hare Gedich
ten, 'm 1714,.in 12.'"o ge
zamenlijk uitgegeven, heeft 
men van haar een geschied
kundig geestig .verhaal, dat 
«eer romanesk i s , en ten ti
tel voert: Geschiedenis van 
dan Axmxio, koning van 
Portugal ^ in 12.mP. 

• GILON of GILLES, diaken der 
•kerk van Parijs, vervolgens 
monnik van Cluny\ Bisschop 
van Tusculum en Kardinaal, 
was een der beste fransche 
dichters van de I2.e eeuw» 
Hij vereenigde, zegt de abt 
IiE BOBUF, den smaak met de 
vruchtbaarheid. Men heeft 
van hem: 1." een Latijnsch 
dichtsiiik, waarin hij den 
eersten kruistogt van 1090 
bezingt.— 2»° Eene Onder-
rigting in dichtmaat, die hij 
aan Prins LODEWUK, den 

zoon van PHIMPPÜS AUGUS
TUS , opdroeg, om hem, door 
het voorbeeld van 'K.KKex.def 
Groote, dien hij er in vierde, 
de liefde tot: de deugd in ter 
boezemen, waardoor dit werfe 
den naam van Carolinum 
heeft verkregen. 3.° Vie etc* 
{Levensbeschrijving van den 
heiligen EVGO) , abt van C7«-
ny. De Critici plaatsenden 
dood van dien prelaat in het 
jaar 1142. 

* GILPIN (BERNARDUS) »een 
Engelsch Predikant te KenU, 
'mire, in het graafschap West-
moreland, in 1517* niteene 
beroemde familie van dat 
graafschap geboren, In den 
ouderdom van 16 jaren werd 
hij naar Oxford gezonden, 
en volbragt er zijne studiën 
met zoo veel roem, dat hij 
op het collegie van de ko* 
ningin werd aangenomen. 
Na dat hij de Grieksche en 
Hèbreeuwsche talen geleerd 
had , werd hij de eerste hoog
leeraar van die beide talen 
aan het CHRISTUS-collegie, 
dat HENDRIK VIII. pas ge
sticht had. GILPIN had den 
geestelijken staat omhelsd, 
en toonde zich zeer gehecht 
aan de Roomsche Godsdienst, 
welke zijne geheele familie 
beleed. Hij verdedigde de
zelve met even zoo veel wel
sprekendheid als moed, door 
het verdedigen van verschei» 
dene openbare thesis tegen 
JOANNES HOOPEB, bisschop 
van Worcester. Maar op dat 
ongelukkige tijdstip, had de 
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ketterij, door den koning zel-
ven ondersteund, reeds groo-
te vorderingen in Engeland 
gemaakt, en de beruchte P E 
TRUS de Martelaar , na den 
dood van HENDRIK VIII. ee» 
nen godgeleerden leerstoel 
aan de universiteit van 0# -
ford bekomen hebbende, pre
dikte er de dwalingen van 
LUTHER. GILPIN, door de wel
sprekendheid van den rede
naar verleid, omhelsde dat
gene, hetwelk men de Her
vorming noemde. Dé bis
schop van Durhatn, oom van __ 
GttPiN, had eene Verhande
ling over de Euc/iaristie ge* 
schreven, * en zond zijnen 
neef, om over dit werk de 
kundigste godgeleerdheden 
van liettven en Parys té 
raadplegen. Hunne kunde en 
hun regtzinnig geloof, waren 
hem nutteloos. Het waste ' 
vergeefs dat zijn oom hem 
eene pastorij in zijn diocees 
van Burham aanbood: hij 
•wilde dezelve niet aannemen, 
omdat hij zelf haar niet kon 
bedienen. Daar hij eindelijk 
de pastorij van 'Èusinding 
aangenomen had, werd zijn 
geweten weldra verontrust, 
doordien aan deze pastorij de 
dubbele bediening van een 
aartsdiakonaat, ... verbon den 
was : hij stond dezelve dus 
af, en werd met die van 
Honghton begunstigd waar
aan dit bezwaar niet verbon
den was. De regering van 
MARIA , dochter en opvolgster 
van HENDRIK VIII. (opgevoed 
door hare godvruchtige moe. 

der , CATHARiNAvanAragon) 
had aan de Catholijke kerk 
derzelver overwigt, terugge
ven en men beteugelde de 
vermetelheid der Protestant 
ten, die vaa alle kanten of 
door hunne kuiperijen of door 
hunne predikatien woelden, 
GILFIN bepaalde zich, om te
gen vele misbruiken te pre* 
diken. Hij werd des niet te 
min bij de koningin UtM 
aangeklaagd, en genoodzaakt 
om zich naar Londen te be
geven , waar hij dacht een 
schavor te beklimmen, het 
laatste middel van vorsten» 
die dé rust in hunne door 
hardnekkige muitelingen ver
ontruste Staten willen her
stellen. Op weg den dood 
van MARIA vernomen heb
bende, keerde GitPiN naar 
Honghton terug, en de re
gering van EiiizABETH begon 
met eene wezénlflke verpol-
ging tegen de Catholijke*» 
ten opzigte van welke, nu* 
de slechtste behandelingen 
niet spaarde. • Naan.welflW 
den troon beklommen o«D" 
bende, gaf denienwe kon"1'' 
gin alle Bisschoppelijke ze* 
teïs aan Protestantsche pre» 

laten over. Men bood W£ 
PIN het bisdom van; f«w« 
aan; maar hij sloeg•ba»*»* 
ve van de handrhij overleg 
in zijne pastorij van Hotig' 
ton,'in 1583, in denoaAer 
dom ^an 66 jaren. Men be
treurt opregtelijk dat ee 
mensch, met vele ChrfsttJjW 
deugden versierd, in d e ö w 
lingen eener leer is vervw 
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ïen, die dikwijls dernst der 
gewetens en staten gestoord 
heeft. Hij had teHonghton 
«ene school en een Semina
rie opgerigt, dat hij zelf be
stuurde. Er bestaat èen Le
ven vanGtLPÏN, beschreven 

> door CARLETONi bisschop van 
•Chicestér, Londen , 1636, 
in 18.va Op het einde van 
het boekdeel, vindt menee-
tiè Leerrede van GIÏ-PIN, in 
tegenwoordigheid van Eoü» 
Xftn VI . , in 1552 üitgespro-

' ken. •"' 

- * GitPiN ( W I H E M ) » een 
hloedvetwahten geen afstam
meling van BERNARDUS, werd, 
Stoa als eenige levensbeschrij
vers zulks beweren * in 1724 
geboren. Hij had eerst'té 
Cfiëam in Sürrey, een op
voedingsgesticht opgerigt, al
daar hij aanzienlijke kw'ee-
kélingen had. Een onder de-

. zclvë»' de kolonel MITPORO » 
Schrijver der Geschiedenis 
van 'Griekenland'> hem het 
Vicariaat van Boldre bezorgd 
liebbenda, gaf hij het pen
sionaat aan zijnen oudsten 
zoon over, én begaf zich 
waar zijne nieuwe bestem
ming. Hij ondernam vele 
reizen in Groot Brittanniè', en 
het publiek genoot er de 
vrucht van in de verschillen
de werken , die hij over dat 
onderwierp in het licht gaf. 
De voordeel en die hij er uit 
trok gebruikte hij grooiendeels 
aan weiken van weldadigheid 
en aan nuttige inrigtingen. 
Deverkooping, die hij in 1802 

van éene verzameling 'zijner 
teekeningen titield 4 bragt hem 
1560 ponden sterlingë (ruim 
17,000 Nedl, gld.s)op; hij ge
bruikte deze som tot de be
giftiging van eene parochiale 
school teBoldrë, en bestem
de tot diezelfde school de 
voordeelen, die uit zijne nage
latene werken zouden voort
spruiten. Hij behield zijn 
vicariaat van Bbldrb tot aan 
zijnen dood, den 5 April 1804, 
in den ouderdom van 80 jaren 
voorgevallen. Men heeft van 
hem! 1.° Leven «ara BERNAn,* 
DUS GitPiN, 1755, in 8.vo 
Hetzelve is volgens vele ge
loofwaardige handschriften 
geschreven. 2.° Leven van 
HiuGO LATIMER , 1751, in S.vo 
— 3.° Leven van JOANNES 
WICLEF «• en van zy'nevoor
naamste leerlingen LOR» COB1-
HA-MV JAN Hos , HIEUONYMUS 
VAN PRAAG en ZISCA , T764;~ 
in 8.vo — 4,° LevenvanTHó-
MAS CRAMMER, 1784,in8.vö 
5.°'Aanmerkingen over de 
Hvier Wye en over eenige 
streken pan het Zuidelijke ge
deelte van het land van Wal
lisV1782, 1789, in 8.° —. 
6.° Reizen door verschillende 
gedeelten vun Engeland en 
door de bergen, over 'dé nie
ren vak Cumberland en*van 
WestmOreland, metAanmër-
kingen betrekkelijk, schilder
achtige schoonheden 1787.—" 
7.° Aanmerkingen betrekke-
lykdesckilderachttgeischoon-
heid, gemaaktinl7T6, over 
verschillende deelen van 
Groot Brittanniè', en voorna-
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melijh over de bergen van 
Schotland, 1789, 2 dl.» in 
g,o— 8.e Aanmerkingen over 
de boschtafereélenendeschil' 
derachtige schoonheden der 
boschryke landen , mep de 
gezigten van NetD-Forest in 
Hampthire, 1791, 2 dl.n in 
8.vq , —- 0.° Drie proeven 
oVerhet schilderachtig schoo-
•fl>gj over de kunst om land
schappen te schetsen met 
een dichtstuk over het land* 
schapschilderen, 1792, in 
8«v° — 10." Aanmerkingen 
over de westelijke deelen 
van Engeland'.' met betrek' 
hing. tot de schilderachtige 
schoonheid en over die van 
het eiland Wight» 1798, in 
8.vo, met platen. — 11,° 
Aanmerkingen over de kus
ten van Hampshire, Sussex 
ènKent, 1806 (een nagela
ten werk). GILPIN is „de 
eerste geweest, die de zoo
genaamde schilderachtige rei
zen heeft in het licht gege
ven, en zijj die de verschil
lende plaatsen, van En* 
geland bezocht hebben, ko
men overeen, om de juistheid 
en naauvvkeurigheid der be
schrijvingen van GIIPÏN toe 
te juichen. Men verwijt hem 
echter eenen eenigzins hoog-
dravenden en dichterlijken 
«stijl. Hij heeft ook in het 
licht gegeven: 12.° heer re-
den, met eenige proeven van 
onderwerpen over dezelfde 
stof, 1799, 1800, 1803, 3 
dl.n, in 8.vo _ ï 3>o Ze. 

delijhe tegenstrijdigheden. 
1798, in 12.mo _ 14,0 %„_ 

mensprahen, en andere stich» 
telijke werken. 

Git-VIN'CËNTÉ, bijgenaamd 
de \Portugesche PLAVXUS, 
teBarcellos in 1485 geboren. 
Hij was de schepper van het 
Portugeesch tooneel, en, om 
zoo' te spreken 1 van hetEu-
ropeesch, indien men hem als , 
den voorganger van JODELIIB, 
$HAKESPEARE, LoPE DE V.E-
GAS enz. beschouwt. Totop 
zijnen tijd, kende men, be
halve het Spaansche blijspel 
CALTXTUS en MELIBEA, en
kel navote ingen van PIAUTUS 
en TERENTIUS, of onregel* 

"matige en zoutelooze kluch
ten. Hij was aan het hof 
van JÖANNES I I I verbonden, 
voor het welke hij de meeste 
zijner stukken deed spelen, 
onder welke men onderscheidt 
den Regier van "Bepa. «» 
den Portugeschen Fll>MG0' , 
Zijne werken bevatten onge-
wijde en godsdienstige (»«* 
los) Blijspelen, BUj-einae»' 
de treurspelen, zijne ,#?" 
mengde gedichten, z^ne*Hf' 
telijke gedichten, werden 
door zijnen zoon in nethen* 
gegeven, onder den titel va" 
Compilapao, Mssabon,\w£ 

1557. 
in fol. 1586, in 4.». 
overleed te Evoras, in 

* GIN (PETRUS Lov&ff 
Chxvmus), een Fransche 
overheidspersoon en !&&' > 
kundige, te Parijs in l'"0 

geboren, was door zijne moe
der, een achter- klein-nee» 
van BOIUSAU. JVa,geduren<>0 

file:///Portugesche
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eenjgèn tijd met roem den 
post van advokaat te hebben 
bekleed» werd hij raadsheer 
bij het parlement Maupeoü, 
en vervolgens bij den grooten 
raad, waarin hij bleef tot op 
dè vernietiging der opperste 
göregfshövén. Op eene on-
Verschrokkene wijze aan de 
wettige zaak verknocht, had 
hij dën moed j ' om op denoo-
genblik, Waarop men met ver
slagenheid, den uitslag van 
het verschrikkelijkste proces 
afwachtte * aan' BARRÈRE een 
pleitgeding ten gunste van 
den ongelukkigen LODEWIJK 
XVI te rigten. (22 Decem
ber 1792). De revolution-
nairen zetten hem deze trouw 
betaald; hij werd met zijn 
geheele gezin in hechtenis 
genomen, en in de abdij van 
Port-Royal',' straat laÈour* 
Ie, opgesloten. Hij inaakte 
Van deze gelegenheid ge-
bruik, om van eenen ande
ren gevangene, aan wien hij 
hetGriekschonderwees, het 
Engelsch te leeren. In 1794 
aan de vrijheid teruggege
ven , zag hij zich genood
zaakt , om den post van Maire 
van Clamart'ioné'Meudón, 
alwaar hij eene buitenplaats 
had , aan te nemen. Deze be
diening verschafte hem de 
gelegenheid, om andermaal 
openlijk zijne edelmoedige 
gevoelens aan den dag te leg
gen. De vergadering, onder 
welker dwingelandij Frank
rijk op dat tijdstip gebukt 
ging, een.besluit uitgevaar-

XI. DEEII. . 

digd hebbende* hetwelk all© 
publieke ambtenaren ver,-
pligtte, om deri eed van haat 
aait het Koningschap te zwe
ren, zoo weigerde GIN niet 
alleen , om aan dit bevel te 
gehoorzamen, maar hij schreef 
op het register der gemeente 
Issy, dat hét monarchaal be» 
stuur het eenige was, het
welk aan Frankrijk paste.' 
Hj) hield zich voortaan en
kel met letterkundige werk
zaamheden bezig, 'en over
leed te Parijs dèn 19 No
vember 1807. Onder dé yer^ 
schillende door hem nagela
tene werken, onderscheidt 
men La Religion etc. (De' 
Godsdienst, door eenen man 
van de wereld), Parijs, 
1769, 4 dln/in 8.vo. Dit 
werk i s in 1806, in 4 dl.n 
in 4.to andermaal in het licht 
verschenen, onder den titel 
van La Religion etc. {De 
Godsdienst van den waren 
wijsgeer). Pater BEAÜBE-
GARO heeft in dit werk, in 
1780, in zijne beroemde 
Leerrede over de.wijsgeeren 
gezegd: «Z | j kennen he t , 
dat boek: zij hebben er niet 
op geantwoord ; zij zullen er' 
ook nimmer op antwoorden."' 
GIN had kort voor zijnen dood 
een Prospectus der volledi' 
ge Werken van HOMERUS, 
polyglot-uitgave, in vijf 
talen (Grieksch, Latijn» 
Fran sch, En gel s ch , J tali-
aansrch), in het licht gege
ven ; maar deze uitgave heeft 
geenen voortgang gehad. 
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* GiNGtHENÉ (PETRUS L O -
ÏJEWUK), werd te Rennes in 
1748 geboren. Slecht door 
de fortuin bedeeld, nam hij 
toevlngt tot zijne talenten, 
en verbond zich als huisoft-
derwjjzer bij eenen partita-
lier. GiNGtiBNÉ Was een voor
stander van de zaak der 
Fraiische omwenteling, en 
trachtte de gron dbeginselen 
derzeive voort te planten in 
i e t -Feuitle ViUageoise 
Iporpsblad) \ hetwelk hij 
gezanWnljjk met CHAMPFORT 
uitgaf. Na den 9 %hermïdor 
werd hij tot ,adjunct-lid bij 
-de Commissie van onderwijl 
aan het ministerie van Bin-
•aerijandsche zaken toeger 
voegd, benoemd, en bij. de j 
eerste -oprigting van- het In-. 
stituHt, werd hy lid dier 
maatschappij. Tot minister 
van het republikeinsch be
stuur bij de Hanzé-Steden 
benoemd, weigerde hij dien 
post, en begaf zich vervol
gens naar Wmin.t in hoeda
nigheid Van afgezant bij het 
JÜardinische hof. Bij zijne 
aankomst in Piemontf had 
Hij eenïg geschil met het ka • 
braet, dat in het begin zwa» 
righeid maakte, om zijne 
wouw aan het hof te ontvan
gen , «n hinderpalen in den 
weg wild© stellen, in de 
toepassing der amnistie, aan | 
de Piemontesche uitgeweke
nen verleend. Ofschoon hit 
in Junij 1798 het verdrag 
had gesloten, dat de citadel 
van Turin aan de Franseben „ 
overleverde, deed hem het I 

directorium echter weidt» 
door EYMAR vervangen,, Men 
verhaalt van hem, geduren
de zijn verblijf te Tnrin, 
eenen trek, d ie , wel is waar, 
zeer overeenkomt, met de 
door hem gepredikte grond» 
beginselen, maar die noch 
zijn hart , nóch zijnen grond
beginselen tot eer verstrekt. 
Hij liet boven de deur van 
het hotel van Mevrouw da 
gravin van Artois, welke in 
die stad de wijk had geno
men , de afbeelding eener 
^uilioüne ^plaatsen. Wij 
moeten echter zeggen» dat 

. deze omstandigheid door ver« 
Scheidene personen ontkend 
wordt, die verzekeren, dat 
GÏNGÜENÉ op dit tijdstip J0*̂ * 
mont reeds verlaten hadi 
Na zijne terugroeping van 

Turin, bleef hij zonder be« 
diening, tot na de pniffen* 
teling van den 18 Brttm^ 
r e , wanneer hij in i $ *J" 
bunaat kwam; maarin^y 
vond hij zich begrepen m 

het eerste vijfde gedeelte oef 
aftredende gemeensmannen. 
Hij wijdde zich alstoen ge
heel aan de letterkunde .toe. 
Het schijnt echter, dat hij. 
tijdens de landing van .1»̂  
NAPARTE te Cannes (MaBCl 

1815), nog weder op .WJ 
staatkundig tooneel *» 
de verschijnen. GINGÜEN* 
schreef hem, om hem de aa"" 
bieding te doen, van een 
aantal republikeinen, aan 

zijne belangen te verbinden» 
geene andere belooning vra* 
geade, dan den post vaB 
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raadsheer bij.de universiteit. 
Deze brief Was in handen 
Van een en geloöfwaardigen 
persoon.- Wat hier ook van 
wezen moge» wij willen ons 
onthouden, om het gedrag 
van GiNGUÉNÉ te beoordee-
leh, daar wij ons overtuigd 
houden, dat hij bij de ver
dediging der revolutionnaire 
grondbeginselen, de misdaden 
«iet wilde goedkeuren, waar
mede de omwenteling- zich 
bezoedelde, GINGUENE Werd 
beschouwd als \ zeer ervaren 
in de. Italiaansche letterkun
de, hij heeft aan de Alge-
nleene Biographie Vele arti
kels geleverd, over de ver
schillende letterkundigen 
dier natie; In sierlijkheid 
en zuiverheid van stijl ver-

. dient hij allen lof; maar zij
ne artikels zijn altijd wijd-
loopig, en verraden vele par
tijdigheid. Daarenboven zeer 
ingenomen ten gunste der 
Italiaansche letterkunde, 
zwaaide hij aan de schrijvers 
dier natie, die soms in hun 
land geheel onbekend waren, 
een en overdreven lof toe. 
Hij heeft over deze zelfde 
Italiaansche letterkunde een 
werk van 6 dl.n in bet licht 
gegeven. De dood belette 
hem, deze onderneming ten 
einde te brengen. Dé 7»e, 
8.e en 9-e dUn zijn door de 
Heeren DAUNOU , AMAURY 
DUVAL en SAI.FI herzien en 
in het licht gegeven. Den 
éenparigen, ongedwongen en 
naauwkenrigen stijt van dit 

werk toejuichende, kunnen 
wij niet vergeten, dat dege-
heele hoofdzakelijke inhoud 
uit TIRABOSCHI , BËTTINEIXI , 
LAWPILLAS , DENNIA enz. ge
put is. Zijne beoordeelingen 
zijn altij d degen e , welke 
men , als men wil, in ge
noemde schrijvers kan lézen, 
of indien hij soms waagt, 
hetwelk een e zeldzaamheid 

. i s , om een nieuw overzigt 
daar te stellen , schiet hij in 
naauwkeurigheid en onpar
tijdigheid te kort. Wtjdloo-
pig uit gewoonte, vereënigt 
hij met de gewigtigstë daad
zaken, kindèrachtigheden, 
die soms zouteloos en altijd 
ontijdig zijn. Ztio zou men 
bijv. zich verbeelden, -dat 
hij, op den oogenblik, waar
op hij over de eeuw van 
LEO X. spreekt, zich enkel 
zou bezig houden, om den 
lezer, de verdiensten en be-
gaafdheden der groote man
nen te doen kennen, die de
zelve beroemd hebben ge
maakt, dat zijne geheele aan
dacht op die plotselijke en 
algemeene geestdrift zou ge--
rigt zijn, om de schoone kun
sten, in cene reeks van bar-
baarsche eeuwen bedolven, 
te doen herleven; doch zeer 
vindt men zich bedragen: 
een aantal bladzijden wijdt 
hij toe aan de beschrijving 
van eenen grooten maaltijd, 
waarop de opperpriester, her
steller der letteren , door al 
degene omringd, welke de
zelve met hein beoefenden, 
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zich met mjn vermaakt» om 
boerieqjen voor te "dragen en 
aan te ho'oren, die geheel met 
de waardigheid van zijn ka
rakter streden, en die men 
met grond als verzonnen kan 
beschouwen. Het eenige 
punt, waarin hij van zijne 
voorbeelden afwijkt, is in 
zijne beopïdeeling van TAB-
BÓ, en deze beoordeeling i s 
sniet geschikt, om een groot 
-denkbeeld -van zijne ervaren-
'-heid jn de Italiaansche let
terkunde te.geven. Men ver? 
•Bekert, dat de Italianen het 
werk van GINGUENÉ geprezen 
^hebben; maar deee lof-moet 
jgeene verwondering baren, 
•Wijl hetzelve slechts eene 
compilatie van datgene, is i 
wat de classieke Italiaansche 
«chrijyers het best gezegd 
'•hebben* Dit werk is niet 
te min de schoonste titel van 

-den roem van GINGUBNÉ, 
«wiens revolutiottnaire en 
iwistschriften., thans geheel 
vergeten zijn. .Een grpöte 
Bewonderaar van KOUSSEAU 
sijnde, gaf h jj de verdedi
ging zijner Belijdenissen 
(ffonfessions), in 1791, in 
«ene verzameling van Brie
ven in het licht, en spaarde 
«iets, om het bestaan te be-
wij zeu, eeher zamenzwering, 
4n Europa, tegen de rust en 
den roem van zijnen held ge
smeed. GiKGüÈNÉis den 16 
November 1816 overleden. 

GIÓACHINO GREco,-meer be. 
kend onder den naam van II 
Kalabriër, leefde omtrent J 

het jaar 1640. Hij was ds 
bekwaamste schaakspeler van 
zijnen tijd, bezocht de voor> 
naamste hoven van Muf opat 
om: zijn gelijke tè zoeken, 
maar vond denzelven niet. 
Er bestaat van hemBegekn 
voor het schaakspel, het* 
welk hij, zoo zeer beminde, 
i n l 2 m o , waarvan men het 
kort begrip in de Akadeinie 
der spelen heeft. De hertog 
van Nemours, ARNAUD ÜB 
CARARIN, CHAUIMONT DE I<* 
SAiiLB, de drie beruchtste••' 
spelers van hetFranschehof, 
wilden met dezen kampveph-
ter in 'het strijdperk treden> 
doch werden overwonnen, 

* GlOANJVETT! J ( M E M H I O B 
BENEDICTÜS), kardinaal en 
Aartsbisschop van BohgMi 
waar hij den 9 Januarij 1/22 
nit eene zeer geachte burger' 
lijke familie geboren, *»«* i 
In den ouderdom van lTjar«n 
verliet hij het vaderlijke hmS» 
begaf -zich naar Baxenna, 
waar hij in het klooster W 
Catnaldaiensertgïng,^^" 
van hij het gewaad den i» 
Junij 1739 aannam, en zijne» 
voornaam in dien van A«DBB* 
veranderde. Van zijn novici
aat af, deed hijzich"doorzijne 
godsvrucht, zijne bekwaam
heid en zijnen ijver indebe* 

1744 tot priester gewijd»w 

gaf zich naar Rome. Deh«er" 
lijke gedenkteekenen,<3i®"^ 
ze stad bevat, boezemden hert» 
den smaak voorde*tmlie«eï 
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oudheden in , die hij tot op zij-
\ ne laatste dagen aankweekte. 

Dit belette hem niet, om zijne 
voornaamste zorgen aan de 
kerkelijke wetenschappen 

- toetewijden, en, nog jong 
,Werd hij Hoogleeraar in de 

, godgeleerdheid in het klooster 
'der stad Brunoró benoemd, 
waar hij zich de Grieksche 
taal vol komen meester maak
te. Hij verdeelde zijnen, tijd 
tussehen de pligten des kan» 
sels, zijne geliefkoosde stu
diën en zijne godvruchtige 
Werken. Onafgebroken in den 
biechtstoel, maakte hij het 
zich nog daarenboven tot een 
vermaak, om de kinderen in 
de Catechismus en de pligten 
va» een Christen te onder
wijzen. In zijn klooster van 
Ravenna teruggekeerd koos 
hem zijn oude abt, toenmaals 
aartsbisschop van dat dio
cees , tot zijnen godgeleerde» 
In 1763 werd hij tot procit-
reur, later tot abt van het 
Voornoemde klooster be
noemd, en had, onder zijn 
opzigt, den HeerZoMi*, la
ter- kardinaal en kapellaan 
van Z . . H . LEO XH. Ter
wijl de nieuwe abt onder 
zijne religieuzen eene naauw-
keurige tucht deed in acht 
nemen, verfraaide hij de 
kerk van het- klooster, ver
meerderde de bibliotheek, 
het natuur- en penningkua-
dig kabinet van hetzelve, 
heiwelke hij verrijkte en als 
een in deze wetenschappen 
zeer ervaren man j regelde. 

L 

Hij deed' verscheidene moe
rassen? uitdïoogen, Welker 
uitwasemingen het klooster 
besmetten en te midde^ de
zer werkzaamheden hield hij 
het opzigt over de studiën 
der nieuwelingen > f1 9&i 

stuurde, als geestelijke va
der een klooster van gees
telijke dochters FAVELLEvan 
B'dvennct genaamd. In èen 
jaar van-gebrek (1766) open
de bij vóór de armen de zol
ders ' van zijne gemeente» 
vermeerderde de aalmoezen, 
die nien hun dagelijks gaf i 
en toen de zolders ën de kas* 
van het klooster uitgeput 
waren, leende hij 40,000 
Franken (acht duizend- Ro-
meinscjie Kroörien),.om zich 
koren uit vreemde landen te 
verschaffen* De waardige 
mededinger van eenen AN* 
SELMUS ,y&h eenen V*:REMONDV 

zijnde, bragt hij de verheve
ne : liefdadigheid, door derr 
heiligen THOMAS RHB Vij.fcE^ 
NoVA.geleerd, in uitoefening, 
die jseide: » dat men in eën* 
dringend geval, zelfs" de ge
wijde Vaten moest gebriii--
keri , om aan dè behoefti gen-
ondersteuning te- verschaf
fen en hunne lasteringen te
gen de voorzienigheid te be
letten, die hun de wanhoop 
zou kunnen afpersen." Zij
ne vurige liefdadigheid ba-
paalde zich niet, om de ar
men van lluvenna bijtesfaan» 
zij strekte zich fcelfti mt-oyer 
de inwoners van de kleine 
republiek Santé • Marino f 

3 



«* Ö I o. 
aan welke hij op zijne kos
ten koren deed bezorgen. 
Zijne bediening van abt in 
dit klooster in 1770 ten ein
de zign.de, droeg men hein 
driejaren later dezelfde waar
digheid in dat van/JoMeop* 
gelegen op Monfe-Celio. Hij 
besteedde xyne ledige, uren 
om de nieuwelingen in de 
kunst van opschriften in de 
oudheden, en in de penning-
kunde te onderrigten, en 
vormde uitmuntende- kwee-
kelingen, die door hunne er
varenheid in de wetenschap
pen der. Camaldulenzer orde 
tot luister verstrekten* De 
kardinaal JOANNES ANGELO 
BRASCHI , die vervolgens on
der den. naam 'van Pius VI. 
paus werd, werd abt-com* 
mendaiarius van het kloos
ter , bestierd door ANDKEAS 
GIOANNETTU De kardinaal 
was in de gelegenheid, öm 
de talenten en deugden van 
dessen laatste te waardéren, 
en , toen. hij den 15 Februa-
rij 1.775 tpt paus verkozen 
werd, riep hij hem dikwijls 
bij zich, om hem over 'de 
gewigtigste onderwerpen te 
raadplegen. De zedigheid 
van GIOANEÏTI was niet min
der dan zijne kunde en gods
vrucht; opk toen Pius VI. 
hem den 31 Januarij 1776 
tot Bischop van ïnèrica in 
Partibus en tot bestuurder 
van het Diocees van Bolog-
na benoemde, smeekte hij 
niet alleen den Opperpries
ter eenen anderen, waardiger 
dan hem te kiezen, maar 

hij liet, door zijne religieu
zen gebeden aan God opdra
gen om van Hem te verkrijg 
gen , dat de Heilige Vader 
van zijn ontwerp afzag. Maar 
hij moest gehoorzamen; en 
hij begaf zich naar Bologm, 
Waar hij vele mandementen 
uitvaardigde, die als zoo 
.vele getuigenissen van zij
nen verlichten ijver voor de 
Godsdienst waren. Deze man
dementen waren noodzake
lijk op een tijdstip waarop 
het Jubilé juist gevierd werd. 
Hij liet omgangen doen, stel
den openbare gebeden in, en 
koos tot prediker den beroem
den Apostolischen zendeling, 
en leeraar BARTHOMMEÜS 
DEI. MONTE. Naar Botnete* 
ruggeroepen, werd hij deti 
15 December 1777 door PIÜ* 
VI. tot kardinaal en aarts-bis-
schop van Bolagna benoemd* 
In die stad teruggekeerd, v/eri 
hij er dooi? zijne landgenöo* 
ten met vreugde-gejaich ont
vangen» Hij moest andermaal 
zijne liefdadigheid en apos
tolischen ijver in Jde jaren 
1778 en 1779 uitoefenen, J» 
welke jaren, de behoeftigheid 
en de aardbevingen de sm 
Bologna verwoestten. GIOAN-
NETTI bewees aan de armen 
en aan de inwoners > de slag'* 
offers dezer beide plagen, a»e 
hwlp zoo dat hij zich aelven 
het noodige onttrok. Hij w* 
val openbare gebeden te doe"» 
nam zelf een streng «•ƒ•". 
in acht, en des avondsg«ng 
hij , blootsvoets, en verge
zeld door eenen priester «e 
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kerken bezoeken in h«t ge
waad eens eenvondigen gees
telijke. Toendeze gee&elen 
ophielden, vernieuwde hi| op 
dezelfde wijze zijne kerk-
bezoekingen als eene dank
betuiging aan hetopperwezen. 
De kardinaal GIOANNETTI had 
de vertroosting van PKÜS-VI 
op zijne reis naar Weefien7 
in 1782, en op zijnen terog-
$ogt te zien, hij werd ctobs 
dezen paus op de vriendelijk
ste wij ze bejegend» Nadat 
de filosofische grondbeginse
len zich in Europa verspreid: 
bad den, schreef hij voor de 
geloovigert 18 herdefbyke les
sen v& 1784 in het licht ge» 
geven, en door een bijvoeg
sel van leerstellige aanmer
kingen *. uit de handelingen 
der apostelen ontleend, en tot 
'doel hebbende, om. den voor
rang van den heilige» stoel 
te verdedigen en te bewijzen. 
Hij hield in 1788 eene kerk
vergadering, door welke hij 
in zijn diocees eefié zuivere 
en naauwkeurige tucht onder 
alle herders instelde. De 
constitutie van- deze kerk
vergadering is in Vier boeken 
verdeeld, die, ten 1.e over 
het geloof* over de leef en 
©ver alle tot de godsdienst' 
betrekkelijke deugden j ten 
2.de over de Sacramenten; 
ten 3.̂ e over de priesters, 
over de godsdienstoefenin
gen en over de kerkelijke 
goederen handelen ; het 4,d* 
is aan onderwerpen vaft tucht 
toegewijd met betrekking tot 

L 4 

de kloosters, aodije»,'seihi-
narien, godvruchtige gestich
ten. Godshuizen, enz.., en 
behelst eene bijlage bevel
schriften, besluiten, herder
lijke brieven , beschikkingen, 
het zij bisschoppelijke of di-
ocesaansehe,betrekkelijk den 
inhoud der vier bovenver* 
melde boeken,, bevattende* 
Ondanks zijne hooge jaren en 
zwakheden , bezocht de kar
dinaal GIOANNËÏTI- regelmatig 
zijn gehéele diocees-, en zij
ne bezoeking Was- altijd nut
tig voor de Godsdienstoefe-
ninggn ?n de openbare zede-
leer. Men kan niet genoeg: 
lof aan, dezen eerhiedwaardi-

f en prelaat toezwaai) en, voor 
ét edelmoedig en teeder ont

haal,. dat hij aan de fransche 
uitgewekene priesters deed. 
wedervaren* Daar zijne mid
delen voor al hunne behoefd-
ten niet. toereikend waren,. 
sprak hij te hunne gunste i. 
op zijne sten» openden ziehv 
de kloosters en de huizen der 
stad, en iedereen beijverde 
zieh, om de vervolgdegetrouwv-
heid en de verdrukte deugd-
te vertroosten.. Hij oefende 
te gelijkertijd zijne werkza
me" liefdadigheid1 in de ge
vangenissen u i t , die van zij» 
bisschoppelijk gezag afhin
gen , en die aan zijn paleis 
belendend waren. Hij bezocht 
dikwijls de gevangenen;. en 
dikwijls kwanten de godslas
teraar, de ongeloovige, de 
losbaHdigezoowelalsdeover-
speelstee of de welluBteJingj. 
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van hunne dwalingen terug, 
en , boden, in de maatschappij 
teruggekeerd, het voorbeeld 
van een wijs gedrag en van 
een voorbeeldig leven aan. 
Hij had een gedeelte zijner 
inkomsten tot den aankoop 
van verscheidene bedden be
steed , die hij aan de arme 
kraamvrouwen en aan de be
hoeftige familien liet nitdee-
len, ten einde de onbetame
lijkheid voor te komen , dat 
de ouders, door ellenrfe ge
noodzaakt, hun bedïnet hun
ne kinderen deelden. Nadat' 
de Franseben, Italië over
stroomd hadden, toonde zich 
Bologna als éene der steden 
het meest genegen , om de re-
volutionnairenieuwigheden te 
volgen. Bij deze gelegenheid 
wist echter de kardinaal Gi-
OANNETTI een gedeelte zijner 
kudde voor deze rampzalige 
besmetting te behoeden, en 
zijne deugden werden zelfs 
door diegenen hooggeschat,, 
die zich de heiligste zaken tot 
een spel maakten. Daar hjj 
er niet meer aan kon twijfe
len of de Bolonezen door de 
vijanden der goede orde aan
gehitst , zouden hunne stad 
in een gemeenebest willen 
veranderen, rigtte hij-, den 9 
Januari) 1799, eenen herder
lijken brief aan den senaat 
van Bologna (die altijd , be
staan had, zelfs nadat de Bo-
loneesche staat een Domein 
van den heiligen Stoel werd), 
in welken hij met moed ten 
gunstederregten van den hei
ligen Stoel en van de kerk 

P'eitte» . '..,» De kérkeljjta 
vrijheid, zeide hij , isgeene 
herschenschim, geen vooroor
deel der onbeschaafde eeuwen 
noch eene door de'priesfer* 
ontvvorpene wet; dezelvewerd 
door de christen vorsten er
kend; zij 'verdedigden dezel
ve , en beroemde martelaren, 
en geleerde, prelaten trot
seerden den dood ter hand
having der leerstellingen van 
dezelve enz,'' Desniettegen
staande trok PITJS VI, ga* 
vankelijk uit zijne hoofdstad 
verdreven, den 29 Maart 1799 
dóór Bologna. De kardinaal 
GIOAA'NETTÏ zag hem voorde 
laatste maal, en eenige Waan
den daarna hewéendehij den 
dood van dieri paus, te Fff-
lence in Dattp hiné, den 28 
Augustus 1799 voorgevallen. 
Toen decatholijkekerkeeniff"1 

zins in hare regten heTSteld 
was , beijverde zich' de kar
dinaal GI'OANSETTI , om de ker
ken én-godsdienstige gestich
ten van zijn diocees in «et" 
zelver oorspronkelijker» staat 
te herstellen. JVa bij het col' 
clave van Venetië tegen
woordig te zijn geweest» 
droeg hij in de' kerk van «3» 
klooster, te Mwano denlo 
Maart eene plegtige H. Mis
se op tot dankzegging aan 
het Opperwezen voor de ver
heffing van PIÜS VII, na wel
ke hij het Te Denm zong' 
Hij kwam te Bologna terug 
alwaar, hijj. door eene hevige 
ziekte aangetast, na verloop 
van 10 dagen, den 8 V " 
1800 in den ouderdom va» 
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78 Jaren .overleed* De stel
ler van dit artikel was ge» 
durende zijn verblijf te Bör 
logna, getuige van dedeug-
den van dezen waardigen kar
dinaal* Men kan, zijnen lof 
niet beter vermelden dan door 
deze woorden van de lijkre
de welke te* vereering van 
de gedachtenis van GIOAN-
NETTI, zijn oude medebroeder, 
de kardinaal ZuRiiA, uitsprak: 
Serverioris. disciplines acer-
rimus custos, oinni ewncii-

t rd covfovit. JMurnis Moc-
turnisque lïturgïoe actibus 
primus assiste?i$, semper 
sibi pareus, aliis pro/mus, 
omnibus carus, verè pastor, 
ver e pater, verè exempïar 
et lucema supereminens, 
ounctis effulgens. 

eenmaal aan het vaste land 
zou gehecht worden, het mid-

. del uitdacht, om een gedeel
te van, de wateren dier rivier 
afteleiden, en bij CMoggia 
in de zee te doen uitstorten. 
Zich naar Rome begeven Heb
bende, werd hij na den dood 
van BRAMANTE -,' tot een der 
houwheeren van dè S T . PIEV 
TEBS-Kerk verkozen: hij 
werkte met RAPHAët D'UR-
BINO en ANTOMUS J?ANGALtO,' 
aan de versterking der grond
slagen van dit uitgestrekte 
gebouw, aan welke BRA
MANTE de Vereischte, hecht
heid niet had gegeven. Gi-
OCONDO is de schrijver van 
belangrijke Aanmerkingen op 
de Commentariè'n van ÜJE» 
SAR; en hij was de eerste, 
welke de teekening in het 
licht gaf» der brug, welke 
die veroveraar oVer den RijA 
liet aanleggen, waarvan de 
beschrijving tot dusverre kwa
lijk begrepen was. Hij heeft 
ook uitgaven geleverd van 
ViTRUvius en FRONTINUS. 
Het was door middel van 
hem, dat men in de bibli
otheek van Parijs, de meeste 
der brieven van PMNIÜS vond, 
die door ALDEMANüCiusge* 
drukt werden. Zijne kunde 
bepaalde zich niet tot de 
bouwkunde en de oudheden) 
hij was evenzeer ervaren in 
dè wijsbegeerte en de god
geleerdheid , en was de mees-

; ter van Jütius CSSAR SCA-
: LiGER, die hem eeneottdeett 

goede Bibliotheek aller w 
5 

GIOCONDO (FRA GIQVANI) , 
in het Latijn JocüNDüs, een 
Dominikaner, te Verona, 
omtrent het midden derl5. e 

eeuw geboren» maakte zich 
beroemd, door zijne be
kwaamheid, in de weten
schappen, in de kunsten en 
in de kennis der oudheden 
en der bouwkunde. Hij werd 
door LODEWIJK XII. naar 
Frankryk beroepen en bouw
de te Parijs, de Wissel-
brvg en die van den H. Mi-
CHAëii. Ook was hij het , 
die, om in de landaangpoe-
lingen te voorzien, door de 
«itwatering der Brenta, in 
de kleine meren van Vene
tië te weeg gebragt, hetwelk 
deed vreezen» dat die stad » 

h 
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tenschappen noemde. Reeds, 
vóór het jaar 1506, had hij, 
met toestemming des Pauség 
het gewaad zijner orde af
gelegd , en leefde»hij als een 
wereldlijk priester. Hij over* 
leed hoog bejaard, JUT 1530» 
[Op zijne reizen door Italië, 
bragt hij eene Verzameling 
van meer dan 2,000 oude 
opsch riften bij een , waarvan 
hij het handschrift aan LAU-
BENTJÜS DE MEDICIS, zijnen 
.bestendigen beschermer, gaf» 
Hij gaf de Verhandelingen o* 
ver den Landbouw van CATO , 
VABBO , Coi.UMEi.iiA en PAL-
LADIUS in het licht]. 

Giofx ( F M v i o ) , te Paai* 
tanö, een kasteel, in de 
nabuurschap van Amalfi, in 
bet jaar 1300 geboren, kende 
de eigenschap van den zeil» 
steen, maakte e r , zegt men, 
op zijne zeetogten gebruik 
van , en vond langzamerhand, 
door middel van proefnemin
gen, het KompataiU Men 
voegt er bij , dat, om aan 
de nakomelingschap te doen 
weten, dat dit werktuig door 
eenen onderdaan der konin
gen van Napels (toenmaals 
aan het Fransche huis ver« 
want) was uitgevonden, hij 
het Noorden met eene lelie
bloem teekende, een voor
beeld, dat door alle natiën 
is gevolgd, welke van deze 
nuttige ontdekking gebruik 
maakten. Men beweert, dat 
de Sinezen dezelve reeds se
dert lang kenden; maar men 
weet, dat deze ijdele natie, 

zich vele dingen toeschrijft» 
welke zij niet dan met vele 
moeite van de Europeërs heeft 
geleerd , en dat M begrijp-» 
pen, welke zij er vóór hunne 
komst van gehad heeft, steeds 
in eene soort van kindse» 
heid, zonder ontwikkeling 
en zonder volmaaktheid zijn 
gebleven. Wat hier ook vaa 
wezen moge, het was het 
kompas, dat, om zoo te spre
ken , deweréldopende. Vroe
ger waren dè reizen lang* 
wijlig en moeijeJijk» i"en 

vorderde bijna niet dan van 
de eene kust tot de andere, 
maar, dank zij dezer uitvin» 
ding, men ontdekte een ge
deelte van Azië' en Afrika, 
waarvan men slechts eenig» 
kusten, en Amerika, waar
van men niets kende, o» 
HUGO DE BERCY. 

GlOMTO DE FEBRAW ( 6 A * 
BBiè'ï»), een beroemde•Vmm 

drukker van.Venetiëinm^ 
eeuw, was oorspronkelijk , a 

Frino, eene stad vanMaM" 
ferrat, vanwaar MNNE»» 
zijn vader, zelf een BoekdruK* 

kè r , zïch in 1530 te Vene< 
tie was kohien nederzette* 
GABRiëi. maakte zich zeer be
roemd in zijne kunst, * e* 
ken roem hij echter. n»JJ 
verdiende; door de sierJyK 
heid zijner letters, en/W01 

de hoedanigheid des papers» 
hetwelk hij gebruikte,, «J 
door denaa*uwke»righeJfl*« 
ner nWiravpn . waaraan »» 

http://Coi.UMEi.iiA
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kunnen verlangen. Hij leef
de zeer geacht en in aanzien 
•te Venetië, en ontving ge
durende zijn leven, door
slaande bewijzen der gunst 
van verscheiden vorsten. jHij 
.ontleende, zijnen oorsprong, 
uit de adellijke familie der 
•FERRARI'S van Piacenza, en 
zijn adeldom werd hem be
vestigd , bij eenen openen 
t>rief, van keizer KAREÏ. V. 
in 1547. Hij overleed in 
1581, en liet tvvee zonen na, 
JOANNES en PAULUS , die, even 
als hij, Boekdrukkers waren* 

GlOBDANl(VlTAMS), te Bi' 
totito, in 1633 geboren, bragt 
zijne jeugd in de losbandig
heid door, en huwde een 
meisje zonder fortuin. Toen 
een zijner zwagers hem zij
ne ongeregeldheden verweet, 
doodde hij denzelven , en nam 
dienst op de vloot, welke 
de Paus tegen de Turken 
opzond. De admiraal ont
dekte in hem genie, en gaf 
hem den openstaandcn post 
van schrijver. GIORDANI , ter 
Waarneming zijner bedien ing 
verpligt, om de rekenkunde 
te leeren, maakte zich die 
van CtAvjns volkomen mees
ter, en schepte tevens smaak 
in de wiskunde. In 1659 in 
Rome terug gekeerd, werd 
hij met het opzigt over het 
kasteel van Saint-Angelo be
last, en maakte gebruik van 
de snipperuren, welke hem 
deze post overliet, om zich 
op de beoefening der wiskun
de toeteleggen. Hij maakte 

| zulke verbazende vorderin-
.gen in dezelve, dat de ko
ningin CHRÏSTINA vm<Zwer 
den, hem tot haren wiskun
stenaar verkoos. LODEWIHJ: 
XIV. benoemde hem» om te 
Romet in de aldaar, ïn 1666» 
door dien vorst, opgerigte 
akademie van schilder* en 
beeldhouwkunde, de wis
kunde te : onderwijzen , en 
Paus CIEMENS X», gaf hem 
den post van Jngenienr van 
het kasteel Sint~Angelo* 
GIORDIANI verkreeg in 1685 , 
den leerstoel der wiskunde 
van het collegie Sapiencia, 
werd den 5 Mei 1691, tot 
lid der Arcadische Ahademie 
aangenomen , en overleed in 
1711. Hij bezat eene gal
achtige en opvliegende in
borst, maar was onvermoeid. 
Ooor zijne overdrevene werk
zaamheden , haalde hij zich 
smartelijke ziekten op den' 
hals, maar een. goede leef
regel herstelde hem weder. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: ].° EucUde rettituiot 
1686, infol 2.°Decom-
ponendis gravium momentis, 
16S5. — 3.° Fundamentum 
doctrines motu» gravimn, 
1686. —• 4.° Ad HyacintJiwn 
Christophorum epistola, in 
fol. 1705, te Rome , zoo als 
de voorgaande. Deze schrif
ten maakten opgang in den 
tijd. 

* GÏORGI (DoMiNicus),een 
Italiaanse» Prelaat, oudheid
kundige en boekken-kenner (6 
Costa bij Rovigo in 1690gebo-
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jrèn, was gedurende eenige 
jaren secretaris van den bisr-
•schop van Aüria ; zich later 
naar Rome begeven hebben
de ,• Werd hij opziener der 
prachtige bibliotheek van den 
kardinaal IMPEBUU. Deze 
prelaat, een waardig Waar
deerder van de verdienste van 
GIORGI en van zijne bijzondere 
begaafdheid voor de kerkelijke 
oudheden > bragt hem 'aan het 
hof Van Rome, waar hij ver
volgens werd gebruikt tot ge
leerde nasporingen door de 
Paussen INNÖCBNTIÜS XII I . , 
BENEDICTUS X H I . , CLKMENS 
XII . en BENEÖICTUSXIV. De
ze laatste Opperpriester plaat* 
Ble hein onder bet getal zij-, j 
ner kamerheeren; met deze 
waardigheid vereenigde G I 
ORGI die van Abt van Sac-
colongo, die hem door BE-
NEDICTUS XIII. was opgedra
gen. GIOHGI overleed te Ro
me, den 21 Julrj 1747: hij 
liet zijne talrijkehahdschrif-
ten aah de beroemde biblio
theek la Casanata ha. Men 
telt onder zijne voornaamste 
werken: l .8 De antiquisl-
tulice metropolibus, exerci-
tatio historica,Rome, 1722, 
in 4.w> — 2." Trattato, of 
Verhandeling over de gewij
de kleederen van den heili
gen Opperpriester van Ro
m e , ibidi 1724, in 4.to *_ 
3.° De origine metropolis 
ecclesia Beneventana, 1725, 
in 4.W — 4.o Antiquee iti-
tcriptionis explanatio, in 
gua de locatoribus scenico-
rum disceptalun MontaFi-

ascone, 1727, inS.vo Men 
vindt een uittreksel van dit 
werk in de Memoriën van 
Trévoux, 1728, blz.552f-
5.° De Cathedra epiicopali 
SetiiS civitatis, ibïd, 1727, 
1775, in .4.» — 6.°;7M> 
turgia romani ppntificn in 
solemni celebratione *»>*«• 
rum, ibid, 1731, Wh 
1744, 3 dl.«, in fol. - 7. 
De Monogrammate Cam-
y r , ibid, 1738. Hij weder-
legt in dat boek eene stel
ling van BASNAGE. — 8.°M* 
ta JVICOLAZ V.,PonUMa$> 
accedit disquisitio de Nico-
mi ërga UUeras et Ultera-
tos viros patrocinio i «"«». 
1742,' in 4to — 9.° .&!*• 
logo; of Catologus van-f' 
Bibliotheek van ÜAWBh 
ibid, 1747, in 4,«>> -m**8" 
leerde aanteekeningen ver* 
rij kt"; deze Bibliotheek «««*• 
met die van het Va^af 

vereênigd. - 10.° « ° ' 
of Geschiedkundige Iffl 
van den, Kardinaal WW 
Dim, met vier stokken over 
de oude gedenkteekene»» 
voorkomendeTin de /&«*»' 
ta of Verzameling ^ " T . 
CoMGEBA.-llSMartf' 
logium Adonis, oPe-c0<hfl 
recognitum, BiblioUecé&r^ 
tkanm adnotationibv**W1^ 
tratum, Lucca, 174» i . 
fol. Hij is daarenboven «• 
uitgever der vier boeken 
Varietalefortunai. HetJ»» • 
de boek alleen was w in
gedrukt'; hetzelve behelst» 
Verhaal van &e re»w» , 
NICOLAA» CoMTlrinhetl '8 
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liaansch door RAMUSIO ver
taald, volgens de Spaansche 
vertaling van RODRIGO FER* 
RANDEZ' DB SANTAELLA mét • 
hét verhaal van MARCO-POLO 
in het licht gegeven (Sevil-
la, 1518 , i» fol.) GlORGl 
gaf evenzeer zeven en vijftig 
onuitgegevene Brieven van 
POGGK met aanteekeningen 
in het licht, te P « r # > , i n 
1723, in 4.to, onder toezigt 
van den kardinaal A.E. PK RO-
HAN gedrukt. • Hij voegde 
ook aanteekeningen, bij de 
schoone 'uitgave van BARO-
NIÜS door Pater MANSI , htiè* 
««, 1740, in &1. 

•.-* GlORGI (AtfGUSTlNUS A N -
TOÜIUS) , een Augustijner 
monnik, en zeer geleerde 
kenner der Oostersche ta
len. , te, Santo - Manro , in 
het Diocees van Rimini, in 
1711 geboren, aanvaardde in 
den ouderdom van vijftien 
jaren het gewaad der"klui
zenaarsvafr den heiligen Au-
eosTiNüs. Hij studeerde met 
roem in, verschillende kloos
ters zijner orde,, en legde 
zich bijzonder op de Griek-
sche , Hebreeuwsche , Chal-
deeowsche , Syrische en Sa
maritaan sche talen toe. Hij 
onderwees dezelve in ver
scheidene steden van Italië, 
en hij was tb Florence, toen 
BENEDICTÜS XIV. hem naar 
Rome beriep, om hem <len 
leerstoel van de H. Schrift 
in het collegie Sapientia te 
geven. Vervolgens tot bi
bliothecaris van het Angeli-

ca henoemd, belastte hem 
dezelfde paus mét de verde
diging der werken van den' 
kardinaal NORIS , die ver
schillende Spaansche God
geleerden op den index had
den geplaatst. Daar de roem 
van Pater GIORGI zich; in af* 
gelegene landen had ver* 
spreid, zoo bood hém keizer 
FRANCISCUS IV. eeftên leer
stoel van Godgeleerdheid té 
Weenen aan , dien ' hij van 
de hand wees, ondanks da 
herhaalde beloften en het ge
durige aanzoek van dien 
Vorst. Eene gelegenheid bood 
zich aan, waarin Pater Gï-
ORGI zich op nieuw als eent 
zeer geleerd kenner der Oos
tersche talen onderscheidde. 
De Propaganda was dikwijls 
van de moeijehjkheid onder* 
•rigti die de naarThibet ge
zondene Missionnarissen on
dervonden, om de taal van 
dat land- te leeren; waarvan 
de schriften grootendeels vol 
hièroglyphen zijn. Vele ge
leerden , zooalsH-iYDE , LA» 
CROIX, VESPIERBE, LACROZK, 
THEOPHILE, enz. hadden er 
een alphabet, eenige andere, 
grondbeginselen van in het 
licht gegeven; maar hun Wérk 
was nog zeer onvolkomen., 
Pater GIORGI was alstoen elf 
talen meester, die hém in 
zijne hasporingen van dienst 
waren, en hij gaf zijn he-
roemd Alphaleticüm thiie-
lanum in het licht. Dit boek, 
de vrucht eener langdurige 
studie, bevat geleerde ver
handelingen over de g4*chie« 
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denis, godenleer en de aard
rijksbeschrijving van Thibet, 
Öij bekleedde vervolgens ver
schillende gewigtigë posten, 
en werd tot algemeen regts* 
vorderaar zijner orde verko
zen. Deze post stelde hem 
in staat, om wijze verbete
ringen daar, te stellen , hij 
herstelde den regel in des-
zelfs eerste zuiverheid, ver
beterde de schplen en voer* 
de er de goede letterkunde 
in. Pater PAÜLIN ÖE SAINT» 
BARTHEÈEMI, zijne gevoelens 
over de Godsdienst der Bra* 
minen eenigzins heviglijk 
betreden hebbende, ontstond 
er tusschen hen een vrij'he
vige perinestrijd, waarinPa» 
ter GIORGI zegevierde. Hij 
nam aan een ander, niet 
minder hevig geschil deel, 
dat over de godsvrucht tot 
het heilige hart van JESUS 
ontstaan was. Terwijl hij 
zich met een werk over de 
Grieksche opschriften bezig 
hield, die in de kerk van 
Rimini bestonden•'•,'.werd hij 
door zijne laatste ziekte aan* 
getast, en kon hetzelve niet 
ten einde brengen. Men heeft 
van hem: 1»° Atyftabetüm 
thibetanwm missionum apot* 
tolicarum commodo editum ; 
ptmmitiu est dhquisiUo qu& 
de vario Utlerarum ac• re
gionis nomine, gentis origi-
m , moribns, «uperstitione 
ac manicheisma fitte dirse* 
rijf «f, Beausobrii calumniog 
intanctumAugusfinumaUog* 
g«e eccletitie patres refutan-
*«r; Rome, 1762, 1 dj, j n 

4.W De schrijver begint mei 
eené letterkundige geschie* 
denis van de thibetaansche 
taal in Europa, waarbij eene 
plaat, waarop de schrijfwerk-
tuigen , waarvan de inwoners 
van Thibet zich bedienen, 
zijn afgebeeld. Men vindt 
er ook het Onze Vader, de 
groetenis des : Engels, het 
Symbolum der Apostelen en 
de geboden Gods in hetThi* 
betaansch met eene Latijn* 
sche vertaling der voorreg-
ten, welke het bestuur van 
Thibet aan de Catholijfee 
Missionarissen Verleent. Hij 
levert het volledige alphabet 
dat uit negen honderd blad* 
zijden bestaat, en handelt 
vervolgens over de -spelling 
der woorden en over de woord" 
schikking. Hij neemt tot 
voorbeeld de uittrekseJen <tóï 

Thibetaansche handscft""efl 

die men in 1721 bij de bron. 
neri van Irtisch ontdekte"eiï 
die op bevel van keizer Ve* 
TRus I . in het licht gege' 
ven en door de zorgen vaB 

Z, JS. BOVER, in de A<*« 
eruditorum van fretyzigt f"' 
met eene Fransche vertaling 
van FOURMONT, in het üfeW* 
sïnicum werden opgenomen. 
In het artikel, aan dien &' 
leerden in de Biograpw 
universele toegewijd, alffa°f 
men .zich op het gevoelen 
van den Heer BfiMtf***' 
hoögleeraar der SifieïicHe en 
Tartaarsche talen, beroep* < 
Wordt er gezegd*, dat het wer» 
van GroRGi slechts ^tttnf' 
gtlmpe» i s , en dat m ^ 
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wezen t>, dat(friowtëi, óf-
schoon het t/tibetaansc/i 
schrijvende er zelfs de let
ters niet van hetide» Welke 
achting wij ook voor den ge
leerden zameiisteljer, en voor 
den H.i" REIMUS AT koesteren > 
het zal ons geoorloofd zijn , 
om een minder gestreng oor
deel te vellen, en* liever bet 
gevoelen der beroemdste ro-
meinsche beoefenaars der 
Oostersche talen en van den 
geleei'dïm letterkundige» WIN* 
KELMAKN aan te nemen , die, 
toen dit werk'in het licht 
Yerscheen, er eenen lof aan 
toezwaaide, dien de geleer
de, wereld niet tegensprak,, 
te meer, daar dit zelfde 
boek. by de Propaganda voor 
bet gebruik der missionaris
sen ,werd aangenomen, — 2,° 
Jfoagmentv/tn evangeliisanc* 
tiJoANXis greBCo~copto-lhe-
baicumseculilV., additamen-
tum ex vetustissimis mem-
branis lectiönum evangeli-
carumdivina Mitsits, cad» 
diaconici retiqni0. et'Ktur--
gica alia fragmenta veteril 
thebaidensium ecclesia, an-
te Dioscorum, é velitemo 
mustBo Borgiano mncprode-
nnt in latimim versa et notis 
Hlustratui Rome, 1789, in 
41° Volgens de oudheid van 
dit fragment, ontleedt Pater 
GIORGI den zin van vele aanha
lingen, welke onregtzinnige 
Schrijvers kwalijk hebben 
Uitgelegd; en , door overwe
gingen, waarmede hij dezel
ve doet vergezeld gaan, be
wijst hj} de oudheid' van de 

leer der JKerkV Mèn gaf te 
Parijs, en volgens dit werk, 
een geschrift in het Jicht j, 
ten titel voerende: Mawus-
crits etc. {Handschriften: 
belangrijk voor de leer der\ 
der Kerk en voor de uitoe

fening vati de Catholijke, 
Godsdienst r op nieuw te 
Rome onder dezen titel* 
Fragmenta » etc. in hét lióht 
gegeven») i-r. 3.° Demiracu-
lis- sancti Colut/d et relt-
quiis aatorum sancti Panes-
ni mar ty f urn fragmenta duo, 
alterum auctius, dlferum 
nunc primum editum,. pr&it 
dissertatio eminentissimi S« 
card. BorgicB, de culiu 
8. Co IntAi, accedunt frag
menta varia notis insecta. 
amnia ex museeo Borgiano 
velitemo deptompta et illns* 
trataf Rome, 1773, in-4.$ 
De grondige wijze op welke 
GioaGi deze verschillende 
fragmenten beoefend had, 
deed hera het besluit opma
ken , dat er in Egypte drie 
landtalen bestonden, te we
ten : die van Memphis, wel
ke eertijds in Egypte alge
meen gesproken werd; net 
Thebaansch of Saïdisch (men 
heeft in die landspraak eene 
overzetting der H. Schrift,, 
die in de derde eeuw is; 
vervaardigd); en eene derde 
landtaal ten tijde van HEKO-
DOTUS bekend, bet BacA-
mourisch dat hij Ammonê-
aantch noemde, uit de bei
de voorgaande ontstaan» en 
dat in Ethiopië' werd inge
voerd , en van daar i» JV#* 
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biè'en Nigritië.-r&f C/iris-
tolimi Amerislce adversase-

pistolas daas ab Onimoeemo* 
re in dissertationem commo-
nitarium Camilli Blusi de 

festo cordis Jesu, vulgatas 
antirrheticas; accedit man* 
tissa contra epistolium térti* 
urn nuperrimè cognitum; Ho
me, 1772, in 8.vo — 5.°/Je 
arabicis • Interpretationibus 
veteris Testamenti epistola. 
Men vindt dezen brief in het 
Specimen inediltë versionis 
arabici-samarilani Penta» 
teuchi è codice manuscripto 
bibliotheces barberinez edidit 
et animadversiones adjecit; 
A» CAr. Hwiid Ravniensis, 
Rome., 1780, in 8.vo — Q,° De 
versionibus Syriacis Novi 
Testamenti epistola. Deze 
vertaling is in het werk van 
J. G. ADLER, over hetzelfde 
.onderwerp opgenomen, Kop-
penhage, ] 790. —7.° De ins* 
criptionibuspalmyrenis, que 
in museo capitolino ads ervan* 
tur interpretandis ejpistolam 
ad Nio, Foggini, 1782, in 
8.vo Hetzelve komt ook voor in 
het Museum capitolinum, 
4.e dl. De palmyrische 
taal heeft, volgens het ge
voelen van pater GIOBGI, 
eene groote overeenkomst 
met het Hebreeuwsch, Hij 
verzekert dat de woorden de
zer beide talen denzelfden 
zin aanbieden , door de La-
tijnsche en Gricksche over
zettingen uitgedrukt, waar
mede deze opschriften ver
gezeld gaan. Dit bewoog' 
hem, om eene zeer uitgebreid 

[ d e verhandeling over dé He» 
breeüwsche taai in het licht 
te geven. Pater GIOBGI gaf 
andere werken in het licht 
en men vindt de naamlijst 
derzelvein zijn leven, inde 
Vitm Itaiorum van FABROSI 
XVIII. dl. opgenomen. De 
abt FONTANI spreekt er ook 
over in zijh Blogio del pa' 
dre GjoiiGf, Florenoe, 11% 
in 4.to Deze geleerde reli« 
gieus overleed te Rome den 
4 Mei 1797, in deh ouder* 
dom van 86 jaren. 

* GlOHGI (Aï.EXANDBIt)i 
een Jesuit te Venetië^ dea 
11 September 1747 geboren» 
was een cenigezoon, eiiürt 
eene familie gesproten, dia 
van oude Patriciërs af* 
stamde en die eenen aan-
zien lij ken rang in de 'flP™' 
bliek! bekleedde. Zijne sta
diën bij de vaders van de 
maatschappij volbragt heb
bende , ging hij in den ou
derdom van 17 'jaren in nnn 
noviciaat. Zijne vroeg "J* 
pe talenten deden hem W?» 
jaren later tot hoogleeraar in
de schoone letteren te r<f' 
ma benoemen; hij bekleedde 
er dezen leerstoel gedurende 
vele jaren. Hij had eerst 
voor twee jaren de P«eSte'l 
lijke wijding ontvangen, WJJ 
de maatschappij van i*vy. 
in Italië, in 1773 verni^ 
tigd werd. In zijn gebo°' 
teland teruggekeerd) 8 
hij er- bijzondere lessen J» 
de godgeleerdheid, tot dat <w 

markgraaf BEVH-ACAOA n» 
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naai Wrrftfè beriepj, enTieitt 
dé opvoeding zïynër fcëïdè 
nevenK toevertrouwde,*' Hij 
ging'voort, óih zich in zijne 
studiën te volmaken, dè! bé-
grtafdheden , die hij Verkreeg, 
stelden hem in 'betretööng 
met vele geleerden , en vbor-
namelijk met den ridder "VAN? 
fjÉJti, Secretaris van de aca^ 
demie yari Boveredo. *;Hij had 
Verschillende* Werken in^faet 
liéhï gegeven j en niaakté:éé 
nog;; andere - gewigtigére/ ge» 
reed f " toen èëne oyërïnatige 
werkzaamheid, gepaard mei 
èëne vah natuur zwakke ge* 
zóndheid hem herhaalde 
bloedspuwingen veroorzaak» 
ten*, die zijne letterkundige 
bezigheden staakten. Hij 
overleed den 14 Julij 1779, 
slechts den ouderdom van 
twee en: dertig jaren bereikt 
hebbende. Men heeft Vari 
hem 'ï•'• 1.° Del modo d'inseg* 
nare, of verhandeling over 
de wij zéi om aan kinderen 
de Italiaansche en Latijn' 
sche talen te onderwijzen, 
Ferrare, 1775, in 8.vo De
ze kleine zeer geachte ver
handeling toont, hoe zeer 
de schrijver in de beide ta
len ervaren was, waarvan 
hij eene even zoo naauwkeu-
rige als gemakkelijke leer
wijze voorstelt. — '2.p Pro-
damo of Programma, voor 
eène Italiaansche Encyclo» 
pedie, Sienna, 1780, in4,to 
Pater GIORGI had. vele be
langrijke bouwstoffen voor 
dit groote werk vereenigd, 

XI. DEEL,. 
M 

aan het welke "3e beiideindslè 
lettèrknridigèja.ezoüde "mede
werken. Hjj hai'zich demoei-
jelijk'ste artikelen oyër dè bó-
VenniatuuifkuWdè én gbigei* 
leerdheid"JVöórbèhöu^en ertj 
om 5vodrbèelden • "tot de te 
ontwérpene' artikelën té le
veren , voegde hij et twee 
zeer belangrijke in.dit pro
gramma, ie weteni l .* (fver 
dé, erfzonde, en -^- 2.? Over 
denatiturlijkevrijheid, óver 
de werkdadige genade eik ha-
re overeenstemming mèi de 
menschelijke vrijheid —•„3.0 

Lettere of Brieven (teh gé* 
'talie- van : drib) gerigt aan 
den Heerj MARCUS LASTM 
van Morèhëe, 'over1 hetgeen 
wat door den JZ> MARTINÜÖ 
SHERLOCR geschreven is ; té 
weten 2 1.° Over,'den staat 
van 'de Italiaansche dicht
kunde } ' ^ 2." Óver ARÏOS* 
TO ,• — 3,° SHAKESPEARE , 
FerrareY. 1779; Pater Gioft-
GI deed zich in deze brie
ven door zijnen uitgezochten 
smaak en door zijne ervaren
heid in de Italiaansche en" 
vreemde letterkunde onder
scheiden. — 4.° Verschei-
ne brieven in het latijn ge» 
schreven aan zijnen vriend, 
den Secretaris VANNETI , eri 
in welke de schrijver, ter
wijl Hij het Latijn met eene 
zeldzame en sierlijke zui
verheid schreef» beweerde, 
dat het aan de riïenwereri 
onmogelijk was, óm zich hi 
deze taal, naamvkeurig oit-
tedrukken. Zijne zedigheid 
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had hem in d,i$ dwaling ge? 
bragt; eo , e,en beroemde 
Latijnschjê, dichter van 'd^t 
zelfde tijdstip, de, abt-RAI-
MUNDUS CvaicH,,de brieven 
van de twee vrienden gele
zen hebbende V 'Vervaardigde 
op 'hen (|e - volgende dicht; 
rege)s?; .. '. 

Quo$ „yitam «ximii scripsisti, 
VANNKÏÉ, Gionttfi, ' 

• IHe tïi.<SvivetclHrusabiu^enjOi 
. ^v-eif tii clarjussimu|7 eximii% 

.' ode fërére'' ' • 
1 Scriptor et éxïitiius -cultor ariri-

-titisB. 

•Onmiddellijk na ded dood van 
flater, GIORGI, .gaf .de ridder 
VANSETI. , zijn leven in ,bét 

.JiRHjfl iq het licht, dat tuj 
gan/. he^'npqfd feünnér b'riejt-
.vriJB^I^gg' nCet.',"de^n t&el 
'^Dla^t,Q: C&E&tjBïurrJrj VA$-. 
irÊTU egifitis Comfnei}tar.ius 
de Viia ALEXAVnar, (rion* 
«/£.; QjQcedifnt nonnnllcè 
hirw*gue epistokè; Sien» 
«£., 1779, 1 dl, in !2.mo, 

" GlOflCtlpSB (GEORGE BAB-
'BAREU.1,' bijgenaamd)., een 
beroemd schilder, ip 1477., 
in het vlek Castel-Francp 
geboden,, Het de toonkunst va
ren,, .voor welke hij smaak; 
'm begaafdheid^' bexat, ón\ 
zich Qp dé «qbiJderfeund^ 
tóeteleggeij. Hij leerde die 
knust ondejj JOANNBS BBLM-
N?!.••-: ®* t^ekel ing. (ging 
ftW».W»Wt VW «Jfi wijze zijns 
meeste^ tQt eene,andereover., 
.«?«, b\) enk^l aan jtfch sei, 
ven te danken had. De be? 
oefening der werken vanJo-

ANNES PB fVlNCf, *•««;-VfluM»' 
'die, der natuur, voltooid? z§« 
ne begaafdheid. Hij, \m 
het , 4*e te Ventte, hê ge? 
br'uik invoerde, hetweÖj: <te 
gröoten hadden, oni>het uitr 
wendige hunner huwn t? 
doen* beschilderen. Nadat 
!£cnAA>' njtet -,de verhsvefl* 
held fijner, talenten *yas bfe 
kead- gehaakt, bezocht ijij 
hem dikwijls om achter fl? 
geheimen zijner-, groote kunf|t 
tè komen} maar GiojtGioitfj 
vond voorwendsels, o»1 ^ 
zijn' IJLUÏS, te verbieden. De» 
bekwame meester .owwjee.4 
reeds'in 1511, ten gevolg? 
der 'smart, welke hem fa 
ontrouw, zijner minnare» WW 
oorzaakle.' In 0>n kort* 
leeftijd-van 34 Jaren braĝ  
hij de schilderkunst tol'ff* 
trap van volmaaktheid* o1' 
alle kenners dóet wjbwij 
staan, tfij verstond <*<? »J 
moeijélijke kunst, om nw 
daglicht en de.schaduwej 
behoorlijk aantebüenge?,» «• 
al de deelen in «w-w»'"* 
ne overeenstemming t e i ' 
lm, volmaakt wel. «««* 
kracht en troischheid o**» 
treffenzijneschilderijfOT 
gene, welke men toenmawj 
kende. Zijne teekenipg » 
teeder, zijne vleMohklejl»J 
zijn met de grootje VI8"»** 
aapgebr.agt, zijne porf«*w 

zĵ ri ^d ieven «D-^ 'JJJt t 
schappen met kracht «n .* • • 
uitgelezen «maakges*?»1"1*1 

GtosEPiNo of JflBSP" '̂ *•* 
Zie ARPINO. 
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GIO,TTO, een schilder, in 
1276 -tg fespignanot bij Jflo-
rence-, vqn arme ouders ge» 
boren. De beroemde. .GiJWA-
BÜE, grondlegger der Flpren-
tynsche.school, hem op Jhet 
land ontmoet hebbende, de 
kudde van zijnen vader hoe-, 
dende,, .en,, haar te gelijker 
tyd, terwijl hij dezelve zag 
grazen, • op eenen zach ten 
steen afsehetsende, plaatste 
hem onder zijne kweekeiin-
gen«-v|Gi'OTTO maakte, onder 
zijnen meester zulke ^^rd^-
ringen,;, dat .hij» na deszelfs-
dood voor den eersten schil
der, ve»n Europa werd gehou
den» Men verhaalt, dat paus 
BENEPICTUJS XF, om de ver
diensten der Florentijnsche 
schilders te beproeven, eenen 
kenner uitzond, om van elk 
derzelv/è eene teekening te-
rugtebrengen» GIOTTÖdeed 
niet anders, dan op papier5 
ntet -het punt des penseels, 
«n met eenen enkelen trek 
jeenén- volmaakten cirkel te 
,vervaardigen.; ; Deze stout
heid, en te gelijker tijd, de
ze vastheid van hand , gaf 
den paus een groot denkbeeld 
yan zijne bekwaamheid, en 
deed het volgende Jtaliaan,' 
«che spreekwoord ontstaan J 
Tu tei piU rondo cheVO 
del Giotto,... BBNEDICTJJS 
beriep heni naar Rome, van 
waar hij zich, tijdens de ver
plaatsing van den heiligen 
Stoel, naar Avignon begaf» 
Na de" dood van CLEMENS V 
keerde hy* naar zijn gehoor* 

M 

teland téjug ^n Overleed te 
•Florence den 8 Januari j 1336, 
De Flor enty nérs hebben op 
zijn,graf een marmeren stand* 
beeld doen pprigten, PjE--
TRARCHA en DANTE ,• de vrien
den van dien schilder, vier»' 
den hem in hunne gedichten. 
De. "groote ingelegde schil
derij, op de deur der .$.* Pie
terskerk t&R,omé. is van henu 
roe Franciskaner kerken te 
Florence, en té Pisa zijn vol 
«iet prachtige schilderstuk
ken pp! natte kalk van GIOT
TO. Van zijne talrijke schil'' 
derijen bezit het Museum 
van Parijs het Gezigt, waar
in de Et. FRANCISGÜS de won
den (S/»#CT«/a*") ontving], 

GlPHANïUS. —r üZieGlWEN» 

, GlRAC (PAÜfcUS TlfOMAS , 
Heep van)» . in Arigoulèmt 
geboren, was raadsheer bij 
het landsgeregt dier stad\ 
de boezemvriend van BAXJSAC» 
en de vijand van VoiTORa. 
Hy verdedigde den eerste 
regen COSTAB» eenen over
dreven voorstander van̂  den 
tweede. Dit geschil bragfc 
in zijnen tijd eene hevige 
gisting te weeg; maar tegen
woordig zouden de schriften 
en beleedigingen, welke de
zelve deed uitbraken, enkel 
verveling veroorzaken, Ia 
de zijne schijnt GIRAC ge
leerd» maar nog driftiger te 
zijn. Hij overleed in 1663. 

GlBAXiDl (LH,MO GBBGO-
2 • 
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mo), een diepzinnige geleer
de , in de talen, in deken
nis der oudheid en in de wis* 
kunde, werd tè Ferrare in 

. 147S geboren , en overleed 
in 1552 in volslagene: ellen
de* Hij zeide gewoonlijk, 

•<* dat hij drie vijanden had 
te bestrijden gehad, de na
tuur, de fortuin en de öb-
•regtvaardigheid." Hij ver
hoor zijne goederen en zijne, 
bibliotheek, toen dè leger
eenden -van 'KAKEL V zijne 
geboorteplaats plunderden» 
•De -jicht-kwam zich bij •dé 

. -armoede vbegen., -en hij werd 
in zijnen ouderdom zoodanig 
door dezelve gekweld, dat 

'hij geen -blaCd van een boek 
meer konde omslaan. De 
«ehraften "van- d<ezen geleerde 
zijn gezamenlijk uitgegeven 
•4e' Legden» in* 159G, -2 dl»n 
-in fol. De ineéstaatrgehaalde 
zijn: 1." 'Syntagma dé diis 
gentiumt een uitmuntend 
werk* wat deszelfs inhoud 
•betreft,, maar dat niet alles 
toevat, wat irieène mythólo» 
$ie behoort voorte kómen. — 
2." Geschiedenis der Griek-
«che en Latijnse/ie Dichters. 
—• 3.? Die Mr dichters van 
ttjnent^'d. .Deze beide wer-
•ken NWorden minder geraad
pleegd dan zijne Geschiède-
«is *ler Heidensche Godhe
den. — 4.-o Progymnamata 
•adverstfs Uttèmg etUitera. 
<im ^waarin, mfen de kiem 
-der «enkbeelden'vindt, wel
ke J. J. RoüssRAir over de 

slechte uitwerkselen der let
teren en wetenschappen (zie 

ROUSSKAU — 3* J . — e« 
FBEDERIKWIÜLEMI,'koning j 
van Pruissen)-, later' ont
wikkeld heeft. Maar indien 
GIRALBI tegèri' de getetter-
den van zijnen tijd, de mees
te zedig en bescheiden, heeft 
durven schrijven, watzouhij 
dan van dien -stroom van #«• 
letterden hebben gezegd,die 
tegenwoordig de oppervlak' 
te des aardbols bedekken? 

GïRALm-'ClNTIO (JOUW» 
BAPTISÏA), in het begiW 
zestiende eeuw, te Ferrtfi 
uit «ene adellijke familie 
geboren, bekleedde onder de 
dichters en letterkundigen 
van 2ijnen tijd* eenen aan
zienlijken rang. Bij ovet" 
leed 'in 1573, in *>n ou
derdom van 69 jaren. J»en 
heeft "van dezen schryvet. 
1.° Negen TreiirspM»' ~ 
2.°'Een* dichtst.*, &f1^ > 
genaamd „ Modem, i5-» \. 
i t ° - 3 . ° Eene verzameling 
van 100 geestige wrfnW»* 
onder delen titel: Hecat" 
miti nel Moniegafa «PPf^ 
LionardoTorrentinoi^' 
2 dl.«, in 8.vo: d l t lVf ln4 meest bekende zijnerwerKB» 
waarvan wij de voornaam ^ 
hebben opgegeven. n , 
schriften zijn w» «7 f.uj 
aansch. ïnhetLatijnbfW 
g«leverd Gedichten en JJ 
nchiedenismn A^DBBAS 
^ , L e i j d e n , 1 6 9 6 , ^ 
fol.iZijnéDiDoenaEoP* , 
werden ookzeertoegej^^ 

GfiRAMUS fSir.VBSTBB)' W 
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Maüittpifi in. het graafschap 
Pembrack. gehpren, onder
scheidde . j?ich onder "d.̂ . ge-
leerden yan, zijnen tij.d.-a:N:a 
ïeeBBtoélenvaan ;de uni^Fsi-" 
teiten van paré/s en QxfiwA 
te hehben hekleed, Werd hij 
aartsdiaken en kanonik.yan 
$t.» Bavid, Hij hield zich 
veel met de zaken van. JE»* 
geland bezig ; maarhij,haal-
de\zich?doöE zijne gesjrénj;? 
heid; zoo vele vijanden op 
den hals, dat zijne ver hel? 
fingjiót het bisdom St.DaviA, 
door .den Paus,, wiens beJan* 
gen hij. echter te allen tijde 
behartigd had, niet wer4 be
krachtigd. Hig overleed in 
1220, in den ouderdom, van 
75 jaren. Men vindt van 
hem onderscheidene werken 
in het •, Ang.Hu Sttcra yan 
WARSHON en in het Angliett 
van,JQAMBDEN., Zijne ite-
schrijving van het land van 
^fffalli* (Cambria), is afzon
derlijk te honden gedrukt.,. 
1585, iaS.v^ 

GIRARTJ (WiLtKM) aattsdt-
aken van Angoulëme, was se
cretaris geweest van den her
tog yan Epernon. Na den 
dood van dien hertog , gaf hij 
3lemorien voor zijne Levens
beschrijving, in 4 dl»in 12.rao 
in het licht. In dezel
ve maakt hij ons met ver. 
scheidene belangrijke bijzon
derheden bekend. Op het 
einde zijner dagen, gaf deze 
schrijver zich geheel en al 
aan de godsvrucht over, zich 

M 

enkel met godstdieU'SjtigeiJn-
derwerperii bezig, houdende. 

1 Het was;alsipên,, 'dat hij de 
- vertaling ondernam ̂ ,d e r w e r " 
, ken v,an ,den, gqotyrachtigen 

LODEWMK; wwGrenada. jöe* 
zelve versche.en; op het einde 
der 17.e eeuw, „in 10 dl n, 
in 8.y°> of.in-2dl.nan fol, in 

•• het; licht..,; Dit-is denaauw-
' keurigste,, welke er tin -het 
; Fransch vaii. bestaat, röaac 

dezelve kon sierlijker zijn. 
GpïRARö overleed in 1663, 

. hoog bejaard.;, Somtnige Ie» 
vensbeschrijvers zijn van ge*. 

• voelen, dat hij enkej« den 
Gids. der 2?o««?are«.heeftver-
taald, en dat 'het pyerige; 
van eenen priester- van het 
Oratorium is». < M 

GiRARD(GABniër4,te uier* 
mont in 4%vergnef in 1677' 
geboren ̂ .aalmoezenier. van > 

• Mevrouw, de Hertogin van,' 
Berry , dochter van den re
gent, en tolk des konings , 
voor de Slavonische en/rus* 
sische talen, verdiende door. 
eenige taalkundige werken», 
die de wijsbegeerte ademen, 
eene plaats bij, de Fransche 
akademie: 'l°' Synonymes 
etc» {Frunsche Synonyma's, 
derzelver verschillende be* 
teekenissen^ en de> keuze > 
wel/ie men van dezelve moei 
doen. »m naauvoheuriglfyh te: 
spreken), in 12.'«o Dit boek 

. vol smaak» schranderheiden 
naauwkeurigheid y: zal. ,*oo 
lang bestaan, als de «aal, en 
zal zelf* dienen, om dezelve 

. 3. • 
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te doen bestaan* Het doel 
des schrijvers, is» om te 
bewijzen, dat alle woorden, 
welke men in de Fransché 
taal als volmaakt gelijk be-
teekenend beschouwt, ïn dèr-
zelver beteekenis werkelijk 
verschillen , bijna even gelijk 
eene zelfde kleur onder ver
schillende schakeringen ver
schijnt. Deze wijsgeerige 
taaikenner doorgrondtop eene 
bewonderenswaardige wijjzej, 
deze onmerkbare verschillen,, 
en doet dezelve aan zijnen 
lezer gevoelen , door datge
ne , wat hij ontdekt en ge
voelt, door juiste en duide
lijke bewoordingen uittedruk-
ken. De keuze der voor
beelden is uitstekend, op 
eenige weinige na , waartoe 
hij geene verliefde onder
werpen had behoeven te kie
zen» De andere stellen bij
na altijd juiste en kiesche 
denkbeelden , oordeelkundi
ge grondregels, en belang
rijke regelen van gedrag voor. 
De Heer JBEAUZÉE heeft in 
1769, eene nieuwe uitgave 
van dat werk geleverd, met 
één deel en met eenige na
gelatene artikels van den abt 
GiBAnD. De abt ROUBAUD 
beeft dit werk eenigzins ver
duisterd door de JYouvèaux 
etc {Nieuwe Franschè % . 
nonyma?*), Parijs, 1786, 4 
dl.» in 8.vo Maar hij bekent, 
dat de abt GUURD de ver
dienste heeft van het eerst 
der natie de oogen te heb* 
hen. geopend, «oor den rifh* 
dom. welken de taal door 

dèeerivoudige verklaring ér 
Synbftymars vetkreèg^wilk 
iondef een nauwkeurig èh 

juist 'versckïi,- dezelèe M 
ibbordéti' 'overladen, ittln 
denkbeelden verarmen. Hét 
werkman den abt RotMüD 
is daarenboven niet v«j van 
hekeling. Men vindtin het
zelve soms eene' taalkundige 
bbvénhatuufkunde, vreemde 
en romaneske déiiltbeeldeh, 
die den geest van- 'desekteM 
(Economisten verraden,% 
welke hij was; aangenomen; 
Een Algemeen/ Woordenboek) 
in 1808 in het lichï gegeven, 
heeft dé 'verzameling van al 
dié Synbnyma's aangebooW» 
en de Heef GüizoT heeft ^ 
zélve'•Tri * zijn nieuw Wwr* 
dehbóék der SyhbhyMYn0£ 
vermeerderd.' -— *2.D Efn* 
Spraakkunst j onder den"tij** 
'van Principes étc.(Gr<>nio#-
gtnsèlen der JPransckidal)» 
2 dl.ii in I2.mo, 174f,verte 

beneden dé'Syfnonyma's'** 
minste ten op2iigte, van het-
ge(ne, wat de vprm betre»» 
maar waar uitmuntende *?* 
ken in voorkomen, en zei«> 
volgens de wezenlijke grond
beginselen der taal. ?e 

schrijver is al te scherps»»1 

nïg "in het behandelen «a» 
de theorie der taal, en W 
zich niet genoeg toe, oiM 
praktijk derzelve, daideJP 
en naauwkeurig te on 
kelen. De abt GIRABD 0*^ 
leed in 1748. Hij was ee» 
man, die een schrander ver
nuft en belezenheid der go608 

schryvers bezat. 
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Ti];,' gen. Jesttit, te Daté in 
ffifan&he - Cg)iït& gëbWels, 
tn/löSÖ ,, niaaUtë zleK ,'do'ökr 
zijnë~taiénrên inA&ijnV Ördef 
beroëiftdï Na 8^ &ttp1iM~ 
óra ètt de wijjèbègeèrte je* 
hëbÖéb öfrdèrwezen\ '1'tvijd* 
de lii} zicK aah dè r kansel* 
en'- aaii -Jièt géxvetën^bfiltüuï 
toe,; èr» oefende, dez'é bëdïèr 
mijgen met, even* sojC> Véë! 
itlïjtlpïs gëïufc uit. Een oh-
noèlttèlijk aantal ^érel lsè^1 

ge^iH3e vfoqweri wèrÖe'ft door 
Bin/rj''o^;de^'weg afe'fieilf 
terug .gebr^gt: Vëyscbewilfe-" 
në Jonge dochlet-g gingeb dp 
zijnen tsëft' Jn Motoitejs en 
werdéii dë vöi>rbeeMeJ* 'dfcfc-
s&ëïvev ïn 1728 vMd hij van" 
Mte naai; "Tptloh g^öttdeb f 
óhi bèlli^rdêr' vah ji^t Ito-
ïïinklljk Sëriiinarie t ë r Hia» 
rlne |e sijnV Onder dfe boe
telingen , die tot héüö! k#a-
mèh, fctëvoncl zf eb MAB*A 
CitftAttiftA 'CiittÉfeé,, een 
ineisjé tan ï& of 20 j|^etf , 
rfjet éeft gevoelig nart j^bö-
féhj doch die er bartstbgtë-
fijk opgesteld was, öm van 
hare aeugdién te doen spre
ken. De bdeteHnge,, tó 
het ver'Wmak" verhit, vanieef-
rtert biechtvader te hebben ,. 
die baar overal prees, wilde 
libg èëtf1 uitgebreider roerrf 
bezitten» Zij beweerde geegt-
vérrükltirtgën en verschijnin
gen té hebben. Haar gew'ë-
tênsbeStuürdër scheen *p ïn 
den beginne èénïgziris ëeibof 
HM ttf »tëai»5 mafcr toen bij 

M 

gevUtiè y'• "dat" «ir 5eïè'' oviïf 
dreven in bef ^pd^g zijier» 
boetelinge waSiSêoebt; bij zich? 
van dezelve JoB të.'makéri,; 
Ei CABïitó djfhëm gebelgd V 
koos ; ëérièn 'Miittiiiran géWe-
tónsbèsiuürdër. -Elj wendde 
zichs ïpt eeijen ^Fniil ietv 
ëenen- beruebtëri;' Jansèh'ist j ' 

f; die treor |ijnèrï haat tégelf 
f! de ' Jë^bifërl-:'1bèk'è'ttd'.. ftasi.; 

Deze épborde' zijjie^Bösjtèjinr 
f. gë aan , brti; «énë geregfélij-
jfcë gtetnl^èbtó'' èftéfë^gën, 
! wlardoör lij vërfctóiirdë i dat 
] Psiter 'GISA'R»^'* 'B|'ar Vér-' 
kraehè ;bad; | 3 baar 8a%na; 

' bêhnlpzaatn Waè geweest» 
dbi har* vrucht atteHrïjvén ; 

«dt wm mdöoraiivtoa-
' r'ibg 'eH'è/tf i j ^ sêHüfdig'zöu 
digdè iij ftehivah betoóve-* 

, rih^i üi't' ehföle. sMiehl tot' 
I wraafe-sbrBid^eijezeclièndë-
'iing^/voSrftelög^rtrferge.. 

hëelë wereld bare gchaÜdè éën 
toon. De zaak werd voor het-
parleTaeni <faÖ Jï^ : :gëbragt, 
en dezelve bragt verwarring 
in vele huisgezinnen. Na tal-
föözë!fediperiien, gescbilleh, 

': Hëkefing;èn, stra^tdeunen en' 
: beleedigingéh , werd Pater 

GiRAR» doórhetparlementvan 
de tégen hem ingebraglèbe' 
scbutdigirigen vrijgeiprolüen, 
én ÜA CèmÈKfe töt de kos
ten veroordeeld. Dit vonnis 
wéra <ïe> t IÖJ Öctober 1731 
niJgeéprokên. Wëlligi, dat 
dégeiie, ^«e «ièh verwon
derd hebben1, 8a1 het pAVlé-
m«nt t&st ntet meer ^eitreng-
4 ' • 



184 G I R. 

heid vonnisde,de omstan
digheden, waarin die regt-
bank zich bevond,, noch de-
gevaarlijke dweepzucht der 
partij, die zich voor de ger-
waande vrome had verklaard,. 
niet genoeg gekend hebben,, 
Men verzekert daarenboven,. 
dat de uitslag dergehooren, 
welke zij heeft ondergaan , 
meer geestverbijstering dan 
boosaardigheid , meer vreem
de inblazingen, dan persoon
lijke wrevel bewijst. Nadat 
het proces was afgeloopen, 
werd Pater "GIBAUD door zij-, 
ne oversten naar Dóle ge
zonden» Hij was aldaar rec
tor,, en overleed., e r , den 
roem nalatende van een'ijve
rig en deugdzaam man, die 
echter niet altijd genoegzaam 
omzigtig was. jDe woede, 
om te schrijven , is in Frank
rijk zoo hevig, dat men o-
ver dit zonderlinge proces 6 
dl.n, in 12.">° gevuld heeft, 

* GIBABB (De abt,) —Zie 
GÉRARD. 

GlRABD DE VlIAETnEM 
(JOANNES) een Priester van 
Parijs, en aldaar in 1700 
in den ouderdom van 68 ja
ren overleden, verrijkte de 
kerk met een aantal stichte
lijke werken. Zijne geza
menlijke verhandelingen, 
zond*n voor alle standen en 
voor alle staten eene volle
dige beoefenende zedekunde 
kunnen uitmaken. Hij, be
krachtigt hetgene, wat hij 
zegt, door de grondbeginse-

. len der rede, door de Heili
ge Schrift, door de kerkva* 

, ders en kerkvergaderingen. 
Zijne voornaamste werkeOjZp. 
1 ° de ware Boeteling. —$'* 

' De Weg des Hemelt,. -Ï&Ï. 
' Het 'Leven der Maagde,fi>~ 
'• 4.° • Vat der gehuwden, we<l«-

teen,.Religieuzen, Rijken % 
: Armen, —• 5.° ff et Om», 
. der Heiligen. — 6.° Jjïéwtt 
der geestelijken. — 7.°,JV« 
handeling overderoepingtot 
eenen stand. — 8.° De ChrU\ 
ten, een vreemdeling opeet 

• ze aarde. — 9.° Verhande
ling over de vleijerij..—\^' 

• Eene andere, overdskipaadr 
sprekendheid. — iWlfven 
van J. C' in de eucharistie. 
— 12.° De Christen in we-. 
derwaardigheid. —13.° Ver
handeling pver de ierken e» 
tempels. -^ 14.° Eene wfa 
re, over den aan dettfa 
verschuldigden eerbied *•**• 
15.° Leven van den H>J°f 

AHNES van G0D. — lG'°J;*ff 
handeling over de Goddelv* 
he deugden 17." EindeUj* 
Leven der Regtva(trdige«' 
Deze verschillende werkett; 
zijn alle van 1 of 2 derf*» 
in 12.™ m e n heeft dezelve 
dikwerf herdrukt; het «*•' 
te wenschen dat dezelve m 
meer zuiverheid en naauW' 
keurigheid waren geschn?ven' 

GIRARD (GILMS) • past(f 
van Hermanville, bij CM»» 
te Campsour, in hetbisdoi» 
Contances geboren > waf ?e_ 
der beste Latijnsche dichters 
van uijnen tijd. Hij »adz,J 
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ne begaafdheid, in de univer* 
siteit van Caén, alvtaat hij 
ip%Mmdniora,onieiryfees ónt-
wikkeld. Öi) [ si aagde vooral 
wgl.in de alceïsche ode, en 
bjehoeft in die, versmaat voor-
geen nieuweren dichter qnder-
tedoen. Ei-bestaan van hem 
een aantal Lierdichten, waar
van de meeste door het genoot- ; 
schap PaUnod^vanRouanen, 
bekroond ,,'ènafzonderlijk ge^ 
drukt zitoVD^ze dichter over
leed in i£6£,* in den ouder* 
dom van 60 jaren. , 

", GlRARD DUÏLUMJAN. — Zie 
HAILLAN. • , 

..'.'*;... GIRARPET. :4 . J 0 ^ N E S ) » 
schilder des konings van Po
len r hertog van Lotharingent 
STANISLAUS, en.een der leden 
van de akadëinie van SGhil-
dërkunde van Parijs, werd 
te Luneville, in December 
1709 gehorên» Hij was de 
lgweekeling van CiiAüDius KA
KEL. De meeste,zijner stuk
ken voerde hij in Lotharin
gen ttit; zijne Afneming van 
het kruiswordt voor zijn mees
terstuk gehouden. Men zag 
dezelve in eene der kerken 
van Nancy, Deze schilder 
bewees zijn vaderland groote 
dienst, door het kosteloos on* 
derwijs, dat hij in zijne kunst 
gaf, en hij wist zich even 
zeer door de schoone hoeda
nigheden van zijn har t , als 
door zijne begaafdheden te 
doen beminnen. Hij oyerleed 
te Nancy in 1778, 

* ; GlRARDIN ( STANISLAUS 
CECII,E XAVERIÜS markgraaf 
van), zoon van den markgraaf 
van, dien naam , die. het ïand-

foed Ernienonville'bezat, en 
e boezemvriend van Rous-

SEAU was, werd den 15 Ja-
nuarij 1768 te LunevWe ga-
boren» Hij werd ten doop ge
houden door den koning van 
Polen, JSTANISÜAUS LECKZINS» 
KÏ , en had te Ermenonville f 
alwaar hij opgevoed werd, 
RoussEAtr tot onderwijzer. 
Daar zijn vader rijk was, en 
in aanzien stond, zoo zag de 
jonge GIRARDIN voor zich eene 
schitterende loopbaan geo
pend,en werd achtereenvol
gend kapitein der dragon
ders , kolonel en brigade-
generaal, commandeur van 
het legioen van eer, groot
kruis van de orde der Bei
de Siciliën, ridder van den 
Heiligen LODEWMK, com
mandeur der S.t AisNA-orde 
van Rusland, en eindelijk, 
lid van de kamer der afge
vaardigden. In 1779 ging 
hij onder dienst, en zijn re
giment bevond zich te Mans 
toen de omwenteling losbarst
te; hij omhelsde de grond
beginselen derzelve, en tot 
municipaal-raad derzelfde 
Stad benoemd, legde hij de
zelve Weldra aan den dag. 
Hij was bevelhebber der na
tionale garde te paard van 
Mans, toen hij tot de ver
gadering van het schependom 
Senlis, ter beroeping vaa de 
Algemeene Staten, al* af-
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gévaardigde van den burger
stand werd verkozen. Na 
een geschrift in het licht te 
hebben gegeven, ten titel 
voerende: Lettre etc; {Brief 
van den Burggraaf D'EH." 
MEXOiïVTLLE) — hij droeg 
toenmaals dien naam — toon
de izich DE GIIURDIN iif zijne 
vergadering, als de sterkste 
tegenkanter, tegen de maat
regelen van hét hof. Door' 
deze soort van opstand haal
de hij zich eene Lettre de 
cachet op den hals, waarvan 
zijne vrienden de uitvoering 
wisten ie Verijdelen. GIKAÏI-
niN was een der hoofd-redac-
teurs der Cahiers van het 
schepen dom* SénUs, in wel
ke men niet vermetelheid 
vraagde, om dé afschaffing 
der hoofdmanschappen, der 
leeriiegten, der rëgtsgeb'ie-
den van bijzondere heerlijk
heden , der' lettres de cachet, 
vaft zekere' belastingen enz* 
Van de vergadering van Sen-
lit ging hij, als met volmagt 
van 'den Hertog van Orleans 
voorzien, tot die van Vitry-
le-'M-atipais over, en voerde 
er dié beruchte Instructiën 
i n , waaraan SIEYES de stel
ler was. Hfl kwam vervol
gen» té Parijs, en werd èr 
door hét wijk des Petiü-
Pères tot kiezer benoemd. 
In 1790 tot president van 
heé cerftraal-bestuiir van het 
Dep.t der Aisne benoemd; 
had hij in die hoedanigheid 
in het volgende jaar zitting 
in het kies-collegie der Oise, 
da$ hem tot deszelfs afgo-

vaardigde bij' dë natfoüafe 
vergadering verkoos.' 0f*: 

schoon hij zich één ijvtstig' 
voorstander van de grohdlié"' 
ginselen van den dag tditoaê  
bestreed hij. de wilJekéofigfe' 
beletselen, die men de'tt pns-
poorten in den weg stelde» 
én verhief zijne stem tegjen' 
de slavernij' der drukpers ( 
hij keurde openlijk de 'wet 
van den eèd af, waaraan me» 
de priesters en de uitgeffé* 
kenen wilde onderwerpen, 
verklaarde zich tegen dé vet*" 
beurtverklaring hunner goe
deren", en tegen de verban-. 

' ning der onbeëedigde pne*' 
ters. Zich verbeeldendelang» 
«énen middelwèg één1 gema
tigd doel te bereiken 'f ver
bitterde GiRARiMN «ie hem 
tegenstrijdige • par'éijeÖ oét 
vergadering tegen zich;' om 
werd hij bif hét uitgaan m 
onstuimige.' zitting van de» 
8 April 1792, met vérschei" 
dene zijher ambtgenootcn uu-
gejduwd en gekweftt. y* 
de maand Julij van bette»» 
jaar werd hij 'voorzitter de' 
wetgevende vergaderirtg» e" 
bekleedde die Waardighe'd 
tot op het tijdstip der beait-
geving vafo de nationale con
ventie. Op den verschriK" 
feelijkén dag van den 10 Au' 
gus'turs, nairi hij deel {fan »et 

besluit, dat, hoewel Êeijiff* 
zinslaat, diende, omeenJg» 
Zwitsérsche garden te re«" 
den, d?é door eerf woredenfl 
graauw nog riièt vefmofj? 

had *icn 
waren. GIRABDIN 
onder de Jakobijnen vijan de» 
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gemaakt} en zöodra hij géeii ' 
afgevaardigde meer* wjasyj 
hield hij op onschendbaar te i 
zijn. Door'middelvan den 
H.i' MARET»latei- Hertog fan : 

BaisatiOf verkreeg hij eene 
voorgewende zending naar 
Engeland, dié hem voor al* 
lèn aanval in veiligheid stel
de. GédMreride dien tijd, 
onderging dé koninklijke 
martelaar zijn önregtvaardig 
Vbhnis, en GiRARniN kwam 
^fuist op den zelf deh dag £e 
!Parp"g\, dat hetzelve ten uit-
voer was gebragt. Hij hield 
zich eenigen tijd teüferme-
nonville en later te Sézanne 
verborgen; maar hij werd er 
niet zijne broeders in hech
tenis genomen, en in dè ge
vangenis dier kleine stad op
gesloten. Men rekende hem 
zijne verkleefdheid aan dé 
Staatsregeling van 1791, door 
LODEWIIK XVL bekrachtigd , 
tot eene misdaad toe. Hij 
Waande zijne fortuin vooral» 
tijd verloren, en, gedurende 
zijne gevangenschap, leerde 
hij het schrijnwerkers beroep. 
Hij rigtte eene werkplaats 
i n , en ddor zijne broeders 
geholpen, Werkte hij voor 
de schrijnwerkers der stad. 
Eindelijk daagde de 9 Ther* 
midor, en ROBESPIERRE on
derging den dood, waartoe 
hij zoo vele slagtoffer» had 
veroordeeld; de gebroeders 
GIRARÏHN werden echter eerst 
zes weken na dien dag uit 
hunne gevangenis ontslagen. 
Het Directorium, dat de 
conventie had vervangen, 1 

benoemde STANïstAtls tot lid 
Van hét distrikt Settlif: hij 
sloeg zulks' van' de hand; 
•en men zegt zélfs» 'dat h0 
er deze -woorden .bijvoegde: 
« Breng mij naat dè galèijéfrj 
indien u zulks goeddunkt; 
maar ik verklaar u geené 
posten te kunnen aannemen, 
die mij zouden vèrpligteri» 
om inédé te • werken aan dë 
uitvoering der roofzuchtige 
en bloeddorstige wetten, die 
iiog niet bekend gemaakt 
zijn*.. ." Dit antwoord zou 
hem noodlottig hebben kun
nen worden, hij hield zich 
gedurende verscheidene ja
ren verborgen, tot dat hij in 
April 1798 tot lid dfes be-
stuurs van het Uep.t der Oise 
werd benoemd. Hij bekleed
de die waardigheid slechts 
weinige weken; van konings-
gezindheid beschuldigd, werd 
hij afgezet. Andermaal naar 
Ermenonville teruggekeerd, 
maakte hij kennis met JOZEF 
BONAPARTE, die in het bezie 
van het schoonelandgoed van 
Morfontaine, in de nabuur
schap van GIRARDIN gelegen, 
was geraakt. NAPOLEON was 
toenmaals in Egypte: bit 
zijne terugkomst, en naden 
18 Brumaire, werd GIRAR-
JDIN door den behoedenden Se
naat tot tribuun benoemd. 
In deze hoedanigheid legde 
hij een verslag af over net 
bestuur van het houtvester
schap, en drong vervolgen* 
aan, op de instelling van het 
legioen van eer. In 1802 
Werd hij tot voorzitter van 
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het tribunaat benoemd, van 
hetwelk JOZEF BONAPARTE lid 
wasV Nadat deze kolonel 
van het ,4.5 regiment infan
terie was geworden, benoemr 
de hij GIRARDIN tot kapitein 
bij hetzelve,, en vertrok mejfc 
iiem naar de legerplaats van 
ÈolQgntt, alwaar NAPOLEON, 
"te midden van een leger van 
7Ö,ÖQO, man, voor dè eerste 
maal het kruis van het legioen 
van eer Uitdeelde. GIRARDIN 
volgde JOZEF BONAPARTE naar 
het legér van Napels, werd 
bataillons-chef, en, bij de 
belegering van Gaèta, kolo
nel. Tijdens (fen oorlog van 
Spanje \n{i.§08 r tot den rang 
van brigade generaal verhe
ven • voerde hij dienonregt-
vaardigen en 'ongelukkigen 
oorlog mede, tot dat JOZEF 
BONAPARTE, de kroon van 
Napels voor die van Spanje 
verwisseld hebbende, zijnen 
vriend in dat rijk wilde doen 
naturaliseren, maar GJRAR-
JDiN verkoos naar frankrijk 
terug te keeren. Het bestuur 
der gemeensmannen was door 
NAPOLEON , van Consul, Kei
zer geworden, vernietigd, 
en GiRARniN nam altoen zit
ting, in het wetgevend lig-' 
chaam, waarin hij voorzitter 
werd van deafdeelïng der bin-
nenlandsche aangelegenhe
den. Hij verliet deze ver
gadering den 21 Maart 1812, 
toen hij tot prefekt van het 
departement der Neder*Seine 
werd benoemd, en hij be
kleedde dien post nog in 
1814, in welken bij dpor 

JLODEWIIK • XVIIJ., .g'ehatittr 
haafd werd, nadat hij deit 
eed aan dien vorst afgelegd» 
en de vervallenverklaring van 
NAPOLEON- aangenomen bad* 
In het volgende jaaf ging 
hij .tot de prefecture van Sein? 
en '.Gifje, over; dochalvprens 
van Rouanen te vertrekken» 
werd hij.door de inwonetè 
van het eerste dier depatte» 
inenten, tot afgevaardigde 
benoemd. Het schijnt» "ff 
GIRARDIN zijne tevredenheid 
aan den dag legde, over «e 
terugkomst van BONAPARTE 
van hét eiland Mlba; bij de 
tweede restauratie, ander* 
maal tot de 'prefecture vaft 
dP JVeder-Seine beroepen* 
werd hij op weg aangeho"-
der» en kon zich niet naaï 
zijne bestemming begeven, 
dan met de paspoorten van 
eenen Engelschen gen<f j»' 
die toenmaals in Par^f 
bevel voerde. DeHee/PJ 
QUIER, toenmaals n » f j ^ 
van Justitie, enper inUïr„ 
met de portefeuille van «n 
nenlandsche zaken'. "«{J.* 
een verslag afgelegd hebben 
de, waarin GIBAROIN werdaif 

geschilderd a f a j e ' f r j j j 
van een pampnlett « a . f 
zakelijk gezegd werd, « 
meuwe instelhngen m" j . 
dynastiën wilden, zoo v*' 
deze laatste afgezet- » . ( 
ge dagen daarnazond^e 

ALEXANDER aan « c n ,ïD '„etl 
nade vervallen prefekt ee 
brief, waarin hij «*»» *.«" 
benoeming tot'* command^ 
der Russische orde van 
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ANNA bekend maakte. Hét 
is te1 vermoedert, dattSiRAR-
OIN , zich "van- de hein te last 
gelegde beschuldiging heeft 
kunnen vrijpleiten, wijl hij 
reeds den 6 April 1816, tot 
*de préfecture van het Depar* 
tement Cdte-d'Or werd be
noemd, welken post hij niet 
lang bekleedde, daar hij door 
ieenen anderein prefèkt ver
vangen werd. Middelerwijl 
•werd hij; döör het Departe
ment det Neder'Seine, den 
1S2 'November deszelfden 
jaars , tot de kamer benoemd ] 
waarin hij altijd mei de op
positie stemde, GIRARDIN 
heeft zich op de tribune, die 
hij meer dan honderd vijftig 
taaien "beklommen i » , onder-* 
'scheiden. * In* al zijne soms 
welsprekende redevoeringen, 
hèerschten dikwerf bittere 
schampreden en eène hevig
heid, die hem de grenzen 
der gematigdheid deed over-* 
Schrijden;' Hët is nutteloos 
ie sjeggènV dat hij zich uit 
al zijn veïinogeh verzette te
gen deri oorlog met Spanje 
(ïn 1822)-én tegen de wet 
op de verkiezingen dootf dé 
ministers voorgesteld. Men 
heeft vijf zijner redevoerin
gen over het laatste onder
werp gedrukt; zijne vrienden 
zijn voornemens dé overige 
mede in het licht te geven. 
Sedert lang was de gezond
heid van GÏBARDIN wanke. 
lende:, dikwerf ongesteld 
Verscheen hij nog van tijd 
tot tijd in de kamer der af* 
geyaardigden, maar eindelijk 
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doötjfcènë ernstige ziekte laan*, 
getast i' bezweek hij VoorAitf 
zelve déil 26 Februarij 1S27* 
Zijne vrienden gavéri hem 
eene plegtige lijkstaatsie. - ' 

' GIRARDÖN ( FRANC'ÏSCÜS )'j 
een beeldhouwer en boüWf 
kunstenaar, te3 Tröyë»' ih 
Champagne, inïèSS of 1630 

.geboren, was de zoon van 
NidöïiAAö; GIRABDÖN', inétaal-
smelter, en had tot mees
ter LAURENTIÜS ' MAZÏÈRE» 
Na zich onder FuANCiscüS 
AFGIER- ontwikkeld. te héb
bén , verwierf hij; zulk éènett 
grooten roem, dat LODBVVIJK 
XIV hem met eene jaarwedde 
van duizend kbrnmm* naar 
itome "zond j om' dé ottdé ert 
nieuWere meesterstukken te 
beoefenen. In JPranAr-tffris* 
ruggekèerd, versierde hij de 
koninklijke gebouwen, met; 
zijne, voortbrengselen *4A 
marmer of »in koper. Na dei» 
dood van tE BRÏINV gaf 1»-
DEWYK XIV. hem den post van 
algemeen inspecteur van al 
de beeldhouwkundige stuk
ken. De beroemdste zijnet 
voortbrengselen aijn: 1.? het 
heerlijk. Praalgraf van- den 
Kardinaal van RICHEUMV 
in de Savbonne 2." Hét 
Standbeeld te paard van 
LODEWIJK XIV», dit wa* 
zijn meesterstuk 3.° Irt de 
tuinen van Versail/et, de 
«thaking van Pnóannwtss 
door PLVTO en de groepen* 
die de boschjea de» imdm 
van APOIAO verweren» «i*« 
Hij overleed te Pa*¥* in 
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1715, eq was bij de akademie 
van gchilderkunde in 1657 
lid» in 1659 boogleeraar, iri 
1674 rector en in 1695. kanse
lier, geworden. CA^HARINA 
DUCHEMIN, zijne echtgenoo» 
te ,-maakte fich beroemd door 
b^re begaaiFdbeidirihfetJchÜT 
deren, va1!' bloemen, -—Zie 
GUPPI» (CJATWARÏNA aü). 

',"• ""'•*' r1'1'''^ • 'l'> .1'' '•"••;• ; 

• '.•••.'*•. QlVKmjti. fpETRtrs-ï'HAisi?••' 
eisers) » «én letterkundige^, 
te ^acqueviUe in Notmm* 
fiijëiÊ&der-'Sieine) 4en 20 
September 1764 geboden, 
vojhragt zijne studiën te. JP«* 
r # ? , ei»werd, nog jong zijn
de , aan hfl openbare gndef-
wijsverboade^. <JiR.4tfDnam 
niet' veel->, deel aan de- om* 
Wenteling, en kwam n ie t , 
dan: önderv.de geniagtigdsteo 
<Vöor; Hij had dezse gema-. 
tigd heid aan sij ne van; na* 
tuur zedige en rustige in
borst te danken. Hij. ver» 

' kreeg onder .het directorium 
•den; post van: Chef der dag
bladen aan; deprefecture van 
polièje, 0jn, spreidde in die 
•betrekking veel oordeel en 
onpartijdigheid aan den, dag» 
Men» hoagtzieh voornamelijk 
GIRAÜA ©nder het ministe
rie vaa SAVARY te binnen* 
waott*e* de nieuwe». Chef 
4e» dagbladen wel vejsre va» 
den Weg van zijnen fVpor* 
gangey te volgen, zich, o», 
derscheidde door een e ver* 
regaande omdraagzaamtód 
env door de, afgunstige, >v«r* 
volging rdift hij aan- <fe let* 
ttrknndigen had wrklaard., 

wtér talenten heni nrisffou-
wen inboezemden. Na gij
nen post verloren te, heb
ben . werkte GÏRAÜD in eénen 
ondergeschikten :rang aan tfft 
dagbladen j zij ne vreesachtig* 
heid, zijne.zÈdigheid,cledeij 
hem altijd de eerste plaats aan f 
den vrijposftigereft a>ch;imn» 
der bekwamen dan biiafstaan» 
jEen man, met eene inborstals I 
CfiBAüD,^kón ,niet tot veu» ' 
maardbeiden nog minder tot j 
fortuin genaken; , Schoon de ; 
meeste z(j n er werken bh% | 
leen lof -hebben verworveny i 
bi;agt hij f ebtef zijn geheele 
leven • in eenen eerlijken midr 
dels tand door. Hij overleg 
den 36 Februari} 1821 in <M 
ouderdom; van 56 jaren. Me» 
beeft van hém; 1.° 0wW | 
etc. •>(Verhandeling, over ae 
polkplanting van fransen 
Gtnia.naen.mer de siwtfw 
digeenhandeldrijvendeVoor* ( 

deelmvmM^hezit^ene!'v i 
volgens; de aanteefeeni»gen 

van een' colonistpntwoi:pen' 
/?«*•#*»: 1804, i" S 'v < ? '* ' 

GRATMS , zangspel, 18Q8,1» 
8.va 0 k stuk is ih het238** 
register der Academie van 
toonkunst g&bleven. r— *• 
Campagne etc. {Vëldiogt w* 
PartjtiinJSUmei^arienh 
im-m** in4.«>, d i twe* 
b»«ft zeven uitga.*en gehad» 
^ 4,° Précis *U. {Beknopt 
venlag d&> ggvettiten vandw ( 
15 , l&,17 ,e»18 /»«<>:^^ 
# einde vatofoUt*dt*»ff 
Ibve» van NAVOLJBOS' "** 
ÜA&MilB), ibid. * $mr*' 
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ISIS , in 8.*o Bit beknopt 
verslag- is zeer nuttig voor 
#J,:i diegenen ^ die najGiRAUD 
pve,r dezen vfülekeurigen 
,vpr§t geschreven hebben, -r, 
^.° Bedutés-eic., (Schoonhe-
($&• der i Geschiedenis vctn 
Jd^hë, of beknopte inhoud 
der Jfafiiacftische jaarboe-
4eni «|ef het tqfereel der, 
zeden,, wetenschappen, enz* 
pan den vijatidelijken in-
sctl der^ jBjcrbaren tot op de* 
ze rf?^f«.IVjËjnery V 1816,2 
dl a in '12,W°-> Men heeft 
«ene, tweede uitgave van di$ 
w^jk-. in het ijcht gegeven;» 
dat on,danks deszelfs ppge-, 
smukten titej yan $choonhe-, 

fden (B#ai$és.) apn ieder aar 
der: dan gan.- GIRAW» eenen 
verdienden, roem zon hebben 
yerjsehai^ .De stijl is, naauw-
feeuEJg, V^eljnppt, dikwijls 
sierlijk , , m vooral lofwaar
dig door de onpartijdigheid 
de/| schrijvers en de naauw? 
keurigheid de? daadzaken, 
^ety njpjetr «jclj nijet verwon» 
deren. dezelfde titels in dp 
yolg^ndj?, werkpn ip vinden; 
dit; was ^eije wet < die aan, 
(JSIRADD; dqpr : zijnen boeki 
öJfukke^ werd: ppgelegd , 4ie 
$90 als de meeste zijner con-: 
fraters veel en wel voor, ge* 
Ktnge kotten vorderen. — 
Q.* Beauté» etc, (Schoonhe
den van het Daitschery'h), 
#mer,y , 1820, in 12,mo ~-
\.° Beanfèg etc. 'Schoonhe-
den van ,de geschiedenis van, 
lndië, «iel een geschiedkon-
jdtg. korf. begrip, van het le
ven van HrOEB-ALf KlIAH, 

en van zijnen zoon TtPQO-
SAIB), versierd met hoofd
platen , ihid., Emery, 1821» 
2 dl.n in 12 mo — 8.° P rè-
cis etc. {Beknopte geschie
denis van alle gebeurtenis-
sent die elkander opgevolgd 
zyn sedert, de by'eenroeping 
der ede/en tep de herstelling 
van Z.M, LoDjswrjxXVlil* 
op den troon van Frankrijk) % 
ibid., Èmery, 1822, in. 12.1™ 
Dit is een herdruk na den 
dood, des schrijvers, in wel* 
ken men vele verbeteringen 
en vermeerderingen aan het 
werk heeft gebragt, dat reeds 
in de Biógraphie moderne in 
het licht was gegeven,, Em&+ 
ry ,, I§?5 , 2 dl.n,' io. &.vo — 
9,° Traite etc. {Verhande
ling over de zy-tpqrtnen), 
in 12.nü> GIRAUD ,he,eftaait 
dpn Coqriev de l'Europeï'&am 
bet Journal de Paris, en in, 
de laatste plaats aan den Cont 
stitutionnel gewerkt, maar» 
daar-, hij m.% behpefte BchreefA 
kon bij . bij gebrek van ge
noegzaam vrijzinnige gevoe-» 
lens en uit hoofde van eene 
overdrevene ij delheid zich ia 
de verhevene hoogte^ der ove
rige sterben, zijne medewer
kers, nipt plaatsen, ie.inpes 
daar; zijne tajenteniniet.géjï 
npegzaani; op prijs^wej^pn ges» 
steld. 'Daar hij Qp)f ?en #•* 
bankelijk redacteur wa§,, tivk 
bjj .bijna geen yoordeeï( bij d« 
uitdeiv^ng der rijk&mijn, weln 
ke datgene, wat mpn gevoelt*, 
(op»»to«)npemt,aan,dpz8 Mairf 
ne apostelen van het filpwfi*"* 
raus en liber(tlisfpuJtMtt}>i§fa'* 
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GiRAUDwas medebehülpzaanï 
geweest aan de zamenstelling 
der Tables du Moniteur'(be* 
kend onder den naam van Gi-
RANDIN, 7 d l .n , in 4.tö), én 
heeft vele artikels aan de -At* 
gemeene levensbeschrijving 
{Biographie universëllë) «ge
leverd» -Hij heeft in hand
schrift êen'e tijdrekenkunde, 
vele tooneelspelen in lier* 
dicht, waarvan twee reeds bij 
dé koninklijke muzijk^acadei-
niie zijn opgenomen-, en los
se dichts tukken, die lof ver
diend hebben, nagelaten. ; ; 

GlRAUDEAU (BoNAVENTU-
KA ) , een j e s u i t , te' Saiht-
Vincent-sur-Jard. '; in ** Poi* 
tou geboren , overleed ïn 
1774, ' in den ouderdom van 
'77 j a r e n , na in het licht té 
hebben ge geven Ï 1.° Me* 
thode etc. \heerwijze om de 
Qrieksche taal te leeren), 
1 7 5 1 , en- volg. 5 dln. i n 12mö 
2."° Praxis lingua Bacrce, 
1757, in 4to, een werk * 
dat zeer op prijs wordt ge
steld , ofschoon er eenige 
hypothetische inzlgt'en ïh 
voorkomen. Hij wi l , zoo als 
M A S C M Ï ' (zie dat artikel), het 
hebreeuwsch l ezen , zonder 
de-nrassoretische punten; meit 
di t onderscheid echter dat 
overa l , waar er een klinker 
ontbreekt hij er de letter O 
plaatst , terwijl MASOLBF er 
de eerste klinkletter plaats t , 
die in den naam van den 
medeklinker voorkomt, Wel
ke voorafgaat, eene handel
wijze, die in den beginne 

! willekeurig schijnt, maar 
welke de schrijver schijntj 
geput te hebben, uit het ie» 
Zën en beoefenen der <mde 
overzettingen. ! Er zijn 'éèfe* 
tér gevallen , waaruit lastige 
én nlöéijëlijfci:té begrijp? 
zinnen schijnen voorftekomW» 
— 3.° Les 'Patcihie! éfc< 
(De gelijkenissehvati\P0f, 
BöXAVmïVRA ) t l . ' ïnl2""> > 
vol wel afgeleide zedeleïSefl 
op éehe-geestige en verstal* 
dige 'wijze i op 'defOpVoeditó 
der jeugd" toegepast.''-1* 
lr Bvangile; etc, (Bt 
Evangelie overwogen eftè>)p 
een werk deszélfs titel vraat' 
d ig , waarvan door de 20$ 
van dèn heer DÜQUESNËW 
dat -art*) 'vicaris-generaal 
van Sb is sons, aan wien net 
handschrift dooi: wijle" d* 
heer B È BËAUMON*/ **W 
bisschop vaa:Pari)'f,., * J 
toevertrouwd * verscheiden? 
uitgaven in 12'»° en # fV 
zijn geleverd. Er'kom* 
volzinnen in voor, vol we^ 
sprekendheid én vttür. V 
stijl van dit werk is ^ 
en natuurli jk, de wflf # T 
en 'edel, de denkbeeld 
veelomvat tend, de óver*» 
gingen diepzinnig. «*>' ] 
dé Wijsbegeerte des ^vaD»fl]1 
Hes. De ware Christen- e* 
vooral de onderwezen ChriB' 
vooral ae onaerwe*»5" - « 
teri vindt in hetzelve voeâ  
sel voor geest en hart»^ ,_ 
les i s ër den Zoon Pro* in waard ig , " heefteen 
tèstant (de Heer N A « 
rector'dèr S h P i e t e r S , f i 
op het eiland GuerneW) 
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gezegd,» alles in hetzelve 
beantwoordt aan de verhe
venheid zijner leer en aan de 
uitnemendheid zijner heilige 
voorschriften. De overwe
gingen treffen en overtuigen 
zoo wel door derzelver bon
digheid en schoonheid, als 
door de wijze, waarop dezel
ve worden . voorgedragen , 
die het geheel Waardig is. 
Alles in hetzelve is metho
disch , in verband , eenvou
dig, leerrijk, en vooral < zal» 
vend." (Brief van den heer 
'N-AfjéAT-- dun den abt J)tr~ 
QXTÈSNEI onder dagteekening 
van den 14 April 1777). 

f GIRODET-TRIOSÓN (ANNA 
LOPEWIJK), éen bekwaam 
schilder, lid van het Insti
tuut en van de Akademie Van 
schoöhé/kunsten in 1767 te 
Montargis geboren. Hij was 
een kweekeJing van DAvm , 
en deh grooten prijs gewon
nen hebbende, werd hij als 
bezoldigd leerling naar Rome 
gezonden, waar hij zijne ta
lenten volkomen ontwikkel
de. Bij zijne terugkomst te 
Parijs, bevestigde het eerste 
schilderstuk, dat hij vervaar
digde zijnen roem. Een be
roemd geneesheer nam hem 
als zoon aan, en GIRODET 
voegde bij zijnen naam dien 
van zijnen weldoener. On
der BONAPARTE en onder den 
wettigen Koning, heeft de
ze schilder bewijzen van ee» 
ne buitengewone onderschei
ding ontvangen. LODEWUK 

XI. ÜEEt. 

XVIII. benoenide hem tot 
lid van den raad, welken 
deze Vorst iö 1816 oprigtte, 
voor de voortbrengselen der 
kunst, en welke > door den 
minister van zijn huis Werd 
voorgezeten. Weinig tijd 
daarna Verkreeg hij het kruis 
Van den H. '< MtcHAè'x»' Zich 
den 1 April 1817 inde schil-
derzaal bevindende toen de ko
ning er gekomen Was , om de 
schilderij van den fleer G E 
HARD te zien, De intre-
de van H^KDHJK IV. te 
Parys voorstellende, jsei-
de hem deze Vorst: » De 
eerteekenen van MÏIITIADJÖS 
beletten THÉMISTOCLES , om 
te slapen: wij hebben een 
Marathon, wij zullen wel
dra een Salamis hebben!" 
LÖÖEWMK wilde eene zinspe
ling maken op de schilderij 
van den H. L<ODEWIJK in -B~ 
glipte, waaraan GIKODET op 
bevel van den koning werk
te. In eene zitting van het 
Instituut, den 3 Mei 1818, 
las GIRODET eene Verhande
ling over de oorspronkelijk
heid der hunsten en der tee» 
henkunde vooti Men zegt dat 
hij zich ook bezig hield om 
gedichten te vervaardigen. 
MicHAët, ANGELO. schilder, 
beeldhouwer en bouwkuns
tenaar vervaardigde er ook; 
en, even als SALVATOR ROSA 
hebben zijne verzen hem onder 
de goede Italiaansche dich-

•: ters geplaatst. "Wij wensch-
ten hetzelfde van den Heer 
GIRODET te kunnen zeggen; 
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maar wij moeten ons bepalen, 
om hem .als seer bekwaam 
schilder te beschouwen. Hij 
is te Parijs den 9 Decent* 
bei; 1824, na de H. Sacra-. 
inenten der stervenden te 
hebben ontvangen, overleden» • 
en heeft de volgende werken 
nagelaten: DlAiïA en Eti-
•xWHioxr, Deze schilderij is 
belangrijk door de zachtheid 
der :zamensteijing., de be-r 

. valjigheid der kleuren en de 
goe.de' oplegging derzelve. , 
.Het maanlicht ,qp het gezigt 
van den slapenden herder 
•vallende, is op eene bewon
derenswaardige wijze uitge
werkt, — JÈerte _vergoding 
fler, in de veldfogten van I-. 
4ali$ en 'Egypte gesneuvelde 

krijgshelden. 2V'ATOLEOX', 
ontvangende de sleutels van 
'Venetië. Welke verdienste 
dit schiJriersituk; ook hebben 
moge, is het echter verre be
neden dat van HBNB&IK IV. 
de sleutels van Parijs ont* 
vangende, door den Beer Gj?« 
HAR» geschilderd.- — Een ta
fereel van den zondvloed ,ee« 
ne seh'ülerij allen lof waar
dig door de kracht van de ' 
KaïMenstelliflg, de teekening 
en het kolpriet; maar de 
ktin$t, wordt er weinig in 
venupmd ; in het berigt ech
ter, dat men er in 1813 van 
gaf, plaatste men deze schil» 
derij onder de schoonste van 
de tegenwoordige Fransche 
school. — ATALA in %et 
graf, boezwojt een teederen 
godsdienstig gevoel in: za-
menstelling, oplegging der j | 

kleurent koloriet, kracht* 
alles .werkt wede* om de vol* j 
ledigste begoocheling voor ; 
te brengen-. — JHWPWM- \ 
TES, de gaven vanAnnxsn- | 
'XES met de voetenjrappende* 
Hij Vervaardigde déze schil' 
derij voor de geneeskundige 
school, en .dezelve gaat 
voor een fijner beste stuk- . 
•ken -door. Men merkt » 
eene *retfende .-'waarheid '" 
het gelaat van het voornaam* 
ste beeld , en ,eene groot» , 
kracht van penseel in op. 'M 

•heilige LóotWV* •*» f * f / 
Ui een voortbrengsel "et 

penseel van GIRODET waatj 
dig. Deze kunstenaar nee" 
daarenboven vele Pflr<*" 
ten geschilderd, WW»" 7 " 
steeds het penseel-vanden 
meester eïkent. Ond fr

de^ 
portretten, onderscheidtnie» 

Sat van don heer:<**«"' 
BRIAND en < ^ . V f S ? e 
Neger, afgevaardigd;W » 
conventie. H e t i s w a w ^ S j 

Ji]k, dat .Groan** è T A 
dienstigheid, <>»,*r " „„. 
beeldsel van te schetsen, e> 
kei had, om zich m ^ 
derwerp te onderscheid^ 
waarin bij weinig door" 
schakeringen <kr vl**D 

kleuren geholpen, ^ f " T 
derpaal8dPor •. *'J*$Ï 
king der o p A h j . ^ 
naauwkeurigneio c»8r 

ning moest te bsyvm *o» . 

GmonKT had | « - J 3 2 £ U 
ten en aan de vriend 
van zijnen tweeden * 
eene goede fortuin te 
ken; zijne goede "'" 
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maakte hem aan zijne vrien-
den dierbaar. 

• GIRON (•<?(>» PETRUS)", Her
tog. Van Ossona ,-, uit eene • 
beroemde Spaansche familie 
gesproten, was onder-koning 
van Sicilië en Napels , en 
nam, zegt men, deel aan 
de > Samenzwering tegen Fe-
neiië (Zie ;CUEVA). Toen de 
Napolitanen klagten tégen 
hèm fhadden- ingebragtf ant» ; 
'woprddé hun de Hertog met \ 
•dew iJófsöhheid van •> eeneh 
man,, die-zich niets te' ver-
Wijten* '< hééft, en zij n e an tr ; 
-woonden dienden bijna, <om 
hem te.' regtvaardigen. Na 
«eht»r gedurende drie jaren 
•te*sijn opgesloten , overleed 
hij in 31624 in de gevangè* 
nis," zonder dat zijn vonnis 
\vas uitgesproken. Men ver* 
Jraalt.f van;hem verscheidene 
heuvelachtige boërtetijen , 
welke men in alle smakeloo-
ze verzamelingen van kwink
slagen aantreft, GREGORIO 
LETI heeft: zijn Leven be. 
schreven,, en naaf zijne wij
ze uitgedoscht. 

GIRON GARCIAS »E LOYASA » 
aartsbisschop vstiTolëdo\ te 
Talaverm in Spanje geboren ,< 
we<rd aan • het hof van Pm-
fcippus II. beroepen, die hem 
tot Hpogstdeszelfs aalmoe
zenier benoemde, de opvoe
dingvan den infant van Span
je , zijnen zoon toevertrouw
de , en hem vervolgens op den 
Aartsbisschoppelijken stoel^ 

van Toledo plaatste. Hij be
kleedde dénzelven niet lang, 
want vijf of zes maanden Jai-
t er, overleed hij in 1599. Men 
zegt, dat het 'verdriet, hei* 
welk hij opvatte, oVer >het 
geringe aanzien,..waarin hij 
bij PHILÏPPÜS J U , , , den op
volger van PHILIPPÜS Ui 
stond,, zijnen dood bespoe* 
digde; maar deze zwakheid 
is niet te vooronderstellen ia 
eénen man, wiens karakter 
zoo vele standvastigheid ten 
toon spreidde, en die nooit 
een slaaf der eerzucht had 
geschenen. Deze geleerde 
prelaat had in 1594 in fol» 
eene nieuwe Verzameling der 
kerkvergaderingen van Span» 
/ e , met aanteekeningen en 
verbeteringen in het licht 
gegeven. Deze was de bes
te , welke voor die van den 
kardinaal D'AGmrtRE bestond. 

GIROUST (JACOBUS) , eéh 
Jesuit te Beaufort, in Aiï* 
jou9 in 1624 geboren, en te 
Parijs in 1689 overleden, 
bekleedde met veel roem de 
kansels van onderscheidene 
Franschè steden, en einde
lijk van de hoofdstad. Zij-* 
ne predikwijze was, zoo als 
zijne ziel r eenvoudig en zon
der tooi; maar in die een
voudigheid was hij gewoon
lijk zoo-vol zalving, dat» 
terwijl h\\ de geesten ver
lichtte, hij bijna altijd do 
harten won. Pater BRBTON-
NEAU, aijn orde-broeder, gaf 
zijne Leerreden (Serm0n*)f 

2 * 
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in 1704, 5 dl.n in 12.tno in 
het licht. Men vindt in de
zelve eene natuurlijke en 
krachtvolle welsprekendheid; 
maar het is niet moeijelijk 
te ontdekken, dat Pater Gï-
BOUST zich nièer öp de za
ken , dan op de woorden toe
legde , die hij wat ;al te zeer 
veronachtzaamde. Wélügt 
was hij van gevoelen dat de 
eenvoudigheid des stijls, het 
zielroerende Jbevorderlijk 
was, aan de welsprekend* 
hcidi een natuurlijker en aan
doenlijker voorkomen gaf, 
en het zalvende te «weeg 
tiragt. Zijn Advent draagt 
den titel van &ePécheur>eti;. 
{de Zondaar * zónder ver-
scfioo7iing)i Het was het 
gebruik der predikers van 
dien tijd , een algemeen on
derwerp te kiezen, waarop 
zij al de leerreden van den 
advent toepasselijk maakten. 
Men heeft zeer wel gedaan 
dit eigenzinnige gebruik af-
teschaffen , dat langwijlige 
herhalingen na zich sleepte , 
der genie hinderpalen inden 
weg stelde, en de aandacht 
der hoorders vermoeide. Pa» 
ter GmousT predikte en han
delde; wjne zeden waren 
zijne leerreden waardig. 

* GIHTANNEB ("CHRISTOP. 
«•EI.) , een kundige arts werd 
•den 7 December 176(3 te 'Sint. 
Hallen geboren. Hij ontvin» 
tiet doctoraat aan de Uni
versiteit van Qottingen, was 
raadsheer van den Hertog 
van Saksen-Coburg, en reisde 

door Duitsckland, Zteitw 
land*) Frankrijk en Engt-
land. Hij heelt in het Hoog-
duitsch verscheidene weftal 
over de genees», schai- en 
staatkunde, nagelaten, waar
van de belangrijkste rijn: 
1.° , ¥erhandeling mr è 
ziekten; en de natmrUjk 
opvoeding der" hinderen,^* 
Ungeri, 1794, in 8*vo, irlhst 
Italiaansch vertaald, en 0 
een ariikel over de koepok? 
inenting j <&«««, '1861, * 
dln in 8.voi— ;#*•&* 
voerige letterkundige «» * 
oordeelénde ontwikkeling^* 
het stelsel van B*W*\ « * 
tingen., 1797 -1798 «* 
dli in8.vo-.3.D^f^ 
ginselen der scheikumh^ 
Gottingen, 1792, w • {* 
Hij 4eelt hierin «1« werk" 

THOIAET eB.FooaOBO*aX.' 
waarbij hij sonwW6"™. 
ge denkbeelden: tqegt» ' T lis-dat, waarin hübeweer; 
dat de lucht van denflaj 
kring, een mengsel van 
vere levenslucht of W " j J 
en waterstof is , *en6",Z 
l ing, die dopt BuRTflOïjjJ 
wederlegd is. — f' •• 
scïdedhmdige ver/talen^ 
en staatkundige ö f ' ^ l 
genovendeFran*cAe«*m

n 

teHngm* Berlijn, 1 ^ ' ' / 

van het huiselijk lew»^< 
4e inborst en W f " ^ 
van ÏJODEWHK Xr*j tfa. 
ning van Frankrijk en' ^ 
varre, Rottingen, 17yf'^g 
8.vo, met liet Votlret 
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konings. Deze geschiedenis 
strekt der gedachtenis van 
den ongelukkigen vorst tot 
eer. GIRTANNER overleed den 
17 Mei 1800. 

; GIRY (LODEWHK), te J?a-
rijs, in 1595 geboren, ad" 
vokaat bij het parlement en 
in den raad, was een dep 
eerste leden van deFransche 
academie. Hij,'maakte zich 
in de wereld beroemd door 
zijne regtschapenheid en be* 
langeloosheid , en in het ge
bied der letteren door zijne 
vertalingen. Men onder
scheidt die van de verdedi-
gingsrede van TERTUS.I.IA~ 
NÜS , door die van den abt 
GODRCY, in 1Ï81 verduk-
twd; van- de gewijde ge
schiedenis van SULPKCIÜS SE-
VEKÜS; van de stad Gods 
door den, heiligen AUGUSTI-
NÜS; van de uitgezochte brie
ven van? dien kerkvader; van 
de zanienspraak der rede
naars door CICERO in 4.to 
Dezelve maakten- veel op
gang in den tijd; maar de
zelve zijn somtijds.duister, 
dikwerf ongetrouw.» en slor
dig ir* de voordragt. Deze 
vertaler overleed te jPor$# , 
in 1665. 

GIRY . (FRANCISOÜS)-, aóon 
van den voorgaande, te Pa
rijs , den 15 Januarij 1638 
geboren » begaf zich' in de 
®*de der Minderbroeders, en 
werd provinciaal derzelve. 
Hij beval zich evenzeer aan 

N 

door zijne godsvrucht, zijne 
kunde en zijne zedigheid. 
Hij bezat.'zulk eerie bijzon* 
de're gemakkelijkheid, om 
zich over godvruchtige on
derwerpen uittedrukken» dat 
hij zonder voorbereiding 
schreef. Zijn grootste werk 
is het heven der Heiligen* 
in 2 d l> in Mi Hetzelve 
is met zalving geschreven; 
maar het is niet geheel ge
zuiverd van fabelen. Het i s 
te. vermoeden, dat de levens* 
heïschrüjvingen der Heiligen, 
uit , hëfe Engelsch vertaald 
door GODESCARD »,. 176$ *«— 

' 1782, en waarvan i men een 
. aantal uitgave» heeft gele

verd,, het. werk van Pater 
GiRY' zullen doen vergeten. 
Deze-godvruchtige schrijver 
overleed in-1628* Pater ÈAP-
ERON', zijn prde-broeder» pro
vinciaal v&nFranknjA, heeft 
zijn leven beschreveB,. 1691«, 

; in 12.mo.. 

GISRBBT> (BfeAS^s), eerr 
Jesuit, te Cahors,, den 21 
Februari} 1657 geboren ». pre
dikte met veel roem. De 
laatste jaren zijns- levens» 
bragt hij in het Collegie varr 

> Montpêlliev door, alwaar 
hij den 28 Februari} 1751 
overleed s Men heeft van 
hem; 1° t'Art eic.(de kunst 
om £enen vorst optevoeden), 
in 4,t°, herdrukt in 1688 , 
in 2 dl.n-.-ift 12.™> onderden 
titol van| de kunst om den 
geest en het kart van eene» 
Vorst ie vormen, een werk 

3 • • 

http://dl.n-.-ift
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dat 'niet veel bijzonders be» 
va t , en dat men zegt van Pa
ter » B Font te zijn. — %° 
La PMloióphïe- etc. (De 
wijsbegeerte' des vorsten), 
Parijs» 1689, in S.vo, aan 
Pater GALIMÜBD toegeschre
ven , maar het werk, dat 
hem het meest tot eer heeft 
verstrekt-is zijne Eloqttence 
etc. (Christelijke weispre' 
keridheid) , Lyon , 1714, in: 
4.ta, herdrukt »n 12 mo,.te 
Amsterdam 1728, met de 
aanmerkingen van JACOBUS 
LENFANT. Dit werk is in 
het Jtaliaansch, Hoogduitsch 
enz. vertaald, [Men haalt 

. nog een ander werk van Pa
ter GISBEKT' aan, ten titel 
voerende: 4.° Hisïóire etc* 
[Beoordeelende geschiedenis 
der kunst om te prediken 
bij He Fransc/ien, sedert de 
eerste jaren van FRAA'CTS-
cvs 1. tot de regering van, 
ÏJODÉWIJK xiv.y\ 

GlSCALA (JoANNES VAN) , dus 
genoemd , Wijl hij oorspron
kelijk uit die stad in Pales-
Una was. Hij was eenstruik-
roüver, die gedurende den 
oorlog der Joden tegen de Ro
meinen , de verschrikkelijk
ste ^Wreedheden uitoefende. 

Z'Zl hü*^ ™ Jeruzalem, 
alwaar hy 2 jch aan het hoofd eenerpa r t | p , ó a t s t e > H ™ 

de Idumeërs te hulp tegen! 

f ANNA», .en tegen de goe
de burgers, welke hij met 
.*• verregaandste onwaardig

heid behandelde* Zijne groot
ste uitspanningen Avaren, om 
te plunderen ,;stelen en moor
den. Deze ; iboosvvicht had 
zich vereenigd met Sflfoii, 
zoon .van GIOBAS, die een an
dere partij-aanvoerder was; 
zij staakten hunne plunderin
gen en moordtoonéelel) niet 
voor dat de stad geheel ver» 
woest was. Zij deden meer 
menschen door het staal bet 
vuur en den honger omkomen, 
dan de Romeinen^ welke hen 
belegerden, met al hunne 
oorlogswerktuigen. JVÏaaral 
deze misdaden bleven niet 
ongestraft; Na de vernieling 
der stad en des tempels hield 
zich JÓANNES VAN GISCAW m 
de riolen Verborgen, alwaar 
hij na verloop van eenige da* 
gen gevonden word. TlTflS 

Veroordeelde hem, oniineene 
verschrikkelijke gevangenis 

omtekomen,'eene altezactt<-
ie straf voor zulke gwotu 
misdaden. 

Gisco, zoon vanHiMH-C"' 
veldheer der Karthager*» 
werd, na met veel gel uk ^ 
oorlog te hebben gevoern» 
door eene kabaal uit zïjnv8] 
derland verbannen , en i#' 
volgens teruggeroepen» j»e 
stond hem toe, om zich op 
zijne vijanden te wreken» 
zoodanig als hfl *«&? *J 
begeeren. Hij • « « • ^ 
vreden met hen op den &» 
te doennederliggen, e» B 
een zijner voeten op hum» 
hals te drukken.; eene *» 
ligte wraak voor eenen tv» 
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fchager. Kort daarna werd hij 
in het jaar 338 vóór de Chris^ 
telijke tijdrekening ^veldheer 
van een naar Sicilië bestemd 
leger, deed den Corinthiërs 
den oorlog aan, en slooteenen 
voordeeligen vrede. 

GISOR8 (graaf van)*—Zie 
FOÜCÖET. (KAREI, Lomwiïit 
AUGUSTUS)». 

GJUÏ»ANO DB MAXANO•,. een 
Florentijnsch beeldhouwer en 
bouwkunstenaar, in 1377 ge
boren ̂  verwierf in zijnen tijd 
veel roem,, vooral in de bouw
kunde. Door koning AI.PON-
sus naar Napel* beroepen, 
bouwde hij voor hem aldaar 
het prachtige paleis JPoggio 
Reale, en verfraaide die stad 
met verscheidene andere ge
bouwen r hij werd ook te Ro
mev door paus PAÜIIÜS II ge
bruikt, en overleed te Napels 
in 1447, door koning AXFON-
sus betreurd , die eene prach
tige lijkstaatsie voor hein liet 
tieren» 

GIUNTÏ. — Zie JUNTES. 

GlUMTINO, of JüNGTtNO, èett 
wiskunstenaar , te Flotencé ,. 
in 1523 geboren, Was eerst 
ieen kamerliet geweest f doeh 
werd afvallig Na een rond
zwervend, losbandig en on
rustig leven té hebben geleid, 
Werd hij onder zijne vervai-
lene bibliotheek verpletterd , 
niettegenstaande, dat hij in 
oV sterren had gelezen, dat 

hij op eene andere wflze zou-
desterven, Men heeft van hem 
l.° Cómmëntarien, in het 
latijn <over den Sphöër van 
Sacrobosco, 1577 en 1578,-
2 dl.n in 8.vo — '2° Specu-
lutn asirologïeB, Lyön, 1541, 
2 dl.n in fol. — 3 ° Eene 
Ver hamdeling, in het Fransen 
over de Kómeet, dié in \577 
verscheen. — 4.° Eene an
dere over de verbetering van 
den almanak door GaÊGolit' 
vs Xlll, in het latijn , in 
8,wo Hij overleed" in 1590 
te L%<on ƒ donder daarom van 
gedrag té veranderen, was 
hij tot de eatholïjké kerk fe+ 
ruggekeerd. 

Grvnï. — Zie MESMES (JO-
ANNES Asromm DE). 

GEABER (RünotP), een Be
nedictijner *an Cluny, bloei
de onder de regeringen van-
ROEERT, en HENDRISCI,, ko
ningen van Frankrijk* Hij: 
beminde en beoefend* de 
dichtkunde. Het voornaam
ste zijner werken is eene 
Kronyk of Geschiedenis van 
Frankrijk, eindigende mét 
het jaar 1016, aan den abt 
ODILON opgedragen, zonder 
Orde, zonder aaneenschake
ling, vol fabels; maar on
danks deze ^gebreken , 2eer 
nuttig voor de eerste tijden 
der Fransche monarchie. Men 
kan over GLABER raadplegen 
eene aeér belangrijke memo
rie, waarmede de heer IA 
CCRNK het SS dl. der Me-

N 4 
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inorcen van de akademie der 
schoon e letteren verrijkt heeft, 
Men vindt de kronijk van 
GLABER in de verzamelingen 
van PITHOU ën DUCHESNE. 

GtABRio. — Zie Aciuüs. 

.Quw.' ( JV. DE SAINT.) , te 
Limoges i n 1620 geboren, 
begaf zich naar Holland, om 
er met meer vrijheid de zoo
genaamde hervormde gods
dienst te kunnen uitoefenen, 
aaft welke hij echter alleen 
daarom verknocht was, om 
dat dezelve met de alleen 
ware Godsdienst streed. Na 
als kapitein bij de legerben-
den derrepubiiefcgediendte 
hebben , werkte bij geduren
de eenigen tijd aan een Hol-
landsch dagblad. Het lezen 
der werken van SPINOSA ver
anderde dezen protestant in 
eenen godverzaker. Hij ver
taalde in het Fransch "het al 
te beruchte Tractatus iheo* 
logwo-politicug. Deze ver
taling verscheen eerst in het 
licht, onder den titel van 
foytefetc.(De'Sleutel des 
Beihgdoms). Nadat het werk 
reeds veel gerucht badge-
waakt, het de schrijver het-

v±C'-r het «ogW te 
ï ^ : op nieuw onder 

over de gewegtigêle onder-
werpen des heils). Het is 
moeijelijk deze vertaling met 
derzelver drie vereenigde ti
tels te vinden. Dezelve werd 
te Keulen in 1678» inI2.wo 
gedrukt. Het is eene verza
meling van dolzinnig- en god-
delóosheden, waaruit,FREREr 
en andere nieuwere geleer
den , overwegingen geput 
hebben, die zij zich hebben 
toegeschreven, als of zij uit 
hun eigen brein waren ge
sproten, en even als ofmen 
er werkelijk trotsch op kon 
zijn. 

Gr,AND0RP (MATTHl'AS)van 
Keulen,)wijdde zich in d? 
stad Bremeti, waarvan bij 
oorspronkelijk was, aah <5e 
heel- en geneeskunde toe. 
Hij overleed aldaar in 1640, 
als lyfarts van den Aarts
bisschop en physicus der re
publiek., Zijne wérken zij» 
in 1729 te Londen w *'}° 
onder dezen titel in hetHcnt 
gegeven: GLAKDOBPIopera 
omnia, nunc simul Colleota 
et jplurimum emendata. Zij" 
ne lofrede is aan het hoofd 
dezer nuttige verzameling* 
Dezelve bevat onderscheide
ne belangrijke verhandelin
gen Over Komeinsche oud
heden. 

GLANVILI, ( JOZEF)* i n 

1636 te Plymouth in Mngf' 
land geboren ,lid der konink
lijke maatschappij, was ka" 
pelaan van KAREL H en .**;. 
iionik van Worcesler. "v 
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onderscheidde zich door een I 
,? gelukkig 'geheugen en eenen 

doordringenden geest, en 
overleed in 1680, yerschei» 
dene werken in het Engelsch 
nalatende. De voornaamste | 
zijn: 'I .p Over de ijdelheid 
van te dogmatiseren; een 
werk, waarin hij de onzeker* 
heid onzer kennissen bewijst, 
en hoezeer men ongelijk heeft 

• van zich te laten innemen 
door diegene, welke slechts 
eene menschelijke uitvinding 
zijn. — 2.°yLux Orientalis, 
of Naspqringen over liet ge
voelen van eenige Oosterlin
gen over de voorbestaanlyk-
heid der Zielen. — 3.° Scep
sis scientifica of De erken
de onkunde, dienende tot 
weg voor de wetenschap* <— 
A° Leerreden. — 5.° Proe
ve over de kitnst om te pre
diken* — 6.° Philosophia 
pia, Londen , 1671, in 8.vo 

— 7.° Het Plus ultra, of 
de Vorderingen der weten
schappen sedert AMSTOTE-
Z.MS. >— 8»° Onderscheidene 
Schriften tegen het ongeloof, 
Onder welke men een belang» 
rijk en zeldzaam stukje moet 
onderscheiden, ten titel voe
rende: Lofrede en verdedi
ging der rede in hel stuk 
van godsdienst. De schrij
ver randt in dit werk, het 
Scepticismus en alle soorten 
van dweeperijen aan» 

GX-APHYBA , vrouw van AR-
dHEïiAus, hooge-priester van 
BEIIÏ.ONA, te Comana'm Cap-

padocië, maakte zich berucht 
door hare schoonheid en door 
den omgang, welken zij met 
MARCUS, ANTONIÜS had.; Zij 
verkreeg van dien veldheer 
het koningrijk Cappadocië 
voor hare beide, zonen, ,$i* 
PiNNA en ARCHELAUS»met uit
sluiting van ARIARATBUS. 

•;.., GiiAPHYRA, klein- dochter 
der voorgaande , en dochter 
van ARCHE&AUS, koningvan 
Cappadocië^ huwde met A.-
LEXANDER zoon vanHËRODES 
en MARIAMJXE. Zij bragtde 
verdeeldheid in het huisge
zin van haren schoon-vader , 
en veroorzaakte doop hare 

! trotsehheid,, den dood van 
j haren echtgenoot. Nadat H E 

RODES ALEXANDER van het 
leven had beroofd, zond hij 
GIIAPHÏRA naar haren vader 
ARCHELAUS terug, en behield 
de beide kinderen, welke 
zijn zoon bij haar verwekt 
had. ARCHELAUS, de zoon, 
werd zoo zeer op haar ver
liefd , dat, om met haar in 
den echt te treden , hij zich 
van zijne vrouw liet schei
den. GLAPHYRA overleed kort 
na dit tweede huwelijk. A-
LEXANDER en TIGRANES , twee 
zonen , die zij ALEXANDER , 
haren eersten echtgenoot, 
had gebaard, Verlieten de 
Joodsche godsdienst, enbe« 
gaven zich naar ARCHEIAUS , 
hunnen moederlijken groot
vader , die hunne fortnin be
vorderde. 

5 
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GLAREANUS, —• ZieLóRiT» 

GiASER(CHRlSTOFFEli), g e -
vvoon artsehijbereider van Lo« 
BEWWKT XIV. , en van den 
hertog Va» Orleans, is be-* 
kènd door éene ScheihiiU' 
dige Verhandeling, voor dé' 
éérste maal in het liéht 
gegeven, te Parijs, in 
g.vö, 1663 en vervolgens, 
1673* in 12.«o, en in het 
Engelsch en Hoogduitsch 
vertaald. Dit werk is be
knopt» maar duidelijk en; 
naauwkeurig. 

GI,ASSÏÜS (SAIOMON), eer* 
Lutersche godgeleerde, doe» 
tbr -erf höogleéraar dèr godJ 
geleerdheid ïë Jend'i en al-

f emeen opperbewindbebbè* 
er kerken en schoten van 

&ahsen*GotJia, verwierf veel 
roem, en overleed te GotAct 
in 1656, in den ouderdom 
van 63 jaren. Men heeft van 
hem verscheidene werken 
in het Latijn. Het voornaam-
ste dérzelve i s : Philolog. 
éaörcê UbH'duo , qtiibns <S. 
ISctiptnree stylas, Uit er. > 
sensus ëxpanditur, Jena, 
1623'j Lëipzig, 1776, 2 dl.n. 
in 8.v° 

GI,AÜBER(JOANNES RUDOLP), 
eeo Duitscher, legde zich 
in «e zeventiende eeuw op 
dé Scheikunde toe, en ves* 
dgde zich, na veel gereisd 
té hebhen , te- Amsterdam. 
Hij vervaardigde verschil
lende Verhandelingen, waar
van er eenige in het Latijn 

- GLE. 
en Fransch vertaald zijn. Al 
zijne werken, zijn in «en> 
boekdeel verzameld, ten ti
tel voerende: Giaubertifeott* 
centratüs. • Dit bóék is later 
in het Engelsch vertaald, en 
iii I68&, te hwhden in'fol. 
gedrukt. Hetzelve is nuttig} 
maar zou zulks meer lijnt 
indien de schrijver, »|jne 
redeneringen en ijdele bespie* 
gelingen, met zijne proefne
mingen niet vermengd ba& 
Men heeft van hem in het 
Latijn: HurniPhilosophkit 
Amsterdam, 1648, in 8.» 
GiiAUBER had hét gebrek 
van. alle kwakzalvers j hij 
roemde zijne geheimen, e" 
dreef et eenen lagen hand»* 
tnede. 

GLAÜCUS , eeh beroemd vis* 
seher in de fabelleer, werd 
in eenen triton herschapeni, 
en als een zee-god beschouwd» 
CiRCÉ beminde hem vruch
teloos ; hij vèrbóiid «en aa» 
SCÏ IXA, welke de toove-
resse uit minriennijóY 1B 

een zeegedrogt verander* 
de, na de fontein vergif
tigd te hebben, waar de bei* 
de eehrgenoötert zich gin8 
verbergen. 

* GLEDIÏSCM(JÖANNÏ5STHS' 
OPHO.ÜH).,-' een beroemd6 

kruidkundige, werd tebW" 
zig, den 5< Februarij V1* 
geboren , en heeft een aan* 
taï wérken nagelaten, waar

door hij eenen welverd»*"* 
den roem heeft verworw* 
Wy willen ons enkel toto» 
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aanhaling der navolgende be
palen : I*i° Syjttemaplanta-
rum a stamimtm situ, se~ 
eundum cldtsésyordines ét 
genera, cém characteribês 
essentialibus, Berlijn , 1764, 
in 8.vo GLEIHTSCH verdeelt 
hét geheele plantenrijk in 
acht klassen. De vier eer-. 
ste; bevatten de planten, wel
ker vruchtontwikkeling vóór 
het oog zigtbaar is ; de vier 
laatste die , waarbi) men de* 
zelve enkel door middel van 
een- vergrootglas kan onder
scheiden. —-2.° Dissertatio 
pliysico-botanico enz. Malle, 
1765 — 1767,,3 dl.nin8.v<> 
Met platen. — 3." Volledige 
theoretische en praktische 
geschiedenis der planten, in 
de geneeskunde en andere 
kunsten $ volgens de gè~ 
schiedkundige en wijsgeeri~ 
ge grondbeginselen gebruikt 
wordende, Berlijn, 1777. Er 
is slechts één deel in 8.v0 

van in het licht verschenen. 
Deze kruidkenner is den 5 
October 1786 overleden. 

GLEICHEN , een Duitsche 
graaf, werd, zegt men, in 
een gevecht tegen de Turken 
gevangen genomen , en naar 
Turkije gevoerd, alwaar hij 
eene langdurige en stren
ge gevangenschap onderging. 
Men voegt er bij, dat hij 
zoo zeer aan de dochter van 
den sultan behaagde, dat zij 
beloofde, hem te zullen be
vrijden en volgen, mits hij 
met haar in den echt trad, 
ofschoon zij. wel wist, dat 

hij reeds gehuwd was; dat «ij 
heimelijk scheep gingen > en 
te Venetië aankwanVeu, van 
waar de graaf zich naar flopte 
begaf, en van den Paus«dè 
plegtige vergunning verkreeg, 
om «iet haar te huwen, en 
tevens de gravin GIJBICHEN , 
zijne eerste echtgenoote'j te 
behouden. Maar dit geheeld 
verhaal is slechts een sprook* 
j e , door'HONDÓBF , een'Lu» 
tersch schrijver, uitge
kraamd , die zulks enkel ver
haald heeft, om het tot eenen 
tegenhanger te doen strek
ken , tot het dubbele huwe
lijk van den landgraaf van 
Hessen. Hierbij dient nog 
opgemerkt te worden, dat 
men niet zegt, omtrent wel* 
ken tijd die Heer leefde, 
noch wie de Paus i s , die 
deze dispensatie gaf; noch 
welk uitwerksel de ergernis 
van dit dubbele huwelijk bij 
de geloovigen te weegbragt; 
noch waarom zoo véle lieden > 
vorsten vooral, die eene der* 
gelijke dispensatie zeer naar 
den zin zoude zijn, in na
volging en na den goeden 
uitslag van den graaf GLEI-
CUEN , nooit op hét denkbeeld 
zijn gekomen, om dezelve 
te vragen; noch waarom de 
landgraaf van Blessen zelf, 
en LUTHER zijn dispensator, 
zulk een afdoend voorbeeld 
niet hebben aangehaald» en*. 
Het eigenlijke van deze zaak 
is , dat dikwerf de oude rid
ders en Heeren op hunne 
graven tusschen twee vrou
wen stiju voorgesteld, wijl 
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jsU er werkelijk na elkander 
twee gehad hebben , zoo als 
men zulks ziet in het prach
tige praalgraf van den graaf 
PETRUS VAN MANSFEUÏ, te 
Luxemburg; en dat er niét 
meer is noodig geweest, om 
tot hét sprookje van het dub
bele huwelijk van den graaf 
GLEICREN aanleiding te ge
ven; Men kan hierover raad-; 
plegen Disquisitio historica» 
critica in, Comitém de GLEI-
CBES , cujus monumentunt 
est in ecclesia Sancti-Petri, 
Erfótdm, door D. PLACI-
Dius M D T H , Erfurt; 1788 , 
in I2.PP De schrijver be
wijst ,datde geschiedenis van 
het gewaande dubbele huwe
lijk eene loutere fabel is. 

* GiEIM (JoANNFS WlIXEM 
LODEVVIÏK ) , een beroemde 
Duitsche dichter, werd te 
Ermsleben, in het vorsten» 
dom Balberstadt, den 2 
April 1719 geboren. Hij be
oefende de regtsgeleerdheid 
aan de Universiteit van Hal-
Ie i maar legde zich vervol
gens op de dichtkunde toe, 
en was een tijdgenoot van 
GARTNER * ScHiEGEI.. CRA-
MER, KLOPSTOCK, en RABE-
NER. . Men heeft van hem: 
1,° Verzameling van liede
ren, Zurich, 1745, in 8.vo 
— 2.°Brieven, Berlijn, 1746 
— 1760, in 8.vo *In deze 
brieven is het onrijm met 
dichtregels doormengd. •— 
3.°Fabels, ibidem, 1756 ~ 
1786, in 8-vo Behalve ver
scheidene uitmuntende fabels,, 

uit het vindingrijk vernuft 
des schrijvers,,, vindt ïnener 
andere, als navolgingen van 
PjH03DRUS ». Li FoNTAlNB,GkXf 
MOÖRE, SAMANIEGÖ ,, GAME-
RARIUS, enz. —4i° Zöven 
kleine dichtst ukken, inden 
smaak van ANACRSON, ibid. 
1764» in 8.vo—5.°£O/M» 
het landleven, ibid. 1764, ia 
12.mo *_ 6.° Gedichten, in , 
den smaak van PETRACHA» 
ibid. 1764, in S.vo - U 
Odennaat HORATIUS gevolgd 
ibid 1769, in 8.vo Gelegen-
heidsgedichten-, voor en na 
den dood van LODEWHK XVI, 
Balberstadt, 1793 in 8.v» 
Deze aandoenlijke gedicht» 
geven de diepe smart van 
eenen vreemdeling voor den 
der besten Koningen, en zijne 
billijke verontwaardiging:te* 
gen" zijne moordenaren (e 

kennen. Op het einde zijner 
dagen .verloor GMIW hetge-
z ig t ; J ie t is dien staat dat 
hQ het volgende werk zattien-

stelde, waarin bij 'e ver
geefs den slaap aanroept:»» 
Nachtelijke dickUtuhken t» 
de lente en in den ••zomtt* 
1802. Deze schrjj ver heel* 
met roem, alle soorten va" 
dichtstukken bewerkt. £e 

ongedwongenheid, het W°' 
riet, de warmte zijn de n°e* 
danigheden, die hem onder
scheiden, GLEIM heeft ze»8 

in de gedichten aan de hoog-
duitsche taal eene bevaar 
beid en buigzaamheid gege* 
ven Waarvoor men deze«ve 

niet vatbaar achtte. Hfl<"'er* 
leed den 18 Januari] iSW* 
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• GlEN (JoANNES DE ) , eet» 
boekdrukker en graveur in 
Jhout, te Luik in het midden 
der 16.e eeuw geboren , heeft 
een belangrijk en: zeer ge
docht werk in hel licht ge* 
geven > ten ' titel Voerende: 
"jOver de oude en nieuwere 
Meederen, zeden, plegtig-
Aeden, Jiandefwij'zen, in 8.V0 
Jj«i/;, 1601. Hetzelve is met 
£03platen van zijne Vinding 
vetóiërd ^zoö dafdit boek hem 
geheel als schrijver ^druk
ke)! j.efl „graveur toebehoort, 
Defce 'platen^ hebbennin;het 
algemeen eerie -naauwkeuri-
ge teekeningen bezitten veel 
kracht in de uitdrukking. 
Nog, ;heeft «men.- VOD k m : 
«ff» Wonderen der stad Rome $ 
niet platen. 

I CfwGAS of GWCAS (MlCHAël/), 
een Grieksche geschiedschrij
ver, ervaren in de geleerdheid, 
en in; de! kerkelijke^ en on
gewijde geschiedenis, bragfc 
een; gedeelte zjjns» levens in 
Sicilië doori Sommige Criti" 
ci- plaatsen hém in de 15e 

eeuw, maar ljet meest alge? 
meene gevoelep is , dat hij 
ia de 12e leefde» Hét is 
oobekend of hij in de we
reld of in een klooster, in 
het huwelijk of in den on
gehuwden staat heeft ge
leefd. Hij is enkel bijzon
der hekend door Jaarboeken 
van ADAM tot AtEXis COM~ 
XEXVS, in 1118 overleden. 
De schrijver vereenigt niet 
zijn voor de laatste tijden: 
belangrijk werk» eene me* 

— G L O , £05 

nigle godgeleerde W naiöurr 
kundige vraagstukken, „• die 
geenszins lot het gehiédtder 
geschiedenis behoörên. Hij 
is ligtgeloavigenovérdreVen. 
Pater LAEEE heeeft er in 1660 
eene uitgave in het Jjowwre, 
in fol*. Grieksch en Latijn van 
geleverd.. ;De vertaling' i s 
yan XENCÏI'AVJIÏS ; maar-de 
uitgever heeft dezelve her
zien,, en. dezelve mét aan-
teekeningen en. een 5e*dl. 
verrijkt. Dit werk is; een 
der stukken der verzameling j 

! Bvjzantinische gentfamd., : 

" GÜISSON { FRANCISOÜS ),. i n 
1597»! te Bampis/tam, in hei 
gvaafspkap-Dotitet geboren, 
koninklijk lioogleeraar.der ge
neeskunde te Cambridgè, deed 
verscheidene ontleedknndigë 
ontdekkingen, die hexn eenert' 
grooten roem verwierven. De 
voornaamste is die van hét ka
naal , welke de gal dér levert' 
in de gal-blaasjes voert. Hij 
overleed te Londen in 1677.: 
Men heeft van hém onder» 
scheidenegeachte geschriften. 
De voornaamste zijn: 1."De 
tnorbopuerililLeydentl67l, 
in 8 :VP — 2° De ventricm 
lo et intettinis, Londen* 
1677, in 4.w — 3.° Anato» 
mia hepatis i Améterdamï 
1654, ïn 8.vo Deze beide 
laatste werken worden ook 
in de Ontleedkundige Bibli
otheek van MANÖET gevonden. 

GLOSOA of KLOBCHJCA (SO-
PHnoNius), een Grieksche 

" paus, onderacheidde aich in 
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Hongarije en in Zevenber
gen, door eene 'lompe : en 
•wreédaardige dweepzucht, 
ten opzïgte van de Grieken » 
welke' de gemeenschap met 
dé Roomsche kerk aanhameni 
Hij had in het Symbol urn 
ïngelascttt Satictdtrieeelèéïam 
Coïtsir/isrxiMOPöLiTAirAMjen 
stelde alle middelen te werk, 
om I dit .bijvoegsel .te, doen 
aannemen: alom door: de.Ca«» 
tholijken en vereenigde ,G«e4 
ken veracht, op bevel des he* 
stuurs gevangen gezet, onts 
snapte hij yen vereéBÏgdftZica 
Inet HORÏAH, tijdens den op
stand defcWalaèhijërs in lTlS . 
Na ongehoorde buitensporig'? 
heden en wreedheden', werd 
hij gevangen" genomen," eri 
mefr; HOTUAH , te Carlsburg » 
den < 28l;Febr.uarjtj 1785 y ten 
dood gebragt. Zie HORIAIÏ.. 

' •• * GfcovisR ^BiOHARD),jeen 
beroemde Engelsche dichter, 
te Tioitdm in" 1712 £eboren< 
Zijhi Svader, die een koopman 
waé^rsoefende hem in den 
handel,' i zondier hem -échter 
de: beoefening der letteren te 
verbieden. Zeer ervaren in 
de Gfeieksche taal, putte hij 
uit de schrijvers dier natie, 
•»'•• woral uit HOMERUS. ,'. dié 
«mannelijke schoon heden, wel
ke .men in «ijne werken tmt-
waart* • Hij genoot eentgröot 
aanzien «en: als letterkundige 
en als publicist* i ,:lnVhati 
Lagerhuis beroepen». was hij 
e*''gedarende eeniga jaren , 
hst hoofd der oppositie. Hij; 
«verleed den 25 November 

1785.. Zijne Werken zijn: 
1.°' NMWTOX-i eendichtstuk» 
hetwelk de schrijver in den 
ouderdom van .16 jaren aan 
de gedachtenis van dien ie* 
roemden! man toewijdde, aan 
het hoofd van het Kotth* 
grip der' wijsbegeerte VM 
iVwiroA», door doctorJP»* 
BERÏON , 1728\-•• in 4.» g«v 

drukt» -r* 2,°>'Leox'ïDAS>M* 
gedicht ,iri - negen zangsh» 
1737* in! i i ïór 1770 »2dL"i 
in 12.110,, met «drie zangen 
vermèei?dei!df;il798:, 2 dL«> 
in 8.vo%:,meÉ pl.,:6.e ui* 
Dit dichtstuk j vol Bepnbli* 
keinscbêï denkbeelden, 'M» 
Lprd COBBAM',' e e n &**•*** 
schermers van GIOVEK».»!* 
gedragen , ] en voornamelijk 
gerigt tegen het ministefifl 
van Sir RÖBERT WA«*»*» 
maakte in] den tefinoe *è* 
nen verbalenden opgang'_ 
3.° HOSIMH'S ghott, of**. 

schim van den adn>iraaia? 
sim, . en dê'opkoMtt'f9 

handels £ 173^ DweWBP: 
ballade is mede in den volks
geest gestemd, Hij vervaar
digde dezelve tér opwekW 
van het volk» om deno«*J 
aan Bpanje te doen •«*'• 
ren, welks grootste onreg 
was, zich niet te willen «Jof 
verplettetóh. *- 4.° AM«« 
Me, een-dichts;wk,in^ r2 
gezangen, i i tdenee l fden^ 
als dat van LEoKi-DAS'gesfiiir« 
ven , 1788 , 
en na den dood des 
viers, door mistriss H*^,, 
in het licht gegeve». 
schreef twm> 

Hij 
lreHrsprfen'» 
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BOABWBA « h M M B E A , die 
niet veel opgang maakten. 
Men heeft in 18lé* in :-8.vo 
zijne Memoriën gedrukt * die 
het tijdvak bevatten vanden 
afstand van jSir WAZPOLEÏ 
in 1742, tot het tweede be
stuur van Lord CBATAH in 
1757, • ' 

•f GJCÓVEU (JOANNES) , werd 
4eh 24 Juni), 1759 in de 
Gereformeerde kerk, te Me
ieren (provincie Gemèrland) 
gedoopt» Hij 'i was' de" zoon 
van JAN GLOVEE, een ver
draagzaam, schoon ijverig. 
Gereformeerde, en Van MA
RIA VERMEE&, dier zelfde be
lijdenis toegedaan,.. Reeds 
in zijne prilste jeugd gaf hij 
blijken van een zeer gezond 
oordeel, «n van êen buiten* 
gemeen sterk geheugen, JBe» 
|ialve het godsdienstige on* 
der wijs, waarbij hij steeds 
den eersten prijs behaalde, 
genoot hij geen ander, dan 
dat in de dorpsschool, waar-; 
in hij het in de lagere vak
ken 'van wetenschap;,* vooral 
ïn de rekenkunde,' weldra 
zoo verre bragtj dat hij zij * 
«en onderwijzer overtrof.-— 
Na zijne schooljaren volein* 
digd te hebben, moest hij, 
hoe weinig lust ook hij'er; 
toe gevoelde, zijnen ouders 
in den landbouw behulpzaam 
wezen. Zijn vader, die den 
tegenzin zijns zoons in zijne 
beroepsbezigheden bemerk-, 
te , beklaagde zich dikwijls, 
dat hem de middelen ontbra
ken, om hem tot de verdere 

ontwikkeling zijner vorsten*-
delijke vermogens y-4e ,wer.v 
eischt© gelegenheid ?ie. Ver» 
schaffen. De jonge JOANNES 
schikte zich échter naar deze; 
omstandigheden, en in zijne 
uren van rusten uitspanning * 
nam hij gretig het een-"of 
ander goed boek in handen , 
of zocht den omgang niet 
menschen, die aan zijne leer-
zucht voedsel konden geven j . 
spraken deze, dan was:hij 
geheel aandacht; doch liet 
echte» niet na, nu én; dan, 
mét bescheidenheid *• aeen^ 
vraag te opperen. In een'en' 
tijd > geboren en'' opgevoedv 
Waarin.de toestand der Catho-
lijken in JSüord^JVcderlwid , 
in ; geen en deele uitlokkend 
was j kon het noch gunstbe-
jag» hoch. tijdelijk voordeel 
zijn, die hem al meer.en meers 
tot het Catholicismus déu*èir 
overhellen: eigen oride'rzoeky 
gedurige gesprekken met twee 
eenvoudige,, doch ïn hunne 
Godsdienst Skeer grondig on* 
derwezene Ieeken, di« veel 

: te zijnen huize verkeerden ; 
twistreden, die hij nu ea dan. 
met den predikant ysm üe* 
teren hield; en -waarin de 
laatste, schoon een zeer goed* 
PoJ'emiQUs, gewoonlijk wij*J 

jkën moest, dat alles -leèccjer 
'hem, zoo als GLÖVÈR zelf 
! meermalen verklaard heeft, 
het Proteitantitmug als een 

izwak gebouw kennen, «nin-
de geloofsleer der Catholij-
ken die Consequentie in. *in» 
den, 'welke hij inzag;, dat 
met de gronden desEvaaga-: 

http://Waarin.de
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lies strookte. Na een rjjp 
beraad, en zich door het gebed 
gesterkt te hebben , Was zijn 
besluit genomen; daar niets 
in staat was» hem van het
zelve terug te brengen;. Het 
nadere, benoodigde onder
wijs, om in de Catholijke kerk 
opgenomen te kunnen wor
den, .ontving hij van den Ew. 
en zeer geleerden Heer Jo-
ANNES WILHELMUS KötÖKBN, 
Pastoor tb Bitlissen, dien hij 
gedurende langen tijd, eens 
ter Week bezocht; en wiens 
norschheid en onvriendelijk-
heid, vooral te zijnen opzigte 
(waarover GMVER zich dik
werf beklaagde) , almede niet 
in staat waren, om hem eenig-
zins in besluit te doen wan
kelen. Door dezen Herder 
werd hij dan eindelijk, op 
den 21 Jnlij , 1782, na vrij
willige openlijk afgelegde 
geloofsbelijdenis, te Huis-
gen, in den schoot der Ca
tholijke Kerk opgenomen > en 
tot • dè heilige Sacramenten 
toegelaten» — Deze plegtig-
heid geschiedde ten aan
schouwen en aanhooren eener 
zeer talrijke schare, die zijne 
godsdienstkennis en zijn ge
heugen bewonderde, en door 
zijne godsvrucht gesticht 
werd*'-— Later volgden zijn 
thans (1833) n o g i n i e v e n 
zijnde broeder en zijne zuster 
z|jn voorbeeld, zonder, dat hij 
henQooit daartoe had aangeV: 
spoord, maar, integendeel, 
hen daarvan had teruggehou
den . zeggende, dat hij njet 
wilde* dat zij onberaden den 

allergewigtigsfen stap huns 
levens zouden doen, twee 
zusters zijner moeder hadden 
denzelven reeds vóór lang 
gedaan. GLOVER spiak na 
zijne bekeering dikwijls met 
den toenmaligen Pastoot te 
Indoornik (onder welke ge« 
meente de Roomsch-Catno< 
lyken van Eeteren behoo-
reh), BEBNAIIDÜS MEHBRI 
naderhand President van het 
Seminarie te 's Heereëergi 
dien hij steeds als een doof 
kundig waardig Geestelijke 
prees, en, die als een zeer 
godvruchtig man, alom bekend 
was. Tot de zijnen terne» 
gekeerd, nam hij, zo» al» 
voorheen, weder zijne boer
derij waar; zijne ouders j»' 
tusschen gestorven t\\feJ 
vond hij in Wxtmwm SA* 
DERS eene getrouwe ecnt-
vriendin; den 11 Aofsl.u*> 
1783, werd hij doofien^ welijksband met haar vetbon 
den, vestigde zich eemge 
jaren daarna met er wooat* 
DHel, m Arnhem. •W 
huwelijk is kinderloos geW? 
ven. Thans veranderde^' 
toestand, en hij vond nu meê  
tijd en gelegenheid, o» J 
zijne zucht naar kennis voe 
sel te geven. Hij *«*» 
zich gemeenzaam i»et • * 
schriften van iö-en"'»80" 
sche geleerden; bragt het i • 
den hoogsten graad i« . 
stuurmanskunst; beoeten 
de sterre- en meetkunde. en 
«e s ter re- ennn""»"-' f^tt 
maakte inzonderheid *L 
werk van de KanUaan^J 
wijsbegeerte. fl# gchree 
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onderscheidene verhandelin
gen over verschillende vak
ken van wetenschap} hield 
voorlezingen in verschillen
de geleerde genootschappen," 
vooral in het Natuur-en Let
terkundig genootschap Pro» 
desseConamur te Arnhem. 
De schrandere man, die het 
door eigene oefening zoo y.e'r 
in de letteren en wetenschap
pen had /weten, te brengen, 
werd algemeen bewonderd. 
Wel is waar, niet in alles 
vond- hij bij alle deskundigen 
even veel bijval; men trad 
wel eens tegen hem in het 
strijdperk, doch, aan den 
anderen kant, zag nien ook 
weer anderen, die het har
nas voor hem aangordden. 
Onder zijnemenigvuldige ver
handelingen munt bovenal uit 
hst advies en de Considerw 
iiè'n, welke die tan Overbe» 
tuvve, doordenburger J. Gfzoi 
VBÜ, op den Gelderschen 
Landdag beoben doen voor
lezen , betrekkelijk de kerk-
en armen'goederen. In dit 
stuk wordt het regt der Ga-
tholijken op die goederen vol
dingend bewezen, en al mogt 
hetzelve ook niet geheel van 
hem zijn, zoo heeft hij er 
toch zeker het grootste ge
deelte der bouwstoffen toe 
geleverd. Ofschoon in zijne 
studiën verdiept, bleef'hij 
bij de toenmalige Vaderland-
sche beroerten * geen onver
schillig aanschouwer, maar 
nam het levend jgst deel aan 
dezelve. Mogte hij het niet 

XI, DEEII» 

gedaan hébben! -* ' Te mid
den dier verwarringen, zag 
men zijnenijvervoor deGods-
dienst verkoelen; déze vond 

, in hem geenen verdediger 
meer, en, zoo hij al g;een te
genstrever werd, was hij; 
toch een onverschillige, ie ts , 
waarover hij zich naderhand 
zoo dikwerf beklaagd heeft. 
Gelukkig echter was zijne 
afdwaling van. geenen zeetf 
langen duur, en de vonk,, 

; welke in zijn hart voor de! 

moederkerk nóg altijd gleum-, 
de, begon van lieverlede, ha 
de stormen der omwenteling»' 
te ontgloeijen. Nu legde hij 
zich-, met verdubbelden ijver,-
op zijne Godsdienst toe, .en 
trad in verschillende Catho-
lijke Tijdschriften, en waar 
hij er slechts gelegenheid 
toe vond, als haar kloek-
moedige verdediger op; men 
zag hem sedert dien tijd dik
wijls en met stichting tot de 
heilige Sacramenten naderen , 
en waar en wanneer hij slechts' 
kon, herriep en herstelde 
hij de gegevene ergernis, 
zijne ongodsdienstige boe
ken, 200 als algemeen be
kendis, ten vare doemende. 
Bij de omwenteling in 1795 
werd hij lid van het ambts-
bestuur van Overbeiuwe, en 
gecommiteerde van hét 
kwartier Nijmegen op de 
Landdags vergadering, en 
door den Landdag, namens 
Gelderland, gecommitteerd 
in de Hoogmogenden, en 

' later president van het in-
O 
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termediaire adniittistratief 
Bestuur ••"• dier <provincie» 
Schoon men niet roemen kan, 
dat zijn, hart onder deze be» 
fllortimeringen zeer warm voor 
Godsdienst klopte* trqk hij 
'^ich echter de belangen der I 
eertijds in die gewesten zoo 
verdrukte Catholijken zeer 
ernstig, a a n . — Er zijn ge* 
ineenten in voornoemd kwar
tier , onder andere die -van 
l)0or?i;éburg* welke aan hem '\ 
voor een groot gedeelte de 
kerk-en goederen te danken 
hebben» welke zij thans be* 
zitten. Na onze inlijving 
ijl Frankrijk, werdnij*J!/fl«-
?e der ineehgesmolten ge« ij 
meenten Metèïen ëniDn'e/^ 
welken *post hij tot lang* na 
de omwenteling ïn Ï813 "hééft ] 
bekleed. Waar hij slechte 
'kon slomi hij i^ne gemeente 
-in die benarrende tijdsom
standigheden bij» en vaak 
•gelakte het hem* willékéu* j 
r ige, en yoor de ingeaete» 
flen zoo drukkende inkwar
tieringen en andere afpersin

gen aftewenden , fichoou ïiiUrt 
hem, wel eens Zeer onaan» 
gëname bejegeningen op den 
'hals haalde. Met I feiia» 
rij 1818, enkel met de pw« 
tèn van gemeenteraad m van 
plaatsvervangend vrederegter 
belast /besteedde hij de «tt 
die hij , in deze niet «* 
werkzame betrekkingen ^ 
noot i om al meer en meer 
in het gebied der weten
schappen vorderingen »•»» 
ken. Des morgens rag«J 
hem reeds vroegtijdig » » 
studiën verdiept; de vr»W' 
ten van zijne inspanmngpW 
te hij niet voor »&™£ 
alleen, maar deelde *•*• 
met anderen; hij vvasvw 
een' ieder. eenevraagW« 
voor eè«V ieder toegank*» 

ih".*rf-«H»,-artfc» J ' S 
hem gedane vraag, »» 
.oorwfrp * * * % & 
maakte, en met rust 
rens de zaak naar 
had* Ons sleet hfl g «reD

o{ 
de ^ n e . l a . t s ^ d e r u e n ^ 
veertien jaren ( ) m\ 

f ktiï 

(*) In dé -laatste jaren zijns levens maakte Hf **",,/. 
Wét ewe Mngelscke familie van zijn* naam{6l^V^) * ^r 
he hij toevallig in de nieuwspapieteh vermeld, W^^UH' 
WliOVEn eèn EngeUcke naam is, en hé'door' eene ƒ»«*• * 
overlevering wist, dat zijne voorzaten uit EngejaW' 
homstig tsaren, zoo besloot hé', aan dezen ^rtneldTr^H 
vw te schrijven, het gevolg was, ddt Sir ^ # y . f * Ca* 
hxq., thans Inspecteur der Bngelsche admiraliteit oy 
nada, met de omgaande post antwoordde, en vertel 
dat een tak zijner familie naar de Nederlanden «wf ƒ ! # 
gestoken, waarvan zij verder niets wisten, del*/ *, 
&d* echter tot een bijzonder genoegen verstrekte, *» 
verre met onzen GLOVER kennis te hebben gemaakt. <*m' 
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niet zoo rustig als men wel 
zou kunnen «enken. Vele 
dier dagen" waren voor hem 
wezenlijke lijdensdagen, die 
hem echter de schoonste 
vruchten ter zaligheid ople
verden. Zij hechtten hem 
al vaster en vaster aan de 
Godsdienst. God de Heer 
fcezocht hem, en die bezoe-
Icing was hem heilzaam; 
hij leerde 'thans heter dan 
ooit inzien het vergankelij
ke 'van al het ondermaan-
sche, waarvoor hij niet al
tijd onverschillig was ge
weest; hij leerde thans dui* 
delijker dan ooit inzien het 
ij dele aller kennïsse buiten 
God , en maakte hen, die 
zijri ziekbed omringden, op 

de nietigheid er van op
merkzaam, en hoe het eeni-
g e , wat hem van al zjjne 
moeijelijke navorschingen 
overbleef, de troost van dé 
Godsdienst was. Zoo werd 
hij steeds rijper en rijper 
vóór de eeuwigheid , en on
verschilliger omtrent al Wat 
dé wereld kan aanbieden. 
Zij n brandend verlangen was , 
ontbonden te worden door den 
dood, met wien hij ' zich , 
gelijk hij tot zijne vrienden 
zeide, reeds sedert langen 
tijd gemeenzaam had ge
maakt. Met stichtende Gods
vrucht ontving hij de heiÜlige 
Sacramenten der stervenden. 
Zijne aandoening daarbij was 
zoo hevig, dat zij zigtbaar 

O 2 

al mogt hunne bloedverwantschap ook dl niet blijken, Rif 
dan nog zijn vriend wenschte te worden, welke vriendschap 
hij hem voorstelde door aanhoudende briefwisseling leven
dig te houden, ftij zond hem zijn fijn-geschilderd por
tret, en verzocht insgelijks, omdat van onzen GZOVBR. Kort 
voor zijn overlijden ontving hij nogeenenbrief'uitCanada.. 
GLOVSR legde zich sedert dien tijd op de Engelsche taal toe, 
en bragt het in dezelve , zonder onderwijs, in korten tijd 
zoo ver, dat hij de brieven van zijnen vriend kon ver
slaan, hif stelde dan het antwoord op, liet hetzelve ver
talen , en voegde er zelf wel eens een P. S. in het En-
gelsch lij. Bet verdient ook opmerking, dat men thans 
in Canada, de Nederlandsche IJsboot doof de zorg van 
onzen GLOVBB kent. Op verzoek van zijnen vriend maak
te hij eene beschrijving van dezelve, en liet door den 
bekwamen bouwkvnstendar JP. VSBWAÏJSS te Arnhem, 
volgens die beschrijving, eene uitmuntende teekening ver
vaardigen, leiden zond hij naaf Canada, alwaar men zich 
thans, met hei'leste gevolg, vanhet opgegevene model; 
op het beroemde Meer Ontariq bedient. 
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op .al de aanwezigen werkte, 
Zijne krachten »namen nu «al 
uieer en meer af, tot dat hi] 
eindelijk, door volslagene,af-
matigingi.- geheel aan het 
bed gekluisterd. werd» Hij 
verlangde nogmaals met bet 
Brood des levens versterkt 
te mogen worden» Weinige 
dagen daar n a , en wel in 
den vroegen morgen *an den 
14 Juli) 1828, ontsliep hij 
aacht in den Heere. 

GMCK(CHIHSTOEJPEI. , ̂ Rid
der van)* een .beroemde Duit-, 
sche toonkunstenaar, werd; 
ïn ttié, uit eene -.adellijke 
familie,in den Op/per-Paltf, 
op het dorp Weiszenwangen, 
aan de ;Bohpemsehe grenzen, 
geboren; niet tevreden met 
den roem, dien hij in zijn 
vaderland door zijne zapen-
gtellingen verworven had, 
wilde hij dezelve tot Frank
rijk uitstrekken. De eerste 
stukken , welke rhij «aldaar in 
den Italiaanschen smaak le
verde;, maakten geenen op- .1 
gang; hij .zag wel, dat het 
hem niet gelukken .zou,, om 
in eens, eene hervorming in. 
de JFransche muzijk te bren
gen ; 'bij trachtte dus dezel
ve imetsde'ïtaliiaansche.'te ver
eenigen,,en .zijnemuzijkvan. 
Jpiigénia M Aulis'j vol. 
gcns dat onderwerp uitge
roerd, werd met geestdrift 
ontvangen. De-Franschewis-, 
«peUurigheid deed hem alge-
meene goedkeuring wegdra
gen; er was geene muzijk, 
•meer, Me behaagde, dan'die 

van GtxicK. De JPIPCINI'S, 
de SACCHJNI'S, de GRETRÏ'S 
kwamen vervolgens .fyycx. 
dwarsboomen; wij 1 *jfni«nv 
waren, liep men tot hsn, en 
men vergat den hejvormet 
der Ffansche toonkunst, dia 
vruchteloos nieuwe stukken 
leverde,, die even zoospoe
dig vergeten waren. De ge- . 
lukkige -nieuwigheden »» ' 
GWCK verwekten, eenen «et 
levendigen oorjog, tusscfaea. 
zijne voorstanders»en die der 
jtaliaansche muzijk...Van, 
weerszijde werd veel geschre
ven. De bester Schrijvers «aj 

men erdeel aan. B* * ' 
BtoND, "een bewonderaarwn 
den Duitschen Compfjj 
heeft, onder den atelv»" 
Memoriën^mtedienen^ 
de GescUedenisderoiïW* 
teling, in de toonlwtU 

nïgd, .gedurende «e" ™" 
kaf en o i log i«'het 1 ' f j ; 
geven. OMCK begaff ; 
mar Menen ,*m*H2 
a5 November W * * * 

een man van hooge geD°" g> 
die in het paleis de f j k g 
tersohe keizers/anZ'efl'

Jde 
.posten .bekleedde._ *> i(j0t 
eerzucht beheerscht., e .^ 
grooten ondersteund» » ^ 
zich te Buvenna,M• ^ 
gin van Maart 4 £ > fat , 
tel .van Aug*»tfj&„ de0«* 
geschenken dreef w.1 ^ 
trogothen terug- »y fe6. 
de zich op WnftT 1^0 
vestigd, toen !«**».-* 
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ivan het Oosten , JDHUSI NE
POS deed verkiezen, die op 
Rome aantrok, hetzelve den 
;24; Junij 474 overmeesterde , 
en aan de haven dier stad 
GLVCEHIUS overrompelde. 
Daar NEPOS zich de handen 
in zijn Woed niet wilde ba
den, zoo- liet bij hein afstand 
doen van het rijksbestuur, 
en tot Bisschop van Salone.,. 
*n üalmaiië zalven. In zij
nen nieuwen.stand vonéG&Yi. 
eERiüs rust, gedroeg zich als 
een waardig herder?-» en Q-
verleed in 48Q<>, 

GMEMtt* Êr zijn* twee rei
zigers van. dien naam , wel-
Jke on« verschillende berig-
ten,. betrekkelijk de minst-
bekende gewesten van het 
Russisch» rijk hebben mede
gedeeld. Dat van den ouden 
GMELIN wordt het meeste op 
prijs gesteld , en is onder den 
titel van Reisverhaal naar 
•Kamschalha, te Petersburg 
in 1735, in de Russische taal 
in het licht verschenen;, van 
•welk verhaal er mede inliet 
Hoogduitsch, te Qottifigen, 
in 1752, en- in het Fransch 
te Parij», in 1767, 2 dkn 
in 12.rao, vertalingen'zijn ge
drukt. — De jonge GMELIN 
(SAMCEI^ was eerst hooglee-
daar te Tubingen, daarna lid 
der akademie van Peter slmrg^ 
die hein verkoos om verschil
lende deelen van het Russi
sche rijk te bezoeken; hij 
doorkruiste en volgde in 1768 
ds boorden van de Don en 
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van de Walgat, ^fen C««*«-
su»>, en de oevers der Kas
pische Zee-, Hij, werd in zij
nen gang belemmerd door eën' 
ïartaarsch vorst, welke ver*-, 
meende oorzaak van klagtei» 
tegen Rusland te hebben, 
en in verschillende gevan
genissen geworpen;. Rusr 
land gaf voldoening aan dien 
vorsti, aiaar GMEWN had,er 

'r geen nut van,,, daar hij reeds 
vroeger in- de: maand Juli} 
1774,, in eén dorp van den 
berg Gaucasus overleden was. 
Zijn Reisverhaal is in 1773 
en 1774 te Petersburg'V i» 
5 dUn < in 4.» in het Hoog-
duitsch gedrukt» 

GlMAKHEUS. —-Zie Fovtos 
(PETIHJS JWE) 

•J* GNEISEÜJAÜ ( ATJG ÜST graaf 
NEIOHART VON) Pruisisch ge
neraal • veldmaarschalk den 
2* Ovrtober 1760, te SohiUa, 
in Saksen gebaren, all waar 
zijn vader, kapitein in Ö03-
tènrljksche dienst, het win
terkwartier had betrokken. 
Zijne eerste opvoeding, ont
ving hij ten. huize van zijnen 
grootvader, die overste der 
artillerie in Wurzburg Was. 
Daarna studeerde, hij aan de 
universiteit van • Erfwet* Na 
zijne studie-jaren volbragt te 
hébben, trad hij in-militaire 
dienst, van den markgraaf 
van Anspach-Baireuth. In 
1782, ging hij als luitenant 
met 400 man. aanvullïiigstroe* 
pen vaa JlnspaeknM&'Aw 
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rika; docïi naauwelijkB wa
ren «ij in HaiifaiC geland» 
of zij Werden, na den geslo* 
ten vrede, weder ingescheept, 
en kwamen in 1783 in Am* 

' pach terug. Toen in hét jaar 
1785 Anspaeh-BairentU aan 
Pruissen ten deel viel, trad 
hij als luitenant in Pruisische 
dienst, en was tot aan den dood 
van JFBEDEBIK II.!, in Pots» 
dam, a la Suite» Hierop werd 
hij bij de Neder-Silezischefuv 
seüer - brigade verplaatst in 
1789 tot kapitein bevorderd, 
en lag bij afwisseling, in Lö-
wenberg, Bunzlau en Jatter 
in garnizoen* Hij maakte den 
veldtogt van- 1793 en 179* 
in Polen, m in . dien'van 

1806 bet gevecht vari Saai' 
feld mede. In November 18Ö6 
werd hij majoor, en formeer
de eene Brigade-Reserve-Ba-
taiilon in Lilthauen. Daarop 
werd hij naar Dantzig> en 
kort daarna ter verdediging 
van Kolberg gezonden. Met 
hem begint de roem van zij" 
nen naam. Na den vrede van 
1807 werd hij tot lüitenarit-
kolonel, en lid der Commissie 
ter niéuwe zamenstelling des 
legers benoemd, Vervolgens 
tot chef van het CorpsJrige» 
nieurs, en inspecteur der 
Pruissische vestingen. In het 
jaar 1809 trad hij, uithoof
de van staatkundige betrek
kingen , als staatsraad in bur
gerlijke dienst over, en deed 
in deze hoedanigheid, tot 
het jaar 1813, onderscheide. 
ne reizen naar Weenen Pc 
tersburg, StoMolm en Lon

den j in 1813 kwam kdj van 
Londen terug, landde bij 
Kolbergv én begaf zichj'naar 
Breslau , alwaar hjj" tot ge
neraals majoor en generaal* 
kwartiermeester aangesteld, 
«n na den dood van SCHABN» 
HORST tot chef van den ge» 
heraal-staf van den veldmaar
schalk JBfcfiCHEB benoemd 
werd; Het is algemeen ge* 
noeg bekend, welke diensten 
hij in die betrekking aanzijn 
vaderland en zijnen koning 
heeft bewezen. ïn December 
1813 werd hij tot luitenant-
generaal bevorderd. Vanden 
vreda van 1814, tot het•»•• 
derlosbarsten des öorlögs,1" 
1815 leefde hij in Berlijn > 
en kwam in dat jaar wede* 
als chef van den Geiièraal-
Staf, bij vorst BMÏCHEB. Het 
regelen des legers bij ««n 

terugtogt van LigMJi . h e t ^ ï 
dërverschijnen dèssselven "U 
Belle-Alliame, de uitvoe
ring der krachtdadige vervoe
ging na dezen slag, z&" 
grootendeels zijn werk. > , a 

den slag werd hij tot gene
raal der infanterie bénöemfl» 
de koning verleende hen) «• 
orde van den zwarten 'adeJaa'> 
en zond hem dezelfde deco
ratie dezer orde, welke we» 
bij de vervolging na den slag» 
in den wagen van NAPOI-BOJ 
gevonden had. Tot in-»Bni 
1816 was hij commanderen» 
generaal der Rijn-Protm^ 
è'n, en werd in 1818 wt go«* 
verneur van Berltjnh&aoe^ 
Van dit tijdstip af lee«e»S 
by afwisseling in Berhj»'* 
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«1^ het fond» In Maai* 1831 
werd hem het opperbevel, 
ever de vier oostelijke armee* 
corps des JPruisisehen-legers 
opgedragen; ten gevolge waar* 
van bij den 9 Maart zijn ver*-
Wijf in Posen ging nemen t 
in welke stad hij in den nacht 
van éen 23 op den 24 Augus
tus 183Ï , algemeen betreurd, 
overleed, « • 

: GÏÖPHÖ (MABCÜ» A-NTONT* 
m) * een Gallisch taalkundi
ge ,. leefde meer dat»" éenè 
eeuirvóór dë christelijke tijdv 
tekening.' Hij. onderwees de 
Bheoioriea te Rome-, in het 
huis van JTJMUS CAESAR ,. met 
roem en belangeloosheid, en 
overleed in den ouderdom va» 
omtrent ÖO jaren. 

•GoAu; { Heilige) ,. een priës» 
teri in.. Aquitanië geboren , 
verliet" zijn vaderland , om 
God in de eenzaamheid te 
gaan dienen. Hij. liet zich 
tian den linker oever èe* 
M$ne, tusschen Mvniz en 
•Coblenz eenè Cel met een 
bidhuisje bouwen. De glans 
zijner deugden en wonderwer
ken , bewoog SseEBEWrus, 
om ham bet bestuur der kerk 
van Trier aantebieden: maar 
de heilige wees zulk» van 
de hand, en overleed in zij
ne eenzaamheid, die weldra 
bevolkt werd , uit hoofde van 
de menigvuldige bedevaarten, 
4ie naar zijn graf geschied* 
den. Dezelve is tegenwoor
dig eene stad» die zijnen 

naam draagt. KAKEI» de Groot? 
te had de gelofte gedaan, 
van er nooit door te trekken , 
zonder zijne veSeerAng aan 
den Heilige te bewijzen» 
wiens overblijfselen hij in dé 
hoofdkerk aldaar» bad te rust
te gelegd» 

j ' , GOH* (JkcoHüs) ,.te Parij» 
m 1601 geboren, begaf zich 

• in 1619 in de orde dèr Do-
;. minikanen, werd naar de mis* 
sien van. den hsvant gezon
den ,, hield zich aldaar neget» 
jaren op, en leerdeer ih den 

. grond het geloof «n de ge> 
bruiken- der Grieken kennen* 
In Rome teruggekeerd, kwant 
b$> in fflaauwe vriendsebaps* 

: betrelskkig met alle geleer-
• den, en voornamelijk niet LEO-

AaiiXinva» "Ah dè bibliothe
ken werden voop hem geo
pend» Hij. putte uit dezelve 
die uitgebreide geleerdbeid:, 

, die in al zijne schriften door
straalt. Hij kwam iö 1642 
te Port?* terug*. Het voor
naamste zijnes wtckenisbet 
Eucolvgium of Rilisnal der 
Grieken , t» Pdrtf» in 1647, 
in fol. in. bet Griekscb e» 
latijn in het licht gegeven-. 
Deze uitgave geschiedde vol
gens eene menigte gedrukte 
en geschrevene exemplaren, 
die hij met vele zorg en moei
te opspoorde. Hij verrijkte 
dezelve met geleerde aanmer
kingen, die zeer nuttig zijn, 
OIR de irtUMfgién en plegtig-
hedett der Griekscbe kerk 

[ wel te kennen. Dk zeldzaam 
4 
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geworden werk isr te Venetië, 
1730» in fol» herdrukt. Pa
ter GOAB gaf ook de Tijdle-
tchrijving (Chronagraphié) 
van GÉORGE- SYNCEM.É in het 
Grïeksch.ien Latijn ih-het 
licht, Parijs* 1652, in fol. 
Hij overleed in 1653* 

€rOBAT (GTEORGBJ , een Je-
•uit in 1600, in het bisdom 
Bazel geboren, en te Con-
etans den 23 Maart 1679 over
leden , heeft in het licht ge
geven , eene Godgeleerdheid, 
4 dl.n in fol. waarin vele 
stellingen eener slappe zéde-
leer voorkomen, dié de schrij
ver, volgens vele anderen 
herhaald heeft j en die later 
door den heiligen Stoel ver
oordeeld zijn* Degene, die 
er hem persoonlijk voor ver
antwoordelijk hebben willen 
stellen, zoo als de heer DE 
SEVE , bisschop van Atrecht. 
hebben getoond, hoe weinig 
zij met .deze zaken bekend 
waren. Zie dé VindiciaGo-
batiance 1706, jUi 4.to 

- *_ G0EEi(J0ANNES-BAPTIS-
TA*JOZBF), constitutionnele 
bisschop van Parijs, gebo
ren te Tarn, 'm ten Opper-
HM £*' «e«1 September 1727. 
t y begaf zich, nög zeer jong
e n d e , mnxBome, waar hit 
«jne studiën in hetDnitsA 
cotlegte volbtagu Zijngoed 

arbeid, deden hem door den 
• bisschop van Porentrui op. 
merken, die hem een dom-
heerschap M zijn kapittel gaf, 

• G Ö i J , 

In 1772 werd hij bisscW i 
van LyMa, inpartibusi»ft> j 
delium, suffragaan voor liet 
Fransche gedeelte Ramden 
bisschop van BaZel Hij ,' 
woonde in ffrankrijU toen 
h;ij in 1789 door de geënte» 
iijkheid van Belfort tot ai» 
ge vaardigde bij dealgemeene 
staten werd verkozen. ;V̂a ( 
zijne jeugd af, had>GöP& ' 
reeds kenteekenen van eene 
överdfëvene eerzucht en va» 
een. niét zeer regtzinnig g«« 
loof gegeven: de omwente
ling ontwikkelde dezelae* 
men, en hij zag in deïelw 
enkel de loopbaan van eer en 
fortuin. Ook scheen Bij aan* 
vankélijk, bij bet dmm 

van deh eed aan de bW®' 
lijhe constitutie van degees* 
telijkheid, slechts eenigage
ringe voorbehoud^" •»**' 
ken; doch d o ó r é e » ; ^ 
ambtgenooten a a n g e w ' , 
haastte hij zich, om »jn« 

voorbehoudingen in*6"6^ 
ken, en den eed zuiver*" 
onbepaald af te leggen» ' gelijker tijd tot drie b i g 

men benoemd (datvati*J 
R/dn, van ïïaWtefWf 
en van PanjS)yvf°^s 
dezen laatsten stoelrj" " 
den 25 Fehruarij l * 9 * 'L 
zamenlijk met een ander 
eedigdprelaat, bij dezalvi"» 
der eerste constitutief* 
bisschoppen tegenwoordig 
GoBEfc scheen riiet ger"« 
zijn, tot dat hij decanon^ 
instelling kon verkrijgen..'^ 
vervoegde zich te dien ei»«J 
bij den Aartsbisschop va' 
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Sens en den Bisschop van 
Otleans, welke, ofschoon 
der nieuwe orde van zaken 
toegedaan, zulks beide wei
gerden. Hij Werd alstoen 
door de regtbank van Parijs 
naar den Bisschop van Autuii 
verwezen, dié toegevender 
was; en GÖBEI. werd op zij
nen Aartsbisschoppelijken 
zetel den 27 Maart van 
hetzelfde jaar ingehuldigd. 
Naar het voorbeeld van alle 
constitutionnele bisschoppen , 
vaardigde GoBBi/, tiij het be
zit nemen.van zijnen zetel, 
een mandemehtröf een en her
derlijken brief m i v a a n den 
21 April» waarin hi}.&é wet» 
tigheid van zijnen.nieuwen 
titel trachtte «e bewijzen. | 
Hij gaf den 18 September 
nog een ander mandement in 
het licht, over het einde der 
zitting van de constituerende 
vergadering, en over de aan
neming van wège den koning 
van de constitutionnele acte. 
. GOBEI. was echter niet vrij 
van knagingen. Hij schreef 
dus aan JPiüS Vlij en ont
ving raadgevingen van dien 
Opperpriester, Welke zijne 
eerzucht hem niet toestond 
op te volgen. Hij scheen ver
volgens te wankelen tusschen 
zijnen post en de geldzucht; 
eindelijk beloofde GOBEL in 
1792, volgens hetgene men 
in de Ephémeride* van de 
Heeren NOÉL en DE IA PIACE 
leest, . aan den markgraaf 
SriNoiiA, afgezant van Genua 
in Frankrijk, van zijnen.eed 

O 

weder in te trekken, indien 
hij van den Paus eene som 
van honderd duizén ktoonen 
voor hem verkreegj maar de 
markgraaf meende, ;met 
regt, zich niet met zulk eene 
zonderlinge zending ie moer 
téff belasten. In deze .hoop 
bedrogen, kende GÖBEI. geé* 
hen teugel meer, en werd 
een der grootste demagogen 
onder de reVolutionnairen, 
wier ontwerpen hij heguris-
tigclé. Hij duldde de schaft* 
dëlijkste ergernis; en een 
pastoor der hoofdstad, dia 
een zeer ongodsdienstig ge* 
schrift had in het licht ge* 
geven, werd door den Aarts* 
bisschop van jPfcw^niet tot 
herroeping genoodzaakt; hij 
stond zelfs aan gehuwde 
priesters toe, om in hunne 
kerkelijke bedieningen voort 
te gaan. Dit gedrag,verwek* 
te de vërwij tingen zelfs der 
Constitutionnelen i die dé 
grondregels van den dag niet 
geheel bedorven hadden. In 
1793 installeerde hij op He
melvaartsdag als priester vaa 
Saint'Augvstin of der Pe* 
Uts-Père», eenen zekeren 
Aulerti een gehuwd pries
ter, en wiens vrouw bij 
de plegtigheid tegenwoordig 
was. Twee pastoors, BEAU* 

.MEÜ en BRUGIÈRES verzetten 
zich tegen zulk eene groote 
ergernis, maar werden niet 
gehoord. GOEEL, had elk 
godsdienstig gevoel ver
doofd, om zich in het jaco* 
bïnisma» te verdiepen. Zijne 

5 
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boézeïhtwienden waren de 
Bchattdeljjkste godverzakers, 
aooalsHKBEjBiT, GHAIIMËTTE, 
ANACHARSIS CLOOKZ , PÉ-
«EXBA. Mm zegt, dat deze 
twee laatste het waren, die 
misbruik makende van de 
jtwakheid van karakter van 
GOBEI.» hem naar de convent 
tie jnedesleepten. Hij: bood 
er zich den 7 November" 1793 
pan, vergezeld met dertien 
zijner vicarissen, en trad 
aldaar op roet de volgende 
door denHfonileur aiedege* 
deelde redevoering',, * TJ»ans, 
nu de omwentelingmetgrop.? 
te schreden tot een gelukkig 
einde vooruitgaat; .thans» 
nu ?er geen andere* openbare 
en nationale eerdienst' meer 
maetrbestaan:, dan dié der 
vrijheid eit der heilige ge* 
ïtjkheid, Wijl de hoogste 
magt zulks wil; gelijkblij
vend in mgne grondbeginse
len , onderwerp ik mij aan 
haren, wil , en ik kom ü hier 
openlijk betuigen, dat ik van 
heden af, mijne bedieningen 
van .bedienaar van deCatho* 
lijke' eerdienst nederleg» A j 
gevolg, geven wij u al onze 
titels over«" GOBEI. legde 
zijn kruis en zgnen ring op 
het bureau van den president 
neder, die hem gel uk wenseh-
t e , zich » van die Gothische 
beuzelarijen des bijgeloof» te 
ontdoen, en de dwaling af 
ie zweren f' Hij ontving toen 
van de vergadering de groot
ste loftuitingen, de onder-
scheidendste eerbewijzingen 
en zette de roode muts op zyn 

hoofd. Deze goddelooze e» ! 
aanstoötelijke daad eens pre* f. 
laats, eens grijsaardstmn* 
inaals 66 jaren oud» was de 
leus tot alle ontheiligingen 

f en afvalligheden» die itv dit j 
ongelukkige tijdstip plaats ; 
hadden; hieruit volgde de; 
ongerijmde feesten der niet 
minder, ongerijmde eerdienst | 
der rede genaamd» en door 
CHAÜMETTE uitgevonden. Me» 
kwam openlijk voor de god? 
verzaking uït> en men W« 
volgde Üe Godsdienst. .«er 
dert den oögenbjik van zjj«» ; 
volkomene afvalligheidr hiaM 
GöBEt, zich enkel niet factien 
en.clubs bezigJ men von* 
'hem overal waar de ongeb» 
denheid en de oplpopaeer^i»' 
ten* Het is omtrent «es*-
tijd, dat hij met «öne «•evo-
lutïonnaire missie roor f*, 
ren trui belast « 5; » » 
beweerde later, dat W™f 
verrijkt, en dat h« de»eu 
bels van den bisschop *»° 
Bazel geplunderd had» « 
tusschert had de heersen*»»» 
tige KOBESPÏEBBE, die al•» 
loos was, oni niet te*eWj* 
dat men eene«natie, «1*8, 
deïoozen samenges te ld^ 

kan bestieren, het barna* 
tegen alle voorstander» *»" 
het Afhéismm aangetoge»* 
GOBEI. stond met de w* 
naamste godloochenaars • » • 
betrekking, en haalde *»«» 
bij gevolg de ongenade w« 
RoBESFlERRE «p «M n , - . 
öie hem met CHAUMKÜTB , «*J 
tooneelspeler GKAMMONT» 
andere revolutionnairen va 
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dènzèlfden stempel liet ge- I 
vangen nemen» Gedurende 
zijn proces dat den 8 April 
'1794 begonnen werd, voerde 
hij altijd de taal van den 
ijverigsten patriot; men be
schuldigde hem , onder, an
dere grieven » van misbruik 
van magt in zijne missie 
naar Porentrui en van athe-
isirïus. Het schijnt,, dat hij 
in de eenzaamheid zijner ge
vangenis, ziende, dat hij 
de straf niet kon ontgaan» 
•wroegingen gevoelde ; en , 
door den inhoud van. eenen 
brief van den 17 Maart 1797* 
Van den Heer LOTHRINGER , 
een der vicarissen van GA
BEL , (brief, voorkomende in 
de Annccles CutAolique* ,T, 
111, p. 466), verneemt men, 
dat die bisschop, die geen 
priester wilde zien, hem door 
eene onbekendei zijne ge
schrevene schuldbekentenis, 
of biecht zond, met het vol
gende briefje : » Mijn waarde 
abt , ik sta op het punt van 
te sterven; ik zend u mijne 
geschrevene biecht* Binnen 
Weinige dagen zal ik door 
de barmhartigheid Gods al 
mijne misdaden en mijne er
gernissen tegen de heilige 
Godsdienst boeten. Ik heb 
in mijn hart uwe beginselen 
steeds toegejuicht» Vergeef 
mij, mijn waardige abt, in
dien ik u in dwaling heb 
gebragt. Ik bid u my de 
laatste hulp uwer bediening 
niet te willen weigeren, door 
u , zonder u in de waag* 
schaal te stellen, naar de 

deur der eoriciengërie, tebe-. 
geven ; en , mij bij Mijn uit-
gaan , de ontbinding mijne* 
zonden te .verleenen > -STOnder 
de inleiding, Ab omni t»i»V 
culo excommunicaUoiiis te' 
vergeten. Vaar 'wel:, mijn 
Waarde abt; bid God' voor 
mijne ziel, opdat zij voor Hem 
barmhartigheid vinde.; J» B» 
G. bisschop van Lydda ..»*'-
Men ziet door dit briefjedat 
GoBEt,, van zijne dw&Un* 
ge teruggekomen »• grooterii-
deels aan de zwakke kracht 
zijner inborst toeteschrijven ,-'•; 
van een opregtberouw door
drongen was. Hy wetfdvèrr 
oordeeld en met CHAUMETTE 
en andere revolutionnairen, 
den 13 April 1794, in den 
ouderdom van 67 jaren, vyf 
maanden, nadat hij zijne gods
dienst en zijne gewijde be
diening voor de conventie
had afgezworen, ten dood 
gebragt» 

GOBELIN (GILLIS) , een ver^ 
wer onder de regering van 
FBANCISCUS I . , vond , ssegi 
men, het geheim uit * om 
het schoone scharlaken te 
verwen , dat sedert dien tijd 
Gobelijnsch scharlaken is 
genoemd. Hij woonde in de 
voorstad van den H. MAR- • 
CELLTjs te Parijs, alwaar 
zijn huis en het riviertje, 
dat er voorby- stroomt) he
den nog den naam van Ge 
belint dragen. [Het is van 
daar, dat de schoone ko
ninklijke fabriek, op die 
plaat» opgerigt, en die door 
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geheel Europa beroemd is» 
hasen naam ontleend heeft.] 

« GOBIEN (KAREI. I E ) , een 
Jesuit van Sctint^Malo, was 
secretaris : en procurator der 
jnissiën, emoverleed te P«-
rijs in 1708, in den ouderr 
dom van 55 jaren; hij was 
èen man, wiens geest vol 
'redmiddelen was, die eene 
werkzame inborst bezat, én 
wiens schriften gezocht wer
den* JEr bestaat van hem.: 
1,° Histoire etc. (Geschiè* 
denis der Murianische ei' 
landen), 1700, in 12.'"o - -
2.° Het begin der Lettres 
édifiantes (Stichtelijke brie
ven), waarvan er 34 verza
melingen j in 12»nobestaan, 
ën waarvan de nieuwste uit
gaven ,.. belangrijke bijzop-
deiheden, over de natuurlij• 
ke historie, de. aardrijke- en 
staatkunde bevat van, de lan
den, welke de Jesuiten door
kruist hebben. Pater Go-
BIEN wikkelde zieh in het 
al te beruchte geschil tus-
schen de Missionarissen, 
over de vereering, welke de 
Sinezen aan CONFUCIUS en 
aan de overledenen bewij
zen. Oe ophelderingen, wel
ke hij te dien opzigte heeft 
gegeven, worden in de nieu
we memoden, over den te-
genwoordigen staat van Si-
na, door Pater i.E COMTE, 
3 dl." in x2.mo gevonden. 
(Zie TOUUNON). Het 3.e dl. 
van dat werk is geheel van 
hem. . Hetzelve bestaat uit 
Brieven over den voortgang 

der Godsdienst Hn Sina^ 
1697, in 8.vo en Geschiede
nis van het ediht des kei
zere van Sina, ten gMrte 
der ChristelijU Godsdienst 
en ophelderingen mr.de 
eer, welke de Sineien ««» 
COSFÜCJVS bewijzenV1698» 
in I2,«"> 

GoBïNET (KAREI), P»nei-
paal van het Collegie van 
PlesHs, doctor van het ge; 
sticht en der maatschappjl 
der Sorbonne, te &»*• 
Quentin in 1613 geboren» 
onderwees de aan zijne zorg 
toevertrouwde jeugd, ^ 
zijne voorbeelden en «££ 
werken. De voornaam «e 
zrjn: l» IristrucUon et* 
(Önderwys der J^fhL 12.mo, 1635, en sedertdien 
tijd dikwerf herdjolc^ 3 
Instrvctionetc ({""^j jj, 
over de boétvd^if^ $ 
de heilige CommmeY 
Instructidn etc, ^ ' \ 
ting over de wj>& om

 Al 

studeren}, in W ^ f i - A 
deze werken s t rekken^ 
Godsdienst en het oo r^ 
des schrijvers tot eer, 
stijl derzelve is somsv 
d!rdv.^qrr ie

f ion^ 
rijs, in 1690. u»»-» e. 
leven zeer zuiver «as ^ 
weest, zeide hem -w ^ 
vobrzigtige priesjer, d . 
bij zijn verscheiden W f ^ 
Wat is het™rgchrZli' indeMndenvaneen<*& 

.enden Ö ^ - J J . J ^ * 
vrome stervende "»*" w in 
hem: Wat J* W W*1 
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de handen van eenen- God 
te vallen, die 'voor ••ons-aan. 
het kruis is gestorven l En 
een opgenfolik daarna gaf hij 
den geest. BOLUN 'heeft in 
Latijnsche verzen zijne deug? 
den en lange en nuttige dien
sten bezongen. 

GOBIÜAS , een der zeven 
Perzische Heeren, die na 
den dood van CAMBYSÉS , zich 
vereenigden ,. om de Magi , 
overweldigers van den troon, 
in het jaar 521 vóór J. C.; 
te verdrijven. Hij was de 
schoon-vader van DARIUS, 
•en, vergezelde dien Vorst op 
zijnen togt tegen deScyten. 
IN adat die volken aan DA-
IUCS , eenen vogel, eene rat, 
eenen kikvorsch en vijf pQ-
len hadden gezonden, giste 
GOBRIAS wat dit geschenk be-
teekénde: » O Perzers! in
dien gij niet henen vliegt 
als de vogels, of indien gij 
u niet in de moerassen werpt 
als de kikvorschen , of u. 
onder de aarde verbergt, ge
lijk de ratten, zoo zult gij 
met deze pijlen doorboord-
worden?' De uitkomst deed. 
zien, dat GOBIUAB niet slecht 
geraden had. Zijn zoon MAR-
riomus werd de schoonzoon 
van DARIUS. 

GoctENitis (KOENEAAB) , in 
Ï485 , te Mengeringshausen 
in het Graafschap Waldeck 
geboren, kanonik te Ant
werpen , volbragt zijne stu-
clien te Leuven, en was de 
eerste hoogleeraar der La-
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tijnsche taal in. het. Collegïe 
der drie talen, in zijnen tijd 
gesticht. Hij overleed te 
Leuven? den 25 JanuariJ 
1539, en maakte zich ,be-f 
roemd: l i° door geleerde aan-
leekeningen op de Officien 
van CICERO , Bazel* in 4.to 
-i~ 2.°,door eene nieuwe uit
gave van LUCANUS. — 3.° 
door eene Vertaling in het 
latijn van den HERMOTIMUS 
van LUCIANÜS of over <?e *ek-
ten der wijsgeeren, Leuven , 
1522. ERASMUS, ẑ jn boe
zemvriend, stelde zijn ka« 
rakter en zgne geleerdheid, 
óp prifls. x

 v-

GoCLENitis, (RUDOMF), doc
tor in «Ie geneeskunde, en, 
een vurig leerling van "PA* 
RACBI.SUS, werd te Wittem-, 
berg in 1572 geboren', en, 
overleed in 1621, na te. 
Marburg eerst HoogleeraW 
in de 'natuur' en daarna in 
de wiskunde te zijn geweest. 
Men heeft van hem: I.° Ura-
noscopia, chiroscopia et me-
taposcopia, 1608, in 12.*"°, 
en eene menigte andere wer
ken, ten gunste van bijge-
loovige voorspellingen. —- 2° 
Tractatus demagnetica vul' 
nerts curaiione, 1613, in 
12.>W), Neurenberg, 1662,. 
in 4.t° Pater ROBERTI , een 
Jesuit, randde dit werk aan» 
en bewees dat het slechts ee
neopeenstapeling van valsch-
bijgeloovig* en dwaasheden 
was, en dat , indien er iets 
wezenlijks in voorkwam,, 
zulks niet in de natuurlijke 
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«rdfe was. Doctor MESMER 
heeft in onze dagen de dróo« 
merijen van GOCLERIUS doen 
herleven. Zie HELMONT ( J . 
B . VAN). 

GoctENiüs ( RüDotP ) , te 
Colbach' in het' Graafschap 
Waldeck, in 1547 geboren, 
was omtrent vijftig jaren 
hoogleeraar der logica, te 
Marburg, alwaar hij in T 628 
overleed. Hij was een dich
ter eri wijsgeer. Men heeft 
van hem een aantal werken, 
die door niemand gelezen wor
den. De voornaamste zijn: 
1,° Miscellanea iheoiogiea 
et philosophica, in 8*vo ~ 
2° Cohhiliator pkilosophi-
èifs, in S.vo — 3." Ideaphi' 
losophia platonicce, in 8.vo 
•— 4.° Lexicon philosopho-
rwn, in fol. — 5.° Pnysi-
ognomicoe et chiromanticcs 
tpeciala, in 8.vo enz. 

GODARDUS (Heilige), aarts
bisschop van Rouanen, te 
Salenci in Picardyc gebo
ren , was , naar men meent, 
een broeder van den heili
gen MEDARDUS , Bisschop 
van Doornik. Zijn ijver 
scheen uit in de bekeering 
van een aantal afgodendie
naars te Rouanen ; maar de 
daad, die hem het meest 
tot eer verstrekt i s , van met IJ 
den H. REMIGIUS van Reims 
te hebben medegewerkt, om 
koning CÜÖDOVEUS I . , tot 
het Christendom të bekee 
ren. ff" 
in 530. Hij overleed heiliglijk 

tot 
ee-

G o o. 
GODEAÜ (ANTONIÜS), Ie 

Dreux in 1605 uit eene goe< 
de familie gebören> wiWa 
zich- eerst aan 4e wereld 
toewijden, maar eéne juf
vrouw, welker hand hij 
zocht, geweigerd hebbendê  
om met hem in den echtte 
treden , wijl hij klein en le
lijk was, zoo kwam hij tó 
Parijs, en omhelsde aldaar 
den geestelijken staat. I» 
hét hotel van RamboüilMs 
den zetel van den gchoone» 
en dikwerf van den valschön 
geest ingeleid, schitterde h$ 
aldaar door zijne gedichten 
en een ongedwongen onder' 
hond. Hij was een derge' 
nen, welke zich bij Cos' 
RART verzamelden, om aan oe 
oprïgting der Fransche aka* 
demië mede te wérken' Da 
kardinaal van RicHtöiKtf*,*8'? 
zijne verdiensten onderrrgt, 
verleende hem eene plaats, 
in dat ontluikende genoot
schap. Men zegt, dat die 
minister hem het bisdom 
Grasse gaf, om eene woord
speling te maken. Goiwiff: 
bood den kardinaal eene be-

, rijmde omschrijving va" heI 

gezang Benedictie aan, •«* 
hij ontving <eu antwoord 
Gij hebt mij Benedicite ge
geven, en ik geefn^m' 
Verscheidene Critici beffe* 
ren, dat de kardinaal van 
KiCHELiEU, deze platte oM-
drnkking nooit gebessiga 
heeft, en hunne redenerin
gen schijnen zeer gegronö' 
(Zie de aanmerkingen *a" 
den abt Joty op het w W 
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4er> boek van B A A E ^ bij het ar
tikel ÜAÏIZAC). Het is niet
temin waar, dat Hij zijne 
Vertaling der Psalmen, ïnet 
<le omschrijving van het Be
nedictie begon 5 en- dit voor 
dien tijd, zeer goede dicht-
«tuk, maakte hem op een e 
vöordeelige wijze bekend» 
Zoodra GODEAU'gezalfd was, 
begaf hij zich naar zijn dio
cees, en wijdde zich geheel 
én al aan de bisschoppelijke 
bedieningen toe. Hij hield 
Verscheidene kerkvergade
ringen, oïiderrigtte zijn volk, 
hervormde zijne geestelijk
heid ,- en was een e levende 
les der* deugden, welke bij 
Van anderen vraagde. INNO-
CENTIUS X. verleende hem 
vereenigingsbullen van het 
Bisdom Vence met dat van 
Crrasse; maar dadr de gees
telijkheid van Vence, zich 
tegen deze vereeniging had 
verzet, verliet hij het diocees 
van Gfugge, en overleed te 
Vence in 1672. Deze prelaat 
schreef met vele ongedwon
genheid in dichtmaat en in 
onrijm; maar zijne verzen 
zijn meestal slechts rijmela
rijen, en zijn onrijm vloei-
jend en ongedwongen, is 
soms al te overvloeiend en 
te onbeschaafd. De voor
naamste voortbrengselen van 
zijhen vruchtbaren geest zijn: 
1 ° Uistoire etc. (Geschie-
denit der Kerk, van het be
gin der wereld tot het einde 
der 9 eeeuw), Parijs, 1653 
— 1678, 5 dl.« in lo l . , en 
€ zware deelen, in Ï2.W0, 

<3p èenigé oude wóöfdélti, «n 
eenïge even zeer Verouderde 
spreekwijzen na , komt -zijl» 
stijl ten minste met dien vaft 
die schrijvers overeen, wel
ke later' dezelfde'onderwer
pen behandeld hebben. De
zelve bezit zelfs meer ma
jesteit, minder ongelijkheid; 
in één woord, meer van die 
eenparige en zich gelijkblij
vende grootheid, wélke-de 
waardigheid der geschiede
nis vordert, dan vele derasel-
ve. In zijn werk komeri min
der bijzonderheden voor, dart 
in dat van den abt FLEURT; 
maar hij wordt met meef 'vet* 
maak gelezen. GODEAU neemt 
'de wezenlijke inhoud der 
oorspron keiijken, zonder zich 
aan derzelver woorden te be
kreunen, en maakt een lig-
chaam van verschillende hier 
en daar verspreide leden. 
FLEURY, integendeel, beroemt 
er zich op, de eigene uit
drukkingen der oude ge* 
schiedschrijvers te bezigen, 
en bepaalt zich soms, met 
dezelve aan elkander te naai-
jen. Een ander verschil tus-
schen de beide werken, i s , 
dat men in dat van GODEAU 
die denkbeelden van heke
ling en hervorming niet be
speurt, welke de oordeelvel
lingen van FLEUBY JBÖO dik
werf kenmerken; noch die 
uitsluitende lofspraken der 
eerste kerk, noch eindelijk 
die vooringenomenheid, te
gen de tegenwoordige ker
kelijke lucht, ehz.,denieuwa-
gezinden maken er du* min-
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der werk van, maar dit is 
een vooroordeel tezijnegun-
ste. Intusschen heeft hi j , 
in het verslag, dat hij geeft 
van de veroordeeling der 
J)rie Hoofdstukken, in de 
vijfde algemeene kerkverga
dering , hunne listen niet ge* 
noeg gewantrouwd. — 2." 
Para.phra.8es etc.{Omschrij
vingen der Brieven vanden 
H. PAVLVS 'en dercanonie' 
ke Brieven), in 4.»'; in den 
smaak der Paraphrases van 
Pater CARRIÈRES , die, het 
denkbeeld van den Bisschop 
van Grassenavolgende, het* 
zelve tot volkomenheid heeft 
gebragt. — 3." Vies etc, 
(Levensbeschrijvingen van 
den H. PAVJJTS), in 4.tó; 
(van den H. AuavsTlWs), 
in 4.t°, (— van denH.CA* 
notus BORRQMJEÜS), 1657, 
in 8.vo. — 4°. JEloges etc. 
(Lofreden der Bisschoppen, 
die in alle eeywen der kerk 
gebloeid hebben, zoo wel in 
leer als in heiligheid), in 
4.° — 5.° Moraleetc.(Chris' 
lelijke Zedeleer), 3dl.«, in 
12,™°, ter onderrigtirig der 
pastoors en priesters van het 
diocees van Vence. De schrij
ver , een vijand van de al ie 
vrije zedeleer, stelde dit 
werk tegenover de nadeelige 
grondregels van zekere .Ca« 
puisten. — 6.° Les Psaumes 
etc. (De Psalmen van DAVID 
in fransclte verzen vertaald), 
in I2.mo. D e Calvinisten 
bedienen zich in het bijzon
der, van dezelve, in plaats; » 
van die van MAROT, welke | 

in de kerken gezongen ww< 
den.. Ofschoon de stijl dezer 
vertaling in het algemeen 
zwak en wij dloopig is, straalt 
er echter iets edels eö zachts 
in door. — 7.° IjeJVowemi 
etc. (Het Nieuwe Testament 
verklaard én opgehelderd), 
in S.vo, 2 dl.n, 1668.r-8.° 
Verscheidene andere dicht-
stukken: de Jaarboeken det 
kerht die meer dan 15,000 
dichtregels bevatten; het 
Dichtstuk der Hemelvaart 
mn MARIA; dat van den 
Heiligen PAÜLVS, van jft*<?' 
DALEXA; van den Heilig f 
JSysTAciifirs ; van de CM' 
lelijke herderszangen , ei*»* 
GODEAU, door de misbruiken 
getroffen, welke de meeste 
rijmelaars van de dichtkunde 
maakten, wilde dezelve tot 
derzelver WaargeM^ «*p: 
brengen; maar hij verdiende 
meer, lof voor zijpe fioli' 
«Dg, danomzijnW*lslafn* 
Koel in de bijzonderheden, 

methodisch in de schikking» 
eentoonig in de uitdrukkin* 
gen, schrijft hij zich »eVf 
af, en verstaat de kunst me » 
om zijne wendingen en^et-
den verscheidenheid "f™ 
zetten, om aan den gees t l 

behagen en het hart te ver
warmen. Hem Azende, i 
men genoodzaakt, om e _ alsdeJesuitVAVASsEüB,^ 
zich zei ven te vragen GonBJe 

i.rts utvnm poeta? u-\A LOS utrum , 
smaak antwoordt MJnaJ, j e 
neen. Hij zeide,; *«»\* 
Hemel van eenen « m 

was, om zamen te « itellen» 

http://Para.phra.8es
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het vagevuur, zijne werken 
te herzien en te verbeteren, 
en de Hel, dezelve te druk
ken." Degene, die met het 
gevoel van schrijver veel heb
ben doen drukken, zullen 
ligtelijk die hel herkennen, 
vooral in onze dagen , waarin 
de onkunde en hebzucht, van 
de boekdrukkunst de speel
pop des handels hebbén ge
maakt. [Een ander zeer op 
prijs gesteld werk van Go-. 
DEAU is dat, hetwelk ten ti
tel voert: Bloges etc. {Ge
schiedkundige lofreden der 
Keizers) ]• 

GODEAU (Mieiuè'i.), hoog-
leeraar der Rhetorica in het 
collegie der Grassins, ver
volgens rector der universi
teit en pastoor van Saint-
Cöme te Partfs, overleed te 
Corbeil, werwaarts hij door 

"hoogere bevelen verbannen 
was, den 25 Maart 1736, 
in den ouderdom van 80 ja
ren. Men heeft van hem 
een aantal schriften, vooral 
in Ijatijnsche verzen. Het 
meest bekende is eene.Ker-
taling der Dichtwerken v an 
DESPRÉAUX, in 1737, te Pa
rijs in 1.2 «no gedrukt. Al 
degene, die met de Latijn
sene gedichten bekend zijn, 
bekennen (zegt een beroemde 
Criticus) dat die van den 
vertaler geenzins het oor
spronkelijke waardig zijn, 
en dit moest zoo zijn, welke 
begaafdheid de vertaler ook 
mogt hebben: degene, die 

XI. DEEL, 

een juist denkbeeld van de 
oude en nieuwere talen j van 
het Latijn en het Fransch 
hebben, zullen er niet aan 
twijfelen. Men kan er bij 
voegen, dat in het algemeen 
h et geheele werk, welks 
verdienste grootendeels in 
den stijl, de uitdrukkingen, 
de aan de genie der taal, in 
welke het geschreven i s , 
eigene Wendingen bestaat, 
altijd het onderwerp eenet 
armzalige vertaling zal zijn, 

•f GODEFRIDUS, GODFRIED, 
GODEVA ABT of GOVERT, bij
genaamd de Bultenaar of 
met den Balt, hertog van 
Neder-Lotéaringen, en door 
geweld de 9.e graaf van Hol' 
land. Na den dood van graaf 
FLORIS, die een onmondig 
kind, DIRK V. naliet, nam 
zijne weduwe GEERTRUID van 
Saksen (zie dat artikel), met 
toestemming der edelen en 
steden van Holland, den zoon 
des Vlaamschen graafs, Bo-
BERT DE VRIES tot echtge
noot, die het land zeer ge
trouw regeerde, en bij net 
onmondige kind de plaats 
van zorgvuldig vader be
kleedde, tot dat GODEFRIDUS 
de Bultenaar, geholpen dooi* 
WILLEM VAN GELDER, bis
schop van Utree At in 1071, ïn 
eenen slag bij Leijdenhwn ge
welddadig en onregtvaardig, 
met zijne echfgenoote en den 
onmoiïdigen graaf, uit Hol
land verdreef. GODEFRIDÜ» 
maakte zich daarop verder van 
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Zuid~Hollwd meester ,\verd 
da bouwfeeer der stad Petft, 
en *«* z i c n a , s § r a af v a n 

Holland uitroepen, J n 1072 
tyërd hij in Al&maqr negen 
weken belegerd » doch door 
WiM'EM van UtrecJit ontzet, 
die bem tevens met het graaf* 
schap beleende. Doch slechts 
korten tijd kon hij zich in 
het bezit van die waardigheid 
Verheugen daar hij in 1075/ 
te Delft.-'(*) op een heimelijk 
e«nak zittende, doof zeke
ren GlSFXBRCCHT of GïSBERT, 
eetten dienaar van 4en jongen 

graaf, van onder ^ doorsta* 
ken of gepriemd wswl, en 
naar Utrecht (*}gevo*r<I zijn-
<Je<, aldaar den 25 Februawj 
1076 overleed* 

, GOBEFRIIMJS ai ÖEOPFBOI, 
abt van r,Vendöme in 1093, 
en kardinaal in het volgend* 
laar» was van Angers, en 
overleed in 1130. LODBWM* 
dediMê, koning van i " « ' 
ryk-i en de paassen UBBANBS 

Ik , - JPASCHAMS - I I . V ^ 
'TÜS I I . , HONORIÜS il.r '"" 
ksttea hjein me$ de 

'(*)• Bïfhele iZessMéd-Schrijvers vindt men Antwerpen 
als de plaats omgegeven, waar GOVERT niet den bultPmn, 
werd., ik heb> ëcktet gemeend hierin niet van hetge*™^ 

' der èchfpvert onzer oude Rijmchronijken te moeien W«W 
éeiif in aiè van KLAAS Koixp 'vindt men van vers* 98o—»y • 

^tttenbe op cm fjimmeïirBÖÊöe 
.';'.•. ^a t ®a$ft/toiist tji fleneoe 

I n jiite fanöamipte aztmft 
$>m iJCitifif ïtmnz wiszBmïit, 
•&nte Uut en *t ÉuttEtöfe ö?agen; 
• #af? i Jtgcf mit.felle plagen. 

Even, zoo verdeeld als fat gevoelen is omtrent jfeP^ 
•der verwonding is het xulks ook omtrent die des ^ 
tijdens van QOBEVAART , wMrtoe het lalijnsche teo°t' .-. 
jectum in de Egniondsstofe Kronijk waarschijnlijk a ,^ t 
•ding zal heiben'gegeven*, mijl daar door zoo teel Maas\ ^ 
«/* Utrecht U veritwn, dat het echter Utrecht **^" ge. 
Bultenaar den geest gaf t èlykt behalve mt het t°veft "iL? 
haalde van Kolijn, e» andere GeSchièd-Bchrtfvers, o6L^, 
•uifüè'Bijmicronijk van M&Li8SToKjeïI.BoEK,v,9l308,~'1 

4&atu>üaert 8|je&aclbe We^lfge 
f im fmtttz / m\it giet öoe wcftt/' 

at mfeli AtoetbB tötè Uttecöt / 
; • Cntte öacr öEbe gf fïnen enie 

t>aot JUSaEtte of öfe Ufjfte fiaïeriö* 
Ve-rO:!*** 
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tigsfe en neteligste zaken. 
"Wij hebben van hem vijf boe
ken met Brieven, elf Leer* 
reden, en kleine Stukje** 
waaronder een e uitmuntende 
verhandeling over de leen-
huldigingen. Al deze schrif
ten zijn in 1610 door Pater 
SiEMOND in het licht gege
ven. De Brief aan ROBERT 
D'ABBMSSEI. , stichter van 
Fontevrauld, over zijne ge
meenzaamheid met de vrou
wen , is zeker van hem > of
schoon men er de echtheid 
van betwist heeft: dezelve 
wordt in de handschriften van 
zijnen tijd gevonden. Maar 
GODEFRIDUS kwam van zijn 
vooroordeel terug, deed aan 
ROBERT regt wedervaren, en 
werd «en zijner vurigste ver
dedigers. " 

GoDEFRIDITS of GE0FFR01 
DE SAINT-OMER was eender 
negen'edellieden, die in 1118 
de orde der Tempeliers vorm
den, en diegene, welke zich 
in die instelling het meest 
onderscheidde. Zie HÜGO 
der Heidenen» 

GoDKPRinUB VAN MoNfflOüTH, 
bijgenaamd Arturus, aarts
diaken van Monmouth in 
Engeland, daarna bisschop 
van Sint-Asaph, blopide in 
1152, onder de regering van 
HENDRIK II. De Maagde-
burgsche Centnriatoren ma
ken hem tot een' tijdgenoot 
van den eerwaardlgen BEDA , 
en geven hein den titel van 

Kardinaal; maar de Engel-
sche schrijvers zijn nïetvan 
dat gevoelen. Men heeft van 
hem: I.° Deemlioecclesias* 
ticorum, — 2.° De corpore 
et Sanguine Domini. •*- 3.° 
Carmina diverH generis*— 
4.° Commentaria in Propïte-
Mas Merlini, enz. Maar 
hetberoemdste zijner.werken 
is eene Geschiedenis van 
Groot-Brittahnië, in-de ver
zameling der geschiedschrij
vers van Engeland, door 
COMMEIIIN» Daar dezelve on
derscheidene apocryphe daad
zaken behelst, en hij er het 
leven van Koning AUTUS, 
door MERLIN ingeJascht heeft, 
zoo hebban POSSEVIN , BAKO-
NUJS en verscheidene andere 
geleerden, hem in den rang 
der roman- of fabelachtige 
schrijvers geplaatst. 

GODEFRTDÜS of GODFRIED 
VAN BOUHXON, vóór het mid
den d«rï!.e eeuw, teBasy, 
een dorp in Zuid-Braband, 
bij JSivelle», geboren, was 
de zoon vanÉusTACHiüsH.» 
Graaf van Boulogne en hem* 
In 1076 volgde hij zijnen 
oom, GODEPRIDÜS den Bul" 
tenaar (zie dat art.), Hertog 
van Neder-hot'haringen, in 
het hertogdom Bouillon op. 
Zijne moeder, de godvruch
tige IOA , vormde hem voor 
de deugd en de godsvrucht» 
en zij had de voldoening van 
wel te slagen. De kanon!-» 
ken der hoofdkerk ymAnt-

I werpen rekenen het «ich tet 
2 
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eer, dien Christen-beid tot 
stichter te hebben gehad:< hij 
loonde zich ook zeer mild
dadig ten opzigte van den 
Bisschop van Verdun, én 
gaf hem het graafschap zijner 
bisschoppelijke Stad. Hij 
diende Keizer HeNDRifc IV . 
in Duitschland en i n lla* 
die', inet even zoo vele ge
trouw- -als dapperheid. Be 
roem, dien -hij daardoorver-
Ayierf* deed henvtoteén' der 
'voornaamste aanvoerders der 
kruisvaarders verkiezen, wel-
Jte Paus URBANOS 11. en de 
overige Christen - Vorsten 
.naar-bet Heilige*L(md zonr 
den.. Hij vertrok tot dien 
•togt,, »n <de len te van hét jaar 
1096* met zijne broeders 
EtJSTACHIUS é n fioüDEWUN. 
De Grieken" verzetten zich 
vrnehteloo» tegen bunnen 
doortogt, GoDEPRmus nood
zaakte keizer Ai/EXis COM-
••MËNUS* hem de wegen van het 
.Oosten -te «penen, en zijne 
;bekojmméring te ontveinzen. 
Door de verdragten, welke 
bij met dien Vorst aanging, 
moest hij hem de steden-des 
rijks overgeven, welke hjj 
op de -ongeloovigen zou ver
overen , op voorwaarde * dat 
hij levensmiddelen enkrjjgs-
-benden aan het leger zoude 
leveren. Maar AtEXjs vrees-
d« voor «ijne eigene staten, 

.enbield «iets van hetgene 
wat bij beloofd had- GOBE-
SRtDüs ging Nicea belegeren, 
maakte zich meester van die 
stad, en zijnen weg vervol
gende , veroverde hij een aan -

zich ge" 
len 
In 

tal s t e d e n i n JVataiiê, Het \ 
leger d e r kruisvaarders was ' 
t oenmaa l s , u i t hondwd dui
zend r u i t e r s , en 500 duizend 
voetknechter t , eene met wei
n i g ove r l eg bijeen gebiagto 
m e n i g t e , zamengesteld:maaï 
d e dappe rhe id en wijsheid 
•des a a n v o e r d e r s , -schenen al 
h e t .gebrek aan geestkracht 
o n o r d e d i e r wanstallige le
g i o e n e n t e vergoeden. M 
lioc&iëweró deïi3 Jmi}®* 
door verstandhouding mg6" 
«omen. Drie dagen daarna 
kwam er een talrjjk lege* 
opdagen, dat dein die «tan 
opgeslotenekruisvaarder« be
legerde. Daar zij wwj* 
voorraad van mondbehoeften 
waren, zagen zij 
noodzaakt, om de 
en kameelen te e» ' 
dien uitersten nood werden 
zij gered, door de w e g 

viJ of W a a n ejntdeK 
king der heilige lans..e" 
ontdekking op ..aaBjgJ 
van eenen provencaler « 
.telijkeg.daan^ieeeneoP^ 
baring gehad had. mm 
beurtenis wekte den moeöfl

( 
kruisvaarders zodanig «F' 
dat zijde Turken b e v # 
terugdreven, endene g 
overwinning op h o n l ^ 
den. De stad / * " f £ , 
werd in het volgende J 
(1099), na eene b e l e g ^ 

Men deed de ° < V . f i e t 
over den k l i n g ^ r j n g ^ j ^ 
moordtooneel was ver* h e t 

keiijk, alles *w?"Jfl!r,"he* 
bloed, de overwinnaar» 
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Bloedbad moede, hadden er 
zelve afschrik van. GODE> 
FÏUMJS, wiens godsvrucht 
zijne dapperheid evenaarde, 
was ongetwijfeld een derge
nen , die door deze gruwelen 
afgeschrikt werden. Na de 
inneming der stad* was hij 
op niets anders bedacht, dafi 
om zijner godsvrucht te-vol
doen; hij legde zijn harnas 
af, hulde zich in een wollen 
kleed,, trok de stad btoot-
voets. rond , en ging het hei
lige graf bezoeken. Tien da
gen na de verovering van Je-
ruzahm, verkozen de kruis-
varende Hèeren , hem tot ko
ning der stad en des lan&s. 
Deze vorst weigerde de tee
kenen der koninklijke waar
digheid , zeggende, dat het 
niet betaamde eene gouden 
kroon te dragen, in eene 
stad, waar J. C. met door
nen was gekroond geweest. 
Hij wees zelfs den titel van 
Koning van de hand-, en 
stelde zich te vreden met 
dien van Hertog en bescher
mer van het heilige Graf* 
Daar de sultan van Egypte 
vreesde , dat de Christenen, 
na zulke groofe voordeden, 
in zijn land zouden doordrin
gen , en hen zoodanig- ver
zwakt ziende, dat van de 
300,000 man, dieAntioekiè' 
hadden ingenomen, ernaau-
welijks 20,000 overschoten, 
zond tegen hen een leger op, 
van 400,000 strijdbare man-
nea, GODEERIDUS versloeg 
hetzelve geheel en a l , en ' 

P 

door deze overwinning werd 
hij meester van geheel het 
Heilige Landt met -uitzon
dering van twee of drie plaat
sen. Hg was er minder op 
bedacht, om zijne nieuwe 
staten uit te breiden, dan 
om dezelve te behoudenden 
om in dezelve eene goede 
politie in te voeren. Hij 
stelde eenen patriarch aan, 
stichtte twee kapittels van 
kanoniken, het eene i a de 
kerk van het heilige Graf, het 
andere in de kerk des Tem
pels, en een klooster in het 
dal van Josaphat. Daarna 
gaf hij aan zijne nieuwe on
derdanen een Wetboek, doch 
tot smart dersselve, vectoren 
zij hem reeds een jaar daarna» 
Hij overleed den 18Jfulij van-
het jaar 11-00. Dit nieuwe 
koningrijk bestond 88 jaren* 
GODFRIED was het voorbeeld 
der Christen helden-, en het 
war© te wenschen , dat er 
van hem eene goede Levens*, 
heschryving bestonde. Hij. 
toonde reeds van zijne 
kindscMieid af, eene groot
heid van ziel, eene edel
moedig- , zachtmoedig- en 
zedigheid, welke al degene 
bekoorden, die met hem in-
eenige betrekking stonden. 
Zijne deugd en zijne gods
vrucht bleven zich steeds 
gelijk* Niemand heeft in 
zulk eenen graad als hij, de 
doordringendheid des gees-
tes, de bondigheid de» oor
deels , de onverschrokken
heid des moeds:, sterkte en 

3 
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andere ïigebaarasgaveH beze
ten. Zijn vader, een der 
grootste krijgshelden van zij
nen tijd , leerde hem vroeg-

' ti}4'g, al datgene , wat in 
staat is» öiu in het beroep 
der- -wapenen uittemunten* 
Zijne moeder onderwees hem 
in de grondregels des Chris-
tendoms,die hij vervolgens 
aan het hoofd der legerben
den , met even zoo vele re
gelmatigheid in acht nam, 
alsof hij in een klooster ware 
geweest. Met de teederste 
godsvracht was hij bij de 
godsdienstoefeningen tegen
woordig; en niet dan met 
moeite verliet hij de kerk, 
öm het tot zijn levensonder
houd nöodige voedsel te gaan 
nuttigen. Hij droeg eene 
heilige afgunst aan diegene 
toe, welke de vrijheid heb
ben, om den lof des Heeren 
uteeds aan den voet der al
taren te bezingen, en hij 
trachtte, om ten minste eenig 
deel aan hunnen ijver en aan 
hunne goede werken te heb
ben* Gedurende den gehee-
len kruistogt, onderscheidde 
men zijne troepen altijd door 
de góéde orde, welke de
zelve in acht namen. Hij 
begon en eindigde al zijne 
verrigtingen met godsdiens
tige handelingen. Gedurende 
zijne ziekte, die vijf weken 
dflurde, bereidde hij zicht 
niet de grootste gevoelens 
van godsvrucht, en wiet den 
moed eens Christen helds tot 
den dood. » Nooit, zegt de 
»bt DE CHOISY (Journal de» 

SavaM, 1712, bladz* 119) 
nooit beeft zich de fabel-' 
achtige oudheid, eenen in 
alle zaken, zoo volnJaakten 
held kunnen voorstellen, als 
de waarheid der geschiede
nis óns in GODFRIED VAN 
BOUILLON aanbiedt. Zijne 
geboorte was doorluchtig, 
maar het was zijne verdien
s te , die hem boven anderen 
verhief, en men kan van 
hem zeggen, dat zijne groot
heid het werk zijner deugd 
was." Zijn Wetboek, waar
van men een afschrift m de 

-bibliotheek van het Vatikaan 

en eenige andere in ïranli-
rijk bewaart, i s , hoewel niet 
zeer naauwkeuriglijk» ver* 
taald, en te Venetië wW* 
gedrukt. Men vindt een ge
deelte van hetzelve j n f 
licia equestrium '«*"**' 
van FRANCISCUS M*S%1 

komt een Brief ™* G°*\n 
FRIDÜS aan BoëwoND f o r j " 

lO.e H. fol. uitg. - w f f i 
1564, waarin hij aan «oe 
M 0 N D , die hem gezegd^ 
ALEXIS COMNENÜS te WW 
trouwen, antwoordt, W1* 
deboosaardigheid ««» * £ 
keizer, kende, en, er ' jW 
Ujks iets van ondervond'" 
heldendaden van GODEPW^ 

zijn opgeteekend to f * J 
Eerculis CMstiam^l 
fridi Bnllionh, W* 
l 6 7 4 , i n l 2 . m o v a n P ^ r k > 
WAirA,eenJcsmt,eenw ^ 

waarin men een v» e n 
krachtvol Latijn aantw»» 
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i a hett Verlost Jeruzaletfi 
Van TASSO. ïwee Protestan
ten^ REINIER REINECÖIUS, 
hoogl eeraar te Relmstadt, 
en MATTHIAS DRESSER, hoog-
leeraar te lieipzig , hebben 
de kraisvaarten aangerand; 
maar pater GKETSSKR.» een 
Jeguit* heeft dezelve zege
vierend wederlegd in zijne 
verhandeling De CVucei.Ubh 
3i Dö wijsgeeren: der laat
ste eeuw * hebben hunne be* 
wijsgroBdert, weder op nieuw 
voorgedragen; niert vindt 
schooné wederleggingen der* 
zelve in den geest des Chris* 
tendoms en in de Geachte* 
denis der Ernistogten- van 
MKUIAUD'(ai*. Heilige BÊR» 
NAHDOH, PfeTRtrS d* Kluize* 
naar? LODEWIIK VII. J. hei* 
Mge LOD'BWIÏK «nz.). De 
schrijver eener Proeve over 
de algemeens Geschiedenis 
beweert, dat GODEFRIOÜS VAN 
Boüii»i.üNjf zijn gebied van 
BOUJIJLON aan het kapittel 
van,Imik vèi-koebt, hetwelk 
anderen ontkend hebben, als 
grond daartoe aanvoerende, 
dat GonEFKitrtJS geen eige
naar was van het Hertogdom 
BoniUeiti daar hetzelve het 
erfdeel uitmaakte van zijne 
moeder I iw , die hem over
leefde; maar deze red» is 
valsch , daar GODPRIKÖ zij* 
nen oom, GODEFRIDUS dèn 
Bultenaar » die hem al» zoon 
had aangenomen, ïrt 1Ö7G* 
in dat hertogdom opvolgd». 

GoBEFiumis af GOBEFUOI 

{Heilige)* bisschop van A--
miens, in het klooster vait 
den I I . CRESPINÜS van Sais-
sons, ia 1118 overleden *-
maakte zich beroemd door zij-« > 
na deugden en kundigheden*-

'f GODEPUIDÜÖ valt Rkee-
nón, 28ste bisschop van U-
treóAti volgde in dit bisdom 
op JHERMANOS VAN HOOBN i 
in )fl56. Keizer FHEDEKIK 
ï*» bijgenaamd Earbaxossa, 
kwam te Utrettkt, om zijne 
verheflirig door zjjne tegen
woordigheidte bevorderen» 
en om door zija gfezag, eenr 
einde aan «tl de geschillen 
te maken * die te dien einde 
ondes* <te kanoniken ontstaan 
waren. Koet daarna bad hij 
groot© geschillen met den 
graaf van Rolland, over het 
bezit van Westergoó en Oos* 
fergoa. FLQRIS 111. eigende 
zich die gewesten toe; maar 
de bisschop [zich te zwak 
ziende, om hem tot reden to 
brengen > nam zijne toevlugt 
tot den keizer, die dat ge
schil op billijke voorwaarden 
bijlegde. De overheden van 
Vti>echtr zich verbeeldende» 
dat de bisschop t inbreuk op 
hareregten maakte, verklaar
den zich tegen hem. Van zij
nen kant riepGooEPttiBüs dein 
graaf van Heiland'te hnlp i, 
maar hij had later reden, om er 
berouw over t» hébben. In 
het vervolg werd dit gesohil 
bijgelegd,door ïtESNOU», bis» 
sèhop van Kmleto, die at door 
den keia*r mede belas» w«3-

P 4 
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Hij werd nog in eerien"ande
ren oorlog ge wikkel d , tegen 
die van netlandschap Dren
the, door den hertog van 
Éte/rf^ ondersteund; maar hij 
had alstoen den graaf van 
Holland op zijne zijde, die 
hem groote diensten bewees. 
De bemiddeling van denzelf-
den bisschop van Keulen, 
maakte, even als vroeger, 
een einde aan dezen oorlog. 
Het jaar 1170 en volgende 
jaren zijn onder zijn bestuur 
ongelukkig geweest, door 
verscheidene treurige voor
vallen, als verschrikkelijke 
watervloeden en geweldige 
branden, die als de gevolgen 
van het schenden der heili
ge zaken werden beschouwd. 
GODEFRIDUS bezweek echter 
niet onder al deze onheilen , 
maar schonk zijn kasteel van 
Bheenen, en de landerijen, 
die hij in den omtrek bezat, 
aan de kerk van Utrecht, 
Om zijn diocees tegen zijne 
naburen te verdedigen , liet 
hij vier kasteelen bouwen, 
dat van Mantfoort, tegen 
de Hollanders, dat van Vol-
lenhoven tegen de Vriezen, 
dat van Woerden, en ein
delijk dat, hetwelk den naam 
draagt van het Huis Terhorst. 
Bfl- overleed den 27 Mei 

1177, of, zoo als anderen willen . «»» •»»«"-willen, i n L a , s ™ . 

" hebben. In J - - e ö b e S t ü U r d 

hBd' en dat ™lk* is g e f c l 

ken uit zijn bekkeneel en 
andere beenderen, die in 
J 580 uit zijn graf geaaid 
werden. 

GODEFRIDUS VAN Vmano» 
dus genoemd naar zijne ge
boorteplaats • snuffelde ge
durende 40 jaren in de hand
vesten van Europa, om «f 
bouwstoffen uitteputten f ter 
zamenstelling, eener 'Kro> 
nijhi welke hij aan Pau* 
URBANÜS Hl . opdroeg; maar 
die ondanks deze opdragti 
niet ondernomen scĥ nt fe 
zijn •"om de zaak der Paassen 
tegen de keizers te verde
digen. GODEFRIDUS waska-
peïlaan en secretaris 'ra" 
KoENRAAD ilI.,.FBEDKRliri' 
en HENDRIK IV. geweest i 
en de geest; des hof» heelt» 
volgens sommige Critici* 
invloed gehad op zijne pen; 
maar dit verwijt schijnt geens-
zins gegrond r de. schrijver . 
spreekt op eeüe eerbiedige 
wijze over de Paussen» en 

doet aan GREGOHÏUS Vl}> rB|; 
wedervaren. Deze /?««?' 
begint met ADAM en einw 
met 11S6. Dezelve i« » 
dichtmaat en in onrijm g** 
schreven. De schrijver Be
zigt, in zijne, hoewel L&W" 
sche gedichten, rijmen » : 
woordspelingen; ditW» 
smaak zijner eeuw. B'J 
handelt in hetzelve °P # 
onverschillige wijze, neig * 
wijde en ongewijde, sfl e 

er in over al de vorste" 
wereld , en. geeft aan ffl' 
Kronjjk den titel van r«* 



G O D , 233 

théoh, even alsof die men-
schen, aardwormen, zoo als 
alle anderen, goden waren. 
Ofschoon deze compilatie den 
stempel der barbaarschheid 
draagt, kan men den schrij
ver echter geene geleerdheid 
ontzeggen. Andere kroniek
schrijvers, en in het bijzon
der MARTINUS VAN POI.EN, 
hebben van zijn werk ge
bruik gemaakt,» èn er zoo 
wel het ware als het valsche 
van afgeschreven. De beste 
Tiitgave zijner Kronijk, is 
die van Hanau 1613 , in de 
verzameling der geschied
schrijvers van Duitschland, 
door 1'iSTORius. 

GoDEFROI of GoTHOFREDUS 
(DIONYSIÜS) , een beroemde 
regtsgeleerde, in 1549 te 
Parijs geboren, was de zoon 
van eenen raadsheer bij de 
fegtbank hét Chatelet, 'ver
wierf eenen grooten roem 
bij het parlement, maar het 
Calvinismus omhelsd heb
bende, zag hij zich genood
zaakt, om zich naar Geneve 
te begeven; hij onderwees 
vervolgens de regtsgeleerd-
heid, aan eenige universi
teiten van Duitschland, al
waar hij in 1622 overleed. 
Men heeft van-hem eenaan
tal regtsgeleerde werken, on
der welke men onderscheidt: 
1.° Het Corpus juris civilis, 
met de aanteekeningen, wel
ke CLAUDIUS FERRIÈRES , niet 
eene geestdrift prees, die 
naar vooringenomenheid ge

leek/ De beste uitgaven zijn 
die van Vitré, 1628 * en van 
ELZEVIB, 1663, 2 dl.n in 
fol. — 2.° Notes in quaiuor 
libros Institutionem, — 3.° 
Opuscula varia juris. — 4.° 
Praxis civilis ëx antiquis 
et recentioribus scripiori* 
bus. — 5.° Index chronolo-
gicus Legum et JYoveUarutn 
a JÜSTWÏANO ipnperatoré 
composilarum. — 6.° Con~ 
suetudines civitatum et pro-
vinciarutn Galliee cum no-
iis, in fol. — 7.° Qucesti-
ones politica ex jure com-
muni et historid desuflipttz. 
— 8.° Dissertatio de nobi' 
Mate. •— 9.° Statttta regni 
Galliee cum jure communi 
collata, in fol. — 10.° Sy
nopsis statutorum nvunici* 
palium. ~ ll.° Eene Uitga* 
ve in het Grieksch en Latijn 
van het Promptmrium juris 
van HARMENOPULÜS. — 12.° 
Gissingen en onderscheidene 
lessen over SENECA, met 
eene verdediging dier Gis
singen , die door GRUTTER 
aangerand werden. — 13.° 
Eene Verzameling der oude 
Laiynsc/te Spraakkunsten, 
enz. Nog schrijft men aan 
DIONTSIÜS GoDEFROitoe: I . ° 
Avis etc. {Raadgevingen, om 
de munten tot derzelvetjuis» 
tenpryg en wezenlijke waar* 
de terug te brengen), in 
8.vo — 2.° Maintenne etc, 
{Handhaving en verdediging 
der Keizers, Koningen, Vor
sten, Staten en Gemeehe-
besten, tegen de Censuren, 

5 
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Kerkelijke Waartckumngs* 
brieven en exóommunicatien 
der Paassen), in 4.t°» een 
werk * welks titel dé dweep-
zucht de» schrijvers genoeg
zaam te kennen geeft* -— 
3.° Fragmenta duodecim Ta-
bnlarum* suis nuncprimiltn 
Tabulis restituta, 1616, in 
4.w De Werken van Dio-
jsysius GODEFROI, zijn bijeen 
verzameld, en in Bolland f in 
fol. gedrukt. In diegene zelfs, 
welker onderwerp onverschil
lig schijnt, is de schrijver 
nooit ten achtere gebleven, 
om, wanneer zulks mogelijk 
was , de voeroordeélen zijner 
sekte te deeft doorstralen. 

GotffiFROT , (THEODORÜ») J 
oudste zoon van den voor* 
gaande* we*d te Geneve in 
1580 gebwen» Hij omhelsde 
de Catholijke Godsdienst , 
Welke zijn vader verlaten had , 
verkreeg «enen post van 
staatsraad» en overleed in 
1649 te Muntte* t alwaar hij 
was in hoedanigheid van ge-
zantschapsraad van Frank* 
r&k voor den algemeenen 
vrede* Het gebied der let
teren heeft hem te danken: 
t.° het Ceremonieel vün 
Frankrijk, eene belangrijke 
veraameling, in 4.to, e r t J a t e r 
door UioNtgÏT,Si zijnen zoon -
in 2 dl.n i n f o l , i n het licht 
gegeven. — %,« Mémoire etc, 
{Ver Handeling over den voor-
rJ*n# de* Koningen van 
FranAr§k op de Koningen 
mn Spanje)* Parijs > 1613, 
16X8 f in 4,to. . . . 3.o ffism 

toire etc. (Geschiedenis van 
KARKL VI.) t door JOAIM.ES 
JüVENAMS DES URSINS, *«» 
LODBW/JK XII., door, $£¥S-
SEI, en AUTON, ene.; van 
KARML VIII., éooïhww 
en anderen; van den Ridder 
BATtARDt met de jB#/«ge> 
door EXPILKÏ, in 8.vo; t>«» 
JOANXES m MBIXGRB) H-
genaamd BOUCICAVLT, maar' 
schalAvanFrankryh»in 4.4 
van ARTVS HL, hertog va» 
Bretagne, in 4.'o; van Wil* 
LEM MARJSSCOIfine.® «?" 
DKFROI is enkel de uitgever 
dezer geschiedenissen, aie 
door gelijktijdige schrijvers 
zijn zamengesteld; maar mj 
heeft dezelve met aanteeke» 
ningen en verhandelingen ver-
ry kt. —• DIONYSIUS GODEFRO'» 
zijn zoon, te Parijs * in lol» 
geboren, enin 1681 overleden» 
heeft er het grootse gedeeJte 
met nieuwe bijwegsels van 
doen drukken. I ^ A N ^ S , 
zoon van DioNYSius>tK

lein* 
zoon van THEODORÜS * in»** 
overleden, heeft ook uitga
ven van verschillende Wfrfee" 
geleverd). — 4.° De ¥ vè* 
ritahle etc* (Over den W" 
ren oorsprong va» het M 
mn Oostenrijk)» in ^'7* 
5." Généalogie ete.(Ges/aclif' 
register de* Hertogen W* 
Lotharingen). — 6.° hff* 
etc, (De orde endepW™ 
heden? bij de huwelijke» vTt 
Frankrijk en Spanje in^a 
genomen), i» 4 t 0 . """, * 
Généalogie etc. (Gest^L 
gister der Graveii .*» ** ^ 
togen van Bar), in *• ' 

http://Joaim.es
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8.° Traite etc, (Verhande-
ling, betreffende de regteti 
van den zéér Christely ken 
'Honing, op verscheidene na
burige staten en heerlijkhe
den^) , in fol., onder den naam 
van PETBUS Dupuis. —< 9.° 
Généalogie etc. (Geslachtre-
gister der Koningen van 
Portugal, uit de regtstreek-
gcke mannelyké linie van 
het thans regerende huis in 
Frankrijk), ia 4.to, — J0,° 
Fntrevue etc, (Zamenkomst 
van KAHJEL IV,, Keizer,... 
en van KA^Uh V., Koning 
van Frankrijk f alsmede de 
zamenkomst van KABELVIL, 
Koning van Frankfyk, en 
van FMRMNANB , Koning 
van Aragon), enz., in 4.t», 
GODEPROI schrijft noch zui
ver , noch beschaafd, maar 
hij denkt naauwkeurig, en 
zegt niets zonder hetzelve 
met even zoo vele kunde als 
juistheid te bewijzen. 

GODEPROI (JACOBUS) » broe
der van den voorgaande, te 
Geneve in 1587 geboren, 
volhardde inhetCalvinismus. 
Hij werd tot de eerste posten 
der republiek van Geneve, 
zijne geboorteplaats, verhe
ven , tot vijfmalen was hij 
Syndicus derzelve, en over
leed aldaar in 1652. Hij was 
een man, die eene diepe en 
naauwkeurige geleerdheid be
zat. Er bestaat van hem: 
1.° Kerkelijke geschiedenis 
van PHILOSTORGÜS , in het 
Grieksch en latijn, 1642, 
in 4«w, toet eene niet zeer 

naauwkeurige vertalirig; een 
Appendix, en Verhandelin
gen, tot goed verstand van 
dien geschiedschrijver. — 
2.° De Jesuitiiche MERCU-
RIUS. Dit is eene verzame
ling van stukken, betrekke
lijk de Jesuiten. Men ge
voelt ligtelijk, welken geest 
men in die stukken aantreft, 
en hoedanig deze religieuzen 
er in behandeld worden, in 
eenen tijd, waarin de Calvi
nisten hen als de eenige ge
duchte vijanden hunner sekte 
beschouwden. De laatste uit
gave van dit werk is van 
1631, 2 dl.n, in 8.w. — 
3.° Opuscula varia, juridi-
ca, politica, historica , cri
tica , in 4.w. — 4.° Fontes 
juris civilis, 1653, in 4.t». 
— 5.° De diversis regulis 
juris,. 1653, in 4.'o. — 6.° 
Defatnosis latronihus inves-
iigandiSi in 44to, _ 7° De 
jureprtBCedentieé, in4.to.— 
8.° De salario, in 4.K># — 
9.° Animadversiones juris 
civilis. — 10.° De suburbi" 
cariis regionibus, in 4.to, 

| Frankfort, 1617. — 1\J>De 
statu paganorum sub itnpc 
rataribns christianis, Leip" 
zigi 1616, in 4.to. —, 12.° 
Fragmenta legum JüLtJE et 
¥ AVI JE , collecta et notis 
illustrata. — 13,° Codex 
Theodosianus, 1665, 4 dl." 
in fol. — 14.° Vetus orbis 
descriptio, greeci scriplo-
ris sub COJHSTAXTIO et 
CoifSTAMPE imperatoribus, 
Grieksch en latijn met aan-
teekeningen in 4.«>* 
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GODEFROI (JACOBUS) , te 
Carentan geboren, en in 1624 
overleden, was de tijdgenoot 
en mededinger van BiRAUi/r. 
Hij bezat eene uitgebreide 
kennis der wetten, en eene 
uitmuntende redekunst, die 
hem voor zijnen beroemden 
tegenstrever dikwerf gedacht 
maakte. Hij is de schrijver 
van een Commentarium op 
de landsrègten van Norman* 
dtfè', vereenigd met dat van 
BÊRAUÏ,T en AVIRON, 1684 
en 1776, 2 dl.» in fol. 

GODEFROI ( ARNOÏ.D ; , te 
Anneberg, eene Meisnische 
stad, in 1666 geboren,- vol» 
bragt al zijne studiën tvWit-
tenberg , en onderscheidde 
zich aldaar door zijne matig
heid, zijne vlijt en zijne vor
deringen. Tegen zijne mees* 
ters, om derzelver zedeloos
heid eenen afkeer opgevat 
hebbende, begaf hij zich naar 
Dresden, alwaar hij zijne 
af keerigheid voor het LuUe-
ranismiiSf en zyne overhel» 
ling tot hetpartimlarismug, 
dat i s , voor de individuele 
godsdienst, de vrucht van 
den bij zon deren geest, en der 
personele keuze liet Wijken. 
Naar Giessen beroepen, om 
er de geschiedenis te onder
wijzen, bekleedde hij slechts 
korten tijd dezen leerstoel, 
en gaf een werk óver zijnen 
afstand in het licht, als zijn
de, zoo als hij zeide, door 
zijn geweten daartoe genood- j 
zaakt. Van Giessen begaf 
hij zich «aar Quedlinburg, I 

en nam aldaar zijnen intrek 
bg JOANNES HENDRIK SPRE-
GEUUS , toet' wiens dochter 
hij in den echt trad. Zijne 
gesprekken en eenige wer-
ken, waarin hij zijne nieu. 
vvigheden uitkraamde, ver
oorzaakten verwarringen, 
die hem met beletten, om 
tot den post van hof-prediker 
der Hertogin, weduwe van 
Müenac/t, van inspecteur te 
Werben, en eindelijk totpre
dikant van Sint Jakobm 
Perleberg, in bet Markgraaf
schap Bmndenburgj te ge
raken , alwaar hij* aan de 
scheurbuik, gepaard met 
eene hevige koorts, den 3ft 
Mei 1714 overleed. In 4' 
he Kerkelijke Geschiedenis 
randt hij alle Christelijke 
genootschappen aan. Zijne 
voornaamste leerlingen o* 
verdedigers waren DIP***108» 
welken de Luterschennoem
den den ge/murden potsen^ 
maker' der piëtisten ƒ »*** 
zENSTEiNius, die te Quedhn" 
burg veel gerucht maakte, 
MAGDAIENA, dienstmaagdn* 
SPUEGEWÜS, eene der heldin
nen van ABNOLD, latë r efe 

gedienstige vrouw; ÖPREC°* 
MUS zelf; KARI,, SOH««"«" 
enz., en anderen even «w» 
dweepzuchtig als de meester. 

GonEï'nor.~ZieGJ50Pï•R0<, 

* GODEGISILE, eerste ko
ning der Wandalen, «*• °J 
aansporing van STIWCO» " ^ 
zijn leger eenen inval 
GalUë deed. Volgen» P«°" 
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coïnus hadden de Wandalen, 
door den honger genoodzaakt, 
Daciè', en de omstreken van 
Pttlus-Meotides, hunne oude 
woonplaats, verlaten. Toen 
tJoDEGisiiE den. Rijn wilde 
overtrekken, werd hij door 
de Franken overwonnen, en 
sneuvelde in den strijd in 406. 
Hij had tot opvolger GONDE* 
ÏIIGH j en de Alanen en Sne
ven , den. Wandalen dadelijk 
te hulp gekomen zijnde, trok
ken in hetzelfde jaar over 
den Rijn» Deze gebeurtenis; 
had plaats in het:'12.*'jaar 
^er regering van keizer Ho-
NOKIUS. 

GODEGRAND. —• Zie CHRO-
DEGANG. 

GODESCALC. — Zie GOTES-
CALC, 

rj- GoDESCALQUE o f GoDS-
CALQÜE (JOANNES) van Ant
werpen , heeft met roem de 
jeugd, gedurende bijna veer
tig jaren onderwezen. Men 
heeft van hem: Observalio-
nes Laiinisermonis, volgens 
alphabelische orde; Antver* 
piatii Emporii topographïa, 
in dichtmaat. Hij overleed 
den 11 Junij 1571» in den 
ouderdom van omtrent 63 ja
ren. 

* GODESCARIÏ (JoANNES 
FBANCISCDS) , een beroemd en 
werkzaam geestelijke, werd 
in 1728 te Rocquemont ge
boren. Hij was secretaris 
van het Aartsbisdom Parijs, 

onder de Heeren DE BEAÜ-
MONT er̂  DEJCIGNÉ, en wist 
hét vertrouwen dier beide 
prelaten te winnen. Met het 
prioorschap van Onze Lieve* 
Vrouw de Bon-Repos, bij 
Versailles, begiftigd, en 
achtereenvolgend kanonik 
van Saint-Lonis du Louvre, 
en van Saint-Honoré, be« 
steedde hij een groot gedeelte 
zijner inkomsten, om zich 
eene uitgebreide bibliotheek 
te vormen, die zijn troost 
was, toen de omwenteling 
hem van al zijne beneflcien 
kwam berooven , en hem gee-
ne andere middelen van be
staan overliet, dan zijnen 
arbeid. In een klein vertrek 
van het seminarie der En-
gelschen gehuisvest, was hij 
in de laatste dagen genood
zaakt, om proef-corrector van 
een en boekdrukker te wor
den ; doch hij wist deze be
krompenheid met die onder
werping te verduren, welke 
alleen uit eene onwankelbare 
en opregte godsvrucht gebo
ren wordt. Hij overleed te 
Parijs', den 20 Augustus 
1800. De abt GODESCARD, 
was lid dèr akajémie van 
schoone letteren en kunsten 
te Rouanen. Hij had zich" 
op de beoefening van het En-
gelsch toegelegd, en de ken
nis , die hij in die taal ver
wierf, diende hem om nut
tige werken uit dezelve in 
het Fransch over te sseften. 
Hij heeft nagelaten: l°Viet 
etc. (Levensbeschrijvingen 
der Kerkvaders, Martelaren 
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en voornaamste Heiligen)i, 
naar het Engelsch van Ai* 
BANÜS BUTLER (zie dat art.), 
Vitlefraneke de Rouergue, 
1763, en volgende jaren, 12 
dl.n in 8.vo; 2.e uitg., 1786, 
12 dl." i n 8.V0J 3.e uitg, > 
VersaUtes, 1820, 13 dl." in 
8.vo, Hij werd in deze ver* 
taling geholpen door -den abt 
MARIE , doctor der Sorbomwi 
aan wien men de meeste der 
geleerde en belangrijke aan* 
teekeningen te danken heeft, 
waarmede het werk verrekt 
is . Zij bepaalden zich niet 
tot een'e letterlijke vertaling; 
en maakten zelfs dikwijls ver* 
anderingen en bijvoegselen. 
— 2.° R* HOLDEN atialysis 
Mei, Parijs, .1767, in 12.mo. 
—- Er is eene nieuwe uitga* 
v* van in het licht verscher 
nen, met het Leven des 
Schrijvers, 1786, in l&mO'. 
3.° De la mort etc. {Over 
den dood der vervolgers), 
door LACTANTIUS, met ge» 
schiédkundige aanteekenin» 
gen, nieuwe vertaling, Pa
rij'*, 1797, in S.vo, ~ 4.° 
Réfleetions etc. {Overweging 
gen over het tweegevecht'. 
Dit uit h*t Engelsch vertaal
de stukje, is -eerst na den 
dood des schrijvers door de 
zorg van de» fïeer BOÜÜAJRD , 
in het Ueh* gegeven , Parijs, 
1801, in 8;vo. _s.«> Esrnis 
etc {QeseMedkundige en be-
oordeelmde proeven over de 
vernietiging der klooster» en 
andere godsdienstige gestieh* 
ten in Engeland), 1791» 
Dit werk isuithttEngelseh 

vertaald. •— 6.° 'Eloges etc* 
'{Lofreden van denabtBnR-
GIER en van den abt IE 
GROS) — in de Annalei Ca* 
tholiques. -~ 7,° Alrêgé etc, 
{Beknopte levensbeschrijving 
der Heiligen), Parijs, 1802, 
4 dl.n in 12.1DO, lyon, 1815. 
Dit uittreksel, hetwelk Go» 
DESCARD bij zijn overlijden 
onvoltooid had nagelaten) 
werd door den abt Botmmat 
DEI,PUITS , een' gewezen Ja« 
suit, ten einde gebragt* 
Nog bestaan er van GOBES* 
CARD onderscheidene hand
schriften, die verschillende 
vertalingen Uit het Engelsch 
bevatten. 

* GoDET DES MABA1S 
(PAULUS), Bisschop van Chat' 
tres* werd in 1647geboren-
Reeds in zijne jongelingsja
ren tot abt-commendatarias 
van lgny, in het diocees van 
Reims, benoemd, werd «9 
te Parijs in het seminarie 
van SaintSulpieeo^mi, 
alwaar hij de leeraar en vriend 
van d«n Heer TRONSON was. 
Hij werd vervolgens «verste 
van het seminarie der ïrenU' 
Trots, e n bekleedde die» 
post, toen Mevrouw DE MAIN* 
TENON, die gelegenheid *** 
gehad, om lj«e godsvrueW 
en gezond oordeel te leef»" 
kennen, hem tot haren ge* 
wetensbestuuïder verkoos. 
Men had vele moeite» •» 
•den weerzin van deze» * 
digen Geestelijke te o**'*' 
nen, en .er was nietsmi"^ 
«oodig, dan de geheelc »• 
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vloed, welken de HeepTRON-
SON op hem had. In 1690 
werd hij tot het Bisdom (?har-
tres benoemd, maar door de 
geschillen, die toenmaals de 
Hoven van Rome en Frank* 
fty'k verdeelden, werd zijne 
zalving uitgesteld tot den 31 
Augustus 1692. GODBT HES. 
MARAIS nam deel aan de ge
schillen van hetquietismus; 
hij verwijderde van Saint-
Cyr, dat in zijn diocees was 
gelegen, Mevrouw GUÏÖN, 
en bij een bevelschrift van 
den 21 November 1695, ver
oordeelde hij verscheidene 
stellingen, uit de schriften 
dier buitengewone vrouw» 
ën uit die van btcfvtirtgevp** f 
tensbesfeuurder, Pater LA» 
COMBE, ontleend» Hij tracht
te FéKÉïiON» wiens vriend hij 
was, tot eene herroeping te 
bewegen, en den 6 Augus
tus 1697, onderteekende hij 
met BOSSDET en den Kardi
naal DE NoAïiiLES eene ver-
kkrïnghunnergevoelensover 
het boek van de Grondregels 
der Heiligen {Maximes de* 
Sainls). Deze verklaring 
Werd naar Rome gezonden, 
en in het volgende jaar gaf 
hij tegen dat zelfde boek eene 
Instruction pastorale (Her
derlijke onderrigting) in het 
licht. Toen de godvreezen-
de FÉNÉLON zich aan de uit
spraak van den heiligen Stoel 
had ondel-worpen, was Go» 
np.T BES MARAIS de eerste, 
die hem geluk wenschte, en 
hem verzocht, om hunne ou-
d« vriendschap weder aan te " 

knoopen. De bisschop van 
CAartres verklaarde zich ook 
tegen het Jfansenismus, • en 
veroordeelde het Casdecon-
science (de gewetenszaak); 
maar hij wist steeds door de 
gematigdheid en zachtheid 
den ijver te matigen, Welke 
hem bij de verdediging der 
godsdienst bezielde. Nede
rig en zedig, sloeg hij, zegt 
men, eenen post in den raad 
des konings, en de benoe
ming van dien Vorst tot den 
Kardinaalshoed van de-hand, 
en ofschoon hij eenigen in
vloed bij Mevrouw DEMAIN-
TENON genoot, bediende hij 
zieh enkel van denz«lven, 
om wel te doen» I-Jij stichtte 
Vier seminarien, en verschei
dene andere tot het onder
wijs bestemde huizen. Vol 
liefdadigheid voor de armen, 
gaf hij in eenen hongersnood 
zijn geheele inkomen aan de 
behoeftigen van zijn diocees 
ten beste. Deze deugdzame 
prwbatt «verleed -den 26 Sep
tember 1700. Zie hier wat 
een man, die zeer zelden 
prees, de Hertog van SAINT-
SIWON, van hem zeide: « Zjj-
ne zeden, zijne leer, zijne 
godsvrucht, zijne bisschop
pelijke pligten > alles was on
berispelijk. Hij deed slechts 
korte en zeldzame reizen naar 
Parij»\ logeerde in Saint-
Sulpice, en vertoonde zich 
nog zeldzamer aan het hof. 
Hij was aeer geleerd, bezat 
geest, zachtmoedigheid, on
verschrokkenheid , scherp
zinnigheid, waarvan Wj «i«h 
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echter nooit, dan wanneer 
zulks wezenlijk noodzakeliik 
was, bediende. Zijne belan
geloosheid , zijne zeldzame 
i*egtschapenheid waren zijn 
eenige luister*" In zijne 
Geschiedenis van FÉNÉLON 
zwaait de Heer DE JBAUSSET 
hem geenen minder vleyen-
den lof toe. 

f GODEVAART* — Zie Go-
ÏÏEFRIDUS de Bultenaar, 

•f GoDEWiJK (PETRUS VAN) , 
Govertz, in 1592 te Dord
recht geboren; was een zoet
vloeiend dichter, die onder
scheidene-stukken heeft na.-, 
gelaten.. * Ook heeft hij eeni
ge aanteekeningen gemaakt, 
on» te dienen tot eene Be
schrijving zijner geboorte
stad, doch dezelve zijn on
voltooid gebleven. Hij over
leed den 11 Augustus ï 669. j 

f GJODEWIJK ( M A R G A R E -
THA) , werd te Dordrecht, 
alwaar haar vader Rector der 
Latijnsche school was, den 
31 Augustus 1627 geboren. 
Behalve in hare moedertaal» 
wa* zij zeer ervaren in de 
Grieksche, Latijnsche, Ita» 
liaansche, Fransche en En-
gelsche. talen, en had ook 
den grond gelegd tot de He-
breeuwsche. Zij behaalde 
mede grooten lof in de dicht» 
Jkundej werkte pp, eene uit
stekende wijze met de naald; 
borduurde naar het leven de 
gedaanten van menschen, 
landschappen, watervallen, 

bloemen, schepen, zeeën 
enz. Ook schilderde zij op 
eene kunstige wijze; tóen-
de zeer wei met de pen, 
schreef bevallig op glas; was 
met de toonkunst bekeRdj 
en.speelde uitnemend optiët 
klavier; zij was in de ster-
rekuride ook niet geheel on» 
ervaren, Hare afbeelding 
door haar zelve vervaardigd, 
wordt in de Beschrijving va» 
Dordrecht door ÖAiiEgevon* 
den. Zij overleed den2No-
vember 1677. 

GODIN (LODEWIJK), tePa-
rijs in 1704 geboren, toonde 
reeds vroegtijdig veel aanleg 
voor de wiskunde* De aka-
demie van wetenschappen 
nam hem in 1725 irhwr 
midden óp. Hij was als het 
hoofd der mademicif.dte«<» 
in 1735 naar Peru begaven» 
om den graad der aarde-..te 
meten; eene geruchtmakende 
reis, doch die niets ylf<f" 
W nuttigs, noch zelfs tot 
het regtstreeksche doel .vol
komen zekers opleverde» f *« 
CONDATO.) in dienst van 
Spanje zijnde, Verkreeg öj 
in 1752 den post van bj 
stuurder der gardes-m^' 
van Cadix, alwaar bg «f 
H Julij 1760 overleden >»• 
Men heeft van hem een dög 
blad onder den titel van'* 
Connaissance des temp** 0 
Kennis der tijden)- -"" \ 
Table etc. (Tafel f J " 
verhandelingen der a&d%t 
van wetenschappen) > "L-'i^ 
— 3S Machines etc (Ir e'* 
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tnïgen-, > tdoor' de akndelnie I 
goedgekeurd), 6 dl.n Deze 
geleerde was even zoo achtbaar 
om'zï}ne inborst, als om zij
ne kunde en talenten. Die 
naar meer bijzonderheden be-
gèèrig zijn, kunnen zijne 
ILofrede door FOÜCBY, in 
de Histoirê de Vacademie, 
1760, «raadplegen. 

GODÏN. - * Zie GAÜÖIN. : 

GoDlNÖT (JöANNES) , doctor 
dèi» Godgeleerdheid , en' ka* 
nbnik der hoofdkerk van 
Keim*ï werd in die stad in 
1661? geboren. Overtuigd, 
men weet niet op welk» w$» 
z e , dat bij den handel me* 
de kauoni'kale bedieningen 
kon vereenigen, verrijkte hij 
zich door dien des' wijns'i, 
Het gebruik, hetwelk hij 
van zijne rijkdommen maak* 
fe, Scheen in zeker opzigt 
de Wijze te wettigen, op 
Welke 'hij dezelve verkregen 
had. Hij besteedde 500,000 
livres, om goed water in de 
stad té doen komen, en om 
de openbare wandelplaatsen 
te verfraaijen. Zijne tegen
kanting tégen de bulle Vni-
genitus, heeft hem in eenen 
zekeren zin beruchter ge
maakt * dan al het goede» 
wat hij aan de stad Meimt 
Bewezen heeft. Hij overleed 
itt 1749, 

GoDÖNNESCHE (NlCOLAAs) , 
opziener der gedenkpennin
gen van het kabinet dés kd-

XI, DEEL. 

D. 241 

nings x&n Frankrijk, Ver
loor dien posfĉ  en werd in 
1731 in de jBa^t/fe öpgeslo-
t en , wijl hij de platen hat! 
vervaardigd, die in het dweep», 
achtigewerk voorkomen, ten 
titel voerende: Explication 
etc. {Beknopte vérklaring 
der voornaamste vraagstuk
ten, welke op de tegèntooor" 
dige omstandigheden betrek
king hebben), 1731, in.'12.m°. 
Nog heeft men; van hem: 
Médailles etc, {Gedenkpenr 
Hingen van LODEWUÈ. XV.) 
in fol. Hij overleed in 1761» 

* ©ODOY (don MANÜEÜ), 
hertog van Alcudia, prin* 
•dei vved&s j staatsministef 
van den koning van Spanje, 
en opper-veldheer zijns le
gers ,"• te Badajoz uit eene 
adellijke, maar arme familie, 
in April 1764 geboren, kwam 
zeer jong te Madrid, met 
zijnen oudsten broeder, don 
LODEWUK. Beide bezaten al
le hoedanigheden om te be
hagen •, en don MAKOEK. vooral 
kon Voor een' dier helden 
gehouden worden, geschikt 
om zijn geluk te beproeven» 
Met eene voordeelige en éde-y 
Ie gestalte, met wel geschets
te trekken, vereenigdë hij 
innemende manieren en een 
gelaat, dat te zijnen gunste 
innam» DeZe uitwendige 
hoedanigheden waren met 
eene groote gemakkelijkheid , 
om zich uit te drukken , en 
met de begaafdheid gepaard» 
om te zingen, zich zelven 
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zeer wel met #e citer accom
pagnerende. vDaar de beide 
broeders in de hoofdstad ge
komen waren, om hunne for
tuin te verbeteren, begonnen 
zij de koffijhuizen te bezoe
ken, -Waarin men ie Madrid 
zeer nuttige kennissen maakt, 
en werden weldra in de aan-
.zienlijkste gezelschappen in
geleid. Na eindelijk vermo-
.gende beschermers gevonden 
•te hebben, werden ay inde 
lijfwacht 4oegekten-$ maar 
daar hunne soldij slechts uit 

'SQpieceten (omtrent 15 Gld^) 
per maand bestond, konden 
,zij niet dan imet moeite be
staan. Hij , die in het ver
volg millioenen .aan inkom

sten genoot, die «en .prach
tig paleis bewoonde, die met 
de hopgdravendste titels, werd 
vereerd, die pp eene wille
keurige wijze in 4e vier we-
relddeelen-regeerde (*), en 
die debondgenoet'der konin
gen werd; deze vermogen
de gunsteling had dikwijls , 
slechts -een brood vaneenen 1 
Stuiver., of den »geringen 
maaltijd van eenen liefdadi-
gen gaarkok tot voedsel, die 
hem dezen maaltijd gaf tot 
belooning van eenïge «egui. 
-dille», die don MANUEL op 
d« Kjiter speelde en zong. 
Dikwijls zag hij zich sztilfs 
-genoodzaakt, om in het bed 
4e .bbjven,, ten einde-het Jin-

Z^%^8eraaMe) Amerika, lezUHf>gen *» A Z * 

nen, dat htj droeg, Je laten 
wasschen, er geen an(ler fjel)« 
-bende. Don LonE5WWK"r»4!n 

•broeder., was gelukkiger: hij 
had kennis met eenè hofda
me der koningin gemaakt» 
die hem in "het geheim on
dersteunde. Deze dame, net 
eehtoonige leven in'aaBflW 
king nemende, dat, volgens 
het gebruik van het Spaan-
sche -hof, hare doorluchtige 
meesteres leidde, meende 
haar vermaak* te doen> «foor 
haar de.begaafdheid van jon 
LODEWIIK óp de guitaf be
kend te maken, en in « ^ 
den lust op te wekken • <"» 

-haren gunsteling te***"; 
Hij werd ohtvahgeti,gehoor« 
en zoo wel onthaald, dat?e 
hovelingen, snuffelaaW ÜCT 
koninklijke aiüichmbnU 
niet *i«er twijfelt»» °V8

t 
toonkunstenaa* stona op » 

te maken, Don ^""V „. 
dacht echter in de«beg;nJe 

enkel aan zijnen hmfU 
dienhy t e e d e r h j k W e . 
en wiens kommerlijken 
stand hg aeer wel _W 
Op eenen zekeren aag» , 
fe.lH.üingtaiiog.-g,.! 
naar gewoonte znrietaie» _ 
toejuichte, durfde don ^ , 
3DEWUK haarzegg«n! s ijja« 
mevrouw, wat zoö W"® z« 
jesteit zeggen, if%?n£ 
mijnen broeder hoorde. 
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anderen daags Werd-dé* -Vör-
stinV op • haat nitdrükkéïij k 
bevel, deze bröeder'"Voorge» 
fefeld. Hij overtrof zijnen 
oudsten broeder, die niet 
meer bij de koningin ver
scheen .) maar in het vervolg 
vergaten MANUEL hem niet, 
en voorzag ruimschoots in 
zijne fortuin. Reeds bij der 
tierstê bezoeken van den jon
gen (ïoüotfy toonde de konin* 
gin^ eene bijzondere voorlief
de Voor hem, en hewees hem 
dezelve door even zoo rijke, 
als'menigvuldige giften; Al 
degene," die aan het hof wa
ren , ' gehoorzaamden blinde
lings aan MAMA Xamxay 
Voor weikes de 'kóniagf'xelïé y 
eene bij echfgenooton, en 
nog minder bij .koningen, 
weinig gewonen eerbied had. 
(Zie IfAREi IV.) Het was 
dus zeer gemakkelijk voor de. 
koningin, om Karen gemaal 
met bekwame en toegenege-
ne hovelingen te omringen,' 
die hem zonder ophouden 
over de talenten van den jeug
digen; lijfwacht sprakeni 
Hetgene, wat de koningin 
voorzien had, gebeurde: de* 
goede KABKI, IV* wilde GO
UD* ook hooren; hij veree» 
nigde zijnen lof met dien zij
ner vrouw en der hovelingen, 
en deed verscheidene vragen 
aan don MANUEL, op wel
ke deze met even zoo vele 
schranderheid, als geluk ant
woordde^ De hovelingen 
juichten toe, en de koning-
nog meer. Van dienoogen» 

blik scheen KAREL ïf. als 
dóór; eene onwederstaanbare 
bevalligheid té gunste yan 
Gonoï gettóffen te zijn, wiens 
invlbed aan zijne onderdanen ' 
en aan zijne,eigene familïei 
zoo noodlottig werd. ; Wei
nig tijd daarna zag men don 

: MANÜEL van< eenvoudig offi
cier;, majoor bij het tegïmen* 

; der lijfwacht wórden, waar--
_ Van de .koning kolonel was» 
Deze gunst en de verheffing, 
waartoe 'hfj in: het. vervolg * 
geraakte",'-.'had; hij groöten-
deels aah; eene vrij beuzel-
achtigeomstandigheid te dan»-
ken» De heittagirt van Ai-iöA»" 

' uft 'een- «öt- b*o*éö»dste bui-' 
zén-'vwBpiMfïji' «^hofdame 
van de koningin, diemet de 
toegenegenheid der koningin 
voor GODOY niet onbekend 
kon zijn, veroorloofde "zicli 
om te zeggen: * Onze ko
ningin geeft ons een zeer 
Slecht voorbeeld: zij,; die 
naar haar goeddunken kon 
kiezen, beeft- haar oog op 
een en minnaar doen vallen, 
die slechts empieceta waar
dig i s , " in zinspeling op de 
soldij van eenen frankpe? dag, 
die don MANOEïiïn zijne hoe
danigheid van lijfwacht ger 
noot. Iemand maakte er zich. 
eenê verdienste van, om dé
ze uitdrukking aan de ko
ningin over te brengen; zij 
werd er hevig over gebelgd 
en antwoordde: « Welaan 't-

I
ik zal GODOY zoo hoog plaat4*" 
sen, dat de voornaamste he«* 
ren zijne bevelen in «ijn* 
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qnticftWi&re <m\len öfwach
ten." ZJj hield woord} en 
de fortHin van Gowoï was 
even £00 «nel, al«buitenge-
woon» Jn de daaropvolgende 
maand werd hjj tot staatsraad 
benoemd, Nadat de fran«icji« 
omwenteling was «rtgebar-
fitfen, *ne«ijde Spanje «rei» 
niet *e moeten vei-eenjgea 
met -de, andere voisten, om 
dezekè tegen te gaan» Jjïqarv 
loen de koning vernam, dat \ 
het hoofd: z p e r familie ge - J 
vangen was, en dat men hem 
in regten zöu betrekken» 
trad M in onderhandeling 
met de nationale «önventie, 
ten éïnde het leven van den 
ongélökkigên ILOPÈWMKXVÏ» 
te redden* Men sloeg niet 
de minste acht "op tóne ver-

Upatt} e bèsïéot atetoen ,am de 
Wapenen op te nemen. Men 
hield raad om dit belangrijk 
vraagpunt te onderzoegen Ï 
de graaf van Amn4«, toen-

toonde z,ch tot den trede g e I 
negen, de bekrompenheid fan 
de schatkist en de hechte 

«taat van h e t l e g e r a a n S ! 

voor den oorlog, endeedfcijn 

Ï C e ^ ? ^ e n ingang vinden. 
De imnister beantwoordde 
f ^ ^ ' f ^ h e e r m e t b t ! 

«thimpreden, dièdenkoaiïï 
one,ndlg mi8haafCde„: A n S 
DA bemerkte » & . ; i f t J™ 

womng teruggekeerd, b ê S 
«Il zich dadel jfc op r e j s i | 

ArtugWA *n k«f*devnaaf 
zjjne 7 landgoederen, .tejrjfg,. 
(2<ia 4tf*AT»DA«) -JÖ*'' f % 
werd echter nog Wiet .WIK 
klaardj'; hetwelk «èn groöfe, 
misslag in 4e «taatli«n*e W«% 
en; van zoo veel te jneesf!̂ -, 
wigt* daar deo»g«nbllkvoo( 

i een en vijandelijken inval ia. 
FmnfrifA gunstig was» D* 
republikeinen baddert bijn» 
geene Soldaten in het ««Mens 
indien £0,000 SpWy'aa"1*'1 

de Pgpene&n waren oyerf ̂  
trokken r en dat saj tege^ 
ker tijd ftaar het Noorden* 
door P<rvisgen en DuU^ 
iaHd ;onderstcmnd waren g*" 
worden,* is er nietideerasö 
teïwjjfekn, of de repaWî  
keinen «ouden heawekehagn* 
Maar van den eeiien kant» 
eene onbegrijpelijke werft®» 
loosheid * en,van<M*']fI

firt* 
slecht heetunrde wnvaHeflj 
gaven geheel den ,<fl* ** 
deese laatsten, OM w a p f 
legers op de heen t» Men" 
gen* en <wn dezelvemfiw™* 
eene geestdrift te bejacJeB» 
dat* terwijldezeïvsteflS'T . 
sneldeny «sij bijn» • f •" ; 
overwinning verfcekera .*** 
ren* Déftï5Decemherl2^' 
werd de portefeuille va» » 
nieter Van biHtealandsfifo*2* 
ken aan Gobo* « e g * » ^ " ' 
met den ti*d van hertog ;T 
Ateudiat en een ^ e g f i 8 
ee» inkomea van ^ " L , 
franken *pfcrengénd«" *fl 

de natie, * 
onbekenden 

tranfcen «pWengena* _ -
de natie, éenen tetaW» 
onhekehdèn aan» <>• 8e 

andere talenten, dan verm 
*elheid en geheugen »«•*» 
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W»«t aalfe eene I>»itengeWone 
gunst overladen zagen ? vat
te zij. ; van toe»; ©ogenblik 
*f• tége» GOBOÏ eenen haat 
op,, di»- nimmer verkoelde* 
ftjiddelerwijl stond LOBEWIJK 
SSLÎ I. ;,'•§>• hét pant, om zijn 
laatste vonnis, t& ontvangen. 
^S^aftl* epentffr -'«iënwe^ öö« 
^hanidelmge», -: wëtSe men 
iliié* reen»-'niét' eenige oplet
ten dheid?vervaardigde.- •; Dè 
ttfèïuVïge debet van ' LèBfewïMfc 
X1?Ï. * deed* S^akfe' nog; niet 
tot de» oorlog besluite» j»'wen 
Lragt dezen geheelen tj),d 
door inlange toebcreicfselen, 
«tt hefc was JPranArifA,, dat 
den t Maai* 179$den ééiê&g 
aa» ^ ^ V *ei*l»atde» ©«2 
JMT mogendheid1 verbond aieh 
mei Engeland t en dev^an* 
deföjkheden begonnen weinig 
dagen rdaarrio*, De: Spaan-
feche- genemaï, - don fti&AR«< 
»os* a-leeg èV Fronsehen 
en tïreef hen tet P&pigmn 
terug ? maar, in den velgen-
één veldslag werden die Span
jaarden geheel ten oncfer ge-
hragfr, e» hun generaal, de 
graaf der Vitte* verteer op 
het slagveld het leven» Daar 
echter de minister den oor-
Itog wilde voortzetten, ïigtte-
hï} nieuwe troepen ,hief nieu
we belastingen, e» benoem-» 
de don FRANCISCBS URRATIA 
tot veldheer; deze nam eene 
aanvallende houding aan, en 
sloeg de republikeinen, en 
aon door eene handige kunst
greep het fransehe leger om
singeld hebben, toen ÖOBOY 

Q 

eindelijk Besloot oiwden Vre
de te maken , dief té Bazel in 
1795 gesloten. Wérdi <3o»oï 
Ver&reeg' tot beldoning dert 
litel van grin«' d&$ vfQttés, 

•• «Me» van grande vük Spdüfb 
: diep eerste klasse, dé'< orde 

het €ï»ldén* Vlies, van. en-
nie«we vaste -góéderen» dié 
met degeftéy wël&é hij reeds1 

4tódvereenigd;,-hém eëne ïn« 
kWhstè van een millioen Gal* 
den» opBragtenj zónder aijne 
bezoldigingen al» minister té 
ré ken e». Niet tevreden van 
op aalk ëeaeonhénsche wijze 
van hét bondgenootschap ge* 
sefaeid*n té-aïjn, ónèertee-
'Mt&ë* h ^ - d e a -*9AHgustu* 
*!»&*•'•: m&t-^is&t^e conven
tie, die ep; eenegéregteljjke 
wijae het hoofd der BOURBONS 
vermooret had, een aanvat» 

j 1 end en verdedigibg^verbond» 
waarvan hij geen gebruik 
wist te maken, en waarvan 
de natie at de lasten torscli-
te. Bet leger, aan -opper» 
hoofdPe» zon<Jer«n(fervinding, 
doch, die io»p de* minister 
beschermd werden, toever
trouwd, geraakte in wanor
de : de zeemagt verzwakte; 
de soldaten werden meest
tijds niet Betaald, vijf duizend-

\ matrozen vraagden vruchte
loos- om brooèj , het gel'd> 
door zware brandschaltin-
gen ter bestrijding; van drin
gende behoeften bijecnge-
zamel d, kwam uit de sabat'» 
kist in „ handen, van de ko
ningin , ' . d ie er den gun
steling mede begiftigdeJ «e 
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bel?waamste:gefteraals te land 
en te zee;W,areri in ongenade 
en tot bïdHngschap veroor
deeld , .wijl, zij niet onder 
het juk-van den willekeuri-
,gen minister wilden bukken, 
jen in evenredigheid, dat de 
algemeene onvergenoegdheid 
zich van- alle kanten openr 
baarde, verkreeg de gunste
ling, meer invloed en raagt 
bij zijne meesters, die de 
natie van ondankbaarheid be
schuldigden , omdat zij niet 
een volmaakt • en getrouw 
Spanjaard en een groot staats
man in GODOY beschouwden. 
ISngeland,de vijand van Span
je geworden, onderschepte 
deszelfs briefwisseling • met 
Amerika en vernietigde des
zelfs koophandel. Terwijl 
men alom eene algemeen e 
ellende opmerkte, kostte de 
stolïering van het groote pa
leis van Gonoy aanzienlijke 
sommen; zijne kelders waren 
gevuld met eenen onnoeme» 
lijken schat, zoo in 'munt 
a l s ' in gouden en zilveren 
staven. Terwijl Gooor den 
koning en de koningin be
droog , bijna de geheele ko
ninklijke familie beheerschte 
en de regtvaardige klagten 
der natie trotseerde, haakte 
hij naar nieuwe grootheden, 
nieuwe rijkdommen enbragt 
zijnen tijd te midden van 
weelde en wellust door. De 
prins van Astnrië: (later 
•FGUMNAND VII.), moest 
ook het juk van den hoo-
vaardigen gunsteling onder- 11 
gaan; maar» ondersteund jj 

door de ragdgevingöji van 
zijn en, gouverneur, de Jk«no* 
nik JEseoiQinz (zie dat ̂ rli» 
kei) ,• boog 'deze. pijp.»jsiefa 
nooit voor GODOYJ; enpp de 
dagen, van openbare plégtig* 
heden* weigerde by hem 
dikwijls den toegang tot ïq-
ne appartementen., De in* 
fant van Parma (later,foouB-
wuir, koning van;Mtm$) 
toondef zich toegevender «» 
weUeyonder. Te Ma4r%ïf 
komen, zijnde, om met s$4B 

nicht de infante ]VfARUtoM* 
SA in den echt -té "treden.» 
schijnt het , dat, me» hm 
liet blijken, dat, als b|jJe 

gunst der koningin w«e 
behouden, hij de vriend van 
GODOY moest zijn; Hü on* 

i derwierp zich 'dus, vergat 
zijne ^waardigheid» «ir»6* 
zag, 'bij meer M ^W* 
gelegenheid, een- kJeinzgqB 
van HENDRIK den Gwte,<tea 

stijgbeugel van den g»ÖS5e,* 
üng vast houden, d i e : m 
deze eer met de zorgeloos* 
heid van eenen dwazen hoog* 
moedj, liet welgevallen, i» 

minister van eënen konmg 
zijnde , wiens zeden «uiv<| 
en gestreng waren, ga^J", 
GOBOY met eene erge"!)^ 
onbeschaamdheid aan de;»? 
gebondenheid over. 4jr. 
gehoorgevingen waren diw-
werf slechts een voorif »«: 
sel, om nieuwe verovering^ 
temaken, en zijner vv«W" 
heid voedsel te verscN»6"' 
Men zeide openlijk, *» °* 
eervolste en voordee»gs* 
posten, enkel door wsscne» 
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&6m*T> Vatt gedïenstïge'vrau« 
Wöii, -die bij GonóVmét hare, 
gunsten niet karig waren» : 
t& jykomen waren • Onder 
mfteW bijücitten, had hij eene 
genoemd» *' minnares, het : 

slagtoffer van< haar al 6e groot 
vertrouwen;-dese was 'ftfe-
jufvrouw "JOSHPHINK TüDO , 
dochter va» een oud militair, 
die zicbi naar Madrid bege
ven'haa% om eene belooning 
Voor zijöe lange diensten te 
verzoeken. Öaar hij geen 
gehoor had kunnen bekömeff, 
gaf men hen»; den raad van 
zulks aan tfen PBÏNS . BE& 
VftkbËSt {die het hoofd van 
alsde ministeriën was) d#or 
zijne dochter te laten vrage» fc 
zij-verkreeg hetzelve dade-
]jjktr:«n gaf »ich( mét haren 
vader'naar den alvermogen* . 
tlenghnsteling. TUDO werd ! 

tot" gouverneur der konink
lijke buizen en parken van : 
JAuen-Retiro benoemd. Me-
jufvrainv TÜDO, een©* der 
schoonste vrouwen van Span-
jEëjbaeaemdë aan Goooyeene 
drift in,*die hij echter niet 
kon;'voldoen, dan door• mid
del van een geheim huwelijk. 
Dé koningin, die bespieders 
h§ iÖonoY had gesteld,werd 
dadelijk van- deze inlrlpie 
onderrigt; dit gaf aanleiding 
tot hevige geschillen j de 
gunsteling sprak op een en 
mei xeer eerbiedigen toon, 
en. herinnerde aan de ko
ningin v dat, indien zij er 
aan dacht, cm hem in on-
genade te doen vervallen, 

of het minste leed aan Me-
jufvrouw TÜDO te doen, hij 
geschrevene brieven van hare 
eigene hand in zijne magt' 
had, die baarbij den koning, 
zod angstvallig in het stuk 
vwn zeden >. geheel, zouden -
kunnen verachtelijk maken. 
De koningin zag zich dus-, 
genoodzaakt, órfi;haar ver
driet te ontveinzen, en in 
stilte op te kroppen. Het 
aal onbegrijpelijk schijnen , 
dat de koning altijd met de 
ergernissen onbekend is ge
bleven-, die in zijn eigen 
paleis1 plaats hadden *. en dat 
hij altijd de berigteri , welke 
men hem .heijneJyk over het 
gedrag van, den gwsteling 
gaf, veracht heeft, Maar, 
Üoobïbessat, behalve liet bui
tengewone* vertrouwen van-
KAKKE IV. }> tegen zijne Ian<l'-
g'ënooten, eenen andetren ver
mogenden schiitswal in het' 
Fransch© bestuur, dat hem 
beschermde,, omdat hij; aan-
al de vragen van hetzelve be
willigde» Na alle rangen van. 
den staat getrotseerd te heb
ben , trotseerde hij.zelfa het 
opperhoofd dee Kerk. Piwa 
VI . , had hem .door nijneii 
nuntius ia 1797"-, eene offi
ciële nota doen ••' ter hand 
stellen, in welke deze Op
perpriester de bescherming 
van den koning•» te gunsto 
van de Catholijke Godsdienst, 
ïn Frankrijk vervolgd, vraag
de. De minister antwoordde 
Zijne Heiligheid, door een 
gedrukt geschrift, waarin hij 
4 . . '. . 
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aan den Paos op eene bittere 
wjjze verweet, de amnistic 
met Frankrijk te hebben ge* 
schonden, hem opeenenbij
na bespottenden toonuitnoo-
digde, om zich van de goe
deren dezer wereld los te 
maken, en zich enkel met 
zijnen persoon bezig te hou
den: dit wilde zoo veel zeg
gen , als dat Pius VI. ge
rust, moest aanzien , dat de 
Franschen zich van de staten 
der Kerk meester maakten, 
zonder zelfs te durven kla
gen. Dit geschrift bragt de 
geheele hoofdstad in bewe
ging. GODOY , die voor zich' 
«elven voor, treurige gevol
gen beducht was, vernietigde 
al de exemplaren, en er werd 
niet meer over gesproken, 
«ij had vervolgen» geschil-
Ie?» met het heÜigebfficie; 
nj) deed hetzelve eene lijf
wacht weder in vrijheid stel
en» die om eene misdaad 
tegen de eer en de Gods
dienst gevangen zat; hij vor-
derdevzelfs de p a p i e r v a n 
het regtsged.ng, om dezel-

2L»? teS' VUUF t e werpen. 
«SSff b ^ . o r v e n van zeden, 
S k t e h jJ ' g a r e n d e de 

dalunè, kennis Me teen . 

SlTw e h ° . ^ e ' waar™> 
a»e leden militairen waren . 
ervoor „iet Z e e r ^ J 
gehouden werden. O m de 
gevolgen van zijnen helme! 
Z Z ^""«nhandei te ver-
bergen, noodzaakte hij[een 
«Jjner oom*, een oud officier, 

die den ouderdom vaa 72 
jaren bereikt had, oM.me,». 
zijn nieuw slagtof&r inden 
echt te treden, die haren 
echtgenoot eerst op den dag 
van het huwelijk leerdeken-
nen» Door het verdriet ver
teerd, en door de slechte 
behandelingen van hare» 
echtgenoot overladen s stierf 
dit ongelukkige meisje kort 
daarna, in, verschrikkelijke 
stuiptrekkingen» Daar hij 
volgens het verlangen vaa 
Frankrijk , KAREI. IV. (die 
voor de eerste en eenige maal 

I den raad van zijnen gunste
ling niet opvolgde), niet had 
kunnen doen besluiten,,om 
den oorlog aan Portugal te 
verklaren, verlietGODOÏhet 
ministerie, zich niet te mm 
de inagt voorbehoudende) 
om alle ministers te bji&tfr 
ren. Hü werd door J o ^ 
SAAVEDBA, een regtschapon 
en verlicht man, vervangen* 
die het bestuur veranderen 
en zich tegen de verkwistin
gen van allerlei aard WiWj 
verzetten; maar hg wera 
door eene plotselijke ziekte 
aangetast, die men voor het 
uitwerksel van vergif»»61"» 
en na een langdurig zi«B" 
bed, vérliet hij ^ t hDl* 
URQÜUO volgde hem opi<J* 

ze nieuwe minister, ÏB Bn-
geland opgevoed, sche?J* •» 
gunste van deze mogendnei 
over te hellen. Dit•-nuj • 
haagde aan den alvermog»» 
den Prins de* vrede* t t™, 
wel als de bescherming»'*6 

ke de koningin hem scheen 
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te verleenen. ÜRQUUO ver*-
viel in ongenade »# en GODOY: 
Stelde de portefeuille in han
den van den generaal CE> 
VA&LOS, zijnen vriend en 
bloedverwant. ÏCAREI, IV. 
vergat intusschen zynen gun
steling wiet 't hi) benoemde 
hem tot groot-kruis der orde 
yan KABEL IU»» en yan die 
van Matig,.. Van haren kant, 
hield de koningin altijd eene 
in het oog vallende voorlief
de voor GODPYÏ terwijl zij .te* 
vens eene geheime afgonst je-
gen$ Mejufvrouw TÜDO voed
de; eene afgunstdie nog he
viger is geworden»,Kinds dat 
zij kennis heeft gedragen 
van hunne heïmettjJtee ver»» 
bindtenis, welke ssij echter 
voor de wetten der Kerk niet 
als geldig beschouwde.: De 
koningin besloot dus, om den 
ondankbaren gunsteling van 
Mejufvrouw TUDO los te ma* 
ken, en ging aldus te werk 
dat zij zijne liefde met zij
ne eerzucht in eene worste
ling wikkelde, zich vooraf 
verzekerd, houdende, dat de 
laatste zou zegevieren. De 
koning, die , altijd in het 
gevoelen zijner echtgenoote 
deelde, kwam met haar o-
yereen, om GODOY aan eene 
zijner nichten uit te huwen, 
gesproten uit het geheime 
huwelijk van den Infant don 
LODEWUK met eene dame uit 
de doorluchtige familie van 
VAIIÏIABRIGA. Men bewim* 
pelde het ongepaste eener 
zoodanige' vereeniging met 

de hujpc van bekwame ^e -
slachtrekenaars t die iGopox 
van. MONTEZÜMA , keizejr yata 
Mexico, deden afstammen. 
Men beweerde toenmaals dat 
de kardinalen DESPUJ© e« 
LOZENZANA beurtelings had* 
den geweigerd, om deze ver
eeniging in te zegenen, die 
hun ten minste heimelijk 
scheen: en het is zeker, dat 
zij naar Rome verbannen wer
den. De kardinaal SBTMA* 
MV, patriarch van Jnüiè't was 
zoo angstvallig niet, en ver
bond GQDO Y met Mejufvrouw: 
DE BOURBON, wiens broeder 
later kardinaal en aartsbis
schop, va» Sevilfa «n 2Ve-
d» we*d, im den echt 
(ZüeKAREï. IV . ) Mejuf
vrouw TUDO werd eerst van 
dat huwelijk onderrigt daags 
voor dat hetzelve moest 
gesloten worden. Zij liep 
geheel buiten zich zelve naar 
het paleis van GODOY S drong 
met geweld in zjjne appar-» 
inenten door, en riep ui t ; 
> Dit is mijn gemaal, dit is 
de vader mijner kinderen J 
Ik roep de regtvaardigheïd 
van God en de menschen in !'* 
Zij bezweek, viel vervolgens 
in oninagt, en kon eerst des 
an deren daags naar haar huis 
Vervoerd worden. Mejuf
vrouw TUDO, had drie kin
deren bij GODOY gehad; de 
moederliefde bragt i n haai
de billijke verontwaardiging 
eener 'echtgenoote tot awQ* 
gen, en zij stemde toe* «w* 
GODOY weder te zien» d*e 

1$ 
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hafar: tevreden sStelde/rhaa* 
Vèrzeketehde * dat hun haWe-i 
lijk 'heè ©énige wettigewas, 
*en»̂ <fert>4#j verpligt«was ge
weest > em iaan déf. Stellige 
bevelen'-des konings fe ge-
hoörz&meH.- .< Middélerwijï 
was BONA«RTE eerste copsul 
geworden, en hadzijnen broe--
:dei LÜOÏEN- als afgezant naar 
Spapje geziónden. Deze in 
overeenstemming met deff 
prins 'des vredes, bewoog 
*indelgfc den koning om dèn 
oorlog* aan * Portugal te ver* 
MatfeHv < GODOY werd als op* 
perveldheer benoemd ;•'maaï 
geenëa enkelen beroemden 
(géneraal, niet 'uitzondering 
van»Soi,iNo (zie dat artikel) 
wilde onfle^ zijne bevelen 
dieneni ->De veldtogt liep ten 
einde hièt de verovering van 
het hertogdom van OUvenza^ 
en Portugal kocht den vrede 
door groote opofferingen ten 
voordeel© van den opperveld-
heer; ;en van den' franschen 
afgezant. De prinses CHAR-
lOTTE '{later- koningin, van 
Portugal), dochter van KA-
RÈlf IV. , werd verpiigt, om 
hare diamanten af te staan, 
die XDCIEN en Cfowoy onder» 
littg verdeelden. Deze kort
stondige oorlog verschafte 
daarenboven aan den laatste 
vijf honderd duizend franken 
als vermeerdering zijner in
komsten. Met deze rijkdom
men kwam zich nog "nieuwe 
eer vereenigen; en den gun
steling werd tot opperveld. 
heer dër land-en sseeïegers 
er groot-admiraal van Aas-

Ij filië benoemd , m verkreeg 
ëene eerewacht. Zoo veel 
voorspoeden zoo vele gunste» 
maakten hem zoo laatdunt' 
kénd, dat hij , ofschoon van" 
ter zijde /dekoningin,zijde" 
weldoensjer, in tegenwooï* 
digheid zelfs des konings^ 
durfde beleedigen («ie Mmi 
LOÜISE). Het i s , omdat hij 
den invloed vreesde, dieeene 
lijfwacht"; MAM.0 genaamd» 
een kundig en ondernemend 
jongeling, op haar verkregen 
had. Het gelukte aan «o* 
3DOY hem te doen Verbannen; 
Maar terwijl hy het gedrag 
van de koningin bedilde, wa» 
het zijne nog * laakbaarder 
Om zich over Ket medemin
naarschap van MAÏ-EO te wre
ken, maakte hij openlijk zij» 
hof aan eene zekerejofvroaW 
HÜTINJ eene fratóelie dan
seres, engafhaareenpraeft-
tig rijtuig, hetwelk de Ko
ningin & ten geschenk» 
had gegeven. Te midden ecn« 
ter dezer ergerlijke barrewar-
rïng kostte het bondgenoot 
schap va.nFrankrpAnnn &/»»; 

je onberekenbare soinnie»* 
die men zonder de schaften 
van Amerika niét zou hebben 
kunnen bqtalen; ook gedoog 
de BONAPARTE, dat zijn bon«* 
genoot eene vrij kostbare0"" 
zijdigheid van : Engel»**. 
kocht. De Engelschen ver
braken dezelvel door zich va» 
twee spaansche i%at^ 
met rijkdommen uit i w f , 
beladen, en die g r o o j e n ^ 
m de magt van Jfranij* J 
aouden gevallen zijn* " , e 
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gestadigeri 'oorlog met En* 
Xff eland-wareny * "Meester te 
maken. 'Er ontsproot een oor
log' uit j - waarvan de uitslag 
.de vernieling der fransche 
-en spaansche zeeniagt in het 
Jgévëcht v&n Trafalgar wan-, 
>{mh 'VaLiENBÜVBjS GRAVINA 
JnnivNEi.soW)r ,. De heersch-
auchtige mpoBBati Jkoh niet 
flahger niefcbnjwrschillighoid 
het huis der BOURBONS óver 
«enen aan'hef land, hetwelk 
Ju}., bestuurde £r grenzenden 
•staat, :zien heersenen. Hij 
had sedert langen tij d groote 
fdntwerpen ten opzigte van 
het schiereiland; zonder hin
derpaal willende plagen, 
vraagde hij aan. GMMÏ een 
zeker aantal troepen.; maar ' 
het zij , dat i&é gunsteling ' 
over den gezagvaerenden toon * 
,gébe,lgd' was, diejaBDNAPAR* 
TE te zijnsn -opzigte had aan- ' 
genomen, of dat deze belof
ten had orivecvuld' gelaten, 
waarmede hij de ohverzade-
Jyke eerzucht van den gun
steling vleide, vaardigde Go-
DÖY , wel verre van in zijn 
verzoek te bewilligeny een© 
proclamatie uit * ïri welke hij\ 
,terwyl hij de geheime inzig-
ten van NAPOLEON van ter 
zjj de deed- opmerken, alle 
Spanjaarden te wapen riep » 
die dadelijk aan deze oproe
ping beantwoordden. Te ge
lijker tijd zond GODOY zijnen 
secretaris don JGNATIUS Iz-
QUIERDO naar Varijs, die 
verscheidene onderhandelin
gen met MURAT, toenmaals 
groothertog van Berg, had,, 

en; de goede verstandhouding 
werd tusschen BONAPARTE en 
GQDOT hersteld j hg verleen* 
de eindelij k 16,000 mari uif* 
gelezene troepen'>*Idje "«aar 
heé;, Noorden" trokken^ oni 
ziek met het fransehe leger. 
»nder • 1 feével van den; prin» 
van POKTE OOKVO: te veree* 
jiigén.:: Gonoür belastte zich 
aistoen met" eene verschrik» 
kelijke verantwoording; want 
met dè ontwerpen^ van NA> 
EOKEON' niet onbekend zijnde', 
of ierminste dezelve Voor
ziende y^zoo als hij in zijne 
proclamatie aan de Spanjaafr 
tien gezagd had, had hij deel 
daiiaaaezjr zelfde .on twerpen 1, 
door toe te stemmen.in alles:, 
\vat de. despoot eischte. , De 
gunsteling wist daarenboven, 
waartoe 'de Spanjaarden na 
staat \varen, om hunne gods
dienst, hun land en hunnen 
koning te verdedigen, zoo 
als zij zulks in hef vervolg 
hebben doen zien; en eeh 
openlijke tegenstand van hun
nen kant, zou tot Voorbeeld 
aan ai de volken van Europa 
hebben gediend, om het juk 
van NAPOLEON af teschudden, 
hetwelk 6 jaren hnhne ver
lossing zou bespoedigd héb
ben. Men verzekert echter, 
dat de gunsteling geheel én 
al door NAPOLEON bedrogeO 
werd,t'en toen werd hij'schul
dig' aan onbedachtzaamheid 
en onervarenheid; zeer ge* 
wigtige misslagen voor de* 
gene, die besturen. ..•.loW** 
schen was de huisselijk®**®* 
de in het binnen»*» van hel 

file:///varen
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•paleis va» EARBJ. IV. ge
stoord* % aansporing van 
4m a%e*ant van Fraftkryk :, 
4êa Heer BBAÏWMÜRNAIS, vraagr 
•d* -deprin* van Asturië&m 
.NAPpuEok* eene aajnej? nich
ten ie»'huwelijk. De afga? 
asant gebelgd , dat Goooy ziel* 
«onder zijne tüsschenkomst, 
mét BONAPARTE verzoend bad» 
veraooht den prins» ©m zijn 
sanaoek buiten weten van 
«leb gunsteling te doen. NA* 
poiasdN, die andere ontwer
pen had, «telde niet veel be
lang ia dit aanzoek* aiaar 
de gunsteling werd er van 
onderrigt, Jfcragt er klsgte 
«ver in bij den koning, schil
derde rhea» den prins van .4*-
tiïrtë af als eenen ondank
baren en oproerigen zoon; 
KAREÏ. IV. , beviglijk ver
gramd, beval de in hechte
nisneming van den erfgenaam 
den iroong. Deze strenge 
maatregel verontwaardigde 
de natie nog meer tegen Go> 
DOï, die velenaamloozebrie-
Ven, vol smadelijke ver wij
tingen en bedreigingen ont
ving. Hij deed den storm 
bedaren, veinzende de be
middelaar van den vrede tus-
schen den vader en den zoon 
te zijn. De pring verkreeg 
zijne vrijheid weder, maar 
2§R geheele huis werd ver
nieuwd , en zijn leermeester, 
de kanonik ESCOIQUIZ , ver
bannen. GODOÏ deed zich 
omringen van verspieders, 
die aan zijne bevelen toege
daan waren, en stond den 
toegang tot KAREI. IV. en 

MARIA LODISB enkel, aan s§-
ne gunstelingen toe* M?t 
dit oogmerk , bad //»§ «ifnen 
vader tot hertog vwMlmè-
d&vafy en opperstalmeesiér 
van den koning deen benoe
men, en eene nicht, «neh$ 
met dèn markgraaf van Vit» 
lena uitgehuwa* had, weil 
©pperhofdama bij é> tem* 
gin. Omtrent deaea seH*i» 
tijd werd het - verdrag van 
Fontaimblemt van den 2/ 
Qctoher 180?, tnsschen ifli» 
generaal DÜKOC en dan E&> 
öENiüs IZQUIERDO geteekeod» 
He* was in dit verdrag te 
doen, om de verdEeling; wj» 
P»rtugat tüsschen Frmkf^ 

' en Spanje t en om «h* **" 
stand-y dien BONAFABTBvan 
de provinciën Atgarvië_& 
Alenteja ten gunste van w-
öoy zou gedaan hfroM* *» 
zestien döizend ma» »Pa?^ 
sche troepen bevonden ai«* 
reeds, in het Noorden» •» 
hadden Straals&nd ing»*' 
men; maar het bondgenoot 
schap van &ani*$k had f* 
schatkisten van den staat uit
geput; eene slecht verwon»" 
de verdeeldheid bestond m 
voortduring tnsschen K*»8*' 
IV. e» asiinen ïoon^ en tos* 
schen dien prins e» .«"J0* ! 

" " rgenblikk61» Het was in die oog™*—--.'. 
vans etisi* m ongeruste"» > 
dat NAPOMON een geducht*6" 
vans cnt t» en onger 
dat NAPOMON een getfuc»" j 
ger tegen Spmjelietoptr**" 
leen. De redacteur» •*•"» & 
BibliogmpMe de» »»fn' 
hebben zich bedrogen» t oe 

zij bij het artikel COBÖ*^. 
voegd hebben» datée^gUI1*, 



GO 0» 253 

«èljngme* schrik werd bé- J 
* vangen* toen hij denaantogt 
van liet franeche leger ver* 
«dmv Hij voedde nogheersch-
ZW îtigte, wenschert, anders 
had'hij de proclamatie fee-
haoren te vernieuwen, door 
welke h$ «onlangs de Span
jaarden te wapen had geroe
pen* En indien de spaansche 
«atie zich met moed wist te 
verdedigen, toen de Fran* 
schen zich reeds voor de aan
komst der Engelscben van 
hare feterke plaatsen'hadden; 
meester gemaakt; indien zij 
de generaals LE&EBVRE en 
DnpoNT,. sloegen i indien: zij 
zich op de muren van Bar-' 
ragössn en 6firo«we*wet roem 
otteelaadden i, wat zouden zij 
dan niet bij eene gelegenheid 
gedaan hehben., bij welke de 
frahsche troepen nog honderd 
«ren van de Pyreneën ver* 
wijderd;waren,5enbij welke 
zij meester van het geheele 
schiereiland zijnde, voor hen 
meer vooSruitzigt ©peenen 
gelukkigen uitslag hadden. 
GÖDOT werd dus bedrogen, 
of was schuldig tot op het 
einde. Het spaansche slecht 
georganiseerde, en van zijne 
beste soldaten beroofde leger, 
kon niets ondernemen, maar 
de natie kon alles doen, of 
tën minste «Hes beproeven. 
Wel verre van zich in het 
dreigendste gevaar op die 
natie te beroepen, berispte 
GODOV. dé bevelhebbers der 
vestingen zeer strengelijk, 
wijl zij dezelve niet aan de 
Fmnseiie» hadden willen 

overgeven,' ;en" hij; beval ver
volgens de overgave dérzelfe 
door «enen buitengewone»! 
lastbrief, door hem eigehhan* 
dig onderteekend» Vyatnog 
het zonderlingste Was, i s , 
dat op den oogenblik zelfs* 
waarop de Franschen,. onde» 
bevel van MtmAT, het schier
eiland overweldigden* men 
nog over de verdeeling va» 
Portugal onderhandelde. Et 
ontbraken < geene " verlichte 
mannen,die hem hefcrampaa* 
lige lot, waarmede Spary'ehe* 
dreigd werd f aankondigden,;» 
maar hij bespotte hunne vöot* 
zeggingen, en noemde hen 
weetttieiten in het «tok van 
Staatkunde» • Ook vaardigde 
hij een Edict uitj in hetwel* 
ke hij den Spanjaarden beval, 
om de Fransenen als vrien* 
den en broeders te behande
len (zie KAREI, IV»), en det 
Spanjaarden bragten dit be* 
vel met geestdrift ten uitvoer» 
GOJMT begon eerst ernstig te 
vreezen, toen hg zag, dat* 
MURAT als onafhankelijk 
Heer wilde regeren 9 zijne 
vrees werd bevestigd door de. 
aankomst van IZQUIERÏJO, van 
Parifis/die hem het*>er/«r«-
gen van BONAPARTE; te ken*, 
nen gaf, dat de koning het 
voorbeeld van het huis Van 
Braganza volgde, en Baat 
Mexico ging regeren. Go» 
DOT zag toen eerst al de mis
slagen in , die zijne heersch-
zueht hem had doen begaan, 
maat, door een gevoelen 1a» 
dezelfde heerschfcöeht •*»' 
steed* doorhedri«§eI|jfe« hwp 
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in- slaap ' gewiegd,,, meende 
jiij, -'Hét hij niet beter kon 
doen, «dan Spanje aan- de-
willekeur van JBONAPABITE 
oyer te geven. Hij ovérhaasfe 
te dien, ten gevolge de reis' 
yari de koninklijke familie j= 

• KAREI. I F . deelde zulks aan* 
zijnen. zoori mede, id ie , Jn 
het iiiitgaan van de. apparte"*; 
inenten des konings:, tot,dei 
lijfwacht en edellieden- in 
diénsi, rzeide,: « iWij zijn 
verloren; mijn vaderj • door 
GoDoir bedrogen, wil ons 
Spanje doen verlaten, en ons 
mede; Baar. Amerika nemen." 
Deze .woorden hadden ge,*; 

' heel het uitwerksel, datmen 
er, van ; moest verwachten; 
in een en: oogenblik liepen 
dezelve de geheele stad rond; 
de .met dat oogmerk uitge-, 
stelde ' wachten, hielden te 
middernacht de rijtuigen van 
het hof aan, waarin zich de 
kpning; en zyne familie be-
vondeR - d i e gedwongen wer-
deft,, om; in hun paleis opge
sloten té blijven. De dag 
breekt ;aan, het volk maakt" 
zanienKottingen /herhaaltde 
door fdent- prins van Asturië 
uitgesjwratkene woonden, de 
baat ent de-wraak Kitsen hun 
tegen &m Priïis Ses Vrede» 
aan. --Dfen 17 Maart 1808.,* 
heggen >z,Mv eene menigte 
groepen naar het paleis van denk 
gunsteling^ schreeuwende :* 
Léve de\ «oningJf Eene-de* 

Deze fcSjeenschoMngeft ,wer-
den gwatei;, deels doörlijf.;! 
wachten , oude makkers van 

GoipoT aangevoerd, en «5i* 
zich liet> meest verbitterdte* 
gen hen» toonden. Bbtègm» 
stand, dien de honderditórtigf 
wachten,van den Print-afe* 
Vredés aan het volk boden* 
diende» enkel aan dertlaatste" 
tot middel» om, in het kleed-

van eeri zijner knechten vet* 
momd te ontsnappen. Nadat 
zijne wachten alle vermoord 
waren , drong dejmenigte als 
een stroom in zijn paleis,n 
hem niet' vindende, verkijk 
zelde dezelve al de meubels; 
maar,*door eene gematigd" 

„ held, die der Spaansche na-
Ij tie tot eer verstrekt, had er 

geen e plundering plaats. '0" 
rijkdommen, van Gonov, be* 
.staande in kisten gevuld met 
diamanten, en gouden en z«* 

' veren staven, werden naar 
de munt g ê b r a g M ^ ^ j T 
er. iets van vervreemd w**-
Den geheelen nacht en den. 
volgenden dag, 18 MaartJ-
liepen er groepen rondom pet 
paleis van EAREI. ÏV.^ "*" 
kreet van dood'aan <*QDf 
herhalende. Op dezen zeil
den dag deed de koning 
afstand van de kroon te go"" 
ste van zijnen zoon, die on
der den riaam van FEBDINW"> 
VII. uitgeroepen werd. v&r 
niettegenstaande, bad nej 
volk in benden verdeeld, »» 
de huizen de? stad doorsnoi» 
feld, om GODOÏ te « f l j * , 
Deze', door = eenen **?JL 
knecht vergezeld, had •*»* 
op den zolder van een aan m 
paleis belendend hais ver
borgen* Brandende van dors* 
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verliet hep z|jn khecht, om 
hem een.. weinig water én 
een ig voedsel te halen. De 
knecht werd herkend en liet 
•volk wist eindelijk waar Go-
j)o\ zich, verborgen hield., 
$Hen rnkïe .; hem uit zijne 
schuilplaats.» en men sleepte 
hem door de straat, alwaar 
hij door eene onoverzienbare 
•menigte omringd werd, in 
eiken .persoon van welke hij 
eenen bloeddorfetigen vijand 
ziet. Door eene uitgezochte 
bar baar schheid in dergelijke 
volksbewegingen aan de 'be
schaafdste volken eigen, wil
de men hem alvorens hem 
ten dood te brengen» Kyne 
smarten ; verlengen; en ; di* 
redde hem. Zijne Ideederen 
waren, aan flarden, zijne ha
ren uitgerukt, zijnaangezigt 
gekneusd, bedekt met bloed 
en, hij had twee degensteken 
in de borst gekregen , toen 
(Je nieuwe koning overslag 
aankwam \ dien GODOY te voet 
viel, zijne barmhartigheid 
afsmeekende-, die hem zeide: 
Y a hora pvrqiie no vas 4 
mi padre? Waarom vervoegt 
gij u thans , niet tot mijnen 
vader? > Zich daarop tot het 
yolk wendende, dat door zij
ne tegenwoordigheid in eer
bied gehouden werd:" zeide 
hij: » Mijne vrienden, ver* 
wij der t u ; GODOY zalïnYer-
aekerde bewaring gesteld 
worden, hij is in kennis van 
gewigtige geheimen, die hij 
mij openbaren moet." De 
menigte gehoorzaamde, en 
verstrooide zicb in weinig 

tijdsV Pet ^asTniet; hee toe? 
val , dats FEBDINAND VJI.ï teB 
hulp van GODOY had gebragt* 
maar de stellige beveler». zij-
öer: doorluchtige oudeics ,, die 
in doodelijke angsten:, oV^ 
het lot. van hunnen gansje*, 
ling waren, In eene.iStaat£ge* 
vangen is opgesloten jVeflietr 
Gonoy dezelve 28 dage.n daar
na, op herhaald verzoek yaji-
KAREI, IV, en van de ko
ningin , die weigeren»- om 
zich naar Baynnne te bege^ 
ven (zie KAKE£ IV.)» yopt 
dat men den gunstelingen 
vrijheid had gesteld. I)eze> 
ging hen naar die stad voor
uit,;, ;.#n,,; vergetende»-chat hij 
aJMi:-'ï'jEBDlNAND:.,h«t l#j«en; % 
danken had, hitste -hij op 
nieuw den vader tege^i den 
zoon op, die hij bij den eerste 
als de, oorzaak,van het ;pp-
toer afschilderde, dat zijne» 
afstand bad; te weeg giebragt» 
En*, terwijl hij FEnplNANr»-
VII. als eenen overweldiger 
Voorstelde, liet bij aa» djen 
ouden koning .bjfken.», dat 
men Spanje niet voor eenen 
Moedigen oorlog kon behoe
den *, dan door hetóelve aan 
den geest van WHPO^EON

 :af, 
te staan. KAREÏ, XV. volgde 
de raadgevingen -van zynett 
gunsteling; hij "noodzaakte 
zijnen zoon. om- afstand, te 
doen van de kroon,,\ bij een, 
verdrag van den 3 Junij 1808.» 
tuaschen den maarschalk Dvy 
BOC en GODOY zei ven QBtt 
worpen, en dat FEBJJMSIAW 
den 6 derzelfde jmflpnj <»»-
derleekende. De -fttUm é?t 
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«*è«fe# volgde KAKEL IV. eö 
de koningin naar MarseUh > 
vervolgen» , naar JRd'fltö, en 
bleef geheel en al van de 
gïaatgzakètt verwijderd, bragt 
*ich nooit zijne geweiene 
grootheid te binnen, en werd 
Wede*, oltt zoö tè zeggen 'i 
dezelfde man, die hij voor 
zijne grtfote fortuin Was ge
weest. Hij scheen zich en
kel- bezig te houden, om het 
binnenste de* woning zijne*? 
doorluchtige meesters te be
stieren, wier èenïgè gézel-
««haphóuder hij bijtta wasy 
en die hem als eenen teë* 
deren 'endankbaren zoon be» 
schouwdetti De koningin had 
öl hatfëtt iüvipèd aattgéwendy 
om aan CJÖDOV het beheer der1 

geldeft te döeh geven, die* 
i« Spuftjê als jaarwedde vöö* 
KARÉÏ. IV» betaald werden $ 
maar koning FERDINAND beval 
kort daarna, dat die gelden 
aan den Heer SAIN* MARTIN 
moesten bezorgd worden, die 
hét vertrouwen z p s vaders 
genoot. KARBE, IV. en MA^ 
RÏA LOÜISA hadden de vrien
delijkheid zoo ver gedreven, 
vatt zelffo toe te Staan, dat 
dè gnnétteliög met «ene Juf
vrouw,die hij tot gravin rnü 
CA*T»i.tiO«FiEi, had doen Ver
heffen, en bij welke hij tWee 
kinderen heeft verwekt, tob* 
Welke de koningin eene ge-
heele .bfjaondere toegene* 
genheid «ah den dag legde, 
ift hun «igén palèig te zanten 
leefde. .Cfoööï stohd de ko. 
ningm m hare laatste oógen* 
Wikken fejj, e n geneen fiaar 

opregtèlijk te letreuren» 'Kot 
ning KARËI. overleed boÉ 
daarna, en GoDeir èto%dê 
zijne schitterende loopbaan 
in December 1824, in den 
ouderdom van 60 jaren. Hij 
maakte" bij zijnen uitersten 
Wil verscheidene millióenett 
aan ÜFEEÖINAN» Vil», adri 
welken - men zegt * dat If 
vóór zijn overlijden eenen zee» 
eerbiedigen "brief schreef» 
Behalve de hierboven epg«' 
noemde kindere», en drege* 
ne , welke hij bij Mejufvwmv 
Tüioo verwekte, heeft Gomt 
eene dochter gehad, mlW 
ne verbindtenis toet depnnj 
Ses Van Bourbon* M.^ 
de tweede van drie broeders» 
te Weten: don LoDEtftfMJ 
bewerker zijner fortuin Bft 
dié als kapitein-generaal taj 
Estratoadura overfeea» J " 
èenen anderen broeder,, m*» 
ook denzelfden r a n g ^ S 
In minder dan twaalf jMen 
had hïï onnoemelijke «f« 
ten verzameld. Men *">«" 
op 5,000000 - i K W W ' . K 
Ï2,W0O0O Gfüld*), demj# 
sten geschat, dieHge?0™ 
en volgens de inde papier» 
van GOÖÓY gevondene tereg 
wijzingen , waren vele deze 
fondsen op de volge»"6 w«, 

ze geplaatst: Ih ^ S ! 
4O,ÖOOO0Opiasters,in/W»* 
rijt, bij verschillende, W 
kiers 10,000000, in &f(Z 
20,000000, teCotum^ t 
Vetrol 10,000000, ^ « 5 
Engeland moesten <*6t&lA 
bij Mejufvrouw T o f J - „ 
half mill ioenii t tdeh a ! H l e B 
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van den grooten geloofs-on
derzoeker , een millioen, 
bij den bankier ÈSPINOSA 
800,000 4 in de algerneene 
schatkist 600,000; het ge
heel uitmakende 83,400,000 
piaöters (18 of 19,000,000 
ponden sterlings), of meer 
dan 200,000,000 Guld.; en 
zulks zonder een prachtig 
mobilair, goud in staven, 
eéné menigte juweelen en 
diamanten, schilderijen van 
een en'grooten prijs, onnoe
melijke vaste goederen enz. 
te rekenen, waarvan de ge- • 
heele waarde op 500,000,000 
kan gerekend worden. Zie
daar de rijkdommen van ée» 
man, in de vergetenheid ge
boren , en wiens fortuin nog 
meer verwondering moet ba
ren dan die van NAPOLEON, 
wiertS Speejhal hij was, en 
die van hetzelfde punt uit
ging* NAPOLEON verhief zich 
zeker höoger dan GODOY , 
maar bij had voor zich mi
litaire 'talenten, de begoo
chelingen des roems, kennis 
van menschen en zaken» ee-
ne soms diepe staatkunde , 
en eenige bekwaamheid in 
het bestuur; terwijl GODOY 
voor zich slechts een beval
lig gelaat en eene aangena
me stem, en met dien vero
veraar niets gemeens had, 
dan de zucht tot eene onbe
paalde magt, en eene onmete
lijke heerschzucht, van wel
ke zij beide de slagt -offers 
werden. Het ontbrak aan 
GODOY, om dezeeenige trek-

XI. DÜEÏÏ. 

ken van gelijkenis treffender 
temaken, enkel om, niet 
in het midden van de pracht 
en van een gedeelte zijner 
familie, maar op eene wilde 
en ver afgelegene rots te 
sterven. 

GODWIN (FRAKCISCUS) , bis
schop van Landaffr daarna 
van Herfort, in 1561 te flfa-
vingion geboren, gaf ver
scheidene werken in hét 
licht-, onder welke nien on
derscheidt : 1.° De prasü-
liojts AngUtB, in 4.«>-r 2.° 
Jaarboeken van Engeland 9 
onder HENDRIK VUL, E-
•xtam&-VI. m MARIA, in 
hêt LattJn, Lvrnden, 1616 , 
in fol. Zijn zoon MORGAN 
heeft deze Jaarboeken in het 
Engelsch vertaald, honden, 
1630, in fol. Er bestaat 
èenéFransche vertaling der-

* zelve door'toiGNY, Parij» , 
1647, in 4.*o Degene, die 
niet met de tegenwoordige 
vooroordeelen der Engelschen 
bezield zijn, stellen er wei
nig belang in ; de schrijver 
schijnt de scheuring» en de 
wreedheden, waardoor de
zelve zich gevestigd heeft, 
te willen verdedigen. 

GODWIN (THOMAS) , een En-
gelsche letterkundige, diep 

I
ervaren in de kennis der ta
len en der oudh eid, werd te 
Sommerset in 1577 geboren, 
en overleed in 1632, na met 
roem den hoogleeraarspost 
aan de universiteit van Ox-

R 
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ford to hebben bekleed. Men 
heeft van hem; 31OSJES etl 
AARQX, herdrukt te utrecht, 
in 16981 in 8.vo, met 4e 
aanteekeningen van REIZJLUS. 
GomviN verklaart met vele, 
schranderheid de kerkelijke, 
en staatkundige gebruiken 
der Hebreè'rs.. — 2° Eene 
goede verkorte uitgave der 
Itomeinscbe oudheden, on-, 
•der dezen titel in het licht 
gegeven: Antiqvitatum w-, 
maaarwn compendium, Ox
ford , 1623, in 4.» —, ?,° 
Synopsis untiquitatum he« 
braicarutn, 1616, in.4«t0 , 

* GoDYVIN (MARIA. WoiiSTO , 
NECIUFT)., eene schrijfster,] 
even zoo beroemd door hare 
begaafdheden, als door de 
opgeworwle.nbeid harer denk
beelden, werd |e Londen , 
in 1Ï59 geboren. Na eene 
school.- gehouden te hebben, 
kwam zij als gouvernante bij 
den burggraaf van Rinsbo* 
•roiigh, lord-luitenant van 
Ierland. Mistriss GQBWIN 
had reeds reissen in Europa 
gedaan, en even, gelijk vele 
andere lelterkundige'danie&, 
dong zij naar den hoogsten. 
roem. Hare geestdrift voor de 
franscheomwenteling, blijkt 
ton duidelijkste uit haar wérk 
ten titel voerende: 1.° Ver
dediging der reglert van den 
wensch, en in eenen J$rief 
(KMEDIHOXDHURKIJ:, waai* 
jn zij tracht <Uen diepziani-
gen publicist, die juist ïsij-
ne Aanmerkingen over de 
Fransche omwenteling, 1790 

in 8«vo had in het lüM ge* 
geven,..te. bestrijden* JÖagt 
werk» dat. ten-titel Vflet)ti 
—. 2.° Verdediging, W de 
regt en der vrqw&n i. W&* 
strekt; om te bewijzen,, idat 
het ten, onregte is, dat $ 
-niet dezelfde opvoeding <wU 
vangen als de mannen. Mif* 
triss QoDivm kwam in 1792 
in Frankrijk, verbond M 
met de voornaamste hpofda 
der Girondijnen, die zijvef 
volgens op het schavot »>g 
pevenj fcojjt daarna t # « l 
in den echt met eenen ËB* 
gelschman, een revoMon* 
•naijren demagoog» den *!;"*$* 
vet des Romans van CiW 
WuraMts', en overleed̂  W 
het fefaambed, den 10 «T 

. tembee 1797. Men. b«e» 
i nog va» deze. jchiffttW' •*-
3.° Qorsprovhebft'^,2 

: « * *>«» het werhelyff^ 

schreven, gedurende eenm 
verblijf in ZwdeiH ^ 
wegen enDenemarheth V*" 
i n t _ 6.° Ï«««5S 
of mmm% 1798, 'f^' 
Volgens de verzekering.™ 
haren echtgenoot ,,bezauw 

iris Gomvw 8***1 , ° L 
dierjst, ook; schijnt. b«K% 
?ij in een volslagen o»^100 

o>K6riee4» 

. •* Gö^AEBT.{foANS8S)^^ 

beroemde natuurkenflef', 
middelburg, inï62Pg«5°0 
ren, is een dergei»*' 
•de gekorvene <WeJ?*JeSt 
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best waargenomen, en" fctiïi-ï 
ne gedaante-veranderingen 
beschreven heeft. Men heeft 
van»hem: 1.° Metamorpho * 
sïs-Naturalis of Euforische 
beschrijving van den oor-' 
sprong £ aard en eigemchtipt-
pen""van vreemde veründe* 
Hngëii''déiti wormen i, riip* 
sen;* Waden , vliegen * keft» 
jes,' Mjèh v motten, ':ehz* 
doorl eigen ondervinding^ fië* 
gpfttëvetif èni»iiaar' dé<k0ki 
geteekendt4n 3 dl.ni 1662 ^ 
166&a Di*-jri het Neder-
düitsch-geschreven werk 'Si 
mede Vertaald in lietFransch, 
Amsterdam!, 1700 , 3 dT.nin 
I2.«»0j in het latljn, MWBj 
enz. Béz<e uitgave géaxStüët 
150 geklteUfde platen verge
zeld. Eene tweede Latijn* 
sche uitgave, kwam t&Lon* 
den , in 1685, in: 8.vo in 
het licht. PrsTER had,.er 
eene engelsche vertaling van 
in het licht gegeven, 1662 
— 1667. GOEDAERT was 
ook in de schilderkunst er
varen, en bediende zich Van 
die begaafdheid, om zijne 
beschrijvingen met gekleur
de teekeningen te verrijken, 
die zeer naauwkeurig zijn. 
Deze natuurkenner overleed 
in 1668, 

GÓEREE ( WtttEM), een 
kundig boekverkooper, te 
Amsterdam, werd te Mid
delburg , den I I December 
1635 geboren, en overleed 
te Amsterdam den 3 Mei 
1711. Hij is de schrijver 

E . 2Ö9 

van eenige werken over de 
Geschiedenis der Joden, de 
schilder- en bouwkunde. De 
voornaamste derzelve zijn: 
1." Joodstshe Oudheden, Ü» 
trecht, 1700, 2 dl." in fol.' 
met fraafje platen versierd. 
Er straalt vele geleerdheid 
in door, maar ook vele uit 
weldingen , . en het schijnt 
niet, dat de schrijver uit 
goede bronnen heeft geput» 
De platen dienen dikwerf 
énkel tot sieraad van het 
Werk, en men moet geloo-
ven, dat een goed gedeelte 
des werks enkel vervaardigd, 
is , om aanleiding tot dezel
ve te geven. Men moet het-
zfelifife vonnis vellen over het 
volgende Ï — 2.*° Mozaïsche 
Eistorie, 1700, £ di.n in 
fol., met platen vérsiefd. — 
3.o Kerhélijhe en wereldlij-
he Historiën, Amsterdam , 
1705, in 4.«> —4.? Inleid 
ding tot de schilderkunst* 
1704, in S.vo — &.° Mensch-
hundè, 1704, in S.vo.—6.° 
Algemeene Sonwkunde, met 
pi . , 1681, in 8.vo- Hij was 
de zoon Van ÏÏVQO WH-LEM 
GOEREE, te Middelburg in 
Zeeland [als doctor in de 
godgeleerdheid en een be
roemd geneesheer] in 1643 
overleden, die eene verta-' 
ling in hei Nederduitsch heeft 
geleverd, van de verhande
ling over dê republiek der 
Hebreërs van PETRUS CÜ-
NSIUS, Amsterdam, 1682, 
in S.vo Nog heeft hij «en 
vervolg dier verhandeling in 

2 
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twee ApqUti geleverd, bet-
welk <fc)OT yflhhPM QüTRAN 
nog nac ,̂ een deel vermeer* 
derd is,'hetwelk, het 4.e dIT 
dier verzameling uitmaakt, 
Arpsïerdam,. 1701,, in 12.w 
Hét geheel'is ook jin jbét 
Fransch -in hét Jicht vèr«j 
schenen ,".. 4705., üfisuLm 
•GQEREE -bad een zoon, JAN 
genaamd;, <die zich zeer he,* 
xoemd maakte door zijne be-
•kwaamheidJu de teekenkun-
dey ,Hij schetste de jschoone 
-schildewjen,, die op de bur
gemeester -kamer vaiï bet 
stadhuis .(tegenwoordig pa
leis) van Amterdam .gevon
den, worden ,,-en «verleed jn 
die sfad 'den 4 Januarjj 1731. 
'{Ook was J * M .ÖOEBEE als 
dichter beroemd, de door 
hem nagèl»{ene dichtwerken 
zijn: 1.° Ax.JUiASiDEn , ko
ning v<w Cyprus en Sicilië 
of de gewaande zeeroover, 
in 8.vo __ 2.° Godvruchtige 

'almanak • of Lof gedachtenis 
•der Heiligen» — 3.° Histo-
rische gedenkpenningen van 
IODEWJJK' XIV., alsmede 

•sene verzameling van ernsti
ge én luimige gedichten, on
der den titel van JAN Gois-

•REE'S Mengelpoëzy , 1734, 
in S.voJ 

f Goes. ( I . A. VAN DER) 
werd in de stad Goes, in 
Zeeland, in 1647, uit ge-
nnge, doch brave ouders., 
geboren. Uit hoofde van 
huiselijke omstandigheden 
«rokken zijn aar Amsterdam, 
waar zij hunnen zoon, loen 

' hijgen ouderdom.y$fc$#f# 
japen,,ber,eik,t \*^JM$ dq 
?prg; van:»A DRMNIJS; • i&p»:, 
toenmaals rectoB dê c-Jtft|fn« 
gche ;̂;»cJrjooï ..m* die,,«ai» 
toevertrouwden., *-ety hmte^ 
v^s.„op • afzonderJijke,,,\«en, 
bet.ojtiderwfls yan JL'̂ OCCÊ  
jrpg;

t"" voorheen cpnre^ !fl 
Mtiqrlem, deden* ; geftietón. 
D$ jonge VA*? ̂ R ^W*""- ^ 
e,e,rs{ yoornemen^ zjjhde ,;*)»» 
zicb.Vflp xle iatijnsche .-dichtf 
£unde toe te leggen* 'as 

daartoe VIRGHIIUS, BOBW 
viïf Ökièrus,, êu and«sr# ou-
de,; ^ icbters , ; inzoodprbeia 
SiDjA^us, >èn* hield zich 'f-

-vens, ten einde te zren» Jf 
baév«r de beste nieuflie dich-
t^:bij de ouden ^ e " j 
halen, met het Jezen van «e , 
uitmuntende gedifib*eji \f > 
HUQO DE GROOÏ* # »elda ! 
HEINSIUSSEN en anderen, on* | 
ledig. Hij nam geene°n|e« 

sche dichtkunde, ür", f ln 
toenemende roem van- " , 
genoten VONDEÏ. , en w | 
dien HOOPT door z&ne a". | 
derduitsche gedichten e" i 
schriften behaald had, ° | 
den hem naderhand tot «|« } 
moedertaal overhellen. . 
eerste werk'was *&***£ 
treurspel, waartoe »m, 
beroerten en «taatsreranw 
ringen , in Sina vffg^ 
1 » T de «toffe aan de * j j 
gaven, en waaraan »0 , 
titel gaf van TRAZHV» <» ° \ j e ; 
PompeldSina, :V«N»»f» " j 
dit stuk gelezen ha"» st ; 
eerde het met zijne M°b : 
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góèdge^rtrt^, hetwelk öttafcö ji 
jongen dichter aanmoedigde, 
éM van- -tijd, tot tijd éettige 
'zijner 'Mukken in het licht 
te gëtèïÉii In 1667 vërschèeri 
zijn- gedicht op den vrede 
tüsscne» Êngëïdnd en jöW1* 
fótt&t onder den titel van 
BEI.LONE aan> Bantt het
welk , volgens het zeggen 
Van VoNöEL,j- tegen dteh ouden 
Vader van; VAN * DER GOES > 
J> zoo sclioón vwis," dat hij er 
fcijneh naam wel onder-wilde 
plaatsen." Gevoelig voor- den 
löf'Varr schrandere mannen, 
ondernam hij nu zij» dicht-
StvikiÏJttr&omgetiteld, het
welk hij. in Vier boeken ge* 
lukkig ten einde bragt} en «ha* 
in 1671, toen hij naanwelijks 
24 jaren bereikt bad;, in het 
licht verscheel*. VONDER 
OoftAANj HÜIGENS, en ande
re voorname meesters in dö 
kunst, vereerden hem met 
hunne lofdichten; allen, die 
het lazen, stonden verbaasd 
over het groot vernuft van 
den jongeling, en velen be
toonden hem eene bijzondere 
hoogachting en toegenegen
heid. Inzonderheid vond hij 
eenen belangrijken begunsti
ger in den Heer D. BÜISEUO , 
heer van Heeraarlvheinin-
gèn, die niet rustte, voor 
dat hij onzen dichter van het 
sl'aafsche beroep van.artse-
Bijmenger, waartoe hij doo* 
zijne'ouders was ópgebragt» 
ontslagen zag. VAN DER 
(ÏOES, door zulk eenen aan
zienlijken < helper onder-

•R 

steühd» begaf zich' nti riaar 
de hobge school te Utrecht, 
waar hij eenengènieënzanien 
omgang had met den beroem--
den J. Gr'. GtBAEVJiüs, en D.f 

W. v, ZoMNGEN-r een "erva
ren geneesheer, en", 'ha ver-
roop- van» «enigen tijd, zelf 
tot doctor bevorderd werd. 
Zgh oogmerk was * dft genees
kunde tot zijn beroep tema
ken? terwijl' hij niets*'meer 
wensch te , dan- om- zijn e* le
dige uren aan de beoefening 
der; diehtkuhgt toe té wijden; . 
doch BÜISERO , een man, rij
kelijk1 doop dü fortuin geze
gend', hen* overal"» waaf hij 
*ieh -ophield , 'bij-ïii«h wil* 

[ lendte hebben, kout hij zieh 
ate geneesheer op geëne be
paalde plaats nederzetten, 
en werd zelfs, door middel 
van' dezen zijnen begunsti
ger, in eenen post bij d«e 
secretarij van den zeeraad te 
Rottercfamr geplaatst. Gnze 
dichter, nu zijn eigen mees
ter, en in staat, on» eene 
huishouding te kunnen on
derhouden , begaf zich in 
1678 in hét huwelijk met 
SUZANNA BORMANS,de zuster 
van den predikant van dien 
naam;' doch hij had weinige -
jaren genot van dezen echt, 
alzoo hij reeds in Ï684stierf. 
Sedert zijn huwelijk zag men 
weinig van hem te voorschijn 
komen; niet zoo zeer, om 
dat hem zijn ambt te veel 
tij ds kostte, maar, om dat 
de dagelijksche verkecrinfe 
met den heer BUISEK» hem 
3 
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te veel tijd wegnam: zelfs 
zyn voornemen, om het le« 
ven van PAUMJS in helden
dicht te beschrijven, liet hg 
varen- Zijn stijl was meer 

. zwellend, dan eenvoudig; 
doch hij was vruchtbaar in 
schoone gedachten , en zijne 
verzen waren kunstig en 
zuiver van taal. Hij zelf 
begon het gebrek van een
voudigheid in zijne stukken 
in te zien, en was gewoon, 
jonge dichters daartegen te 
wanrschouvven. Had hij lan
ger geleefd, dan zoude hij, 
ongetwijfeld, met het toene
men zijner jaren, het harde 
in zijne verzen geleenigd, 
en hetgeen, wat zich inde-
zelve te wild vertoonde, ge
breideld hebben. 

COETHAÏ.8, •*- Zie GEN» 
(HENDRIK VAN). 

verwierf B i S g e b o r e n ' 

z«ne werken, Hi f 0 0 P 

P^kamerheervankonh?!FP* 

d e hoven v7n n u e ' a a n 

««cht tot deTpff i D , 0 0 r d e 

^gesleept, S e ? , ! l ï . d e m e -«»ar Z J & **«* hij z i c h 

nenbeoefenen* Toen üptei 
in 1543 door 2 5 , 0 ^ 1 ^ 
scben belegerd weraf * Melde 
GOEZ zich aan het hoofd der 
studenten,- deed pnderén 
van dapperheid, en werd ein
delijk door de belegeraars 
gevangen genomen. Zaodra 
hij zijne vrijheid had terug 
bekomen, keerde hij naat 
Portugal terug, om de ge
schiedenis van dien staat« 
schrijven; maar hQ kon dat 
groote werk niet ten einde 
brengen; In 1596 viel bjjin 
zijn vuur, en werd er dooi 
of half verbrand uitgehaald. 
Hetzelfde toeval heeft ten 
naasten bij plaats gehad«# 
den abt LENGLET DÜ FBES* 
NOY , met koning STANistAö» 
I.ECKZINSKI [en eindelijk J»6' 
den godvruqhtigen Aarfsbis* 
schop van Bordeav#h 0fl* 
der dë werken, Welfi 
schop van Bordeaux}' ,Mfl* 
der dë werken, \velke f f 
geleerde en vruchtbare schrij
ver in het licht heeft gege
ven, onderscheidt me»''»' 
Legatio magnilndorWW' 
per at oren adEum^stm 
ZuUtania regem ,anno I?N>» 
Leuven t 1532, inS.v». V* 
is eene belangrijke Memorie 
over het gezantschap va» 
priester JOANNES in Po"»' 
gal. — 2.° Mdet, rety*°> 
moresque JEl/iie-ptitöf h 
4.to, Parijs, 1544. — * 
Commentaria rertim ge'. 
rum in India a I>**U*%f 
anno 1538» Leuven, I»»*» 
in 8.vo. - 4.0 Ur&JW 
siponis discriptio, S^uL 
1 5 5 4 , i n 4 . w . - 5 . ° ö ^ ; 
denis van Koning E»*** 

file:///velke
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. KÉ i ift ftet PortugeeSëh , ia 
ïot*— 6.° Kronijk, in het 
flortugeesch, van JW*'M* rfdré 

' JiMw II, in fol. enz. £GOEZ 
Was verscheidene oude talen 
meester, zoo als het Ethio» 
piseh en. Arabisch 5 hij WaS 
een goed" dichter en een uit
muntend artsj-, 

• *j^ GbPPREDüS (HrÈtJEBHiN-
JWJS) j een Vries, in het dorp 
Éluiziim, 'alwaar hij'jpastoöf 
was j , ^eborèri s. was Jiiet al^ 
leeir een godgeleerde, ftiaar 
eok een wiskunstenaar, en 
overleed inlÖOOv Hif was dé 
verzathelaar der ordonnahtien 
van_ de bisschoppen van V' 
treóht tlië- te Gmtêa in ï4»4 
Ï$edrukt-Wérde»} daarenboven 
bestaan er van hem in het 
latijn. \.° Conmentarien over 
de Brieven van denH. PAV-
W8;-r-%° Verklaring der 
Evangeliën van den Zondag,, 
—> 3V Levensbeschrijvingen 
van eenige heilige Vriezen. 
«— 4.w Grondbeginselen der 
meetkunde* SPFFMbtra Ps~ 
tïit getuigt al deze werken 
in handschrift gezien te heb
ben. 

GOFPBEOT, een kweekeling 
van DARTUOLOME, een schil
der en graveur der 17.e eeuw, 
heeft zijnen meester geëve
naard » door zijn vlug en gees
tig opleggen der kleuren} 
maar hij is verre beneden hem 
in koloriet. Zijne lahdschap. 
pen worden zeer gezocht, 

B 

Go^ÖiöY?'(IiönKWHK), pas
toor der paroch'iedter Acotites 
van Marsèilte, hsid veel smaak 
vóór töóverkéndijge werken 5 
door dergelijke VOortbrengse* 
leh te lezen ,, Kwaln hij op 
het denkbeeld bm dezelve in 
praktijk te brengen, en dé 
lessen iderzelve tot eerfooze 
ininnarijen te doen dienen. 
JÖèze hëiiigschen dige en ver» 
foeijelijke priester werd door 
hét parlement van Provence 
tot den. brandstapel veroor
deeld. Het vonnis werd den 
3 a April 1611 tén uitvoer ge* 
bragt. Verscheidene jaren'na 
den dood van dezen heilig-
schender verscheeh zijne min
nares w«d*r op het tooneel. 
Bij. fo©fc parlement van Aite 
als tooveresse aangeklaagd, 
Werd zij in 1633 veroordeeld 
om voor hare overige levens» 
dagen opgesloten te worden. 
Men ziet daardoor en door 
honderd andere Voorbeelden, 
dat degene, die het bestaan 
der rooverkunst en betoove-
riogen geheel en al looche
nen , niet alleen in tegen
spraak zijn met de duidelijk
ste uitdrukkingen der H. 
Schrift, maar ook rnet de be
stendige en eenparige uitspra-
ke» der deugdzaamste en eer
biedwaardigste overheidsper-
snnen. >2lch met twijfeling 
(pyrrhantsmus) wapenen, — 
zegt een wijze fert behoedza» 
me criticus —, en alle daad
zaken loochenen, alle oude 
en nieuwere schrijvers van 
zwakheid van verstand oi be-
é 
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drog beschuldigen, alles aan 
natuurlijke oorzaken toe
schrijven , die men niet kent, 
en daar men niet eens den 
naam van kan noemen, is 
eene niet zeer wijsgeerige 
handelwijze; dezelve bewijst, 
dat men het naauwkeurig on
derzoek vreest, en zich niet 
m staat gevoelt om van ieis 
reden te geven. BAYLE zelf 
oordeelt er aldus over. Wii 
nemea niet aile daadzaken 
aan, door de schrijvers ver
haald, die over de toover-
kunde gehandeld hebben;een 
aantal dezer daadzaken zijn 
met naauwkeurig genoeg be
wezen: wij jweten, dat men 
mt_ onkunde, dikwerf ver
schijnselen , die geheel na
tuurlijk w a r e n als het werk 
des^ duivels heeft afgeschil. 
«erd, dat verscheidene per-
sonen vakchelijkvantooverii 

SfRJSM 
vZt-ï* vo,,strekte ongeloo-

°P een klein u • ?en°°*c?tt 
^ n , ^ ^ ^ ge-
oud krijgSman Sn I ? d e r » e e n 

«lagen , J g J e S j a n
H ^ n S t o » > 

den beginne tn« i ' w e r d i n eS«nne voor de marine 

bestemd, en zou die loopbaan 
intreden, onder dé leiding 
van zijnen moederlijn oom} 
den schout bij nacht WIM-EM 
KRUL , maar de dood van dien 
dapperen zeeheld, ineen ge
vecht tegen de Engelschen, 
bij St, J$usiaiiugtgegawMt 
verijdelde dit plan, en deed 
hem een ander beroep kiezen) 
Hij begaf zich naar Amskt' 
dam om er den handel te Iee» 
ren, doch naauwelijks was bij 
die loopbaan ingeslagen, of 
de . omwenteling van 1795j 
van welke hij een warm voor-
stander was , deed hem de* 
zelve verlaten, om zich niet 
de publieke. zaken beég », 
te houden. Èeeds in;Vw 
werd hij }• van wege de Hol-
landsche gemeenebestgezto; 
den, met eenè zendingM 
de vertegenwoordigers de» 
Franschen volks belast, be
kleedde in het volgende jaar 
posten bij verschillende rege-
rings-koliegien; tengevolge 
der gebeurtenissen van «en 
22 Januarij 1798, werd iuj 
tot agent van financiën ver
kozen. Met algemeene Be
grippen over dezen geff'g"* 
gen tak van het openbaar be* 
stuur, en eene gestadig8 "f" 
spanning voor de nieuwe taafc 
waarmede hij belast was» 
plaatste hij zich weldra PP 
de hoogte van zijnen p08*' 
De worsteling zijner partJJ 
met die der gematigden»»» 
voornamelijk <en doelde*8"" 
parigheid in het bes»"/»"." 
staatsschulden, de g % " " 
delen en de belastingen' *0B 
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in 1801 het departement van 
financiën j aan eenen te dien 
einde benoemden raad werd 
toevertrouwd, onttrok GOGEL 
zich aan de publieke zaken, 
om zich enkel met die van 
zijnen handel bezig te hou
den, die in Amsterdam steeds 
onder zijnen naam door eenen 
deelgenoot was voortgezet. 
Toen SCHIMMELPÈNNINCK , in 
il805, onder den. titel van 
raadpensionaris aan het hoofd . 
van het bestuur der republiek 
«Werd geplaatst, was eene zij
ner eerste zorgen om het depV 
van financiën aan den Heer 
ÜoöEïi aantebieden, hetwelk 
deze aanvaardde. Het was 
omtrent dezen tijd, dat GOGEI, 
de grootste begaafdheden , 
met de zeldzaamste werk
zaamheid gepaard, aan den dag 
legde.Ondersteund dooreenen 
jpaad van 6 personen en eenen 
minister, rustte op hem al
leen het bestuur van alle be
lastingen én inkomsten des 
lands, de rentebetalingen 
der toenmalige verschillende 

. schulden en effeklen,en het 
beheer der domeinen, poste
rijen, geestelijke kantoren, 
amortisatie-kas, enz. hij voor» 
zag in alles en vond nog den 
tijd, om zijn ontwerp van 
eenparige belastingsstelsels 
voor al de gewesten der repu
bliek ten einde te brengen. 
In 1806 werd hij, als lid der 
commissie aan den Keizer 
der Franschen op hoogen last 
afgevaardigd, en door Koning 
LoDEWUK nog in dat zelfde 
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jaar , i« zijnen post beves
tigd. Zijn 'nieuw belasting
stelsel vondintusschen warme 
voorstanders, maar ook den 
hévigsten tegenstand,dienog 
vermeerderd werd door een 
koninklijk besluit, waarbij 
het departem.t van financiën , 
van het beheer der domeinen 
werd gescheiden , daar GOGEI. 
daarenboven de behoeften van 
een' staat trapsgewijze zag 
toenemen, welks bronnen van 
voorspoed van dag tot dag al 
meer en meer opdroogden , en 
hij daarenboven ontdekte dat 
zijne inzigten, van huishoud
kunde van staat, weinig «iet 
die des konings strookten zoo 
vraagde hij om z^n ontslag, 
hetwelk hij in 1809 verkreeg. 
Van toen af wijdde.hij zich. 
geheel en al aan de zorg van 
zijnen handel toe, dien hij 
vooreen onzeker lot in de staat
kundige loopbaan nooit had 
willen verlaten , maar reeds 
in het volgende jaar werd hij 
er door NAPO&EON, die zj'jne 
groofce talenten , in het stuk 
van financiën wist te waar
deren, en zich dezelve ten 
nutte wilde maken, ander
maal aan onttrokken. Hol
land was mét Frankrijk ver-
eenigd; de keizer, die den 
waren toestand van een eer
tijds bloeijend, doch onder 
Fransche voogdij schap ver
armd land wilde kennen, liet 
eene commissie van aanzien
lijken benoemen , om met zij
ne ministers te Parijs te han
delen , voornamelijk over den 

t 5 
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weg, dien men behoorde in» 
(eslaan , betrekkelijk de geldt 
middelenzgner gewesten. Gó« 
GEI, was aan het hoofd dezer 
commissie, maar icon niet 
beletten, dat de HoIIandsche 
schulden, die een e verbazen
de hoogte hadden bestegen, 
gelierceerd (op eèn derde ge
steld) werden. De keizer be
noemde hem daarop tot staats
raad , en intendant-generaal 
van financiën voordeHoïlan* 
sehe departementen. GoGEr. 
keerde in deze nieuwe hoe
danigheid naar Amsterdam 
terug en nam weder uit de 
handen van .den heer APPEM-
u s , de portefeuille van het 
dep.t van ünancien over, die 
hij hem in 1809 had cfverge* 
geven. Een der eerste maat
regelen van GOGEI. was de 
organisatie van het syndikaat. 

, Gedurende den geheelen tijd* 
dat de vreemde overheer-
schïng heeft geduurd, is Go-
GKt bestendiglijk aan het 
hoofd der geldmiddelen van 
zijn vaderland geweest, en 
heeft aan zijne landgenooten 
zooveel dienst bewezen als de 
omstandigheden zulks ge
doogden. Onverschrokken op 
zijnen post gebleven toen de 
omwenteling van 1813 los
barstte , bragt hij door zijne 
manmoedige houding te weeg, 
om het gebouw van het alge-
• f j » intendantschap der geld
middelen dat door het graauw 
bedreigd werd, van piunde. 

I " Ö £ I ' j b e v ^ d e n ' Vrywil-
Jigljjk den eed van getrouw
heid aan den Keizer afgelegd 

hebbende, achttaftjj'zïéMt 
dien eed gebonden, e» wei. 
gerde' gevolgeljfjk, *»ff gemee* 
ne zaak, met ükgemzijttw 
landgenooten te maken» di* 
na. de banden verbroken f« 
hebben, welke hen gekluïs» 
terd hielden, ïich openlijk 
tegen het bestuur badden ver* 
zet* hetwelk hij diende. Go» 
GEI» begaf zich dus, metaé-
teflatirig van huisgezin, have 
en goed, in mo&fjeJijkeoogen' 

II blikken, va»Amsierêmomt 
Parys. In de maand DeceM1-

« ber kwam hij aldaar aas»nart 
zitting in den staatsraad,_ei» 
bleef er tot de aannadering 
der bondgenooten , tot Ate 
hoofdstad. In Mei ÏSWltffam 
hij in zijn vaderland terug» 
ging als ëen ambteloos en *er. 
geten burger, op het land» 
bij O verveen, niet ne van 
Bloemendaal, i« Aeïi m 

van Haarlem, wo^n» waat 

hij de blaauwsél-fabrijk vf 
den heer J.M.RBESENOVM; 
genomen, en die vervolge"» 
met het vervaat»*s~- , 
Vriesch groen uitgebreid ne»* 
bende, zijne overige dag 
in rust hoopte te slijten, w» 
dat hij door dën K o n i « 

, Nederlanden in hnmtPsf' 
tot staatsraad in buitengeWQ 
«e dienst en kommandeura^ 
orde van den Nederlands^ 
leeuw verheven was, bW 
zijne gezondheid en »'e 

kracht zoodanig tevem^ 
ren, dat hij reeds den 1** 
nij daaropvolgende ov*'"8" 

WuBumnu:.***«$& 
tiiilegom begraven. «""^ 

i 
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was geen vreemdeling in het 
gebied: der .5 letteren , en hij 
vervaardigde zelfs bij gezel
lig verkeer in eenen kleinen 
kring, onderscheidene,' Ipsse 
dichtsiukjes» en jn vroegere 
jaren ook eene. vertaling uit 
liet Hoogduitsch van bet be
kende zangspel De Doktor 
en Apothekers doch inzon
derheid gaven zijn bestuur 
en lidmaatschap der Holland-
sche maatschappg: van weten
schappen t#H<i$rlem, en der 
Nederlandsche Ijuishoudeiij-
ke maatschappij aldaar, na 
hetjagr 1814, meermalen aan
leiding, om zijn algemeene, 
zoo bespiegelende als beoe-
fenende kunde ,zij« verstand, 
oordeel en zijne billijkheid 
te bewonderen. 

GOGUBT {ANTONHJS YVES), 
werd te Parijs in 1716 ge
boren en was de zoon van 
een' advokaat. De goede uit
slag der eerste studiën is dik
werf twijfelachtig. GOGUET 
strekt daarvan ten voorbeeld. 
Hy volbragtzijne^aff»«»ior«, 
en zijne wijsgeerige studie 
zonder roem; hij schitterde 
niet meer in de magisirattiur, 
toen hij eenen post van raads
heer bij het parlement had 
gekocht. Maar zoodra hij de 
letterkundige loopbaan, voor 
welke hij geschikt was, had 
ingeslagen, werd zijne van 
natuur trage en koele genie 
niet vuur bezield, en was 
weldra in staat, om uitmun
tende zaken voorttebrengen. 
Ij» 1758 gaf, hij zijn geleerd 

G... •• c - ' • . -1367 

werk in het licht ijPrïgine 
etc, {Oorsprong der y>qtfenf 
kunsten, twetenscjmppen en 
derzelver vorderingen by'de 
oude volken), 3 41." ins4,«> 
later in 6 dl." in 12.mp her
drukt, Parysi 1778.. De 
schrijve* beschouwt de op
komst en den voortgang der 
menschelijke kennissen van 
ADAM tot CYRÜS. Dit vpor 
den menschelijken geest be* 
langrijke onderwerp, wordt 
in dit werk mét vele schran
derheid behandeld. Zijn in 
het algemeen edele en sierr 
lijke stijl, is niet geheel vrij 
van die uitdrukkingen» wel
ke da mode ingevoerd heeft, 
en die door den smaak ver
worpen worden. GOGUET had 
niet lang genot van den lof, 
weiken het geëerd publiek 
aan zijn werk gaf. De kinder
ziekte, welke niemand ooit 
meer gevreesd had, dan hij , 
sleepte hem den 2 Mei 1758 
in het graf. Bij zijnen uiter
sten wil, liet hij zijne hand
schriften en bibliotheek, aan 
A L E X A N D E U CoNRART FtJGERE, 
raadsheer bij de accijns-kamer 
na, die hem in zijne studiën 
zeer van dienst was geweest» 
en die de smart over zijn ver
lies drie dagen daarna in het 
graf stortte. Deze beide ge
leerden waren door geest en 
hart elkander waardig f zacht
moedig, eenvoudig, zedig, 
godsdienstig, bezaten zg de
zelfde kundigheden en dezelf
de deagden. GOGUKT had hg 
zijn overlijden «en groot werk 
begonnen 'over ienOortprong 
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en den voortgang der wetten^ 
Aamten én wetenschappen 
in frankrijk, van het begin 
der monarchie tot op onze 
dagen. De opgang, welke» 
zijne eerste lettervracht maak
t e , doet betreuren, dat hit 
den tpd niét heeft gehad, de 
tweede in het licht te geven. 

. ÖOHOBR, ( J A G 0 B Ü S ) , h o 6 g , 
lèeraar der wiskunde t e p | . 
*V«» een bloedverwant van 
den president FAUCBET, veir-
a

f?ide
1t

1
e

n
 t h ^ Fransch het 

«og heeft mea vaR h e t o 

P» Uwe etc, (Hefèoèh der 
I^Wefontein » ^ % 
gaf zich enkel uit voor ' £ ï 

7j7rMmku - 2-° Traite 

«aal* »i«&ÏÏl£f ft»-

t e ^ E 1 d e e ^ h h o u w e r s 

einde d e n 4 e * t e g e n b e t 

b r o e d e r g . S ' »Waren d r i e 

verd e e ld .S g r 0 0 t e
i O

f a c t i ën 

welke v e r l T h i , 0 U w e r s ' bi.j 

BSaen, met eene bende vil. 

ders en anderöambaebf Rie
den, en personen Bifdè heffe 
des volks, kozenêe partij 
van den Hertog van Métrgtm* 
die', en ibragtei» in Pan)'* 
gröote wanorde te weeg, daar 
zij al degene plunderden en 
doodden, welke men vermoed» 
den de ARMAGNACS tebegun* 
stigen. 

•GÖMMS* (Mmcmotk)r va» 
Heintinsfeld, den 6 Januari} 
1576, te-Etperii bij Bi-
schöfs~ZeU, in Zwitserland* 
geboren,' wa$ eert aeerwerk* 
zaam geschiedschrijver* Men 
heeft van hem onderscheiden» 
werken, on der welke men on
derscheidt: l,° Momrchia 
mncti imperiiRontatii,l$tti 
1613 en 1614, in 3 dl.» «» 
fol. Dit is eenevrij belang
rijke compilatie van verschil
lende verhandelingen» °?et 

de burgerlijke e» ke*wfl«* , 
regtsmagt. doch die volyal-
sche titels is. De schrijve; 
heeft er zonder onderschei* 
ding en oordeel alles inJ>|* 
een gezameld; watzijner seK-
te gunstjgen gesebiktseliiF» 
om valsche denkbeelden va» 
de Catholijke Kerk te geven. 
— 2.° Alemanicarumrenm 
Scriptores aliquot vetusth 
coltecti ei glotst* 'iU«*Wttl 
Frankfort. W06~-16M'J 
dLrii„ fol. i b . m O . i n ^ } 
r».__ «... _ i« vdorai Deze verzameling i* ƒ £ 
belangrijk voor de feeriw!» 
geschiedenis van 1>*ue.~ 
land. .— 3.° CommenW™* 
Ju Ttr./.^^,!^ ..„„*„ jn <•• * <fe Bohemias regno, 
Frankfortt 1627. - 4."/»* 
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ffuaadjm,in ékt0 » te Frank-
j % ( , . in 1627 herdrukt. —i 
5.5 SibyMn fraftcfca, Alt-
4arf,,l&Q6:> in ^fè; ,jplti^ 
.eine- ̂ verzameling, .yan ,yer?" 
Schillende^ stukke'nj oye* d£ 
jmaagd van Ofleani',, dezelve, 
% zeldzaam/-^ GttÈpripto-. 
xes qliguotJr£rwó<"3UeviCa~ 
rum,:-ïa»éfi£*•*-. ?.° Collec
tie epmUtutiqmm \ imper^ 
|ör^.,;^"4ïy?.;.ini''foi..',r7.8.,0' 
^9llectior}$ons^etudiniim ei. 
legum 4mperi,almmf in» ïbi.1 
~ ,Ö.° Politica imperiaiia^ 
% dl.n in foK -r- Zie ^ena 
Verzamelingt $qn\ Èrieven, 
die hem do.flf, ^ecïilJenéé) 
geleerden , geŝ èntreyjen * wem 
gen,, men ,d«ikté dezelve in 
1688, te 'jPrunkfört. Gor,» 
DAS.T overleed -te. JBremen den 
11 Augustus 1635.* • 

'. GqliDM/VN (NICOLAAS), te 
Éreslau in 1523 gejboren , en* 
te Leyden in 1665 overleden , 
is de schrijver van vetachei-
<|ene werken. Be meest be
kende zijn: 1,° Elemeiiia 
architecture mïlitaris; en 
eene andere Verhandeling 
over de bouwkunde, 'door 
STURMJUS in het licht gege
ven. — 2.° De Slylometri* 
cis, — 3.° üe usu propor-
iionarii circuli» 

GOLDONI (KAREI.), te Ve
netië in 1707 geboren, wordt 
als de MOLIÈRE van Italië 
beschouwd. In 1761 begaf 
hij zich naar Parijs, en ver
schafte aan den Italiaan-

i schen schouwburg^r-sche^-
dene stukken, ;dje wel niet 
dadelij k • opgang Jnaajktej! , 

i doch echter den vajl;Tan.hiE!t, 
| Italiaansche toonjeejjverhoed-
I den* Hij ondervyeesüte g£~ 

lyker- tijd die taal aap MES* 
| BAipis. van Frankryh" Er, 
! U inij, 1787 in het-licht vei;-
j schenen Mémoires etp>.,(Ge'>. 
; denkschfiften van,d)en Mfier, 
' GÖLDOKÏ t om te diepten tot 
de geschiedenis van zynle* 

; ven e®, van zijn, toaneel), 
j 3,".',dï.n,;'in. 8»vo. De laatste 
: uitgave der Werken vanGott» 
'• D0XIt is te Isucca, I8fi9»-
%Q 'MA in 8.vo i a het licht 

f ye^sshfnen», X>«ze diphter 
!i «.vweje î 'teJPftnjfc: in. 1793. 

* GoUDSMlTjEt -(OtlVIEK)» 
een beroemd Engeïsch schrij
ver, in 1728 in het graaf
schap Longford, in Ierland, 
geboren. Zijn ; vader, een 
niet zeer bemiddelde predi
kant, bestemde hem voor den 
koophandel, maar dep geluk
kigen-aanleg, w,elken men 
in hem bespeurde,. deden 
zijne familie besluiten, om 
opofferingen te doen, ten ein
de hem eene opvoeding te 
verschaffen. Hij werd in 
den ouderdom van IS jaren 
aan de universiteit van Du
blin geplaatst. Hij onder
scheidde zich in eenen op
stand door de scholieren ge
vormd , om de gevangenen 
van JNewgate te bevrijden, 
maar hij verwierf de verge
ving van zijjnen misslag door 
de opregte bekentenis, die 
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hij Tatf tteütëlve deed; i Döot'; 
de zucht om te reizen1 ënt-' 
vlamd, -begaf hij ziek «aar-
Ce^-alwaar hij zijnen-over* 
togt «e eeft voof dat**;* 
bestemd vaartuig betaalde.' 
Maar- m door tegenwinden 
fezgn-tefuggehouden^gi^ 
de kapitein «wder hHmroië 
der zef*£ en> nam znn- gèj&p 
m e d e , ; , ^ ö bijna a I ^ f l E ; 

middelen ontbloot, I^amSf 
de beoefening der ' g è W i 
gafèj , i e h > i n , 1 7 5 2 h4^ 
uiuvetsiteit van Edimburff. 
; j M ^bindténissÜ 
S j ^ ^ g e jongéliögen, 
trokken», hem van zijne * ti£ 
dien af.en z i c I r t o t w Ï Ï t 

Btei«r hebbende, - w hit JU-
^taling der som/fté vÏT 

f ögebomen,%oi;;AW» 

de hartstogt ÏÏ2, T * 
het gebrinel» pe Is» «••* 

arltxld ïh ü S l ' de.ed hem 
h e e r e n R « ^ ^ v e r-

. het zuiden"van-Fratêifkè 
I; Zwitser tand":in zjfiftestirn? 
,:' voorzag. Té' €?ö«fev*aaô ö 
i komenr, maakte, hij" erkew* 
! nis* met' èetiért jongen En-1 

gelsehman,. dfó herotot Kijnëtf 
; göuvernèu# aannamV ÖOMH 
j' SMiTH doorkruiste' eelt ge* 
( dèelte' van' Italië': 'maaï zif» 
I; kweekelirigi'̂ waŝ ^ëvèii'- ié 
"' Spaarzaam \ als hij'zelf «• 
; kwisrtéria IwaS;. Dff Ver«cMf 
: van smaak noodzaakte he« 
1 te Mdrtei/tëjréfi elkander » 
scheiden. Oö'dezè reis %e#d 
GöinsMïTja •tePadmtotiai-
tor in! de geneeskunde fievot» 
derd. In 056 van alles onf-
Wöot, in mgetandietüggé* 
komen zijnde; bood hij *ü««* 
diensten aan hoofden van op-
VoedingsgéSticbtea en apo
thekers aan j maar daar zjjrt 

»e toevim? ,*""" aIsto<*nz,j. 

het f l a i , ^ 6 «Ö voor 
hij van *?.!>* b e i s a t ' Toen 

«-«iciveiT» aan, maai uw» -y 
gelaat niet zeer te «#ne« ÈM' 
sté sprak, werd hfl wfl "ar4 
afgewezen. Eindelijk werd 
hij in dë werkplaats va» 
eenen scheikundige toegela» 
ten, en kwam vervolgens ais 
tweede onderwijzer in eene 
school tnPëcktiam- Hij ves
tigde zich1 te Londen in hoe
danigheid van geneesheer, 
en het is alstoen, da' h« 
zijne eerste werken in het 

, licht gaf, Dezelve maakten 
eenen Verbazënden opgang' 

[f de boekdrukkers betwistten 
elkander zijne voortbrengse
len, en GbüdSMiTH inaMj 
Van Sexe mededinging/«f 
gebruik. Van eenen boeK' 
verkooper vrij willige *" 
som van honderd gninjes v0or 

z?in dichtstuk^f Verlate» 



QOh. 271 

4orp ontvang^»* hebbende» 
dwong bij hem dezelve terug 
te flemen, den prijs, in ver
gelijking van de geringe uit
gestrektheid des werks, te' 
hoog vindende, GOMSMITH 
overleed aan éene zenuw
koorts, den 4 April 1774. 
Men rigtte te zijner eer in 
de abdij van West-Minster, 
een marmeren gedenkleeken 
met een latijnsch grafschrift 
-óp, het laatste door doctor 
JOHNSON samengesteld, die,; 
zyn vriend was geweest;* Zij
ne Dichterlijkenen tobneel-
kundige werden, zij n te Lon
den, itt 17&6» iri 2 d K in 
12^0 herdrukt. Otider de 
laatste onderscheidt nien de
ze twee Wij spelen, Thegood 
naimed, man (de Goede man) 
— 176&, en the Mistakes 
qfi antyht (dé Vergissingen 
van eenm nacht}, 1773. 
Zijne Mengelingen werden 
te Mditttburg gedrukt, 1792; 
honden, 1802, 4 dl.»in 8.vo. 
De overige werken van GOLD-
SMJTII, waarvan de meeste 
in het Fransch en Neder-
duit^ch vertaald zijn, zijn: 
1.° Geschiedenis van Grie
kenland. — 2.° Romeinsche 
Geschiedenis, — 3.° Beknop
te Romeinsche Geschiedenis» 
— 4.° Beknopte Grieksche 
Geschiedenis. •— 5.° De we
reldburger. -* 6.° Be pre
dikant van Wakefield, — 
7° Brieven over degeschie-
denis. van Engeland. — 8.° 
Zedelijke verhalen. —« 9.° 
De terugkomst des wijsgeer», 
of het verlaten Dorp enz. 

GofcUTH f een reus ,c uife 
de stadÉfeM, die eene lengtes 
van 9 voet» 3 duim oude: 
maat had, werd in het jaar 
1063 vóór J. C. doörDAvm 
met eenen slingersteen ge» 
dood. Z$ne wapenenbeant» 
woordden aan de grootheid 
zijner gestalte. Zijn storm* 
hoed Was van koper; zijn: 
harnas van hetzelfde metaal, 
woog 5000 sikkels, hetwelk 
ruim 45.Ned. ponden uit
maakt. Hij had ook laarzen 
en: een schild van koper» De 
hecht van zijn hellebaard was 
van de grootte eens wevers-
scheerbooii», «n het ijzer, 
waanaod© het bezet w a s , 
wé»^ 600 ijzeren sikkels, 
dat is omtrent viyf en een 
half Ned. pond. 

GOMÜS(JACOBUS), te'sGra* 
venhage in 1596 geboren, 
volgde den geleerden EEPE-
NIUS, in den leerstoel: van 
het Arabisch aan de hoogs 
school van Eet/den op. H$ 
reisde door Afrika en Asiè\ 
om zich in dé kennis der 
Oostersche talen te volmaken. 
De Turken lieten hem de 
bibliotheken van Konstanti-
nopel doorzoeken, en men 
wilde er hem terug houden, 
door hem groote voordeelen 
aan te bieden. Hij ;verkoos 
het verblijf van Legden* en 
overleed aldaar in Ï667. Men 
heeft van dezen geleerde eene 
geschiedenis van TAMERLAN > 
met Arabische letters, Leg» 
den, 1636, in 4.ta, k h*t 
Arabisch doo* ACHWET AHA** 
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CHAH geschreven. w 2 . ° Een 
andere van de Geschiedenis' 
der Sarracenen, door ELMA-

CIN. _- 3,° Een Perzisch 
•woordenboek, dat men in het 
sseventalig Woordenboek van 
CAST** aantreft. —- 4.° Een 
Arabisch Woordenboekihey* 
den, H353, in fol. , om des-
zelfs naauwkeurigheid zeer 
op prijs gesteld. '—•,. 5.° De 
Sterrekundige grondbeginse
len, van ALFERGAN , met ge
leerde aanteekeningen, Am
sterdam, 1669, in4.to. Go-
Müs overleed, alvorens de 
laatste.hand aan dit werk te 
hebben gelegd. .Het is Ga-
uvs, die aan de bibliotheek 
van Lèyden, de Oostersche 
handschriften in verschillen* 
de talen, van N.° 1 tot 211 der II 
Catalogus van PETRUS 'VAN 
DER A A , blz. 409, gegeven 
of verschaft heeft. 

Gouus (PETRUS), of Cce-. 
ÏJGSTINUS VAN DE HEIMGE L ü -
DUVINA', broeder van den 
voorgaande, te Leyden ge
boren^ werd barrevoeter Kar
meliet, en begaf zich als 
missionaris naar Aleppo; 
hij vervulde die betrekking 
met veel ijver in geheel Sy
rië* en rigtte op den berg 
Libanon een klooster zijner 
orde op: hij begaf zich Ver
volgens naar Rome, alwaar 
"fl de Arabische taal onder
wees, en aan de uitgave des 
Bijbels in die taal, in 1671 
door de zorg van SERGHJS 
RISIUS, een'geleerden maro-
mter monnik, aartsbisschop 

van DamatcMi gedrukt. '##• 
ne oversten zonden hek, om
trent dien tijd ter bezoeking 
van de Indische missiè'n; hjj 
overleed te Sürate geduren
de den loop zijner bezoekin
gen. Het tijdstip van zijnen 
dood is onbekend. Men heeft 
van hem: 1.° eene Vertal^ 
in de Arabische taal derife 
volging van J. C. door THO
MAS A KEMPIS, te Romen ia 
1663 gedrukt, en te Halte 1 
1738-T-1739 herdrukt, é&lfl 
in 8.yo. 1— 2i° •Levenvunè 
M. WHEBESU in het Ara
bisch. :—• Hij heeft uit het 
Arabisch in het Latijn w 
taald Gelijkenissen enBpre^ 
ken, — 4.° I)e pmipi? 
conïrovérsiig inter catholi' 
cos et hesreticos OtientjU 
en verscheidene stichtelijk* 
werken. —• 5.° # ' W** 
len der zending wn de va
ders Karmelieten op f» 
berg Libanon t in het lta-
liaansch. 

GoLTziüs(Ht;BERTtrs),een 

beroemde oudheidkundige» 
te Venlo, in 1525 gelxw»' 
doorkruiste Franhrijh J'.T 
Uë, DuitscMand, opschr»* 
ten , oude schilderijen, g« 
denkpenningen opV^Z, 
Zijne verdienste opende h j 
alle kabinetten en biblw*8 

ken, e n de stad Rome ver
eerde hem met de ^f% 
heid van burger. *n f \ e „ . 
detlanden teruggekeerd»' f 
de hy een aantal w ^ e £ 
pers. De voornaamst^, 
zelve zijn:• .1.° Fa*u 
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niyéxantiquisnumistoatïbiïs 
ePmdrmofibus areèxptessi 
et- illtistrati, Antwerpeni, 
1566, in fol., ibid. 1617, 
I62Q en 1645. —'2.° Icones 
impèratorum romanorum, et 
xeries Avstriacorum, CASP 
QBVARSIÏ, in fol.,' Antwer
pen, 1557. Dit is eene ver
zameling van al de aan de 
stormen der tijden, en aan 
de verwoestingen der barba
ren, van JÜMUS (isËSARi tot 
op KAREÏ, V. ontsttapte ge
denkpenningen. Men heeft 
Gotizws verweten, de val-

sche gedenkpenningen", niet 
altijd van de echte te hebben 
kunnen onderscheiden.' In-
tusschen Verzekert VAIIAANT^ 
dat na een naauwkeurig on
derzoek, hij er geenen en
kelen gevonden heeft, waar
aan men kan twijfelen, ter
wijl de beroemde ECKHELL 
hem beschuldigt, verdachte 
te hebben opgegeven.~ 3.° 
JULTVS CAESAR,' Sèn Milis 

, Vita ex numismatibus; in 
fol. —4.° CJESAR AUGUS
TUS ex numismatibus ; in 
foli — 5.° Siciliaet magna 
Greecia, ex priscis nutnis-
maiibus, in fol., Antwer
pen, 1617, met aanteekenin-
gen van AKDREAS SCHOT: 
een geleerd en geacht werk. 
— 6.° Lijst der Consuls. — 
7.° Schatkamer der oudhe
den^ Antwerpen, 1579, in 
4itó y vol geleerde nasporin-
gen. Al deze werken zjjri 
in het latijn, en maken 5 
dl„n in fol. ui t , te Antwer» 

XI. DJÊEL. 

pen,r'ïri 1644 én 1645 ge
drukt, én in 1708 herdrukt. 
Men vindt hetzelve pok in 
de Schatkamer dér Grieksche '.„ 
en Rbmeinsche oudheden'. 
Deze geleerde overleed te > 
Brugge in 1583. Hij oefen
de ook de schilder- en hout- . 
«nijkunst nit. Ten einde 
minder fouten in zijne wer
ken te doen voorkomen, had 
hij in zijn huig. eéne boek* 
drukkerij. Zie NICERON, 34.° 
deel. 

GoLtfzws (HENDRIK), een 
schilder en graveur, in 1558 
te Malbragt; een dorp in 
Qaiikeriand, geboren, begaf 
zich naat Rome en Napels, 
alwaar hij zich bijzonder oe
fende volgens de oudheden en 
de voortbrengselen der beste 
kunstenaars. Hij heeft wei
nig aan de schilderkunde ge
arbeid ; maar op verschillen
de Wijzen verscheidene on
derwerpen gegraveerd. Men 
heeft vele zeer geachte pla
ten , volgens de teekeningen 
vervaardigd, welke hij mede 
uit Italië had gebragt. In 
die, welke van zijne vin
ding zijn , bespeurt meneenen 
smaak in de teekening, die 
iets ruws en gestrengs heeft, 
maar men kan de vlugheïdi 
en zelfs de vastheid zijner 
graveersfift niet genoeg be
wonderen. Hij overleed te 
Haarlem, den 1 Januari} 
1617. De meest- bekende 
platen van dezen kunstenaar, 

| zijn; de Boodschap des En-
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geUi, d» hezo&king van E$J* 
.ZAMBTK* de Geèaarte, de 
Besmjdenix, de JkanUdding 
der Wij%e» en de Heiligt 

*en Calvinist Godgeleerde j 
hoofd der Gomaristen of C<?#-
.? ra - Benwnstrantm ., werd, 
den 30 Januari} Ï563 te 
Jirugge geboren. BJa onder 
de bekwaamste Calvjniste 
Godgeleerden te hebben ge> 
srudeerd, verkreeg hg in 
1594 te heijden eenen leer
stoel der Godgeleerdheid j en 
bekleedde denzelven met 
roem. ARMHMUS bekleedde 
toenmaals mede eenen Hoog-
jeeraarspost aan de Univer
siteit dier stad: deze Sec-
taris, der Jitensehelijke na
tuur al te gungtig , kende 
aan den mensen de gefaeele 
verdienste der goede werken 
toe. GOMARÜS., een voor* 
stander der gevoelens van 
CALVJNUS over de voorbe
schikking, en even zoo on
rustig en dweepziefc als die 
«arts-ketter, verzette zich 
met nadruk tegen een ge> 
voelen , dat hen» toescheen., de 
regten der genade te ver
nietigen. Hij randde A*MI-
MÜS in het b|jzondeif en in 
het openbaar aan. De dood 
van den laatste maaldeaeen 
einde aan de geschillen* 1 W 
«TIÜ8 werd in zijne plaat* 
benoemd, zonder öat GOWA-
«ÜS zulke kon beletten (zie 
VORSTIDS). £r hadden lan
ge Conferentien.plaats, voor-

•al'i» de" beruchte'Sjnofoy&B 
B&rdrecht, j«MlêmWW 
dia wel verrot van < de "pm* 
tijen te verzoenen, d?8*#ve 
al meer en meer verbitter
den* J)e Goraaristen wttóe* 
de Arminiasen aan <fe ie* 
sluiten di,er onwettige en ge* 
waande kerkvergadering on* 
derwerpen; eene belachelij
ke ongerijmdheid in diesei> 
larissen, die het geasg der 
kerfc verwierpen, en geene 
onfeilbare regtbank, & W 
«tule van gelooftleer erien. 
den. \ »+ jfen heeft tmitèt 
om, zyne verontwaardiging ** 
heteïigelen, zegt een Voor 
het Qyerige zeer gematigde 
Criticus, wanneer men d* 
Synode van DordmMM» 
»p de beloften van h €.*»« 
zijne kerk gedaaa» *•» ** 
haar te zijn tot bet eio<Je»er 
eeuwen, ziet beroept »«'* 
wijl alle Protestanten er open
lijk voor uitkomen, f f * 
gelooven, d»t dieGodèelijke 
Verlosser, de*elfdekwk«£ 
middellijk na A&to* «J 
Apostelen heeft verlaten:•« 
Hg W f gedurende Ï5Ü0 F 

r ^ t d e | e d r o g t e l i j k S ^ 

loo vigfeeden heeft d«en-Ivf* 
pen, zpodutdie'kerkdeb^ 
van J .C. niet meer was ,»^ 
de hae* van JiaMeti, va" 
welke men zich in d / - • 
••• - - af» «lende eeuw.moe*.~-
4e», «wzfjne « ^ J U * 
kuanen bewerken. Vl"l^1 

men « ^ W D P W » - j - ^ 
wanneer men de leera»*» 
Dordrecht* het voor&eeW e 
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de handelwijze der oude kerk
vergaderingen om de dwa
lingen te veroordeelen, ziet 
te binnen brengen, en wan» 
neer men zich de onstui
mige uitvaringen herinnert, 
welke de Protestanten zich 
tegen alle kerkvergaderingen 
veroorloofd hebben? Tot over
maat van ongerijmdheid, ha
len zij het gedrag der Prin
sen en Vorsten aan, die de 
kerk tegen de aanvallen der 
ketters beschermd hebben, 
na honderden malen het ge
drag der keizers te hebben 
gelaakt, die zich ooit met 
godsdienstgeschillen bemoei
den. Zij wenschen de Ne-
derlandsche kerk geluk, be
vrijd te zijn van de dwinge
landij van den Roontschen 
antichrist en van de ver
schrikkelijke paapsche afgo
derij, terwijl zij zelve ten 
opzigte van hunne broeders , 
eene der Voornaamste hande
lingen dier gewaande dwin
gelandij uitoefenen, door zich 
tot regters en scheidsman
nen in geloofszaken te ma
ken , enz. Ook bleven de 
Arminianen niet ten achte
ren, om aan hunne tegen
partij alle verwijtingen te 
doen, die de Protestanten 
tegen de kerkvergadering van 
TreMe, welke hen veroor
deelde, hebben uitgebraakt. 
Zij zeiden, dat degene, die 
zich het regt aanmatigden, 
om hen te vonnissen, hunne 
beschuldigers en hunne te-
genparty waren; dat eene 

Synode vrij moest wezen; 
dat de beschuldigden er in 
moesten worden toegelaten , 
om zich te verdedigen en.te 
regtvaardigen; dat hunne ge
waande regters zich tot wil
lekeurige scheidsmannen van 
het woord Gods maakten, 
enz. ' Men sloeg niet de 
minste acht op hunne klag-
ten, noch op hunne vertoo-
gen." Het is thans buiten 
allen twijfel bekend, dat de 
Synode van Dordrecht niets 
anders was, dan een staat
kundig kluchtspelj door 
Priné MAURITS van Oranje 

gespeeld , om eenige repu-
Ukeinen, die hem ach

terdocht inboezemden, uit 
den weg te ruimen (zieOjd-
BENBABNEVEIJD). GOMARÜS o-
verleed te Groningen in 1641. 
Zijne werken zijn te Atn-
sterdam gezamenlijk uitge
geven, 1645 , in fol. —Zie 
A.RMINIUS en EfttscoPius. 

GOMBAÜD, — Zie GONDE-
BAI-D. 

GoMBAULD (JOANNES O R -
GIER D E ) , een der eerstele
den van de Fransche akade-
mie, tè Saint-Just dé Lui" 
sac bij Browge geboren, 
sproot uit eene aanzienlijke 
familie van Saintonge* Hij 
verscheen aan het hof der 
koningin MARIA VAN- MEDI-
CIS, behaagde aan die Vor
stin door zijne gedichten, 
en verkreeg van haar ee»® 
jaarwedde van 1200 krotnan, 
2 
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die later,tot qp 400vermin
derd werd. '/djn ijver voor 
de zuiverheid van taal sloeg 
töt dweepenj over. Hij stel
de eens in ernst aan de Ie-
den der akademie Voor,, »van 
zich by eeden .teyerpHeten, 
om woorden ie bezigen, dog* 
de meerderheid van stem
men m de vergadering goed
gekeurd." GoMBVütD, ZOO 
vurig voor de Fransche taal 
heeit aan dezelve geene groo-
te diensten bewezen, noch 
door a h * W a k k e enonge-
Jjlkedichtstukken, noch door 
*jjn » M vlug,, doch meest-
a laf ;ProZa. Zjjne dichter-
Jijke werfcen zijn: i . ° J m . ' . 

enmetuitzonderinlvanee: 

twee of driJ7ÏÏAÜ'?5*IficJlts 
.-de. J Tf ^ f f k e tel-

dora "S? SJL T e ? 9 ü d e " 

«Rplaatat. J!. »??n«™WiUj 

"""*«**), Amsterdam, 

| 1669- -1678 , .fn12.no, «en 
nagelaten werk. ^"over
leed in 1660 bijna Q0 jaren 
oud zijnde. .[GoMBiuiD werd 
toegelaten op het kasteel van 
Rambouillet.1 alwaar tüj door 
zijnen geest schitterde. HEN* 
DR1K 1 V 7 , LonjEWHK XïU. , 
en LODEVVHK XlV. vereer
den hem met hunne welwil
lendheid. £Jen klinkdicht, 
dat Jig op den dood van dea 
eerstgenoemden dier Vorsten 
vervaardigde^ was de eor* 
sprong zijner fortuin. Hij 
was met <CONBA9 en GOBBAU 
een der grondleggers der let- | 
terkundige bijeenkomst^'*'" f 
nion littéraire), die tot de j 
Pransche akademie aanlei- ! 
ding gaf.] , 

G0MBEKVIM.E (MtwiWW» ! 
Boi., Heer van), geboren, j 
volgens sommigen t e ParW j 
in IvöOO, en voJgens an- , 
deren te JCtampet-, was een 
dergenen, die onder de schoo-
ne geesten des rjjks werden 
verkozen , toen de kardinaal 
van RICHEMEU de Fransche 
akademie oprigtte, I» °e" 
ouderdom van . U jaren g« 
hij eene verzameling *an 

«O matminsiVierlinf* 
ter eere van den ouderdom 
in >h,etlicht: «enzWakW 
en waarvan men geene me 
ding ZÖU hebben g^aa,Vt 
indien -Jut niet de.. «"oM 

vaneene» yroegrijpe" g* 
xvare geweest. Öfr l g^e 
zich vervolgens toe «P 
zamenstelling van «f**! 
maar nadat hjj kexm® m 

http://fn12.no
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gemaakt met de kloosterlin
gen van Port-Royal, wilde 
hij geen wereldsch gezind 

werk meer schrijven. Deze 
ij ver begon op het einde zij
ner dagen eenigzins te ver-
flaauwen; maar hij was daar
om, zegt men , niet minder 
aan de partij verbonden. Hij 
overleed in'1674. Men heeft 
van hem werken in dicht
maat en onrijm. Tot de eer
ste behooren Poésies diver^ 
ses (Mengeldichten) i in de 
verzameling van LOMENIE DE 
BRIENNE. Zijne Sonnet etc\ 
(Klinkdicht op het Heilig 
Sacrament) en; dat op de een-
zaamheidy zijn de beste stuk
ken dier verzameling» De 
voortbrengselen der tweede 
soort zijn : 1.° Romans: Po-
I.EXANDËR , 5 d l . » , in 8.VQ, 
CYTHEREA , 4 <U.n in 8.vo; 
de jonge ALCWMITE , in 8.vo 
of 3 <Ü." in 12.fflo, vol on
waarschijnlijke en in het lan
ge verhaalde lotgevallen. -— 
2.° Discours etc (Verhan* 
delingen over de deagden<en 
ondeugden der geschiedenis 
en over de wijze om viel te 
schrijven), met eene ver
handeling over den oorsprong, 
der Franschen, ia 4.1», Pa-
rijt, 1620. Dit werk is 
zeer zeldzaam, onder de nut
tige aanmerkingen, welke 
hetzelve bevat, komen er 
verscheiden zonderlinge en 
valsche voor. — 3." de Uit
gave der Memorien van den 
Hertog van Never»» 2 dl.n 
w lol., Parijs, 1665. De-

S 

[ ze memorien heginnen met 
1514, en loopen tot 1595; 
maar GOMBERVILLE heeft de
zelve met verscheidene be* 

• langrijke stukken verrijkt, -, 
die-tot in 1610 loopen, het 
jaar van den moord aan HEN-
BRIK IV». gepleegd. — 4.° 
Verhaal van de rivier der 
Amazonen,. uit het Spaansch 

I
' vertaald r van den Jesuit 
ACÜNHA, met andere ver
halen en eene Verhandeling 
over deze rivier j in 12,'np, 
4 dl." — 5.° -La Doctrine 
etc. (De Leer der zeden uit 
de Stoicynsche. wijsbegeerte 
ontleend, voorgesteldinhon-
4emd tabellen en in-honderd 
verhandelingen verklaard)., 
in fol.1646, 1688, in l2.»'o 
een werk, dat meer om de 
platen, dan om den inhoud 
gezocht werd. 

i GOMER, dochter van De» 
BEI,AÏM» liet de losbandig
heid varen in welke zij leef
de, om met den proleet O-
ZEAS in den;echt te treden, 
dien zij , zegt de fiUSchrift,. 
drie kinderen baarde, een en 
zoon en twee dochters. De 
heilige man ontving van den 
Heer het bevel, om een 
ligtzinnig vrouwspersoon,tot 
echtgenoote te nemen, om in 
de zinnebeeldige taal, toen
maals bij de Joden en ande
re natiën in gebruik, de los • 
handigheid en ongeregöldhe» 
den van Samariè' te- kennen 
te geven, dat den Hearhad 
verlaten, om zich aandaaf-

3 
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goderij over te ge vela en hij 
huwde GOWER. —Zie OZEAS. 

GoMEZ DB GlUDAD-BjSAI. 
(AXVAREZ) > een Latijnsch en 
Spaansch dichter, 'in 1488 
te Guadala&ara, in het Bis
dom Toledo geboren, werd 
als edeljonker bij den Aarts
hertog (Jater EAKEI, V.) ge
plaatst, Hij maakte zich in 
Spanje beroemd door zijne 
hatijnsche Gedichten, De 
meest bekende zijn: 1.° Tha-
ha Christiana carmine 4e-
<roicotAlcala, 1522,in4to 

2. Zijne Paulijnsche 
muze, of de Brieven vanden 
?*ZAUZ-V8in treurzangen, 
1529. _ 3 . o Proverbiaül 

ttoLVM Ceesarem eing^m 
^ * ^ / # ^ < 
l°W> in 8.vo r\u .. . ' 
^ m a k v B n f e ^ 
y e d , „ 1538. M e n v S 

Zijn tatijn T s
k S d e n t i J f 

welIuidend#
DewJnilng I o s en 

% i n g r n f c V « i - ^ i n h e t 

ftéhnrL < j8 'eMc*« in 1484 

« I n *543, als Bisschop 

van Fano\ na' in de .Kanse
larij van Bome," waarin hg 
beroepen was, verschillende 
posten te hebben bekleed. 
Verscheiden schrijvers heb
ben zijner godsvrucht en ge
leerdheid lof toegezwaaid. 
Datgene zijner werken, het
welk hem het meest tot eet 
verstrekt, is eene verzame
ling, ten titel voerende: Va-
rta resoluliones juris clvi< 
lis, communis etregiu Ee
ne der beste uitgaven van 
dit werk is die van Ifon, 
1735, infol . 

GOMEZ DB CASTKO (Ai-yA; 
KEZ), van S.leEutaMm 
Toledo, in 1Ö8Ó in den w-
derdom van 65 jaren overle
den , ïs de schrijver van on-
derscheidene dichterlijke en 
prozaïsche werken. Hettneest 
bekende is zijne Gelede' 
nis van den Kardinaal V" 
Mrnus, te Alcala de W 
narès, 1567, in tau 

GOMEZ (MAGDAWNAANOE' 
WCA POISSON DE), te rarv 
in 1684 geboren, en te ^m 
Germain-en-Laije, *n ',' . 
overleden, was de doen « 
van PAULÜS POISSON, «» . 
tooneelspeler. Don'GABB èg 
» B G o L , een Spffe» 
edelman, niet zeer door 
fortuin begunstigd, traa 
haar, daar hij in haarg^ 
en bevalligheden onW»| £ 
in den echt. Zij $%*£, 
geheel en al aan den »» 
ncsken schrijfstijl toe. » 
meer vruchtbare dan na»" 
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keurige pe^n, dee3 een aan
tal g»è§tige voorftr^bgsëlett 
ofltluikën, ¥9 wetké zëlfó ; 
fcfet WuBêfeehtige pabliek is 
kóèl gebleven, «n dié door i 
iitet Jtóitenkende publiek «ooit ! 
gfelëzfen swjn. De Vöomööm- \ 
*Hé'.'l««}'»:--:i:.0- hef -Tëwméea i 

«ahfetf»»^ '••'••* dï,«y w *2»m* i 

xiscüë tthëMMm}', 2 ö ï^ , i! 

Verovering:i>ttto>Grek(iëéi>),in ! 

iI2ifflö-'^.,4t«»-:
;-iïï^ff^è etc. : 

i^ièi'ó&WSmi» mn dm i&rttaf 
taü Qxffir®, me* die » tra» | 

•JsifldW %' /tó* 5 e % *W*W-
•.jr<«»3»':in"ïa;«io ~^~--s*:° £& V 
.jettfttf yö t (De jPd^fr .Itftr" : 
xwm&), 3 dl.», in t^^o^i; 
6.* ü # r *eM; èife. {Uf^kan- i 
•éeiïè •ffiemoè ifeeètigè Vër&a* > 
&fr)y 18 dl.*, i n l 2 . * * r $ I * j 
vrouw BE ^ÖMESS i£ daarefr» 
tieten nog 4e 'Schrijfster van 
^rscfoeifdéne Treurspelen, 
wöatVaft ;;èi? geen enkel op 
feet tüonèël "Is gebleven; de 
Jberijming dèraselve ig öaaaw | 
«e» kwijnend, /'.."•''.'•f"' '"/;.s. f_ 

€fc>M»a»—JB-ife KHEIRAL (€!&«• 

GöWÖEBAM», GbWtófeAtJÓ of I 
<3ÖSI*AÜÖ, derde Kmtfngvoh | 
Bourgondië, zoon van 'öo». 
moe., broeder en moordenaar 
t*iCi«ÖEmc«, maa*rtB«ich 
in^ééler *aw 2ljh rijk/dadelf k 
«adat fe§ hem vermoord had. 

• • • ; ; - : • • ' • • ' : " ^ ' - & 

Zijne Tégeriiig bëgöi» in 49fc 
Hij bragt in hetzelfde jaa* 
den oorlog in lialtë óver» 
plunderde eïi verwoestte JEffl** 
&e en liturgie, toaaktë&ieh 
xneèsfer van Türih, en vëi--
•Sptffeidd-e verschrikking ën 
Verwoesting. Van d-eisen h%Q* 
digela togfc terug koniéndë, 
gat'hij CioTiLbE,arjne nicht, 
aati GtöfiovÈus, die hem 
höar tett huwelijk gevraagd 
fead; tóaar deze verèeniging 
belette den laatste niet» om 
zich met?GEöNDEGmtüs ^twee
den iöón Van GÖNDIÓC j Ko* 
«lïhg dëir Bourgondiërs; diè 
na de «taten Kijns VaderS mèt 
i«9ÜM» %ï»9eieSfs gfedÊféM te heb» 
%»«* •'tëtesettè löl €«n zetel 

j -vaft sSjn i-ijlt *ve#hfe*f) te ver-
lenigen , en ÖONMBAÊ» aan* 
terand'éö» 'Deze overweldiger 
*werd 'tót'Avignon, waariti 
bij Izich in het jaar 500 op
sloot, geslagen en achter* 
volgd. vèrpligH óW zijn lé
ven en agn tSjfc ^erttgteköo» 
5̂ en j »aüA 8b "övetwoftöene 
ilö vöö*w*»*rlèn * « i , welke 
de overwinnaar Irem WHde op
leggen ; maar naauwelijks was 
tó] in vrijlieia, oï hij :na"tn dê 
wapenen weder op. Hij ging 
'JGöNDEGiSiLü's iii Viënnv bele
geren , nam Item "gevangen, 
•m liet hem aan den voet 
des altaard 'eteöërJLriaansche 
4t«rk, waarin hij d**vlugt had 
gënOïtten,onthalzeni. Van dieii 
«jd af was €!ONDËBAI.D> tot 
aan fijnen dood in 516 voor
gevallen, irt net vreedzame 
beüit dës rijk», Dfe«® v©r*t 
4 
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stierfin hel AriaHistmis^het-
welkhft openlijk beleed, pf-
schoon hij hfeïn êlijfc deze keti 
Wij a|k«u rd e. Hoe bar baarsch 
JÖONDEBAI.D ook wezen mogt', 
^af hij échter zeer goede wetr 
.ten aan 'zijn volk. tylen ont
waart in dezelve vooral eenen 
grondslag van, billijkheid, 
,veel doorzigt, eene bijzondere 
oplettendheid j om de minste 
geschillen voor. te karnen, ee* 
ne diepzinnige staatkunde, en 
'eenen Christen waardige in» 
zigten. Zoodanig is in het 
algemeen het karakter der 
eerste Fransche koningen, 
eene, mengeling van bar-
baarschheid en wijsheid. In
dien het christendomhen niet 
geheel en al van hunne on
deugden en dwalingen Jbevrij dr 
de, verhief het hen,toch zeer 
hoven datgene , wat zij, wa
ren , alvorens hetzelve tê ken*.j 
«en. 0e.wetten van GONDE-
BAXD, maken de verzameling 
uit: Ijoi Gomfotte genaamd. 
Deze 'Coty?' is gedrukt in 
net Stjlloge legum antiqua-
rum van JOANNËS. HEROWJ 
Bazel, IU7, en in Verschëi-
dene andere verzamelingen. 

_f _ GoNDEBAtD, de achtste 
ivoning der Vriezen, zoon van 
ADGU.LUSII., kwam,naden 
dood z p s vaders, omtrent 
ket jaar 739, aan het bewind. 
Under zijne regering', én wel 
na het overlijden van den H. 

m»„* - ' „ ^ zeer toe in 

-milde giften van 

wagt en aanzie z ! e r t 0 e w 

QONDEBAI.D daar aan gefeaft» 
Jommige. schrijve : I w e f t j 
dat hy met 800Q Mvmn* 
ter hnlpe van KAREÏ.^» Groo-
*eV t opgetrokken, in een gei 
vecht-tegen de JSarraêênen al 
vroeger; zou gesneuveld zijn, 
Ware het der moeite waardig, 
men zon kunnen aantoottëib 
dat hiermede niet dezen GON* 
x»EBALD,maar eene?» GAMDBOD 
moet verstaan worden. De, 
persoon j van wien wij sjie
ken j liet twee zonen na jööN* 
BEBAtp I I , , en JoANNjES, , De- | 
wijl deze beide, bij 's vaders 
overlijden, nog onmondig wa
ren , kwam GONDEBAÜPS brae-
•der, KOTHABP I I , , uitDüft?' 
.marken, om de Wm<^0 

kroon te ontvangen. Behalve 
die twee zonen, had h|j eene 
dochter, TEKÜA , ge#ajnd> 
die,dê vrouw werd ïmk,*®* 
.Vriesch edelman, HAW&M. 
MINGA J, van GoN0BBAi.D.heeft 
men, op het huis te Adelen, 
in Sexbierum, eene. gouden 
munt gevonden,. niet dit op
schrift aan de eene zijde:<*<«" 
ÖOEALDÜS I , , ADGIW JF«.IWS» 
en op -de and,ere zijde. JVÏQNBTA 
AÜBEA CIVITATIS DoCÜMfi#8ïS> 
Anno dom. 739. Kort na den 
aan vang zijtier regering n»et 

deze munt geslagen zjjjii 

GoDJDEGmi.us; —• •%>?$°' 
»EBAtD, Koning van petf' 
gpndïë* 

CrONDRIN (LöÖEWtfJC. '0W 
:»RÏK DE PARDAÏM.AN Df)> °P 
het kasteel Van GonM**** 
het dioceesjvan AucA, in ÏÖZU» 



uit een'e ,óu>de'familie geboi 
reii,",werd dn: 16A4 tot Cead' 
jutor,henaemi ;van ÖCTAVÏUS 
»E BKLMSGARDE",aarts - bis» 
schop van Sens » zij nen neef. 
Hij'nam bezit van' dat bisdom 
in 1646, en bestuurde hetzel
ve tot aan zijnen dood den 
20 Septem beu 1674 voorgeval
len* Hij .had grtfoté geschil» 
len mfit de Jesniien» die hij 
.gedurende mee* dan25 jaren 
uit zjjn bisdom verbannen 
hield. De pjartijyari;

 JANSE^ 
NIÜS beschouwde hem als ha
ren steun; intusschen onder • 
teekende GONDRIN in 1653, 
den brief van de vergadering 
der geestelijfcheia ».,aai^:^aus 
iNNOPBNUim . X«r»i WMttfrt i-èp 
prelaten, erkennen, » dat de 
viff beruchte stellingen» ifl 
JANSENIUS voorkomen, en in 
de Constitutie van dien paus 
sin den zin,van J-MSMtfiVs 
veroordeeld worden." Hij on-
derteekende ook het formu
lier zonder voorbehoud noch 
verklaring; maar later scheen 
hij er berouw over te gevoe
len , en yëreenigde zich met; 
de vier bisschoppen Van Alet, 
Pamiett, Angers**n Béau-
vait, om aan GÏ*EMEISS IX. 
te schrijven ,.»4at het noodza
kelijk was,oi» het geschil
punt in zakeiyk, mxegter" 
<Mjh te\ onderscheiden, daar 
zulks in het formulier ver
ward werd." De abt BÉRAULT 
noemt hem «en » Kameleon, 
die de kleur aanam van alle 
belangrijke onderwerpen* die 
hem omringden, en dezelve 

aflegde.' zpodra" >zij, ophield* 
hem belang in te boezemen» 
» Men heeft van hem: 1.° liet-
tres. "(Brieven},* -~: 2*.°, .Yér-
H&vi&etjttèjHerderlyke l>$pel-
gQkriften. —f 3.° Ook schrijft 
men hém de Vertftföng- (in 
het Franschj toe der' nitge-
zochte brieven <van den hei
ligen GRECOÏUÜS den Groote, 
door JACLQBÏIS BOIXEAU in het 
licht gegeven • : : 

GONPS;, — Zie RETZ. ••>•-•. 

GoNEt (JoANNES BAPTISTA), 
provinciaal der Dominikanèrs, 
t®'*B0Ziet#, zijne geboorte-' 

,\.®te»t«w->i«i ltësi» in dentAu-
aeisdtoi tvén 65 jaren overle
den , was doctor" der univer
siteit van Bordeaux, alwaar 
hij langen tijd de godgeleerd
heid onderwees. Zijne gods
vrucht evenaarde zijne kun^e. 
•Wij bezitten van hem",, een e 
Godgeleerdheid, M Lyoar in 
1681, in 5 zWare deelen in 
fol.- gedrukt, onderT,d&nt̂ .tel 
,van Ciypqq* pheologia tho-
misticcB, en eenige andere 
schoolgeleerde werken. BAY-
ïte zegt,,, dat GoN^Ts,:;aattde 
'Universiteit van Bordeauip, al
daar" hij het hoogleeraarambt 
jhad bekleed , ie Lettres pro-
vinciale'g Het goedkeuren j hij 
let er "niet op, dat de Jako-
bijnen, en een gedeelte der 
leer hunner school in dat werk 
worden aangerand. De overi
ge schriften van GONET *U°* 
1.° Manwlè thomiBiatw»* 

16 dl,n in 12,™ — *? ' »*" 
5 . ' 
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sertütio theohgica depwU* 

GONÖÖBA'Y-AKIBOTE(LOI>S« 
WIÏK) » tó aijnen tijd de Prim 
der Spuansche dichters bij* 
genaamd, werd te Cordom 
in 1Ö61 geboren ; h # Was fca4 
pellaan des konings van (%?#«-
jfc en overleed in ssijne ge-s 
boortèplaatfe» in 1627i Deze 
dichter heeft ijverige beWon* 
deraars en groote tegenstan
ders gehad. Men kan hem 
den roem niet betwisten, de 
grenzen der Kastïliaansche 
taal tritgeforeid, èn dezelve 
met Vèl0 niewwe «aken ver» 
rij kt te hebben» «naar men 
verwijt bemlreusaehtigè beel
den en overdrweHev«̂ hIoeH »̂• 
ae s|}it>eekwijfcetH Zijne Dhfa 
terhjkê wtlkm aïjt* ver* 
schetdefi© m*ten in 4»Kvtè 
Madrid, Brlrnel en «ïdets 
gedrukt. Ër bestaat eene *e»r 
goedfe kfeBhta der beste w*r* 
ken va» dien difehter» door 
don «BAMOND FfiRNÂ öBz in 
fiet licht gégeveö, Madrid, 

tóe), te Soissonsy in .1640 
geboren* werd Jes«lti«16öJ', 

' #höv%rieedtep«f^*inl715; 
met tföèm bewandelde hij de 
schitterende loopbaan des kan
sels , en de minder luister
rijke* doch even Jüoonioeije-
lijke des geweienbestaurs; 
«ijne werken, de Vruchten van 
zijhè godsvrucht en van zijnen 
ijver, *ijn zeer talrijk. Het 
«ïeest-bekende is zijne Na* 

* volginglwnJ. &, faism 
getrouwelijk: eirhAt^mhins 
in hctfransch brtsstö, '4m 
verre beneed» het oowpro»* 
kelijke. Piet a» tktia bwe» 
«en, dat in derce tettoling 
enkel 4e gebeden enflfefeTiin» 
gen van hem aijn. Men heeft 
daarenboven: i^'ExmlB 
etc, { Oefeningen van iet gei* 
telyïïe Mvëtt)* Paiij!i#70t» 
*— %"* Pratiqm eu. mfo> 
üittg >wm hMinèefiëge ifi 
*en)i Parijs;, Ï710. 

<S»NNEM,i (/©AïJNES), W 
£enaafli<ï dé Minde vttn fa» 
èasH, «aar zijne 'mhaom-
plaats in de nabijheti «* 
Votferwï ia foskm^ was 
de kweekeling fan PBIBU» 
TAcöJiV ©enen leerling J f 
JOANKBS-itm 6OEO«W*»„^J" 
ne ulenteïi war<®'*ö*' 
Vend, toen hij in den «M** 
dom van SO jaren het gez«g« , 
verloor.' Dit toeval bolette 
hem niet je heeïdhouwk<«>y 
wit te oéfe»eii; hij jnaakte»-
*gören ?van gebakken aaide, 
dië hij enkel e» alleen•#* 
hNetKiHtnigdesgeveelstotfl'f' | 
Weiver toiköHlie»heid » * ' i 
Hij ging woè tefder, hij»6" 
proefde» 4iA4p4egMewW* 
portretten; te maken >" e» "'•{ 
Vervaardigde ̂ r dié aeer Wei ! 
gelijkte* warm} *oo rf« fe 

van i%ag ÜRBANÜS W»*» 
en *a» Coséüs' I.»; .ÖJJi"' 
Hertog van T&sfanen. w?» '< 
heeft vewëheidene dwg™ 
in ibunArtyA gezien. m% 

«onderliwffe taj«*ïew»*rove,v 

2 I j n e iV«' II leed te iome in 1664, 
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der het pauselijk bestuur van (| 
ÜRBANUS VIII. ' r : 

GoNSALVÖ (HER!SATSII>EZ X 
A Q U I L A R ) , v anCordöv a , b i j -
genaamd de groote veldheer 
[el gran Capitan), werd te 
Montilla, een stadje bij Cor-
dovcti dein 16 Maart 1443 
geboren. Hij onderscheidde 
zich in dett beginne tegen 
de Portugezen,- én diende 
vervolgens ónder het bestuur 
Van FÉRDINANIÏ èri IZABEMA , 
ter verovering van het kó* 
niagrijk Qrenada\ alwaar hij 
!?ich van verscheidene plaat
sen mees-ter maakte. FER* 
BINAND V. , koning van 4r«* 
gort, plaatste hem aan het 
hoofd der troepen, vielke hij 
naar het koningrijk Napels 
zond, Onder, voorwendsel van 
FBEDERIK en AKFONSU» , zjj-
ne 'neven, te helpen, maar 
werkelijk, om hen van alles 
te berooven. Hij zette den 
oorlog met nadruk door, en 
maakte zich in 1501 bij ver
drag meester van Tarente* 
Zijrie troepen, ontevreden van 
aan alles gebrek te hebben, 
bedreigden met eenen op
stand , en voerden tégen den 
veldheer de beleedigendste 
gesprekken; maar de tegen
woordigheid van geest, de 
koelbloedigheid en onver
schrokkenheid van GONSAT.-
Vo, hielden hen in hunnen 
pligt. , Daar hij eene groote 
gebeurtenis noodig achtte, 
om zich in zijn gezag te be
vestigen , zoo belegerde hij 
Cerignoles, ten einde de 

Franschen tot het leveren 
van «enen slag uit tè lokken; 
hij heelt het geluk Iflit doel 
te bereiken , en de overwin
ning tè behalen. Zonder slag 
of stoot maakte' hij zich mees
ter van Napels, en bémag-
tigt in 1503 met den degen 
in de hand hét kasteel. De 
rijkdommen, welke' men in 
hetzelve had opeengestapeld , 
werden dé prooi' des over
winnaars. Daar «enige sol
daten zich beklaagden, van 
niet genoegzaam aandeel aan 
den buit te hebben gehad, 
zoo zeide hun GONSALVO : Uw 
tegenspoed moet dus hersteld 
Wf dé fi, gaat naar-inyn huis, 
ik gêêjF to alle» opers watgy 
er in vinden Zult. Intua-
schen bedreigde een nieuw, 
uit Frankrijk aangekomen, 
leger, de Spanjaarden met 
eene overrompeling. GON-
SALVO ^ ofschoon veel- zwak
ker, verschanst zich in het 
gezigt der Fransche». Daar 
de spaansche officieren eenige 
vermetelheid in het gedrag 
van hunnen veldheer meen
den te vinden, antwoordde 
hij hun heldhaftiglijk: < Ik 
Vil liever mijn graf vinden, 
door op den vijand eenen voet 
gronds te winnen, dan" fcnijn 
leven honderd jaren te ver
lengen , door eenige schreden 
achteruit te gaan." Oe ge
beurtenis regtvaardigde dit 
besluit. GONSAIVO sloeg de 
Fransche stuksgewijze, «*n" 
digde den oorlog doorgeleer
de kunstgrepen, e» verze
kerde aan Spanjs het bezU 
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van, het koningrijk Napels, 
waarvan bgjconnestahel werd. 
Zjj^e vg^nden beschuldigden 
Hem» van zich tot Vorst van? 
dat rijk te hebben willen 
doen r maken i en men heeft 
gezeg*, dal; FEBDINAND aan 
deze geruchten geloof hecht
t e , wijl hij, zich naar Na-
jpels hegeven hebbende, GON-
SAIJVO noodzaakte, om hem 
naar Spanje te volgen: maar 
hij kon andere redenen heb
ben , om GONSALVO mede te ne« 
men, en te wenschen van een 
zoo bekwaam man bij zich te 
hebben. I»O0EWUK XII. , ko
ningvan Frankrijk, zag GON-
SALVO , jbjj't z|j n en doortogt te 
Savona,hij liet hem aan zij
ne tafel eten, en onderhield 
zich lang met hem. Deze 
held overleed: te Grenada, 
den 2 December 1515, eenen 
onsterfelijken roem van dap
perheid nalatende, waardoor 
hij den naam van Groep veld
heer verwierf. Men ziet zijn 
praalgraf ia het koor der 
kerk van de Hieronymiters; 
en buiten de kerk dit op
schrift in eenen jaspissteen 
uitgehouwen; GonzaietFer. 
nando a Corduba, Gallorwi 
ae Ttircarum terroru Zijne 
edelmoedigheid droeg zoo 
veel hij tot zijnen roem, als 
zijne dapperheid. De repu. 
bliek van Venetië gaf hem 
gouden vaten, prachtige be
hangsels en sabelbonten èen 
geschenke, met een perka-
inent, waarop met gouden 
letters net besluit van den 
grooten raad was geschreven, 

waarbij hij tot edelen Vene-
tiaan werd verheye,nr/ Hij 
zond alles naar ÜBRJMMND, 
behalve het perkament.- Pa
ter DV PONGJBT , Jesuit, heeft 
de Geschiedenis van dien 
grooten veldheer in het licht 
gegeven, Parijs 1714,2 Al1* 
in 12.mo. [Hij is ook de held 
van een prozaïsch dichtstukjs 
van FMRIAN. Alvorens den 
oorlog van Napels te onder-
n emen, was GoNSAtvo de 
Venetianen tegen de Turken 
te hulp gesneld. Bij zijn* 
aannadering brakAMUJUWiU 
het beleg van Zante opj#.e* 
vertrok naar lCa»tia^it,0f 

pel], 

GONSALVO (MAnTiNüS). ee» 
dweeper uit de U.e eeuw» 
geboren te Cuenfai\f^' 

je, heweerde, d a * h f l f 
heilige Engel MiCBAëi'̂ f» 
aan wien God de plaats va» 
LüciPEH had gegeven, iejf 
eens tegen den Anttch?f 
moest strijden. De i»tuisl" 
tie leverde hem aan de ^ 
reldlijkemagt, over, die ee» 
streng rest over hem uitoe 
fende. Hij had een' lefhng' 
NicohAAs de KaldMer,JH 
hem na zijnen doodvoori*" 
Zoon Gods-wilde doen door 
gaan, en die verzeker^ 
dat de Heilige Geest, oj 
den dag des ooïdeel»» a» " 
verdoemden door zijne g * 
den moest verlossen 
fcAAs de Kalabriër Vte 

JVtöo-
dik«e 

aijne dwalingen te B«W° 
na, en eindigde zoo w»*u-
meester. 
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•IGONTAÖMTV -— Zie BlRÖN. 

, * GoNTERY (JoANNEs), t e 
Turiti in 1562 geboren,' ging 
onder de Jesuiten in den ou
derdom, van twee en twintig 
jaren* • Hij onderscheidde 
zich in het predikambt, en 
hield zich voornamelijk bezig 
met de wederieggende god
geleerdheid, over welke hij 
vele, in zijnen tijd op prijs 
gestelde werken in het licht 
gaf» meestal in het fransch 
geschreven. SOT VEL' gaf een ë 
lat^jnsche naamlijst derzèlve 
in het licht; men vindt de
zelve ook in andere boeken
lijsten ontwikkeld. De voor
naamste zijner- werken zijn: 
l.° Correction etc, (Broe-
eerlijke berisping, gedaan 
aan den Heer DvsioULtif, 
predikant van Pont-Charen-
ton), Parijs,1607, in 12.™°. 
Dit werk handelt over het 
doopsel en het voorgeborgte 
4er ,hel, en de schrij ver ver
bergt zich onder, den naam 
van PHIMTEUS , bachelier. — 
2.° lies Conséquences etc, 
(De gevolgen, aan welke 
de zoogenaamde hervormde 
godsdienst is blootgesteld), 
Rouanen en Parijs, 1610, 
in 8.vo. — 3, o Eavraieetc. 
(Hef ware regtsgeding, om 
het verschil in het stuk van 
godsdienst ten einde te bren-
gen), Caen, 1607. Dit is 
een uittreksel van leerreden 
•van den schrijver, door een en 
zekeren JOTHAN vervaardigd. 
— 4.° Lettres etc. (Brieven 
aan den Heer ts CoUTE, 

landvoogd van Sedan, met 
de antwoorden)", Sedan, 
1613, in 12.mo; Dezebrie* 
ven , ten getale van. tien, 
waaronder er vijf Van- den 
Heer LECOMTE zijn, hande
len over verschillende onder
werpen der wederieggende 
godgeleerdheid; overhetge
zag der paussen en kerkver
gaderingen; over de magt 
der paussen, het tijdelijke 
der koningen, de vereering 
der beelden en deskruises, 
over de eucharistie, den on
gehuwden "staat der priesters 
en over de aflaten.—r 5*° D»/ 
jage etc-(Over den Regier 
der wederieggende godgeleer-
de onderwerpen), Parps, 
1616, in 8.vo. 6.° Instruc-
tion etc. (Onderrigting over 
het regtsgeding van de zoo
genaamde hervormde gods
dienst), door B..P. J. GoNr 
TERY. B E D É B E L A GOUR-
MANDIÈRE trachtte om GON-
TERY , door het geschrift, ten 
titel voerende: Rêponse au 
libelle etc,, te wederleggen. 
Er wordt over vader GONTE-
RY in de volgende werken 
gesproken, te weten: \° Dis
cours etc. (Verhandeling over 
hetgeen er in de conferentie 
tussehen vader GóNTMRYen 
de predikanten van Caen 
heeft plaats gêhdd), door 
een' ongenoemde, 1606, in 
8<vo. — 2.° Les Trophéer 
etc, (De zegeteekens van va
der GoxTEBY, Jesuit, me* 
eetie catechismus ter mder-
rigting), door J, €**««., 
S ^ « » / l 6 1 3 , i n S . w . - 3 . 



2S6 Gom 
Discours eïc; {Verhandeling 
over het in de bijeenkomst 
van patep GotfTMRT en den 
Beef MoVUS voorgestelde 
onderwerp, waarin er over 
de zending der herders', het 
misoffier en de wezenlijke 
tegenwoordigheid gehandeld 
wordt), door PETRUS DE BE* 
R U M E , Parijs, 1609, in 
g.vo. — 4." Lettre etc. (Brief 
aan Me juf vrouw DBSAIST-
BSÜVS, over het overlijden 
en den lof van pater Goir~ 
TERT, van het gezelschap 
van JJESVS), door J. D.C.,' 
Parijs, CHAPPELET, 1617, 
in S.vo, van 42 bladzijden. 
Pater GONTERV overleed te 
Parijs, in 1616, in den ou* 
derdóm van 54 jaren j hij 
was een der geduchtste te-
genstandert van de zooge
naamde hervormden; zyn 
ijver en zijne kunde werden 
der Catbolijke Gfodsdi<m«" 
W o n - _-—•-" 

^ ^ hö 2elffLle, .böbben> 
J * e " «eer dier stad, 

onder den titel vssilmdvoogd 
der Rijks', en orerieed in 
1361 in den outefóin fan 
93 jaren. JOANNÉS JFBANCIS-
ctis, een zijner afstammelin
gen , in 1390geboren,maak
te zich beroemd door zijne, 
bekwaamheid en zijnen moed. 
HÏJ was veldheer der ttoe* 
pen van den kerkehjken staat* 
ter verdediging van Bologna, 
onder JOANNES XXIII., en 
van die der Venetianen tegen 
de Milanezen» Hij werd door 
keizer SiciSMONDUS in 1433 
tot markgraaf van Mantua 
verhëVéd, en overleed ia 
1444. JFREDEHIK II werd tot 
hertog van Mantua verbeven 
door keizer KAREIV V.» die 
tevens het markgraafschap 
Montferrat voor hem be» 
hield, en hij overleedin 1540' 
Zijn klein-zoon VÏNCBNM£« 
VAN GONZAGA , eindigde # 
mannelijke nakomelingschap 
van denondsteh tak, en over
leed in 1627. FREDÊKIK U* 
had eenenanderenzoon, I<°" 
Dfi\yijK genaamd, die, na 

zich ht Frankrijk te hebben 
gevestigd, hertog, van A«' 
vers werd, door zijn huwe
lijk met HENDRIKA van Kleef 
V&ie NEVERS). Zijn zoon, »A» 
REI. VAN GONZAGA, was her
tog van Nevers, in &oMr 
r*jh, toen hij bezit ginff»6* 
Wen van het hertogdom M*** 
*ua. Hij werd ondersteund 
door de wapens van Ü®* 
w u x X U I . , en gedroeg^ 
«'et even zoo vele voorz'g" 
«igheïd al« dapperheid, ty 
overleed ia 1637. Nadat»«» 
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klein-zoon, KAKEL IV., zich 
"\ voor den koning-.van'Spanje 

had verklaard, werdPmxip-
PÜ&.VA in dén'rijksban ge-

'V daan^ en van zijn hertogdom 
ontzet. Hij overleed ie Pa-
dua in 1708, zonder wettige 

• nakomelingschap» Er waren 
andere takken van dat huis, 
die niet in het bezit van 
Mantua konden ; geraken. 
Dit hertogdom verbleef aan 
het huis van Oostenrijk. De 
tak van Guasialia in 1729 
uitgestorven zijnde, zoo werd 
dit' hertogdom met dat van 

• Mantua verèenïgd,, en ver
volgens bij de hertogdommen 
Van Parma en Piacenza ge
voegd» Zie ANTONII POSSE» 
mm jimiorit, Gonzaguritm 
Mantua et Montisferrati 
ducmtfiB'Uttoria9 Mantua, 
1628, in 4.»'; êteMemoriè'n 
van den hertog van Nevers > 
1665» 2 dl." in fol., en het 
artikel GOSSELINI. 

GONZAÖA (CECILTA. VAN);; 
dochter van FRANCISCDS I . 
van Qonzaga , markgraaf van 
Mantua, in 1424 geboren, 
leerde de schooneletteren 
van VicToniNiis BB FEI/ÏRI 
en maakte bewonderenswaar
dige vorderingen in dezelve. 
Hare moeder, PAULA MALA-
TJESTA , eene door hare deugd, 
kunde en schoonheid beroem
de vrouw, boezemde haarde 
verachting der wereld i n , 
en spoorde haar aan, om den 
religieuzen staat te omhelzen. 
Hare deugden, zoo wel als 
hftre kundigheden waren het 

sieraad" ÜJKÉ kloosters-* Hat 
tijdstip Jvan haat pverlijfden 
is niet met zekerheid bekend; 
sommige .levensbeschrijvers 
stellen hetzelve in 1460 [GE* 
CILIA was ïn de oude talen 
zeer ervaren, en schreef de
zelve naauwkeuriglijk. Men 
verzekert, dat zij in den 
'ouderdom van 12 jaren , het 
Grieksch volmaakt wel ver-, 
stond]» 

GQNZAGA (ELEONORA HIP* 
POLYTA VAN), dochter van 
FRANCISCDS I L , markgraaf 
van Mantua i en echtgenoöto 
van FRANCISCCS MARIA »E LA 
ROVEBA , hertog! van Urbino , 
legde- eene heldhaftige onver
schrokkenheid in den tegen
spoed aan den dag, en verliet 
haren man in zijne ongenade 
geenen 'oogenblik. Zij was 
een voorbeeld van kuisch-
heid, en wilde niet de min
ste gemeenschap met vrou
wen hebben, die' in een en 
kwaden roep stonden, en 
verbood kaar den ingang van 
haar paleis. Zij verdreef er 
zelfs vele van hare landgoe
deren. Deze deugdzame 
vrouw overleed in 1570. Zij 
had twee zonen èn drie doch
ters. * De oudste werd hertog 
vax^lïrbitió , tn de tweede 
hertog van Sore en kardinaal; 
de drie dochters werden aan 
vorstelijke personen uitge-
huwd, en toonden zich har© 
beroemde moeder waardig» 

GoNZAGA (JtlLIA VA1$» J3** 
de beroemde familie va» «ie» 
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«aam, was een dec sieraden 
van de 16.e eeuw. Zij huwde 
Wet VfeSPASIANUS Goi,ONNA 
graaf van Fondi, eri was' 
niet ginder beroemd door 
hare bevalligheden dan door 
hare deugde»en haren geesti 
» e roem^arer schoonheid, 
ontvlamde de nieuwsgierig! 
heid, en welligtdenlust van 

K e n- Hij belastte BARBA-
ROSSA, koning van Algiers, 
f ; « ü a admiraal, om W 

fewam m den nacht te Foii-
&j alwaar zij hare kleine 

redde *M S o v e " «ebbende. 

z \ ' na den doodl vÏÏ?£ d a t 

echtgenoot Ju a n h a r e n 

' e n v a n d e l , t f , ' 0 0 t 8 t e H e e " 

st»k van Tn4 ^ - d e i c i n «et 

het medesf" ^"„^THER 

oen, nam ztt #nf „»
 i e , n eb-

GfON. 

noemen, met•&%& woorden,' 
Non moritura. 

• y. . •» .. , \ •if i • 

' GoNZAGA (LuCRETrA,VAw)^ 
eerie beroemde vrouw der 
zestiende eeuw, onderscheid
de zich evenzeer door hare 
deugden, als door hare ge' 
schriften. HORTENSIO LAND» 
droeg; haar zijne zamenspraak 
over de beteugeling der harts-
togten op. Zy was onge
lukkig in haar huwelijkmet 
JoANNES JPADÏ.US MANFBONI, 
m P . t w ï n n wiï i met wien zi j , tegen haren 
zin, in den ouderdom van 
14 jaren, in den echt trad. 
Hij was dapper, doch ge-
droeg zich zoo slecht» M droeg zich zoo slecht, M 
de hertog van Ferrttre hem 
liet gevangen nemen en de' 
doodstraf waardig vondJ de 
goedertierendheid van dien 
vorst deed hem ectór, ait 
aanmerking van £UCBEWA> 
zijne echtgenootey niet ster
ven. Deze beroentde dame 
stelde daarop alle middelen 
in het werk, welke baar het 
geschiktste toeschenen, o» 
de vrijheid aan haren echt
genoot te verschaffen, doen 
zij kon niets verwerven. Het 
werd hun enkel vergundelK' 
ander te schrijven. JNadat 

eindeliilc haar man in de ge
vangenis overleden was, wil* 
dé zij niet weder in den ecM 
treden, en plaatste hare beu» 
dochters in kloosters. W' 
CRETIA overleed té ManM> 
den 2 Februarij 1576. » * 
verzamelde baxe Bri*** *Jr 

„ gaf dezelve in 15S21 '*? vj! 
U «e/têyin 12.mo inhethc"1» 
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merc nam «r zelf e de briefjes 
JiiiOp* w^lke zij aan hare 
dienstboden" schreef. ' Deze 
verzameling is een gedenk
stuk van hare godsvrucht en 
van haren geest. 

GONZA'GA (HERKUIES) , in 
1505 geboren, was de zoon 
van FRANCISCUS VAN GONZAGA 
en van EHZABBTH ESTE , werd 
bisschop van Mantua, aarts«. 
bisschop van Tarf.agona, en 
door CLEMENS "VII. in 1527 
tot "hettpurpër verheven. Hij 
beteugelde met;veel ijver den 
voortgang der ketterij in Ita» 
liè\ Uit erkentenis voor de 
diensten, welke bij aan de 
godsdienst bewees, zond PAU-
LUS I I I . hem in 1545 eene 
breve» waarin hij hem een 
volledig gezag over zijne we
reldlijke en geordende gees-, 
telijkheid toestond. PICIS I V . 
zond bem, in hoedanigheid 
van hoogstdeszelfs eersten le
gaat , naar de kerkvergade^ 
ï ing van Trente. Hij over
leed aldaar, den 12 Maart 
1563. t — ...; 

GONZAGA (Heilige AMysi-
VB VAN). — Zie A.toysius; 

GONZAGA (LODISE MAKÏA 
V A N ) , koningin van Polen, 
in 1612 geboren, was de 
dochter van KAREÏ. VAN GON
ZAGA , hertog van JVevers, 
later van Mantua. Zij trad 
in 1615 in den echt met L A -
DISLAVS SlGÏSMÜNDUS I V . , 
koning van Polen, en werd 

XI. DEEI» 

in het volgende jaar te Kra-
huu gekroond. Met pause
lijke dispensatie, huwde zij 
later met JOANNES . CASIMIR , 
broeder van LADISLAUS. Eene 
groote mate van geest en 
godsvrucht, de verhevenheid 
van haren moed in moeije-
lijke tijden, de middelen, 
welke zij in het werk stelde, 
om Polen, dat door de Zweed-
sche wapens en de woelin
gen der muitelingen geschokt 
werd, weder in rust te bren
gen , deden - haar. beminnen 
en eerbiedigen. Zij overleed 
aan eene beroerte te War
schau, den 10 Mei 1667, 
zondes kinderen natelaten» 

GONZAGA. — Zie ANNA VAN 
GONZAGA. , 

GONZAI.ES. — Zie COQUES. 

GoNZAtEZ ne MENDOZA. — 
Zie MENDOZA. 

GONZALEZ «E- CASTIGMO 
(JOANNES) , een Spaansche 
Augustijner, door zijne gods
vrucht en zijne predikatien 
beroemd, overleed te Sala-
'manka, in 1479, , j n den ou
derdom: van 49 jaren. Hij 
stierf, aan' het altaar dooj? 
eene vergiftigde.hostie, wel* 
ke eene dame, op hem in 
woede ontstoken-, wijl hij 
haren minnaar bekeerd had , 
hem had doen geven» 

GONZALEZ (THyHsus)*'«en 
Spanjaard, algemeen» «?«*• 

http://Gonzai.es
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stee der» Jejuiten, te Rome 
i» WQ5 overleden,. beeft de 
ieier èm waaESctójnlfkheid 
(tfbrffbaMHteiiP), door véc« 
suheidene ca»u is ten verde
digd, in «««e te Rome m 

' *6®ê,. in M . gedïsukte ver-* 
handeling bestfedB». ; Jïij 
to©B* er in aan,, dat jsij geen 
in; de maatachaippaj algemeen 
aangenaH»en> gevoelew i« ? hij» 
bewijsi? zeif»j. dart ij* de i&fl 
*enw in alle scholen onder* 
wezen, ^eaeke Jtëswiten tot 

ïiad* ©*de© andepet* ,-IteBEï,.* 
ms In 160&, €oMwoïiüS':j* 
1809 ? AwiRÊAS ©tANCtfS,. 
orndeK den naam, wui CANDÏ* 
DIIJS Pmi.AIlETl;S. Daatna 

wMegt h | doaafoe, Z c 6 r 
sterk, zonder echtecèegod* 
geleerden zijner orde te wil-
ïen mplagien-, z ^ g ^ o e j ^ 
te vo gen 8 verklarende, dat 
S „ e8.Woi»fige fa*t8tH, 
h e p e n •»«* ate a&mee»e 
overste schaft.. tfof b a Ï Ï Ï 

- <s o s. 
«ent vast penseel eneona aan* 
genante zamenstciiiog, Hj| 
neefi ia het licbt g«gwen 5 
Wbéttoeel der JStderlumdschu 
sohiliienssy hevattemifo de** 
Zelver hveMbes"eh«§vingsit 
werken, 's Gravenhage, 1750 
*-*l?41, 2 dk« in »*»« Dit 
isr «leehts cepa attmpilaMé 
fan daadzaken, e» eend lijst 
va» schilderijen, aondec ba* 
oor deeling van. de» verschil* 
lende* «aanierê» de*8ohlld*ï»« 

CrOHBïANttS (MAKCÜ* A»" 
*omïis)> bijgenaamd;de4/K-
kakent i&Mome in- het ja*' 
W geboren, was de zoó» 
fan METIÜS. METBI.M»"> fl* 
stMttdbdöofi zijne moedere* 

*oen» het ©onsufaa* te üw-
be». bekleed, werd »(f a , f 

landvoogd nmv A-M®*^* 
zonden» Daar i * * » « f 
Aert >an keizer M.«ifN«*'-
eft< dè gewelddadige» jü»*»-
1-arijw zijner bewindhebber** 
dat gewest aaft Bé* ^ " 5 * 
hadden doen slaan, *<»'*? 
pen de legioenen in 237%<>«' 
D JANUS als keizer uit, «*" 
schoot* htfc foeninaate r f "̂  
80> j*a*»: oird» war. H# *»oe? 
deze waardigheid in den W 
gitfAe- vaftï de- hand» J»»J 
«rende, dat men hem -W 
den do«d bedreigde, namW» 
deaeïv-6 aai*, en vetbcmam 
nen zoon aan' zich. D e J L 
naat van de** g^eütPZd 
ostfetrigt, kende hem' o» 
titel van AugUttU* WVJ 
verklaarde do-Mi*»»»0'™}! 
vader en zoon, op*'»*8'6'**' 
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anden te zijn. MAXIMINÜS 
(voedende, trok tegen den 
nieuwen keizer te veld, die 
zijnen zoon uitzond, om hem 
te bestrijden. Daar deze jon
ge prins, na een bloedig ge
vecht sneuvelde, zoo wurgde 
zich GoriDUNUs de vader uit 
wanhoop te Karihago, wer-
waartS hij zich begeven had. 
Hij word evenzeer betreurd, 
om zijne zachtmoedigheid, 
als om Zijhen moeden zijnen 
geest. Hij geleek'Veel'naar 
AUGUSTUS, had zijne stem, 

^ zijne gebaarden en zijne gë* 
stalte. In zijne jeugd had 
hij één: dichtstuk Over het 
leven der Antoninusieii srtn 
mengesleld. [De president 
FABRE, vader van VAUGEKAS, 
heeft éen treurspel zamenge-
stèld, ten titel voerende dê 
GoHDtAmssETS en MAXI'-1 

MimssÉN, in vijf bedrijven 
en in dichtmaat]. 

GonpiANüs (MABCÜS AN* 
TONiüsj, bijgenaamd de Jon," 
ge, in hét jaar191 geboren, 
was de zoon Van den voor* 
gaande; hij werd in de sfehoo-
ne letteren onderwezen door 
SERENUS SAMMONICOS den 
Jonge, die hém zijne biblio
theek, uit 62,600 boekdee-
len bestaande, naliet. Zijn 
beschaafde geest, zijne zach
te en wellevende inborst, 
maakten hem bemind bij kei
zer HELÏOGABALUS , die' hem 
den post van Qtiestor of 
schatmeester gaf. AÏ.EXAN-
DËK SEVERUS vertrouwde hem 

vervolgens het stadhouder
schap van Bóme tóe; en doop 
de wijze, waarop hij dien 
post vervulde, verdiende hij 
het Consulaat. Toen zijn va* 
der in 230 naar JfrikaVes-
trokken was, volgde hij hem' 
in hoedanigheid van luitenant 
van dat gewest, In 237 wer
den beide als keizers erkend. 
GORDUNÜS de Zoon trok op 
aan het hoofd van een leger 
tegen CAPELLIANUS , Fand-
voogd van Mauritanië f dat 
aan MAXIMÏNUS getrouw was 
gebleven; maar hij werd over
wonnen en den 25 Jünijvan 
hetzelfde jaar 237 gedood. 

: Zijne militaire hoedanighe
den werden bezwalkt, en 
verzwakt, door eene buiten
gewone drift voor de vrou-

i wen. Hij gafzich zoo zeer 
aan dezen hartstogt over, dat 
hém in de kracht des levens 
enkel de zwakheid des ou
derdom» overbleef. Hij was 
pas 46 jaren oud, toen hij 
sneuvelde, en had de kei
zerlijke Vaardigheid slecht» 
40 dagen bekleed. 

GORDÏANÜS (SIARCUS AN-
ïomtis), bijgenaamd de God' 
vfucktige, klein-zoon van 
GORDIATJÜS den Oude, werd 
in 237, toen hij slechts 12 
jaren oud was, met den ti
tel van Casar vereerdj in 
zijn1 I3.e jaar werd hij tot 
keizer uitgeroepen, en alle 
volken des rijks erkenden 
hem mét geestdrift. Ditkind 
bezat de geheele wijsheid van 

' 2 



292 G O B* 

eehen door de ondervinding 
onderwezen grijsaard. Hij 
huwde in zijn zestiendejaar 
i a e t FtiïiiA SABINA TBAN9.ÜIÏ,-: 

utiX,-'-• dochter van Misi; 
THpus, een' ^oorzQne kun
de, welsprekendheid en an
dereveel belangrij kerehoeda-: 
nigheden, zeer heroemd man», 
Zoodra GOKDÏANPS met zijne 
dochter in den echt was ge-
Weden, yerhief hij den va», 
der tot veldheer der keizer-, 
lijke lijfwacht. Het was op 
raad van dezen wijzen man* 
dat h:y verscheidene groote 
gebouwen ondernam,, waar
van het prachtigste i s , daj 
van hei veldvan Mars. Hef; 
bevatte iwee uitgestrekte ga
lerijen, ter lengte van 1000 
roeten „ en 500 voeten van 
elkander yerw«derd» Tus-
scken deze, heide galerijen 
was van weerszijde eenhoo-
ge laan van laurier- en mir-
tenooomen .en in het mid
den veen terras., ter lengte 
?an de, galerijen, door on
derscheidene rijen van klei
ne zuilen geschraagd; hoven 
«p ditzelfde terras, verhief 
zich eene andere galerij ter 
lengte van 500 voeten .'/'. . 
Bijna vier jaren had GQRDI-
ANÜS reeds vreedzaam gere
geerd , toen «APOB , koning 
van JPerziPidegewestendes 
Tijks verwoestte." De jonge 
keizer^ trok kort daarna met, 
«en talrijk leger op, om hem? 
4e bestrijden, I„ plaats Van 
4zich, met zijne troepen la
te schepen .hetwelk de kort
ste weg zou aftn geweest, y 

verkoos hij het had hopten 
de f ee, en "trok wojmedach' 
lelijk \ door Mmïêt, teó einde 
er.den voortgang derGotfaen 

. en andere Noordsclie volken 
I te beteugelen , die gelijk een 

watejcvloed, geheel Thractë 
overstroomd hadden. Hij ken
merkte er zijne inkomst door 
eene overwinning,welke hij 
op de Barbaren behaalde,en 
na er de veiligheid en orde 
herspeld te hebben ? vervolg. 
de hij zijnen weg over het 
naauw van den 
en vervolgens door Wf' ( 
Aztè'è van daar begaf bij ^ 
naar. Syrië, waar Sm$ *% 
hij. weldra handgemeen *«•, 
den* GOKDIANUS was over
winnaar en heroverde opne»1 

te hij zich meester van t« 
res en MsiMë, t m e A 
zienlijke plaatsen, • * • M * 
Perzérs veroverd n a uV_ 
De Senaat kende hem 2 
zegotogttoe^enga^aajJ 
nen schoonvader den titóiv 

Beschermvoogd der •» e -
bliek. Terwijl hij den » 
meinsehen naam, do°rzJ, 
heldendaden beroemd inj , 

t e , wilde PflU-tf?ï?.r iflfr hebber der keizerlijke Ml 
wacht, de tweedeJ* °# wuent, ae ra»0^ • _«n. 
des, rijks, de eerse «J' 
Hij liet den jongen . k < e t 
NUS in 244 vermoorden. ^. 
leger' vereerde zijne £*Lfaf> 
tenis, door een Pr^L>n« 
dat kei op de Perzisch^ i n 

zen, met dit o p ^ f ' V 
deGrieksche,iSy»8f e ' a l , 
tijnsche en Egyptisch 
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iiet oprïgtetv: » Aan eten göd« 
delijken GORDIANÜS, over
winnaar der Perzers, Go» 
«hen en Sarmathen, die een 
einde heeft gemaakt, aan dé 
huissélijke onlusten desrijks, 
en de Germanen, maar niet 
de PBIUPPUSSEN heefè Kö-
teugeld . . . " De Senaat ï'. 
even zoo gevoelig voor dat 
verlies als het leger, vaar
digde een besluit uit , ter 
eére van die GORDIANUSSEN » ; 

waardoor hunne nakomeling
schap van alle lastige beroe
pen des rijks bevrij4 was» 

GpRDim, koningvan PKry~ 
giët en vader van MMJAB , 
was een landbouwer *die vssn 
den plaeg tot den troon ge- • 
raakte. Zijn geheele rijk
dom bestond in twee span
nen ossen, het eene om te 
boawett, het andere om zij
nen wagen te trekken. Na
d a t ' d e Phrygiërs door de 
godspraak vernomen hadden, 
dat degene, welken zij op 
ëene kar zouden ontmoeten, 
bun koning zou zijn, ben
den zij de kroon aan GOR? 
mus toe. MIDAS , zijn zoon, 
offerde den wagen zijns va
ders aan JUPITER op," De 
knoop, waarmede het juk 
aan den dissel was vastge
maakt , was, zegt men, met 
zoo veel kunst in een ge
vlochten , dat het verbaasde 
volk, bet gerucht verspreid
de , dat bet gebied van Azië 
aan dengenen zou toebehoo* 
xan» die denaslyen ontknoo-

pen zoude y nieir haalde zelfs. 
to dien opzlgte de uitspraak 
van een, orakel aan, AiiBX-' 
ANDER de Grooie verlangde' 
bij zijnen doörtogt te tëfor-
dium\ de hoofdstad van 
Fhrygië, het zoo wonder» 
baar geroemde werk te zien,. 
Hij zag den knoop» en zon
der zich bezig te houden, 
om denzelven, volgens den 
regel los té maken, zoo als 
zoo vele anderen vruchteloos 
beproefd hadden, trotseerde 
hij de moeijelykbeid, door. , 
denzelven mét" zijnen degen 
doortehakken, Hetwelk aan 
QUINTOS CuRTiüs deed zeg
gen : Oraculi sórtem vel' 
eiwit ml imphvit. 

GORDÖN (JACOBÜS HIINT-
lEi) , uit een der beste hui* 
zen wan Schotland, begaf 
zich naar Rome r alwaar hij 
in 1563 Jèsutt werd; hij. 
maakte zich, bekwaam ïh dé 
wijsbegeerte, godgeleerdheid 
en de talen. Met roem on
derwees hij hetHebreeuwscli, 
te Bordeaas, re Parijs en 
te Ponta-Moüsson, enreis
de doorDuitscMand, Bene 
marken en dé Briltanniscfie 
eilanden, alwaar hij om de 
Catholijké Godsdienst veel 
te lijden had. Hij overlfeed 
te Parijs in 1620» in den 
ouderdom van 77 jaren. Ër 
bestaat van hém: Coniréver» 
siarum Chrïstianm fidei ifc-
pitome* Keulen, 1020, 2 
dl,*, in 8.vó 

3. 
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GORDON (JACOBÜS LESMO-
BE), nip een der beroemd
ste huizen van Schotland, 
te Aberdeen, in 1552 gebo
ren, begaf zich in 1573 te 
Parijs onder de Jesuiten. 
Na de godgeleerdheid onder
wezen , en de collegiën van 
Toulouse en Bordeaux be
stuurd te hebben, werd hij 
geroepen, om de Biechtva
der van ÏIODEWIJE XIII. te 
zijn. Hij overleed te Parijs 
in 1641, en is de schrijver 
van; ï.°Een Commejitanum, 
in het Latijn, over den Bij
bel, 3 djj»., in fol. — 2.° 
Eene fijdrekenkunde', in 
fol., mede in het Latijn , van 
de schepping der wereld, tot 
in het jaar 1617. — 3." Eene 
Zedelijke godgeleerdheid, 
2 dl.n, in fol. en vaneenige 
andere werken. 

GORDON THOMAS), tegen 
het einde der 17.e eeuw te 
Rirendbright in de provincie 
Galloway in Ierland gebo
ren , bezat eenen voorstaat» 
en letterkande geschikten 
geest. Zyn smaak voor de 
diepdenkende schrijvers be
woog hem, om fn 1728, eene 
goede Vertaling in het En-
gelsch van TACÏTUS te leve-
Jen, De aanmerkingen, waar
mede hij degelve deed ver-

deels nieuw <m oordeelkun* 
•f . ïn

TP3gafhijdeEn-
gelsche VertzUng van SAI.-
wrswus, in het licht. Hij 
overleed den 28 Juljj J75Ó. 

GoR0ON (ALEXANDEB),eeD 
Schot, reisde door Malie, 
alwaar hg zich langen $d 
ophield; van daar begaf % 
zich naar ffl-anhryk en 
Duitschland, was secretaris 
van verscheidene wetenschap-
pehjke genootschappen in fin» 
geland, en begafzichinl74t 
naar Carolina, alwaar hij 
Verschillende posten bekleed» 
de» Hij was vrede -regter, 
toen hij aldaar na het jaar 
1750 overleed. Men heeft 
van hem: 1.° Levensbetehrij' 
ving van Paus ALEXAÏSDM 
VI. en van zijnen zoon CM-
SAR BORGIA, een belangrijk 
en in zekere opzigten ,een 
vrij onpartijdig jwerk, doch 
volgens LENGIBT DÜ FBES-
NOY, welligt eenigzins te vee 
gedreven: » Het gedrag van 
dien Paus , voegt dezelfde 
criticus er bij , is ongeregeld 
geweest, en 'men heeft zulks 
niet dan al te ruchtbaar ge
maakt," Het oorspronkelij
ke van dit werk is in 1726, 
in fol. gedrukt. - %* *f 
door Schotland, met66?la; 
«en, 1726, in fol. -<• J; 
Bijlage tot deze Beis»l'32, 

— 4,° Proeve over de EgyP" 
tischê oudheden, 1737 ~ 
1739, in fol. -$." Volle
dige geschiedenis der om 
amphitheaters, naar het I«a-
Baansch van SCIPIO MAPFEI» 
1730, in S.vo 

* GOHDON (GEORGE)» ' 8 

Zonden, den 19 December 
1750 geboren, verwijl , n 

ingeland eenen treurige" 
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roem; inen gaf hem den ti
tel vttn lord, als tweeden 
koon van den Hertog van 
(GSwjvafem.- Door het vlek van 
Imdgarshallin WiluMvétiuk 
h«t parlement afgevaardigd, 
dteëd hij ssich in htëtzelvewp* 
«nedken door tijneu haat *e* 
gwi de Cathohjtew*., en «laar 
4e van de beide partijen, 
weike ide kamer verdeelden 
^^afhankelijke gevoelens » 
hetwelk dèód 3fc«ggen> dat 
»r in het parlemeatdMe pap-
tijen waren; het ministerie, 
dö oppositie, en lord ÖEOR* 
EB <3oiuïON. Oe strenge wet* 
ten tegen d&Catholij kon uit-
gevaardigd» waren in irff* 
door «en fe»»luit eénigsins 
*w«Baètou De Protestanten, 
die toor: da gevestigde Gods* 
dienst begonnen te vreezen; 
ïaördefi'" öpenlij k , weldra 
YWttidett et zich opallepun*' 
tel» des rijks genootschap» 
peh, die dé intrekking eiscb> 
ten "«ran het bestuur ten gun* 
«te det €atholijkett. Lord 
<Jo»ttON stelde iich aan hét 
hoofd van dat van bonden. 
Den 29 Jannuarij 1780, wond 
hij de hoofden algemeen op* 
4oor de gevaren voöfteStel-
len, waarmede de Protes-
tantsche kerk bedreigd werd » 
£ll stelde eene bfje&n komst 
voor te St* Georgé» field. § 
Honderd duizend dolzinnigen 
begaVèh zich naar bet par
lement, öl «schreeuwende, 
mg Dtêt de 'paptetefcf dmd 
«<M* Aet papimnxt Weldra 
sloegen aij tot d« verregaand-

ste uiterste© wei, ffersehei-
oene leden van. het parle* 
ment werden mishandeld» de 
€athol#ke kapellen Werden 
geplunderd, een aantal b«r-
ssen werden de prooi der 
«lammen» Dit woedende 
graauw was mees ter van £J«>M-
4en, en de verslagenheid 

['. heejesehte in die gehteele 
hoofdstad* Na eindelijk strafi-
feloos , gedurende vergehei* 
deae dagen allerlei plunde
ringen en geldafperSingen te 
hebben uitgeoefend * werden 
de Woiteiingen, door talx\fr 
ke detachementen krijgsvolk, 
e» Compagniën vrijwilligers* 
t»p <üme «agehblik v«*fctror>id, 
W3ta*ep * j | - de feank wilden 
gaön pinndtarcn. Iiord Gaver 
BON wefd in hechtenis ge-
ttomén,. e» aijn prèfces begon 
den 5, Februari} mU Hij. 
werd vferdödigd door late 
ÉRSKIM, é$» vrijgesproken 
doof denfüry, opgrond, dafc 
hij de menigte wiet ihet eene 
kwade, bedoeling- had verza
meld. Daar hij geweigerd 
had, Om. als getuige voer het 
kerkelijke hof te Verschij
nen , werd hij door den Aarts* 
Êisichöp fSh ÏSèntelbetg ge» 
exéonimiinieeerd. IÜ 1788 
w&r# hij- voót bet r hof van 
justitie betrokken* als zich 
in eer» pamphlet> tegen de 
koningin *M Mrknhrtfk, en 
den nfgearant dier natie, 
bêlèedigende uitdrukkingen 
véjföofkofd hebbende. B#b*t 
alïèggert *aö den *«d wel* 
ge*4e i*fj h*t Heilig* ®rm-
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selie te kussen. Veroor
deeld als schuldig aan het 
schrijven van schotschriften, 
nam hij de vlugt naar Hol-
landt maar op last der bur
gemeesters van Amsterdam 
teruggezonden5 én tot aan 
de paketboot uitgeleid, ont-
scheepte hij te flawic/t» 
Het gelukte hem,om zich 
naar Birming&am te begeven, 
al waar hij de Jood sche Gods-
dienst beleed,. Den 7 De
cember in hechtenis geno
men, werd hij te Newgate 
opgesloten, tot welke ge
vangenis hij voor vyf jaren 
en tien mkandeh veroordeeld 
werd. Hij riep inl7S9 vruch
teloos de 'tusschenkomst der 
nationale vergadeii'rig van 
Frankrifk in. Ziende, dat 
•alles nutteloos was ,, onder
wierp hg zich aan zijn lot, 
en verzachtte z|jne gevan
genschap door de studie. Hij 
overleed ïn do gevangenis 
den 1 Novembéi; 1793. 

jj; een Ifaliaansch 
dich ter , té Arrezzo geboren, 1 
heeft in dichtmaat al het | 
helangrijke, beschreven, wat 
er in zijn vaderïand.van 1310 
tot 1384 is voorgevallen. Zijn 
werk is nuttig om de ge
schiedenis van zijnen tijd te 
«eren kennen. Het is een 
zeer slecht dichtstuk, maar 

geleerde MtmAÏ0Ri heeft het» 
zelv* °Pgenoinenin zijne groo-
te Veaameling der schrli-
*f^y™*> Geschiedenis van 
Itahe XV» Dl, 

GORGIAS »> een beroemd 
veldheer der tmepm van 
ANTIOCHUS EPIPHANES, werd 
door LTSUS met NKJANOR, 
aan het hoofd van een mag-
tig leger naar Judea gezon
den, om het geheeleTand te 
verwoesten. JUDAS de Ma-
chabeër tegen deze beide 
veldheeren opgetrokken zijn? 
de viel het eerst JMICANOK 
aan, overwon hem, en nood» 
zaakte GORGUS om te wij
ken. Deze twee jaren later 
met JUPAS andermaal hand» 
gemeen geworden zijnde, 
werd overwonnen. Hij stond 
op het punt om door Dosi-
THEÜS! gevangen genomen te 
«Wórden, toen een zijner rui
ters hem het middel ver
schafte, om zich tejredden. 

GORGUS de heimtiè'r * &Ü% 

genoemd, wijl hij "it If0®", 
tium, eene stadvan Sicute 
was , een Sophist en, be
roemd redenaar* •/we-td m 
417 vo'o'r J, C.doordeLeon-
tiërs naar Athene gezonden 
om. hulp tegen de .Syraku-
sers te vragen , en verkreeg 
hetgeen, tfat hij verkocht. 
Men zegt,'dat hij meer dan 
100 jaren oud werd. 

GORGONEN , drie zusters» 
dochters van PHORËÜS

 e0 

CETA. Volgens Essmf 
woonden zij bij den tuin der 
Hesperidën, èn veranderde» 
diegene, welke haar aa»*3* 
gen in steenen. Z i j h ^ 
alle drie slechts een enK" 
oog, van hetwelke JHJ zlC" 
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beurtelings bedienden. Men 
schildert haar af met adders 
gekapt,^ niet groote vlerken 
met. de slagtanden van een 
wild zwijn, en leeuwen-
klaauwen aan handen en voe
ten, ,PERSEUS verloste de 
aarde ,van deze/ drie > gedrog-
ten in de fabelleer onder de 
Hamen van MEDUSA., EUBYA-
%B enSTHENo bekend. Door 
MiiSEKVA geholpen^, hieuw 
•hij MEDUSA het hoofd af, 
en de Godin jhechjte hetzel
ve aan haar schild. 

GÖRGOPHONE» dochter van 
PEBSEUS en ANDEOMEDA , en 
vrouw van JPÉRIÈBES» Ko
ning, der Messeniërs, trad , 
na den dood van haren echt
genoot, met CEBAtus inden 
echt». Ditjs de eerste,vrouw» 
Welke de ongewijde geschie
denis opgeeft , als een tweede 
huwelijk te hebben aange
gaan. Men .ziet in het éfi 
Bk. van den JEneis dat de
ze huwelijken als eene soort 
van overspel en hatelijke 
ontrouw werden beschouwd, 

Goftl (JOANNES AtiTONIUs), 
een geleerde oudheidkundige 
van Florence , werd den 9 De« 
cember.l69JL in die stad gebo
ren Tot openbaar hoogleeraar 
der geschiedenis benoemd, 
verwierf hij zich. den groot
sten roem door de werken, 
welke hij van 1727 tot 1760 
in het licht gaf; hiertoe be-
hooren: 1»° Thesaurus n>ê-
terum diptycomm ,co?isula-r 

T 

rium ét ecclesiasticornmy 
Florence, 1759, 3 dl.n^iri 
fol. —•'2.aiMiisoeum Etrus-
cum, Florence, 1737, 2,dl,n 
in fol., met 200 platen en 
geleerde verklaringen ver
sierd. — Z°Musmi'Guap' 
naccii antiqua mommenta 
etmwa, eru ta e Volaier* 
ranis hypogceis, Florence , 
1744, in fol. Deze gedenk-
teekenen eener ontwijfelba
re oudheid, in de opdelvin-
gen van VoZterre ontdekt, 
zijn met behulp der aanmer
kingen van GOEI zeer nuttig 
ter opheldering van de ge* 
schiedenis, Godsdienst, zer 
den en plegtigheden der 
oude Etruekers of Etruriërs. 
— 4.° MuaoBumJtarentinum, 
Florence, 11 dl.n in fol., 
1731 rs., 1764j met eenaan
tal, platen. Dit is eene be* 
schrijving der rijke galerij 
vpnfflorence. —5. ' ' Inscrjp* 
iiones antiqua grmc<z etro* 
tnaneBi Florence, 1742," 3 
dl.n iw fol. J)it zjjn de ou
de opschriften, welke in 
Tvshane gevonden worden 
met verklaringen. — 6." Mo~ 
numentiim, sive Columba* 
Htm libertotum et servo-
rttm LiviO; Augustm et Ctz? 
sarutn, Florence , 1 7 2 7 , in 
'fol» Dit is de beschrijving 
van. een gedenkteekén in 
1726, in den Appischenweg 
ontdekt. — • 7.° Museeuw 
Cortonense, met FBANCIS-
CÜS VAT-ESI en RunotP V«" 
NÜTI, Rome, 175(0.» fr'foh 
{Hjj leverde ook vem*foM«-
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ne uitgaven van eenige per
ken i/m oude Toskaansche 
dichters, zoo als! SOUJAMI , 
CAFABEQ&IO , SANNAZAR.J 

GORIN BE SAINT-AMOUR. 
--* ZJB AMOUR, . 

GfOBlON. 
(3oUION. 

Zie JOZEF BEN 

G o R m (Pater FRANCIS* 
cirs ANXONIUS), aldus naar 
faoRiTz, 0f «JOKITIA, een land 
Waar hg i« 1725 werd gebo* 
ren, genoemd. Hij begaf zich 
onder de Paters Gap^ynen 
w J e provincie van Stiermark 
eh onderscheidde zich te gé* 
.MJk.Awr-zijne leer, de & 
verheid «(,&* a ede n en doUr 

gjnechristelijkenederigheid. 
Hij was gedubde vele jaren 

3! in de scholen zi]neror« 
«e, en gaf vele geleerde wer-

^ w t ö l J 

S a i e
E n e V r ^ e s t e w ^ 

" *<%eus is *{}„ 

HlERONïMUS VAN "GfoBlT*, 
heeft hetzelve heraten en te» 
einde gebragtj hij droeg het
zelve aan Pivs Vï.opj maar 
die paos was reeds overleden 
toen nien de uitgave te ¥•&• 
netië in het licht gaf. Men 
vindt in dit werk de gehee* 
Ie zedekundjge godgeleerd 
heid in afdeelingen gesplitst, 
die voor elk onderwerp wet 

I oen «oogopslag , alles aanbie-
! den, wat tot de praktijk be

trekking heeft; deze tabellen 
beslaan elk niet meer dan eeae 
bladzijde i en zijn in verdee
lingen en onderverdeelingett 
verdeeld, ten getale van 23& 
Elke tabel stelt "na eIkander 
alle grondregels voor, BÏ# 
dienen kunnen, om de zich op» 
doende meeijelijkheden op j * 
lossen, hetzijin^everseh»* 
lende gewetenszaken, het zfj 
in de bediening der Sacra
menten. De schrijver naarc 
meuten, JLMJ sei»y*^ ,, 
het gezag aan, waarop 20»» 
uitspraak steunt. Velehoog-
leeraars der godgeleerdheid, 
die de Mpitome gele*»118," 
*en, beschouwen deaelvea'» 

r^A&ÏÏ'i* im:> 
^ t e r F S ; o * P a r ^ » 1821, 

een naauwkeurig uittreKsei 
«Ier regelen vala de zedeleer, 
vooral zeer nuttig Voor de her
ders en biechtvader» i **** 
daar de schrijver de b»»e 

uitersten hééft vermeden, na
melijk de toegevendheid «» 
zekere Cmüisten, en de ««f 
dlrevene gestrengheid vanee
nige anderen. Het zou te ff' 
schen zijn, dat dit we**" 
Mankrè'A beter bekeBd waw» 
en dat het aldaar even *» 
gunstig werd opgenomen a»» 
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het in Italië an in Duitsch-
land gedaajti is, 

•J* GORKUM (HENDRIK VAN) 
dus genaamd naar zijne ge* 
bporteplaats Gorinefiem , 
werd in 1420 leeraar in de 
godgeleerdheid te Keulen, en 
later anderkanselier derzelf-
de Hoogesfihool, Hij was een 
uitmuntend wijsgeer en bloei
de onder hei pausschap van 
Piüs IJ. Men vindt zijne 
schriften opgegeven in de «Te-
landgche Boekzaal van VA-
I.EBJUS ANDREAS. 

f GoRKUM (JoANNES VAN) 
JPillemtzoon, mede in Go-
rinchem geboren, werd tot 
bet Catholijke geloof bekeerd 
door PEMJEGRXM PÜM.EN; 
priester geworden zijnde, 
hield hij zijn verblijf te 's Her* 
togenbosc/t, alwaar hij zich 
bijzonder beijverde, om de 
geloovigen, zoo mondelings, 
als door zijne schriften inde 
Ware godsvrucht te onderwij
zen. Hij overleed in zijne 
woonplaats, in 1628, en werd 
in het klooster der Clarissen 
aldaar begraven* Behalve 
meer andere schriften , wel» 
ke men bij VALERIUS ANDRE* 
AS vindt opgegeven, heeft 
hij de verklaringen van Gm-
JLEiiMUs ESTIUS, en die van 
CoRNELifjs ALAPIDE, over de 
brieven van den Apostel PAÜ-
MJS, in een kort begrip bij-
eengetrokken , Antwerpen oij 
NÜTIUS in 8.vo gedrukt. 

GoRkEUS (ABRAHAM), in 

1549 te Antwerpen geboren , 
en den 15 April 1609 te Delft 
overleden, was buitengemeen 
ervaren in de kennis der ge
denkpenningen , der oude 
munten en andere oudheden» 
Dit was zijn heerschende 
hartstogt. Men heeft van hem 
1.° Dactyliotheca, Neuren
berg, 1600, in 4.K», ts&eij» 
den, in 1695 herdrukt, met 
aanteekeningen van JACOBÜS 
GRONOVIXJS, en in 1707, 2 
dl." in 4.° Dit is eene ver
handeling over de ringen en 
zegels der ouden, hetzelve 
is geleerd en zeldzaam* —• 
2° Thesaurus numismatum 
Jumiliarum romananim, in 
fol. heyêen, 1608. Men vindt 
in hetzelve eene breedvoeri
ge beoordeeling vanJFÜLVIUS 
URSINUS, over hetzelfde on. 
derwerpr — 3.? ParaHpome-
na numismatum. Men ziet in 
die verschillende werken, 
een en man , die zich met de 
beste schrijvers der oudheid 
gevoed had. —• 

GOROPIUS (JOANNES), «en 
geneesheer, in 1518 in een 
Ërabandsch dorp geboren, 
reisde door Italië', Spanje en 
Frankrijk, was de genees
heer der koningin ELEONORA , 
echtgenoote van FRANCISCUS 
I*, en van MARIA koningin 
van Hongarije. PHJMPFUS 
I I . bood hem den post van 
Hoogst-deszelfs lijfarts aan; 
maar GOROPIUS eenen afkeo* 
tegen het hof opgevat hek* 
bende, stelde zich tevreden, 
met een aanzie»lïjk g«*chenk 
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hetwelk die Vorst hem deed. 
Langen tijd oefende hij zijn 

"beroep te Antwerpen uit. La* 
ter liet hij hetzelve varen, 
om zich geheel en al op de 
beoefening der oudheid toe-
tèleggen, en overleed te Maas* 
Iricht in Ï572. Hij was een 
eigenzinnig mensch, die be-
lagchelijbe gevoelens verde
digde. Zijne Origine» antuer-
piana, 1569, in fol., zijn vol 
geleerde aanmerkin gen, waar» 
in echter de oordeelkunde 
niet altijd de hoofdrol heeft 
gespeeld; hij beweert, dat 
het Vlaamsen de taal i s , wel
ke onze eerste ouders gespro
ken hebben. Hoe zonderling 
zijne taalkundige bewijzen ook 
wezen mogen, zijn dezelve 
echter veertig jaren later door 
ADRUNUS SCEIBKIUS ^a*-
n o m e n 0 n i e e n n i e u w d 6 
hcht gestcld« S T E V I N (zie dtt 
artikel), helt ook tot dit ver
hevene denkbeeld der Vlaam-
roor t?} °V(?' Ev k o m e « 
^ r

G ^ o v e r % e i n d i t w e r k 

k e n v n ? P n i S n i t , n u n t e n d e z a -

a l s i n S f d e ^ g e S e v e n ; z o o 

waarover CjaL \ ,a' 
slechts e ene J0

AH. s.Preel«» 

» M « # In Uzi „ T ,a'' Va~ 

'««••' vïïhSgr0,0"tderre«-
opeens S ' ^ c

f
h « s «ene 

van hem: Opera Gonom 
7iaclenusnonedita, Antwer> 
pen, 1580, in fol; een werk 
even gelijk het vorige, waar
in de parodoxe stellingen met 
waarheden doormengd zijn. 
Op eene oordeelkundige wijze 
randt hij er deB(ïassoretersui 
aan, die den HèbreeuwscheB 
tekst der H. Schrift door hun
ne klinkerpunten verminkt 
hebben. (Zie CAPPEÏ.,EI,EA' 
ZAR, HODY, MASCliEP). Go* 
BOPIBS werd BECANCJS bijge-
naamtl , om dat hij te'BUva* 
reabee/i, in Noard-Btabam 
geboren was. 

GoRRAN (NlCOWAS w)t 
een Dominikaner MI'S*6"?,? 
in Maine geboren, en ift law 
overleden. PHB.WWW*,8 '"*' 
te benoemde hem tot biecht
vader van Boogstdeszef 
zoon, later koningvan/W-
rijk, onder den naam j a n 
Pmhwrvs de® Schoon*. Men 

heeft van hem :l.oCfofmf„" tarten op bijna den gelief 
Bijbel. L %° Leerreden, ** 
eenige andere werken ,•*»» 
van de meeste enkel mM»» 
schrift in de bibliotheek-*^ 
Sorèonne gevonden «orden* 

GORRIS(JOANNESDK),G°^ 
REUS, een geneesheer 
Parij's, te Parijs ia «J* 
geboren,-was protestantsec 
Hij werd, om zijne f 3 . 
heid tweemalen vandeW* 

even «0° 
aange: , 
Griekse» 

vrij wel meester t.engaf ccn 

teit uitgesloten , en «*"V^. 
vele. malen weder «"«T*,. 
men. Hij was het 
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ïatijnsche/ vertaling van den n 
dichter . NICASDEB in het licht. 
Men-onderscheidt voorname
lijk onder zijne werken ,, dat
gene, hetwelk ten titel voert: 
Definitvonum medicarum li~ 
iri XXIV,, Parijs, 1564,in 
fol: ibid 1622, in fol. GOR-
BIS overleed te Parys in 1577» 
Zijn zoon, die denzelfden 
naam voerde, en, even ge
lijk hij) een,arts was, heeft. 
Öpusculejs , 1660, in 4.to na
gelaten . De werken des zoons 
en des vaders worden weinig 
geraadpleegd, wijl e r sedert 
hen verscheidene .betere en 
heter geschrevene werken 
zijn in net licht verschenen. 

'. * GORSAS (ANTONIUS JOZEF) , 
te TJgmoges in 1752, geboren, 
was kgstschoolhoüder te Ver~r 
spillen. Eenverklaarde voor
stander der omwenteling zijn,* 
de, predikte hij de regering-
loosheid ; in zijn dagblad Ie 
Cqurrier. de Versailles ge
naamd , en door het onnaauw» 
keurige verslag, hetwelk hij 
gaf, van den maaltijd der lijf
wachten ,, gaf hij aanleiding 
tot de ongelukkige dagen van 3 
en 6 October 1789. In 1792 
tot de nationale vergadering 
gezonden, legde hij er echter 
zeer gematigde denkbeelden 
aan den dag. Tijdens het pro
ces van den ongelukkigen Èo-
DEWJJKXVL, stemde hij voor 
de gevangenhouding en de be
roeping op het volk, en ver-
eenigde zich met de Giron-
dijnen, wier lot hij deelde. 
De vlugt naar Evreux en ver-

volgens, naar Caeti genomen 
hebbende, werd hij als een 

i verrader, des vaderlands-ver
klaard, en bulten de wet van 
den 28 Julij gesteld.; De oir-
voorzigtigheid van te Paf ijs 
terug te komen:, en de, nog 
grootere van zich openlijk, op 
het Paiais-iloyalIn een lees-
collegie te vertoonen gehad, 
hebbende, wferd hij er in hech
tenis genomen, en dèn'7 Qc-
tober J1793 ten dood veroor
deeld. Hij is de schrijver 
van een hekelschrift, teq'ti-
tel voerende: V Ane etc» 
(de Wandelende ezel) ofÓRf-
TÈs , door zijnen ezelteryg» 
gebrag.t), 1786, in 8.W 

*j" GORTER (JOANNES VAN) , 
een Htollandsche arts, leer
ling van BOERHAVE, hoogleer-
aar aan de universiteit van 
Harderwijk, later geneesheer 
der. Keizerin E^IZABETH, te 
Mnfihitizen in 1688 geboren, 
en iri 1762 overleden, heeft 
onder andere werken nagela
ten, l .p de Persjpifatione 
insensiUHi Leyden , 1 7 8 6 , 
in 4.to met pi. gevolgd' door 
uitgebreide Coijlmentariën, 
op de ApJiorismen. van SANC-
TORIUS. — 2.° Medicince com-
pend. in mum exercit.do-
mest* digestum, Leijden, 
1731 - - 1737, 2dl.nin4.to, 
Frankfort en Leipzig, 1749, 
2 dLn in 4.«>, pi. _-. 3.° Jft-
dicina Mppocraiica exp°' 
nens aphorismos HipfOfff" 
tis, Amsterdam, 175S,»/i*n 

in 4.to .-. 4,° a * ••*~~" 
purgata, Iieijden» 

http://2dl.nin4.to
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4,to — 5.° Praxis medicoe 
StjHierna, Harderwijk, 1749, 
in 8.v°» Padua, 175?» 2 dl.n 
j ö 4,to — 6.° Opimula va
ria medico tAeoretica, -Padua-, 
1751, 1755, in 4^° — DA-;' 
VID VAN GORTER, zijn zoon, 
een geneesheer aan hetBns<-
sische höf verbonden j en in 
1783 overleden5, had zich voor*" 
namehjk óp de beoefening der 
krüidkundé toegelegd. fiïéri; 

heeft van h'em de navolgende' 
werken; 1.° Materiamedictt, 
exhibens virium medicament 
tori simplieium calalogóé, 
Amsterdam, 1740, in 4. t0 >• 
Paiïua, Ï755, in4,to _a 2.° 
Flora Gelro-Zutphunica r 
Harderwijk, 1745, in 8.vo 
•*« 3. ? Flvrditigrïtia ^Peters-
burg, 1761, in 8.vo•'«*. 4.°' 
Morahergica, Utrecht, 1767, 
in 8.v° 

GOKT» (GEORGE*HENDRIK, 
Vrfjheer VQN SCHMTZ, ge* 
naamd van), altJBranhntarid 
oorspronkelijk, wist door 
zijne ondernemende inborst, 
60' dooi? füttn»' ------

van jjes r u i f ^ a l t ë n^den1 

vrijbeiif S i ^ weder i t f 

a K ^ n g e v o I g g ë ^ v e V 

Zijne taak was, bmMgefottêf 
te gunste van dëii pretendeni 
aan het muiten te doenslaan > 
en in Europa éëtfèalgeiheév 
rie öorlogsfakkel tedoenont-1 

branden; Hij gaf zich veïff 
moeite én slaagde nief* Met 
de geldmiddelen van het ko
ningrijk Zmdeiï hifost, nartf 
hij zijne toevltfgt töfc uïterstff 
étt verderfelijke middelen, 
ten einde ih'dè uitgaven te 
Voorzien, ^elke dé belden* 
moedige5 dwaasheden vatfdeiï 
Noordschen Alexandér we 
derden. Óók weri hij na den 
döód van dien Vorstin hech
tenis genomen | en om het 

, volk f e bevredigen, door voor 
• hetzelve een slagtoffer van 
'• hét willekeurige gezag» dat 
hert onder MABÊÜ XH..ha(f 

, doen zuchfë'rt, te ApenWoe
den, werd hij den 2 Mmtï 
171» onthoofd* 

GoSÊMNf (JüMANÜÖ). » 
»Bomé' in 1525 geboren, was 

va» den ouderdom van 17 j»-
jren 

i oen ouaernuiu '»"- -» , 
, , secretaris vatfFÈBW^N» 
IVAN GfbNZAGA,- onderkomn| 
jvan' Si«im. Hij ve**»f* 
! dien p o s t töén die onderfc*' 
ning landvoogd van MWe 

j werd"; hij bekleedde den «eu-
iden rang onder den'prtog 
jvan AtBA, en onder d«Hi van; 

SKSSB, die na den dood van 
1
 GÖNZAGA, acbttereenvoJgJ 
landvoogden van dien:.w» 
Waren: DV Hertog van **» 
nöm hém met zich' nsar."^ 
Hof van Sfratije, alwaar «£,, 
setïNï ziteH door 4n .5 e l^„; 
eïi ssijije' vöbrzigtighcrd w 
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aangenaam maakte, dat hij in 
de; zaken, welke de Hertog 
bij' den- Koning had, gebruikt 
vwrd.; D» Markgraaf van Peg-
eatUf opvolger van den Her
tog va» Sesse, droeg GOSSE-
tiNt dezelfde achting foe. 
'Maar cfe Hertog van Albii-
qt(erquet die hem opvolgde, 
oordeelde niet gunstiglijk over 
zijnen geest; en GOSSEUNI 
stond' op-het punt, ora< in 
zeer ernstige geschillen te 
worden gewikkeld. Hij kwam 
Wede* in genade» ónder; d'énv 
Markgraaf vatf Aimófite , en' 
dtftt Hertog van TetranóM , 
landvoogden van het Müfane-
scke , én was hun s^cvetsvie. 
Men sseg», dat bij eene be-
woHtfftïenswaardige begaafd
heid'beïiat, om geschillen te 
bBS$ech*en*.i Hij tfverleed te 
MilartV itt tö87V Er bestaan 
vatt héfti Verscheidene wer
ken :* ï.° Tueaen vanFsnin-
WAXnVAffGoNZAGA, 1579, 
in^ 4V* — 2i° Zamenzwering 

FlESCff, Welke bij- die van 
den kardinaal DE RËTZ moe
ten onderdoen. —• •3.a6ë»cAie* 
dènis der zamenzwering van 
PAZZÏ. — 4.° Eéne verza
meling van Italiaanse ge
dichten , te VenetU', 1588, 
in 8.vo in het licht gegeven, 
en verscheidene malen her
drukt. 

-j- GOSSEG (FKANCISCÜS JO
ZEF), Jïd van net Fransche in
stituut (akademie der schoo-
ne hunsten), inl733teFer-
gniet, een dorp in de Bel

gischeprovincie Henegouwen 
geboren,kwam, een kindvanr. 
zeverr jaren zijride, alsikoor-
knaap in de hoofdkerk vaq 
Antwerpen , alwaar hij zijn 
e®rs*e>: muzikaal onderwijl 
ontving, ent verliet die stad-

i- in 1751 » om zich in Pm*)*' 
te komen vestigen. Hij rigttev 
aldaaï in 1770 het lirefheto. 
bers concert op, dat gedu
rende tien jaren zoo- veel 
roem inoogstte; hij bestuurde 
ook eenigen tijd (1773 — tï^r 

• met de beide andere* cbmpa* 
nisten, GAVINIÉS en LKDÏJG 
den Oude, het:geestelijkcoW-
cert. Omtrentdenzelfdfen tijd 

j was GÖSBEC, kapelmeester van 
i den prins van-COKDÉ. la 17M-

vertrouwde men hem de orga
nisatie toe, der koninklijke 

' zangschool, door den Heer DE 
: BRETEÜIII opgerigt, en die de 

kern is geworden van hetmu-
I zijk*cönservatorium van Pa-

tfijsr* Tijdens de om wenteling* 
werd htj kapelmeester der 
Matio»ai*> garde; in 1795 werd 
hij met Mtmvh eft CHRRUV 
BINI, niet dte inspectie belast, 
van- het bepaaWèHjfi: geor-
giMÉeéïAwCónïïefMtörium f 
vatt' dat tijdstip» af, tot ini 
zijn 81.ft jaar,onderwee» hij' 
bij hetzelve', met even «bóv 
veel jjVer als roem, hët aa* 
menstellen van mözijfestük-
ken. Nxfotmu schonk hem 
het kruis van het legioen van 
eer. Deze NÈBÏÓB. der Fran
sche toonkunst-, overleed «*• 
Püritf, bijr Paftj's, Am Tï 
Februarif 1829. De Heer 
CABW^BJMKE , die fc* he* 



304 G O S . . 

/ 

Journal deiDebat* van den 
3 Maart eene levensschets 
van GOSSEC heeft geleverd, 
beoordeelt met even zoo vele 
onpartijdigheid als schran
derheid de werken van dien 
Componist. Zijn schoon drie-; 
stemmig motet: OSalutaris 
hostia, de koren van ATHA* 
MA*.eeoige quatuorsèn Syin-
pltoniè'm, de in 1760 gegra
veerde Mis voor 4e overle-, 
denen, en eindelijk de «w-
zij'Messen voor de leerwijze 
van het Conservatorium, 
zijn daeenigè voortbrengse
len van GOSSEC, die de' ge
dachtenis zijner muzikale 
kunde en zijner talenten ver
eeuwigen zullen. 

. f' GossEtüiN (PASCÜAUS 
FRANÜISCUS JOZEF), een der 
bekwaamste aardrijkskundi
gen van Sur opat Conserva? 
teut der gedenkpenningen in 
de Bibliotheek des Konings 
van. Frankrijk, lid der aka
demie van opschriften, en 
deelgenoot der akademie. van 
GÖttingeft, werd te Rijspel, 
Am 6 December 1751 gebo
ren. De reizen welke hii in 
177$ *<?&,< 74 m &o doop 
Frankrijk, Zwitserland, I -
tatië, Spanje en de Neder» 
landen deed, gaven hem aan
leiding, om verschillende lig
gingen» door de Romeinsche 
Keïsbeschrjjvingen aangewe
zen v te onderzoeken, en de
den de keuze zijner naspov 
ringen; op de oude aardrijks
kunde vallen. In 1784 door 
zijn gewest tot den konink

lijken' raad van koophandel 
afgevaardigd, en in I7S9op 
eene buitengewone wijzevtot 
de nationale vergadering,'4ie 
dergelijke gezantschappen». 
in. 1791 afschafte, Aistoen • 
door den* koning tot lid der: 
centrale administratie des 
Franschen handels benoemd, 
werd hij evenzeer begrepen i 
in de ontbinding dier admi
nistratie , in 1792. Bene: 
prijsvraag, door de Akade
mie van schöone letteren 
voorgesteld, waarvan het doel 
was,. om JSTRABO en PKH-E» 
mms, met elkander te ver-
gelijken,, en den staa| aan 
te ; wijzen,; Waarin zij' «e 
aardrijkskundige kennissen 
gevonden, en waartoe zij de
zelve gebragt; hadden, ver
schafte aan GOSSEMIN dege-
legenheid, omin eene zeer 
uitgebreide memorie, möuwe 
denkbeelden te ontwikkel6"' 
Deze verhandeling behaalde 
in 1789 den prijs, en open
de voor hem de deuren dj 
Akademie, die echter•.»" 
daarnarin 1793, tengevogfl 

der' omwenteling, g6S,°e" 
werden; De schrijver vervolg 
de niettemin den loop z«»* 
nasporingen. Inl794werd«» 
deaanteekeningendernasp6 

gen van GOSSBIXÏNJ op » • 
der .commissie van algemeen 
welzijn, te dienste der wer^. 
zaamheden van het depa"« 
ment van oorlog, i » * * * . 
genomen. De commf^^ 
openbaar onderwijs be*V,,. 
1796 het ter pers H^fZ* 
zelve. Bij de oprigting va 
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het Instituut tot hetzelve be
roepen j in 1799, inde plaats 
van. den Heer BARTHÉLEMY * 
tot opziener van het kabinet 
van gedenkpenningen £ ge
graveerde steenen en oudhe
den benoemd, werd aan Gos-
SEM/IN, in 1801, door het 
bestuur de medewerking op
gedragen , der vertaling in 
het Fransch van STBABO , en 
in 1804 werd hij tot ridder van 
het legioen van eer benoemd. 
De koning benoemde. hem in 
1814 tot officier van dat legi
oen, en in 1816 tot eender 
hoofdredacteurs van het Jour' 
nal des Savans (Dagblad der 
geleerden-) — Hij overleed te 
Parijs den 8 Februari) 1830, 
De voornaamste werken door 
GOSSELLIN in het Jicht gege» 
ven ,zijn: 1»° Geographieetc. 
{Ontlede Aardrijkskunde der 
Grieken of de stelsels van 
ERATOSTHEXES•, STBABO en 
PTOLEMEVS , vergeleken), 
Parijs, 1790, in 4.to Dit 
ijs de door de Akademie be
kroonde Verhandeling, — 
2.° Recherches etc. (Naspo-
ringen over de Systemati' 
sche en werkelijke aardrijkst 
kunde der Ouden), 1798.--
1813, 4 dl.nin4.to, meteen 
aantal kaarten. Het grootste 
gedeelte dezer nasporingen, 
komt bij uittreksels voor in 
het 47»e dl. der Memorien 
van de akademie van opschrif
ten, en in; het l.e dl, van 
die der geschiedkundige klas
se des instituuts. — 3.° De 
Vêvaluation- etc. {Over de 
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begrooting en het gebruik 
derGriekscheenRomeinscFiv 
afstandsntetingen). Het is 
in dit werk, dat de schrij
ver zijne wijze om de afstan
den te meten, ontwikkelt, 
steunende op den omtrek der 
aarde, volgens de aanwijzin
gen der Ouden» Hij doet 
zien, dat er oudtijds eene 
lange reeks van sterrekundi-
ge waarnemingen heeft be
staan, door middel van welke 
men geslaagd was, om. met 
juistheid, de ligging der 
voornaamste plaatsen der aar
de, in de geheele «lengte van 
Europa en Aziëy tot aan 
gene zijde van den Ganges 
te bepalen. — 4.° Notes etc, 
(Aardrijks' • Sterre- en Na
tuurkundige aanteekeningen) 
geteekend G. in de fransche 
vertaling der aardrijkskunde 
van STBABO. — 5.° Atlas, 
bevattende de in orde ge-
bragte verzameling der in de 
verschillende werken van 
dien aardrijkskundige ver» 
spreide kaarten:, deze zijn 
ten getale van 75 , in ,47 bla
den. De algemeene kaart, 
die onder den titel.van Or-
bis veteribus noti veris li-
mitibüs circwmscripti spert* 
men geögraphicUm, wórdt 
pok bij de nasporingen ge
vonden, waarvan dezelve, het 
gevolg is, In zijnen laatsten 
leef tij d heeft GOSSEMN zich ge
durende eene reeks vanjaren 
bezig gehouden met hetbfjeeii-
brengen eener verzameling 
van zilveren RomewiselM» g«-
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denkpenningen, de talrijkste 
en. rijkste, welke men na het 
kabinet «des konings van 
trankrijk kende. 

•f GOSWINÜS. —* Zie, HEX» 
JUS. '. 

GoraascAMJ, een beruchte 
Benediktijner, in 806 in 
Dttitschïand geboren, aan
vaardde het ordegewaad te 
Crbais, Sn het diocees van 
Soissons, en werd er tot het 
priesterschap verheven. Na 
zich met datgene vervuld te 
hebben, wat hij de leer van 
den H. AÜGÜSTINÜS meende 
te zijn, begaf hij zich naaf 
Rome en van daar naar het 
oosten, alwaar hij zijne ge
voelens ©ver de voorbeschik* 
king verspreidde. In 847 in 
Italië teruggekeerd, onder* 
hield hij.zich over dit even 
ssoo verhevene, als duistere 
onderwerp, met NOKTHINOUE , 
bisschop van Verona, die, 
door zijne grondbeginselen 
afgeschrikt,; dezelve aan het 
oordeel van RABAN, aarts
bisschopvan i&e»fó, onder
wierp. Deze prelaat, over
tuigd, dat de Benediktii-. 
ner .onderwees, dat God elk. 
mensch dwingt, om zich zalig 
te maken of te verdoemen, 
veroordeelde hem in 848 in 
«ene kerkvergadering. Hij 
schmf. tegen hemaanHiNc-
MAR> aartsbisschop van 
Rem») in wiensd«*M*»a«~ 

. - wiens diocees Go-
ÏESCAMJ do priesterwijding 
had ontvangen. In het vol
gende jaar beriep HJNCMAR 

i 

«ene kerkvergadering* te 
Quiercy-sur-Oiie, fGow&< 
CALC werd van de priester» 
lijke waardigheid ontzet, 
openlijk in tegenwoordigheid 
van KABEÏI den jKafegegee-
seld, en vervolgens in de 
abdij van ,HautevMli?rt OJIH 
gesloten. De tuchtroede ver
anderdehem niet. Hijschreel 
twee geloofsbelijdeninenivt 
verdediging aijner leer, aan
biedende, om dezelve te be» 
wijzen, <Ioor oogenblikkelijk 
door vier vaten kokend wa
ter , 

olie of pik, of zelfs door 
een groot vuur te gaan. Men 
lachte'over zijne dweeperij 
en liet hem in de gevange
nis, DoH. REMiGius,aartg" 
bisschop van hyonr verklaar
de zich echter tegen de kas
tijding, welke hij had onder
gaan. GOTESCAM! overleed in zijne gevangenis in 868, 
als een slagtoffer zijner hard
nekkigheid. HINCÏWB het 
hem, als eenen hardneklu-
gen ketter, de Sacramenten 
en de Christelijke begraaf 
plaats weigeren. Deze aarts
bisschop schildert den W 
nedïktijner af, als een lomp. 
onrustig, eigenzinnig *> on
bestendig mensch. ü e t ' 
onder deze trekken, %*f 
hij , dat men hem in *T 
klooster kende. In «etif 
hoofddeel zijner Geschied6* 
nï* der Kerk van B**£ 
zégt FiODoABT, «dathetf" 
vaarlek wa«, om bijzonjf 

« bijeenkomsten met die» **>_ 
ter te hebben, w|jl •>« ?" 
beschaamdelijk beweert» f 



dat men- hem dingen had ge<* 
zegd y aan welke men nooit 
gedacht had." USSERIÜS 
hééft zijne Geschiedenis te 
Dublin in het licht gegeven , 
1631 i in 4 > . Dit is het 
éérste Latijnsche boek, dat 
in Ierland gedrukt i s : men 
vindt hetzeltf© in Vindicies 
pr&desfinationis et gratice^ 
Parijs, 1650, 2dl.nin'4.to, 
en in' de Historia GOTES-
cAtcHïpreBdestinatiani, Pa-
rij?, 1655 j infól . , van.Pai 
,ter GEttoï-. Zie ook de Èis» 
toria • prc&destinatianismi, 
van Pater SIRMONB. 

GOTH (LAITRENTIUS)* "in de 
zestiende eeuw aartsbisschop 
vmUpsal in Zweden* Daar 
koning JOANNES het catholi-
cismus in zijne staten wilde 
herstellen > bewoog hij hèm 
om zijnen naam onder: ëene 
liturgie te plaatsen, die in 
het hoofdzakelijke mét de 
Catholijke liturgie overeen 
kwam. Dezelve was het 
werk der Zweedsche geeste
lijkheid , die, op bevel van 
dien vorst, met dat oogmerk 
verscheidene malen bijeenge-
komen was. Om meet ge
zag aan die liturgie te ge
ven, wilde de vorst dezelve 
onder eenen in de kerk van 
Zweden eerbiedwsardigen 
naam in het licht doen ver
schijnen. De behoedzaam
heid, Welke men verpligt 
was in acht te nemen* «ver
warde de orde derzelve, daar 
Wen ten gevolge derateïve de 
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Aanroeping : der Heiligen, 
de Gebeden voor de overle* 
denen en voor den Paus, 
het woord offerande enz., 
achterwegen liet. Dezelve 
was niet zoodra in het licht 
verschenen, of de beide par
tijen waren ? er ontevreden 
over, en dezelvebragt groote 
onlusten te weeg. Men was 
genoodzaakt dezelve * in te 
trekken, hetwelk dit stak 
zoo! zeldzaam heeft'gemaakt. 
Hetzelve voert ten titel: Li* 
turgiasuecanée ecclesia etc., 
cuittprefatioke et notis LAV* 
HESTII Upsalensis arcMe* 
pïseopi, in fol., SloMolm, 
IS76. ••'•• 

•f GÖTHE (JoANNES WotP* 
GAN& VON), den 28 Augustus 
1749, te Frankfort aan den 
Mein geboren , de meest ge* 
achte Duitsche dichter der 
latere tijden, is zoo dikwerf 
en op zoö verschillende wij
zen voorgesteld en beoordeeld 
geworden, dat de onbevoor* 
deelde, die ai deze gevoe* 
lens en hekelingen met el
kander óverèenbrengen, en 
zich' daaruit een eigen oor
deel vormen wilde, in dé 
grootste verwarring geraken 
zoude. Deze menigte en ver
scheidenheid van lof en he
keling , deze algemeen gun
stige of ongunstige belang
stelling, welke de schriften 
van GÓ'THE in de harten van 
derzelver lezers verwekken» 
is echter zeer natuurlijk *» 

i verklaren, en dit schij»* J«'«* 
2 



308 G Ö T , 

ds schoonste, bevredigend-
ate regtvaardiging voor den 
dichter te zijn. GÖTHE roert 
al de snaren des levens aan , 
en doet zulks naar denweer-
klank., -welke dezelve in zijn 
eigen gemoed te weeg bren
gen^ daarom Vindt «lic in 
zijne schriften, zich zei ven 
«n de wereld, zoo als zij zich 
tuiten hwn zelven aan hem 
voordoet; daarom verstrekt 
ook de hekelïng zoo veler, 
legen 'hunnen wil .aan GÖTKÜ 
tot lof, en daarom zal en 
moet een ieder, die GÖTHE'S 
schriften leest, eene bijzon
dere oordeelvelling over de
zelve vormen «n hebben, —• 
.De vader van .GÖTHE, die 
een aanaienlijferegtsgëleerde 
was, liet fcrem .eenewolledig 
beschaafde opvoeding geven. 
De jonge GÖTHE ging de reg-
ten -te Jjeipzig beoefenen, 
en den doctoralen 'hoed tfce 
Straatsburg ontvangen. ïn 
1771 vestigde hij zich te 
Wetzlar, om «r bij 4e kei-
zeriijke Jcamer praktijk uit 
te oefenen. Het is aldaar, 
dat onder z$ne fcogen het 
treurige voorval plaats had., 
*etweïk hg in zijnen WEU-
ÏHËR heeft bezongen. Verba
zend was de opgang, welken 
•Ait werk-maakte, daar het da. 
^elijkbij deszelfg in het licht 
^verschijnen, in alle Europe-
•fiche talen vertolkt werd. 
Gezocht en vereerd door den 
hoogen-adel van Jhiilscli. 
Jand* -vond GÖTHE in eenen 
jongen vorst veeleer eenen 
vriend., dan eenen hescher-

merv " KARET. At/ewmnsi 
hertog van Weimar^ verbond 
hem in 1-776, onderden titel 
van legatie-raad, opeenein
nige wijze aan zijnen per
soon* Weldra: lid van'den 
geheimraad gewerden, deed 
GÖTHE met den hertog eené 
reis door Zwitserlam. la 
1782 werd hij tot den adel. 
stand verheven, en tot voor» 
zitter der hertoglïjke kanu* 
benoemd. Sedert langen tij* 
was hij .met het verlangen 
bezield', om- Italië te bezoe
ken: Mj verkreeg in 1/86 
de vergunning, ont die reis 
te ondernemen, en na dat 
gèheete'gewast doorkruis*» 
hebben, stak hij naarSmlte 
over, en keerde vervolgen» 

haar Rome terug, alwaar m 
zich hartBtogteliJk " f d 7 f 
oefehing «ter oudMenj°£ 
legde. Na verloop van *»« 
laren keerde hij eerst naaj 

zijn vaderland terug;'te"»» 
Weimr, het />«« W H'2 , «e bijgenaamd, vereen g 
omtrent dezeD tijdeenen K" ö 
van beroemde mannen i» • 
midden-. Aan derzelveïfl^ 
schitterden GÖTHE, WIE&UJ 'enSGHiMBR. Deeerstestei 
de zich -niet te vredeni va 
onder de grootste &chter 
der eeuw gerangsf 1»Kt 
worden: zijne vurige; ge'. 
omhelsde, t e ' g e l i j k é r ^ ^ 
deelen der ietterkunde, 
natuurkundige ^vff&J, 
pen, jde natuurlijke n**T«. 
en de schoone kansen. J 
dens het congres van WLgp 
wenschte 2$AvaKE0ti «" 
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te zien,, en had een mond-
gesprek met hem, dat hij 
eindigde door hem met het 
kruis van het legioen van 
eer te versieren* Daar .'Go*. 
Vim zijne pen tot aHe beden
kelijke schrijfwijzen gebruikt 
heeft, zou zelfs de lijst zg-
ner Werken* de grenzen- van 
dit artikel te buiten gaan» 
Het zal voldoende zijn alhier 
te herinneren, dat de laat
ste en beste uitgave der «o/f 
ledigeWerken van iGörcnE 
door D,B ECKERMANN bezorgd 
is. Onder het klein getal 
derzelve., dat ook in Neder* 
land bekend i s , behoort in 
de • eer»fce plaats heb «sen ti
men teele.ï.° l>v}4envahd6li 
jongen • WERTH ER f een ro
man , dié bijna door geheel 
Europa bekend is» <—• 2.p 

WitRBïM MMISTERS Leert-
juten, laed& een zeer naïve 
roman. Onder de talrijke 
tooneelknndige voortbrengse
len van GÖTHE, behooren 
vooral vermeld te worden 
Gikrz voti BERUCUISGEX , 
een geschiedkundig stuk 
naar de wijze van SHAKESPE-
ARE, ea dat een even zoo 
getrouw, als levendig tafe
reel voorstelt, van de ridder
lijke sseden van Buitschland; 
de Graaf van EGMOXD; 
IfHlGBHiAinTaurisj TAS-
so} de natuurlijke dochter<j 
J<AUSTt een geheimzinnig en 
zonderling verdichtsel, dat 
ter ontwikkeling dient van 
eene verhevene zedelijke 
waarheid j GLAVWO (waar

van BEAÜMARCHAIS de held 
i s ) , enz. enz. Het helden
dicht H'MBMAXÏT- en DORO-
xjaSAf en eene menigte ande
re. In den winter van 1831— 
1832 werd GÖTHE, ten gevolge 
éener verkoudheid ,door eend 
slepende ziekte bezocht, 
waarbij zich eene aanmer
kelijke verzwakking voegde* 
Hij was echter verre van te 
vermoeden, dat aijn ëindö 
zoo nabij was, en hij vlei* 
de zich steeds, in het voor
jaar geheel, te zullen her
stellen-. Op den avond Van 
den 21 Maart 1832, zich ta
melijk welbevindende, vraag
de» h|f naar; het .werk van 
den Heeju JSAT/VAN0Y, Zes-
tien maanden of'de revolu
tie , hetwelk hem vooreeni
gen .tijd toegezonden was» 
doch men liet hem'niet daar
in lezen;- Hij begon later in 
den avond te ijlen v doch 
scheen nog al door aangena
me gewaarwordingen ge
streeld te worden, en bleef 
in dien toestand tob den vol
genden ochtend, toen hij 
weder tot zijne kennis terug 
kwam,, eene beweging met 
zijne'hand, gelijk die-van 
eenen man die schrijft, maak
t e , die eindelijk vallen liet * 
•en zachtjes' den (geest gaf-
De buitengewone jplegtigheid 
die bij zijne begraving plaats 
had, getuigt van de hooge 
achting, die zijne land- stad
en kunstgenooten hem toe
droegen. Eene aanzienlijk® 
menigte menschen begaf « ? " 
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naar zijn huis, alwaar men 
zijne stoffelijke overblijfsels 
in eene kist ten toon ge
steld, en rondom welke 
men al de ordeteekenen ge» 
plaatst had waarmede bif 
gedecoreerd geweest, en on
der welke ook die van het 
legioen van eer, hem door 
iVvPoi,EON zelven overhan
digd^ begrepen was. Zijn 
hoofd was met eenen laau-
werfcrans gekroond. De be-
gravenis heeft op den 26 
Maart, ten vier ure 's na-
iniddagg plaats gehad; de 
Iijkkoets was met vier naar
e n uit de stallen van den 
groothertog, bespannen, e n 
de Heer SPI E 6 ÈI , , groot-
' 7 ^ h » l k van h e t V f , 
plaatse zich als vertegen' 
woordiger des vorsten, die aoor d l t s t f g e v a l z o o ' e 

was aangedaan, dat hij te 

bhjven, e n a i c h £
 n 

C r d b v a
s „ e v ï f a a d ' a a n ^ 

meit;riT^'^: 
mede de overledene begiftig 

.* 4. -i-A**'ss: 

»»«r. Bij de aajifcomst.vaa 
den Stoet aan de groot-ter-
toglijke begraafplaats, werd 
door den doctor RöHti^al-
gémeen opper-intendant van 
'de geestelijkheid, eene re
devoering 'gehouden, waar* 
na de kist in de grafstêdej 
ter z(jde van de overblijfset 
len van SCHHILER, en ne< 
vens die van den groot-her
tog KARBI. AUGUSTUS , eti 
van de.groQt-hertogin LOM-
S E , die allen vrienden van 
GÖTHE ' waren,: geplaatst 
werd. Het volgende zal het 
eenige opschrift • zjjn, !jet* 
welk men op de kiststellen 
zal: Gorus, geboren den 
28 AilgusM 1749, owrlc 
den 22 Maart 1832. D°e* 
tor ECKERMANN, die <te m t " 
gave der gezamenlijke wef* 
ken van GÖTHE bestuurd 
heeft, is thans belast met 
die van zijne nagelaten, ma- . 
nuscripten, bestaande^uitw > 
vierde deel van zijne levens* , 
beschrijving, uit eert deei , 
gedichten ; een vervolg ^ n , ! 
het door g a n s c h ^ f z°° 
beroemde dichtstuk: *>"*?• 
De episode van H ö * * ' " ' 
vroeger afzonderlijk oltf8f " 
ven i s , maakt het derdeb8-
drijf van dit phantasmagg» 
sefie drama uit; de Jf>£ 
twee bedrijven zijn in «J 
tfm 1830 en 1831 vervaar 
digd. Eindelijk belooft » « 
ons de briefwisseling 8 , 
voerd tusschen Göw» I 
den componist Z E U * 1 1 ^ 
B * r ^ « , welke, f « g 
Kfiiy»: > vooi moRP belangry zegt, veel meer belangry 
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stof, dan de onfangs uïtge» j | 
geven briefwisseling tus-
Bchen SCHILBER en GÖTHE 
aanbiedt. 

.:<5öTTI" (VïNCENTlBS LolMS-
WIÏK)» te Bolagna in Italië 
in 1664 geboren, verhief 
aich, door zijno deugden en 
zijne kunde, van eenvou-
•digen Dominikaner-monnik 
tot. de waardigheid van kar» 
dinaai.;,' BENËmeTtrs X1JI. 
Verhief hem in 1728 tot het 
purper. Hij overleed in 1742, 
verscheidene werken nala
tende, onder welke men on
derscheidt zijne Theologia 
scholastica-dogmaticu, vol
gens den geest van den H. 
THOMAS, Bologna, 16 dl.» 
|n 4.»', Venetië, 1750, 3 
dï.ft in fol. Ofschoon -de 
schrijver zéet wijdloop"ig is;, 
en hij onderwerpen behan
delt, die niet altijd belang* 
rijk zijn» wordt dit werk 
echter op prijs gesteld, om> 
de uitgebreide en gepaste 
geleerde aanmerkingen, die 
er in voorkomen* Men merkt 
nog op onder zijne werken: 
Verilas religionis CkHstia-
nm contra alkeos, poly* 
theot, enz. Rome, 1735 —* 
1740, 12 dl.n in 12.«no De* 
ze verdediging is vol geleer
de aanmerkingen en wordt 
echter weinig op prys ge
steld; 

ÖOTTSCHEI» (Jo/ANNES CllRrS* 
tOFPEri), een Hoogdnïtsche 
dichter, den ÜFebruarij 1700 

te JuditethKirchén, bij Ko
ningsbergen, in Pruis ten 
geboren V en te- Jjeipzig in 
1766 overleden, heeft nage
laten: 1*° een vertoog over 
de dichtkunde, aan het hoofd 
van hetwelke hij eene be
rijmde vertaling heeft ge
plaatst van de Dichtkunde 
van HORATIUS en hij eindigt 
elk hoofddeel met de voor* 
Bchriften van BoitEAü. —2.° 
CATO VAN UTHJA,: een treur
spel. — 3»° Eene Hoogduit-
sche Spraakkunst* — 4.° 
Eene Verhandeling over de 
wijsbegeerte, waarin de ijdel
ste hersenschimmen der nieu
we stelselvormers, als eeu
wige waarheden onderwezen 
worden. De schrijver beij
vert zich, om Iiypoihesis te 
berekenen en te verdedigen j 
waarover men Weldra niet 
hieér zal spreken, dan over 
den afschuw van het ledige 
en van de tegenwerkingen 
(antipéristases) £ een gebrek 
dat hem met de meeste on
zer natuurbesohrijvers (phy~ 
siographen) gemeen is . Men 
heeft er" tot zevett uitgaven 
van gehad, waarvatt de laat-

, Ste, is van Leipzig » 1762, 
2 d l> in 8«VD Hij heeft ook 

| eene vertaling in hetHoogd. 
: van het hoek des Geesies ge-
1 leverd, Leipzig, 1760, met 
[ aanteekeningen, die nogon-

gerijmder dan het werk zelf, 
en een en verklaarden oftgü-
dist waardig zijn. Het leven 
van ÜOTTSCtiEO is door!»*o-
NAUÖ MËWTB», in ha* 2>* 

4 ' 
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dl. der karaktertrekken van 
fiuitsche dichters» waarin 
men ook zijn portretvindtjbe? 
schreven. —- Mevrouw GOTT-
KCHED , zijne echtgenoote , 
heeft verscheidene vreemde 
schryvers in hare taal vertolkt. 
Zij heeft ook PANTBEA, treur
spel ," en Blijspelen, in 1759 
in het licht gegeven. 

* GÓ'TZE (GEORGE HENDRIK) , 
een Lutheraan van Leipzig, 
van wien er een aantal zon
derlinge werken in het La
tijn en het Hoogduitsch be* 
staan. Onder de Latijnsche 
onderscheidt men: Selecta 
eX hütoria Utteraria, Lu-
hek ,1709 , in 4.to, en 'Me-. 
Utfiemata Annaebergemia, 
ibid: 1709, 3 dl.n, in 12 Jno, 
die verscheidene verhande
lingen bevatten., welke af
zonderlijk waren in het licht 
verschenen. Hij overleed te 
Xsubeh, in 1729, in denou. 
derdom van 61 jaren, als 
opperbewindhebber der ker
ken dier stad. ; 

* Goiuz (YVES'«,) , g r a , 
ur der akaiW^ -- b veur der afeUlr. X E^ -

^ S C h a P p e n 7 t ? ; d e r K
w e -

ïn 17421 V..I* er<* t e Brest 

««ïe£rn* ?JJ w 
d ^ O z i 7 n « * V a n d e b r o e . 

^ o m e n h : i ? genten tot 
vervaardieer «*»' J I s d« 

vens van Fran&rfflen der 
FranscAe AntillUche eilan
den i zeer naauwkeurig, vol
gens de teekeningen van Nt-
cotAAS OZANNB, uitgevoerd. 
Hij heeft ook volgens VER-
NET, onderwerpen totdema-
rine behoorende, uitgevoerd. 
I*E GOÜAZ is te Par ijs in 
Januanj 1816 overleden. Zij
ne echtgenoote JOANNA 'MA-
RU en zijne schoon-zustef 
FRANCISCA MARIA OZANNE, 
beoefenden mede zijne kunst. 
Zij hebben verschillende on
derwerpen volgens VBRWT 
gegraveerd. 

f GOUDA (FKANCISCÜS VAN)» 
regulier kanon ik van Aea 
_H. ADCUSTÏNÜS , werd » na 
in het klooster van Sion bij 
Delft te hebben gewoond"» 
prioor» van dat van den H. 
MARTINUS. Hy .Ie«fito' *» 
het jaar 1520. Men heeft 
van hem een boek met W' 
tijnsche gedichten, 'en een 
ander met brieven» aaa.z?J" 
ne vrienden geschreven. Be«* 
dé zijn in handschrift. ' 

VAN)» 
schil-

«er, leefde omtrent het mid
den der 16.e eeuw. Hij was 
een leerling van MAM'NüS 
VAN HEEMSKERK. In fJne 

jeugd had hij eenen afkeer 
voor sterke dranken} J"aar 

*n meer gevordefde ja'*" 
verslaafde hij zich zoo «eer 
aan dezelve, dat zulk»• «J 
oorzaak van zijnen onderga"» 
was. 

f GOUDA (CORNKMS VAN)» 
een bekwaam portret-schu-
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f GOUDA (JOANNES VAN), 
in 1571, te Utrecht van 
aanzienlijke ouders geboren, 
begaf zich in 1588, te Door
nik, onder de Jesuiten. Ge
durende 25 jaren nam hij de 
predikdienst te Brussel en 
te Antwerpen waar. LK MI
RE zegt van hem, dat hij 
met zoo vele gemakkelijk
heid én kracht sprak, dat 
men hem den Immer der 
ketters m denjschutswalder 
CatholykenriQ&m&e* Om met 
de Godgeleerden, die steeds 
de Schriftuur in hunnen mond 
hadden , den spot te.drijven•', 
noemde hij hen Bijbeïbroe-
ders, en de vrouwen,, wei
fee de H. Schrift lazen , wer
den door hem met den naam 
van Bg bel-Zusters oiPries
teressen van het Nieuwe 
Testament- bestempeld» Hij 
overleed tè Brjissel,:"iéo 2& 
December 1630, en heeft de 
volgende werken nagelaten: 
1.° Apologia pro venerabili 
Eucharisti&sacramento etc 
1609 ::~r* 2.° Victrix tran<> 
substantiatiot:l6ll.-- 3.° 
Démoristratio < mendaeiorum 
HmaiciBoxHonmi, 1610. 
— 4.p Pro cultu et invo-
catione Sanctorum\ 1611. 
— 5.° Pro iisdem proposi-
tionibusadvergusHEXRicvM 
BOXJBORNIUM, Aposlatam 
et Ministrum Bredanum etc. 
T - 6.° Apologia pro VIII, 
propositionibus Catholicis 
FRAÜCISCI COSTERI adver-
sns HENRICUM BRAND , M~ 
nistrum Zirixaum, 1611. 

— 7*° Apologia pro consul* 
tationeJöAisfKES XJESSII etc. 
1612. — 8.° Contra UOJI 
calumniasetmendacia, 1613. 
— 9.° Explïcatio brevis 
mysterii sanctes, Eucharis-
tité, 1612. •— 10.° Examen 
de officia et authoritatce Ma-
gïstratus Cliristiani in re
bus fidei ecclesiasticis. — 
11.° Reftitatiö pugna o'bla-
tce Catholicis & quatuor 3fi-
nistris Cafoinianis Sylvca 
dusönsibus, 1630, enz. 

* GOUDAR (ANGEM) , schrij
ver en taaimeester, te Mant-
pellier, in 1720 geboren , 
was de zoon van eenen han-
del-inspecteur. Zijn vader 
bestemde hem voor dit be
roep; maar de onafhankelijk 
ke inborst van AKGELO kon 
er zich niet naar schikken , 
hij verliet het vaderlijke huis 
en ging naar Parijs, waar 
hij éenïge vrij • onvolledige 
studiën maakte. Hij las een 
aantal werken over de staat
kundige huishoudkunde; en 
daar hij met een goed ge
heugen begaafd was, bragt 
hij in zijne werken met ee-
nige geringe veranderingen 
de denkbeelden over, welke 
hij in die van anderen ge-' 
put had. Het. schijnt, dat de 
opbrengst zijner werken tot 
zijn bestaan niet toereiken
de was; hij verliet dus Parys 
en begaf zich in 1761, naar 
Londen, waar hij begon met 
lessen in het Fransch te ge
ven. Er bestonden toen*»»**8 

5'..-
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ernstige geschillen tnsschen 
den graaf VAN GÜBRGHY e« 
den ridder VA^IJON. (Zie dat 
artikel). GOOOAB liet eeni-
ge schotschriften,. nö tegen 
den.graat , dan tegen, den 
ridder in het lichtverschil 
Jienj hetwelk hem door dezen 
laatste een gehuttrdwwis* 
peltorigjchryver mletter. 
^•deed/noemen. Ondanks 
zijne liSWge en vleijendë in« 
bors tkas ^ & f t a i l J i t l 

Mngeland, niet verbeterd 
toen hy kennis maakte met 
eene nnstriss S A t u , eene 
aaer schoone wedöweeneen 

naar zgnehandaan,dieaan
genomen ; Werd; en h a ï 

^ed^-S 
•w vrouw e« v a ^ Ï T ^ 5 - ' , -
v ? " *e Voorzien* h I V ^ 1 " 
«chaltüd • S ; ' h ,eJd n»ï 

••«««• ftedeea
ntnt«din(1« 

n e wwW. eegn « 2 ' a a n 2 « ' 
aan beide mm? g e n a E"n e» 
verschafte, i l f 4 ? e , s c h a p 

ne Fransche en Ita/iaansche 
spraakkunst bekend, die nog 
gebruikt wordt» en die nem 
eenige aanzienlijke kweeke-i 
lingen bezorgden. Deze kwee* 
telingen bezochten te gehjV 
kertjjd zijn huis, en légde 
vele vriendschap voor zijne 
vrouw aan den dag. GOÜDAK 
Was te wijsgeerig, en een te 
vrolijke gast (zoo als hij zelf 
gezegd heeft) om zich over 
deze toegenegenheid onge- ' 
rust te maken; maar hij bad 
«ijne blikken eenigzinsJioo* 
ger gerigt. In tusschen, en zoo 
als hij besloten had, om zich 
de hervormer aller landen ta 
maken,, meende hij zijn ge* 
voelen over de in het be
stuur van hetkonirigrijk^"' 
pels ingeslopen e gebreken ta 
moeten bekend maken, door 
dezelve in eeh geschrift» bet* 
welk hij uitgaf, in botUm 
te Stellen; Maarditgeschri", 
maakte niet veel opgang, w* 
tusschen was GOÜDAII > J»18' 
niet te JVapeltgekomen,»'* 
als huishoudkundig schreef 
te schitteren: hij was «nee 
de zwakheden Van een be' 
roemd persoan niet onbe
kend, en wildeer gebrnï» 
van maken. GOITDAB, ba* 
zich reeds eenigzins belag-
cheiijk gemaakt, door zyne 
vreemde kleedittg, door zij"0 

houding, door zijne *er* 
waandheid en doorzijne gro
ve spotternijen. Ook waBfrff 
in alle openbare pta«»»J» 
de eerste, die men opi»erK" 
te. Hij hesocht dezelve m» 
zijne vrouw, plaatste *«» 
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aan den weg Ittogs welken 
de koning moest komen , als 
hij van de jagt terug kwam; 
en in den schouwburg, koos 
hij de loge, die regt tegen 
over die van den vorst was 
geplaatst. Mevrouw GOUDAR * 
Werd eindelijk opgemerkt, 
en het- is van dien oogen-
biik af, dat haar man in Na
pels eene groote rol speelde» 
> Hij had een paleis in de 
stad gehuurd, en een ander 
buiten; hij 'had 'een rijtuig 
en hield open' tafel;" Maar 
ongelukkiglijk duurde zulks 
niét lang; en toen mevrouw 
GOUDAR, zich verbeeldde ge» 
noeg invloed op den koning 
verkregen te hebben, kwam 
zij op het denkbeeld, om 
hem over verbetering , over 
Staatkunde en over inwendig 
bestuur< te spreken; zij kon 
gëene taal kiezen, die den 
koning; minder aangenaam en 
minder: verstaanbaar was; 
de vorst scheen echter de 
bedoelingen dezer vrouw te"' 
raden. 'Den Volgenden dag 
verscheen hj|j niet meer b$ 
haar, en den daarop volgenden 
dag liet de koningin aan GOU-
BAR geregtelijk het bevel ge
ven , van het koningrijk * te 
verlaten. Het was dus niet, 
aoo als eene levensbeschrij
ving zulks zegt, een werk 
van GOUDAR , over Napels, 
(dat daarenboven geene en
kele plaatsbeschrijving be
vat, maar over het inwendig 
bestuur van dat land han
delde), dat zijne balling* 
schap. te weeg bragt. Het 

is waar dat hij alvorens te 
vertrekken, eenengedruk-
ten brief in het licht gaf, 
behelzende de, verdediging 
van genoemd werk, opge
dragen aan den markgraaf 
TANUCCI j het is ook>waar» 
dat deze brief aan dien mi
nister lust inboezemde om 
gemeld werk te lezen, en 
dat hij het vervolgens door 
de hand van den scherpreg» 
ter liet verbranden. Het is 
omdat dit zelfde werk niet 
alléén over adminis trative 
onderwerpen handelde, maar 
eene slappe zedeleer, en aan-
stootelijke uitdrukkingen be
vatte, die zelfs den mark
graaf TANUCCI ergerden , die 
echter , niet zeer regtscinnig 
was, zoo als hij zulks door 
zijne geschillen met den H. 
Stoel bewees. GOUDARen zij
ne* vrouw reisden toen door 
Italië / maar behalve eene 
koddige houding, legde GOU
DAR , alom nog vele laatdun
kendheid , een' verwaanden 
toon en eene schampere in
borst aan, den dag. Hij ging 
naar Rome, waaruit hij ver
dreven ** werd ; van daar be
gaf hij zich naar Florence t 
alwaar hem hetzelfde lot 
ten deel viel; zich naar fi«c-
ca begeven hebbende, en 
deze republiek ook willende 
hervormen, werd hij; er •-
ven zeer uitgejaagd. Daar 
niets hem van zijne dolle 
zucht, om te hervormen kon 
genezen , wilde hij *eift'»9" 
nen- raad aan het f«w«MJB?" 
best van Yenefië, *oeBi»a*'« 
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zoo onverdragelijk in het J 
stak van bestuur, geven. Dit , 
gemeenebest, stond op het 
punt om hem. in het naauw 
te brengen, toen hij bijtijds 
gewaarschouwd werd,dat een 
f ante de -cai hem met zijne 
vrouw in hechtenis moestko-
men nemen, zich met zijne 
goederen in eenen gondel in
scheepte , die hem naar het 
Vaste land overbragt; van 
daar begaf hij zich naar Eer-
rare, vervolgens naar B<h> 
logna, waar hij weder les 
in deFransche taal gaf. Zoo
dra de , Bolonezen, van na
tuur vrolijk en hekelachtig, 
het karakter van GOUOAH , 
zijne letterkundige aanmati
gingen en. zijne middelen van 
bestaan hadden leeren ken
nen, deden zij van alle kan
ten schotschriften ophemaf-
regenen. De steller van dit 
artikel heeft er een in han
den gehad, met het portret 
van GOÜBAR , met zijne won
dere kleeding uitgedoscht en 
waarin irien noch hem noch 
zijne vrouw spaarde. Hij ver
liet Boïogna, en keerde naar 
Holland terug waar hij niet 
lang woonde. De eerste tee-
kens der omwenteling rie
pen hem naar Parijs, maar 
eerst meende bij zijne vrouw 
te moeten varU*— • 

gescheiden leefden. Votgom 
haar verhaal gafGOUMRme
nige gelegenheidstükjes ja 
het l icht, welke, hoewel 
volgens de grondregelen van
den dag geschreven, slecht» 
een' voorby gaand bestaan had» 
den; de schrijver overleefde 
dezelve niet lang, en het 
schijnt, dat hg bijna in && 
armoede te Parijs in 1701) 
in den ouderdom van 70 ja* 
ren overleed. Zijne werken 
Zijn : ï .° Pensief etc ver* 
schillende gedachten, ol o* 

te moeten v e r l a Z T e m a w i 
% ! o u d e r e f c s

h a a r J \ u S -en fin*» __, "V^as voorbii. 

verwelken. £ e " : r A - e g o n t e 

^>«e,mevro„ïr a h a a n s c h e 

leerenCe.» ^ ^ ' M 
in 7̂90 te74>m°eUel ie? 

vertoegingen over vertchil' 
lende onderwerpen) Parijs * 
1748, 1750., in 12 ,™-2* 
hes interets etc. (De foton* 
gen Mn Frankrijk limhjhk* 
grepen), 1756, Sin 12.raor 
in het Hoogduitsch vertaald; 
dit i s het beste werk des 
schrijvers, en dat eenige» 
lof van wege den criti-
eus GKIMBI heeft verdiend. 
3.° Descriptton eic, \»e" 
schiedkundige Beschrijving 
van de aardbeving van Ui^'a 
bon), 1756, in 12-"»r-f 
Discours etc. (Staatkundig 
Verhandeling, over den hoof 
handel der Engelschen, *» 
Portugal) 1756» ml2,™~" 
5.° La paixete. (De *rf 
van Europa, Aan niet ««* 
na eene lange icapenschor-
sing hersteld'worden), A»* «mg Herstem waruc/i --
sterdam, 1761, in 12 ^ 7* 
6.° Debat* etc. (Debatle»*» «• ueoais etc. \vvv<**r" , 
hei parlement van Engela^ 
over de algemeene zaken*®* 

,j| Europa), uit, het E n g ^ 
vertaald; Londen 1758, "> 

U ï2.mo,— 7," frannée «.»» 
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(Bet' -staalkundig'jaar. > om 
tot de geschiedenis van het 
jaar 1758, te dienen) in 
12.mo — 8.° Anti-Babylone > 
ai antwoord aan JVieuwBa-
hylon (VAK MONBRON) '$ Lon -
den 1759, in 12.mo — 9.° 
Ii Espion etc* {De Sine-
sche verspieder, of de ge» 
heime zendeling van het hof 
van Peking , om den tegen' 
woordigen staat van Euro-
pa te onderzoehen), uit het 
Sineesch vertaald; Keulen 
1768 ,1774,6 dl.*in I2.mo _ 
10.° Considérations etc. (Be-
spiegelingen, aver dé oorza
ken vaii de oude «wakheid van, 
iet Russische keizèrryk en 
ever dmzelfs nieuwe magt), 
Amsterdam 1772. — 11.° 
JSapels} hetgeen wat men 
moet doen, omdat land 
bloei/eüd te maken, Amster* 
dam, (Venetië) 1771 , in8.vo 
12.° -*• Plan etc. (Ontwerp 
Dan hervorming), voorge^ 
steld aan de vijf verbeteraars 
van Venetië, tegenwoordig 
belast met eene Evangelie 
scïie leerrede, om het ge-
meenehest in de vreeze Gods 
optevoeden ; Amsterdam {Ve
netië), 1775, in 18.«io —• 
13.° De la mort etc* (Over 
den- dood van Rica, gene* 
raat der Jesuiten) 1775, in 
8.vo (in liet Italiaansch) — 
14." Essai etc. (Proeve over 
4e middelen om hel tijdelij
ke gehied van de Kerk te 
herstellen), Livorno,1776, 
in 4.° (in het Italiaansch). — 
Deze twee zeer onnaauwkeu-
*ige werken, vol Gallicismen, 

schenen aan de helderziend* 
sten als bedekte schotschrif
ten toe, en tegen de Jesui
ten, en tegen de kerk zelve. -** 
15,° UEspion etc. {De Fran-
sche verspieder te Londen i 
of beoordeelende aanmerkin
gen over Engeland en de 
Engelschen). 1779, 1780, 
2 di.n iri 8.vo. — 16°Bene 
Fransche Spraakkunst, ten 
gebruike der Italianen, 1770, 
in 8.voè Al deze werken, 
do meeste voor rekening van 
den schrijver gedrukt, e n 

bijna in onze dagen verge
ten , zijn, met uitzondering 
van zijne taalkunde, slechts1 

ruwe compilatien zonder or
de, noch bepaald onderwerp, 
denkbeelden weder opwar
mende , die duizendmalen 
wederlegd waren, en nu in 
èenen hoogdravenden, en dan 
in eenen kruipenden en plat
ten stijl geschreven. 

* GOUDAR (SABA), echt-
genoote van den voorgaande, 
te Londen in 1737 uit eene 
familie, welker naam onbe
kend i s , geboren. Met Goü-
BAR gehuwd, vergezelde zij 
hem op zijne reizen, en 
deelde beurtelings met hem 
de armoede, den overvloed 
en de ballingschap. Me
vrouw GOUDAR had eene goe
de opvoeding genoten; zij 
sprak Italiaansch en Fransch, 
bezat eenig onderwijs, dat 
zij op eenen verwaanden en 
gezochten toon wilde !«*eö 

gelden. Zij maakte # •!*»• 
reizen, dank zij harm «ebt-
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genoot, "die haaireene <toij&« 
geerige vrijheid deed genie-: 
ten, kennis met aanzienlijke 
personen. Toen haar man 
haar in Holland verliet, bleef 
zij er nog eenigen tijd ;v en 
ging vervolgens weder naar 
Parijs, waar zij geene por 
gingen in het werk stelde t 
om zich met haren man te 
verzoenen, die van zijnen 
kant er ook geene deed, om 
zich met haar te verzoenen. 
Zich met een dezer onder* 
geschikte wijsgeeren, die* 
onder begunstiging-der staat
kundige beroeringen, fortuin 
zochten te maken, verbonden 
hebbende, leefde zij met hem 
op eene zesde verdieping, in 
de voorstad Saint-Antoine. 
Mevronw GIBETTI, waarover 
er in het artikel GOÏJDAR ge* 
sproken is , gaf haar een be» 
zoek, en , haar in eene bui
tengewone ellende gedompeld* 
ziende, ondersteunde zij haar 
een weinig. Deze dame haar 
naar haren toestand vragen
de, antwoordde haar mevrouw 
GOÜDAR: « Ver van dezen 
verrader GOVDAR , bevind ik 
mij gelukkig, n ben een 
wijsgeer geworden, en ik 

» « « • ouderdom (3 T 
j>5 Jaren ondï tóry W a s ' 
GOÜDAR o v ° r > - Mevrouw 
daarna, i S d * w e e i a r e n 
* " " — ' *£3' fondervan toestand T e r a n l ' J ° n d e r v a n 

n ^ « t e deel bevat 

JT personen over onbedufdenfe 
j onderwerpen» zoo als de uit* 
| spanningen van den herfst 

in Toskane; de Vastenavond 
van Napels) epz. Een de* 
zer brieven, is aan het ge« " 
tneenebest, vanLugca getigt; 
het tweede deel behelst twaalf 
andere Briev«n over ièltm 
"Haansche toon-en zanghmU 
Mevrouw GOÜDAR heeft eols 
Opmerkingen over de bijzon
derheden van mevrouw Vv-
SAüny , |n het licht gege
ven i honden, 17771 i n W . 

GOÜDESCIN (PETROS) of Gti-
DEMNUS,,een regtsgeleerde, 
in155Q te Aih in Henegm-
wen geboren, legde zich bij*1 

i zonder -toe- op de schoone 
' le t teren, en de beoefening 

der geleerde talen, onder
wees langen tijd te Meute» 
de regtsgeleerdheid, alwaar-
hij in 1586 den doctoralen 
hoed ontving, en den 18 
October 1619 overleed. Zijne 
werken in het begin afzon
derlijk in het licht gegeven, 
zijn vereenigd, en in 1685' 
te Antwerpen gezamenlijki» 
*>!« gedrukt. Dit boekdeet 
bevat de verhandelingen: l«o 
De jure novissimo. •.— *•• 
Syntagma regularttm jvri*' 
•— 3«° De jnrèjeudorum. — 
4-° De tesiamentis : snij fn' 
gitur MAxmihTAM Wl<i" 
TESOHT J. U. D. in «*^f * 
rit obitum Funebris Off*0 

habita in exequiixX&ttf 
tob. 1519. VAIBBIÜS A .N : 
DBEAS weidt zeer in de»101 

van hetzelve uit. 
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GoÜDEMK , óf • GÖÜDODW 
(PETROS) , de COBYPHEÜS der 
Gasconjer-dichters, werd ia 
1579 te Toulouse geboren > 
en was de zoon van êenen 
Wondarts. Hij werd tot ad-
vokaat bevorderd, doch. nam 
er nooit de bediening van 
Waar* Hij behaagde door zij
ne gedichten en zijne kwink
slagen aan den hertog van 
MOMTMORENCI en aan dè eer
ste personen van zijn vader--
land. Deze dichter zou zich 
hebben kunnen" verrijken, 
maar hij verwaarloosde zijne 
fortuin zoodanig, dat hij ïn 
de behoefte zoude overleden 
zijn, indien zijnelandgenoot 
ten hem niet eene .lijfrente 
toegewezen hadden. Hij over
leed te Toulouse, in 1649. 
Zijne Werken(Ouvruges) zijn 
verscheidene malen in 12.MO 
te Toulouse en eens te Am
sterdam, in 1700, in '2" dl.n 
in l2.mo met de overige 
gaskonjer-dichters gedrukt. 
Derzelver bijzonder kenmerk 
is vrolijkheid en levendig* 
heid en eene zekere onge
kunsteldheid , die in het 
Fransch zeer zou mishagen, 
maar die in het Gasconjïsch 
hetoovert. Het i s , zoo als 
een andere dichter gezegd 
heeft, een vocht, dat niet 
van vaas moet veranderen. 
Pater VANÏÈRE, een Jesuit, 
heeft niettemin zijn dicht-
stuk, op den dood van HEN
DRIK IV.,' in het Latijn ver
taald; maar behalve, dat de 
Latijnsche taal, eenigeheel
den duit, welke de Fransche 

taal verwerpt* straalt'; ©r in 
dit stuk; meer verhevenheid 
door;, dan in de,overige voort
brengselen -1 van GoüDoüM» 
Men verhaalt van GöüDotiti 
onderscheiden snedige kwintet 
slagen, koddige antwoorden, 
doormengd meteene menigte 
platte of belagchelijke kluch
ten , maar welke het gemeene 
volk hem zohder onderscheid 
toekent. [Hij was de schep
per der Languedoksche dicht
kunde, en zijne werken wer
den in het Spaansch en" ih 
het Italiaansch vertaald].' 

•f GOUDHOEVEN ( VAIERIÜS)* 
te Dordrecht in 1577 gebo
ren , volbragt ssytte «twdiën 
te Utrecht, Keulen, Leu* 
ven en Dole. Hij legde zich 
zeer toe, op de nasporing 
der vaderlandscheoudheden, 
en heeft in het licht gege
ven de Vermeerderde Hol-' 
landsche Krontfh, na dezel
ve herzien en verbeterdy en 
met verscheidene geslachtre* 
gisters, van 449 tot 1620 
verrijkt te hebhen. Ook 
heeft hij eene Geschiedenis 
en Beschrijving van Dord
recht zamengesteld,'welke 
echter niet in het! licht is 
gegeven. Hg overleed in 
1628. 

GOUDIMED (CixvDtvs),èm 
toonkunstenaar, te Besancon 
in 1520 geboren y werd i« 
1572, té Lyon door eenige 
personen vermoord, diö w** 
bitterd waren, dat fif «ö 

Psalmen va» MABÓ*-«» «*** 
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op muzijk had gebragt,"ert 
aan de nieuwe sekten ge
hecht scheen , die den staat 
verontrustten , en het bloed 
der Catholijken deden stroo
men. 

GOÜFFIER (WKAEM) , meer 
bekend onder den naam van 
Admiraal DE BoxsrivEf, 
was de zoon van WIM.EM 
GOUFJFIER , kamerheer van KA-
KEI. 'VIII. Ï uit een der oud
ste huizen van Poitou, Na 
zich bij verschillende gele
genheden onderscheiden te 
hebben, werd hij door FRAN-
CISCUS I . , als buitengewoon 
gezant naar Engeland ge
zonden. In 1521 in Frank
rijk teruggekeerd, voerde hij 
het bevel óver het leger, tot 
de herovering van Èavarre 
bestemd, en nam Fontara-
bië in. Men sprak alstoen 
over den vrede, maar daar 
de admiraal den koning be-
woog, om deze plaats, als 
een gedenkteeken zijner dap
perheid te behouden, zoo 
werd' hg de oorzaak van 
eenen voor Frankrijken Eu~ 
ropa noodlottige» oorlog» 
FRANCISCGS I. zond hem in 
1525, om het bevel over het 
leger in Italië te- voeren, 
en hij beging aldaar nieuwe 
misslagen. Hij belegerde 
MUane, doch' «west het be* 
leg opbreken j hij verschan-
sté zich vervolgens in Bia* 
grassa, en was genoodzaakt 
heteejvé te verlaten; hij nam 
de wijk naar Turin, en werd: 
in dezen door den dood van 

den ridder BAYARDJ zoo ge« 
denkwaardigen aftogt, ge
wond. BONNIVET, 'm Frank-
rijk teruggekeerd, raadde 
aan FRANCISOUS I., om zich 
in persoon naar Italië te be» 
geven. Deze togt was den 
staat zeer noodlottig. Op 
zijnen raad leverde de ko
ning, den slag van Pav'm 
De admiraal sneuvelde den 
24 Februari) 1525. BIUN-
TÓME schildert bet gelaat, 
den geest en de bevallighe
den van BONNIVET, met zeer 
gunstige kleuren. 

* GOUGES (MARIA Owsim 
DE), te Montanèan, .inlfl» 
geboreti, ontving van de na« 

, tuur eenen ongedwongen 
geest, eene levendigeverbeel-
dingskracht en schoonheid. 
In den ouderdom van 18 jaren 
naar Parijn gevoerd, trad 
aij aldaar in den echt met 
den Heer AUBRÏ, die haar 
weldra als weduwe naliet. 
Zij omhelsde met geestdo" 
de grondbeginselen der om
wenteling en baaui««e T 
gewaande voordeelen derze»-
ve ui t , in eene menigteP'»' 
katen, waarmede «j* dem«-
ren der hoofdstad optooi^ 
De hertog van Orleani^ 
Mirabeau vooral waren har» 
begunstigde helden. Men 
zag haar alsioen beproeve» 
om vrouwen-clubs in *e JrL 
lenj maar toen erb«ed'S 
wolken uit hét midde» T 
conventie opstegen, JJ* 
de hare geestdniti "li „„„ 
klaarde zich ten gunste M» 
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deri ongëlufckïgen IIODÈWIJK 
XVI., tijdens deszelfs pro
ces j en in een los stukje, 
getiteld: Les trotsvarnes etc; 
(Dé drie lijkbussen óf het 
aeildes Vaderlands), durfde 
zij den openbaren afkeer Op 
MARAT en ROBESPIERRB inroe
pen. Oogenblikkelijk in hech
tenis genomen, verscheen zij 
met inbed voor de revoluti-
onnairé regtbank, en werd 
den 3 November 1793 naar 
hetr schavot gezonden. 'Be
halve de verschillende stuk
jes • over de gebeurtenissen 
Aèv omwenteling, heeft zij 
nagelaten ;• 1.° l'Homme etcs 
(De edelmoedige Menmsh), 
een tooneelstuk in * vijf-feé-; 
drijven» en in onrijm, 1786. 
— 2.° lie Manage etc, {Het 
huwelijk van CHEBVJBIN) , 
een blijspel, 1785. »-* 3.° 
MOLIÈ'BE tij JVINOX, of de 
eeuw der groote mannen, in, 
onrijm, in " vijf bedrijven, 
1787 4.° L'Esclavage etc* 
(De slavernij der negers of 
de gelukkige schipbreuk), 
in drie Bedrijven,: in 1789 
gespeeld. — E>.° Les Vivan-
dières etc, (De zoetelaar-
èfers, of de intogt van DiT4 
MOURIEZ te Brussel), in •'vier" 
bedrijven^ 1792. —6.° OLYM* 
PE 'etc. tQvyxpïA DÉGOV' 
GÉS , gedienstige verdedig-
ster van LODBWIJK CAPET, 
aan' den president der na
tionale conventie), 1792, iii 
8.vo enz. Dit laatste werk, 
hetwelk begon haar den haat 
der Jakobijnen op dett hals 

XI. DEEL. 

te halen, • isinetVnur en wel
sprekendheid geschreven. *'" 

* GOÜGK (RiCfiASD),! eèti 
Engelsche oudheidkundige, 
bijgenaamd de CAMPDEN der 
18.e eeuw, werd te Londen 
in 1755 geboren, eij was dó 
zoon vai^éenen' scheepskapï^ 
tein, lid,; van hét parlement.' 
Hij ontving eene zorgvuldige', 
opvoeding, en zijne talenten1 

ontwikkelden zich met zulk-
j eene snelheid» dat;hij in den; 
onderdom- van 12 jareft uit 
het Fransch in het Engelsch. 
eene Geschiedenis des Bij,-' 
bels had .vertaald, in 1747 

i in fel. gedrukt, die weldra 
dftbr sene-'anidere VeHaling' 
van de zeden 'dèf Israëlitett y 
door den abt FIEÜRY , gevolgd 
werd. Hij ondernam ver
schillende reizen door de drie 
rijken, terfiasporing van oud* 

I heden. Bezitter een er aan
zienlijke fortuin zijnde, be^ 
steedde hij dezelve enkel aan 
werken van liefdadigheid. 
Onder zijne werken onder
scheidt meti": 1,° Byzori~ 
de f heden- óver dé BritscKe 
plaatsbéschfijvingt 1768, 
in 4.t°; 1780, 2 dl>in4.t<V 
— %? Graf plaatsen vati 
Groot'BHttannië', aange
wend, om'de geschiedenis 
der familien,.' der zeden, 
gebruiken én kunsten op te 
helderen, 1786—1799, 3 
dl.n in fol., met eene inleP 
ding. Dit werk heeft thm* 
den roem des schrijvers &*1 

vestigd.' —; 3.° Verstap • •»*•* • • 
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eén praektig mistaaJ, vfer-; 
sierd met miniaturen, om
trent ifcet jaar. 1429 vervaar
digd* *n dat door de herto
gin van Bedfort aan rÏEN* 
DRilc. VI* werd aangebodeny 
Londen t4794, i n ^ t o , met 
pi* :-* ;4»°, Gedenkpenningen 
van, de MmJEucpmssEs ,• 
#oningen vttn &ytiéy enu* 
met gescMedhundigégedenk* 
mhfifien v4n elk bestuur* 
1S04, «n 24 gegra-veerdé pla-s 
ten,,. door den bereemden> 
^AR-roi.oaziw 6OÜ«H Onder,f, 
scheidde aich evenzeer deor 
zijne talenten, als door de 
wijsheid zffaei: grondbegin* 
Selenj en tijdens deIVanschö 
omwenteling, verklaarde hif 
?ïch ojiefllp-iiegeti al d« de-
«vagogen van $i>land. f Hiï 
overleed in 1^9, ^ i j ^ ^ 

endheidfeuBdig© maatschap. 
PU.» besnumder van de maat-
,se4appij des Tempels, «o lid 
der koniBkl| j^ntóatóch« 
van Lêndenr. H t wg 

«anomie v a n ;ou,. $ y.*lwa(» 
f iuópiui, Uè der Aka, 

«ren si.kP.'«,/L » e n « * « * gen schiijver hadden zijn ge-

zigt-iaaqmerkelijfc itwmaktt 
i en hij was bijna blind,,. toen 
1 het gebied der lettecen hem 
j verloor* Zijne voomabtifote 
werken ssijn: iSTrüité etc. 
($exhwd,eHng MerdewMr* 

., heid\z4$?'ChHsteU^k $Qd*« 
] dienst)» naar het latijn vati 
:j GnoTius, in 12>wo. -~,2,° 

f ie* efè* (Levensbetchryvkr 
gin der•Heiligen), 2dl»nin 
4.w

f; IMBÜENGUI: heeft deel' 
aan ; dit we*k gehad-, dat 
«Jeehts eene compilatie is» 
in alle opzigten zeef bene-
den. deLeveiisbescMJïrfng*" 
der hei l igen, , door. den abt 

GocESOAtiD uit hettngel»«h 
vertaald..-- 3*-.Mt¥fi 
{Vèrmrte T*ven<k'?S. 
ving ÜwHeiligen),»in i*"*»' 
dit fis .het voorgaande werKr 
in ien zeer ****:'fjLJ 
T2^a gebragt* - 4\ fL 

Woordenboek m &****& 
1735, 2; dl^ in & ' , X 
schrijver heeft een aantal w* 
slagen v«rbeterd, en toehJJ^ 
er hem nog eefte•;*#&* 
ontsnapt; 'hij hééft «w»« 

, keJijk* artikels aan vrfl ^ 
beduidende « a n n c n . , S 
wijdpendeotnpafHjdig^ 
h«Vt feeril in « J* e n ^ , £ , 
gen. Mét tot gi<I« ^ ' S 

het licht, die ftmt 
xeUAe gebrefenheeft:* 
róorgaande.- —* ö ' .fjTjfe* 

kerkelijk »eM™"\L&L 
in 8.vo, om tot «en „ «„. 
te dienen, van die van » 
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Ï*ÏN;. Dit Vervolg is niet ge
slaagd» De ontledingen van 
de meeste der schriften, pver 
wélkë' hij spreekt, zijn al te 
wijdloöpjig. Een nog grooter. 
gebrek is', dat hij breedvoe
rige uittreksels van zedektih* 
dige werken levert, die in 
de handen van iedereen zijn» 
Hij toont zich in dezelve 
steeds een groot bewonderaar 
der JeerJingen van denJbis-
schop var»! Jperen.1 De stijl 
is daarenboven eenigzins on
beschaafd en al te woorden-
rijk. rte:(5,°. Discours etc. 
{Verhandeling over de ver-
niewmïng'der studiën sedert 
de 14.* eeiiw). Men vindt 
zulks in de kerkelijke ge- ; 

sctoiedehis van pater FABBE;, 
dien dfe schrijver veelgehol-
feii ha'd|''éw in wiens gcvoe* 
ieh«hij»'deeldei ten opzigté 
van̂  dé bullè Bnigeniïüs.-* 
7.°' DePétat etc. (Over den 
toestand dei wetenschappen 
iw Frankrijk) van den dood 
tan KARnt.'4enQrooie^ tot 
opdieuWan'kötïingRoBERT), 
173fi in ia.too. De verhan-
ideÜDg behaalde dën prijs bij 
dé akademie Van schoone let
teren. <• Zonder fcijne al te be
kende verbindtettissén met 
de leerlingen van JANSEMÜS , 
zóu de abt GOOJET bij dat 
genootschap zijn opgenomen; 
dit zegt hij ten minste in ee-
nen zijner Brieven, waarin 
men zien kan, dat het eigenbe
lang niet altijd onbestaanbaar 
is ' met dé gestrenge zede-
kunde. « Zonder aanzoek 

van mijnen kant, en zonder 
er mij van. té verwittigen, 
vaardigde zij na den dood van 
den1 abt .VERTOT, zes harer 
leden af, om de toestemming 
te vragen, van mij in de plaats 
van den" overledene te ver
kiezen. Da kardinaal ,I).B 
FüEURy maakte: aanmerking 
op mijne gevoelens, dieechV 
ter nooit anders zijn geweest* 
dan die der kerk." — 8 . ° 
Btblióthèque etc. {Fransbhe , 
Bibliotheek, ofMeschiedenit 
d,er Fran'scheletterkunde)* 

,1740, en volgende jaren, 18 
dl.n in l2.«o. De 8 eerste 
zijn herdrukt met verbeterin
gen ©n veranderingen, .en 
mén vindt' in de volgende 
bijlagen, voor de deelen, wel
ke reeds in het licht waren 
verschenen. Dit.,is™het ;be« 
roemdste wérk va&.den abt 
Gou JET; maar het zou zulks 
veel meer zijn, indien hij , 
zonder ons de! lijst zoo veler 
oude: schrijvers, en slechte 
werken op te geven, met de 
schoone dagen van den Fran* 
Schen Parnasms begonnen 
ware; indien hij de omwenr 
telingen des smaaks en der 
genie aangewezen ,r en met 
een Waarachtig, schitterend 
en vast penseel, het karak- ' 
ter der beroemdste geletter
den had geschilderd. Dit 
plan volgende, zou hij den 
lezer vele verveling en den 
schrijver vele moeite hebben 
gespaard. Zij n werk zoh tm 
einde zijn gebragt, in plaW», 
dat hij' 18 deelen he»& f«* 

2 
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Ieverft, zonder zelfs liet ge
deelte der schoone letteren 
ten einde te kunnen brengen. 
,— y.° Eene nieuwe uitgave 
van het Woordenboek van 
RiCHEiaarj 3 dl;n in fol., 
1756, met «een aantal «bijla
gen en•: verbeteringen: om* 
trent denzelfden tijd gaf hjj 
er eene verkorte uitgave in 
1 dl. in 8.vo, van in hét licht» 
— 10.o Èistoive etc. (Gfe-
•schiedemi vatbket koninklijk 
•Collegie iJan Franhryli),! 
dl. in 4H»,'. «n 3 dl.« in I2.ni£j 
een werk., vol belangrijke 
-nasporingen. — ll.a Bistoire 
•etc (Geschiedenis van het 
fameUjJk ibestuur >• van PAU-
%VS f;)^2JJ.n,in mm'o„ 1766, 
Dit is zijn laatste werk. De 
schrij ver betaalt in hetaelvje 
aah de Jesuitan niet de hulde 
van dankbaarheid, welke zij 
«chenen te kunnen verwach» 
ten van eenep door hen verhe- > 
•ven man. — 12 °̂ .Een aantal 
bijzondere Tjevensbeschry-
•vingen v,an JVICOIE, DÜGÜKT '\ 
ene. enz. — 13,° Hij leverde 
meer dan twee duizend -ver< 
beteringen M bijvoegselen. 
tot het Woordenfeoekvan Mo-
ftKBi, van 1732, de meeste 
hetBektkéljjk de sekte, welt : 
ker belangen hij bepleitte; 
hetwelk :dit„ zwaarlijvige 
Woordenjjoéjj.f . ^ &e 0üfat9 

tijdigheid van den eersten 
«Ohrijver, tot een algemeen 
gebruik had bestemd, *oteen 
werk van partijschap on een 
zaabregieter der Convulsiö-
narissen?heeff gemaakt. Met 
hetzelfile oogmerk heeft hy 

t verscheidene Verhandelingen 
aan .pater DESMOMSTS tot ver
volg op ide Jjetlerhmdigg 
Memorien geleverd;; en een 
aantal artikelsvan pater 
CERON, schrijver der Memo
rien van beroemde mnnen. 
{Men kan' over dezen«chrïJT 
,ver raadplegen., JEstui Mf 
ia mort de ïablê GoW*t 
•door DAGUES BE CliAIHPON. 
TAINE, ten vervolge op het 
Leven van NÏCOIE, uitgave 
van 1767]. 

, GoüJON (JoATSfNES)-, « e n 

beeldhouwer en bouwku«ste-
»aa r r -te Parijs in de 16. 
eeuw geboren, leefde onder 
FJUNWSCUS 1. *n HENDBÏK 
S i - e n deed door«ijnewer
kend de eenvoudige en ver» 
hevene schoonheden deroudr 
heid herleven. -Een later 

schrijver noemt hem met regi 
den CoanEGGio der èeeld-
hwwkunde. Goüjoü heelt, 
zoowel alsdezeSfihilder, *<f 
tijds tegen de »aauwke««g 
heid gezondigd; « r f 
heeft steeds de bevallig, 
den geraadpleegd.NtfJjJ 
heeft hem overtroffen* w ^ 
half verhevene figuren. «»« 
is schooner in datsoor'*™ 
zijne Soniein derheiW™ 
n'oozele Kinderenen destra 
Saint. Deni? te Pary*'JZk 
niet minder zeldzaanv w 
is eene soort van ^ J J J 
door reusachtige f°Tia 
heelden ondersteund, «' ^ 

het Louvre in de,*a!Ldt. 
Cent-Suisses gevonden « V 
SARUAZIN, een beroemd"ee* 
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houwer, hééft geineend niet 
beter'' te kunnen doen', dan 
die figuren van eenen uitnè-
menden smaak en eene be
wonderenswaardige teeke-
nihg, natéboatsèn. PERttAuïiT-
heeft dezelve doen graveren 
door SEBASTIAA» I E CLERC , 
in zijne vertaling va» Vi-
•CBBViuSf Men is van gevoe* 
len dat GOÜJON ook mede-
gewérkt heeft aan de teeke-
hing-der gesels van het ou
de Louvre, onderr HENDRIK 
ÏI* gebouwd, en wel om de 
schoone overeenstemming, 
die tusschen het beeld
houw- en bouwkunstig werk 
heerscht. £H$ versierde bet 
kasteel van Anef>, en beitel
de de schoone groep van wit 
marmer DrANA en hare Aon-
dëfti op Jagt gaande, voor
stellende» Hij werd door een 
schot uit een vuurroer gedood 
op den feestdag van den H« 
BARTHGIOMEUS 1572, terwijl 
liij op eene steigering aan 
de sieraden van het Oud-
Iiouvre werkte. Men schrijft 
zijnen dood toe, aan: eenen 
zijne bekwaamheid' benijden-
den mededinger.} 

* GOUJON (J. N, C. B . ) , 
te Bourg~en~Bresse in 1766 
geboren, omhelsde met vuur 
«Ie grondbeginselen de* om
wenteling. In 1793 tot ad
ministrateur van het depar
tement Seine-en-Oise be
noemd, werd hij kort daar
na als plaatsvervangend af
gevaardigde naar deConven-

•V 

tie gezonden» Hl)' was lid 
Van de commissie van le
vensmiddelen, voor dekrijgs-
magfci ••' Naar het - Moezel-le
ger gezonden s kwam* hij op 
den oogenblik terug, waa,r«' 
op ROBESPIERRE, met. zijne!* 
geheelën aanhang; gevallen 
was. Men vervolgde toen-
Miaa!» de oude commissie van 
algemeen welzijn-, en ont-

i sluijerd'e al derzelver misda
den, QÖÜJON wasonvoorzig-
tig genoeg, om nieteenstem-

, mig met de overige revolu-
\ tionnairen te handelen, jnet 

geestdrift nam; hij de verde
diging der beschuldigden op̂  
ziek» en wilde de memorie 
vaitdeawoestenlVlARAT regt» 

I vaardigen^, hij sprak onop-
| houdelijk te gnnstedergenen> 
i welke hij patriotten noemde ,,. 

maar die men toenmaals niet 
v anders meer kende, dan on

der den Raam van Terroris
ten?, hij' Was eindelijk de 
eenige, die zich. tegen oV 
terugroeping der afgevaar
digden , die van de partij 
der Glronde door de Man-
tagnards verbannen, over
bleven , verzette. Omtrent 
dezen tijd (1795) had Parijs. 
gebrek aan'brood; óe Ter* 
roristen waren van gevoelen, 
dat dit gebrek hun het mid» 
del zou gemakkelijk maken * 
om eenen opstand te bewer
ken. In de daad, het, ge
meen der voorsteden schoolde 
zamen, en rrok met GÖUJON 
aan het hooft! én met piek**» 
en geschat gewapend» *»#<«* 
& 
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dé conventie op. Maar daar 
de burgers zich gewapend 
hadden, zoo werden de Ja-
lcobynen overwonnen, en hun 
hoofd den 20 Mei 1795 vo. 
gelvrij verklaard. GOUION , 
die tot dit getal;behoorde, 
werd naar hét kasteel /e 
Taureau vervoerd; doch wel
dra haar Parijs teruggebragt, 
leverde men hem aan^eene 
militaire commissie over, die 
hem ten dood yeroordeelde. 
«ij verdedigde zich met vele 
tegenwoordigheid van geest. 
en toen hij zijn vonnis had 
vernomen legde hij zeerbe-
daardoi» het bureau zijn por-
tcet neder, met verzoek.dat 
zulks aan zijne vrouw mogt 
worden ter hand gestel! 
Pen trap afgaande b7agt hj 
Shverscheidenedolkgk

h
e« 

«U h a d i n z i j n e g e v a n S * 

«te zoon Wf / ! f S q i , ' 0 u d " 

e n « proza , — H ^ 6 » 
^Ven z .Tn, ,Jne T e r * * -

Souvenir, ST2 ™°r ïn d e 

*>tf fff * 3 < I 7 9 5) . 

CloüiiAHD (SIMON), te &?». 
tis, jn 1543 geboren, en te 
Geneve in 1628 overleden, 
was eerst advokaat en werd 
vervolgens predikant. £Ixj 
laakte de zucht, die de Pro* 
restanten van zijnen tijd had
den, om de geloofsbelijde
nissen te vermenigvuldigen, 
»even alsof dje, welke aich 
in het Symbolum der apos
telen bevindt, niet voldoende 
was , ofschoon dezelve zulks 
aan de drie eerste eeuwen 
<ïer kerk heeft toegeschenen," 
£ïij dacht er niet aan, dat, 
indien men zich eens van 
het ligchaam der kerk los 
maakt, men ex aan is bloot
gesteld» om dagelijks van 
geloof te veranderen, en daar
door jn het geval, om dage
lijks te verklaren, wat men 
gelooft. Eerst in den ouder
dom van 28 jaren» was «Ö 
begonnen de talen te leeren, 
hetwelk hem echter niet be-
lette, om zeer zuiver inf* 
Latijn te schrijven- ,«w" 
heeft van hem verschelde»0 

werken over de schoone let
teren , geschiedenis en we 
derleggende godgeleerdheid-
De meestbekende zijn: »• 
Zijne platte VertfH \r 
het Fransch) van SENECA' -* 
2.° Kleine Memoden ff 
de ligue, 1602, J dl.» 'J 
8.yo, Vrij belangrijk} g » 

heeft dezelve t» ?**.'*?# 
drukt, 1758, 6 dl.» » * • 
met aanteekeningen e" " -
spronkelijke stukke«< _ 
meeste zijn belangrijk5 "•* 
door sommige kan m«»DUn 
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niets teerenV — ' 3 ^ MeaueÜ 
eta* (Verzameling WK ge* 
denhmardige, gescMedem»" \ 
genrvm onzen tydU -m 4.° | 
Vértdlmg (in het "JFranSch), 
«van-het boek de Laj&i* van 
den heiljgan CÏPRIANUS.- •—• i 
S*° Onderscheidene Zedelijke 
Verhandelingen* — €»° Jtrf» • 
Hjtó»o»«! etc» {Bijlage» en | 
aanmerkelijke Veranderingen ! 
lofc ;dè.. Catalogus der getui-
gen van de waarheid *an 
FKAKCOWITZ). -;s*-- Zijn zoon j 
SIMÖN, GOUMRT , predikant- j 
*e 'Amsterdam is de schrijd; 
vee eerièr Verhandeling over 
•de: Voorzienigheid, ,1622, in 
'l&wó iüjyarioorzijnenpre-
dlkarttspost,, wijl hij (Je ge
voelens der gomariaten niet 
-vmhslsd had* 

•-•. GoüïiDWAïj (FRANOisetiff):, 
.een bekwame Engelsche taal
kundige, der 17«e eeuw, is 
bekend door een Latijnseli' 
Mngelsch en EngeltcU-lm-
'tijntch Woordenboek. De3«e 

door ROJBERTSON vermeerderde 
•uitgave, in 4.w, 1674, wordt 
op prijs gesteld.» 

* GOUMN ( JOANNES ) ^ een 
geneesheer, den 10 Febrn-
arij 1728 te Reims geboren, 
verloor, nog zeer jong zijnde, 
zijnen vader, en bevond zich 
daardoor in eenen behoefti-

Igen toestand. Genoodzaakt, 
om aich in hoedanigheid van 
repetitor, hij eenen kost-
schoolhouder te plaatsen, be
sloot hij, om sen meer winst-

•geverüï beroep f e emhelïfen > 
en hij bepaalde te diejjt einde 
zijne keus" tptdè'geneeskuar 
de» Tot doctor gevorderd;», 
aag. hij. zich niet Veel geluk* 
kiger, en in 1756, aanvaarde 
4e hij , om niet ter prooie 
aar* ellende te izijn, eenen 
hemt verschaften'hnisondefc-
wijzetspost* en werd hij te
gelijkertijd: aan de hexzi&ning 
van een- belangrijk.w«rk vèr<« 
bonden» De voordeeïen», wel
ke, hem zulks opbragten, de--' 
de» hem voor «enen. zekeren 
tijd weder ia,onbekronipen-
heid1 verkeerfcri;; 'inaar door 
het ongeluk achtervolgd-* zag 
tój ss&sh 3r«rpligt, om1 zich 
een* ïy&ente van; 6Ü0- Fran
ken te bezorgen,, zijne bi
bliotheek, uit 3,600 boek-
«deélen bestaande, teverkoo» 
pen. Ia den ouderdom yan 
68- jaren in de diepste ar
moede gedompeld,. kwam hij 
op verzoek in het letterkun
dig dépöt der straat Saint* 
Antoinei eindelijk werd hij, 
zoo als hij zelf segt, door 
éene soort van fortuin opge
zocht» In 1795 werd hij aan 
d« school van Purijs tot 
hoogleeraar van de -geschie
denis der geneeskunde aan
gesteld. Doch hij had niet 
lang genot van zijne fortuin» 
Hij had slechts drie cursus 
gegeven, toch de dood bei» 
den 28 Junij 1796 wogroaaide. 
Oiwler de door hem nagela-
lene werken, willen w | «*o-
halBa: l.9 Annalen'«te* is»tf" 
pogr«pki»ehe JmrUfien, 
4 . 
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gedurende de jaren 1760 —.' 
1762), met Koux en DAR-
<^.~2>°Abrégéetc:wer. 
korte uitgave van het Woor
denboek der'Fransche aka-

o. Memoires etc. (Zet
terkundige, critisehe, bio, 
graphische en bibliographi-
sc/ie memorièn, om tot de 
oude en nieuwere geschiede* 

-nis der geneeskunde ie die. 
jen), 1775 en 1776, 2 31 n 

{Staat der genees.,1 eeUen 
Armdkunde in Europa el 
voornamelijk in Frankrkjky, 
voor het jaar 1777, i z l 

*«*•> enz, :Goinc.,N hee f 

bische u l ttrekse
J,s en, m 

*** een even.zoo geleerd" 
als werkzaam s c h r i j d ' 

Goui.tr (dom JOANNES ) , 
werd te Para's in 1576 ge
boren, en was de zoon van 
NicoMAsGoui.tr, koninklijk 
hoogleeraar. Hij aanvaardde 
den post van advokaat, maar 
wijl bij het bepleiten zijner 
eerste zaak het geheugen hem 
te kort schoot, zoo verwissel
de hij de pleitzaal met het 
klooster. Hij werd in den on« 
derdom van 28 jaren een feuil-
lantijner-monnik en maakte 
zich bekend door zijne pen, 
Verhief zich tot d'e eerste 
Waardigheden zijner orde en 
werd overste derzelve. De 
geestdrift voor BAMAC had 

toenmaals derzelver hoogste 
toppunt bereikt. Gföütumeen-
dé deszelfs aanspraak op roem 
te moeten onderzoeken , en 
gaf in 1627, 2 dl." in het 
licht, met Lettres etc, {Brie' 
ven van PH/MRGBVS aan 
ARISTUS) , waarin hij soms 
den toon der beschaafdheid 
gebruikt, Welke in dien tijd 
vrij algemeen ingang vond, 
doch die der rede niet lot 
eer verstrekt. Het publiek 
verklaarde zich voor hem in 
dit geschil, en de Brieven 
van PaiLAncnus verwier
ven hém eene menigte lof
spraken. Men noemde hem 
niet anders dan een afgrond 
van geleerdheid, den mlli' 
*cïien HERKULBS > veriel' 
ger van den dwingeland der 
welsprekendheid, den ware» 
held en den eenigen de lau
wer s waardig, waarmede den 
overweldiger gekroond werd. 
Be prioor OGIER enl^Mox-
TE-AIGRON, waren bijna de 
eenige, die tegen hem schre
ven, en die op hem debe-
leedigirigen toepasten, wel
ke hij aan BALZAC gefgd 

had. Zij schilderden hei» 
af a l s , ••;• eenen dronk^31^' 
die dag en nacht -trit een 
glas dronk, groofer dan den 
beker van NESTOR, en ais 
eenen gulzigaard, die aeer 
smulde in de vleeschspjjsen 
ofschoon hij er frisch genoeg 
uitzag, om zich niet**1 

magere spijzen te moge» <""' 
slaan." Hatelijke persona
liteiten» even zoo w>n 8e* 
schikt, omeengeschiltever-

http://Goui.tr
http://NicoMAsGoui.tr
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effenen, als om een voordée-
Mg denkbeeld van diegene 
te geven, welke dergelijke 
wapenen gebruiken. Deze 
twist zoo. nog verder gedre
ven zijn» maar de Overste 
•Gotncu eindigde denzelven 
door zijnen dood in 1629 
voorgevallen. Men heeft van 
hem: I.° Vindiciee theolo-
gic& ibero-politicits, 1628, 
in 8.v° ten voordeele van de 
regten der monarchie. — 2° 
Vie etc, {Leven van den 
'heiligen JFnAwcisms VAN 
•SALBS), 1624, in 4.to MAR-
'SOILIER heeft een beter ge» 
•leverd. — 3.p Vertalingen 
(in het Fransch), welke niet 
meer worden gelezen. _».4.0 

Puntdichten en Latijnsche 
verzen, onder welke men 

reen drchtstdk onderscheidt, 
over de oprigting van het 
standbeeld Van HENDRIK IV. 
op de Pont-Neuf» — Zie 
BALZAC. 

* GoUPII. DE PREFELN (N.) , 
was voor de Fransche om
wenteling regter in het sche
penden» van Alengoni al
waar hij in 1730 geboren 
was. In 1789 tot de alge-
meene Staten afgevaardigd, 
deed hij zich door eene bo
ven zijne jaren verhevene le
vendigheid en kracht onder
scheiden. Ofschoon hij zich 
beurtelings aan verschillende 
partijen verbond, behoorde 
hij echter niet tot degene, 
die eene verandering wilden 
invoeren. Den 3 Septem-

V 5 

ber 1789 stemde hij er voor, 
dat men den koning eene 
onbepaald Veto zou toestaan. 
Toen de bijeenschuilingen 
van het Palais-Royal, eene 
gevaarlijke gedaante aanna
men , vraagde GOUPU., in 
•eene vergadering, waarin 
men over de middelen be
raadslaagde, om de wanor
de te beteugelen, met na
druk, dat men tegen de mui-
telingen gestrenger maatre
gelen zoude nemen, en Mi« 
RABEAU als hun hoofd aan
wijzende , riep hij uit: * Gij 
beraadslaagt, en CATIUNA 
is voor de poorten Van /So-' 
me; hij bedreigt den senaat." 
GOUPII, was gedurende de 
zitting lid van verschillende 
Commissien, en voorzitter 
van die der nasporingen, vol
gens welke men die van al-
gemeene welzijn en openba
re veiligheid instelde, die 
'Frankrijk van bloed deden 
stroomen. Hij stemde voor 
de afschaffing des adels en 
de burgerlijke Constitutie 
der geestelijkheid, en na de 
reize des konings naar Va-
rennes , wilde hij , dat de 
lijfwachten zouden worden 
afgedankt, terwijl hij door 
eene dier tegenstrijdigheden , 
welke hem eigen waren, 
met moed er op aandrong, 
dat de persoon des Vorsten» 
onschendbaar en geheiligd 
zoude zijn. Na het bestaw 
der Conventie, werd hf lid 
van den raad der vijfhonder
den, en na zijne w««e«^}ka 

I .4 
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staatkundige gevoelens aai» 
dan dag te hebben gelegd» 
door het borstbeeld van MÓN-
OFESWfiBU in de zaal te doen 
plaatsen » liet hij den 6 Mei 
1796 het besluit uitvaardi
gen, waarbij de goederen 
van de pudérs der uitgewe
kenen gesequesireërd wer
den. » Deze wet is hard* 
zeide.hij , maar onvermijde
lijk noodzakelijk; te, meer 
daar JPABIUS, een Roraeinseh 
•wigchelaar» ons leert ^ dat 
hetgene, wat tot heil der 
republiek wordt verrigt, al
tijd: onder goede voorteekens 
geschiedt*" Hij «randde ver
volgens; het .driemanschap 
van het •directorium aan, dat 
hem den rlS , f rmtid&r liet 
ia hechtenis nemen en öp 
de Ifjsf "der uitgewekenen 
plaatsen» Doch hij werd er 
kort daarna weder van ge
schrapt , en in vrijheid ge- ; 

steld, en kwam weder in 
de vergadering. In 1800 
werd hij tot regfer bij de 
regtbank van Cassatie be
noemd, en overleed ie Pa-
'*§*» den 13 Februarij 1801. 

_ -f GOURAS , een beroemd 
Gneksch veldheer, heeftzij-
•ïUHi naam, door de uitste
kende diensten aan zijn va
derland bewezen, onsterfe
lijk gemaakt. Deze onver-

Magde krijgsheld, de schrik 
der lurken, was bijna bij alle 
gevechten van den laa'tsten 
vetdeJgmgsoorlog tegenwoor
dig, en trotseerde in deisel-
ve de grootste gevaren, door 

de wakker» verdediger» des 
kruises met koelbloedigheid 
tegen den vijand aantevoeren. 
In Julij, 1824, sloeg hij met 
300 manschappen, in de om
streken van Marathon (in 
de oude geschiedenis zoo 
beroemd, door de schitte
rende overwinning, welke 
Griekenland van den inval 
der Barbaren bevrijdde), m 
aanzienlijk Turksch leger,. 
Waarvan hij het grootste ge' 
deelie over den kling deed 
Springen, en door snelle toe
ten , gelukte het hem verni' 
gens, om verscheidene gewes
ten, gedurende het overige 
van den veldtogt, voor m 
vflandelijken inval te bevrij
den. In Junij 1825, ver
sloeg hg hij -BulonayVhVfi' 
SA-PACHA * tot de onf«ettin3 
dezer door de Grieken öt-
dreigde stad toegesneld. W 
laatston maakten zich een* 
ter eenige dagen daarna »y 
verdrag roeester van dezel
ve, welk verdrag ?Ü f \0"" 
den, d o o r d e T u t k ^ b e 

zetting uit weerwraalo6 VB 

moorden, van denim»1* «J" 
zeventig Christen faffl*«n' 
door d l Tnïken Wj h.uB"ï 
intogt in Salów « g g 
In AMkagekomen, * * ^ 

de Turken, van We&ry IA\ begaf öU 
leb**' 

gen naar Ltvadte - ••*" 

bedreigd werd, '*»&£ 
zich in aller ijl over i** 

de krijgsmagt van o«̂ V_ 
scheidene d i s t r i k t e n ^ 
sterkt, overrompelde ^ 
22 November de *ur* r„ 
die zonder wantrouwend 
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\yaatts trokken, en verdreef 
hen, ïia een grootbloedbad, 
onder hen te, hebben aange-
rigt, tot aan gene zijde der 
Thermopylen. Na in het 
noorden van Jjivadië een 
klein observatie-corps te heb
ben gelaten, j)|m de Turken 
van ThessccUk'te bewaken, 
begaf hij, zich naar Salona, 
dat andermaal in de magt 
der Ottomanische troepen was 
gevallen, maakte er zich 
meester van , ep zuiverde dat 
gewest van de tegenwoordig
heid deg vijands» Toen in 
1826, OMEB PACHA, Athe* 
tie belegerd hield, trok GOU
BAS met een handvol dappe
ren , ter verdediging dier stad 
op, en het gelukte hem, 
zich in dezelve te werpen. 
Aan h^t hoofd van .«enige 
honderden soldaten, deed de" 
ze onverschrokken krijgsman 
op den 13 September onver
wachts eenen uitval van de 
Citadel, valt de legerplaats 
van OUÏER-PACHA aan, ver
spreidt de verschrikking in 
dezelve, en na een aantal 
Barbaren te hebben opgeof
ferd , keert hij met buit en 
roem beladen gèrustelijk naar 
de vesting terug. Eindelijk 
viel op denl3 0ctoberl825, 
aan dezen grooten veldheer, 
bij de verdediging der mu
ren van Acropolig, dat ge
duchte bolwerk van de on
afhankelijkheid der Helle
nen , een roemwaardige dood 
ten deel j een kanonskogel 
uit eene vijandelijke battery 
gelost, maakte een einde aan 

zijne edele- loopbaan. •, Hij, 
werd door geheel.; Grieken* 
land, «n voornamelij:^ door 
zijne wapenbroeders,,die her 
stendiglijk de getrouwe deel? 
genooten zijner pyeryïinnin« 
gen , en regtvaardige waart, 
deerders zijner militaire dap* 
perheid waren, hartelijk be-
treurd. 

••*'. GpüBcy, {N., DE) alge-
gemeen vikaris, van Bpr* 
deaux, leefde omtrent het 
midden - der 18e eeuw ,« en 
heeft zich beroemd gemaakt 
door twee zijner bij de aka-
démie van opschriften en 
schoone letteren bekroonde 
werken, alsmede door ande
re , ter verdediging van de 
godsdienst, zamengestelde 
schriften. Hij was een der 
geestelijken, aan welke de 
vergadering der geestelijk
heid in 1775, uit hoofde 
van hunnen ijver, lóï en aan
moediging toekende; hij was 
lid der akademie van VVÖM-
cy, er bestaat van hems 
J$loge etc, (bofreie van BE-
WATUS DESCARTES), 1765., 
in 8«vo; dezelve was in me
dedinging naat den prijs der 
Fransche akademie zamen-
gesteld. THOMAS,, een der 
mededingers behaalde den» 
zelven; maar de akademie 
maakte eene eervolle mel
ding van die van den abt 
DE GOÜBCX, en liet dezelve 
drukken. —- 2.° {UUt**™ 
etc. (Wij'ggeerige en staat
kundige geschiedenis tVan'de 

leer en de wetten ««» &y" 
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CURGVs), "Nancy, 1768, in 
8 V o ~ 3.0 Qtter<?*c. (Hoe 
'was de toestand der Fran-
:schen, onder het eerste en 
tweede geslacht onzer ko
ningen ?) 1769, in 12.mo 2e 
ui tg. 1779, in 12.mo. Het 
zijn deze beide laatste wer
ken, die door de akademie 
van opschriften, bekroond 
werden. — 4.° BOUSSEAVU. . 
B.) gewroken, of aanmer
kingen op de kritiek, door 
den keer LAHARPJE, en in 
net algemeen door groote 
schryvers op denzelven ze-
mml\' ïariJ* l m > inl 2%o 
— 5, Essai etc. {Proeve o-
ver het geluk) ,1777, in l2.m 
Ue^jèrtaiingwordtop prijs 

« c . [Verdedigingsrede en 
verjanngsregten van TER-
XULLTANUS), nieuwe uitgave 
met de vertaling en aanLr-kmgen, 1780, in l&mo n* 

ze .vertaling wordt zeer on 
P"J? gesteld.-7 SSttiteJl 
£ » * f ovdeverdét: 
g*n der christelijke gods-

s. ues droits etc i n„. T 

•P*r*$difVJr3L',mt een on" 

oon&l, v e r l l ' « \ n •g
J
ezond 

«yvei voor déwelver hand! 

havingê De levensbescnrij» 
vers zeggen riïet in- wê Ifcjaar 
de abt GÓURCÏ, overleed» 

GOÜRDAN, (Sraóïi) te P«* 
ry's in 1646, geboren, be
gaf zich in 1661, in de abt-
dij van den H. VICTOR , en 
leidde er een stichtelijk le
ven. Naar een volmaakter le
ven hakende, wilde hij tó 
la Trappe gaan, maar dfl 
abfDÈ RA'NCÉ, raadde hem 
aan, om zijne godvruchtige 
oefeningen in het gesticht 
voorttezetten, waarin bijzij' 
he geloften had afgelegd. Pa
ter GOÜRDAN, leefde als een 
kluizenaar en heilige in de 
abdij van den H. VICTOB* 
en 'overleed in dezelve ut 
1729, nalatende: 1.° Pr* 
Za's en Bymnussen, welke 
in verschillende kerken der 
hoofdstad en der provinciën, 
gezongen worden. —2. v(f 
vrages etc.(Stichtehjhewer* 

ken), vol licht en zalving' 
— 3.° Eene W < * * i £ 
schiedenis) in handschnttae* 
' - -- van*»»* beroemde mannen van*»7» 
VICTOR, in verscheiden au 
in folio. - 4.° Ie Sacrtfi-
ce etc. (Het eettrigd**% 
offer vdti geloof en hf'f 
hst R. Sacrament de* & 
taars), Parijs 1714, 1"? 
in 12^0 met vele zorg ^ j 
den abt VIGÜIBU, %*l*nZ 
uitgegeven, Parij* I « » ' 
12.mo8

Men heeft in irjMf 

van dien godvruchtig" 
geleerden religieus i" ... 
licht gegeven. DÜrtrtWd» 
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ke werk wordt gevolgd door 
verscheidene brieven, die 
voornamelijk over de bulle 
Unigenitu* handelen, voor 
welke hij met vele geestdrift 
bjezield was, van gevoelen 
zijnde, dat men geene enkele 
leerstellige uitspraak der al-
gemeene kerk kan verwer
pen , zonder het gehèele ge
bouw des Christelijken ge-
loofs te schokken. 

<. GoURPONsDE GrENOTJIIAAC, 
(GAIJOTTE DE) of moeder pan 
St* jüriiiiii hervormster der 
oroVvan den I?. JOANNES.van 
Jeruzalem, in Frankrijk* 
Was priorin, van hot klaos* 
ter van Beauliett» Zij werd 
in 1589* ni' eene adellijke 
en aanzienlijke familie van 
jQttefiy.&gebpren, en over
leed;in- 1618, in d*n geur 
van heiligheid. De Religi
euzen -dier;,orde, hadden eer
tijds , een rood kleed en ee-
nen witten sluijer; maar na 
de inneming van Rhodes&aot 
SOMMAN I I , in 1522, na
men zi j , ten bewijze van 
rouw, een zwart kleed, en 
eenen dergelijken sluijer aan. 

CrOURCUKS, (DoMINlCUS DE) 
een edelman onder de Huge-
nooten ,t&Mont- de-Marsan, 
in Gascogne, rustte, wijl hij 
zich; op de {Spanjaarden wil
de wreken, die eene volk
planting der Fransche Hu-
genooten, op de kusten van 
Florida, <lie aan Spanje 
toebehoorden f opgerigt, ver* 
öield hadden, op zijne kos

ten drie schepen ui t , en, 
ging in 1567 onder zeil. Hij . 
landde in Florida, namidrie 
sterkten weg, en liet al de 
Spanjaarden, welkejer zich; 
bevonden, uit weerwraak dat,; 
zij zijne landgenootenlaf har,-, 
tiglijk vermoord hadden, aan 1 
boomen ophangen. In Frank* 
rijk teruggekeerd, werd hij 
door zijne landgenooten \y,el 
ontvangen, die in hem enkel 
eenen man zagen, vol moed, 
die eenen hoon aan zijne natie 
gepleegd, had gewroken; 
maar het hof, dat toenmaals; 
Spanje vreesde» hield zich 
als of het deze onderneming 
afkeurde. De koning liet hem 
verbieden voor zijne majesteit 
te verschijnen* De koningin 
EMZABETH , beriep hem ver
volgens , om over deËngelsche 
vloot het bevel te voeren. Hij 
overleed te Tours in 1593, 
terwijl hij het bevel dier vloot 
op zich ging nemen. [De reis 
van den kapitein DJB GOVR- -
GUES, is achter die van den ka
pitein LAUDANNIKUE, gedrukt.J 

* GOURIU, (PETRUS) in 
1762, te Morestel, mDau-
phiné geboren, werd in den 
ouderdom van 17 jaren in het 
Oratorium toegelaten. Na te 
Lyon, prefekt der klassen 
te zijn geweest, ging hij te 
Effiat in Auvergne, en in 
andere gestichten onderwa
zen. Te Lyon teruggeko
men, onderwees hg er de 
wijsbegeerte en natuurkun
de, tot pp de vernietiging 
der ondemüzende Congrega-
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tiêbi «Gfedurênde' de stormen 
der ̂ omwenteling", was pater 
GOÜRÏÜ , verpligt om; zich te 
verbergen» Toen die önge-
lakkige'tgden (voorbij waren, 
veneneenhij weder te % , 
oft i al waar hij aan zij n huis 
Ier ; gaf'-i» de wis- en let
terkunde^ «n dé wijsbegeer
ten Bij dé oprigting der-zoo
genaamde 'Keizerlijke nnü 
vërsiteit, werd hij tot hoo*. 
leeraar in ,de wijsbegeerte3, 
m mt deken der ietterkunl 
dige faculteit der akademie 
van % ö » benoemd. Pater 
Gewin, ^verleed té Lyoh, 
deti5Aprill8i4. Hijheeftna' 
S^VjMmilosophieeïc, 
WeWtèegêértèdernèéuto, 
f°°*;*M zehé ontslu^ 

^ . • t o t a l e l ö k e onderwijzer» 
«Pgedragen-, en gevolgd Z r 

Kenmgen f Waarmede Vht 
^ H E e r i G o N D O R C È ï t d e S * 

dén if ver *n Aë l g * s t 5 e k * 

1721, tot Ö f c :.Bn We«* in 

rttöhtheid ' , I l ƒ« e k ? r e b ^ 
% e ï é J e h l S a iJn éJeven. 11 

Kerlr n 5 faesïaiten 4er | 
***• ^ 20«en AarisbiL f 

schop,,den heèrBBViNWMtt. 
iié, in interdietgësteld* leefü 
hij verborgen"^ zich'enkel be* 

|; ssig houdende «iet ten gunste 
der partij te schrijven, wel* 
ke hij omhelsd had, en wee* 
leed d e n l 5 April 1775 te 
Parij».: De pastoor deï ̂ ai 
röchle, Weigerde hem de 
laatste Sacramenten; dochop 

I bevel vaji: bot parlement eiï 
,: der uitvoerende.. deurwaan 
! ders, werd hij bediend. Men 

kent Van 'hem: 1." !«• 
Mruotiotl etó, (Ondemtyitig 
over dé cArMehJ&e regt» 
vaardigheid), in ' 12.m° -f 
2;° Mandement enherderlij' 
he ondertigting van denker 
F/TZ-jAMMSiBissohopwa-
Soisson» r tégen pater ÏÏsn* 

. mt BH, 1760, 7dl.ninl2.™ 
| ~3.°InsttiuUönetciGhrtf 
: teltfke iMteWng en onder* 
rigtitig), aan de fcomngifl 
van JVapèïs opgedragen, be« 
kend onder dert naam van 
CatëchiMit*, én MP"'.' 
1783 , 3 dl." iö 12.™! f 
is eene der begunstigde «Pf1* 
poppen van. dérten»™18™ 
S ek t e ,om hare dwahngf 
in het ippéhbare; onderwijs W 
verspreiden, vooral mf 
derjeugd. (Zie jóurn. *»• 

66). — 5,° Verscheidene 
iwistschriflën, tégen & b»J' 
Ie Unigehiiw. *~ 6 ' t̂* 
ge schriften tegen df?J» 
SE PBADJ». Er lijn 'Iirfj; 
die, tot schande w» 
Jtahsuhelijken geest, & w a ^ 
heid en de dwaling; d?g

nt<1« 
deloosh«idenhetge»ot'met 
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dezelfde -geestdrift bestrijden. 

JGQURNAI (MARIA, X.B JARS 
BB)IV uit eene aanzienlijke 
familie, werd te Partfs,;in 
1566 geboren* Het was in die 
stad, dat «ij MDNTAIGNE leer
de kennen. Zij bezat voor hem 
«ene bewondering, die naar 
dweepzucht overhelde. DeZe 
schrijver, een der ijdelste eï-
genbelangzoekers, welke de 
wijsbegeerte heeft voórtge-
bragt, door haren lof gevleid , 
noemde- haar zijne èoqdge-
nQotsehapS'docJrter'hTimtisik.--
tè haar tot erfgename zijner 
schriften. De geleerde talen 
waren haar, zegt nien , ge
meenzaam ; maar hebene, 
wat zeer zeker i s , i r , dat zij 
op eene lompe wijze in de hare 
schreef. Baar stijl met ou
de wpdrdjpn overladen.^ is te
genwoordig irrel cmeer ver* 
dragélijk. ;.Toen:dÊ Franscbe 
Akademie , de laai wildij ver
beteren , sprak Mejufvrouw 
GDÜRNAI luide' teg«n deze 
onderneming en men kan niet 
ontkennen, dat zij gelijk had"; 
indien men de. levende talen 
onveranderlijk kon ; maken i 
zoo als de doode, dan zon; 
men daardoor eene' «groote 
dienst aan de wetenschappen 
en letteren bewijzen. Hare 
onstuimige inborst doet zich 
gevoelen in twee hekelschrif
ten, waarin zij aan hare lui
men den vollen teugel viert. 
Dit in eene vrouw vergeef
lijk' gebrek, kan echter niet 
over het hoofd worden gezien, 
in diegene» welke steeds 

mét wijsbegeerte pralen'» of* 
schoon zij voornamelijk i a 
hét geval zijn • van töegë4 
vendbeid noodig te hebbeni 

: (ZieXA FAVETTE ,JSCJZE , enz.f 
\ Zy overleed te Pary's: in 

1645. Hare werken twétdeh 
gezamenlijk uitgegeven ih:*'9f 
dl.n* in 4.to, 1635 en 1641 ••} 
onder den .titel van Avis ete\ 
{Raadgevingen of gesóhénken 
van Méjufvrouw bs'Goum 
tiAfy*'$og heeft mén van 
haar. eene uitgave der Es* 
suis (Proeven) van MON '̂AT# 
GKE, 1635 j in 3 dl.n [Dëzel* 
ve bevat de Wande Idreefvaè 
den Heer DE MOXTAXGXBÏ 
achter welke men eene be* 
rijwde Vertaling vindt, van 
het 2.* Boek van ümjÉneia 
en berijmde Mengelingen.^ 

• GpURVILLE {JoANNESt:. HÉ» 
RAütD) i ierfa Rochefoiicanld 
den 11 Julij 1625 geboren. 
Daar * "de bêrbeft>dé ^Heiftög 
van dien naam -g*?!?fc£'ÜD. hem 
besp«urdö * zoo: natn h$ feem 
aan tot zijnen kamerdienaar, 
en maakte hem veeleer -tot 
zijnen vriend en, vertiiohwe* 
ling. :. Gedurende dert-boVlng 
der JFronde » -wasihij Iheittj 
zoó wel als den ;<Piinst;ïfcan* 
CONDÉ zeer nuttig,;<daar'llijj 
voor den laatste, deszelfa 
verzoening' met het;hof be* 
werkte. De Kardinaal 'Mi*.'* 
ZARIN zond hem vervolgen» 
met hetzelfde doel, naar d»n 
Prins van CONTI, die te Bor*-
deaux was. Jn 16S4, w«ril 
hg bij het leger van iST«/«-
loniè'tat opziener ëtt levens 

'IL 
! [fel 

i l 
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middelen benoemd. Bi) zij
ne terugkomst- te Pargsj 
liet hem de Kardinaal, die 
hem als eenen verspieder 
van. den Prins van CONTI be
schouwde , gevankelijk in de 
Bastille plaatsen; maar hij 
tterkreeg wéldra zijne vrij
heid weder. FODQQUET deed 
hém de algemeene ontvangst 
van hét hoofdgeld in Guien-
W -verkrijgen j welke hem 
eene fortuin van 1,500*000 
livres opbragt. In de onge
nade van dien beroemden 
staatsman gewikkeld, ver-
het hij zijn vaderland, en 
bezocht Engeland, Rolland 
m.Uelgië, LODEWIJK XIV* 
gebruikte hem aldaar in ver
schillende onderhandelingen, 
die wel slaagden. Hij over
leed i n 1705. Men 4 dat 
BoiiEMj 0p hem dit graf
schrift vervaardigde; 

^8?*, justement Vezmtt 
U n l a I ^ t h o m m e ™ c i e ^ e 
ü^très-bonhonnnesangö; 

wouw DE S ' ^ M e j ü f -
het ïLi.. l A BtrssiÈRE in L 9 . g e g e v e n ' * « * £ 

en 1782. "Dezelve zijn in ee-
nen levendigen, natuurlijken 
doch al* te zeer veronacht, 
zaamden en niet zeer naauw* 
keurigên stijl geschreven. 

GoussAïNviMiE. — Zie Gus-
SANVH.Ï.AN. 

GoüSSENCOÜRT (MATTHKUS), 

te Parijs, in 1583 geboren» 
begaf zich in 1606, onder 
de orde der Celéstijnen, wijd
de zich aan de' beoefening 
der geschiedenis toe, en o-
verleed in het klooster zfj-
ner orde te Parijs, in 1660. 
Hij heeft in het licht gege
ven: Martyrologium der 
riddert van Malta, Parij» i 
1643, 2 dl.", in fol., her
drukt in'1654. 

- GOUSSET (JACOIWS), een 
godgeleerde van de zooge
naamde Hervormde Goal-
dienst, te £loi*/n}6%> 
uit eene" aanzienlijke familie 
geboren, werd predikant te 
Poitters, in 1662, en ver
liet die stad, bij ^ 'ntrek-
king van het ediktvaniVa»; 

tes. Hij overleed m V f 
als hoogleeraar in de OrieK-
sche taal en de godgeleerd
heid te Groningen. *»W 
werken zijn: l.° Coffimft»" 
rit Unguèe hebraictë: o" * 
een goed Hebreeuwsch wooj 
denboek; de beste uitgavj 
is die van heipzig^riZ 
4,t°^2.°EmeWederk^ 
in het Latijn van het ^ 

desgeloofs, vandenrahbJjn 
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IZAAK ," Amsterdam , 1712, 
iii'4.t0 Dit voortbrengsel is 
zeer zwakk — 3.° Considé-
raUons etc. {Godgeleerde 
en beoördeelende aanvierhiii~ 
gen tegen het ontwerp eener 
nieuwe vertaling), 1698 , in 
12»mo Dit werk is-.tegen 
het Ontwerp (Projel) van 
KAUEL LE CÈNE (Zie CÈNE.) 
-~- 4.°, Causarum primce et 
et-, seeundarum, realis ope-
ratio, • Leeuwarden > 1716, 
in 4.« . . ,., • .* 

. GOUTIJIÈRES(JACOBÜS), ad-
vokaat bij.het parlement van 
Parijs, te C/taumont-en-Bas-
signy geboren» en in 1638 
overleden, beoefende deregts-
geleerdheid en schoone let
teren > met eenen, gelijken 
roem. 'De vrienden der oud
heid , hebben hem verschei
dene . schriften té , danken» 
aoo -alp:. 1.° De, vetere jure 
pontificio urbis llofiiCË, in 
,4.t°, 1612: een werk, waar
door, hij voor zjch zelven en 
voor zijne nakomelingschap 
den titel, van burgervan/Jo» 
me. verdiehde. — 2*° De of-
ficiis domus AUGUST.® pu-
blices et privateB, in 4.W, 
Parijg, 1628 , en in 8.vo 
Léipzig , 1672. Dit • onder
werp wordter met vele schran
derheid in behandeld. —3.° 
De juree Manium, Leipzlg, 
1 6 7 1 , in 8.vo _ 4.0 T w e e 

kleine Verhandelingen, de 
eene De orlitate toleranda, 
•en de andere La?ts cescilatis 
enz. GOUTIÈRES vervaardigde 

X I . DEEL. 

ook Latijnsche gedichten, en 
deed zulks wel. Er straalt 
vuur en nadruk door in zijn 
stuk getiteld: Rupella capta, 
Pari js , 1628 , in 4 .» De 
schrijver droeg hetzelve op 
aan den kardinaal van li l-
CHEIiIEU. ' ' 

GoüTHOEVEN. —» Zie GoUD« 
HOEVEN. 

* GOÜTTES (JOANNES IiODE-
WIJK) , te Tulle, in 1740 ge
boren , diende gedurende ver? 
scheiden jairen in een dra
gonder-regiment , en omhels
de vervolgens den geestelij-
ken staat. Hij .was pastoor 
van Argilliers, in het d i 
ocees van Beziers, tijdens 
de beroeping der algemeene 
staten, in 1789. Tot die 
vergadering -afgevaardigd, 
voegde hij .zich bij de partij 
der, revolutie, en trachtte de 
volksgunst te winnen , doDr 
zijne hervormings- en bezui-
nigings-ontwerpen. Hij vaar
de heviglijk u i t , tegen de 
rijkdommen der k e r k , en 
stemde er voor, dat de gees
telijke goederen ter beschik
king der natie zouden 'wor
den gesteld, er echter bij 
vragende» .dat de pastoors in 
vaste goederen zouden wor
den begiftigd, hetwelk hij 
echter niet kon verkrijgen. 
Hij -stemde voor de invoering 
van' het papieren geld, en 
ondersteunde in het algemeen 
"alle nieuwigheden. Na voor 
de burgerlijke constitutie der 
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geestelijkheid gestemd te 
hebben, werd hij tot consti
tutionele bisschop van het 
Dep.c Saóne-et-Loire veiko-
aen. Maar de opoffering j 
welke hij aan de revolution-
rraire zaak had gedaan * kort 
hem niet redden» Als ko-
ningsgezinde en alsdweeper 
aangeklaagd-, • werd hij in 
hechtenis genomen, en naaf 
de conciergerie van Para's 
gëvoerd'J én nö ; gedurende 
langem tijd in èie gevangenis 
aan al de gruwelen der «I* 
lende te ssijn blootgesteld, 
werd hij voor de revolution* 
naire regtbank gevoerd, drift 
hem den 26 Maart 1794 het 
Bchavot de*d bekföhmefl. Hij 
heeft eenige'sèlïrifteW nage
laten; l.* Exposé è<tc,(Ver' 
toog mér de ÓÉrgsfiyAe con
stitutie der geeMeMjkJisii, 
door de tot ée • nationale \ 
vergadering qfgèvaardigda 
Bisschoppen), 1790, in 8.vo 
<3OUT*ES was de voorname j 
ontwerper van dit stuk {% 
— 2.° Discmr^eh. (Rede
voering over ket verlioopefi 
mn geestehj'Ae góéderen), 
den 12 April, 1790 iritge-

sproken* in 8.vo — %°lHt* 
cours etc, (Redevoering ove* 
hét invoeren van papieren 
geld}* den 15 April 17§0 
uitgesproken, in 8 vo. ~.4;« 
Theorie etc* (Bespiegeling. 
Over de intrest'van het geld, 
uit de grondbeginselen ««» 
het éatuurregt, dèr- godge* 
leerdheid en staatkunde mt* 
faendy >tegen hit midndk 
des téoe&ers), 1780, irtW.m 

Ï782i zèlfda formaat. Kt 
zijn de grondbeginselen* door 
den Heer TUKGOT, in eene 
den staatsraad aan/?fiWflna 
meiriorie, ontwiftfeefd. U" 
pastoor CtOUTTES werd zelfs» 
naar h«t schijnt, door die» 
regtsgèïcerde geholpen. 

©ÖtTVEST »E M.4ÜBBRT (JO-
%mm HENDRIK), teBo**» 
i ^ 1721^ geboren, is even? 
eëer.bekend doo*#»e;**-
gevallen als Joor *ff» *T 
ten. Menfeaghemac^ 
tsenvöïgefrd 'als capucijfl^ 
afvallige setirefaris des «o 
*>ing s4h Polen,m^ H I H daarna zag wen h«" 
W*<fe* in zijne orde treden* 
deaelvé andeïmaal verlatenr 

« i (®a.rt£ *£*•* fiet vereren ***&$££ 
geestelijkheid^êct'f^H™*1^ «* «* c o n S ^ l t 
vaardigt B L f c ^ tot *» Nationale vergadró^%L 
bishop £nvTm)' Be Reer DB BoninU^ *# 
hlaring, iT^T**'-™** mei het oMwerpen **"%£ 

»ie«m SgL** he\ » W*«r tm hit ilfi * 'l £ 
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oni een e niéuwe loopbaan van 
zonderlingheden en eigen
zinnigheden te bewandelen, 
en eindigen Met te Allona, 
in 1767, als Protestant te 
sterven. Men heeft van hem 
verschillende schriften, in 
welke alle een zonderlinge 
geest doorstraalt, die al dé 
omwegen der staatkunde 
schijnt doorgrond te hebben, 
die imst loosheid opmerkte , 
maar dië met meer levendig
heid en kracht, dan met zui
verheid éri juistheid schreef. 
Dé voornaamste zijn: 1.° Ëie 
Testament etc. (Het staat
kundig Testament van den 
Kardinaal AtihÈROiti)\ in 
lQ.mo, waarin vele denk* 
beelden, over de zoo wel 
Ware als ingebeelde misbrui
ken, die in Spanje heersch-
féri ',, 'voorkomen ; MAVBÉKT* 
was een niét zeer Veilige 
regter in Bat stuk. ~ - 2 . ° ' 
Testament'ete,; (Staatkundig 
Testament vaU WALPOX.E) , 
hetwelk minder is< dan dat 
van AiBBRoNi'. — 3.° His-
toire etc. (Staatkundige Ge* 
schiedenis dèr eeuw), iri 4.t», 
1757: een boek, dat veel 
opgang maakte, doch waar-
Van de schrijver slechts dé 
fWee eerste deelen in het 
licht gaf. — 4.<> Verschil
lende losse stukjes, als: de 
Beroemde Boer, de Vriend 
der Foftuin, EPHiiAm\ ge-
regtvaardigd, enz. — 5.° 
Een geschiedkundige MER-
CVRIVf. 

W 

•f GöuvioN'SAjNtf̂ CyR. — 
Zie SAINT-CYR (De Graaf L . 
GOÜVION). • 

1 GOUYG (THOMAS), een Je-
suit, te Dieppé in 165Ö ge
boren , zeer ervaren in do 
wiskunde, werd in 1699 tot 
lid der akadeuiie van weten
schappen aangenomen. Dit 
genootschap stelde veel be
lang in zijne kunde. Hij 
overleed te Parijs', in het 
professie-huis der Jesuitcn, 
in 1725. Ziji) voornaamste 
werk "heeft ten titel: Obser» 
vations etc, (Natuur- en wis
kundige waarnemingen , om 
tér vérhetering der sterre
en meetkunde te dienen, door 
de vaders Jesuiten, missi
onarissen , uit Siam, aan 
de akademie van wetenschap* 
pen van' Parijs gezonden), 
mét aanmerkingen en aan-
teekeningen vol geleerdheid, 
Parijs , 1688 , in 8.™ , en 
1692, in 4.to [Hij was de 
geleerde, en vijf levende ta
len meester}. — Men moet 
hém hiet verwarren met zij
nen landgenoot GOUYG DE 
LÓNGUEMABE, in 1715 gebo
ren , en in 1763 overleden, 
griffier van het bailliuwschap 
Van Versaillesi van wiener 
bestaat: 1.° Dissertations etc. 
(Verhandelingen over de tijd
rekening der Merovingische 
koningen, sedert den dood 
van DAGOBEBT I.\ , Parijs, 
1748 — 1756, m 12.»»;— 
2.° Dissertations etc, (Ver' 
handelingen over punten w 

2 ••• - * 
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de geschiedenis der kinderen 
van CLODOVMÜS 1.), 1744, 
in 12.™ — 3.° over 
den toestand van het Sois-
sonnesche, onder de linde-
ren van CjCOTAnrvsL, 1745, 
in 1 2 . M O _ 4 . 0 . . . , over de 
oude geschiedenis van Frank
rijk, 1756, in 12>» 

GOUS! ( FBANCISOÜS DE I A 
BOUM-AYE L E ) , uit eene a-
dellijke familie te Bange in, 
Anjou, in 1610 geboren, 
doorkruiste een gedeelte der 
wereld.. Van zijne eerste 
reis teruggekomen,.. scheen, 
hij zoo mismaakt, dat zijne 
nioeder «elfs hem niet wilde 
herkennen. Hij zag zich ge» 
noodzaakt, een proces aan-
tegaan, ten einde zijn eerst-
geboorteregt te bekomen. 
Eenige jaren daarna werd 
hij in hoedanigheid van af
gezant , tot den Grooten-Heer 
en den Grooten-Mogol ge
zonden ; maar! hij overleed 
op die reis in Perzië, aan 
eene heete koorts, in 16S9. 
Men heeft van hem zijn reis
verhaal tot in 1650, 'in 4.io, 
dat hij in 1053 in het licht 
gaf, en dat in 1657 in het
zelfde formaat herdrukt werd. 
Deze uitgave is verkiesbaar 
om hare naauwkeurigheid. 
Er komen belangrijke en ee
nige yalsche zaken in voorl 
De stijl is daarenboven zeer 
onnaauwkeurig. 

<3OVEA (JACOIWS BE) , of DE 
GOVEANUS , van lieja in Por
tugal, was principaal van 

het collegie der H. UABBA-
K A , te Parijs. ,Hij voedde, 
er drie neven op,, Me zich 
beroemd maakten door hun-* 
ne kunde. MAUTIAMS- BE 
GOVEA , de oudste der drie. 
broeders', werd een goede 
Latijnsche dichter, en gaf 

IJ te Parijs eene Spraakkunst 
dier taal in het licht. — AN-
TONIUS DE GOVEA, de jongste 
der dr ie , was ook de be* 
roerudste (z ie het volgende 
ar t ikel) . ANDREAS p* GO
VEA, de tweede, werd inde 
plaats van zijnen oom» tot 
principaal van het collegie 
van de H.BAKBARA benoemd. 
Zijne verdienste deed hem 
naar Bordeaux beroepen» o™ 
eenen dergelijkon postinnet 
collegie van 'Quienne uitte-
oefenen. Hij begaf zich der
waarts tot in 1534, « J J f 
toefde aldaar tot in 1W*-
wanneer JOANNE* *"•»••'••.•" 
ning van Portugal}M J 
zijne staten terug n a P ' j j e . 

aan 
ÖOVËA 

de oprigting van een 
gie te Coïmbra, f"' 
dat van Guietme. , 
nam met zich . naar rorj* 
gal, BUCIIANAN, ««0 0 C ' " ' 

G Ü B B E N T E , V I K E T , ^ £ : 
JÜA COSTE, TEVIUS en MSN 
DEZ. Al deze geleerden W«B 

ren zeer in staat, om. 
jeugd te onderwijzen. I» 
oiiAMAN had zijne neig inë' 
de nieuwe d « « " « j j i j 
niet aan den dag £ ? ' " % 
Hij overleed te Coï*»*.1, 
1648 in den ouderdom wu 
50 jaren. Hij I f* D 1 £ 
drukken , maar ZJ.I"6 
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Scwaamheid voor de opvoe--
ding heeft hein eenett be
roemden naant verworven. 

GOVEA (ANTONIUS DE) , de 
zoon van een' Portugeschen 
edelman i a 1505 te Bejagts* 
boren, volbragt zijne studiën 
té Panty's,, oncjer tóezigt van 
zijnet! oom, in het vorige 
Artikel vermeld. Hij onder
wees ; met roem de regtsge-
leerdheid te• Touiouse, Va* 
ience," Avignon, Cahors, 
Grenoèle, en eindelijk te 
Turin j werwaarts hij door 
PHIMBËRX , hertog1 van Sa-
moye', beroepen was* Hij o-
verleed aldaar in 1565 , al» 
raadsheer van dien vors t , 
den roem van een' der be
kwaamste regtsgeleerden, en 
geleerdste ietterkm?.digen zie
ner eeuw nalatende» Zijne 
regtsgeleerde werken,'* zijn 
door hem zelvèn, te Lyotv\ 
in 1562, gezamenlij k in 1 
di j in fol. uitgegeven* Zij
ne schriften over de schoo-
né letteren zijn; 1.Q Twee 
brieven methatijnsehe punt
dichten t Lyori, 1539. —2.° 
Uitgaven van VincitiUs en 
TERENTIUS, volgens oude 
handschriften verbeterd, en 
met aanteekeningen verrijkt. 
— 3.° Een Commentariutn 
op de Topica van CICERO, 
Parijs, 1545, m 8.vo, her
drukt- in 1554 met de Com-
mentariën van Boëxius, Vi-
SOEIÜS enz. De abt ö'Oisi-
TET spreekt er met lof over 
In zijne voorrede van de schoo-

fte uitgave der werken van 
dien vader def Romeinsche 
welsprekendheid. — 4°. Va* 
riarum leetiotium libri duo, 
in fol., ; Keulen, 1575. Al 
dé werken door GOVEA in het 
licht gegeven, zijn in 2 dl.11 

in fol. gedrukt, Rotterdam, 
1766. Hij liet eenen zoon 
na (MANFKED), die zich in de 
schoone letteren en in de 
beide regteh onderscheidde , 
en-, die eenige werken heeft 
geschreven. Hij overleed in 
1613,"als staatsraad aan het' 
höf van Turin. 

<f GOVERT met den hult: 
— Ï5ie GoDEFRimjs. 

GOWRI (de Graaf), een der 
grootste Heeren van Schot
land; werd met verscheidene 
zijner broeders, onder het be
stuur van JACOBÜS V I . , te* 
3 

GOWER (de ridder J O H N ) , 
in 1320 geboren, en in 1402 
te Londen blind overleden , 
wordt voor den oudsten schrij
ver gehouden, die in het En
gelsen geschreven heeft. Men 
heeft van? hem een Engelsch-
dichtstuk: De eonfessione 
amantis, Londen:» 1532, in 
fol; De eerste uitgave i s 
van het jaar 1483. TOM>' 
heeft in 1810, 1 d l . , in S.vó 
van 503 blz.n in het licht 
gegeven: llluslrdtions of 
the • life.} enz; {Ophelde
ringen over het leven en de 
werken van ÜÓWER en 
CIIAVCER, enz.) 
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gen, |iet einde de? zestiende 
eeuw ten dood gebragt. GKE-
GORI JE^ETHI en andere Protes
tanten verhalen, Jat hij te
gen den koning in eene za-
menzwering was getreden, en 
haalt te dien opzigte geheel 
zonderlinge omstandigheden 
aan; maar hun verhaal, in 
bijna alle Woordenboeken af
geschreven .,.is slechts een Ro
man, zonder wezenlijkheid en 
zelfs zonder waarschijnlijk
heid, gefabriceerd , om het 
gruweljjke der wreedheden te 
verzwakken , jegens eene be
roemde familie gepleegd, wel
ker èenige misdaad hare ver
kleefdheid aan het Catholijke 
geloof was.' HÜME, over de 
gewaande bevrijding vian JA-
COBUS sprekende, bokeBt,dat 
dezelve die bittere omstan
digheid had, dut de geestelijk 
hen in het aangexigt van dien 
vorst Volhielden te betuigen, 
dat niemandtegen hem inza* 
meniwering was getreden* 

om hè», ,i; v e e l wjdroeg, 
^oen v rfcS2„ a a r d i«h e i d *è eelnk i, . {]S£n» w^s het gejiiu, hetwelk -ha h*J 

eenen eedm^i- i a " ' o m 

Modes %*',dle>teiland 
^ o t t e v ^ ^ S v a n d e 
Paard,- h e"S";d^Imatig 
gen «hoofd i«„ n *JJn s , a«* 6 «oow lange ooren, met 

een met Schelpen be*etvel 
bedekt; zijne vierpooten ge
leken naar die van eenen 
krokodil, en zijn staart maak
te verscheidene kronkels o-
ver zijn Jigchaam; hij liep * 
voegt men er bij, al klap-; 
wiekende, en met een ver--
schrikkelijk gehuil, vuur uit 
de oogen werpende, Geea 
ridder had het eiland van dit. 
gedrogt kunnen bevrijden, 
en alle waren er bij omge« 
komen,; het was zelfs op 
doodstraf verboden, zulks in 
het vervolg te beprowen. 
GOZON durfde zulks echter 
ondernemen, en hij slaagde 
er in. Deze ware of val-
sche geschiedenis, is nog 
op óudebehangsels afgeheeld; 

maar men ziet er ook de lot
gevallen , van THESEÜS en 

ij HBRKÜLES in, Hetgene, wat 
I dezelve verdacht moet ma
il keft;, is derzeiver volkomene 

overeenkomst niet die w"1 

GILLIS, DE CHIN (zie dat ar
tikel). Men weet ook, dat 
deze draken, die de oude 

„ beeldhouwers en schilders, 
naast de heiden plaatsten, 

" enkel de zinnebeelden van 
eenige plaag zijn, waarvan 
zij hun vaderland hevjl" 
hebben , en dat men in «• 
tere tijden, op die oude stand* 
beelden of schilderstukken 
wonderbare geschiedenissen 
heeft gebouwd. De oorlog, 
de pest, de hongersnood i 
de ketterijen, de ver^fj 
ting van insekten, w" , 

H dieren, enz. dat alle» *et* 
1 door het zinnebeeld eene* 
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slang of MW 4raaks afge? 
beeld, Inlusscheh , schij nen 
deredenen, welke men in 
het woordenboek van Giwu« 
FËPJÓ vindt, de waarheid 
dezer geschiedenis te beves
tigen. Wat hier ook van 
wezen woge, GOZON bekleedt 
eenen aanzienlijken .rang in 
de geschiedenis van <Matta. 
Hij overleed in 1353, om 
zijne deugd en zijnen moed 
betreurd. Men etste, zegt 
men\, op zijn graf: iDraco* 
nis extinctor {Verdelgerivath 
den •draak). Hij sprak de 
Provéngaalsche taal. Men 
kan de bijzonderheden van 
dezen strijd zien in de ge
schiedenis van Malta, .door 
den abt VERTOT , 2fi <Ü. blz. 
192. Pater KIKCHER levert 
er in zijne Mund»Subt. ee-
ne schilderachtige en hoogst 
belangrijke beschrijving van. 
Pater ScHOTT spreekt er ook 
over in de Mirabilia natu-
toe et artis. 

* Gozzi (de graaf KABEL)» 
te Venetië in Januarij, 1720 
geboren, is een der vrucht
baarste schrijvers van Malie' 
geweest. Hij verklaarde den 
oorlog aan de tooneelkundi-
ge voortbrengselen van GOD
DOM en den abt CntAiu. Goi,* 
BONI wilde de zeden verbe
teren , door de ondengd in 
een belagchelijk licht te stel
len. 0e abt CIIIAIU legde 
zich voornamelijk; qp de. bc-
rijming toe. Daar Gozzi ee« 
»eo geheel tegenovergestel

den weg insloeg, ontleende 
hij de onderwerpen zijner 
stukken, uit tooververtellinT 
gen, welke hij onder deu 
naam van Fiabe ten tooneele 
deed voeren. Ondanks het 
benzebachtige dier onderwer
pen, gelukte het hem steeds, 
om zijne stukken belangrijk 
te maken , en men bespeurt 
in dezelve, eenen ongedwon
gen en sierlijken stijl, en 
vrfl dikwijls boertige toonee-
len* Men onderscheidt voor
namelijk onder zijne stuk
ken : L'amour etc (De lief
de der drie oranjeboomen); 
he dame etc. (De vrouwe" 
lyhe slang); he monslre 
bleu {Het blaauwe gedragt) 
enz. Gozzi heeft verscheide
ne stukken naar het Spaanse!» 
gevolgd, en uit het Fransen 
de Fayel van ARNAUD ; de 
graaf van, Jfcssisx van THO
MAS CORNBIIILB ;, en GOSTAAP 
VASA van Awexis PiaoNverr 
taald. Hij heeft ook eene 
zeer goede vertaling geleverd 
van 4e Art poétique van 
Boir.EAU, met aanteekenin-
gen, waarin hij verschillende 
stukken., uit HORATIUS ont
leend, aanhaalt. Nog heeft men 
van hem drie dichtstukken : 
L'entraziows Mar firn bizar-
ra; De Ka&HUaanschemaag» 
denrooff en een hekeldicht, 
La Tartana enz. Zijne wer
ken zijn te Venetië'm 1773,8 
dl.njn 8.vo, gedrukt. De me-
moriën van zijn leven kwamen 

„ te Venetië, 1798 in het licht. 
I Gozzi i» ia 1804 overleden 
' 4 . 
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GRAAF (REÏNIÊS ÖB), een 
Hollandsen geneesheer y te 
Schoonhoven in 1641 gebo
ren. Zijn vader had zich 
door verscheiden e < waterlei-
kundige werktuigen beroemd 
gemaakt: de zoon werd zulks 
door eenige ontleedknndige 
ontdekkingen. Na te Ley' 
den en in Franirp'A gestu
deerd te hebben, begaf hij 
zich naar Delft, alwaar hij 
in 1673 overleed. Hij had 
zich in eenen weiniggevor
derden ouderdom, door ge
leerde wérken eenen gröoten 
roem verworven: l,°l)esuc-
co puncreatio, Iteyden, 
1664, in 12.150j en in 8,vo, 
1671. — 2.° Devirorutöor» 
ganis generaiioniinservien» 
tibns, Rotterdam, 1668 en 
3672, — 3.° Een dergelijke 
verhandeling: De mrtliernnt 
organis, Leyden, 1672, in 
8.vo. Hij beweert in deze 
schriften, dat alle dieren 
derzelver oorsprong uit eije* 
ren trekken. Voor hem, h'ad. 
STENO beweerd, die ejjeren 
gezien te hebben, »EGRAAF 
betwistte liem dit voorregt, 
SWAMMERDAM maakte aan
spraak op dezelfde ontdek» 
king; maar het schijnt, dat 
er geenc reden bestond, om 
er over te twisten. VAUS-
NIERI deze gewaande eijeren 
onderzoekende, heefterfcend, 
of gemeend te erkennen, 'dat 
het enkel de verzamelplaat
sen van een bevruchtend 
vocht zijn. Wat hier ook 
van wezen moge, het stelsel 
Van de eijeileer heeft 

groote 

voorstanflers gehad, en wordt 
«og niet algemeen verlaten, 
ondanks de onoverkomelijke 
hinderpalen, welke men aan 
dezelve in den weg stelt* 
zoo: weLals aan die van an-
dere natuurkundigen, welke 
zich bezig houden, met het 
verklaren van een geheim, 
dat, volgens het oordeel der' 
grootste geleerden, nimmer 
van den sluijer zal ontheven 
worden, waarmede de Schep
per der natuur hetzelve om
wikkeld heeft. Men kan 
over dit onderwerp raadple
gen de Wijsgeerige Cate
chismus , 1 dl., N.° 62. (Zie 
KÏRCHER — A — LEEUWEN* 
HOEK, MÜÏS enz.) Al <la 
werken van DE GBA AF ,, wer* 
den gezamenlijk teJbeyden 
uitgegeven, Ï673 en 1705» 
in S.voj Amsterdam. 

GRAAF (NICOIAAS VK), om- -
trent het midden'der zeven
tiende eeuw in Holland ge- i 
boren, legde zich op de be
oefening en de praktijk oer 
heelkunde toe. Hij imW 
reizen naar üeOost-hfff 
en overleed in 1687. Er be
staat van hem: VoyageselC' 
{Reizen naar; de Oost-M' 
dien, met een belangrijn 
verhaal van de stad Batavia > 
en van de zeden en den Mi'*, 
del der Hollanders inifw 
gevestigd), 1703, i» ^ 
m hetFransch vertaald, ƒ*» 
sterdam, 1719» in W-' 

f GRAASBEEK(JOOSTVAN), 
een broodbakker te Br*"»* 
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ènV door den* flagelijkstehen 
pnigang, eeök zeergemeen
zame vriernd» vari ADRIAAN 
BROUWER J «ij waren als broe
ders met elkander:; zoo dat 
in 'den drinkwinkel, daar de 
«ene was,; de , andere ook 
-werd gevonden* ZoodraJoosT 
zijn brood hai"gebakken, 
•was bij bij BROUWER , wel
ken hij, onder het smook en 
van een pijp» enbëtdrinken 
van «en potteke bier,- gezel
schap hield, tot dat deze zijn 
werk 'had . verrigt: *; waarna 
zij! te zamen naar de kroeg 
gingen, om te drinken, of 
Seze of gene pots te verrigr 
ten. JOOST, die een' ver-
nuftigen geest bezat» vatte 
insgelijks, door den tijd, 
het penseel bij de hand. 
BROUWER gaf hem eenige vas
te : lessen,: en wekte daar
door nog meer/zijnen schil-
derlust. Hij maakte zulke 
goede vorderingen,' dat BROU
WER zich zelven in JOOST, 
als in eenen spiegel kon zien; 
beiden werden eerlang even 
slordig in leven, drinken, 
potsen maken en schilderen; 
zoo dat de eene in den an
deren volkomen en in alles 
genoegen nam. Doch al wat 
JOOST schilderde, was niets 
dan vuiligheid: dobbelaars, 
bordeelloopers, 1 uizenknip-
pers, en andere onderwer
pen, die grappig heetten. 
Er wordt van hem verhaald, 
dat hij, vermoedende, dat 
zijne vrouw een' anderen man 
liever zag dan hem, daarvan 

W 

op deze wijze de proef nam. 
llij trok zijn wambuis open , 
en beschilderde zijne blooté 
borst, als of hij zwaar' ge* 
wond was; voorts zijne lip
pen en wangen met eene witte 
doodkleur bestreken hebben-
de, maakte hij een naar ge-
luid, terwijl hij uitgestrekt 
op den grond lag. Zijne 
vrouw daarop toeschietende, 
maakte een groot misbaar, 
en viel huilende op hem ne
der , meenende, dat hij dood 
was. Toen rees hij over 
einde, en sprak: nau gij 
zottinne, houduw hakkus : 
i/i zie wel, dat gij mij lief 
hebt f ik ben niet dood. Meer 
soortgelijke kuren ving hij 
aan. Op meer dan op eene 
wijze heeft hij zich zelven 
geschilderd: zoo dat zijn gan
sene leefwijze in zijn afbeeld
sel te zien was. 

•f GRAAT (BAREND) , ins
gelijks een beoefenaar van 
de edele schilderkunst, doch 
op eene gansch andere wijze 
dan de zoo even gemelde. 
Op uen 21 September 162S 
Werd hij te Amsterdam ge
boren. Nadat zijne moeder 
hem in zijne eerste kindsch-
heid liad opgevoed, nam hem 
zijn oom, die een fraai schil
der van beesten was, en in 
de wandeling meester HANS 
genaamd werd, in zijn huis» 
Deze een' groofen geest en 
natuurlijke zucht tot de kamt 
in hem "bespeurende, .besloot 
zijner neigingen bot •**-*>** 
5 
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verbeelding te boven? JVa! f r ' Ï T ^ ^ j 8 * ^ ' 
derhand a!n het schHderl * * " * ! h y 1 a 3 m e d f i tó* 
geraakt, liet l»i „foA » 6 " w a s ' beving hemdereisltist, 
f i ^ r ^ h T ^ ™ * f weshalve hij zijne schild 

«jen, teekeningen en al wat 
rig naar het leven te teeke
nen. Des zomers, zoo xas 
de poort open ging, begaf 
hij zich naar buiten, om in 
hét land paarden, ossen, 
koeijen, schapen en geiten 
naar het leven te teekenen j 
hiermede hield hij zich dan 
gedurende 7 of 8 uren bezig, 
wanneer hij met denzelfden 
y ver aan het schilderen ging. 

• Tot zijn ongeluk maakte de 
vrouw en de dochter van 
meester HMS meer werk van 
sprekeh/oyer Godgeleerde ge
schillen, dan over het huis
houden; én omdat zijn oom, 
die op krukken liep, weinig 
voort kon, moest BARENO 
veeltijds voor keukenmeid 
spelen. Na dus zes of ze
ven jaren bij zijnen oom ge
woond te hebben, jkeerdehij 
tot zijne moeder terug, om 
zijne kunstoefening onver
moeid voort te zetten. Ee* 
Jang _bragt hij het zoo*ver, 
dat zijne beestjes voor kunst
stukken van P. VAN .!".>'-

hem niet dienen kon, ver* 
kocht, met voornemen «ra 
eene reis naar Rome te doqn» 
Doch hierin werd hij verhin* 
derd, eerst door den raad 
zijner vrienden, en vervol» 
gens door zijn huwehjkmet 
MARIA BOOM, weduwe van 
JAN VAN ;:BEM.EN. Hierdoor 
werd hij meer bekend'dan 
voorheen, en kreeg handen 
vol werk, vooral met het 
schilderen van portretten» 
Dus vervaardigde hij & vier 

regenten van bet ouden Man
nenhuis, in één stuk; «« 
zes Overlieden van het hw*-
touwers-Gild; zolder- e* 
schoorsteenstukken, e" »lSl" 
sen in portalen, Nog hede» 

zijn vele van zijne stukken 
in wezen. Vijftien achter* 
eenvolgende jaren hiewhjj» 
tweemaal ter week* i» s'Jtt 

hnis eene kweekschool» °P 
de wijze der IconinkhjBe 
akademie, niet allee*o)»'»»* ""*?"»' van p . vi», r «Kaaenae, nietawee»»'". 

Werden aangezien ; I S f i
A ^ d e r e n te onderwijzen. » f 

Bmnoo 4 e l v « v o o & r d I ook om zich zelven te «*> van «AMBOOTS in „ '""'««Vai 
«»g verg.fr? T n b a r e ***-

1* A A b U éU**A*+"~ , 

nen. De voornaamste kunst; 
schilders lieten zich daarbij 
vinden, om naar het te™»* 
zoo wel vrouwen als inamwn» 
te teekenen. Zijn ijver dien
de voor anderen ten spoy 
slag. Hij had eene lig'"«af; 
dige en vaste wijsse van w 
kenen, zoo met wod-"»*' 
zwart krijt. Aan alles W** 

http://verg.fr
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hij» zónder; veelmoeite, de 
ware natuur en leven te ge* 
ven, Weinig 'leerlingen heeft 
hij tol de kunst aangekweekt, 
alzoo hg af keer ïg was van 
de daaraan verbondene moei» 
te. Zekere JOH.- "HENDRIK. 
Koos, van Frankfort, is 
echter door zijn onderwijs, 
een bekwaam, meester gewor
den. Met vermaak oefende 
hij de kunst, totrhet laatst 
zflos levens, aen .stierf in: 
hoogen ouderdom. .Zijn af
beeldsel beslaat in plaat. • 

•f CjRAAüw (HENDRIK) ,;ge* 
boren te Hoorn m 1627, ge
noot het eerste onderwijs in 
de schilderkunst van P. FRAKK 
ZE GBEBBER , van Haarlem. 
Daarna geraakte hij gedu
rende acht jaren onder het 
opzigt van JAGÓB VAN KAM
PEN, den vermaarden bouw
meester van het stadhuis van 
Amsterdams gedurende wel
ken tijd hij niets deed dan 
teekenen en ontwerpen van 
allerlei voorwerpen. Daarna 
beschilderde hij voor VAN 
KAMPEN vier groote vakken, 
op de vermaarde zaal van? 
's Prinsen huis in het Bosch. 
In het jaar 1648 begaf hij 
zich naar Rome, oefende zich 
eerst naarstig in het natee-
kenen der beroemde marme
ren standbeelden, en vervol
gens in het schilderen naar 
«e beste voorwerpen. Hij 
maakte hierin zulke buiten
gewone vorderingen, dat 
POUSSIN , hem de hand op het 
hoofd leggende, zeide, nooit 

eehen Hollander gezien te 
hebben, daar grooter ver
wachting van was. • Na een 
driejarig verbhj f aldaar keer
de hij weder naar Holland, 

. zich nu te Amsterdam, en 
Aan te. Utrecht ophoudende. 
In het jaar 1672 dreef hem 
de vrees voor de Franschen 
naar Hoorn, Hij overleed 
te Alkmaar, alwaar hij acht 
of tien jaren had gewoond. 

GRABE (JOANNES ERNST), 
te Koningshergen in Pruis» 
sen in 1666 gehoren, ver
liet zijn vaderland, om zich 
naar Mngeland te begeven, 
alwaar hij tot de predikdienst 
werd bevorderd. Hg ont
ving den doctoralen hoed te 
Oxford, en verkreeg van 
koning WILMAM eene jaar
wedde, die de koningin ANNA 
hem vervolgde. Hij over
leed te Londen, in 1711, 
te midden zijner loopbaan. 
Deze geleerde heeft grooten 
roem verworven , door zijne 
ervarenheid in de kerkelijke 
oudheid. 'Men heeft van hem: 
1.° Een Spicilegiitm van de 
schriften der qüdvaders en 
ketters der drie eerste eeu
wen , Oxford, 1700 en 1724. 
De laatste uitgave, 3 dl." in 
8.vo wordt het meeste gezocht. 
•-*• 2.° Eene Uitgave van het 
verdedigschrift van den hei
ligen JUSTINÜS» martelaar, 
in fol. 1700, in hetGrieksch 
en Latijn, niet aanteekenin* 
gen. —. 3.° Eene van èem 
Bijbel der zeventigen, vol
gens het Alexandrijnschh»""" 
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schrift, Oxford, 1707: tot 
1720, 4 dl.n in fol. te; jgM-
WcA, in 1730 in hetzelfde 
formaat herdrukt; deze uit
gave is wijdloopiger e n d e 
eerste is schoonex. In de
zen Bijbel is hetVAlexan-
drynsche handschrift niet 
zoodanig gedrukt als het was: 
maar zoodanig als men heeft 
gemeend, dat het behoorde 
te zijn. Men heeft er ver
scheidene plaatsen in-veran
derd, welke misslagen der 
afschrijvers hebben gesche
nen te zijn, en de woorden, 
die van verschillende tonff. 
vallen waren. Sommigen 
hebben deze vrijheid tóeS-
J«;pht, anderen hebben ffi-
f ive gelaakt r Zfi n e b b e n 
W e r d , dathethindschrTft 
naauwkeudg W as , dat de 

lessen, ï n j e aanteekenin-
gen, waarmede dezelve v l 
geze ldgaan ,ver S p r e f f^ 

tionisF?, / f0mei tweern. 

T7<- J« H.en 

tiido in « , " • > • • v an som-

moedig ,„ " 7 ' f f ' ^waar-
vastigheid^ m e t

J
( , I esfönd-

b ^ e f d , W e £ o r . ^ arbeid 

^heidmed £
eel

 ZO? aT0 e ' JiieenPrn«n„, " ' °«choon 
tf - C h t e r Veel g e w i g t 

aan de: overlevering, Hii> 
KES. heeft- dé Beknopte-Ge< 
scldedenis van doctor QRABB 
en van zijne, liandtehrifteit 
(ïn, het • Engelsen) aan • het 
hoofd van zijn werk geti-» 
teld: Voorbeeld mi missla' 
gen van ; den Reet Wms-
TOxV, L o n d e n , 1712* iu-S.vft 
in h e t l i ch t gegeven. 

GfBACCÖÜS (TïBEBIÜS SEH-
PRONIUS), nit de beroemd» 
familie van SEWPBONU, en 
kleinzoon van den fandvoogd; 
GRACCHUS, in eene hinder
laag door de troepen van 
HANNÜUÏ. , vermoord j werd1 

tweemalen consul en een* 
Censor. Tweemalen viel hem 
de eer Van den zegetogtje 
beurt. I n het jaar 193 voor 
J. C. nam hij een aantal; 
steden der Celtiberiers, w 
Spanje in , en verwoestte 
dezelve. Eenden tijd daar
na onderwierp luj Sardinië, 
waaruit hij zulk een aantal 
slaven verkreeg, dat.dattjfl» 
die met derzelver verkoop 

verliep, aanleiding^ g« ; j 
het spreekwoord: Sardt w 
nates, 

GhuCCHüS (TiBEBWS * 
C A Ï Ü S ) , zonen van SEMPB° 
N . Ü S G R A C C H Ü S , echtge»oo t 

van C O U N K W A , dochter va> 
SCIPIO den Afrikaner, w 
ren geboren, ie eerst e 
het jaar van Rome w 1 » , , 
de tweede in het jaar W 
Zij werden door hunm> n»»n 
der zeer wel opg^oefl» 
onderscheidden zich beit^ 
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door hqnne welsprekendheid 
en door hunnen ijver voor 
de belangen van het Romein? 
Sche volk, vmet qogmejrk:, om, 
de menigte aan zich.te ver-, 
binden. $adat jhejt aan Ti? • 
EjERiüs gelukt was, zïchAot 
volkstribuun te doen verkie
zen , wilde hij, dat*ten .ge
volge, der wer van de land-, 
verdeeling, aldegene •$ "vvelkê  
in eer ,d,an , 50Qi TOPygen lands> 
zouden bezitten, er ?yan;be-. 
i;oofdi, ;;enj;dat dje Janderij*. 
en pnder-de; armste burgers, 
zouden verdeeld,worden, en 
dat de eïgertaars verpligt 
zouden zijn, om zich ter be
bouwing van dezelve niet»van 
sjayep , maar van yr|jeuithet 

land getioniene lieden moete
nten bedienen. Deze eischen 
streden: zeer met de belangen 
van den senaat en den adel, en 
de eerste schond het gehei-

[ ligde régt van eigendom, óp 
! eene willekeurige engeweld-
I dadige wijze (*). Er werd een 
woelziekman, zoo alsGitAO 
CHÜS yereischt, om eeneder-

; gelijke wet -te doen door
gaan* Men benoemde hem met 

! APJPÏJÜSCLATJDIUS, zijnen sswa-
[ ger, en CAJUS GRACCIIUS zij
nen broeder, tot commissa-

: ris of drieman , ten einde de, 
verdeeling der landerijen te 
bewerkstelligen. ATTAMJS , 
Koning van Pergamus, zon
der kinderen natelaten, over-

. X )̂. De wet, door TlBER-ivs voorgesteld, was slechts 
'de...,v&ni&tw%n#„derju>et LïCINlA, die tijdens derzelver uit-
vqafdigingj, poli uitgevoerdl werd* ,Djzei wet, ofschoon,in 
qnhruih geraakt i:.onderwierp niettemin,- elk overwonnen: 
landeigendom,. dat 5Ó0 morgen-tè boven ging, aan dezelve, 
TIBÊRIUS, had er nog bijgevoegd, dat de Senatoren'eene 
schadeloosstellitig zouden ontvangen, en dat men, onder 
welk voorwendsel zulks ook Wezen mogt, niet op het ver-, 
ledene zou terug komen. De Romeinen waren gewoon tièee 
deelen van de overwonnen landerijen te maken; hel eené 
werd verkocht ten voortleele vaneden IStaat, voor de oor
logskosten, en hét andere voor, f enen zeer lagen, prijs aan 
de arme burgers verpacht» De Sepatoren en zelfs 4e rijke 
Plebejers, hadden de pachtprijzen zoo hoog doen stijgen*, 
dat de arme klasse, dezelve niet meer, kon bestrijden. Dit 
was de reden van dezen anderen maatregel, door TIBJEJRWS 
voorgesteld, om de landerijen door-vrije mannen, en niet 
door slaven ie doen bebouwen. Tot dus verre kon de zaak. 
van weerszijde met eenige billijkheid bestreden worden. 
Maar wat gebeurde er* De geesten verbitterden^ en Tl* 
BEMUS, even gelijk al de hervormers van zijnen tijden van 
den onzen, wist zich op zijnen schoonen wég niet te be
teugelen. Zijn broeder OCTAVIVS was, als openbaar am-
ienuar, veel minder verse/toonbaar. 
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leden zijnde,, had het Ro-
meinsche volk tot zijnen erf
genaam benoemd. GRACCHUS , 
rtaakte zich in naam van het 
publiek meester van zijne 
schatten, en verdeelde de. 
zelve onder die burgers, wel
ke geen deel aan de lande-
njeu konden hebben.- Ziine 
zegepraal W a s van horken 
duur. H,j werd té midden 
zijner voorstanders vermoord, 
op denzelfden dag, dat zij 
hem als verlengden gemeens-
man voor het j a a r I33 v66t 

•Jr1" W1,,i«» verklaren. (Zje 

* * « « • . ^ d m k . V I U d l . 
r , n * 3 2 . . ~ \ 3 4 > CAJUSGHAC-
08M s,jn broeder, niet de-
zelfde geestdrift als hij be-

ieti'.beritïS \ ? e n e ' d i € 

^«rs QuAcoiJ. e b r o e " 
g«n S Cc E R 0 • W a r e » . v o l . 

^^JnenbX^^f 
ïtrs tot stn^r.j. " *-"*•** 
»«emd, e n„^ t , no e e sJ e r bG" 

p ioenen , d i e a t t S e n a a t d e 

veranderen w j f i a r e n j 
c^ZJchtïn

e
fr

Ver2e t te 

«g«Mcvvami ^ e n ' n a a t -

digde* van zijnen post'ver» 
laten te hebbben, bragt bij 
nief alleen zijne beschuldi
gers tot zwijgen , maar deed 
zich' daarenboven tot volks-
tribunn benoemen, en het 
gelukte hem de gemeens-
mannen OCTAVUJS en IIUPI-
MUS, die de gezworen viĵ  
anden van zijnen broeder wa
ren geweest, te doen afzet
ten en verbannen. Op het 
voetspoor'zijns broeders wan» 
delende, werd hij» daar hij 
den prijs des korens vermin
derde, en dikwerf gèidnit-

,deêlingen deed, door het volk 
aangebeden. CAJÜS was ook 
de eerste , die mijlpalen langs 
de wegen liet plaatsen, ten 
einde de afstanden aantewij-
zen. Ook liet hij niéuwe we
gen aanleggen;'maar hij be
paalde zich niet tot de ver
betering van hetlotdes volk». 
Hij verraadde zijne toome-
looze heerschziicht, en haal
de zich den haat vart den**-
naat op den hals,vooralnW 
aan denzelven hetrëgtte°n£* 
nemen, om uitspraak Jn de 

pleitgedfngen te doen, net-
welk hij aan de ridders dier 
orde toekende , wier toegene
genheid hij zich daardoor 
dacht te verzekeren. In*u'" 
schen gelukte het den Senaat* 
om CAIÜS, naar AfrW* 
doen zertden, teneinde»» 
thago te doen opbouwen, <>" 
middelerwijl gaf een »»«• 
~ door 'den senaat oWg* 

. 1 _ . m . 

re , 
kochtegemeensman, fif W 'K ' 

| in naam van dat ligchaam * 
« verscheidene vergunningen' 
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GAIÜS zulks vernomen heb- ] 

bende, kwam dadelijk te Ro
me terug, en daar de consul 
OpïNtus, «te dooi? CAJÜS uit
gevaardigde petten, wilde 
(fben Vernietigen, begaf deze 
zich naar de vergadering, en 
verwekte eenen opstand', in 
welken er eèh lictorvterd 
gedood., OPINIDS magtigde 
alètoen de patriciërs en rid
ders 't %elke heftï getrouw 
waren gebleveiï,, om den vol
genden'dag aldaar'gewapend 
terug te komen. Van zijnen 
kant verzamelde -CJMtfs; even 
zeer zijne aanhangers op den 
Awnttytischéto Berg-, maar 
door den consul aangerand, 
werden zif verslagen* CAIÜS 
wïehs hoofd op prijs wa» ge
stel^, aam eerst de- ylugt in 
ëeaëfii 'tortlpöl ;vah DIANA', 
VëtVöTgiens in eenaan deify-
viè'h t̂ fiBgewijd woud* i Mwaair 
hij zich- door eenén slaaf van 
het leVèn deed bferoovèn. Zijn 
'üj'fc e* : die" Van 3,600 bur
gers , werden in den Tiber 
geworpen].'1 

GKACCÉÜS (SEMPRONIUS) , 
Word, om zijnen omgang met 
JüMAjde dochter van AU
GUSTUS, naar het eiland Ce-
rirte op de kust van Afrika 
verbannen. Na eene balling
schap Van 14 jaren, werd 
hij op bevel van TIBËRIUS , 
die ook JULIA op het eiland 
Pandataria, werwaarts zij 
verbannen was, deed omko
men, vermoord. Men gelooft 
dat het van hem i s , dat men 
eenige dichtregels in het 

Corpus Poè'tarntii van MAÏTV 
TAJKE vindt. 

GRACIAN (HIERONYMUS) , een' 
Barrevoeter - Karmeliet, te 
Valladolid den 6 Juni] 1515-
geboren, werd Apostolische 
Kommissaris ter hervorming 
der Karmelieten van Anda-
lusië. Deze post veroorzaak
te hem veel verdriet. Hij 
was verpligt, om zich naar 
Rome te begeven , ten einde 
zich te regtvaardigen , over 
de tegen hem in'gebragte be
schuldigingen. Hij had het 
ongeluk, om in handen van' 
Zeeroovers van Tunis te val
lei* f adie hem tot slaaf maak
ten. In 1595, werd hij vrij 
gekocht; eenigen tijd 'daar
na verkoos hem de aartsher-
togin ISABELLA , landvoogdes 
der Nederlanden i tot haren 
biechtvader. Hij overleed den 
21 'September 1614. Deze 
pater is steeds een voorbeeld 
van deugden geweest. De 
heilige THEKESIA , de heilige 
FRANCISCUS VANSAI.ES , CtE-
MENS VIII , pater RIBERA en 
don JOANNES PALAFOX, heb» 
bett met lof over hem gespro
ken. Hij heeft een aantal 
stichtelijke werken , bijna al
lé in het Spaansch in het 
licht gegeven. ANDREAS BEI. 
MARMOI, advokaat te Madrid, 
heeft zijne levensbeschrij
ving geleverd,. Valladolid, 
1619, in 4.» 

GRACIAN (BALTHASAK) , «e« 
Spaansche Jesuit, in Maart 

l 1584 te CafamyüêlttArra-

http://vanSai.es
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goji geboren , en als rector 
van het Collegie. van -2W-
ragone in 1658 overleden," 
onderscheidde' zich "in :de 
maatschappij door zijne leer
reden en zijne schriften. De 
meeste zijner werken zijn 
in 2 dl.n,in 4.to verzameld 
en dikWerf herdrukt. Er 
komen uitmuntende aaken in 
voor, doch dezelve worden" 
in al te veel woorden als-
overstroomd. » Hei schijnt 
(zegt: deabtDBsFoKTAiNBg), 
dat deze. schrijver meer se-
heugen en verbeeldingskracht 
dan oordeel bezat. Men 

moet vele nutteiooze en soms 
onderlinge zaken lezeik al
vorens men eene ,wiize e n 

Steeds bet krachtig en ver
hevene zoekende, wordt hij 
overdreven , en verliest z i cg 
M de wolken; doch ondanks 
eene menigte slecht i t o e ï ' 
hagende, duistere, endoor. 
^ngbaredenkbeelden, heeft' 
GRACUN met levendigheid P1 

^Slf" i' inïI5
ul teng^e,n 

dril K/?GRVA}1>M"' 
Ï̂ OO 2 dl\n ^?arce^ay 

* « ^ n s r v e ^ a I d r d e * 

G,UDENl«o (PETRUS), van 

1289' tot 1311,- Doge van 
Vene/ië, .ontdekte de,za-
menzwering van Boè'MoNB 
TIEPOLO , en. kwam de ge* 
volgen derzelve vóór. Hjf 
bestuurde de republiek met 
wijsheid, en «verleed in» 
1311... Hy was het, diekt, 
bestuur van Venetië, hét-
welk sedert 1173 bijna ge
heel populair was gewaesti 
en aan die. republiek bjjoai 
den vorm gaf, . welken ,jjf 
omtrent den laatsten tjjdvaa 
baar • bestaan heeft gcliad,-
in eene aristocratie veisan-
d e r d e , . — BARTHOIIOMEUS 
GRADENIGO, een andere Do
ge van Venetië, in l«$ft 
verkozen', onderwierp de op-
roerige Candioten ea overf. 
Jeed in 1343. Het is inzÜ* 
nen tijd,.zegt men, AatW' 
voorval plaats- hadmt ee»«ft 
visscher, die eenen -gooi» 
ring uit de handen-van den 
IJ. Evangelist MARCÜS ontr 
ving."— JOANNES GRADEJM; 
GO, in J355 tet Ddge. vfl% 
Venetië verkozen, $H°h 
het voetspoor zijner voorou
deren, .-. In «Öneii «ü{,w** 
de oorlog tegen de WW*, 
zen vernieuwd, docb dtfj^ 
ve was van korten duur. »«£ 
onderhield er eenen neV,*T 
ren tegen den koning va 
Hongarije, AivTremi*» 
legerde- De Doge ging f 
ze plaats in persoon verf* • 
digen en overleed er W 
na slechts één jaar tof^ 
ge maanden —-««w 'w 

hebben. 
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f " GRAÖWE£& ( ROBEKT ) , ] 
in 1777 te Prestoneen vlek 
iri Engeland geboren, Wefd 
in den jeugdigen leeftijd van 
14 j a r en , naar het Èngëi-
Böbë Collegie te Douai ge
zonden; dit gesticht, ten 
gevolge; dei? Ffansche om
wenteling, moetende verla
ten , werd hg met zijne mak- : 

kers op het kasteel van Dour-
feks opgesloten, en verkreeg 
éérst bij den dood van*Ro-
BESPÏÈRRÉ zijhè vrij heid we* 
dër.^ -In Engeland terugge
keerd1, zette de' jeugdige 
GRADWETJÈ» zijne studiën 
voort, werd priester.gewijd, 
en was een der eerste hoóg-
ieeraren van het n ï ë u w s e 
minarie, hetwelk destijds in 
het noorder distrikt geves* 
tigd was ; de geleefde-1M-' 
GARD bevond zich mede al
daar / èii zij bleven altijd 
verëenigd» In 1809 werd 
GRADWEÏJC.;tot pastoor Van 
Claugthon benoemd, welke 
bediening hij gedurende acht 
jaren waarnam. In 1817 
benoemden de apostolische 
vikarissen hem tot hunnen 
agent te Rome} zijne eerste 
zorg was, het herstellen van 
het Engelsch Collegie in dié 
hoofdstad, waarin hij slaag
d e , zoo dat hetzelve op den 
10 December 1818 geopend 
Werd, zijnde hij in den loop 
van hetzelfde jaar tot rector 
van hetzelve benoemd. Tien 
studenten waren reeds uit 
Engeland aldaar aangeko
men; GRADWEM, kweet aich 

XI» DEEI.. X 

metr ytfer van zijnen l a s t , 
; 'éh werd dóór de Vikarisse» 
' apostolijk met onderscheide

ne gewigtige zaken belast» 
; In 1819 werd hij tot coad» 
jutor van den Heer BRAM-

l STON , Vikaris apostolijk van 
I Londen benoemd, en dé kar

dinaal ZÜRLA. wijdde hen* 
dén 24 Junij in de kapel 
van het Engelschë Collegie, 
tot Bisschop van Lydda, in 
part.; dé nieuwe bisschop 
veftrok inmiddels naar En
geland, alwaar öiijne. kunde 

. en zedigheid hém algemeen 
geacht maakte; on gel ukkig-
lijk nam zijne gezondheid 

, af , hij Werd waterzuchtig, 
aan welke asïekte h i j , na 
lang met geduld geleden te 
hebben, den 14Maart 1 8 3 3 , 
te Londen overleed. 

G R ^ V I Ü S (JOANS'ES GEOR> 
GE)* te Naümbürg- in Sak
sen, in 1632 geboren, stu
deerde twee jaren onder den 
geleerden GRONOVIUS. Na de' 
schoon e letteren te Düis-
burg in 1656, en te Deven
ter in 1658 te hebben on
derwezen , verkreeg hij te 
Utrecht in 1661 eëneh leer
stoel voor de welsprekend» 
he id , en in 1667 eenen voor. 
de staatkunde en de ge
schiedenis. Hij bekleedde 
dénzelven met roem, telde 
vorstelijke personen onder 
zijne leerlingen, en overleed 
in 1703. Men heeft aan zij
ne nasporingen te danken: 

.1.° Thesaurus anUqViM^^ 
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roma/nwtm* 1694, en vol-, 
gende jaren, 1? zware dep* 
len, in (al. Deze zeer wit-
gebreide verzameling bevat 
Biet at de schrijvers, zelfe. 
piet al de beste,, die over 
dit onderwerp geschreven 
hebben. De CompUatorh^eii, 
«r verscheidene vergeten, «n 
toeeft niet altijd van diege
ne , \velke. hjj aa.qhaajt de 
hqste uitgave» gekozen, Men 
^eefc bein echter-veej te <ïa.n« 
fcen, daar h§ een. aantal n ^ -
*ige verhandelingen heeft *0 
b/s* Jiclit gegeven-, die anr 
dersjzins niaeiielijk gewaden 
^erdep. -~ 2° Tftexfturtts 

dj," in ibl., heijdeiii 1704, 
niet platen versierd» w» door 
t|en, oyerjnpeidegi fETBüs 
BUKMAN% to;fc h#t 45«e dl. 
vervolgd ; dit is een vervolg 
de£ v&orgaandet vorqainejing. 
r~ 3,° Uitgaven ,van yer-»* 
schillende Griefcscbe en La-, 
tynsohe schrijvers; v<an Ĵ IJB-. 
«loous met,- oordeelkundige 
en geleerde aanteekeningen, 
Yan het grootste gedee^.e 
der werken, van CICEKO , van 
Fiorcufi, met eê ne door, Hat 
Qqrdeel en den smaak; in de 

' P«n gegeven* voorred^, van 
C^SSAR» van §CÊTQNHÏS enz. 
en van verscheidene schrij
vers der laatste ee$w,en. — 

*er!aiïotiw?h Utrecht, 17Q2, 

tig ta/ijnsclie Brieven door 

cw,. 17Q7,in \%mo in het ; 
licht gegeven. Cfn^vms was J 

«en Moe iden e& twl*w»e. 
Ijjke, geleerde,, *Üe, tv>é 
trots(chtieid, nQch.ve*\ü$8P<fo 
beid be^a.t. • Re ber#e«i<fe 
HÜET stond fl(iet;hei»in;Vei!--
Wndtenjs., en ĥ eft̂ e.Hi ver
scheidene brjeyen geschre
ven, jn zjjne wbhaptaUn»; 

!gen over versphilleade ,on^ 
derwerpen gedr,ufcti ,:, r 

ÏSSEMBQURG D'iiAWO$PPVm)* 
wepd f e Nancy aphejtlwW 
de* \7& eeuw getown ,,«»•.' 

! wa,s. de dochter van mm 
! J»ajoor. der gendarawfffe ?aa 

i 4eJ» Hertog van JJatkrkt*. 
| #e«*.» en van eet»-achter*. 
' nicht van den beroemden 
€AJM,QT» Zij werd, uitge-
b.ötwd aan FHANCSJCI».HOM 
^4N. GRAFFIGNY,' feuaerheer 
des( Herigst van JJ0#Ï««*J: 
#•««, een «eer- •apfoflp*£*' 
Jftensch, bij wien # dik-; 
Werf gevaar liep „ haar Ier 
ven te veidiezen. Na.wr--

I, Iwp van versc'ieideae j ^ 
i VKerd, zij geregtclijfc **>«**" 
i «elven gescheiden. OeaeecWh 
' g?W0fc eindigde zijne dagw 
'« eepe gevangenis, waan*-
*Wfi driftige inboort «f ffl*' 
slecht gedrag hen» har*0*" 
opsluiten. MevrouWJ0B«B**: 

; Pvam- kwam te JP<w#' "}:? 
Mejiufv^pnw DE G*>m, d» 
voor den, maarschalk v 

HIOWEWEU bestene W£ 
Yerachjeid*»!» schoon» g6**̂  
ten. i« ^nen kring. *•*• 
niftd*. waarin zij was «W» 
l«toB, spoeden haar aa«». 

1 «m iets te Jevepen «flftï w 

file:///velke
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verzameling dlerïteeren, in 
1745;, in 12.™ in het licht 
gegeven* Zij leverde, het 
Spaansche geestige verhaal, 
ten titel voerende: Het slech
te voorbeeld brengt even 
zoo vele deugden als on-
deugden voort, eene beuze
ling • ••• die zeer gehekeld 
Werd. Eenigen tijd daarna 
Verschenen hare Lettres, etc. 
(Brieven van eene Peru-
viaansche vrouw), 2 dl," in 
12.niQ in het licht. De stijl 
hoewel sierlyk en ongedwon
gen, wordt dikwerf ontsierd , 
dopr de bovennatuurkundigë 
trekken, welke z(j er ruim
schoots in verspreidt. Er ko
men zekere grondregels in 
Voor* die niet genoeg over
wogen schijnen, CBNië, een 
toonselspel in vijf bedrijven, 
een diep kleine romans, wel
ke men geruchtmakende blij* 
spelen nöQiat, is met kiesch-
heid geschreven» ha fitte 
etc. (De dochter van ARÏS* 
wiPES),"em ander stuk, in 
5 bedrijven , is verre bene
den het voorgaande» De 
schrijfster qveriejed te Pa
rijs, in 1758, in den ou
derdom van Qi jaren. Of
schoon zedig, bezat zij ech
ter eene vrij hevige eigenlief? 
de. Eene hekeling, een punt
dicht, veroorzaakten haar, 
eén waar verdriet en zij be
kende zulks openhartig, door 
haren treurigen toestand be
wijzende, dat de geleerde 
vrouwen eeoe.zaak zijn, wel
ke de natuur in haar plan 

X 2 

niet schijnt begrepen te heb
ben (zie tA FA VETTE, GEOF-
FB1N , DESHOULIÈRES , SüZE, 
TENCIJI). De Brieven eener 
PeruviaanscAe vrouiö, en 
GENIÖ , zijn in het Italiaansch 
vertaald, doch dezelve wor
den in Frankrijk tegenwoor
dig weinig gelezen. De 
schrijver van den Colpor
teur beweert, dat Mevrouw 
•pE GRAFJFNJNY de schrijfster-
dezer beide werken niet i s . 
» Zij kocht, zegt hij , het 
eerste van eenen abt, en 
een andere abt, edelmoedi
ger dan den eerste', schonk 
haar het tweede." Indien 
zulks waar i s , is Mevrouw 
BE GRAFFIGNY minder ver
antwoordelijk voor de zaken , 
welke men in die voortbreng
selen laakbaar heeft gevon
den; maar indien hare on
schuld er bij wint, is zulks 
ten. koste van haar oordeel. 

GIRAFFIO, meer bekend on
der den naam van JACOBUS 
BE GRAFPHS , een Casuist, 
der zestiende eeuw, te Ca-
pua geboren , was abt van 
Monte - Cassino , en groot 
penitentiarius van Napels. 
Men heeft van hem 2 dl.n 
in 4.to, verschillende wer
ken over de zedeleèr en ge
wetenszaken bevattende. 

€rKAlM.y (ABCHAMBAUnnE). 
— Zie Foix (PETRUS BE> 

GRAIM-Ï (JOANNES »*)» 
Heer van Buch, eea aer 
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grootste -véldheèrén izijner 
eeuwi'was JFrankrgk even 
zoo vijandig als hij dapper 
en onverschrokken was. Ach
tereenvolgend in de'dienst 
der koningen van JVavaWe 
en Engeland gebruikt, on
derscheidde hij inchtegen de 
Fransche veldheeren; itiaar 
aijn moed beschermde hem 
niet, om twee malen hun 
'gevangene te* worden; ;dè 
eerste maal in• 1364, inde» 
slag van Cocherel, door-den 
•beroemden uu GÜBSCMN ge*-
-wonnen, voor de tweede 
•maal in «1372, gedurende he* 
beleg van Soubise. De ko
ning van Engelandhon zijne 
vrijheid niet idan *ia vele 
moeite en op voorwaarde, 
dat hij niet meer de wapenen 
tegen Franïyr'ijk' zoude voe
ren , bekomen; maar deze 
voorwaarde scheen zoó hard, 
aan den heer van Buch, dat 
bij liever in den toren des 
Tempels «te Parijs gevangen 
bleef, alwaar hij in 137^ 
•overleed. 

W of ^mpQmm, 
KIJ , ,eene «»*« wit de 
tamihe w e r a t e p a J 

1-565 geboren, w a g . r t *. ™ 

DEMEmcs, en overleed in 

« » de opvoeding h i e r 

kinderen toe te Vertröuvvem 
Men heeft van item; 1/ 
Twee tientallen (Decade»), 
liet eerste de (Seschiecfenis 
van BENERÏK IV. en heMwee-
'dé die van IiobEWUKXï'Hi, fot 
den dood van defl Maarschalk 
TD'ANCRE, in 1617, bevat* 
tende; het eene werd ge
drukt in 1614, en het sa* 
dere in 1618, in fol* Alle 
•spötredèn «n hatelijke aan* 
tijgingen, welke de Voorin
genomenheid legen dë <Ca» 
tholijke kerk, den heilige» 

,, Stoei, -de religieuzen, dé 
kerkvergadering' yan 1felit* 

'I enk-kan .uitdenken, aijn « 
deze "zoogenaamde Geschie
denissen opeengestapeld. •*• 
H^BecuèU em: (Verlam* 
ling, 'der beroemdtie veld
slagen , gevechten en f ener' 
mutselingen van MBMVBÜ* 
tot HJOJDÉMJX':•• Xlü'h 1B 

foL 3 dlA, eene slecht za-
mehgestelde verzameling, w* 
•GRAIN verhaalt op'eene on
aangename wijze; ItyjgJJ, 
dert zich eiken oogenbhK^" 
zijn onderwerp, «m datgene 
te «eggen, Wat H *a0 

geschiedenis, wijsi*gfj? 
Ins . weet; hij veroorlo^ 
zich driftige uitvaringen >e» 
belagchelyke «ngerpM«j 
den. Bij zegt,bij voorbeeW. 
dat indien HENDRIK-W>* 
den HeWog van Gw*e ' 
'Honganjë had gehteti,^ 
Turken te bestrijden, JjMJJ 
Franseben vorst, * * * ^ J 
4er tulbanden, en m '" 
band van de ^ « " « f l i S . 
aarde zou gemaakt «BÖO 
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van Cam ia ^NormandySt 
:Was>!djè eerste ia" des 16."* 
ëeiiw / ïÖie op gewérkt lin
nen , figuren vervaardigde» 
RICHAR», . zijn zoon, eew 
Zeer. , bekwaam werkman » 
bragt deze uitvinding tot 
volkomenheid. De vader 
stelde- op het doek enkel 
ruiten en bloemen voor; dé 
zoon beeldde ër dieren en: 
allerlei andere figuren 'op; 

, af, 'en''gafaan dat werk dea 
naam 'Van haute-lice', wei-
ligt wit hoofde Van- de lis* 
sen of draden , die in. de 
spoelen of inslagen gevoch
ten werden. '••• Dit neeswen 
wij damast'linnen?) <uït hoof» 
de van deszelfs overeenkomst 
met het witte damast. Deze 
bekwame werkman gaf het 
eerst "de wijste oj>, em er 
tafelkleeden en servetten van 
te vervaardigen. Zijn zoon» 
MiCHAëi. rigtte in verschil
lende plaatsen van Frankrijk^ 
waar déze damast - linnens 
zeer algemeen zijp geworden, 
verscheidene "fabrijken óp» 

GBAINDORGE (ANDREAS), 
te Caen in 1616 geboren, 
doctor in de geneeskunde 
van d* faculteit van Mout-
pellier, was een wijsgeer 
en volgde de grondbeginse
len van EriCüRüs en GAS
SEND*. Hij stond in ver» 
bindtenis met den beroem
den HUET, bisschop van A' 
vranches, die* henj zijn boek 
ave* de verklaringen opdroeg* 

Hij overleed in' 1676'i . Men 
heeft van hem: 1.° Traite 
ëtcï (Verhandeling'over den 

| aard dés vuurs', dés lichts 
\ eil der kleuren), Caen, 
1664,. in 4.EO — 2.° Traite 
&tc. (Verhandeling' over dèip 
oorsprong der meer-eenden), 
Caen, 1680, in 12.mo Dit 
zeldzaam en belangrijk werk 
is herdrukt door de» zorg van 

! BUCHOZ , onder dessen ti tel: 
! Traites etc. (Zeer zeldzame 
verhandelingen over de na-
tnurlyke historie)^ Parijs, 

: 15fS0i.il» 12.nto 

f
 GRAINDORGË (JACOBUB) , eerr 
bloedverwant Van deö voor
gaande-, Benedilstijnrer reli
gieus van da abdij'van- Won-
tenai en prioor van Culey , 
onderscheidde zich in de be
oefening der sterrekunde; 
maar hij had dezelve ver-

\ éenigd met die. der sterre-
; wigchelailj, en hij dacht door 

middel dezer laatste, het 
zoo zeer gezochte geheim 
der lengten te hebben ge
vonden , en hij maakte zij
ne gewaande ontdekking, in 
programma's bekend, welke 
hij liet drukken» Hij wilde 
dezelve verdedigen door een 
werk, dat zijne dolzinnig-
heden nog meer algemeen 
bekend maakte.- Kort daar
na overleed hij , in 1680, 
in den ouderdom van 78 ja
ren. Men kent van hem een 
enkel werk: MERCVMV* 
invïsus, »ed tarnen prop* 
solem oltervatttt* &»»'• 
3 '' 

http://15fS0i.il�
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1674, in 4. t 0 

GBAÏNSBOROÜGH, een der 
bekwaamste schilders, wel
ke Engeland heeft vqortge-
bragt, was te Sudhiry, in 
de provincie Suffolk, in 1727' 
geboren, en overleed te Lon
den, den 2 Augustus 1788, 
Hij muntte in verschillende 
soorten uit en heeft schil
derijen nagelaten, welke de 
Engeischen naast die van' 
VAN DYK en RUBENS plaatsen, 

GRAINVIME (KAREI. JOZEF 
DE LESPÏNE DE) , raadsheer 
bij het parlement van Pa' 
riff, een geleerde, werk
zame en goede regter, in 
1754 overleden, heeft in het 
licht gegeven: 1.° Eecueil 
etc. (Verzameling van von~ 
nissen) in de 4.e kamer der 
geregtelijke onderzoeken ge
veld, 1750, in 4.to— 2.0 

Mémoires etc* (Qedenhsckrif-
ten over het leven van Pi-
jBHAC), 1758, in ï2.mo, be-
langrijk en naauwkeurig. 

GRAM (JOANNES) , bewaar
der der handvesten, geschied
schrijver, bibliothecaris en 
raadsheer des konings van 
Denemarken, in Jutland, 
in 1685 geboren,overleed te 
lioppenhagen in 1748. Hij 
heeft een Corpus diploma* 
malnm adresdanicasattinen-
Hum nagelaten, dat nog in 
handschrift in: verscheidene 
deelen in folio bestaat» De
ze geleerde droeg veel bij 
<ot de oprigdng der akade» 

mie van Kopenhagen. Hij 
heeft ons eene uitgave gele
verd, van hetgene, wat ons 
van ARCHÏTAS overblijft, met 
de Latijnsche vertaling en 
eene Verhandeling.ovetdieti 
wijsgeer in 4,t°, Koppen-
hagen, £Men kan over dien 
schrijver raadplegen: Memo
rie over het leven, en ê 
schriften van QRAM , te Kop-
penhagen, in hetgenootschsp 
der Scandinavische lette» 
kimde voorgelezen, door J. 
MOLLEB , hoogleeraar <*er 

godgeleerdheid, Koppmfo-
gen, 1810, in 8v.°J« 

GRAMAXB (JOANNES BAP-
TISXA), te Antwerpen i •«»* 
een Geldersen geslacht ̂ ge
boren , werd proost van Am-
hem , en geschiedschrijver 
der Nederlanden' M m*' 
de door DuilseMand *n *' 
talie, van waar hij «««SfS! 

jé wilde oversteken Y'.*>«» 
dóór Afrikaansche kaper» 

naar Algiers werd nw°X 
Hgverkreeg m \ * $ £ 
weder, kwam w da Mfr 

landen terug, deed onder
scheidene reizen , en .ovw-
leeiteLubek,ml6M>M°l 
heeft van b e m : I . p ^ / « f 
illustrata lihvi X>™,' 
Doornik, 1622, /&«ƒ«»' 
1623. Uit is de geschied^ 
nis van Afrika, van de ffS« 
ste oudheid, tot op «*•«•. 
gen. Ofschoon het gf» 1 6 " 
kundige er deoverhand i 
heeft, komen er e c h t e r ^ 

goede bijzonderheden .w«£ 
het aardrijkskundige gedeel 
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ti in mfarr^ 2^" IMarttito* 
&t$nrien$&y Ath» Ï622» in 
8»yé Dë Schrijver was'öttfts-
lukkiglijk in dé gelegenheid 
gewwast ^dmdatcgedéelle'wel 
te leeten kennen, Zijne te
genspoeden zijn ,d«haatd* 
xijkisliiuhdigèn nuttig ^e^eèsti 

ct& f Leuven.., 1708 ih fóki 
eenbelangrijk wetk* tt»l 

^^-gbféeirde ntfsjpfcrittgött}-»-4.t 
•HisUri<®Namür6eiïH$y&ti& 

tiëzelv'è vxvordti overtroffen 
düöT die Vaii pater JTO-.M&a* 
Möi Dease beide werken wof* 
Uett' Irt 1 'dl. jó &1»» Véiffee* 
"higd gerondem MéTt lïéeft 
ftog *an GfeAMiYis gedlehïè», 
dite ntiïldef op jpfijr Wöfcdeti 
gesteld , dart ^jnè lUtejSbri»* 
gSti ̂  fètï öpHigtë Vörii Welke» 
«t6n ftëni öak hioet: verwijd 
tön dikwerf in oördeélkun-
thTtè kort fë «chïeten, 

kardinaal uit fret doorluch
tige huis van Cforammoni in 
jStivaVre, verwierf de acb> 
tïhg ëh vriendschap van. 
FfUNeiscim. 1. Deze vorst 
gebruikte Heht in geWigtigè 
onderhandelingen, en over
laadde hem met weldaden en 
eerbewijzen. Hij bekleedde 
achtereenvolgend de bisdom-
fUëh van Consèrans, Itav» 
ie» en PoiiieH, Vervolgens 
dë aartsbisdommen van tier-
tleaux ëti tfönlmtë* Hij ö* 
vérlëèd <op het kasteel van 
Halma, bil f ouiottseia Ï534, 

(feti toeft! rialdfönde van een 
hóofsèli prelaat * én eed be» 
kwaaia onderhandelaar té 
iijn. 

ÈrRAMMëN* (ANtONHJS DK)'< 
wit dezelfde fahtilie als dë 
voorgaande , droeg vah zijne 
vroegste Jeugd af do wape
nen i en onderscheidde zich iri 
1630, bij de verdediging van 
MüMtia\\fAaïU) hij gekwetst 
werd. De kardinaal vatt 
ltiCHELiEU^ liet hertf hietèene 
zijner bloedverwanten iri déri 
echt 'treden ,, en belastte izich 
fiiét zijne fortuin. Hij diëridé 
hïet roem in Dtöiisehlürid * 
iti IB&5 Ifi Vffiinforénm iti 
tien Emïf dé beide vol-
gende jaïen , eri voerde het 
bêvël ift Ptertö«?,bhderderi 
kardinaal DE I«V VA-IETTE* 
'fin' I@3St Hij ondersteunde 
Vèreeil, in het volgende jaar, 
ëh hafrt tUdvd? in. Zijnëhel-
dendaden in de belegeringen 
van Atrtbht t Bapuwme, eii 
BdSs'ée i verwierven* hein iri 
1641 % den maarschalksSfaï 
Van JFranAry'A. In het begin 
Van 1642, werd hij in VimtM 
éerëtt, bij de abdij van Héii~ 
itecourt geslagém Hij was 
M» DitiisvhlaM gelukkiger, 
alwaar hi) Philipsburg in 
1614, innam, en den slag 
va« Lens-, in 1618 won. Hij 
Was hoofd van het gezant
schap hetwelk men in 1657 , 
ter verkiezing des keizere 
tiaar Frankfort had gezon
den , eh twee jaren later £»«£ 
hij naar Madrid, o m * in' 
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fantevpor zijnen meester ten 
huwelijk te vrageti. In 1663, 
werd hij tot hertog en pair 
bevorderd, en hij overleed, 
te Bayonne in 1678 , in den 
ouderdom, v,an 74, jaren,; Hij 
was een, der beminnelijkste 
mannen van het hof van LODE? 
VVYKXIV, beschaafd, pracht 
ten toon spreidende, gees
t ig , evenzeer geschikt voor 
de wapenen als, voor het ka
binet. Er bestaan van hem . 
Memorien, 2,dig, in 12.™» 
Dezelve bevatten zijne, on-
derhandelingen fin Dmtsc/t~ 
land' en Spanje', toen . hij 
derwaarts werd gezonden ter 
bewerking van het huwe
lijk der infante , wet LODB? 
WYK XIV. Het is de hertog 
van GKAMMONT ; zijn zoon , 
die deze Memoden in het 
licht gaf. — Zie HAMIMON. 

G R A M O N D , Of G R A M M O N D 

(GABRIÖI, Heer van), wiens 
naam was BARTHOIOMEUS , 
president bij het parlement 
van Touiptise, uit een e ou
de familie van Rouergue, in 
de magistratuur sedert Kx-
JRËI.VJH. bekend, en in 1654 
overleden, heeft nagelaten: 
I,° Geschiedenis van Frank* 
rijk, vanden dood van Hstr-
DRIK iy.t tot in 1629, in 
fol. 1643, GRAMOND, schreef 
zjjne geschiedenis in het La
tijn » opdat dezelve zou kun
nen beschouwd worden als 
een vervolg van die Van den 
president im Taou; maar 
GRAIWOJVD, heeft met minder 
sierlijkheid geschreven; zijn 

stijl is soms hoogdravend* 
en^zgtt Latijn is nietafyga 
zuiver;?, maar in het; alge-i 
meen >schrijft tój.pel,e«; 
men leest nem met vermaak, 
en, wat hem meer tot eer 
verstrekt,, met vertrouwsttr 
Het is te vergeefs, dat S% 
RAU, GUI»JPATIR en ARNAIJM) 
»'A.NDiti,Y, deze geschiede? 
nis in-.'een kwaad licht hebf 
ben getracht: te plaatsen. Dfe 
laatstgenoemde heeft zich on
getwijfeld willen wreken» 
over de wijze, waarop,de 
schrijver over hem .gespwr 
ken had, De Protestanten,» 
hebben het werk v>an BBTIJQU 
evenzeer verheven, als ,#j. bet evenzeer verneven, aisfy «e* 
pnderhayige veracht hebben;: 
het is onnoodig daarvan ,de ra» 
denen^ ,tej ?eggen>.;: Mén vindt 
er zeer belangrijke zaken 4»« 
wyelke^ anderen, zich v/el ge* 
Wacht hebben aantehalfin. 
— ~2.° itisioire etcA U&* 
scHedenis der oorlogen wit 
V. - -*wvfi J- -'—* vmeaenis der oorioge» ™»» 
LODEWYK -Xllhi-WWf' 
ne Protestantsche onderdo? 
nen)y 1625, in 4.», *?}*' 
zaam en belangrijk. l?e tjjtel 
i s : Hü tori». prostraW «!ja' 
novrco XUl., sectariorW 
in GctlliUi religioni** 

GRAMONT. —. Zie <*,uN* 
MONT. ' 

GRANADO(JACOBDS), een 
jesuït, te CadiX i« W~ 
geboren, onderscheidde2'c» 
door zijjne godsvrucht» eH 

door eene werkdadige e» o"" 
Vermoeideliefdadigheidj."10» 
heeft in Spanje, nog eenen 
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grooten eerfcièd > voor».tzijne 
nagedachtenis, voornamelijk 
te Sevillaj alwaar hij het 
gebruik heeffe ingevaerd, dia 
op eene rzeër5plegtige wijze, 
het octaaf-van! het < Asïlerhei-
ligste Sacramèhfte vieren, 
en"te 1Sre»&tfó,̂  (alwaar hij 
den 5,Jantiarij. 1632 over* 
leed.: Men heefti; van .hem 
Comtnenlariën, over het eer
ste gedeelte van het kort 
begrip van den'heiligen THO
MAS.'- • ., , f. • • ' 

> GRANCEY(JACOBÜSDE Roux-
EL DE METUVY, Graaf van;, 
uit een oud huis van Nor-
mand$ë> verkreeg, .na met 
roem* onder LODEVVJJK XIH. , 
in Pièmont, in Vlaanderen, 
in LotharMgen en elders ge
dijend te hebben, in 1651 den 
maarschalkss'taf van Frank
rijk» Hij* won vervolgens 
eenen iveljslag in Italië te
gen den graaf van Caracena ; 
maar zijne besluiteloosheid 
belette hent er nut van te 
trekke». Hij overleed in 
1680, in den ouderdom van 
78 jaren. Zijn kleinzoon, 
JACOBUS LEONOOR, werd in 
1724 maarschalk van Frank
rijk, en overleed in 1725, 
slechts ééne dochter nala
tende. 

GRANCOiAS (JOANNES), te 
Parijs geboren , was doctor 
der Sorbonne, kapellaan van 
MONSIEUR, broeder van Lo-
DEWIJK XIV.,. en vervolgens 
kapellaan van Jiet gesticht 

Saint*Benoii. Hij overleed 
in 1732, den roem nalatende 
van een geleerd $ maar niw » 
ge-streng en zonderling man 
te zijn. Hij was 1de schrik" 
der jonge bacheliers,' die' de» 
doctoralen hoed wilde»' -ont-* 
vangend 'Hij is de laatstee 
volgens . den goedaardigea 
schrijver van het Dietiojb* 
naire .critique, die in de 
vergaderingen der,'faculteit 
latijn heeft kunnen spreken. 
Indien hij wel latijn sprak., 
heeft hij later waardige na* 
volgers in de Sorbonne ge* 
had; maar hij schreef het 
Fransch vrij • slecht. Of
schoon zijne werken slechts 
eene compilatie van stukkeri 
Aei kerkvaders , van Canons, 
van uittreksels van liturgiëii 
en andere kerkelijke gedenk» 
schriften zijn, verdiepen zij 
niettemin door diegenetge-? 
lezen te worden, die bonw-
stoffén zouden wenschen te 
hebben, om te werken.yMëü 
heeft van hem: ,l& nTrUüté 
etc* (Verhandeling, over dè 
Uturgien), 1697, in 12.'11»; 
Dè schrijver beschrijft er de 
wijze in , waarop men in elke 
eeuw,: in de kerken van héjt 
Oosten en het Westen »"d<? 
mis heeft gelezen. — 2.° 
Ancien etc. {OudSacratnen-
tarium der Kerk), 1699". 
Men vindt in hetzelve al de 
oude gebruiken, bij de bef-
diening der Sacramenten, fcjj 
de Grieken en Latijnen *« 
acht genomen. — 3*° ^**~ 

X 5 
mentaire etc. (GusehieS***-
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Üig Gomméntariüm óeerdeH 
Roomschen Brevier),, 2 dl.» »\ 
jn ïa.mo, 1727, èen der bes
te, wearfcéo van: ÖHfNCOÏ.AS,« 
Hetzelve is in het Jatijn ver
taald, in-1734, te Yeüettè 
in 4 .» gedrukt. »—. 4.° Cri-
tiqttê eta (Bëoordeeling der 
kerkelijke schrijvers)^ 3> dl.» 
in .'8*vó» — 5.° De ranliquité 
etc. (Over "de oudheid van 
dè >plegtighedender Savra* 
meriten)» **- <3»° Ristmreëia* 
(Beknopte geschiedenis der 
kerk van Para's), 2 dl,n in 
ia„m», Pary'Siï J72S, 43pver-
aorik van den kardinaaiPöE 
NOAIJCIES? die ernietinge-> 
Bpaara,; weifd» door het pu* 
bliek ministerie verboden* 

.. - - ^Vertalingen (in n e t 
*ïanseh):van eenigekerkva* 
<ters t e i l van verhandelingen 
«wer godgeleerde ondetvvt** 
pen* • • 

F ™ ^ * , in 1588geboren Jn 

« t o m d ^ I w a f r h / j r a a d T . 

Jeeft een géachtCommenta, 

fegten van 7vL. a d s 

«e Slï&rV1 6 
.•#« «erdruki * fó ^ 

v a n S f n̂oemd, W a 8 

PhDa*nn]t- ' • "Wiitutio 

een werk T dat - fiet lot heeft 
ondergaan van het stelsel * 
hetWelk hij entwikkelti —* 
2.° Curiosm' natura méa* 
nortim perscrütator -, m 8iVp4i 
Er komen nuttige zaken .u» 
voor. •-?• 3»0 Historia saer'd 
a .mundot candito M €tow* 
STAXWIM& magmM, ;\hom 
deti9 infSiV0. Dit is fcfjrt 
besta werk* ••:•': •- "•'"-? 

> G&Am (JMUnötsAHWwierf ̂  
I E ) , een Franseh tooneelspsr"̂  
Ier en dichter, tej*öfjji>in 

j. 1728» iirjea^uderdöitr Van 
j ^ l a m T o v e i l e d e » » wa» i» 
| die stad r op derizelflen dag 

geboreti, dat Mowsras over* 
11 leed. Hij heeft ten minste 

een dertigtal stukken voorde 
Franschë of Italiaanscfee 
schouwburgen vervaardigd* 
Oe nieeste'ssijn ^ I R J * 
Zijne werken zijn in *<Jvt 
in 4 dl.*inI2«")inhetU«nt 
verschenen. [LEÖRAWDver* 
vaardigde Blijspelen overa** 
lérlei omstandigheden* M 
nen' CARTOUCHE gaf *B[&* 
durende het' b«rfeh» ƒ?*£ 
geding vah dien mi f bH 
ïicht,8 ftmtfjftf» rhowj 
zeldzaam, Wórden •U" *J*L 
der ziende Blinde(ï'&MB[ 
CMrw&unt), en * • J * 
liefde Loper (Ie Galmt 
Coureur), nog wel ten w 
«eelfe gevoerd]. 

GÏUHD (JOACIIIM » k ï j 
1653 te Torigny, & J J J 
Hiandyê", geboren» «* f® • 
pater vah het -0#«f «"Si 
verliet die Congregatie vij» 
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jaren daarnU , betastte zich. 
met eenigé opvoedingen, en 
werd gezan tschapS'Secretari^ 
van den abt D'ESTRÉE, in 
Portugal en. in Spanje. Er 
waren geene ssakeft v.<axi be
lang, aan welke de abt LE 
GRAND geen deel had. In 
1704 tVerd hg tol secretaris 
der hertogen en pairs van 
Frankrijk ; bertpemd. De 
inarkgraaf van Torcy gaf heni 
bewijzen van achting en £er-
trouwert; hij werój secretaris 
van- het dep.t van buitert-
landsche zaken, én overleed 
te Parijs in 1733, vele wer
ken, vol geleerde nasporin-
gen, nalatende! 1«.Q Memoire 
etc, (Verhandeling, over de 
erfopvolging der Spaansche 
kroon), 1711* in8,vD.~2.° 
If Mlemagne ejtcM i(Duitsoh-
land' bedreigd jiban weldra-
tot "eene willekeurige monar-
chie gebragt ie' worden)i 
1711 i in 4,», Deze bei
de verhandelingen droegett 
geenszins de goedkeuring 
des keizers en van zgne bond-
genooten weg: dok behan* 
delt de schrijver zijn onder
werp geenszins als een on
partijdig man. — SS Traite 
etc. (Verhandeling, over de 
erfopvolging tot de Fran-
*che kroon door de agnaten)^ 
dat i s , voor de regtstreek-
sche mannelijke erfopvolging *-
1728, in 12.mo, uitgeleer
de en belangrijke werk is 
zeer nuttig OM'een gedeelte 
van bet openbare regt van 
Frankrijk te kennen. — 4.° 
Hitloire etc, (Geschiedenis 

der echtscheiding vanHisjf-' 
DHÏKVMI)* 3 dhn in 12.™t 
eën Werk, dat belangrijke, 
stukken, de verdediging vare 

; SANDBRUS én de wederleg-
i ging Van BURNET bevatt — 

5,° De Vertaling uit hctJPor-
tugeeëqh in het Fransch van 
het Geschiedkundig verhaal 
van Aby&sinië, door pater. 
HIERONYMUS' LOBO, een'" Je» 
snit, hetwelk hij met vijf
tien geleerde verhandelingen 
heeft verrijkt; de acht laat
ste handelen over .de gods
dienst der, Ethiopiërs, 'Pa" 
rijs, 1728* in 4.W. — 6»° 
Vertaling (in het Fransch) 
der Geschiedenis van het ei
land .Ceglon, doorRiBEYRo* 
1701 >, in 12.««>. De abt LE 
GRAND Was een weldenkend 
en aan de goede grondbegin
selen zeer .verknocht niensch; 
hij schreef op eene belang
rijke ,• hoewel' op eeneongeo 
kunstelde en bijna achtelodze 
wijze. •. 

GRANDET (JOZEF), een god
vruchtige en geleerde pastoor 
Van Sainle-Croix, te An-
ge'rsi werd in die stad in 
1646 geboren. Zijne gedacht 
tenis is er in zegening, uit 
hoofde van de geestelijke en 
tijdelijke weldaden, welke 
hij aan zijne parochie, en 
zelfs aan het gebëele dio
cees bewezen heeft» De«e 
deugdzame geestelijke is j» 
1724 overleden» IW•*»-f 
schrijver van: •1.''W*"T£[ 
(Levenshmkrff«im^HJJZ 
den Heer CnÈtxt* &**«*. 
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'MëJKJbtètiw D? fflÈLVitï 
pri/ivefvah Epino>y , instel» 
gier ''iidèti-' hoüpititliken vcito 
Batige* en Beaufort in M-
jouf > •'*-•- 3,* vad dmGtmf 
de '"MóBÈT"tv:r^föftttoriykféni 
zoom' MnrBmBRW &V* ,* :•**>• 
4>£dvan~,<kwBleet Dtrsors 
x>m••••x>A' MSBTÉ, ridder van 
Malïa; - * 5.° van den 
Bejer LOBEWIJK GRIGXOX 
vanMo'ntfort, missionaris)* 
~~ 6;° .Mssettation ete* 
(Verhandeling over de ver-
schijning pan J. C. in het 
ètierheiligste Saeramenti in 
dé'-parbcme van Ulmes de 
Saintifflofrenti bij Saüinurj 
demZMunfy I66S),. . Deze 
werken "bestaan alle uit 1 
deel iri-ia.qo. ->- 7.p Nog 
hoeft 'GKAHDET nagelaten: 
WListoire etc, (Kerkelijke 
geschiedenis van Angers), 
dat men in handschrift in 
het seminarie dier stad be
waarde. 

ANDBEAS), een geleerde ge
schiedkundige en icanonik 
vstn hétgroote koor te Straat*' 
omg, werd in die «•«"' -»--„ , v. in die stad den 
9 .November 1752 geboren. 
Dooreenen bij zon deren smaak 
tot de geschiedkundige na-
sporingen medegesleept, 
schreef hij reeds in den on
derdom van 10 jaren verschei
dene verzamelingen voor zijn 
gebruik. De kardinaal DE 
JROHAN, bisschop van Straats
burg, moedigde zijne ontlui
kende talenten aan. Hg gaf 

hen* de io-trinscherfrig, e r 
benoemde <hem totèewaarder 
der i handvesten van bet ka* 
pitteiéö'.vatt hetaBttsfbisdom. 
Deze: post veïschafte hem de 
gelegenheid^ öm de oudegey 
denkschriften te doorsivuffe-
l en , en1'hij gaf den uitslag 
zijner nasporingen in He* 
licht. .'Maar- verscheidene' 
personen, wier belangen i» 
zijn; wérk "gekrenkt warenr 
randden heni met vele bit
terheid aani en beijverde» 
zichy om ten - opzigte va» 
zijne godsdienstige gevoelens-' 
de beieedigendste mijkYm' 
gen te»*:berde te brengen. 
De bescherming van den kar* 
dinaal DEVROHAN, en'eeiie» 

|; vleijende onderscheiding t* 
waarmede hem de opperpries
ter PIÜS VI. vereerde, had-* 
den hem»die aanranding»» 

móeten dpen verachten; do"» 
hij werd ziek van verdriet, 
en besloot, om van dia stu
die af te zien. Zoödra ecb*< 
ter zijne gezondheid hersteW 
was, begon hij op nieaff * r 
ne nasporingen met genere 
ijver, die hem noodlotug 
'J»BJCJ <ue> n e m ">""" , v 

was. , Door den arbeid ""* 
geput, overleed hij te ra 
rijs, in de 'abdij van Iw* 
Ie, den 2 October V»'-» c , uen Ü v c i u « « t-fi» 
Deze werkzame geesten^ 
heeft nagelaten: U° Bisif? 
etc. (Geschiedenis des bt* 
doms en der bisschoppen «w 
Straatsburg), Straatsbm* 
2 dl n, i n | . t o , 1777-1"*; 
Dit werkhaduit8dl. '"»°f 
ten bestaan, de 2 eerste al
leen zijn in het li*»4 ¥8 
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schenen. —*• &oil!*sai*'etc. 
(Geschiedkundige enplaais-
-ieschrtjvehdé proeven óver 
de hoofdkerk van Straats-
"Mrg), ibid., ir82 i in 8.vo> 
•'—.3.0 Histoire 'étcsi kerke» 
iijke, krijgskundige, t>ur-
'gerlijke en letterkêndige 
'geschiedenis van het "gewest, 
den JElzas), ibid, 1787, 
in 4.to. — Slechts liet 1,e 
dl. ; is iö het licht verschb-

"henV — 4.* Vues etc.'(Schil' 
dèrachfigè getigten vanden 
«Elzas); dóór WALTBR 'ge
braveerd,eb met eeijèn'gér 
'schiedkühdigen; teTsst verge-
zeMi ibid, 1785, in 4.to, 
Tf afleveringen.' — &.°'Nvtice 
•etc* {Aanieekenmg tiver het 
ieven en de werken van OTT* 
'JFRÏÈD), een Düitsch dich-
ïfer der9ieeeuw* voorkomen-
tfé in de Nöordsche 'Bi-
Miothèek (Biöliafhèguë du 
Nord), 1778. ' ^ ; 6S 'Mé
moires etc. ( Verhandelingen, 
pm- te dienen tot dè geschie
denis der dichters van de 
13.e eeuvi), onder den naam 
van o Miniiesingertt, hekend. 
— 7.° Een aantal Verhandel 
Hingen, over zeldzame of be
langrijke onderwerpen, inde 
dagbladen van Frankrijk en 
'Duitschland, onder anderen 
«ene Levensschets van SE-
ÜASTIAAN BRANDT, in het 
Journal des Savans, De
cember, I78Ó, in 12.M0, 
bladzï 1436. Hij heeft aan 
den abt GODËSCARD bouw
stoffen voor zijne Levensbe
schrijvingen der Kerkvader* 
«na. geleverd (zie GOBES-

CARD), 'en is een der voor
naamste medewerkers - ge 
weest vah 'de verzameling j 
ten titel voerende: Gérmania 
Sacra» Hij heeft ini handi 
schrift nagelaten Mémoires 
etc» {Gedenkschriften over 
den oorsprong endenvoórt-
gang der melaatschheid); 
Brevier ten gëbruiké van 
het diocees van Straatsburg•$ 
en eene- Levensbeschrijving 
der t leroem.de en geleerde 
Mannen uit den JElzas. '-— 
De heer GRAPPIN, kanonik 
van Bèsancón, heeft zijne 
Geschiedkundige lofrede itt 
het licht gegeven, Straats
burg, 1788, in 8.vo. Hij 
Was lid van een en twintig 
'geleerde genootschappen, 
had den titel van geschied
schrijver van Frankrijk ,• en 
bezat verscheidene benefi-
ciën. 

GRANÖÏER (ÜRBANÜS) , te 
Bovers , bij Sallé geboren , 
pastoor en kanonifc van Lou-
dun , is berucht door de ge
schiedenis der ware of ge
waande bezetenheid van de 
Ursuliher'nonnen dier stad ; 
hij bezat meer geest en vuur 
dan Godsdienst en zeden. 
De Heer DE iiA ROCHEPOZII , 
Bisschop van Poitiers, had 
hem den 30 Januarij 1630, 
veroordeeld, om gedurende 
drie maanden, alle Vrijda* 
gen, te water en te bteiioA 
te vasten , v°or vQf JBfen 
a divinis ia hef di«M»*0»* 
en vbor altijd in <fe * w 
Loudun, alwaaï h$ 'mn m" 
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gerjijk fleven leidde, onder 
interdict gesteld, Reeds se
dert eenige jaren onderhield 
hij een meisje, dat in hare 
ongeregeldheden nog gelnkr 
jkjjg genoeg was, om de 
wroegingen vandaar gewer 
ten te gevoelen* Het was 
om hare angstvalligheden tot 
Jbedarep te brengen» .&* 
GB^NÏMES ee,ne verhandeling 
echreef tegen den ongehuw* 
dfen Staat der Priesters» wel-
ke men van ^ijne hand ge
schreven, onderzijne papie
ren vond, toen hij in hech
tenis werd genomen, en die 
hg bekende van hem te^zjjn. 
Daar hjj door zijne ongere
geldheden den , algejneenen 
geest zeer tégen zich had inr 
genomen , kon hij» toen bij 
van de bezetenheid der re* 
llgjeu?en, die in de maand 
October 1632 aan het licht 
kwam, werd beschuldigd, den 
Bisschop van Poitiers, van 
zijne onschuld, ten opzigte 
van de nieuwe misdaad, wel» 
ke men hem te laste legde, 
niét overtuigen. De prelaat 
liet zijn proces voor zijne 

Ïwsteligke regtbank voeren, 
'oén eenigen tijd daarna de 

staatsraad LAÜBARDEWONT , 
zich tej&o«<?«j?hevond,welk» 
kasteel hij had doen slechten» 
onderhield hem MIGNON -fo. 
stuurder derürsuïinen, zeer 
Wjdloppig OVer , j 0 bezeten
heid, waarbij hij door d<$ 
voornaamste inwpn*rs,l die 
Weer dan eenereden hadden 
om den pastoor niet te be-
mmrjejï, onderstennd werd j 

en om hem des te beter te 
doen begrijpen, hoever de 
goddeloosheid van GBAMHEB 
ging, zejtden zij dat hij de 
schrijver was van te Gor? 
donnièrè 4e, Jjoudm* (een 
infaam Jibel tegen den kar
dinaal van ftlCHKWEU.) De 
heer JDJS t«AUB ARDEMONT , naar 
Para's 'teruggekeerd zijnde, 
droeg hém dejcardinaal, on
der dagteekening van 30 No» 
vember 16?3, eenen uitge-
breidenlast op, om de na» 
zetenhaid te . onderzoeken. 
Het deze volmagt voowien 
hegaf hij zich d«n 6 Decem
ber naar Loudun. Den vol» 
genden dag. werd GRANDIER 
in hechtenis genomen, en 
naar Jongere gevoerd, W» 
dnivelarijen werden heviger 
dan ooit en op de standvas
tige en eenparige getuigenis 
der religieuzen, werd «BAN* 
PÏEB veroordeeld, omjevem 
verbrand te worden. Op den 
18 October 1634 geleid^ men 
hem naar de strafplaat* > f 
hij wilde liever zonder bwoM 
sterven,, dan bij eepen «an» 
ciskaner religieus te i»ecn" 
ten, dien "men benoemd »at t ' 
om hembijtestaan, voorwen
dende , dat bij tot zyne tegen
partij behoorden. Dagene 
die meer bijzonderheden aan» 
gaand© deze zaak wenscne» 
te weten, kunnen.«**•*"£ 
ken raadplegen: l-° ?"££• 
re etc. (GesoMedenisdera^ 
Velg van Jjoudun), *n '7.'j. 
Amsterdam, 1693 ver*^1 

ito? malen herdrukt» «« 
zamengesteid door AUB'W, 
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«en* ealvinist *aa Loudun^ 
die naar., jSvllniHl gevlugt 
w«s^ deze hoedanigheid des 
schrijvers geeft genoegzaam 
te kennen, op welke wijze 
de zaak behandeld is. ,— 
2,9 Examen etc. {Beoordes* 
lerid en naauwkeurig onder
zoek wn de Geschiedenis 
der duivel» van Lotidun, 
der keZetenheid van de ®r-
suliner religieuzen* i?» der 
<»eroordeeling van URBANUS 
(SBANDIER) , doQF DB. L A M E -
JSARPAÏE , pries ter 17IJ?, in 
12&<*; dit is eene wederleg
ging van het voorgaande 
|mén moet deze wederleg
ging niet verwarren, met die i 
welke PihET DE ïiAMesNAR» I 
DIBRE van het werk van 
DUNCAN heeft in ;het licht 
gegeven). Of schoon deael-
ve eenige ligtgeloovigheid a» 
dentt,; bevat dezelve echter 
Vete bewezen e en moeijelijk 
te verklaren e daadzaken. 
Hefcgene, wat vooral de wijze 
lieden moet bewegen, hun 
oordeel opteschorten , i s , dat 
men, om het geheele verf
haal van den Calvinisten 
schrijverl aantenemeii j Imen 
zou moeten "vooronderstel
len, dat al di» religieuzen 
te» getalle van meer dan 
iwintig, tot op hare laat» 
«te» zucht, noch geweten, 
tioeh Godsdienst, noch eé* 
«igerlei wroeging hebben 
gehad, wijl geene derzelve 
«ich voor den ongelukkigen 
GRANDIER in de bres stelde, 
die op hare getuigenis Ie* 
veaéV verbrand werd. (Zie 

GBOJPBIDÏ)> Voor bet oyerfge 
hebben hem diegene, welke 
beweerden dat hij aan geene 
tooverjj schuldig was, geen 
beter lot waardig gekeurd; 
zijzijn van gevoelen geweest * 
dat de Goddelijke regtvaar-, 
digheid zich van de hartS* 
togten zijner vijanden hadi 
bediend, dier hem van eene 
misdaad betichtten, welke 
hij niet begaan had, om hem 
een aantal anderen te doen 
boeten* •••:-. f 

.-' • •• • • ". ' ' ^ ^ \• i . ' . v r 

GBANDIN (MARTINTIS) , dflC-̂  

tor en hoogleetaar der Sor-i 
iahne, te Saint-Quentin mr 
16Q4 geboren, en te JPary*' 
in 1691 overleden, heeft 
eene Verhandeling over de • 
godgeleerdheid, in 6 dl.n in 
S.tP. naigelaten, na zijnen 
dood door den abtABGEïJTBB 
in 1710 -r- 1712 in het licht 
gegeven, 'en, door het pu
bliek zeer wel opgenomen» < 
Dezelve woert ten titel: Qpe~ 
ra theologica. De abt GftAN-
IHN vereeüilgde met eene groo» 
te godsvrucht, veel geesten' 
leunde. Hij sprak vlug en 
zuiver,, en schreef op de* 
zelfde wijze* 

GRANDÏEAIV ( JOANNES) »werd 
den 6 Februarij 1752teAm-
sterdam geboren, en was een 
beroemd teei'jenaar en schil
der. Hij dieed ter verdere 
beoefening zfr'jner kunst e*>ne 
reis naar lifiHë, en fewafl» 
in 1779 te Rome, waar M 
in November 1780 overleed. 
Ee» tumté z|]»er 4eek»nifl-

J « 
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gen, 'van Verschillende aard» 
wordt in de kabinetten der 
kunstminhaars bewaard^ en; 
men heeft van hem 'zéér- ve*' 
Ie1' vodrtre|Felijke schildere-
stukken , onder welke voor
al uitmunten de historie vati 
ANTIOCHÓS en JSTKATOMCE i* 
verbeeld ;öp den oogenblik, 
dat dé. arts de oorzaak der 
sriektè des eersten ontdekt; 
de'gulden Eeuw, niet meer 
dan 70'figuren *; en Veel bij-1 

werk; eene groote en* klei*, 
ne. afneming van het kruis; 
zijn* eigen portret, in zijne 
eigene kamer, welke -*; zeer f 
schoon door de zon verlicht 
wordt; de historie van AR
GUS ën» MERCÜRIUS en^ - * 
Te Èóme heeft hij* twee ge-
zigten, zijnde de groote en 
kleine -waterval van Tyivoli, 
geschilderd; en ondf r zijne 
nagelatene werken mjunt èe» 
ne teekening iijt, vian vier 
en een halven voet Jjoog en 
zes voeten breed, verbeel
dende den gedoodeift ACIYS/». 
voor zijnen vader BR ÉSÜS gc-
bragt, welke teekening tot 
ee;n model diende /van eene 
schilderij, waaraan/- hij bezi* 
was, toen hem dia dood o-
verviel. — Onder dè laatste 
werken van dezen Jcunstenaar 
behoerén ook nog de teeke-
mngen van het i te l fraaüe 

COT DÈ) , té Par f f, zijne g»* 
boorteplaats, in 1753j'in den 
ouderdom van 77 jaren over» 
leden, is, de schrijver van 
eenige Blij spelen tea. van het 
Dichtitvlk.van CAMOUCBE, 
in 8.vo jnet platen, dat in 
den fjjd bijzonder wel opge
nomen werd; Tot dit ver
achtelijk onderwerp parodi
eerde 'hij de beste dichtre» 
gels dor Henriade. 

; GRANET (FRANCISCUS) , een 
letterkundige, ie Brignolleg 
in Firovence, in 1692 gebo
ren y omhelsde den geestelij1-
kea staat, en kwam, naliet 
dtëkonaat te hebben ontvan-
vangen, ter Parij's» ( Zijne 
uitgebreide geleerdheid, en 
$jn smaak voor de letter
kunde en britiek, maakten 
hem voordeelig 1 
Werkte aan de »»8—. , 

•••-—idoodj 

/kunde en britiek, ram**™ 
hem voordeelig frekenoV*»J 
werkte aan de dagbladen, 
en gaf, tot aan zijnen dood» 
in 1741 voorgevallen, uit
gaven van verschillende wer« 

g«boren VAN'IUV' W I N T E R ' 
«ford is. N M«;anw.; ver-

GRANDVAI, {èwuuKi* RA. 

gaven van verseL. 
ken in het licht. Zïinevoar-
haamstè voortbrengselen zp« 
I.° De Vertaling («»•»•* 
Fransch) der Tijdrekenkunde 
van NEWTON, 1728, i" 4. 

- 2.° Recueil etc (Ver*« 
meling van aanmerkingen* 
op de Treurspelen vM£°* 
NMZLE en RACMBh* °l\. 

- •• 1740. — in 12.1110,. Parijs,/'™' 
3.° Verscheidene ^}mT. 
het dagblad, getiteld.' *» 
llióthèque Fratigaif' — ^ 
Verscheidene ariiMf* ., 
den Nowellisie d#P«%" 
se, en van de OoserWM™ 
sur Ie* ècritt modernen Hl 
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schriften, tot welker mede
werking hem de abt DES 
FONTAINES (zie dat artikel) 
had aangespoord. De gebre
ken én hoedanigheden der 
beide critici waren dezelfde: 
kunde, smaak, juistheid, 
maar soms een weinig par
tijdigheid en kwade luimen. 
—-• 5,° Dé Uitgave der Wer
ken van LAUNOÏ, 1 7 3 1 , 1 0 
dl.n in fol., met de voorre
de, het leven des schrijvers, 
en een Ldttnoyanai een be
langrijk stuki, welks stijl te : 
kennen geeft, dat de scbrjj-
ver in alle wetenschappen 
zeer wel ervaren was. — 
Zie LAUNOÏ (JOANNES JÖE)» 

GKANET (JOANNES JOZEF), 
koninklijk censor, en oud 
advokaat bij den raad, was 
van Aise., en overleed te Pa~ 
rfy'g in 1759 in den ouder
dom van 74 jaren. Hij heeft 
geschreven: Histoire etc. 
(Geschiedenis van het ko
ninklijke hotel der Invali
den),Parijs, 1736, in fol. 
met platen: andermaal in het 
licht gegeven, door den abt 
PÉRATI, in 1756. Hij bezat 
letterkunde, en zijne erva
renheid in dat vak, waren 
den zijnen staat eigene stu
diën niet tot nadeel geweest» 

^GRANGE (JOANNES DE LA) , 
uit eene oude familie van.-
Beaujolais, ging in de orde 
der Benediktijnen, en maakte 
zich bekwaam in de burger
lijke en kerkelijke regtsge-

XL DEEÏ.. 

leërdheid. Abt van FÉCAMP 
geworden zijnde j werd hij 
door Paus" INNOCENSHJS IV» 
in de gewigtigste aangele
genheden gebruikt. KAKEI. 
de Wijze, van zijne bekwaam
heid onderrigt, benoemde 
hém tot minister Van staat, 
en opperbewihdhébber delr 
geldmiddelen, gaf hem het 
bisdom Amiens, en verschaf
te hem in> 1375, het Boom-
sche purper. Na den dood 
van KA&EÏJI V., 'in 1380 voor
gevallen, Vreesde hij dé ge
voeligheid van KAREL VI. , 
tot wien hij , gedurende het 
leven zijns vaders , op eene 
strenge wijze had gesproken, 
en hij verliet het hof. Hij 
begaf zich naar Avignon, 
alwaar hij in 1402 overleed. 

GRANGÉ (FRANCISCUS BE! 

I.A). ,— Zié 'MoNÏIGNï. 't _'••-'•• 

GRANGE (LoDËWIJK JOZES? 
DE CHANCËI. DE LA), in 1676, 
uit eene oude familie, te 
Antoniat, bij Périgueua; ge
boren, las in zijne teederste 
jeugd, de dichters en roman
schrijvers. Zijn vader, een 
oud krijgsman zijnde, ver
beeldde zich, zijne dolle 
zucht te zullen verbeteren, 
door zijne kleine bibliotheek 
in het vuur te werpen, en 
deed'dezelve daardoor slechts 
toenemen. De jonge IA GR AN-
GE begaf zich vsa Périgueua; 
naar Bordeaux, alwaar hf 
zijne studiën, wj de Umt-
ten voortzette. Het wa» M 
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die stad, dat h|j eet» klein 
Blijspel in. 8 bedrijven ver
vaardigde «dat verscheidene 
dagen achter elkander -door 
de scholieren werd uitge
voerd. Dit zeldzame van een 
negenjarig kind, verwierf 
hem eenen naam. Mevrouw 
JIA GBANGE, Weduwe gewor
den zijnde, en haar vertrou
wen stellende, iij de talen*-
ten van haren zoon, aam 
fcem mede iiaar Parijs, en 
deed hem onder de èdéïjon-
kers opnemen van Mevrouw 
<ie Prinses van Cöjm. Hij 
ïiad van Bordeaux een Treur* 
spel inedegehragt, Jueun* 
^ g e n a a m d , * het gelukte 
hem, hetzelve *en tödnee-
le te doen voeren, en Jboe-
Wl. du stukja niet den toets 
fcon doorstaan, strekte het 
«Chter der jeugd 4m dich
ters , 4i© slechts 16 jaren 
*«d was , tot eer. Nieuwe 
stukken vermeerderden aif-
nenroem. JVïaar hetgene, wat 
tem meerihekendV£ 

8X2Ï' pfiiliPP^St li, 

schexdene prozaïsche " J ? 

S dee,eh
beWonfei,en«waar. 

^éftog van S k 0 m e , i - * 

men, en K» * d o e n n«-

\ f l e iaf«artige Kst van 

eenen officier opgeïigt, en 
naar de eilanden van Sainte* 
Marguerite vervoerd werd. 
Zijne talenten en zijne vro
lijkheid bragten hem ingunst 
Jbij den gouverneur, die hem 
in faet kasteel eenige vrg-
heid gaf. De ondankbare 
dichter, vervaardigde een 
puntdicht, tegen dien; edel-
flioedigén landvoogd, die hem 
«aar zijn gevangenhokterug
rond. 'Buitengemeen streng 
in die gevangenis opgeslo
ten » vond bij het middel om 
•aan 4en hertog van OrUatif, 
Aegen wien hij ti^e Philip-
piqué»had geschreven, eene 
ode te doen geworden»^ 
welke hij zijnen misslag be
kende; en zijn: berouw at-
schilderde.' Deze vorst ver
leende hem de vrijheid, om 
nu en dan te mogen wande
len; hij inaakte er #>«»* 
van , om zijne vrJjhe'd we
der geheel en al te bekomen. 
Hij kocht de soldaten o*i 
dié hem op zjjne wW*»™ 
gen vergezelden; deze 
schaften hem een v^inJ^ 
waarmede hij naar de have 
van Ville-danche overs* 
Daar I A GRANÖE, «cl1 v'!'f de van in SpaPje eenen pw» 
te zullen bekomen,J°°?L 
gaf hij zich wMf'1 
doch wijl de Frawche al 
gezant, hen» door «B»»*^ 
teö van de bescherming" 
kooings van Spanje h » " 
roofdTzoo begaf t f f f J j E 
Bolland, Zoodra hij•»* 
sterdam was aa«g^m ; ' 
lieten de algemeens HiateH 
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wier bescherming hij inriep, 
hem tot burger dier stad ver
klaren, ten einde hem daar't 
door in veiligheid te stellen, 
tegen de vertoogen van den 
afgezant van Frankrijk, De 
koning van Polen, AUGUS
TUS , liet hem een zeer kost
baar zakuurwèrk ter hand 
stellen , hem uitnoodigende» 
zich: bij hem te begeven. Hij 
zou ongetwijfeld deze aan* 
bieding hebben aangenomen, 
indien niekde dood dés hér* 
togs: van Orléans,- eene-geV 
Inkkige verandering in i i j -
nen > toestand had te êveeg 
gebragt. Hij verkreeg zijne 
terngroepingnaar Frankrijk, 
alwaar hij sedert dien tijcl 
altijd geleefd heeft. Hij over* 
leed op het kasteel van An* 
toniat\ den 27 December 
1758* «Sedert lang werkte hij 
aan; eene geschiedenis! van 
Perigord, Daar zijne hooge 
jaren hem niet vérgunden, 
dien arbeid voorttezetten., 

^ zoo gaf hij zijne handschrift 
ten aan de: reguliere kano* 
nikén ?van Chancellade. Men 
heeft de werken van LAGKAN* 
GECHANCEL, 'door hem zei* 
ven verbeterd»te ParijsWW, 
5 dl.n in 152.010 i n het licht 
gegeven. Men vindt in de
zelve de tooneelstukken des 
schrijvers, verscheideneope-, 
ra's en mengeldichten. » Het 
best1 heeft hij geslaagd", zegt 
een kunstregier» in het vak, 
hetwelk hij zich had beboo* 
ren te ontzeggen. Zijne Pki-
iippique» , z\)n even zoo vol 

kracht als zij vol gal en bit
terheid zijn. Men heeft hem 
willen verschoonèn door de 
waarheid des tafereéls. Maar 
is het geoorloofd zulke ta-
fereelen te schetsen,; hoé 
wel gelijkend; dezelve ook 
wezen mogen, vvannneer er 
niet dan ergernis, en fgeen 
enkel goed uitwerksel van 
ie wachten i s?" [Zijne tréitr* 
spelen , waarvan er soms en* 
kelé ten topneele worden ge* 
vöera,zijti: JUGORTHA, ORES* 
TEsen PYLADÉS j MELISAGRUS , 
ATHENAÏS , AlVTASIS , ALCES-
T E , iNo.en; MiliiCËKTA,:Eri-
GONE, CASJSIUS en VICTORÏ-
NUS. Hij heeft uitgemunt in 
datgene, wat men tooneel* 
schikking noemt. Zijne ont* 
wikkelingen zijn duidelijk en 
belangrijk f* en zijne stand
puntentreïïencFJ.; " 

<3RANGB. •—* Zie RIVET De 
LA {don ANTONIUS). ; 

GfRANGE ( N . DE LA), Uit 
eene goede familie van Mont-
pellier •, werd zorgvuldig op* 
gevoed; maar- de tmrust en 
eigenzinnigheid van zijnen 
geesty stonden hem niettoe, 
om zich 'tot de keuze van 
éenen staat te bepalen. Hij 
verkwistte" zijne goederen, 
en had niets meer dan het 
zwakke hulpmiddel zijner 
pen. Hij levérde aan hetlta-
liaanscb toorieel onderschei* 
dene blijspelen , zoo al* de 
Onverwacht onaangename 
toevallen, de te Parijs ge-

' 2 
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huwde Italiaan, en de Wed' 
dingtchap» Hij berijmde ook 
de Schotsche vrouw van Voh-
TAIBË» Hij heeft daarenbo* 
-ven nog verscheidene -FeiN. 
talingen geleverd. LA GKAN* 
GE, werkte op eene onge-
dvvongene wijze; maar de 
ongelukken, welke bij zelf 
over zijn leven verspreidde, 
noodzaakte hem al te dik
wijls om «iet overijling te 
schrijven. Hij overleed in 
•het gasthuis la CharMè* te 
J?ar$s, in 1767. 

>€fRANGE (N. T>B t,A), een 
•JParijzenaar., volbragt^ aijne 
studiën, ondanks den hin-r 
derpaal der,, armoede zijner 
ouders, werd gouverneur der 
zonen van den vrijheer van 
JH(oi,BA<»r, en overleed in 
1775, in den .ouderdom van 
37 jaren. Hij gaf in 1768, 
eene goede Vertaling (in het 

J-r) WïïSS * 
2 ^ L V e r ^ e W v a n a ' a „ , 
r Wff" V ó f ^ e e r d S ; 

*«*W, Jan ï a" ör,fl-
Bos, Pariü^i^nmTVS 

* G B A N G E N E W E ( j A C 0 B U S 

ANTOWUS)J. te BdrdMW, 
in 1750 geboren, was, tij
dens de Fransche omwente* 
1 ing, plaatsvervanger van-den 
prokureur -des kotvingB in die 
stad.-Hij werd door zijn de
partement tot de wetgevende 
vergadering, en vervolgens 
met GENSONNE, GÜADEÏ en 
^EBGNIAÜIÏ, tot, dé conven-
$ie afgevaardigd, en indien 
hij er niet dezelfde talenten 
als zijne ambtgenooten«nt" 
wikkelde., overtrof hij heB 
door zijne demagogiscnê en 
buitensporige gevoelens. Hij 
begon door met COÜTHOBT 
te vragen, • >dat ie vergade
ring, in Jhare betrekkingen 
inet «ten koning, de bena

ming? van Zijne Mal 
zoude achter wege laten» 
hij legde er zich vervol
gens op toe, ói« de lede» 
der koninklijke faraihe . d e 

uitgewekenen , deadeliflKen» 
de priesters enz. te vervol
gen; h|j durfde de verdedi
ging van : JorJR»AN> Ht*"* 
naamd Coupe-iête, - •»• 
struikroover, die de | » 
Avignön, van bloed had doen 
stroomen op zich •nemen, 
sprak ook ten gunste W 
Zwitsersche soldaten van h* 
regiment van CHaTEAUViEOX, 
tot de galeijen veroordeeld» 
als deef genomen tobbende 
aan ^en opstand van ^««<f 
Het is omtrent dezen W> 
dat de jacobjjnen, ter *r 
van de galeislaven, zlC' * 
hun elub, met eene tw 
muts kapten. G«ANCBNEDV^» 
was de eerste, die onvooWJg 
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tig genoeg was '.f om zich niet 
de muis op het hoofd in de 
vergadering te vertoonen j hij 
werd wel is" waar, door al-
gemeehe üitjouwingen be
groet, maar de> roode muts 
bleef niettemin onder het volk 
gemeen. GRANGENEUVE toon« 
de weldra, dat zijne verme
telheid geenszins met den 
naam van moed kon bestem
peld worden ; want na zijnen 
ambtgenoot JOÜANEAÜ belee-
digd te hebben,\ ontving hij 
van denzelven stokslagen en 
klappen, en hij wreekte er 
zich over door zelf zijne noódv 
lottige ontmoeting, der ver
gadering te kennen te geven , 
die JOUANEAU, naar de abdij 
jsond , waaruit hij echter wel-* 
dra weder ontslagen werd. 
In vertrouwelijke verbindte-
nis met CHABÖT en BAZIRE 
staande, vormde hij met hen 
het ontwerp , om zich te doen 
vermoorden, ten einde den 
•volkshaat tegen het hof, dat 
van dien moord zou beschul
digd worden, te vermeerde
ren. Doch deze vaderlands
lievende gezindheid, bepaal
de zich tot eene eenvoudige 
beraadslaging. GRANGENEÜVJB 
droeg door zijne redevoerin
gen , tot den noodlottige» dag 
van den ïü Augustus b\); 
maar zijne bloohartigheid be
lette hem, om onder de aan
vallers te verschijnen. De 
verschrikkelijke tooneelen, 
welke alstoen plaats hadden 
maakte veel indruk op hem, 
en hij werd eensklaps , eve» 

zoo gematigd^ als hij zich 
vroeger dweepzuehtig en o* 
verdreven had getoond. Hij 
was zulks zelfs meer' dan 
zijne^ ambtgenooten , want hij 
stemde niet voor den dood van 
LODEWIJK XVI . , maar voor' 
zijne gevangenhouding tot 
aan den vrede* 'Den 31 Mei 
1793, in de vogelvrijver
klaring der GJirotrdijnen be
grepen, nam hij devïugtnaar 
Bordeaux,' maar hij werd er 
in hechtenis genomen, en 
don* 21 .September van het
zelfde jaar , naar het scha
vot geleid; hij: was alstoen 
43 jaren oud. 

GRANGBR (TOÜRTECITOT) , 
een Fransch reiaiger, teDi- , 
jon geboren, en overleden op 
zijne terugkomst van Perzië* 
twee' dagreizen van Bassorar 
ia het jaar l%Sé > heeft, zegt 
men, Verfialennagelaten, van
zijne togten in verschillende 
deelen van den Leyaht ;mw*, 
men heeft nog maar énkel 
in het licht gegeven, zijne 
Rei» naar Egypte , die leer
zaam en belangrijk is. Men 
ziet er al het merkwaardige 
in , hetwelk in dat lantl ge
vonden wordt, voornamelijk 
teri opzigte van de natuur
lijke historie. Dit Verhaal 
(Rèlation), te Parijs, in 1745 
in het licht gegeven , is voor
afgegaan , door eene geschied
kundige voorrede, in welke 
men verscheidene bijzonder
heden, ten opzigte van den 
schrijver leest. 

3 
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GKANJON (RÖBEBT), een 
beroemde graveur en gieter 
van drukletters, bloeide om
trent het midden, der 16.e 

eeuw; hij werkte langen 
tijd te Rome, bij PausGrRK-
Gomus XIII . , en werd door 
verscheidene Duitsche vor
sten gezocht., 

GBANMONT, hoofd der vrij
buiters in de Amerikaansche 
wateren, was een edelman , 
en te Parijs in de 17.e 

eeuw geboren. Met hoeda
nigheden , die hem tot de eer
ste eerposten van den luijgs-
stand zouden hebben kun* 
nen verheffen , bezat hij al 
de ondeugden eens kapers. 

•Hij dreef de losbandigheid 
met vrouwen en wijn tot iri 
d«* verregaandste buitenspo-
ïigheid, de wreed» en on» 
godsdienstigheid, zoo ver als 
dezelve kunnen gebragt wor
den. Een zijner belangrijk
ste togten was de inneming 
van Campéche, in 1685. De
ze stad was in het bezit der 
Spanjaarden.,- en GRANMONT 
verleende hun niet de min
ste verschooning. Daar twee 
zijner lieden bij deze gele
genheid, door een detache
ment, onder bevel Van den 
gouverneur van 3hrida, ge. 
vangen waren genomen, liet 
brftANMONT dezelve aan den 
gouverneur terugvragen, be-
lovende hem al de gevange-
nen terug te z uII e n zenden, 
Welke hrj tot dusverre ge-
maakt had, ZOnder e r m\fU 
den gouverneur van Campè-

the en de overige officieren 
van nittezonderen. Zijn ver-
zoek hem geweigerd zijnde, 
legde hij de gebeele stad in 
de asch, deed het kasteel 
springen, en verbrandde op 
den feestdag van denH.Lo-
DEWIJK , in een vreugdevuur 
voor 200,000 kroonen Cam-
pêche-hout» Men is van ge
voelen, dat hij in het vol
gende jaar 1686 overleed. 
Hij had een schip gewapend, 
waaron hiï nmfrp.ntI80man» " y uau een scnip gewapiiu 
waarop hij omtrent 180 man 
schappen'had geplaatst, *» 
wa;s in de maand Ocfohei 
1686 in zee gestoken; doch 

timnflll ont-
losb m zee gestöKen; wcu 
m^n heeft nooü kunnen ont-
dekken, wat er van hem , 
en van jjijne geheele uitrus
ting geworden is. De ge* 
Schiedenis zijner heldenda
den , en die der andere vrij
buiters kan tot tegenhanger 
dienen vanhetgene, wat men 
van de buitensporigheden van 
eenige Spanjaards in AW 
riha verhaalt, met dit on
derscheid echter, dat deze 
laatste tegen Barbaarscbe > 
voor het grootste gedeeJte 
menschen etende en afschu
welijke natiën hebben ge* 
handeld, en de vrijbuiters 
daarentegen «tegen eene be
schaafde en Christelijke «a' 
t i e , die steeds bewijif na 

edelmoedigheid en wel»i«e" 
nendheid aan de natie nee» 
gegeven, waaruit deze roo* 
vers gesproten waren. 

GRANVEME. — #i» " s B * 
RENOT. 
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G»APB2BUS of SCHRIJVE» 
(CORNEUS), een boekdruk
ker en goede letterkundige , 
te Aalst in Vlaanderen, in 
1482 geboren, werd secreta
ris der stad Antwerpen, en 
gaf verscheiden kleine Dicht-
stukken in het licht, bij ge
legenheid der gedenkwaar
dige gebeurtenissen in zijnen 
tijd voorgevallen, alsmede 
JSacror, bueolieor. eclogt& 
J1L, Antwerpen» I63&, in 
8.W, metaanteekeningen van 
JOANNES SERVHJIUS. Hij over
leed in 155S. 

GRAS (LOUISE Ï,E) , eene 
dochter van LÖOEWUK VAN 
MARIM^AC , broeder des Ze
gelbewaarders , en van den 
maarschalk van dien naam, 
maakte zich oneindig be
roemder door hare deugden, 
dan door hare geboorte. Met 
ANTONIUS HE GRAS , secreta
ris der commandementen van 
de koningin MARIA DE ME-
nieis, gehuwd, verloor zij 
denzelven in 1625 na een 
twaalfjarig huwelijk. Het 
was alstoen, dat, na zich 
onder de 'leiding van den H. 
VlNCENTlUS VAN J?AUIA g0-
steld te hebben , die groote 
dienaar Gods, haar in de 
gestichten gebruikte, welke 
hij vooral te Parijs oprigt-
te» Zij bragt gezamenlijk met 
hem de congregatie der Doch
ters van liefdadigheid, ook 
graanwe Zusters genaamd , 
tot stand. Deze zusters tot 
de oppassing van arme zïe-

Y 

ken bestemd , ' vermenigvul
digden zioh in korten tijd » 
op eene aanmerkelijke wij 4 
2e. Zij "waren weldra ver«» 
spreid niet alleen in frank
rijk , maar zélfs in Polen en 

: in de Nederlanden* ^Wei-
ligt is niets grooter op de 
aarde, zegt VOBTAIRE, dan 
de opoffering van schoonheid 

; en jougd en dik werf van eene 
aanzienlijke geboorte door 
een teeder geslacht gedaan, 
om in de gasthuizen, die 
opeenstapeling aller men-
sehelijke ellenden te verlig-
ten ,r welker gezigt zoo ver* 
nederend voor onze trotseh-
heid, en zoo walgelijk voor 
ons teeder gevoel i s . " Deze 
overweging,, welke in den 
mond van zulk een man zeer 
uitstekend is , verdient niet 
dan allen lof, maardezelfde 
man bedriegt zich, als hij 
er bijvoegt, dat deze zoo 
nuttige congregatie de minst 
talrijke is. Het door ons zoo 
even aangevoerde, bewijst 
het tegendeel. De vonde
lingen gevoelden ook de 
uitwerkselen der liefdadig
heid van mevrouw LE GRAS. 
Zij huurde een huis in de 
voorstad• Saint •Vwtor, om 
tot eene bewaarplaats dief 
ongolukkigen te dienen. De
ze edelmoedige weldoenster, 
der inenschheid overleed hei-
liglijk in 1662, in den ou
derdom van 71' jaren. Men 
kan haat leven, door Go-
nnxoN beschreven, in Ï2*,H 

raadplegen. De Gtamtm 
4 
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Zusters hebben gedurende 
de fransche omwenteling door
slaande bewijzen van onver
schrokkenheid en godsdiens
tigheid gegeven; zij onder
gingen in 1791, de onwaar
digste en wreedste behande
lingen, liever dan met afval
lige en, scheurzieke priesters 
gemeenschap te onderhouden. 
» Die ongelukkige Zusters 
(zcide de heer JÏUBKE in de 
zitting van het «Engelsche 
parlement, den 6 Junijï791), 
aan dé verhevenste pligten 
der Godsdienst en lijdende 
menschheid toegewijd, zijn 
door de gezagvoerders der 
fransche natie door de stra
ten gesleept en met roeden 
gegeeseld; en • zulks wijl de 
priester van wien zij dëcom*' 
inunie hadden ontvangen zich 
niet aan den eed had onder
worpen» Deze beleediging 
der zeden aangedaan, die 
in "de onbeschaafdste landen 
wrekers zou hebben gevon
den , is noch gestraft, noch 
zelfs gelaakt geworden." 
( Zie VlNCENTUIS' vW PAIT-
I A ) . Haar leven door Go-
BILLON beschreven, 1676 in 
12.1HO is herzien en vermeer
derd door COH.ET, Parijs, 
1769, in 8.vo J ' 

GRAS (ANTOWÜS I S ) , te 
Parijs geboren, begaf zich 
onder de Congregatie van het 
Oratorium, waarin hij zich 
door zijne talenten en'zeden 
deed onderscheiden. In de I 
wereld ter»ggöfceera zijnde, 
beoefende hij deletteren, en » 

legde zich voornamelijk toe 
op de H. Schriften de kerk
vaders. Wij hebben van 
hemj 1.° Vies etc, (Levens-
beschrijvingen der groofe 
veld/ieeren), uit het latijn 
van CORNELIUS NEPOS in het 
fransch vertaald, 1729, in 
12.mo. _ 2.° Ouvragës etc. 
(WerRen der heilige kerkva» 
derst die ten tijde der apos> 
telen geleefd hebben)Ï met 
aanteekenïngen, vertaald, 
1717, in 12^o# - in 1749 
in hetzelfde formaat herdrukt. 
Deze beide vertalingen zijn 
naauwkeurig en getrouw. 
De schrijver overleed in 
17§1, in den ouderdom van 
omtrent 70 jaren. -^ Men 
moet hem niet verwarren 
met JACOBÜS KG GBAS, ad-
'vokaat te Romnen j zijne ge
boorteplaats i in 1609overJe-
den, van wien er eeneFer-

»taling, in Fransche verzen 
bestaat, van het werkjan 
HESIOPÜS getiteld: de-Wer
ken en de dagen. 

* GR.4SSE(FRAXCISCÜSJO
ZEF PAUWUS, Gmf ™f)* 
markgraaf van Gram-lwy> 
luitenant-generaal der *«"* 
sche marine, in 1723 gew-
ren, en te Parijs in '7*ft 

overleden, had achtereen
volgend al de rangen d« 
fransche zeemagt bekleed J 
en onderscheidde zich van 
1779 tot in 1782 in de mees
te gewigtige gevechten, * 
eenen zeer hardnekkige» ^ 
bloedigen slag waarin i»U . 
helft van zijn scheepsvoi 
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verloor, door den admiraal 
RODNEY gevangen genomen, 
werd hg zoodanig gehavend, 
dat zijn schip zonk, alvo
rens in Engeland aanteko-
men. De Graaf yan GRASSE , 
weder in vrijheid, gesteld 
zijnde, gaf daarover eene 
regtvaardigende Memorie in 
het licht. 

GRASSI ( PARIS DE ) te Bo-
logna in de 15? eeuw gebo
ren, ceremoniemeester onder 
Paus LEO X , , vervolgens, 
bisschop van JPesaro>, heeft 
een cermonie-boek nagela
ten , dat zeer op prijs wordt 
gesteld. Hij vervaardigde 
een grafschrift, hetwelk hij 
uitgaf als door PUBUUS 
CBASSÜS voor zijne muile
zelin vervaardigd. 

GRASSIS (PADUANÜS D E ) , 
een franciskanèr monnik te 
Barletla geboren bloeide in 
de 16.e eeuw. Hij predikte 
en schreef met clenzelfden 
goeden uitslag. Men heeft 
van hem: De republica ec-
clesiastica en jtnckiridion 
ecclesiasticum, Venetië, 
1533, ïn 4.toen andere wer
ken. 

GRASWINKEL (THEODORIS 
of DIRK ) , in 1600 te Delft, 
Uit eene aanzienlijke familie 
geboren, werd advokaat -— 
fiskaal, van Holland, en 
secretaris van wege de sta-
ten-generaal, van de half 
verdeelde kamer te Meche* 

len gevestigd, öm de ge
schillen tusscben de Braban
ders en Hollanders te ver
effen en en overleed in die 
stad, ih 1666. Hij was zee* 
ervaren in de regtsgéleerd-
heid , in de schoone letteren 
en in delatijnschëdichtkünde* 
Zijne voornaamste werken 
,zijni-i.° een boek, Dejure 
Mafestatis, 1642, in 4& 
2° De fide hmreticig'et re-
bellibus servanda ,1660. —* 
3.° Libertas. veneia, seu 
Venetorum in se ae suos 
imperandi jus 1634, in 4.t° 
dat hem den titel van ridder 
van den H. MARCïïs ver
schafte. — 4.° P&almórum 
DAVIDÏS paraphrasis, in 
heldendichten, 's Qravenha-
ge,' 1643 in 4.to — 5=° 
THOM& a RmiPis delmi-
tatione Camsxilibri irès , 
cafmine expréssi, Rotter
dam , 1661. Het is niet 
moeijeljjk, om de reden te 
raden, welke hem heeft te
ruggehouden om ook het 
vierde boek van dat onschat
bare werk te berijmen* Vóór 
hem was CASTALION eenen 
anderen weg ingeslagen, 
namelijk om hetzelve te 
veranderen en te calvinise-
ren (Zie KEMPIS). GRAS
WINKEL was een bloedver
want en groote vriend van 
GROTIUS; hij vergezelde dien 
beroemden ' man, toen hij 
verpligt was, om de wijk 
naar Frankrijk te nemen* 
ten einde zich aan de ver* 
volgingen der Goinarïsten te 
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onttrekken, en gaf ver
scheidene werken in het 
licht ter verdediging van die 
van zijnen bloedverwant. 
[ Ook schreef hij in het Ne-
derduitsch eenige werkjes, 
als de kunst om wel te le~ 
ven; — Commentari over 
de Plakaten van de lijftog* 
ten, 2 stukken in4. 'o; — -
Over de appermagt der star 
ten van Holland» -— Hij 
werd te 'sGravenhage in bet 
koor der Groote Kerk be
graven. — Zijne zinspreuk 
was: IVEWO IGNARI FACTUS 
ÏMMOKTALIS. -f Niemand is 
daar luiheid onsterfelijk ge* 
worden}* 

GRATAROM (WÏM,EM) y een 
geneesheer te Bergam» in 
1550, oefende zijne kunst 
te Padua met veel roem uit , 
maar na zich door de nieu» 
we ketters te hebben laten 
verleiden, begaf hij zieh 
naar Bazel alwaar hij in 
1568, in den ouderdom van 
52 Jaren in een' staat over
leed, die zeer nabij aan de 
behoeftigheid grensde. Hij 
was te Padua rijk en offer
de zijne fortuin aan het Cal-
vimsiKfis op. De werken, 
die zijne kunde het meest 
tot eer \>*ui.— 

personen, reïzigert m ge* 
leerden in hetlatijn, Frank' 

fort ,1591, inl&no.— .V j 
De presdictione momm «a- j 
turarumque homimm, fa- \ 
cili ex inspectione partitwt . 
corporisi in 8^o +•* 4." fie- j 
vini natura, Keulen, 1671, 
in 8.vo GKATAUOW wilde zich 
ook met de wederleggende 
Godgeleerdheid inlaten. Hij 
schreef een slecht Werk over 
de kenteekenen van den an-
techrist. Een goede genees
heer, doch een erbarmelijke 
godgeleerde zijnde, volde hi} 
dit werk met de ongerijmdste 
dweeperijen. AI wat hij 
heeft geschreven is n» " e t 

latijn. — BOME.4NGBAT*W 
W, zijn bloedverwant, letf* 

«o* eer Lhl " e t m e e s * 

^ onZLZn^tUien 
meerderen T« u '*? ver' 

1622, i n s ^ ' 2 ^ T f r ' 

deKezón,llAl behoud mn 
SeZoml/teti der overheid*. 

eaverwmif, •---
de omtrent denzelfden tijd, 

. en heeft zich eenigen roem 
, verworven, dooreene^'f' 

beschrijving, Jn net l«u> 
aansch van de rivier *«»* 
en door eenige goede treur
spelen als ACTEÜS , *««£ 

.. ELS.ASTYANAX. D»"»"* 
graaf MAPPEroördeeWe."1. 

l: laatste waardig, <"«,n!f'-J1
t! 

verzameling te W<"°eB "^ 
genomen. 

GBATUNUS, vader * » * £ 
zer VALENTINIANUS * » . * 
van C e W in P^% 
(tegenwoordig # ° » £ f f i 

genaamd, wijl hij <**\tft 
zijne vroegste jeugo» , 
touw in zijne handen\* 
bende, om hetzelve «* v,{e 
koopen, vijf *toH^en*.„eR 
het hem wilden <mtweW«Se 
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hierin niet konden slagen. 
De buitengewone ligchaams-
kracht deed hem opmerken. 
Hij begaf zich in den mili
tairen stand kwam trapsge
wijze tot de waardigheid van 
gemeensman en verkreeg het 
opperbevel over het leger in 
Afrika. Door wangunstigen 
van knevelarijen beschuldigd, 
deed hij afstand van dien 
pos t , en begaf zich naar 
Qroot-Brittannië, alwaar hij 
eenigen tijd daarna het be
vel voedde over de troepen, 
welke er zich bevonden. 
Na eindelijk de vergunning 
te hebben bekomen, van zij
ne posten te mogen neder-
leggen, eindigde hij zijne 
dagen in eene eervolle stil te* 

: GRATUNÜS , Bomeinsch 
keizer , werd te Mrmium in 
359 geboren. Zijn vader VA» 
LENTINIANÜS gaf hem reeds 
in den ouderdom van acht 
jaren den titel van Augus
tus. GRATIANXTS volgde hem 
in het jaar 375 op. Een 
dapper veldheer en een wijs 
keizer zijnde, vaardigde hij 
wetten u i t , beschermde de 
letteren en redde den staat. 
Om den last des bestuurs te 
torsenen, verbond hij THEO-
DOSIÜS aan zich, en gaf hem 
Konstantinopel, met T&ra-
ciê' en al de gewesten van 
het Oosten. Zijn moed schit-
terde kort daarna u i t , tegen 
de Gothen en de Duitschers. 
Dé oorlog met de laatste was 
•oor hem zeer gelukkig; hij 
deed de verwoesting ophou» 

den , welke zij ü i GtalM 
aanregtten, en doodde 30,000 
hunner manschappen. Zijn 
ijver voor het Christendom 
evenaarde zijnen moed. N a 
den dood van VALENS, riep 
hij de bannelin gen terug, en 
beval den Arianen de kerken 
aan dé Catholijken terug té 
geven. Er was te Rome in 
den Senaat een altaar der, 
overwinning, in 357, opbe* 
vel van CONSTANTIUS afge
broken, en later door J U L I 
ANUS hersteld. GBATIANUS 
liet hetzelve niet alleen 
vernietigen, maar hij maakte 
zich meester van de inkom-
sten, tot onderhoud der af-
gods-offèrs en priesters be
stemd, en stortte die gelden 

• in de spaarkas. Hij wei
gerde en liet uit zijne titels 
dien van Pontifex Maxi* 
mus nitwisschen, welken 
zich de Heidensche keizers 
hadden aangematigd, en die 
de Christen ke izers , zonder 
er op te let ten, hadden laten 
bestaan. « Ziedaar de ei
genschap van het despotis* 
mus, zegt een latere schrij
ver , wanneer hetzelve zich 
van dé aarde heeft meester 
gemaakt, overweldigt het 
ook de regten des Hemels; 
het wil Opperpriester en 
God zijn, wanneer het in 
een tijdelijk gebied voorzie 
ne trótschbeid geen genoeg
zaam voedsel meer vindt» 
Deze dolle zucht is niet uit
sluitend eigen aan de Hei
densche eeuw; men «e tde 
zelve in alle tijden op » « « * 
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tevoorschijn treden, enonze 
eeuw 'heeft er de trekken 
yan herhaald." GRATIANKS 
vernietigde de voorregten en 
vrijheden dier afgodische of* 
ferpriesterïf. Hij schafte te 
gelijker tijd diegene af, wel» 
lce de Heidenen aan hunne 
Vestaalsche maagden hadden 
verleend , ert beval, .dat de 

fiscus zich van de landerijen 
zoude meester maken, wel» 
ke men bij uitersten wil, of 
aan die maagden, of aan de 
tempels, of aan de afgods
priesters zonde geven. Hij 
stond hun enkel toe de Ie» 
gaten der roerende goederen 
te ontvangenJ Al deze ver* 
anderingen verbitterden een 
dweepziek en' bijgeloovig 
volk. MAXIMUS , veldheer 
der Romeinsche legerbenden 
in Briltanie, werd door de 
legioenen, over welke hij 
het bevel voerde, tot kei
zer uitgeroepen. GRATIANUS 
trok tegen hem te veld, ont» 
moette hem teParp'sf doch 
werd Iafhardglyk door zijne 
troepen verlaten. Verpligt, 
om devlugttenemen, rigtte 
hij zijne schreden naar Ita
lië, en te Lyon aankomen 
de, werd hij ' ' 

"U ais dat van «An«»m„..„ 

laar beschouwde. Defeeiize, 
die hij deed van TiiEonosiüg 
tot zijnen ambtgenoot, en 
die daardoor zijn optolger 
werd, zou alleen voldoende 
zijn geweest, om zijnen naam 
aan de kerk en aan het rijk 
dierbaar te maken. * 

GRATIANUS, een eenvou
dige soldaat, werd door de 
in Groot-BHttaimïê aahhet 
muiten geslagen Romeinsche 
legioenen, in 407 tot keizer 
gekroond, ten einde hem te
gen HONORIUS over te stellen j 
iriaar hij werd vier maanden 
later, juist door dezelfde, 
ten dood gebragt, die hem 
tot de keizerlijke waardig
heid hadden verheven. 

GRATIANDS, t e » « > i n 

Tóskane, geboren, volgens 
het algemeenegevoelen» een 
Benediktijner, in bet kloos
ter der H. H. FEHX en WA-
BOR te Bologna, is de schnj-. 
ver eener beroemde verza
meling van pauselijk j e 

s l n i t e r e n t ó v e r ^ 

gen, die het l.e (.lee\,0„ het kerkelijk regt uitmaken* 

het j a a r l l ö l ten einde, en 
Bij overleed kort daarna' 

gaf aan deze verzameling' o« 
titel van; de Overeen**** 
ming der niet overeen**™ 
mende Canons, wij» "v. r 
verscheidene plaatsen\vafl 

roemde schrijvers "> 
haalt, die strijdig ficl|!ifl^ 
doch welke hij wel of J v a 

van eenenmarte- I! l#k overeenbrengt* faBA" 
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ANUS nam ook iii deze ver
zameling de Deeretalien van 
ÏSIBOKÖS MERCATOR (zie dat 
art.) en van eenige anderen 
op,, die hem waren voorge
gaan. Verscheiden schrij-
yers hebben gewerkt, om 
'4e gebreken der verzameling 
van GRATIANUS te verbeteren, 
onder anderen ANTONHJS AU-
•OUSTINUS. -Zijne verhande
ling De emendatione GRA* 
TTANÏ !is noodzakelijk voor 
degene, die het werk van 
GKATIANÜS. lezen. 'Er* be
staat eene uitmuntende uit* 
gave dezer verhandeling, 
door de zorg van BAIIUZE in 
het licht gegeven. " Het De* 
>creet van QnATiMtiSt • te 
• Meinz, in 1472 in fol. ge
drukt,; maakt een der voorr-
naamste dëelén der Verhan
deling over het Kerkelijke 
tregt uït> waarvan er vér-
•scheidène uitgaven bestaan. 
-Die van Rorne, 1582, 4 dl.n 
in fol., en van Lyan, 1671, 
3 dl.» i n fol., worden ge
docht. De Heer: SAVÏOLI is 
in zijne Jaarboeken van Bo* 
logna van gevoelen, dat GRA-
•TIANÜS noch Benediktijnër, 
•noch monnik is geweest; hij 
wederlegt de jaarboeken der 
•Camalclulensei's, waarin deze 
•schrijver over het kerkelijke 
regt wordt beschouwd als van 
die orde te zijn geweest. De 
eerste schrijver, die aan GRA
TIANUS de hoedanigheid van 
monnik toekent, is VINCEN-
TIUS van Beauvats, dieeene 
geheele eeuw na hem leefde ,• 
en die zelfs niets stellige 

ovëïv dit onderwerp zegt; 
want hij drukt zich aldus 
ui t ; GnATIASVS,1 nt ferunt 
Monachüs. 

GRATIUS , bijgenaamd Fa-
lisciis, wijl hij van Falerii, 
de hoofdplaats derFaliskers, 
was, een latijnsch dichter, 
tijdgenoot van Ovimus, is 
dé schrijver van een dicht-
stuk over de Wijze om met 
honden,, te jagen, waarvan 
de beste uitgave is die van 
Legden, door PETRUS BUR-
MANNJ in zijne Poetee latini 
minores, in 4 . t 0 , 1731. 

GRATIUS (ORTWÏNUS), over
ste van een Collegie te Keu~ 
ten.* alwaar hij in 1541 over
leed, was van Holwick of 
Homèltoick, in hetMunster-
sche diocees. Men heeft van 
hem: 1.° Triumphus B. Jon, 
in treurzangen, en in 3 boe
ken» Keulen, 1537, in fol. 
-r-» 2.° Fascicutus rerum ex-
petendarum et fugiendarum, 
Keulen, 1535, in fol., her
drukt door de zorg van EDU-
ARDBRÓWN, honden, 1690, 
2 dl.n-in fol. Dit is eene 
verzameling van stukken, 
betrekkelijk de kerkverga
dering van Bazel. Zijne ver-
kleefdheid aan deCatholijke 
Godsdienst haalde hem de 
vijandschap van REUCHLIN, 

, HUTTEN» en van verscheide
ne andere hoogleeraars op 
den hals. Om de barbaar-
sche taal der schoolsche God
geleerden en eenige hunner 
gevoelens in een helagche-



m 
lijk licht te étellenv, lieten 
deze in 1516 en 1517 4 i n 
? ? i n / n bukken'; JEpis, 
tola obscurorum virorum ad 
dommum magistrum ORTWI-

tijd, dikwerf herdrukt r onder 
anderen te Zonden, mo, 

dMck den 15 M a a r p o l ? 
dtJ .oek^waarindeboer tó . 
r M ^ g e e s t e n voor denïeu-
wigheden.van het luthera 
msmufe voorbereidde, RRA, 

06. H A. 

*ID* stelde er tegen over La. 

rorm non prakm™^ " 

volgde eerst de balie ,V ? • ' 
stad,- en was er Ï!» n d l e 

«iet bekend Ï ^ . W a a a k 
*'>e v r i e n L d a ? a l I è en bij 

Ken T\T^M^ 
^en werd. z ^ ^ verko. 

*egtvaardfcde f! /00Pbaa« i 
Se"en, welke Ü ^ P d e r " 
gang d 0 r S ^ e m dfn in-

et lerso», J r J a n / J « ^ « e n bet I e r S T a a l !*u D ^ -

™°r den ! ! f r R e d e n a a P e n getrouWen burger 

te .stemmen J die het Statuut 
van hèt.fceade jaar van (fe. 
PÏUÏE I . ,;£en,gevolge van bet* 
welks.-iJgrfand Aemlfs on
afhankelijkheid < en regten 
zou verliezen, liad doen in
trekken. Aan Jiet hdofider 
Whig-club > nam GtUms 
met al zijne land» en ambt-
.genooten hét i besluit, van 
geenerlei adfóinistrative be
diening, aantenemen, alvo
rens eene Mll de officieren 
der kroon, .verantwoordelijk 
voor hunne handelingen en 
de: ambtenaren bij de gold-
middeién,: van bet üfemregt 
bij de verkiezingen Verval
len : had verklaard.' Zijne 
aanvallen; tegen de tienden, 
zijne opvórderitfgen ter vrij
verklaring der ;CatboIijken, 
zijne gematigdheid bij denop 
handen. zijnde burgeroorlog, 
zijne pogingen, om de berde 
partijen', die eikander ver
nielden te verzoenen,einw-
Hjk zijne verwijdering van 
het parlement, om vmmi 
té blijven.:aan de gruwelen, 
welke hij-niet bad kunnen 

voorkoniien, getuigen te ge" 
lijker trjd, ^n van de ?«-
verheid zijner inzigten» f 
van de onafbankelijkh««J 
van zijn gedrag. Hij -<-
scheen andermaal op 

ver
liet 

hevig* spreekgestoelte, om hevig 
lijk, doch vruchteloos, bei' 
den belangen van 1^%*™ 
noodlottige ontwerp va1 L 
te bestrijden r Zij*»* *'* 
pariemen taire jaarboek6"'» 
beroemde redevoering»/ . 
diende hem, bjj bet eind»' 
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gen der zitting, do eer der 
ovatie of des kleinen zege-
togts, en eene beleediging 
van den Heer Coanï, d ie , 
jdöor. een tweegevecht werd 
«itgewischt. In; 1815 ver
loor GRATTAN , die niet de 
ministeriele partij» voor 
den oorlog, stemde, zijne 
volksliefde, nooit heeft hij 
dezelve terug bekomen , of
schoon hij zich in de ver-
-handelingen over het inco-
metux., en over de ophef
fing van het; hüheas corpus» 
Op nieuw in de gelederen der 
oppositie plaatste. GRATTAN 
overleed té Londen:^ ,den 14 
Mei 1820., Een redenaar, 
soms eenigzins wijdloopig of 
koel, in de inleiding zijner 
«oor de vuist uitgesprokens 
«•edevaeringen'zijnde, werd 
hij trapsgewijze al meer en 
meer met Vuur bezield, en 
dan vervingen krachtvolle 
woorden, en diepzinnige 
denkbeelden, die parlemen
taire vormen , welke hij met 
zoo veel kunst behandelde. 
Zijne staatkundige redevoe
ringen zijn gezamenlijk uit
gegeven , in één deel in 8iV0 
dezelve waren van 1788 tot 
1812 afzonderlijk gedrukt* 
De Heer BARNES heeft èe 
talenten en verdiensten van 
dezen moedigen voorvechter 
der Catholijke emancipatie 
van Ierland, in zijn werk 
getiteld ; Parliamenfaries 
partrait*9 Londen 1815, in 
8.vo, op eene zeer schran
dere wyza afgeschilderd* 

GRATUS» diaken der Ca
tholijke Kerk, in de Sleeuw.;» 
leefde in eenige afzondering 
van Provhice, niet ver.van. 
het beroemde klooster van 
Lering» Hij oefende aldaar 
«groote gestrengheden „nitefiii 
legde zich veel op leesoefe-
ningen tóe. Maar betzij'j' dat . 
deze; levenswijze hem den 
geest verzwakte , of-hém'•• de 
borst ;dped. opzwellen, hij 
verbeeldde zich ten minste 
openbaringen te hebben,ter» 
wijl hij tevens met het ,ge-
JÖnf strijdige dwalingen 
schreef, v Hijl vervaardigde 
eene kleine Verhandeling^ 
waarin hij beweerde aante-
-toonen, dat er in J . C , 
God ep mensch , slechts eene 
enkele natuur , de Godde
lijke namelijk, : aanwezig 
was* Dit was eigenlijk het 
Ettiyehianismus. y .GBATÜS , 
zond zijn geschrift riaarFAUSr 
ïug,, toenmaals abt van Jüe-
tiM, later Bisschop van 
RieZ , die, daar, hij dit ge* 
schrift, even zoo slecht ge
schreven als uitgedacht vond * 
in den beginne niet. wilde 
antwoordeni Hij deed zulks 
echter naeenen zekeren tijd»: 
en wéderiegde de dwalingen., 
van GBATUS , op eene kracht-r 
dadige "wijze, aan wien hij 
ook zeer goede raadgeving 
gen gaf, ten opzigte zjjn té 
houden gedrag, om zich niet 
bloottestellen, om van 'iê 
waarheid aftewijken. 

GRAUWT (EDUARO) , moMa* 
gelscheBchriJver, wa**»"*""* 



384 G E A. 

meester van Westminster, 
en overleed in 1601» Men 

"heeft van hem: 1.° Graca 
lingueb spicilegittm. — 2.° 
Institutio Grmcce grammati» 
cee. Deze werken wérdén'in 
hunnen tijd op prgs gesteld. 

GRAUNT (JOANNES) , te Lon
den , iri 1620 geboren, en 
lid der koninkljjjke maat
schappij dier stad, maakte 
zich beroemd door zijn wérk 
getiteld :• Natuurlijke en 
staatkundige aanmerkingen 
over de sterfelijkheids-bills, 
1661, in 4.tP NaPuriteinsch 
en Sociniaansch te zijn ge
weest y*omhelsde 'hij op het 
einde . zijns levens' de » Ca-
tholijke godsdienst. De kok 
ninklijke maatschappij ver
loor hem in Ï674. 

**, Domingo te£jn geweest 

rug. en~ leegde zich geheel 
en al op de teekenkunde toe. 
Hij begaf zich vervolgens 
naar Londen, alwaar hij zich 
13 iarën m,n~ui " • 

van dien kunstenaar, dom 
zijnen broeder in den JVe-
ctologe van 1774 geleverd, 

GHAVERÖI. (FRANOISCÜS), 
advokaat in 1635, te iW-
tnes geborenj en in die stad 
in 1694 overleden, heeft na
gelaten, j 1.° Verscheidene 
Verhandelingen, over ver» 
schillende gedenkpenningen. 
— 2.° De middelmatige Ver* 
zameling getiteld: Sorberi-
una, in 12.mo — 3.° Geleer
de Aanmerkingen opdet>on~ 
nissen,'van het patlement 
van Toulouse, dooi BOCHK-

jy8y.en ^Phield. He ' s Te . 

fee»4e„ hflft S C h°°n e te«« 

hebben v e r S b o e I s w e ^en 

^ « c h e i d i n g S H 

M<* vindt eenelev 3 ' 

on» 
over-

t'ensschets 

FLAVIN verzameld, Touloiise 
1682. :— 4.° JVW*» ^c" 
{Beschrijving of Mnopt ge
schiedkundig verslag der 22 
hoofdsteden t der diocesen 
van de provincie Langue-
<foc),Toulouse, 1696infoJ., 
een oppervlakkig en on-
naauwkeurig werk. *«'"» 
regtsgeleerde bezat m zijnen 
tijd eenen grooten roem, no« 
zijne geleerdheid, f f f 
de kennis van de gedenkte
kenen der oudheid.;•""!" 

.AKNES GRAVEROI.» | # „0" 
der, in 16W,• » ^ f / a 
boren, v e r l i e t ^ « ' . T j ! ; 
hij predikant was, »3. d e ' 
trekking van het edict VB» 
tantes , ea mm ie v/^ef f 
naar Amsterdam, e n V f L r 
gens naar Londen, aw 
hij in 1718 overleed, ö l 
de schrijver vanverschi^ 
de werken over de w 
leggende godgeleerdh* «» 
waarvan het voornaam"" 
MOSES vindicatm, »m 



G R A . 385 

dam 1694, in 12<n.o, eene 
bondige wederlegging van het 
boek van BURNET , getiteld ; 
Arc/ieologia philosphica, si-
ve Doctrina antiqua de re-
ruw originibus. GRAVEROII , 
Verdedigt het verhaal van 
MOZES , tegen de ongerijmde 
en allegorische verklaringen 
van BDRNET, met even zoo 
vele kracht van redenering j 
als ijver voor de goede leer* 

GRAVESANDE (WILLEM JA- J 
CORUS ' s) , een -beroemd wis--
kunstenaar, te 's Hér togen-
boschy in 1688 geboren. Zijn 
gelukkige aanleg voor de we
tenschappen , verwierf hem 
in een en nog jeugdigen leef
tijd eenen beroemden naam. 
In den ouderdom van 18 ja
ren ,, was hij zijne Proeve 
over de vërgezigtAunde be
gonnen. In 1713 medewer
ker van het Letterkundig 
Dagblad geworden zijnde, 
vulde hij dit werk aan met 
uittreksels en verhandelin
gen , die hetzelve deden op 
prijs stellen. Twee jaren 
daarna stak hij naar Enge
land over* in hoedanigheid 
van gezantschaps-secretaris, 
leerde aldaar NEWTON ken
nen , maakte zich bij deni 
zelven bemind en geacht, 
en verkreeg eenen post bij 
de koninklijke maatschappij 
van Londen. In Holland 
teruggekeerd, bood men hem 
te Legden, den post van 
hoogleeraar, in de sterre
en meetkunde aan, welken 

XI. DEEL. 

1 hy aanvaardde. De natuur
kunde werd toenmaals aan 
die hoogeschool, vrij slecht 
onderwezen. VGRAVESANDÉ, 
opende eene volledige cur
sus , van proefondervindelij
ke natuurkunde , en bragt de
zelve met dein grootsten roem 
ten einde. Door den landgraaf 
van Hessen t in 1721, naar* 
Cassel beroepen, om eert 
werktuig van OPHIUEUS te 
beoordeelen, die beweerde 
de eeuwigdurende beweging 
te hebben uitgevonden, be
wonderde hij hetzelve. Maar , 
daar hij geen e uitspraak kon-
de doen, wijl de kunstenaar 
het inwendige van hetzelve 
verborgen hield, zoo spoor
de hij den vorst aan, om het 
te doen verplaatsen, ten ein
de te zien, of het geene 
gemeenschap met eenig uit-
•wendigbeweegradbad: maar 
ORPHIRËÜS , verkoos liever 
zijn werktuig in stukken te 
slaan. 's GRAVESANDE , in 
Holland teruggekeerd, werd 
in 1734 te Legden, tot 
hoogleeraar in de wijsbegeer
te benoemd , en overleed al
daar aan de gevolgen eener 
al te groote inspanning, in 
1742. Behalve die wijsbe
geerte , welke de geheimen 
der natuur ontsluijert, was 
hij die andere, voor het ge
luk veel noodzakelijker wijs* 
begeerte, die tot in de ziel 
gaat, volkomen meester. Zo
ne zeden waren zacht en toe
gevend. Ofschoon kif <tW* 
zeer levendige inborst b&tsh 
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wist hïj dezelve echter te 
beheerschen , en zyné leven
digheid vermeerderde de be
valligheden van zijnen geest, 
zonder de goedheid zijns har
ten ie ondermijnen. Zijne 
voornaamste. voortbrengselen 
üijn : 1° Proeve over de ver~ 
geziglkunde , welligt de bes
te^ die óver dit onderwerp 
is in het liéht verschenen , 
met eene Verltandeling over 
bet gebruik der cliuttibre obs
cure , voor de ieekening, —•> 
2.° Physiees elementa ma* 
thematica experimentis o»»-
firmnta, *ive introductio ad 
P/dlosbp/iiamNetötoni&nam, 
een werk, gedeeltelijk za-
mengesteld , 4h de openbare 
schuiten, «onder dat noch 
het gedruiseli y noen het ge
snap der reizigers', hem van 
jsftne Overwegingen aftrek
ken , •©£ in dfe meest samen
gestelde berekeningen ver-
wai-ren konden, AtfcEMANDUs, j 
zijn leerling, hoogleeraar te 

.Lepdettf.-hééft-^HU 1744, 
eene goede uitgave van ge
levérd. Ofschoon een ijve
rige Nèwtoniaan zijnde, gaf 
'«GBAVESANDE, i« dezelve 
wijze raadgevingen, betrek-
ïcelnk de geringe gegrond
heid der algebraïsche bewer
kingen , dikwerf op Wille
keurige vooronderstellingen 
gegrond, en de dwalingen, 
waarin ^men kan vervallen, 
op berekeningen steunende, 
noor het gevoelen geleid, 
«at dezelve moeten bewij
zen; èene soort van gebrek-
fcigen kring, «eer gemeen- !| 

I zaaift itf •dehietiwefènatttw-
feunde, JËjus eonditionif ett 
iit nott detegatwr nin eon* 
ferendo comptttationem cfm 
obsvrvatiónibvsi MA eompu-
tatiö tabulas eum in fifiem 
eonslrucias pro fundamnto 
habet, el has saü» acoüra" 
tas esse guis affirvuMh -* 
3.° Matlteseos unfoemli* 
vïeföenïa, Legden, 11%i 
in 8.vo Dit is eene Verhan
deling over de algebra ten 
gebruiken dergéhen, welkede 
kollegien bezoeken. Hoe Be
knopt dit werk ook Wfen 
moge, deed het hem echter 
onder de eerste wiskunste
naars ••Vró Europa plaatsen. 
± 4.° miloiapm-N'*»" 
niaim iMtitütionet, ITMi 
itt 8V.o in welke de Bchrü* 

ver zijne n a t u u r t » 
grondbeginselen verkorf 

gicam. Dit werk vondjo 
%el bijval, dat men he«J 
ve dadelijk te ^ t C 
goedkeuring der g^ f e o n 

derzoekers, drokte. 

CINTHÜS AMAT »E)»/l Sf. 
minikaner, doctor der 
hunne, te Gravéion, 
dorp bij Avignon, i J J J 
werd dóorzijnenove^eeB 

Rome beroepen. H'J WB, -n 
der godgeleerde»! vani 
1725, in d i e . s t a d g f a 
kerkvergadering; ™f* n a . 
de luchif van Botne^^ 
deelig was, begat nu .„ 
naar Artes, alWJ»r n,J 
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1733, in dan ouderdom van 
63 jaren overleed. Zijne wer
ken in 1740, te Venetië, 
in 7 dl." in 4M>' in het licht 
gegeven > bevatten: 1.° His-
toire etc. (Geschiedenis van 
het Oude Testamenten Ker
kelijke geschiedenis tot in 
1730), die heide weinig ge
lezen worden. De laatste is 
echter afzonderlijk herdrukt 
te Attgsöurg in 1751, 2dl.n 
in ibl. en een vervolg tot in 
1760, door JOANNES DOMINI-
CDS • MANSI. — 2.° Traite 
etc* (Verhandeling over hét 
leven en de geheimen van 
J. CV) — 3,° Ristoire etc. 
(Geschiedenis van den dap
peren CRILZOX), in 12.mo 
— 4.° Verscheidene stek
jes over d$ teerkende gena
de en, de, voorbeschikking. 
Pater GRAVESON , had groote-
hjks aandeel aan de verzoe
ning van den kardinaal DE 
NOAILLES , met den H. Stoel, 
en aan deszelfs aanneming 
der bulle Unigenitus. Hij 
bezat een e zachte en ver
zoenende inborst, doch liet 
zich dikwerf door zonderlin
ge vooringenomenheden me
desiepen , even alstoen hij 
op het denkbeeld kwam, 
om den beroemden brief van 
den H. ERANCISCUS VAN SA-
LES aan pater LESSIÜS , als 
valsch en ondergeschoven te 
verklaren, juist , omdat hij 
denzelven in de Verzameling 
der Brieven, van dien bis
schop niet vond; even alsof 
debrieven, welke een mensch 

gedurende zijn leven schrijft, 
oogenblikkelijk in eene vol
ledige Verzameling konden 
opgenomen worden, waarin 
geen enkele vergeten werd. 

GBAVIER ( KAKEI. ) , graaf 
van Vergennes, te Dy on, 
den 28 December 1719 ge
boren , bekleedde -met roem 
den post van afgezant van 
Frankrijk te StoMolm en 
te Konstantinopelf en werd 
in 1774 tot het departement 
van buitenlandsche zaken be
roepen. Naden dood van den 
graaf DE MAURÉPAS , in 1782, 
werd hij eerste minister, en 
genoot het volle vertrouwen 
vanLoDEWwicXVI. Hij over
leed tePartfs, den 13 Febru
ari} 1787. De Hollandsche on
lusten , welke hij voor Frank-
rijk voordeelig waande, en 
die hij met onnoemelijke 
sommen onderhield, en de 
vrede van 1783, waren de 
voornaamste gebeurtenissen 
van zijn ministerie, gedu
rende hetwelke hij bewijzen 
aan den dag legde van regt-
schapenheid , gematigdheid 
en voorzigtigheid, ofschoon 
zijne inzigten niet altijd de 
geheele, bondigheid hébben 
gehad, welke de openbare 
zaak scheen te eischen. Zij
ne staatkunde bezat meer 
geslepenheid dan waardig
heid , en zijne middelen ver
raadden meer wantrouwen 
en onrust, dan ware groot
heid. H$j liet den Hollan
ders barrière-steden ontne-

2 
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g«gj««,- o m o p ^ ^ 

™/>ryk nret woeker het 

^.^Jr"?*'-ïr*„j„^ ' t e ""aden des 
* * * * » , en fegen de goede 

men, en zag gerust f oe, hoe !l 

zij wegens' de Schelde Aan 
oorlog toerden, op een tijd
stip ,'• waarop 'hij hen dpoc 
andere banden aan Fmnhrijfi 
zocht te verbinden; vanden 
anderen kant handhaafde hij 
de sluiting-der Schelde, na 
v o o r d e Vrijheid der zeeé'n 
gestreden- te hebben» Een 
ernstiger Verwijt is de Ame
rikaan sche oorlog» die tegen 
het einde van het ministerie 
van MAUREPAS losbarstte '•, 
doch waaraan hij als minis
ter van buitelandsche zaken, 
bij zon der had medegewerkt, 
ei» -dien men als zijn eigen 
werk beschouwde. Het is 
deze geheel en al nuttelooze, 
en voor Ifranhrijk, ondanks 
de aanwinst van eenige volk
plantingen , zeer nad-eeligè 
oorlog» die de rampspoeden 
van dat schoone rijk bespoe* 
digd hebben, zoo wel door 
den staat zoodanig met schul
den te overladen, dat de
zelve het hoofd niet Weder 
kon opheffen, als door mid* 
delen, die de omwenteling 
te weeg gebragt en voltrok* 
ken hebben. Indien de be
roemde schrijver der Ver
handeling over de algemeene 
•Geschiedenis, degroote Bos* 
•suET, de gebeurtenissen on. 

trouw der traktaten^ de partij 
Van deszelfs óproerige on« 
-derdanen in een aMer half
rond te ikiezem ' WelJigt 
had hij oök öpgemedtf, dat 
"het dezelfde LA FATETTEÏS, 
•welken men te "dien einde 
•naar Amerika zond, die da 
veldheer der Fi'ansche om
wenteling, en de cipier van 
den gevangen koning was. 
Men heeft in 1788 het Af* 
heeldsel van den graaf BB 
f,EKGEMm>'m &v° k>net 

ï icht 'gegeven. Er komen 
zeer goede en zeer slecht 
stukken in voor. OEMAÏEÜ 
heeft zijn Openbaar enjy* 
zonder Leven, Parijs s l* 8 y * 
in 8.vo.in-hetifcfatgegewwJJ 
dit is een wijsgeerig'klaö-
werk ; de schrijver ••*<* W; 
danig in de war, «a* 7 
zich zei ven niet v e r ^ 
Zie Jonrn. AM. et /*«•< 
1 Maart 1790, bladz. 3o7. 

ee» 
rfi.e 

' «RAVINA (PETRUS). 
Latifnsch dichter der 
e e u w , werd te Pol**9 " 
1453 geboren en werf*** ' 
1527. Men heeft W°«e 

4ichUHï in 4.to, i V ^ 
Ï532. - SANNAZAB stelde öe 

zelve op prijs. 

ee» 
door 

GRAVINA (DOMINICTJS), 

Dominikaner, kwam 
»""•" i * ja per* 

zijne verdiensten tot «e« 
ste waardigheden z i J f r ° r V 
en overleed te Rome m 1^< 
in den ouderdom va» '"i 
ren., Men heeft van * » . 
1.° Stato della rehg^e

M 
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Ucis pnescrjptidtUbus -4 Na-̂  
pels , 1 6 2 7 i 2 dl.n in fol» 
en, andere geachte godgelèer* 
de? werken. — Men moet 
hems niet verwarren met pa-, 
ter GBAVINA , een' Jesuit,. 
den schrijver eener Verhan
deling over de godgeleerd-» 
heid ,;die- in Italië veel op
gang heeft gemaakt, en die-
werkelijk wel geschreven is, 
Het is waar £» dat "de schrij -
«er in dezelve het prpbabi-
lièmusf onderwijst* doch:<meê 
voorbehoudïngen en regels-, 
die zijp gevoelen in den geest 
Van datgene- schijnen- terug 
te brengen, weike het schijnt 
te bestrijden. Hij schreef 
omtrent het midden der 18.e 

eeuw, en.leefde nog,inJL760, 

' GïUVlNA (JÖANNES ViNCEN-
•sivs), in 1664 te Rogliano 
in tialabrië geboren, ver-
Jsreeg van INNOCENT»» XII. 
eenen leerstoel der regtsge-
Jeerdheid.! Hij was zeer meÊ 
de zucht- om"t& hervormen 
bezield, en het eerste mis
bruik-, dat hij wilde verbe
teren, waren de schoolsche 
redetwisten; maar het is 
meer- dan- twijfelachtig, of 
hij daarin aan- de weten
schappen dienst bewees, De 
schoolsche redetwisten heb
ban hare nadeeien gehad, 
men heeft dezelve doen die
nen, tot nuttelooze en be-
lagcbelijke bespiegelingen $. 
maar (ot bepaalde grenzen 

:terug gebragt? »ijn zij, do-j 

behoud&ters eenei' goede lo
gica,. en wapenen zij den 
geest, tegen allerlei drog
redenen, tegenwoordig als 

: bondige redeneringen be» 
s-chouwd* (Zie DUNS, AN-
SEÏJMOS , S Ü A R E K , enïz.). G R A • 

VINA overleed te, Rome, in 
1718, als : een- middelmatig 
dichter en redenaar, en als 
een soms; bijtende en soms 
tegenstrijdige geleerde be
kend» Men heeft van hem: 
l*t De oriu \ et progressu 
juris civilisy Napels , 1713 9 
waarin vele nasporingejn en 
te gelijkertijd oppervlakkige 
en valsche inzigten voorko
men.- — 2,° De rotnano im
peria liber- singularis, Na
pels , 1712 } een werk y dat, 
van dwalingen krielt,, maar 

'>• de schrijver hoopte , dat het 
Bomeinsehe volk, aan het-
welke het is opgedragen, 
zulks niet zoude ontdekken, 
en hij • had gelijk. — 3.° 
Della ragione poëtica, in 
2 boeken , eene soort van 
verhandeling over de dicht' 
kunde* —4.°. Jnstitutiones 
canmica: een nagelaten 
werk, te Turiti in. 1742, 
in 8.VQ gedrukt» — 5«0Eeni» 
ge Treurspelen,, die niet 
veel opgang hebben gemaakt, 

. Venetië, 1740, in 8.vo —-
6-,°, Eene Verhandeling over 
de oude Jubelen, en eene 
andere over het Treurspel 
Men he«ft eene uitgave der 
werken van GRAVIN*.

 t e 

Leipzig* in 1787, i" 4: t 0 

en- te Napels, in 1756 » 
3 
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het licht gegeven; dezelve 
is met waanwijze en vleijen-
de aanteekeningen van eènen 
zekeren MASCOVICJS. In 1762 
heeft men te Rome zijne lë . 
vensbeschrijving onder dezen 
titel in het licht gegeven. 
De vita et scriptis VIN-
CMXTII GmvisJE commen-
tarius. Eene soort van lijk
rede, doorSERFuo, eenhie-
fonymitisch priester in het 
licht gegeven. Zie SERGAR-
»l. [GRATINA had den be. 
roemden METASTASIUS opge
voed, aan wien hg bij zijn 
overhjden, al de goederen 
naliet, die hij te Rome ver
kregen had. Hij was een 
der stichters Van de Arca
dische akudemie. Dit was 
in den beginne slechts eene 

inVJX \eteT^ie dezel™ 
m een huis, hetwelk hij op 
öen berg..Jo»fc«/«* bezat 

tynschen W plaats t 
•ÖM»^ onderdom É S f i ' J S 
S«wide tooneelspeW * ! 

v a n , G ^ ™ M ( F 1 , t o > ' « l o s 

° « « * « OpdroeJ 5 u&n II niet ri,.h / r0BS* en hem ««.««ft nam, toen hij i„ f 

1759 den. Spaanseheit troon 
beklom* GRAVWA ging'-on* 
der de garde mariniers, en 
deed zijnen eersten togt te
gen de Algerijnen onder be
vel van BABCELO. Hij deed 
zich door zijne dapperheid 
opmerken, en vergezelde 
vervolgens de admiraals Con« 
DOVA en MASSAREDO op ver
schillende zeetogten. Hjj 
onderscheidde zich bijzon* 
der in den oorlog tegen het 
Fransche gemeenebest w 
1793. De Franschen bele
gerden Roses, eene sterke 
vesting van 'Katatoitiè', waar
van de overgave over het lot 
des veldtogts zou hebben be« 
slist; GRAVINA, die over drie 
observatie-fregatten het be
vel voerde, deed de artille
rie on tschepen en op strand 
batterijen aanleggen, waar-
van het vuur op eene •»ƒ« 
kwame wijze bestuurd» den 
vijand noodzaakte on>he*°f 
leg op te breken en het na-
zenpad te kiezen, op «f 
oogenblik waarop hn op urn 
punt stond, om versch«de 
ne Spaansche regimenten te 
omsingelen. Door de«ebB 
kwame krijgsverngtmg^' 
spaarde hij t i e n . U » g * 
voor Spanje, en *«* 
den rang van schout bij nae' 
Toen Frankrijk met itf^ 
een aanvallend en ve/ 
gend verbond had J * J J j . ' 
bevonden zich de Spa»" 
vloot, onder bevel f* . t 
VINA, en de F r a n ^ 6 J ' 
onder bevel van V i t « f ^ 
in 1805 in de haven va 
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Ca&a? vereenigoV "Zij ont* 
Vingen bevel om den admi
raal NELSON aan te vallen, 
die zich met zijne schepen 
in het gezigt van die plaats 
ophield» De beide smaldee-
len ontmoetten elkander te
gen over de kaap Trrajklger, 
Het gevecht was "langdurig 
en hardnekkig y en men vocht 
tegen elkander met een© ge
lijke woede. GRAVINA verde-
êig$e langen tijd zijne linie; 
maar op het einde werd de. 
sselve verbroken, toen de 
Fransche admiraal de zijne 
had verlaten. De Engelsche 
admiraal NELSÖN en GBAVÏ-
NA' vonden in dit gevecht 
eenen roemrijken dood, bei
de werden aan den arm door 
een musket kogel gewond $ 
de eerste stierf ten gevol-

e der afzetting, endetwee-
e waarschijnlijk, omdat men 

hem zulks niet gedaan had, 
en eindigde zijnen levensloop 
den I I Januarij 1806. GBA-
VIXA werd voor een kundig 
zeeman en een beroemd ad
miraal gehouden. Hij was 
met al de orden van Spapje 
versierd; en wanneer hiĵ aan 
het hof verscheen, hetwelk 
hem zelden gebeurde, ont
ving men hein met alle on
derscheiding aan het bloed-
verschuldigd, waaruit mm 
hem gesproten waande. 

GIUVIÜS (HENDB.IK ) , of 
liever VEBMoiiAjsuB een, Do-
minikaner, nam den naai» 
vanGBAviüs aan , wijl bij uit 

Grave wa&, onderwees» de 
Godgeleerdheid* werd prioqr 
te Ntymegen,, en overleed in 
zijne geboorteplaats, den 22, 
October Ï552 r den roem na
latende van een geleerd man", 
vooral in de talen. Wij heb
ben van hemr 1° AnnotU' 
tiones- in 2L CyputANVM * 
Keulen, 1544. JACOBHS PA-
MEÜIUS heeft zich van deze 
aanteekenirigén bediend, voor 
zijne uitgave van den 11. 
CxpRïANus. - r 2«° Scholïa et 
annotationis in HJ-EUOJHY~ 
MI ,, Epistolas » Antwerpen, 
1568, en Keulen, 1618. 
Dezelve zjjn meer geschikt 
om de schoonheden des stijls 
van den heiligen HIERONYMUS 
te doen opmerken, dan om 
tot verklaring te dienen. —» 
3.° Eene Uitgave der wer
ken van den heiligen JOAN-
NES DAMASCENÜS , Keulen, 
1560, met verscheidene 
Grieksche exemplaren ver
geleken. — 4.° Eene Uitga
ve der werken van den hei
ligen PAÜWNUS , verbeterd, 
Keulen, 1560, in 8.vo Zi& 
Pater EOHAR», 2.<* dl. 

GBTAVHJS (PEKDKIK) , te 
Leuven geboren, was de 
zoon van eenen boekdrukker 
onderwees gedurende 20 ja
ren niet veel roem de God
geleerdheid; Hij werd door 
SIXTUS V. naar Rome be» 
roepen, öi» het opzigt t» 
hebben over de uitgave d*f 
Vulgatcu GREGORIUS A*y' 
gaf hem toegang aan *ön 

i 
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hof; dë kardinalen CARAF-
FA, BoRROMEUS, GotONNA, 
en vooral BARONIÜS, vereer
den hém met eene geheel 
bijzondere toegenegenheid. 
"JJ verleed te Mome, in 
1591, vijf maanden na zijne 
aankomst, in den ouderdom 
van 55 jaren, BARomnsver* 
vaardigde- zijn grafschrift, 
en schreef eenen brief aan 
de theologische faculteit van 
Leuven, waarin hij de ge
voelens der levendigste smart 
over het verlies van zijnen 
besten vriend ontwikkelt. De 
Aanteekeningen van het 7.e 
deel der . werken v a n den 
«enigen AüGusTiNüs, Anu 
^ » v I 5 7 8 , 2 y n v 4 G R A . 

GRAV1ÜS. ~Z ieG R E A V È S . 

Lnte r s c h godgeleerd^ te 
Mesecow, een dorp in ' W 

2L7X!n/roo^^emin 
té" t e^n ^o r | fn . e?chrif-

«J tegen de Calvinistenf Z H ' 
f y l \vas zeer heviö MJ 

heeft van hem- 1 ^ x ,U 

tegen E i L m ^ r * w e r k *« 

zelve n a a r S S ' d « w h e t " 

God én * het" niet twee grond
beginselen gemaakt had. — 
3.° Bellum CALVWI et JE-
su CsnrsTr, ibid, 1605, 
in4.to Hij overleed in 1617, 
als. opperbewindhebber der 
kerken Van het land van 
Weimar» 

GRAY, of liever GREY(JO' 
ANNA) , echtgenoote van Gu> 
PORT , zoon van JOANNÈS, 
DAUDLEY, hertog van Nott-
humberland, was de klein
dochter van MARIA ,.. zuster 
van HENDRIK VIII. WARU» 
Weduwe gebleven zijnde Van 
LODEWIJK XII., koning van 
Frankrijk, en geene kin
deren bij denzelven gehad 
hebbende» was met BBAN-
BÖN, hertog van Spffolhg^ 
huwd, dien zij eene doch
ter baarde, aan ^ff* 
GRAY , hertog van mjfolk, 
den vader van JOANNA» <!00I! 

den echt verbonden, Uaac 

de hertog van NorthWtef' 
land, den hertog van W' 
MERSET, in de gunst van 
EDUARD VI. was op#w»gJ|» 
zoo vreesde hij, ¥ ö!° 
vorst in korten tijd voor Re 
zwakheid van zijn ligchaanis-
gestel bezwijken zoude: , J 

vond dus geen ander miMel> 
om zijn gezag te handhaven' 
* de prinsessen MAM* 

r Aan trOOn 

en van 

dan om öe prinsesse» •"---. 
en EHZABETH van den troon 
te verwijderen, en zn 
schoondochter JoANNAtot* 
ningin te doen uitroep 
EDUARD Vf .„ een Jarige 
protestant, leende het oof»»1 

de raadgevingen van W* 
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minister, vernietigde de orde 
der erfopvolging, door HEN-' 
DRIK VIII. bepaald, en be
noemde dé dochters van HEN
DRIK GRAY , waarvan JOANNA 
de oudste was , tot zijne op
volgsters. JoANNA kantte 
zich, zoo veel als in haar 
vermogen Was, tegen hare 
verheffing aan, « Het i s , 
zèide zij, eene inbreuk op be
staande < regten , om de op« 
yolging 'der koningen' omver 
te willen werpen. De kroon 
behoort in' de eerste plaats 
aan de prinses MABIA, dadr-
iia aan de prinses EMZABÉTH} 
en na haar eerst aan mij; 
en de Hemel behoede mij , 
om mijnen rang vooruit "te 
loópen!" Deze prinses werd 
desniettegenstaande te Lon~ 
den uitgeroepen; maar de 
partij en-het regtvanMAniA 
behielden de overhand. Jo* 
ANNA werd met ELIZABETH, 
die later aan de regering 
kwam, in den Totoer van 
Londen opgesloten. Haar 
proces werd opgemaakt, en 
de schoonvader, en de echt
genoot der ongelukkige wer
den met haar in 1554 orit-
halsd. Zy was pas 17 ja
ren oud. 

GUAZIANI (ANTONIUS MA
MA), werd in 1537 in het 
stadje del Borgo-san'Sepol~ 
chro;, in Toskane, geboren. 
P e kardinaal COMMENDON, 
die hem wel tot meester wil 

kigstën aanleg aantrofy hé-
noemde hem tot zijnen se
cretaris. GRAZIANI volgde 
hem in DuitsóhlanU, JPö/e».̂  
en elders. Deze kardinaaf 
behandelde hem veeleer als? 
een vriend, dan als een man, 
van zijn gevolg, daar hij 
hém al zijne zaken toever
trouwde, zjjnen raad.inwoni;'! 
en 'de gelegenheid zocht, "om 
hem in betrekkingen té plaat-' 
sén, ten einde zijne yer* 
diensten te doen uitschijnen. 
Hij beloonde hem voor zijne 
diensten door eene r^jke ab
dij. Na den dood'Van zynen 
weldoener, werd GRAZIANÏ 
secretaris van SIXTÜS V . , 
nuntius te Venetië, en bis
schop van Amelia. Hij over* 
leed in die stad in 1611, 
den roem nalatende van eenen 
schoon en geest en eenen hei" 
ligen bisschop. De werken, 
welke hem hebben bekend 
gemaakt, zijn: 1.° l)e vita 
JöAkNrs-FnAifciscr GOM-
MMlfDOWI, cardinalis\ libri 
quatuor, door RUTGERAKA-
KIA, 1669, in 4.tQ in het 
licht gegeven. Aan den heer 
BARBIER heeft men de ken
nis van dit werkte danken, 
hetwelk men zegt door FiiÉ-
GHIER , onder den aangeno
men naam van RUIGER AKA-
KIA, in het licht te zijn ge
geven. — 2.° De bello Cy-
prio, te Rome, in 1624, in 
4.to in het licht gegeven. 
Dit werk is even zoo sier

de verstrekken, en die in lijk en zuiver, als het voor-
Mjnen leerling den geluk- II gaande geschreven. — 3.° 

Z 5 
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De casibns adversis illui' 
trim»; virorum sui tsvi, met 
even aoo vele waarheid als 
sierlijkheid geschreven. P i t 
belangrijke werk is eerst 
een-e eeuw, nadat hetzelve 
geschreven is» in 1680» te 
Parij» ia 4 . t 0 in het licht 
verschenen. FLÈCHIER heeft 
hot handschrift van hetzelve 
doen: drukken» dat gevonden 
is in de bibliotheek van den 
vrijheer FERDINAND FÜRSTEM-
BKRG , bisschop van Pader-
born en Munster. 

CRAZÏAM {HlBBONVMUS) , 
secretaris en staatsraad van 
den hertog van Modem pn 
1604 te Pergola, in het 
hertogdom Urbino geboren , 
en in 1675 overleden], was 
een ïtaiiaansche dichter der 
17.e eeuw* Men heeft hem 
verscheidene prozaïsche en 
dichterlijke werken te dan
ken. Het voornaamste der 
laatstgenoemde, is een hel
dendicht, onder dezen titel 
bekend; 11 Conguisto di 
Granata. Men zal hetzelve 
» «mer „aast a a r ; a n T l ; 
Plaatsen, ofschoon de t t T 

gename « £ £ ; < » * g * a a n -

G H iatWi(JMNNS8), te iör . 

gamo, in 1670 geboren,' é» 
hoogleeraar in de wijsbe
geerte te Padua, beeft een© 
Geschiedenis van Venetië, 
in het Latijn, 3 dl.» in 4 t0t 

Padua , 1725 in het licht 
gegeven;. dezelve begint met 
net jaap 1615, en eindigt 
met 1734.; .Dezelve bevat 
niet alleen het gedenkvwrT 
dige, wat er in den Veneli-
aanschen staat is voorgeval" 
len, riïaar ook een aantal 
gebeurtenissen, die totdeza 
republiek geene betrekking 
hebben, Men heeft hem nog 
verseheiden andere werken 
te danken. 

GJUZZINI (ANTONIUSFBAN-
Crscüs), een ltaliaanschdicht 
ter , bijgenaamd vu L*SCA> 
overleed in 1583, in den 
ouderdom van 79 jaren, te 
Florence, zijne geboorte
plaats , alwaar hij een. «er 
stichters van de akadeune 
della CrU8cams> Het we* 
hetwelk hem het meest tot 
roem heeft verstrekt, «ee"® 
verzameling van geftl*_ 
Verhalen oï Vertel^,* 

Parijs in 1756, inp,°'*„ 
in 4-to, onder den titel van 
Londen, gedrukt. Hij word* 
in Italië beschouwd als een 
mededinger van BOCGACIÜS . 
maar hij is gematigder e« 
ingetogener dan deze laatst^ 
ofschoon hij zulks nog »/" 
genoeg zij. Zijne gjWW 
Verhalen , Zijn n i e t j e " 
lijk, er komen zeer.««"^ 
ge onder dezelve Wf'.i, . 
welke hij de kunst on*»** 
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kelt, om belang te verwek
ken , en die zeer geschikt 
zijn , om aanleiding, tot nut* 
tige overwegingen te geven. 
INog heeft hij nagelaten,: 
Rustgedichten , Blijspelen, 
en Boertige Dichtstukken, 
enz* 

GREATRAJKES (VAI.ENTÏN) , 
een kwakzalver) die in En
geland , in de 17.? eeuw, 
maar voorname Jij k in 1661 en 
1665, door eene zonderlinge 
en onbekende wijze, om ver
schillende ziekten te gene
zen veel geruchtmaakte, was 
uit' eene goede familie te 
Affane, in het graafschap 
Waterford, in Ierland, den*14 
Februari] 1628 geboren. Door 
alles, wat men van hem ver
haalt , wordt men gedrongen , 
om hem al? den MESMËR en 
CAGMOSTRO , van dien tijd te 
beschouwen. Hij werd naar 
Witehal beroepen, alwaar 
het hof van zijn vermogen 
niet genoegzaam overtuigd, 
werd. Hij verscheen in de 
stad, en vond aldaar meer 
bijval. De eene beweerde, 
dat zijne genezingen valsch 
waren, de andere zeiden, 
dat dezelve door bijgeloovi-
ge en -ongeoorloofde midde
len werden te weeg gebragt. 
De genezer verdedigde zich, 
en gaf eenen Brief in het 
licht aan den beroemden BOY-
I,E gerigt, waarin hij zijne 
beknopte levensgeschiedenis 
beschrijft. Hij voegde bij dit 
geschrift een aantal bewijs
stukken, van de wezenlijk

heid der genezingen , welke 
hij had verrigt. Hij was ech
ter niet in staat, om zijnen 
roem te handhaven. Men 
vindt in het leven van SAINTE* 
VREMONT , door DESMAÏSEAÜX , 
eenige. bijzonderheden over 
dezen zonderlingen man , als-> 
mede een stuk, ten titel 
voerende; Dè Iersehe Pro
feet, in het 2-e deel, der 
Werken van SAWT EV&E-
MOXT voorkomende, maar de 
geschiedenis van GREATRA-> 
KES, is er zeer wanstallig 
ingemaakt: de beide schrij* 
vers spreken over. dezen Ier, 
volgens hunne denkbeelden, 
en volgens losse geruchten , 
veeleer dan volgens beweze-
ne daadzaken. Men zon bij
na gedrongen zijn, om te 
gelooven, dat er in de ge
schiedenis of in den roman, 
dien zij er van maken, in-

, zigten voorkomen , welke zij 
niet hebben durven openba* 
ren. Het juiste tijdstip van 
zijnen dood is onbekend, 
doch men weet, dat hij in 
1680, nog leefde. In zijne 
geschiedenis van hetdieriijk 
magnejismus, spreekt 'de 
beer DELEÜZE veel over 
GREATRAKES , dien hij als 
den voorganger der latere 
magnetiseurs beschouwt. 

GREAVES{ JoANNES), of GRA-
VIUS, te Colmore, in het 
graafschap ÏÏampshire,- in 
1602 geboren, maakte groo-
te vorderingen in de beoefe
ning der wijsbegeerte, wis
kunde , en vooral der Oos-
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tersche talen. Zijne vér* 
dienste verschafte hém in 
163a r in het door GBESHAM 
gestichte collegie, eenen 
leerstoel der meetkunde. De 
weetlust deed hem verscheid 
dene reizen in Italië', Tur-
Ai/e en Egypte ondernemen. 
Hij hield zich vrij lang te 
Konstantinopel, te Rhodes 
en te Alexandrië öp, alles 
onderzoekende, wat hem tot 
de kennis der natuur en der 
oudheid kon geleiden, Hij 
mat, volgens geometrische 
regelen dé beroemde pyra* 
miden van Egypte, enlever
de een geleerd verslag van 
deze'meting» J n 1640 stak 
hij' naar; Engeland over, met 
eenen rijken oogst gegraveer
de steenen, handschriften, 
gedenkpenningen en munten» 
Men verkoos hem alstoeri tot 
Hoogleeraar der sterreknn-
de te Oxford s maar zijne 
verkleefdbeid aan de konink
lijke familie, deed hem door 
de parlementsgezinden van 
de universiteit • verdrijven. 
GBEAVES, naar Londen ge
weken, werkte er onophou-
delijk, tot aan zijnen dood, 
die in 1652 plaatshad. On
der de geleerde werken,. 
waarmede hij het gebied der 
letteren verrukte. •*-*— 

Motgii,. Persen 'W2H-ht 
4ltó —, 5.° Eene «itmunten« 
de Beschrijving der pyra* 
miden van Egypte j. ia het 
Engelseh in 8.vo _6,° Ver-
handeling over de mj'zeym 
Mekens in ovens te doen uit~ 
komen , volgens de wijze dep 
Egyptenaren. — ï.° Eene 
geleerde Verhandeling over 
den Romeinseken voet e» 
penning y om tot grondslag. 
voor de voetmaten en gewig* 
ten der Ouden te dienen,in 
bet Engelsch;, in &w—«•*. 
Hij heeft eene zeer belang
rijke Verhandeling in het 
licht gegeven over het Se» 
rail van ROBERT WITHERS» 
in het Engelsen, in 8-TO' 
Doctor BRICH heeft in 173? 
de Mengelwerken' van GREA? 
VES, in het licht gegeven » 
2 dl.n, in s.vo , Het leden
van dezen geleerde wordt: 
gevonden in de, Vim ent-
ditissini., virorum van !«•< 

Astronomie, Schach. 

GBÊBAN (ABNOXD en' &~ 
MON) , Fransche dichters der • 
lö.e eeuw, beide te Com-
piègne geboren, de eerste-
Kanonik van Mans, de twee
de Doctor in de godgeleerd
heid , en Secretaris van KA
KEL VAN Amov, graaf van 
Maine , onder koning KtR** 
VU. hebben in Ï450geschre
ven : Le 3Ty stère etd (Bet 

(fefieim van de Hanaeitm"" 
der Apostelen in personen) > 
waarvan er drie verschil'?11* 
de uitgaven met veranderin
gen bestaan j de l . c van 1»37F 
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'2 dï.'V in fol, -de 2.e van 
1540, 2.81", ia 4.to; de 3.e 
bij welke' men het geheim 
van het Roek derOpenbaring 
van LÓDEWWK GHÖQÜET» heeft j 
gevoegd. 3.dln, in fol. alle; 
drie te Parijs* 

G R E C I N Ü S , of GRJEGINUS ; 

: { JÜMÜS ) , Romeinsche se
nator, die onder keizer GAT 
ÏÜS CAKKÏUI,A leefde, was\ 

-van M-ejKSÏ Hij beoefende 
mot roem: de schöone lette
rerf,,, étt'wasteeri; der wel
sprekendste mannen van zij
nen tijdi SENECA , de' wijs
geer, Spteekt .niét dan met 
verwondering over hem'. Het 
schijnt, volgens CoLTJMEitii*», 
dat hij over de wijngaarden 
«n dènïakkerhouw geschrei 
ven Heeft. Men verleende 
Jiem eene plaats in den Se
naat, :dm hij met eer be
kleedde. " ' CAWÖÜIIA , wilde 
lieitt npódzaken, MAROUS Sr-
ÏJANUS te beschuldigen, dien 
die vorst' ihaatte, ofschoon 
hij onschuldig: was; GRECI-
UTJS Weigerde zulks, en de 
vergramde keizer liet hem, 
in het jaar 40 der Christe» 
telijke tijdrekening'van het 
leven berooveri. ' ' 

GRËCOUM(JOANNES BAPTIS-
<TA JOZCF VILIARTDE), kano-
«ik der kerk van den H* MAR-
TINUS vaü Tours, werd in die 
stad in 1684 geboren, en stam
de, naar men meent, af van 
eene adellijke familie van 
Schotland. Hij trad in de we
reld op door eenigemeer hekel» 

zuchtige dan zedelijke LeeK-
redëm, Hij droeg er onder 
anderen cene vobry die slechts 
eene aaneenschakeling Van 
ergerlijkeianecdofes." yatt de 
meeste der Dame» van Tours 

.was, De talgenie'ene verontr 
Waardigingnoodzaakte hem, 
om* van eene bezigheid af te 
zien, die; een ernstiger en 
voorbeeldiger man vorderde. 
Hij volgde dus zijnen smaak, 
en, vervaardigde Vertelsels 
( Conies) en Puntdichten 
{des JSpigramines); ;hij las 
dezelve in alle gezelschappen 
•vóorj en wel zoodanig,'dat 
hij er de gesfrengste regters; 
door zoude verleid hebben. 
Zijne Gedichten verloren in 
eiken anderen mond derzel» 
ver; prijs. De abt DE GRÊ> 
COJJRT was een der beste 
lezers van zijnen tijd. Deze 
begaafdheid, zijne vrolijkheid 
en zijne, kwinkslagen deden 
hem najagen; maar zijn moed
wil /en zijne hekelzuchtige 
inborst, deden hem vreezen 
en somtijds ontvlugten» Hij 
verbeeldde zich »•• hoewel ten 
onpas, vele geleerdheid te 
bezitten. De Latijngche 
schrijvers was hij eenïgzïns 
meester, en hij wilde, dat 
men gelooven zoude, dat hij 
het Grieksch: verstond, of
schoon hij er geen woord van 
wist. Men schepte er dik
werf vermaak in, om zijne 
onkunde te beschamen, het
welk hij echter met onbe
schaamdheid beantwoordde. 
De rijpheid van i*m *•** 
hem noch van gedrag* «ocb 

M 
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van inbprst veraïideren , en 
hij stierf zoo als hij geleefd 
had , in 1743. — Zijne Ge-
dichten \Poésies), z j j n f„ 
1747, in 2 dbn in het Jicht 
gegeven j en herdrukt te Lux
emburg, in 1761 en 1764, 
4 dl.n inkl.l2.mo, m a a r i l i t . 
gebreid door eene menigte 
stukken van denzelfden stem
pel door verschillèhde schrij
vers. Dezelve bevatten-: l'.° 
Hét Dichtstuk van PJHTLO. 
TAXUS (Poèüe de P.) datl 
Volgensrde sprookjes,verteld 
Iers hem niet toebehoort. Hij 
had, zegt men, geen ander 
deel aan hetzelve, dan dat 
«ij hetzelve herzag, en met 
*en.|e.denkbeelden verfraai 
de . Wat hm-;ook van wezen 
n»oge,. dit dichtstuk maakte 
veel opga n g bij de voorstan* 
ders van JANSÏSNms 

Ws %JV* <W«^vtn lezers walgden er van. Het. 
g ^ e , wat. aan hetzelved» 

«atae bevalligheden des stifls 
OP generlei wijze, d e S 

stijl van hetzelve is plat (zegt 
VoriTAiRB, dien wij hier bij 
voorkeur aanhalen), zonder 
sprekende personen , zonder 
bevalligheden, zonder scherp* 
zinnigheid, zonder; zuiver
heid , zonder verbeeldings
kracht in dé uitdrukking ; 
het is eindelijk niets anders 
dan eene hekelachtige ge* 
schiedenis der bulie tfnige* 
nitu», in boertige gedich* 
ten." Hoe ontevreden de je-

1 «uiten ook wezen inoessteti, 
over ;eeii werk vol lage, on-
betamelijke en vuile laste
ringen , bezocht de schrijver 
hen echter dikwMteTfl«f#, 
leefde, en at mét hen, *oo 
lafhartig was zijne inborst. 
Hij maakte, zegt men, een 
anderdichtstukgereed, waar. 
in de tegenovergestelde par« 
tij, niet meer zou gespaard 

;zijn ge worden; maar de Voor* 
zienigheid heeft niet toege
laten , dat de waarheid, en 
het regtzinnige geloof,.door 
de lofspraken van znlkeenea 
lofredenaar> zouden bezoe
deld worden. — ft' Contet 
{Vertelsels), < soms koddig, 
,doch ialtijd ontuchtig. —3* 
Puntdichten, Mederen ,Fa>> 
6elst die somtijds zachtheid 
aanbieden , doch, in het al
gemeen vrij middelmatig*^, 
en eene zwakke dichtkunde 
aantoonen. De abt teFON-
TAiNES, die hem bijzonder 
gekend had* gaf een niet 
zeer gunstig denkbeeld van 
zijne inborst; deze critM* 

egt uitdrukkelijk, F f ze£ 
l*e deel zijner J% 
» dat zijne tong en zi]neP,eB* 
hem. nit de meeste nuiaen 
van Tours , hadden verban
nen." De pogingen, welke een 
dagbladschrijver heeft mjw 
werk gesteld. (Jöurti. ene]* 
15 Dec. 1784, en f / f 
1785), omwoordeeligeden* 
beelden van hem te geve"» 
hebben de onpartijdig,' 
zers niet overtuigd. ia"... 
men hem eenige »^fmL 
fee stukken toeschrijft > 

http://inkl.l2.mo
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niet Van hem waren , is zulks 
wijl de naam, dien hij zich 
door iSijne werken, en door 
zijn gedrag op den hals had 
gehaald , de toekenning waar
schijnlijk maakte. 

0
 ^CCHÊGOTRE (HENDRIK), werd 

den 4 December 1750 te Ve* 
io bij Luneville, eene pa
rochie, destijds tot het bisdom 
van Metz behoorènde, gebo
ren; Meïi weet wéinig andere 
bijzonderheden Van zijne eer
ste levensjaren, dan dat hij 
reeds in dezelve de republi-
kéinsché geestdrift tot in het 
«verdrevene botvierde. Den 
geestelijken staat omhelsd 
hebbende, werd hij profes
sor in het collegie van Pont 
& 'MóUttootti, en naderhand 
pastoor ïvan Emlermesniï, 
in hCt bisdom Nuncl. In 
het jaar 1773, had hij eenen 
prijs behaald, aan de aka-
demie van Nanci voor eene 
Lofspraak óp de Dichtkun
de en in het jaar 1789 be
kroonde de jakademie van 
Metz zijne proeve over de 
phgsische, morele en staat' 
kundige herstelling der Jo
den, deze twee geschriften 
zijn gedrukt. De pastoor 
tfan Emlermesniï werd afge
vaardigde der geestelijkheid 
van het balj uwschap van Nan-
«ë, bij de staten-generaal, 
en was een der eersten van 
z p e orde, die zich met de 
kamer van den burgerstand 
vereenigde. Naderhand nam 
hjj deel aan de belangrijkste 
«Hecussien en stemde steeds 

met de meerderheid. Op den 
8 Julij 1789 sprak hij tegen 
de aankomst der troênen-, 
welke de koning rondom de 
hoofdstad verzamelde, en 
zeide ten dezen opzigte ? dat 
de Franschen, indien zij'er 
in toestemden om ander" 
maal slaven te worden, het 
schuim dêr natiën zouden 
zijn. • Eenige dagen daarna 
beklaagde hij zich over de 
afdanking van NECKER en 
klaagde de nieuwe ministers 
aah. Hij nam in onderschei
dene omstandigheden de ver* 
dediging der Joden op zich, 
eneischte, dat de naam van 
God aan het hoofd der con
stitutionele acte zou ge
plaatst worden. Den 5 Oc-
tober klaagde hij den Heer 
ÖÈ BomiitÉ en den bertich-
ten maaltijd van de gardes 
du corps aan, zijn gevoelen 
omtrent de geestelijke goe
deren , Wéè, dat de geeste
lijkheid daarvan slechts dé 
bewaarster was, en dat die 
goederen moesten worden te
ruggegeven, aan hen» die 
dezelve geschonken hadden» 
én dat de pastorijen speci
aal in fondsen zouden wor
den gedoteerd. Hij verzette 
zich tégen de hulde, welke* 
PAMIISSOT aan dé vergade • 
ring deed, van zijne uitgave 
van VOLTAIKE en vraagde of 
die uitgave gezuiverd was 
van de goddeloosheden en 
vnile redenen, welke deg«-
schriften van dien Mmool 
ontsierden. Toen ê« burge-
lijke constitutie iét geeete-
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iijkbeid besloten was, was 
de Heer (SREGOIBE de eerste 
geestelijke, welke den eed 
deed; hij sprak bij deze ge
legenheid, op ,dèn 27 De
cember, mede uit naam Van 
vele zijner amhtgenooten, 
eene redevoering ui t , e,n gaf 
eeö.igeschrift in hét licht, 
geteeld: De la Ugitïmitè du 
ferment civique {Over de 
wettigheid van den burge-
Mmeed),33bhdz.in8.v° 
i wee departementen laSar-
the m Jboir et Cher, ver
kozen hem tot bisschop; hij 
ftaan het laatste de voor
i n * enge rd dep 13 Maart 

SL^- J
h d / a n ^maat-

schappy der Amis desNoirs 
(Negervrienden) en betoonde 
eenen zeer levendigen «ver 
voor hunne vrijmaking. JJfa 

I n ; B r e T » «temde hij 
« voor, dat men hem iS 

de tot letVJ h,J behoor-

booten tLfteJtffn den 

™?°teme™%^f%™z 
v a n de zittino * n af looP 
*%, «inf ïf- - ver^de-
houden8 e | / ^ J ^ vMlijf 
^ d a a r - i n l 0 ^ e n J ö « p r a k 

Pe*t die in ™nMstt»n* 
gebood w a s . , e e n «Proer 

w w a s r deze redevoe

ring is gedrukt en over de-
Zelve is in onderscheidene 
tijdschriften als een;den kan-
«el 'onteerend en de gewij? 
den Redenaar geheel en al on» 
waardig stuk gesproken» Na 
den lOAugustuslWSverkoos. 
het departement van,:Loir 
et Cher den heer GREGOIRB 
tot de conventie; in de eer
ste zitting deed hij de motie 
om de„ republiek vast te stel* 
len, en verzette zich er te
gen, dat deze zaak (zoo 
dringend kwam dezelve hen» 
voor) bediscussieerd werd. 
Den '1,5 November eischte 
hij , dat LODBWIJK XVI. in 
staat' van beschuldiging zou 
gesteld worden, zijne toen 
gehoudene, redevoering wordt 
in alle dagbladen van dien 
tijd gevonden. Naauweljjks 
z.al men het kunnen geloo-
ven, dat de volgende taal 
bij die gelegenheid uit den 
mond van eenen Bitiehop 

Voorzeker, zeid8 

vloeide: » .... . 
h i j , zal niemand ons ooit 
voorstellen, om in /«*«** 
rijk het noodlottig geslfM 
der kroningen te behouden, 
wij weten maar al te we»i 
dat alle dynastien nooit an
ders dan verslindende ge
slachten, geweest zijn» d,f 
alleen van menschenvleescn 
leefden Waartoe 
de redetwisten, wanneer » 

1 geheele wereld overeenstem" 
De koningen zyn in de *«* 
deljjke orde, hetgene, w* 
de gedrogten in de orde*»* 
natuur zijn, de hovefl «W 
de werkplaatsen der n»s»a* 
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f en en, 4® schuilplaatsen der 
dwingelanden; de geschie-

, denis' 'der- koningen;, is .; het 
martelaarsboek der-natiën."; 
Op dat tijdstip tot president 
der conventie benoemd zijn
de , droeg hij sterk aan op 
dè vereeniging van Savoye [ 
met Frankrijk en men zond 
hem naar dat land, om al
daar hetzelfde bestuur te 
organiseren, als in> de an
dere departementen. Het 
proces van LODEWUK XVI., 
had dus gedurende zijne af
wezigheid plaats; de Heer 
GBEGQÏRE nam aan hetzelve 
geen deel, Alleen schreef 
hij , daar de conventie be
sloten had, dat hare afwezi
ge leden hunne . stemmen 
zouden zenden, met zijne 
ambtgenooten, die even als 
hij tot de zending behoorden 
van den Mont Blanc, dat 
zijne stem was voor de ver-
oordeeling van LODEWIJK 
CAPET , door de conventie 
zonder beroep op het volks 
dit zijn de eigene uitdruk
kingen van den brief, waar
in het woord ten dood niet 
gevonden wordt, wij moeten 
hier bij voegen, dat de stem
men der afwezigen in het 
proces niet zijn mede geteld, 
Maar hoe zal men het woord 
veroordeeling, hetwelk in 
den brief gevonden wordt, ver
klaren * De Heer GREGOIRE 
heeft naderhand voorgegeven 
dat hij LODEWUK XVI. had 
veroordeeld om te levens 
men zie over deze zonder-

XI. DEEL. A. 

lingc uitlegging twee ge
schriften , het eenë DeJ'opi* 
nïoti, eifc. ( Over. het gevoelen 
van den Meert GxEGQinM in 
het proc.es vaji hoDEWÏJg. 
XVI,) en Het = andere : Be-
ponses etc. (Antwoorden op 
de lasteringen tegen den. 
Heer GBEGQÏRE > of uittrek
sels uit zyne'redevoeringen 
en geschriften), 1814 in S.vo 
Den ,17 November 1793, ver
zaakten of zwoeren GOBEÏI 
en andere constitutionele bisr 
schoppen hunne waardigheid 
af* Mèn drong den bisschop 
van Loir-et-Cher, om zich 
té verklaren : hij beklom de 
tribune, en sprak eene re
devoering u i t , welke hij ver
zekert, dat ongetrouw door 
de dagbladen van dien tijd 
is overgenomen» Volgens de
ze vermelding, zou hij zich 
mét behendigheid uit eenen 
moeijelijken toestand gered 
hebben; terwijl, volgens zij
ne opgave, zijne redevoering 
eene daad van moed zoude 
zijn. Wij deelen hier dezelve 
mede, zoo als hij zelf ze 
heeft in het licht gegeven in 
de nieuwe uitgaven van zijne 

„ Eistoire des Sectes Religi-
euses.(Gêscfiiedenis der gods
dienstige Sekten). » Ik kom 
hier binnen terwijl ik slechts 
zeer losse kennis draag, van 
hetgeen er voor mijne aan
komst is voorgevallen. Men 
spreekt mij van opofferingera 
aan het vaderland, daaraan 
ben ik gewoon. Geldt het 

! verkleefdheid aan 4« *»»* 
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der vrijheid, mijne bewezen 
daarvan zijn sedert langen lijd 
gegeven. Geldt het het into
men aan denpost van bisschop 
verbonden? ik laat hetzelve 
zoniet eenige droefheid va
ren. Geldthet de godsdienst? 
Dat artikel is buiten uwe 
Biagt en gij hebt het f egt 
niet, ora dezelve aatiteranden. 
Ik hoor spreken van fanatis-
mus, van bijgeloof. • . . I k 
heb dezelve altoos bestreden, 
maar dat men mij die woor
den eens verklare, en dan , 
zal men zien , dat het bij- 'i 
geloof en het fanaUsmus, 
lijnregt tegen de godsdienst 
inJoopen, wat injj aangaat, 
ik ben Catholy fc* zijnde uit o» 
vertuiging en gevoel} priester 
bij verkiezing, door het volk 
benoemd, omïisschop te zijn, 
maar ik heb noch van het volk, 
noch van u mijne zending. 
Ik heb erin toegestemd, om 
den last der bisschoppelijke 
waardigheid te dragen, in 
eenen tijd, dat die last met 
doornen was omgeven. Men 
heeft mij geplaagd, om dett-
zelven aantenemen, thans 
plaagt men mQ door mij te j 
noodzaken tot een en afstand , j 
dien men van mij niet zal ver
krijgen; volgens de heilige 
beginselen, die mij dierbaar 
zijn, en welke ik vermoed 
dat • gij mij wilt ontrooven , 
handelende, heb ik gepoogd 
in mijn bisdom wel te doen, 
ik bhjf bisschop *>m hetnog 
meer té doen. Ik roep de 
vrijheid van godsdienst in." 
Men moet bekennen dat de

ze vermelding zeef'verschil
lend is van den Monïteur, en 
van de andere dagbladen ; 
alleen mag men vragen, waar
om heeft de schrijver zoo 
lang gewacht, met de open
baarmaking van dezelve 1 
Waarom heeft hij dezelve niet 
geplaatst in zijne Annales, 
en in andere schriften, welke 
door zijne vruchtbare pen 
werden voortgebragt. Getto» 
rende het schrikbewind hield 
de heer GREGOIBE , zich voor
namelijk bezig met het open
baar onderwijs, hij was M 
van het comité van dien naam, 
in de conventie, en bragt 
als zoodapig onderscheidene 
rapporten uit; een onderan
deren over de verwoestingen 
van het Vandalismus: «Jj 
gaf een 'jSitai hittorique et 
patHotique, tut Jee arbre 

kundige en mderlandshe-
vende proef, over de WJ' 
heidsboomen) uit, eert.-wJJ. 
zaam en uitmuntend boeKjBj 
waaruit in de tijdschi^r, 
eenige Stukken «Ö» aaBf. 
haa l l Hy sprak »/n

a
pe

b
n
s 

schrikbewind, meer dan een» 

tenvoordeele vanaevojhew 
zie der godsdiensten, w» ' 

'onder andere zijne rejev0« 
ring van den 1 &«°<? " ' jaar. Tijdens denopstóndv^ 

dè hij zich voor de gestreng 
maatregelen, en zeide, ^ 
in eene otnwentelW k 
tchieiïjhe slaan, <* middel 
slaan, een ^ * * è i n . 
van behoud wat> »'J 
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voering der constitutie van 
het jaar I I I , ging hij tot 
den raad van vijfhonderden 
over, en had in denzelven 
zitting .tot den einde toe. 
Men zegt dat hij , op den 18 
Fructidör, te vergeefs be
proefde , om den maatregel 
van uitbanning, tegen zijnen 
ambtgenoot, den heer SIME-
ON uitgesproken, te doen in
trekken. Hetgeen vooral eene 
bijzondere plaats in het leven 
van den Ĵ eer GREGOIRE: ver
dient, is de ijver en de vlijt, 
Welke hij betoonde, om de 
orde van zaken door de con
stituerende vergadering, 
omtrent de aangelegenheden 
der kerk vastgesteld-, te hand* 
haven. Ofschoon de burger
lijke constitutie der geeste
lijkheid , niet meer eene wet 
van den Staat was," en 
het gouvernement dezelve 
niet meer- erkende, onder
nam toch de heer GREGOIRE 
na het schrikbewind, om 
eën gebouw opterigten, en 
staande te houden, een ge
bouw , hetwelk van alle kan
ten aan hef waggelen was. 
Hij rigtte te Patijs een co
mité op, in het jaar 1795 , 
onder den naam Van Veree-
nigde bisschoppen, en waar 
met hem drie anderen ambt-
genooten hun verblijf hiel
den, die nu reedsiang over
leden zijn, namelijk SATJRI-
NE, DESBOIS en BOYEB. De 
geest van dat eoénité knoop
te van alle kanten corres-
pondentien aan,verzochtzij-

A 

ne mede-hroedèrs om hunne v 

functien te hervatten, moe
digde den ijver hunner gees* 
telijkhéid aan ? deed pasto
rijen oprigten , en sijnoden 
houden, en gaf talrijke schrif
ten uit. Een der krachtigste 
middelen tot eenen goeden 
uitslag, die hij zich voor-
Stelde , was de oprigting 
Van een dagblad, hetwelk 
onder den titel van: Anna-
les de la Révolution, ten 
doel had om de constitutio
nele kerkte verdedigen. Dit 
dagblad begon in de maand 
Mei 1795, en bleef bestaan 
tothet jaar 1803; het had ach
tereen volgende onderscheide
ne redacteurs, maar de heer 
GREGOIRE, leverde er de mees
te artikelen in. Een werk
zaam en onvermoeid schrij
ver zijnde, had hij onophou
delijk ter verdediging zijner 
zaak de pen in de hand. Men 
kan er niet aan twijfelen, 
of hij heeft een groot aan
deel gehad, aan de twee 
Zendbrieven, die in het jaar 
1795, door de veteenigden, 
aart hunne mede-broeders ge
zonden waren. In het vol
gende jaar bezocht hij het 
departement van Loire*et-
C/ier, en gaf daarvan het 
verslaguit. In het jaar 1797, 
werd er door zijne verzor
ging, een nationaal concilie 
gehouden, waarop de bis
schop onderscheidene rap
porten uitbragt, en een 
verslag vooral van de 
werkzaamheden der veree

nt 2 



404 Q R E . 

nigden. Zijn ijver verkoelde 
niet onder het directorium, 
ea in weerwil van de.hin

derpalen, welke een ergden»; 
kend gouvernement, hetzel-
ve in den weg legde., ver
volgde hij het dagblad en 
onderhield binnen en buiten 
jpranhrykt eene fiorresjpon-
dentie , aan welke men zich 
verwonderde, dat hij Vol
doen konJ Zijn Brief aan 
4en Spaaimhen Inquisiteur> 
zijne aanmerkingen op de 
Doorbehoudingen *n ande
re stukken bewijzen,-dat.zij-
«e werkzaamheid zich ver
re uitstrekte. Hij zond naar 
vreemde landen geschriften., 
tegen het hof van Éome^n 
ten voor deel e zijner zaak. 
Hij had vooral in Italië aan
hangers *n vrienden, de bis
schoppen Uieci ,-SERRAO , So-
IIARI , en geestelijken van den 
tweedenrang, DEGOLA, CAB-
REGA, enz. InhetjaarI800* 
liet hij te Bojirges, «en 
concilie houden „waarvan hij 
alle werkzaamheden bestuur
de. Op den 29 Junij 1801, 
den dag der opening van een 
tweede concilie te Parijs^ 
sprak hij eene lange rede
voering ui t , welke inde ak» 
ten van die vergadering is 
gedrukt.; nien vindt daarin 
ook insgelijks een berigt over 
de liturgie,m het afschrift, 
van de werkzaamheden der 
vereenigden, sedert he(,con-
cilie van 1797 gemaakt. Hij II 
was van gevoelen, dat -de 
toediening der Sacramenten 
in heÉïVansöh maest geschie- II 

|j den , eene nieuwigheid, Wel
ke het grootste gedeelte zij
ner ambtgenoóten afkeurden. 
In de maand Oetober daar
aanvolgende, nam hij zijn 
ontslag van zijnen titel als 
bisschop, en maakte op dat 
stuk vele, schriften bekend, 
Velke in de Annahi, torn. 
XIII.,, geplaatst, zijn. Hij 
verklaarde daarin, indezelf
de beginselen te blijven vol
harden , men zie onder ah' 
deren, het Berigf aan lIe 

vereenigde bisschoppen van 
den 26 December. I s o ï ' %$' 
nen brief aan den Heer 
SPINA , van <len 8 derzelfde 
maand enz. Hij gee" » « 
verslag in zijne Qescmm 
kundige proef over de vrp-. 
lieden van eene coniereWe» 
welke hij met BONAPARTE 
had gehouden, enwaann.hij 
beproefd had, hem terug te 
houden, van het sluiten van 
een concordaat metden r"aus, 
en,hij heeft nooit het ver-
driefc ontveinsd , dat dit ver
drag hem veroorzaakte- voos 
het coneordaat werddftgees-
tèlijke. loopbaan van den neer 
GnjEGoiRB geëindigd, n»aB 

zijn staatkundig bestaan wer« 
alstoen zeerschitterend. £ 
den 18 Brumaire, was m 
lid geworden van hetnieiw 

wetgevende ligehaanv, en 
Februarij 1800, werd Jffl » 
president van hetzelve « 
noemd. Op het einde w»J* 
jaar 1801, werd hij i*J*J 
wetgevend ligchaam > "e ,& 
bunaat en den senaat. 
lid van den senaat voorge 
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Iragen. Men' verzekert, dat 
BONAPARTE, vele zwarigheid 
maakte• om hem te benoe
men, maar hij kon de her* 
haalde aanvragen niet weder-
staan. De heer GREGOIRE , 
werd dus senateur, graaf des 
keizerrijks, lid van het in
stituut , en van het legioen 
van eer; maar die titels maak» 
ten hem voor BONAPARTE niet 
rekkelijker, en hij behoorde 
in den senaat, onder het klein 
getal der opposanten r tegen 
het keizerlijk despotismus. 
Voorts bepaalde deze oppo» 
sitie •> zich tot geheime stem
men , het zou niet voörzigtig 
geweest zijn, eenen oploo
penden en gewelddadigen 
mensch te beleedigen. De 
•nieuwe uitgaven vande Mui' 
nes de Pont-Bogal, welke 
de heer GREÖOIBE , in het 
jaar 180& leverde,. mishaag
den aan BONAPARTE,[dieaan 
den schrijver verbood, om» 
bij deontvangstvan den nieu-
we-jaarsdag, aan het hof te 
verschijnen. De senateur was 
verpligt eenen onderdanigen 
brief te schrijven, en bedaard-
de alzoo 's keizers gemelijk
heid- Hij woonde ook in het 
senatoriaal costuum, het Te 
Deum bij, bij de intrede des 
konings, in'de kerk Nolre-
Dame (Lteve^Vrotme-Aerk),. 
maar niet begrepen zijnde in 
de lijst der pairs, keerde hij 
weteen pensioen van 24,000 
fr. tót het ambteloos leven te
rug. In de 100dagen, was bij 
«en van de eersten, die zich 

A 

liet inschrijven,tegen de 
additionele akte van BONA
PARTE, ew hij schreef aan 
de kamer der vertegenwoor
digers , om de afschaffingvan 
den slavenhandel te "verzoe
ken. Men verdreef hem in 
het jaar 1816 uit het insti
tuut. In 1819, spoorden de 
vrienden van den beer GRE
GOIRE hem aan , om zich op 
den voorgrond te plaatsen, 
om in de kamer der' afge
vaardigden te wórden verko
ren ; hij Werd inderdaad in 
het, departement Vfoère ver
kozen ; deze verkiezing ver
oorzaakte eene levendige dis» 
cussie in de kamer, op deö' 
© December; De rapporteur 
ck» heer BBCQUEY , verzoeht 
dat de verkiezing mogt wor* 
den geannulleerd, omdat het 
departement eenericvreemde-
ling had; gekozenV ofschoon 
hetzelve daartoe volgens het 
charter het regfc niet had; 
maar de heer LAISÉ was van 
oordeel, om de verkiezing 
ter oorzaak van onwaardig' 
heid te annulieren, en dat 
gevoelen werd-na eene zeer 
onstuimige zitting j enijdele 
pogingen van de linkerzij de 
ten voordeele van den ge&o»» 
zene aangenomen* De heer 
GREGOÏRB gaf over deze zaak 
twee brieven aan de verkie
zers van Vlsère in het licht, 
de eene den 28 September, 
en den anderen den 1 Janu
ari} daaraanvolgende. Daar
uit ziet men dat zijne vrien
den wel- zouden gewenschfc 

a 3. 
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hebben dat hg zich niet aan 
cene beleediging blootstelde 
en dat hij voor de discussie 
der kamer zijn ontslag nam: 
maar hij weigerde dit stand-
vastig; op denzelfden tijd 
deed de heer GREGOIRE,on
der den naam van Chroni-
queReligieuèe, een opposi
tieblad verschijnen , in den-
aeliden geest als de Anna-
les; dat dagblad is uitgeko-
menTan 1818 tot 1821, en 

maakt 6 dl.« uit in 8.vo Zü 
die aan hetzelve met den 
heer GREGOIRE werkten, W K 
r e n d e W D E B E R T i E R , ! -
wezen bisschop van Avfy. 
J ^ s ^president AoiERvfn 
^ pair van Frankrijk L 4 N -
J'^Ais, welke naderhand b e l 
*e gestorven zijn; d e abt 
T A B A R E A U ï ( ï e 4 ' 0 R I N G E 

d'e eertijds redacteur d è r S ' 
««fe* geweest Was, enz ?„ 

meermalen over de cZ' " 
^gesprpk e nTmenz£o n | ï "-
andere d e e i x t f l l ^ / / 

gedX^'E^Venen 

6i»tU yan eer. MV» i , 
hem willen 

teringen, aan welke kinzoo 
als hij zeide, ten doel stond; 
het is zigtbaar, dat hij zeer 
gevoelig was , over het be« 
sluit, dat door de kamer te 
zijnen opzigre genomen was. 
Ten gevolge van deze vrij
willige bedanking, mag men 
verwon dei d zijn, dat men 
hem bij de piegtigheid zij* 
ner begravenis, de militaire 
honneurs als komraandeur 
van het legioen van eerheeft 
bewezen* Hij overleed den 
28 Mei 1831, zonder zich 
met de kerk te verzoenen, 
die hij bijna gedurende z|«i 
geheeie leven zoo smartelijk 
gehoonden gewondhad, en bij 
gevolg ook zonder de troost-
middelen dieriiefderijkemoe-
der te ontvangen, en «onder 
dat bij zïjn lijk, de gewone 
kerkelijke plegtighedenwer-

itgeoefend. Banaal', 

! " V ^ n had 
rnnie«vv- b ; e v e t 2

t
a

e
k !" ' o m 

hij verkoos ] i W * ! e r ï ! e n 5 

^ g e a d r e S S e T r d a - ? , J n b d e f 

schalk Af!!!^rdaandenmaar-

t^CdD0iTirr 
*822. Da Bnu •• G e m b e r 

«e v e r o n g e l S Z e e r o v e r 
""seigkmgen «n las* 

den «itgeoefi 
uiteinde- van eenen —-
schopt! Ons schiet nu nog 
over te spreken over de wer
ken van den heer GBEÖOIBB. 
De voornaamste zijn, &** 
ve die , welke wij reedsge-
noemdhebben. l.°Eenet«r-

respondance sur letWatrff 
du lemps of lettres s^X 
vers sujet* 1798» 2 dl.»» 
S.vo ( e r hebben anderen aan 

«Icntie nteoe deze correspondentie 
gewerkt.) — 2.° D" 

u u » ••• , 

Ruines f 
Port'Eoyal, daarvan »JJ 
twee uitgaven van het ja 
Ï801 en 1809. - 3 ' ° £ ' 
logie de Las-Casas; Wf** 
de la Litérature defJ.o 
gres 1808, in 8 - v 0 , ^ L 
De la Domesticiie cae* 
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lés Peuplës anciens, et mo* 
dernes, 1814, in 8v.o — 5/> 
Ëgmi^JIistorique sur les li-
tiertés de VEglite Gallica-
nes ei'des autres JEglises,, 
1818, .in 8.VO- ~- r6,° iïis-
toire des sektes Religieus&s? 
Der eerste uitgave ,-• van dit 
laatste werk, ward in bet 
jaar l&lOy in beslag geno
men, en in> het jaar 1814* 
aan ftèn schrijver terugge
geven. , Hij gaf hetzelve,des* 
tij ds uit, het bestond itt 8.v° 
In het jaar 1828, liet hij een 
begin ;:een er nieuwe' uitgave 
in hef licht verschijnen van 
Welke; hij in lOboeken5dl*B 

gegeven heeft. Men meent 
dat er nog een deel moet 
bestaan; wij weten niet dat 
de schrijver daarvan het af
schrift heeft nagelaten, als
mede dat van de . voorre
de, welke aan het 1-e deel 
ontbreekt. Dit werk is vol 
van riasporingen, maat le
vert niets zakelijks op , en de 
daadzaken worden in het
zelve met eene aanstootelij-
ke verwarring ;opeengesta^ 
peld. Het artikel over de 
Theophiluntropie, is "fraai 
genoeg en afzonderlijk her
drukt geworden. In het jaar 
1825 , werd de heer GK'E-
GOIKE , met zijnen vriend 
LANJIIINAIS , de "uitgever van 

^het werk getiteld: Vie et 
Mémoires BB SciPtOFt RJS 
•Rivet t .door DE POTTER; 4 
dl.» in 8.vo, men heeft alle 
redenen, om zich te verwon*-; 
deren, niet alleen , niaar 

•••• ''•• • - A . 

ook om zijne Verontwaardi
ging aan den dag te leggen, 
dat een priester•,, de uitge
ver: van een zoodanig werk> 
werd.' Eindelijk heeft hij 

! sedert de laatste omwente»; 
[ ling in het licht gegeven; 

üonsidérations sur la lis Ie. 
Civile, een stukje in 8V»° 

I Wij laten onderscheidene 
stukjes en klein»/ werkjes, 
welke van een minder be
lang zijn achterwege: wij 
zullen echter nog aanhalen* 
Qbservations: eritiques' sur 
la Columbiade BM BAR>-
LOW 1809» Men moet her
kennen, dafcdeslehriften va» 
den heer GREGOIRES, over het 

| algemeen weinig smaalt , eri~ 
tiek en methode opleveren ; 
de overdrijving en het.Weo-
logismusr-heeischm er in. 
De schrijver, spreekt er al 
te dikwijls in, over zich 
zelven en zijne vijanden, hij 
doet verklaringen ,* van zijne 
liefde ten hunnen opzigte, 
maar hij behandelt hen ten 
gelijke tijde met hoogmoe
digheid en verbittering. Hij 
beklaagt zich dikwijls over 
de vervolgingen, welke hij 
ondergaat, en hij genoot ech
ter een luisterrijk bestaan. 
Hij was zeer vooringenomen 
tegen- de•restauratie, die 
hem een pensioen van 24,000 
franken had nagelaten , het
geen hem echter niet belet
te-, ,om U klagen tegen de 
sinecuren en overgroote gtrt-
Sten.' De jb«er Gnmoim,hai 
in Engeknê en VuiUea-

a i 
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land, o o k i n Nederland, 
alwaar hij in persoon ken-
nis kwam maken met de Jan • 
senisten, gereisd, en hadeene 
fraaije bibliotheek verzameld, 
vooral met betrekking tot de 
geschiedenis der kerk. Hij 
W a a r d e de constitutionele 
archieven, en hij had zich 
voorgesteld , om de geschie
denis dergèestelijkheid gedu
rende de omwenteling uitte, 
gevent hij had daartoe tal
rijke bouwstoffen bijeenver
zameld. Men weet dat hij in 

, « zijne sedert 30 jaren' uit-
gégevene geschriften, den 
titel v a n oad-bisschop van 
&™ voerde;; hij WaS bij
zonder aan dezen titel ge-
hecht, die hëm evenwel niét 

4 £ Ï Ï ! ^ e r geestelijkheid , 
: ^ f 8 W e , k 6 h i . 5 bisschop 

met anders-aan,- dan onder 

jREGoiftE en deszelfs ambt-
genopten z ich- n i è t anders 

G f i E 

, van hèm j 1.° Syntogmajurit • 
nniverH. De laatste uitgave 
is van Lyon, 1606. — 2.° 
De Republica, en andere 
Werken, vol geleerde aan
merkingen; hij heeft zich 
vooral' Beroemd gemaakt door 
zijn Rèponse etc. (Antwoord 
aan den raad, door KABEL 
DmiovLiN gegeven, over de 
afrading van de aanneming 
van het Concilie van Trente 
in Frankrijk), Lyon, 1584, 
iri I6.MO; Men vindt hetzel
ve in de Bibliotheken van 
Dtr VERDÏER, van Dmmvs 
SIMON, van LENCI-ET, van 
Ï.E LONG enz., en in het 5,e 

dl. der werken van DU MOCJ-
WN , overall onder den naam 
van GRÉGOIRE, ënnietChw 
GOlRB, zoo alSDEBtlREZegt. 

GHEGORAS. — Zie Nicis-
PHÓRÜS GREGORAS. 

GREGORUTS I. (Heilige), 
eerste patriarch van Arme
nië, was uit het koninklijk 
geslacht der Arsaeiden van 
Perziè' gesproten. Hij ^ r d 
hauzavoriich of ie Verhei* 
ter bijgenaamd, wijl hij w 
het begin der vierde eeuw 
het licht des Evangelies; in 
Armenië verspreidde. >Mtt 

vader ANAG, die in dienst 
was van AROESOIHB, een 

Sassanidisch koning, CHOS-
Roes I . , koning van Arme
nië, met wien zijn W**1? 
iri oorlog was * vergeven tio»" 
bende, werd door de Arme
niërs vermoord, en zjjnege-
heele familie, met uitzonde-
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ring van* GREGÖRIUS , die j 
nog een kind zijnde, door 
zijne voed ster vrouw gered 
werd, deelde zijn lot. Zij 
nam hem mede naar Coesa-
rea, in Cappadócië, voedde 
hem op in de Christelijke 
Godsdienst, welke zij beleed, 
en huwde- hem vervolgens 
uit aan eene Christen-maagd, 
MARIA genaamd. GREGORÏCJS 
verwekte hij haar twee kin
deren VERTHANES en ARVS-
DAGHES ; én na drie jaren ge
huwd te zijn geweest, scheid
de hij, met onderlinge toe
stemming van zijne vrouw» 
om den geestelijken staat te 
omhelzen. Vernomen heb
bende, dat 'JPIRÏDATES , de 
zoon van koning CHOSROSS , 
te Romewas, alwaar hij van 
DIOCIIETMLNÜJS hulp verzocht, 
om* zijnen troon terug te be
komen , ging hij hem opzoe
ken en verhoud zich aan zy-
ne dienst. Nadat TIRIDATES 
aan het hoofd van een zege
vierend leger in, Armenië 
was gevallen, wilde hij in 
de stad Ani, tegenwoordig 
Gamackht eene offerande aan 
de godin ANAÏTIS opdragen, 
om haar voor de eerste voor-
deelen, welke hij behaald 
had, te danken; en, hij be
lastte GREGORIUS, om bet 
offer op te dragen» maar deze 
Heilige weigerde zulks, en 
verklaarde tevens, dat hij een 
Minsten was* TIRIDATBS, 
een vijand der Christenen 
zijnde, Het hem op eene 
wreede wijze folteren, en 

• • . , - . A 

kort daarna vernomen heb
bende, dat GREGORWS de zoon 
van ANAG, den moordenaar 
zijns vaders was, liet hij 
hem in eenen droogen put 
werpen,. waarin de H. GRE-
GORIDS , gedurende 14 jaren, 
door de zorg eener liefdadige 
vrouw leefde. Toen TIRIDA-
TES iii 301 door verscheide
ne pijnlijke ziekten werd ge
kweld , liet hij , op verzoek 
zijner zuster, die de Chris
telijke Godsdienst had om
helsd , en die hem deed ho
pen , van door den Heilige 
genezen te worden, GREGO-
RIDS uit den put halen, die 
hem Werkelijk genas, en ver
volgens het Evangelie met 
zoo vele zalving predikte, 
dat hij al de grooten van het 
hof, en een aanzienlijk ge
deelte des volks Bekeerde; 
hij begaf zich vervolgens 
naar Césprea, alwaar hij 
door den aartsbisschop L E -
ONTHJS , patriarch der Arme
niërs , gezalfd werd, In Ar
menië teruggekomen , liet hij 
een aantal afgodsbeelden om
ver werpen, doopte den ko
ning, zalfde bisschoppen, 
stichtte Collegien, en ging 
zijnen aartsbisschoppelijken 
zetel te Vaghar-Schabad'ves
tigen. Wéldra was geheel 
Armenië tot het Christendom 
bekeerd , en'zijne opvolgers 
hadden niet anders te doen, 
dan eene geheel gevestigde 
kerk te bewaken. In 318 
zalfde hij tot bisschop van 
Diospónius en van een ge-

a 5 ..... ' 
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deelte van Groot-Armenië', 
zijnen zoon ABYSDAGHES. 
Volgens de Armeniërs, ver
gezelde GtREGOKius omtrent 
denzelfden tijd, den koning 
IIRIDATES naar Home, wel-
ke_vorst zich derwaarts be* 
gaf, om KONSTANTUI^ over 
zyne bekeering tot het Ghris-
tendom geluk te wenschen.: 

In 325 werd hij tot de kerk. 
vergadering van Nicea be
roepen i en zich niet naar 
dezelve kunnende begeven:, 
zond hij zijnen zoon ARTS» 
DAGHES derwaarts, die met 
de akten van het Concilie in 
Armemë terug kw a r a > die in 
net gansche koningrijk in 
werking werden gebragt. Se-
dert^eenigeh tijd beraamde 
«e heilige GREGORHJS een 
ontwerp van afzondering, dat 

imvoerbragt. Hijdeedaf-
stand van zijnen stoei ten gunste v a n z p o o n A R v ^ 
DAGHES, en ging z i c h a a , 
f f / 0 e f van den berg Se. 

fan t n i a I w a ? r h l J « a verloop 

KAHNZT •• g ! kI«ïzenaar, 

hebbSe T.J^ m i ^ 
« J in?, ' l l e t hetzelve in rf„ 
stad TUrtan begaven »i 
waar Kof.»i.._ r8 r a v e i> > al 

| heiligen. Patriarch, die men 
|J somtijds aan den H. CHBVSOS-

TOMÜS heeft toegeschreven. 

GREGORÏUS I. (Eeiltgeh bij
genaamd «?e Groote, uiteen 
beroemd Romeinscli geslacht, 
was preetorvan/Jowero573» 
De verachting der mensche' 
lijke grootheden bewoog hem, 
om zich in een klooster te 
begeven, hetwelk hij onder 
de aanroeping van den hei
ligen ANDREAS had doen bou? 
Wen. Paus PEWGIDS H.ont-
trok hem aan dit eeiwame 
verblijf, om hem tot een der 
zeven diakenen van Rome.fr 
maken. Hij zond hem kort 

'daarna, in hoedanigheid van 
nuntius naar Konstantvno-

i Keizer 

... „ugiaveii, al
waar hetzelve het voorwerp 
der algemeene vereerïng werd. 
Er bestaan in het A Km—•-• bestaan in be tXT 5 """l* 

schijnt, dat w ' r M a a r h e t 

e , ,Sbesc , , r«ving van dien 

pel, om de hulp van Keizer 
TIBERIÜS II. tegen deLong°-
barden interoepeh. In 584, 
in Home teruggekeerd, wera 
hij secretaris vanPeWGius, 
en na dpn dood/an die» 
Paus, verkozen de gees e-
lijkheid en het volk hem tot 
deszelfs opvolger. 6 ^ . 
Bi0s zich onbekwaam aw 
tende, om den 'ast t e "V 
schen, waartoeiedereenh«» 

had waardig ge<f *• J £ 
hield zich te vergeefs te »cr 
borgen; hij werden iW 
tember 590 gezalfd. J * ] r 
rigtte toenmaals in Bt»** 
re verwoestingen aan; gJ 
liet eene algemeene poet* 

doen, van 'W** " J 
dat die vanden^8' sie 

meent, dat die van 
dag van 
siaan 
zaak, 

is. De helang#sje
p 

welke in dien ¥ flp 

http://Rome.fr
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kerk bezig hield * was die 
der drie kapittels. De hei
lige Opperpriester verzuim* 
de niets, om die scheuring 
tiittedooven. (Zie VIGIHÜS)* 
Zijn ijver strekte zich tot 
alles uit. Hij zond Bisschop
pen naar Sardinië en Enge-
land om de afgodendienaars 
te bekeeren en vermaande de 
zendelingen, om zich op eene 
gepaste wijze'van zachtheid 
en belooningen te Ibedienen. 
De H. AÜGUSTINÜS , het hoofd. 
der zendelingschap in En-
geland, stichtte veel nut , 
en bekeerde den Koningvan 
Kent. De H. GREGORIUS 
hield van tijd tot tijd kerk
vergaderingen te Rome, om 
de kerkelijke tucht te hand
haven , en de ongeregeldheid 
der geestelijkheid te beteu
gelen. Hij verzette zich met 
nadruk tegen den titel van 
aconomisch*patriarch, dien 
de Patriarch van Ronstanti-
nopelvaet&e,<een titel, wel
ken zelfs de Paus niet aan
nam , ofschoon hij het hoofd 
en de herder der algemeene 
kerk was (Zie PHOCAS), en 
vernietigde de akten van het 
Concilie dier stad, in 589 ge
houden. Eene anderedienst, 
welke hij aan de kerk be
wees , was dê verbetering 
van de kerkelijke officiën. 
•HO stichtte te Rome eene 
school voor het kerkgezang. 
lie heilige monnik AüGOSTi-
NOS , «aar Engeland vertrek
kende» nam zangers uit deze 
school mede, die naar Frank-
**jk overstaken en de Gal

liërs onderwezen* GREGORI
US eindigde heiligHjk zijnen 
levensloop, op den 12Maart 
601. door de werkzaamheden 
der bisschoppelijke waardig-
lieid en des kabinetsuitge
put. Hij werkte met ijver $ 
om de scheurmakers te ver
eenigen en om de ketters te 
bekeeren, maar hij wilde, 
dat men te hunnen opzigte, 
de overtuiging en geen ge
weld zoude gebruiken.- Hij 
verzette zich tegen de kne-
velarijen, welke men tenop-
zigèe van de Joden uitoefen
de, om hentot het Christen
dom overtehalen. Het i s , 
zeide hij, door de zachtheid, 
de goedheid, de beleering, 
dat men de ongeloovigen tot 
de christelijke Godsdienst 
moet roepen,' en- niet door 
de bedreigingen en de ver
schrikking." Ofschoon de 
heilige GREGORIUS zoo nede
rig was, dat hij zichzelven 
den titel gaf van Dienaar 
der dienaren vanJ. C , een' 
titel, die ook door zijneop
volgers Êwerd aangenomen , 
handhaafde hij echter met ij
ver het gezag van den heiligen 
Stoel. Zijn bestuur is eène 
daadzakehjke wederlegging, 
van alles wat de Compilator 
FEBRONIUS en andere vijanden 
van den Stoel van Rome ^heb
ben uitgedacht, betrekkelijk 
de gewaande uitwerkselen 
der valsche decretaliën. Van 
ISIDORTJS MERCATOR af, is 
het gezag der Paassen niet 
duidelijker en algemeener in 
de kerk erkend geweest, 
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dan onder hët pausschap van 
GREGOBIÜS (Zie Heilige LEO , 
Isibottüs j LUTHEB , Heilige 
PETKUS). Hij schreef aan 
de andere bisschoppen, niet 
al de waardigheid en onver
schrokkenheid, die het hoofd 
der kerk betamen; hij waar-
schouwde, onderwees en be
rispte de Koningen; en deze 
grooten der aarde luisterden 
naar hem, als naar hannen 
vader; Zijn pauselijk be
stuur stelt het tafereel voor', 
eener uitgestrekte theocratie. 
waarin de Godsdienst, ver
mogender dan de wetten en 
de wapenen, al de christe-
iyke^naUen, door de stem 
Van haren Opperpriester ver-
eenigdei en terwijl zij zich 
zelve met roem overlaadde, 

/J , e i , S i» I l e t .^delijk geI«k 
der volken uitmaakte. «De 
vereeniging van al de wes-
tersche kerken, onder een 
Oppe rp r i 6 S t e r j • 

Z V n S » d e r d e h e t V e r k e e r 

W£ a h e n» e n strekte om 
jan hnropa eene uitgebrei-
Jr

e
afP*ktemakf»; de 

e e r t n f e n " , n g ^ ' w e l k e tot 
*ene zoo ttjke inrigtïng be* 

SST* i r r e e ^ 
efa» 7 ' to

L* d e aanmoldi. 

S Li schoone k»™«», 

•fat» •& ^VSmï!l 

Welke de kerk Van Rome 
toenmaals reeds bezat. Jn 
eenen brief aan den onder* 
diaken PETRUS , reetor van 
patrimonium ' van Sicilië, 
zeide bij hem: «Gij hebt 
mij een slecht paard en vijf 
goede ezels gezonden, ik kan 
het paard niet berijden, om 
dat het niet deugt, en de 
ezels niet, omdat het ezels 
zijn." Deze woorden aijn een 
bewijs, dat de stal van de
zen grooten Pans .niet zeer 
prachtig moet geweest zijn. 
Van alle Paussen isde hei
lige GREGORIUS de Qrootey 
degene van wien ons de-
meeste schriften overblijven. 
De voornaamste zijn: l«°zijn 
Pastoraal., zijnde eene ver
handeling over de ,pligten 

der herders. Men kan hu» 
het lezen derzelve *»»•'£*' 
noeg aanbevelen» *•* & .?' 
milieu. —3.° Csmmetotaw» 
op JOB, vol lessen, geschikt, 
om de zeden te vormen het
welk dezelve de zedelessew 
van den II. GREGORH'S heelt 
doen n o e m e n . — 4 . ° ^ ' 
spraken, gedeeltelijk samen
gesteld, om de wondeten van 
verscheidene heiligen ya» 
Italië te vieren. De neii*-
ge Opperpriester heeft Z1C" 
in dezelve wat al te **J 
aan den smaak zijner eeuw 
voor het wonderdadige over 

gegeven. - 5.° T ^ / £ 
ken met brieven, die een'g^ 
bijzonderheden over «e h , 
schiëdenis van z « n e % L 
aanbieden, en «i«P r a l£ 
over verschillende punten ° 
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kerkelijke tucht. Deze be
roemde Paus, wiens geest 
zich geheel op de zedekun-
de had toegelegd, bezat ee-
nen onuitputbaren 'grond van 
geestelijke gedachten. Hij 
drukte dezelve op eene vrij 
edele wijze uit , en drukte 
dezelve liever in volzinnen 
dan in zinspreuken uit. Zijne 
bewoordingen zijn niet zeer 
gezocht, en zijne opstellen 
niet zeer toewerkt > doch de
zelve zijn ongedwongen , aan
eengeschakeld en altijd even 
onderhoudend. Er komt niets 
zeer verheven nochlevéndigs 
in voor; maar hetgene, wat 
hij zegt, is waar en bondig. 
Men verwijt hem slechts al 
te wijdloopig in zijne zede
lijke verklaringen, en te zeer 
gezocht in zijne verbloem
de re'dert té zijn. BAHBEYRAC , 
en andere protestanten hebben 
onregt gehad, op dit onder' 
•werp,"hunne bijtende en on
redelijke critiek te oefenen; 
de zinspelingen en verbloem
de reden, waarmede de H. 
Vaders, zich somtijds hebben 
bezig gehouden, waren niet 
bestemd, om eigenlijk den 
gewijden tekst te verklaren,» 
noch om tot bewgs te die
nen van de door deongeloo-
vigen betwiste waarheden. 
Deze ijverige mannen namen 
alle gelegenheden te baat» 
om te stichten en te onder
wijzen , om tot de deugd aan-
tesporen, on» over de geheii 
men des geloofs te spreken, 
overeenkomstig den raad van 
«en heiligen PADMJS ; Üuid 

enim sive per, occasioftem , 
sive per., veritatem CiïRts» 
T.ÜS anfyuntietur? P H I H P . I*. 
18, De heilige Schrift was 
hnn zoo gemeenzaam» en zij 
vonden zoo veel smaak, de
zelve te herhalen» dat zij er 
somtijds geestige verklarin-, 
gen van gegeven hebben» 
zonder daarom de waardig
heid van den letterlijken zin 
te willen krenken. Onder 
al de uitgaven der -werken 
van den H. GREGORIUS , is 
diegene de volledigste en 
naauwkenrigste, welke doni 
PB SAINTE MARTHE , overste 
der Benediktijnen van den 
H. MAURUS , ' door WILLEM 
BESSIN , tot de Congregatie 
van den H. MAUUUS behoo-
rende, ondersteund, in 1705, 
in 4 dl.", infol.in hetliéht 
gaf. Alvorens-deze uitgave 
bestond, stelde men die van 
GUSSANVILLAN , priester van 
Chartres, te Parifs, in 
1675, in 3 dU", in fol. in 
het licht gegeven, pp prijs. 
Zijn leven is beschreven door 
dom SAINT - MARTHE en te 
Rojiqnen, in 4.*°, in 1697 
gedrukt. Dit ïs te ver
kiezen boven de Geschiede
nis: van zijn Pausschap door 
MAIMBOÜRG. Wij hebben 
niets gezegd van de verwij
ting aan den H. GREGORIUS 
gedaan, van de boeken der 
Heidensche schrijvers, te 
hebben doen verbranden; de 
geleerde lieden, weten dat 
zulks een sprookje i s , het
welk niet het minste geloof 
verdient. BAYMS en BAR-
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BEYRAC, hoewel zeer onregu 
vaardig omtrent de Kerkva» 
ders, komen overeen, dat dé 
beschuldiging niet bewezen 
is , de schrijver der Geschie
denis van de eclectische 
wijsbegeerte heeft doen zien, 
dat dezelve, zelfs geene 
waarschijnlijkheid heeft;de
zelve steunt enkel op het 
verhaal van JOANNES VAN SA« 
ÏUSBERY , een' schrijver der 
twaalfde eeuw, die meer om 
zijne grondbeginselen, dan 

opzigten, 
noch tot getuige, noch tot 
JaarboekschrJjj ver der gebeur
tenissen van de -6**eeiiwkan 
dienen. Voor den H. GSE* 
GORMJS was Rome twee of 
drie malen door de Barbaren 
geplunderd; het is onmoge
lijk, dat onder zijn Paus
schap , de Bibliotheek van 
den Palattfnschen berg nog 
bestaan hebbe, en dat bij er 
de boeken van heeft kunnen 
verbranden. De eenige ware 
daadzaak i s , dat de H. (JEE-
GORIUSV aan DESIDERIUS , 
aartsbisschop van Vienné 
schreef, om hem te laken, 
dat hij de Spraakkunst aan 
eenige personen onderw 
in dè daad een Bï^T k T * : 

den 

feumm S .„ ,„ f ' v "™" 1 

on-

halen, wat hunne confrater» 
voor hen gezegd hebben, 
zullen, op het gezag van 
MONTAIGNE, dezelfde beschul
diging tegen den H.GREGO-
RIÜS -eeuwiglijk herhalen. 
Dezelve moge waar of valsch, 
waarschijnlijk of onwaar
schijnlijk zijn, zulks doet 
niets ter zake r dezelve is in 
staat, om de onkundigen te 
misleiden , en de Godsdienst 
hatelijk te maken, en dit is 
voor hen genoeg: en het is 
op deze wijze, dat zij wer
ken , om de Critiefc en de 
geschiedenis te bevorderen. 
Indien het in hunne magt 
stond, om al de titels van 
het Christendom te vernie
tigen, en al onze boeken te 
verbranden * zouden zij geen 
enkel laten bestaan. GBEGO-
RUIS de Groote had SAB'*-
NUS tot opvolger. 

GKEGORIUS II. {Heilige), 
den I I Mei 715, naCoN-
STANTiNtxs tot Paus verkozen, 
verdiende den dubbelen sleu
tel, door .den roem, waar
mede hij belangrijke. tom-
missien had vervuld. HnW» 
een Romein, en onderscheid
de zijn Pausschap door zij
nen ijver. Hij herstelde.bet 
klooster van M'onte-Camno, 

belegde twee *»%%$% 
ringen , de eene in 7̂ 1 . 
««>n ITA nnurfiftio'e nuwe«j gen de onwettige 
ken , en de andere inW» 

s ; l , 
BONIPACIUS naar D&1 

oni gen de beeldstormer»; to * T 
BONIPACIUS naar D**"* 
land en de Nederlanden* 
om het Evangelie te F*01 
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ken, en'overleed in 731* 
om zijne deugden, zijnen 
ijver en zijne kunde betreurd. 
De Grieksche geschiedschrij
vers beschuldigen GBEGORIUS 
IL) de Romeinen te hebben 
aangespoord, om tegen LEO 
den lsauriër optestaan, en 
hem schatting te weigeren: 
doch men weet hoe verdacht 
de getuigenis der Grieken 
moet zijn, reeds met eenen 
geheimen afkeer tegen de 
Roomsche kerk ingenomen» 
en daarenboven al te zeer 
verwijderd, om van de we
zenlijke drijf vederen onder-
rigt te zijn, welke die volks
bewegingen te Rome konden 
te weeg brengen. Eene der
gelijke onderneming van we-
ge GREGORIUS zou tegen zij» 
tie eigene grondbeginselen 
zijn geweest, wijl hij aan 
dien Vorst, in eenen zijner 
Brieven zeide (Cowc. Labbe, 
torn. 7 ) , dat noch de Opper
priesters zich moesten be-
moeijen met de zaken der 
Republiek, noch de, Keizer 
met die der Kerk. Daaren
boven leert ons de geschie
denis het tegendeel, wijl die 
Paus zich met den Stede
houder van Ravenna vereé-
nigde, om Italië, tegen de 
ondernemingen van BBTASIUS, 
voor den Keizer te behouden 
(BARONIÜS , Annal. ann. 72& 

A i ï ^ K o r t t e v o r e n h a a 

dezelfde opperpriester zich 
sterk tegen het ontwerp ver
zet , hetwelk het Romeinsche 
leger gevormd had, omeenen 
anderen Keizer in de plaats 

van LEO te verkiezen, zoo als 
pAtiiiüs de diaken zulksover
haalt, lib. 6. De gestisjbon* 
gobard, (7.39. Déze schrij
ver spreekt noch over de wei
gering van schatting, noch 
over de gewaande afzetting 
des keizers. De Latijnen, zoo 
als ANASTASXUS , LANDÜLPUS 
en BELLARMINUS , die over 
deze afzetting spreken, doen 
niet anders 'dan THEÖPHA-
NES, ZONARAS , en de overige 
Grieksche geschiedschrijvers 
napraten, die volgens BARO
NIÜS , (torn. 9 pag; 63), niet 
het minste 'geloof verdienen. • 
Latere daadzaken bewijzen 
eindelijk , dat LEO nooit is 
afgezet, wijl GREGORIUS I I I , 
en de bisschoppen van Italië, 
hem verzoekschriften aan
boden, waarin zij hem voor 
hunnen wettigen Heer eiken, 
nen. Men heeft van dezen 
Paus vijftien Brieven, en ee
ne Memorie aan zijne afge
vaardigden in BetferefV, over 
verschillende punten der ker
kelijke tucht gegeven. Men 
vindt dezelve in de Verzame
lingen der kerkvergaderingen 
van pater LABBÉ , 7.e deel* 

GREGORIUS III (Heilige), 
een Syriër van geboorte, 
volgde GREGORIUS H",iri 731» 
35 dagen, na den dood van 
dien Opperpriester, op. Een 
zijner eerste zorgen was, 
om aan keizer LEO te schrij
ven, ten einde hem levendi
ge verwijtingen te doen, wijl 
hij voortging, de Iconoclas
ten te beschermen en te on-
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dersteunen; doch zijn brief 
bragt geene verandering te 
weeg. In 732 beriep hij eene 
kerkrergadering, i„ welke hij 
die ketters excommuniceer
de. De Lqngobarden beproef
den dagelijks nieuwe onder
nemingen tegen de Romei
nen 5 .de PauSj d o o r d i e 
barbaren i n het naauw ge-

ï f g t , S P *e hu,P i n^n . IUREI, MARTEL, Zijne W 
ten, aan dien vorst gezonden, 
beloofden hem, van wege den 
opperpriester, dat, indien 
nir riem ondersteunde, hij 
zich aan zijne heerschappij 
onderwerpen, en a I s co^i 
en patriciër van Rome er-
kennen zoade, daar de kei-

'S ï ' A ff *smriê'r) Italië 
^ " ^ / ^ lot overliet, en 
ophield hetzelve als zijn'ei. 
gendom te beschouwen . daar 
hy hetzelve noch verdedigde 
noch eenige hulpbenden «Sr 
h^e lvezond , ofschooïmen 

w ^ h i ^ 7
M , Daar««hoven 

Sta^Tt^h 3 4 

IZaw;quod re p°p*t™ 

l egarie, welkenen a k T 

Scf»ouwd:! b r a ï l i f b e" 

geschenken terug; doch hij 
was in Frankrijk te zeer met 
de fcarracenen bezet, dan 
dat hij in Italië tegen de 
Longobarden zou kunnen gaan 
Strijden. GREGOJUUS HL 
overleed kort daarna, in 741, 
als een groot en liefdadig 
^aus beschouwd. Hij is de 
eerste Paus, die als'souve-
rein het stadhouderschap van 
Ravenna bestuurde; niet 
krachtens eenige uitdrukke
lijke schenking {zie STEPHA-
NÜS IL) , maar door eene 
soort van volkomene verla
ting, waarin de Grieken het 
gelaten hadden, en de wer
kelijke toestemming, welke 
men aan de vervreemding 
eener zaak geeft, welke men 
noch wil behouden, noch te-
ïug eischen. Zijn bestuur 
is een der tijdvakken van de 
wereldlijke grootheid der 
•Paussen. In de verzamelin
gen der kerkvergaderingen 
heeft men ; van hem twee 
Brieven* 

J «•» zond dezelve mÜ 

GREGORHTS IV.» een Ro
mein, die zich evenzeer door 
zijne kunde als door zijne 
godsvrucht aanbeval, ver
kreeg de pauselijke kroon in 
«27. Hij was het, die on
dernam, om de stad OsM 
weder op te bouwen, ten ein
de den mond des fibers te-
gen de invallen der Muzel
mannen te verdedigen, die 
zich van geheel Sicilië'had
den meester gemaakt', "'J 
noemde dezelve 6reg0f*°P°" 
»#.• Tijdens de onlusten van 
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IIODËWMK den Zachtmoedige 
en zijne zonen, kwam GRE
GORIUS, op verzoek van Lo-
THARIUS, in Frankrijk, om 
zoo mogelijk den vrede te 
herstellen. Dit was zijn 
eenig doel, zoo als hij zulks 
zelf aan den keizer verklaar
de: «Wee t , zeide hij, dat 
ik enkel gekomen ben, om 
den vrede te verschaffen, 
welken de Verlosser ons zoo 
?eer heeft aanbevolen." Niet 
hebbende kannen slagen, be
gaf hij zich naar Rome,"'on
tevreden over de beide par
tyen, en overleed aldaar in 
844, na den heiligen Stoel 
gedurende bijna 16 jaren te 
nebben bekleed. Hij had tot 
opvolger SERGIUS, IL Het 
was GREGORIUS, die het feest 
van alle Heiligen door de 
geheele Christenheid deed 
Vieren. Men heeft van hem 
drie Brieven in de verzamelin

gen der kerkvergaderingen. 

GREGORIUS V . , vroeger 
BRÜNO genaamd, een Duit-
Scher en neef van keizer O T -
TO III . , iverd in Mei 996, 
»a JOANNBS XVI* tot Paus 
verkozen. CEESCENTIUS , con
sul van Rome, dien hij bij 
den keizer had beschermd, 
had de ondankbaarheid, om 
™ A G A T H U S , bisschop van 
ftaeenza, tegen hem over 
te stellen, en hem uit Rome 
te verdrijven. GREGORIUS 
was Verpligt, om eene schuil
plaats in JBrankenland te zöe-

vV JP° onwettige Paus, 
AI OBEÜ, B 

die den naam van JOANNES 
XVII aannam, werd door 
OTTO verjaagd, en door GRE
GORIUS in de kerkvergadering 
van Pavia in 997 geëxcom
municeerd. Het is valsch, 
dat deze onwettige Paus door 
GREGORIUS met wreedheid 
zou behandeld zijn, slechts 
een ongenoemde heeft zulks 
durven zeggen in het Leven 
van den heiligen Ntixs, 
den jongen abt» De eerste 
uitgever dezer Levensbe
schrijving heeft dit sprookje 
in eene aahteekening weder-
legd, hetwelk ook heeft ge
daan pater &.É in de Acta 
Sanctorum, t. 7 Septb. p . 
279. GREGORIUS had niet 
lang genot van de pauselijke 
waardigheid , daar hij reeds 
in 999 overleed. In de Ver
zamelingen der Concilien ko
men vier Brieven van hem 
voor. 

GREGORIUS V I . , een Ro
mein, en aartspriester der 
Roomsche kerk, vroeger J O 
ANNES GRATUNUS genaamd, 
werd. in 1044 tot Paus ge
zalfd, na deze waardigheid 
van BENEDICTUS IX. gekocht 
te hebben. Deze Paus be
vond het tijdelijke zijner kerk 
zoodanig verminderd , dat hij 
zich verpligt zag, om die
gene, welke hetzelve over
weldigd hadden, met opzien 
te excommuniceren. Deze 
banvloek verbitterde de schul
digen nog meer, die gewa* 
pend tot in Rome kwamen: 

h 
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doch GÜRSGOJUÜS verdreef d e 
zelve, heroverde onderschei-
dene ianderijer4 4erii:erfc, en 
herstelde do, Veiligheid der 
wegen., zoodanig met dieven 
bezet, daj <jp p eJg r |n i s z i p £ 
verpligi zagen, om-zich"in 
groate benden te verzamelen, 
ten einde ?ich t eg^ Jjen * s 
^erdedige^ D& wijze»**, 
drag fn^liaa^de dep Botne*. 
neji, die aan de strujkroQ» 
•Wijep gewoon ware«f IJe$ 
YW des oproer?, stonlm 
m. »Wtj 8 ^ weder *e -pn^ 
itopmm, toen, keizer *W« 
W K . M' .W litft? kwam. 

946 eene kerkvlrgad^nj 
het h 9 M 7 W waarin GREJO. 

j fo^ f ' ^H âfdigheid 
• Winbeeft 1D dgv^zanielini 

«ORIÜS j / I . aan I l e gelood 
gen. p a t e r JP A P E B 4 H :jb

V^ 
mifj|fl ;eene bijzondere ver-
B H ? * ! V *^»de Jn 

W ^ , biadz. J84, dat men 

««„• 1 . " , S ««"Mfasals 

redenen, welffhii ƒ T l e r 

hebben geloof/ 4 ? " *«»» 

4opr een» «.-VT^' ^ <3a*"'-
K *e «oen ophouden: 

Papatumnm tamemit-qum 
rjfamit pecuimm dando, 
Wij,voegt erbij, dat,, nadat 
de,kerkvergadering, van &#*• 
M l?e»n, had doen geyaelen, 
da* er twijfeling begtond, ojf 
zyne verheffing niet als öene 
simonie mpest beschouwd 
worden* GRHKJOMUS de opper-» 
pwsferjyke sieraden opgen-
hükkelijk aflegde, m dea 
herdersstaf overgaf, hetwelk 
dep groqtstên lof waardig is» 
H|j begaf «lob vervolgens 

! na^r het klooster van CV««y» 
alwaar hij zjjne dagen in de 
qefeningtjn yan bet religieu
ze, leven eindigde. 

@t$E£OR$cs, VU. (ffetfr* 
ge), vroeger flianÉPR^ND ge* < 
naqr^d, zoon van eenen tim» 
inernjan te Saam* in -Tot* 
kmen* werd te i?o«tf «pge* 
VQe,d, en werd monnik van 
Cluny-, onder den abt Om-
LQN. Volgens sommigen pn- . 
oor dier orde, en abt van 
den Heiligen PAÜLVS ciira 
murw, tè Rotne, gemrden 
zijnde» genoot hij een groot 
aanzien onder Paus I<EQ*A«» 
tot wiens verheffing hij veel 
had bijgedragen, öeze op
perpriester gaf hem het voor* 

'naamste gezag. eïi "^ . " 
hield zulks onder denier 
volgende Paussen» ' ° p n 

leden; was» beriep hem «•• 
stem des volks tot desae"* 
opvolger, &i} werd veme-
zen,; doch eerst tw*e nW»1^ 
den na zijne verheffing ge* 
*alfd, wijl hij de toestem-



G R E. 419 

ming van keizer HENPBIKIV» 
wilde afwachten. Deze i s , 
volgens den geleerden PAGI , 
de iaatste Paus, wiens ver-
heffings-besluit ter bekrach
tiging aan den keizer is ge
zonden* De nieuwe Paus, 
met een en onverschrokken 
ijver bezield, vormde uitge
breide ontwerpen betrekke
lijk dé hervorming der kerk, 
vooral tëf afschaffing der 
geestelijke ambtkooping (*»-
liiönié), toenmaals door hét 
géheele keizerlijke gezag on
dersteund. JtUt gezag- (zegt 
VÖLTAIRE , Annal. de l'Emp. 
ann. 1076) had zich tot at-
let uitgestrekt. De keiiers 
benoemden tot de bisdommen, 
en MËÜDBIK IV.verkocht 
dezelve. Om dit misbruik 
krachtdadiger te verbeteren, 
gedroeg zich GRÉGOBIÜS vol
gens het rëgt, dat hem éeHè 
in zijne eeuw heerschèhdé 
geworden regtsgeleerdheid 
toeschreef. Hij achtte zich 
Weester van het geestelijke 
éö het tijdelijke, in zoo verre 
als hét 'tijdelijke hét geeste
lijke kon bénadeelen of* be
gunstigen. Het düürde niét 
lang' of hij geraakte in ön-i 
genoegen mét HENDRIK IV. 
*l) verzoenden aich, eh wèr* 
"J* ««dermaal oneeriig in 
1075. De Paus Het hem, 
op straffe Van den fcérkeïij-
ken ban f doos zijne legaten 
bevelen, om zich, op eenen 
bepaalden dag naar Bom té 
begeven. Deze vorst* vari 
mwt hevig en oploopend , 

joeg delegaten op eene schan
delijke Wijze weg, en wreek
te zich met alle vinnigheid, 
dooreenen struikroover, CEN-
CIÜS genaamd, zoon van den 
prefekt van Rome, tegen den 
Paus aan te hitsen , die. zich 
van den Opperpriester mees
ter maakte op den oogenblik, 
dat hij in de kerk van de H. 
MARIA; de Meerdere de mi* 
opdroeg. " Gewapende huur
lingen voerden hem gevanke-
lijk naar eenen toren, waar
uit CENCIUS hem naarDuitsch* 
land moest zenden. Het 
Rómeinsche volk, door zulk 
eerié gewelddadigheid ver
ontwaardigd, beklom met 
stormladders den toren, en 
bevrijdde den Paus. HEN-
BRIK IV.' beriep te gelijker 
tijd (in 1076) eene kerkver
gadering te Wormif die, . op 
de voorwending eener erger
lijke geschiedenis, uit het 
leven des Pauses, in welke 
men hem ongehoorde én on-
geloofelijke misdaden te last 
legde, GREGOUIUS afzette. 
GRÉGOBIÜS, van zijnen kant, 
hield eene kerkvergadering 
te Bomei waarin HENDRIK 
geëxcommuniceerd, en, vol
gens dé regtsgeleerdheid van 
dien tijd, afgezet werd. Dit 
vonnis zou echter slechts 
ijdel zijn geweest, indien 
HENDRIK zich van .DuitscA* 
land en Italië had kunnen 
verzekeren; maar zijn slecht 
gedrag, zijne onregtvaardig* 
heden, en zijne gezochte min* 
achting vóór de regten der 
2 
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godsdienst en der kerft, had-
iden hem tallooze vijanden 
berokkend. De Duitsche 
heeren meenden zich eenen 
anderen keizer te kunnen ger 
ven. HENDRIK IV, besloot 
dezen slag af te wenden, door 
in Italië de gramschap van 
GaEGORius te gaan ontwape
nen . Toen - hij te Canossa., 
alwaar de.Paus zich bevond, 
was aangekomen, was hij 
verpKgt drie dagen blootvoets 
en met een boetekleed aan, 
op eene binnenplaats dier ves
ting te staan, wijl zijne on* 
bestendige inborst, «n zijn 
valsch en geveinsd karak
ter, niet konden doengeloo-
ven, dat zijniebfikeering, de 
Vrucht, der wees, opregit 
was. Eindelijk: stond de Pans 
op; den vierden dag toe, dat • 
«y te (z|}ne tegenwoordig
heid verscheen. .Na hem met 
«ven zoo ^yele 'gestrengheid 
als liefdadigheid berispt heb
ben, gaf i i j hem, de absolu
t ie , .onder belofte ^at hij,aan 
„de^kerfc en derzelver lioofd. 
phderworpen zjjn, en zijn 
vonnis te ^ « ^ « r ^ o u g a a n 
^fwaehten^ ©e ^ „ g ^ . 

tende, namen het besluit, 
om den ^oon van HE N D„^ 
I V . n o g ,een kind zijnde 
«IMconing.e.erkennen * C é 

|elve onderteekS^e h e t 
«en,,te verbreken. D e A l ,, 

dermaal, e« ïie* RUDOÜP, 
.hertog van Zwalen, in 1077, 
rtot keizer verkiezen: maar 
de; nieuwe keizer werd over
wonnen en -doodelijk gewond 
in den" slag van Munhwg. 
3Va deze zegepraal» trok 
HKNDRIK op Rome aan, ver
gezeld van GUIIÏERT, aarts
bisschop van Ravenna, dien 
Jbij onder den naam van&*• 
MENS III. tot Pau» had doen 
verkiezen. Hg belegerd? 
GREGORIUS in het kasteel 
•&int-Ang?lo, en stond op 
het punt, om hem gevangen 
te nemen, toen BOBHJBT» 
GÜISCHARD, prins van Pui 
glia, kwam opdagen» on» 
hem te bevrijden. HENDRIK 
keerde naar 'Duitschlandi& 
rog , Italië in gisting ach
terlatende. De partij, welke 
hij ia Rome naliet, biel* 
niet op, GREGORIUS verdrie
telijkheden te berokkenen, 
die zich «aar Salerno, be
gaf, alwaar hij in 1085 bei-

liglijk overleed, zich in »«n 
Jijden*..met': de zuiverheid*r 
*er inzigten en de «p"»gt-
heid van zijnen «ijver troos
tende , en <ot de omstanders 
.deze woorden rigtende: Ut' 
fooi justïtiam et odivt %nv 
quitatem. propterea mortw 
in e0Mo.VWelke hekel^ 
gen de protestanten en «e 
wijsgeeren tegen •hw?'*f"I' 
ben uirgevaardig4» *s ** 
zeker, dat zijn gedrag» V* 
opzigte van HENRBIK "e'!ia

n 
tourlpe gevolg d e r . u r g j 
tijd aangenomene g^Jf/. 
was. Het was noodzaKeUJK » 
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döt men algemeen geloofde 
dat de kerk eenig vermogen 
övèr" de Christen-Koningen 
had (voor zoo ver als zij de
zelve konden verontrusten 
of bijstaan.) daar GREGOUIUS 
zulks in al zijne brieven 
herhaalde. De keizer zelf 
deelde daaromtrent in het 
gevoelen zijner eeuw. «Een 
vorst, zerde bij in eenen 
brief aan GftEGxmius-, heeft 
God alleen tot regter-* en 
kan om geenerlei misdaad 
afgezet gevvorden, tenzij hij 
het geloof mogt verlaten*" 
(Zie MARMNIJS IV). Maar 
indien de keizers zich' te 
hunnen nadeel* bedrogen , 
stelden zij er zich schade» 
loos voor door aanmatigin
gen, die hun niets- minder 
dan de geheelê wereld ga-; 
Ven-.' (Zie FREDERIK Barba-
rosia, LOBEWIJB: V. enz). 
Met eenen grooten moed ge» 
boren, en in de regelmatig» 
ste kloostertucht opgevoed, 
Was GREGORIUS met een vu
rig verlangen- bezield, om 
de kerk van de ondeugden 
re zuiveren, waarmede hij 
dezelve besmét zag. tiif 
wenscbte iti derzelver plaats 
de deugden te doen heer-
Schen, waarmede hij bezield 
was. Indien hij met eenen 
onderen vorst dan HENDRIK 
Ï V . had te doen gehad, 
zou hij voor Europa het 
tooneel van zoo vele oorlo
gen hebben gespaard, die 
«f rampen , welke hij wilde 
«H den weg ruimen,"slechts 

B 

Vermeerderden. Een nieu
were wijsgeer heeft over dit 
onderwerp, billijker overwe
gingen gemaakt, dan alles-
wat» nien in de onophoude
lijke hevige uitvaringen der 
dagbladschrijvers, tegen dit 
tijdvak der kerkelijke' ge
schiedenis- leest: «Indien 
de Paussen, zegt h i j , door 
zich te verbeelden een lij
delijk gezag te bezitten, 
zich bedrogen hebben, heb
ben- zij er echter altijd een 
loffelijk en menschelijk ge
bruik van gemaakt-, door 
den vrede onder de Christen 
vorsten te onderhouden, door
hen te vereenrgen, tegen 
barbaarsche horden, die da
gelijks hunne bloedige ver» 
pveringen uitbreiden, door 
de geestelijke ambtkooping-, 
het geweld en allerlei- bui
tensporigheden, tegen te gaan, 
welke txotsche en wreede 
meesters, ten opzigte van 
'zwakke en verdrukte onder
danen uitoefenden-; hetzelve 
had" gediend, volgens de 
aanmerking vaneen beroemd 
man, om van de geheele 
Christen-wereld slechts één 
huisgezin te maken , welks 
geschillen door eenen alge-
meenen vader, den Opper
priester- van den God der 
eendragt en der-regtvaardig-
h'eid», werden beoordeeld. 
Verheven en belangrijk denk
beeld , van> het uitgebreidste 
en heerlijkste bestuur, dat 
men" zich kan uitdenken? 

(Zie UoNiFACius. VU*)" *« 
3 . ,: 
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1580. werd de naam, van 
GREGORIUS VII. in het, op 
bevel van GREGORKIS XIII. , 
verbeterde Roomsche marty
rologium geplaatst. Einde-
lijk heeft men hem onder het 
bestuur van BENEDICTDSXHI. 
in den brevier geplaatst, 
met eene legende die door 
de parlementen in Frankrijk, 
en door den keizer in al 
zijne staten van Duitschland 
en Italië, als strijdig met 
het regt der koningen , ver-
bodenis; en zulks in eenen 
lijd, waarin eene trotsche 
wijsbegeerte, door de konin
gen, zelfs -aangemoedigd, 
zich gereed maakte, om de 
tropnen, naar hare willekeur 
omver te werpen, en alle 
buitensporigheden der rege
ringloosheid als grondhegin-
selen aantenemen ; eene on
gerijmdheid , die de parle
menten en de koningen wel
dra strengelijk geboet heb
ben. Men heeft van GBE-
™**; .Vil negen bo!Kn 

• JS? / f w *?»-T«ö : 1073 tot 
S \ fe s«hreven, dezelve 
z«n vol van die kracht., en 
onbujgbare standvastigheid, 
welke den moedigen ( L e r ! 
Vm*t«r b e u l d e ! " « J J J J 

Critici LA° a I s d e bflste 

wezm «ebben. H e t i s |J 

waarschijnlijk, dat dit door 
de overdrevene aanmatigin
gen zonderlinge,stuk, is.za» 
mengesteld, of door eenen 
vijandj die hem hatelijk wil» 
de maken, doqr hem de 
heerschzuchtigste inzigten 
aantewrijven, of door eenen 
vleijer, die door deze laag
hartigheid tot fortuin wilde 
geraken. —Zie HENDRIK IV. 
HENDRIK V. FREDERIK IL 
MARTINÜS IV. en de aan
merking aan het einde van 
het artikel THOMAS VANKAN-

TELBERG. 

GREGORIUS VIIIM woeger 
AMERTUS DE MORA genaamd, 
was van Benevenio, Hij 
volgde den 21 October ÏW 
op Paus. URBANÜS III. werd 

te Ferrare gezalfd; en over
leed den 17 December daar
opvolgende te PUa i n a !;ie 

republiek met die van he
rnia verzoend en de Chris
ten vorsten tot het onderne
men van eenen nieuwen krUIS" 
togt aangespoord te hebben. 
Hij was een geleerd en wel
sprekend Opperpriester, en 
onderscheidde zich door 
voorbeeldige zeden en eenen 
levendigen ijver. Men.beeB 
van hem 3 Brieven in ae 
Verzamelingen der &er*" 
vergaderingen; hij hadU-B-
MENS I II . tot opvolger- -~ 
Men.moet hem niet verwwr 
ren met den onwettigen vm 
BOÜRDIN, die den naam w» 
GREGORWS VIII .>d «anSe 

nomen. Zie BOÜRP^' 



0 B E . 423 

GRWSQMÜS IX. (Htwtte*. 
»o),. Kardinaal, - Bisschop? 
vrto tetia, volgde inÈ 1227 
•p HoNamtïS Ut, Hij was 
eenjneef van INNÖCENTIUS IJl* 
ait dé familie der graven van 
Rignif en tb Aftagnia: gèbo* 
eftn. De treurige tóestand 
T»« het Heilige Land y As 
sgtetëdrakking dei Christenen, 
éö de verontrustende voor
spoed dër' Sarracenen, hawo* 
geit hem,'. om eenen nieü* 
vlen ktaistogt te doen predi
ken* KefzBr FREDERIKII. 
steldedé réis naar Falesti* 
nat zëcf hifg uit als bij koa 
en scheen den eed te ver* 
geien , die« liif opeenepleg» 
tlge wijze bai afgelegd, om 
«r gteWapend naar toe t» 
«rekkeW' GREGORKIS waar* 
schouwde hem ie vergeefs, on* 
fijnen eed' gestand të doen , 
•en excommuniceerde hem in 
Ï227 en 1228. De schande* 
lijkè trede zonder noodza
kelijkheid met den sultan 
ira» Babylan gesloten, deed 
•opt nieuw den banvloek over 
\tem uitspreken. Re verzoe-
«ing had echter in 1230 
•plaats, maar de verdeeld
heden begonnen andermaal 
"t 1236; de plundering der 
kerken en andere geweldda
digheden haalden FREDERIK 

>e«Be,weuwe excommunicatie 
op « » hals. De geesten 

meer; GRËcomfts, ging zoo 
w > dat hij de keizerlijke 
waardigheid, aait den heilï-
^ » Ï*WKW»K» VWV RoRKRT, 

• ir. 

graaf van Arpohf, zijhert 
broeder, aanbood. * Hoe 
antwoordde defce? heilige ko* 
ning, heeft de Pau» eetfëh 
vorst» durven afzetten * die 
niet van de misdaden is over
tuigd geweest, van welke 
men hem beschuldigt ? In» 
dien hij verdieftd had » afge
zet te worden, kon zulks 
enkel door eene algemeen e 
kerkvergadering gesehie» 
dan." Deze woöïdew bewij
zen welk hetf openfcaar regt 
van dien tijd was * en dat, 
indien sommigen; het afzet» 
tïngsregt aan den) Pons be
twistten , zij «r èehttsr niet 
aan twijfelden, of het kwam 
aw» èa Kerkvergadering tèe j 
maar indien de kerk verga» 
•derïng niet meer regt op dé 
•kroorieit heeft dan dfe Paus^ 
en indien de vorsten zich 
-daaromtrent even zoo wel 
bedrogen als dè Opperpries» 
ters , i». het eene schreeu
wende onregtvaardigheid de 
ïaatsgenoemden allee» voor 
deze gevoelens verantwoor
delijk te stelle» (Zie GRIS-
eoRitrs VII. FREDERIK JSör-
barosm:, FREDERIKII. enz). 
De keizer brandde van ver
langen , om zich op GRE-
aoEius te gaai» wreken , toen 
hij zijn overlijden vernam, 
éew 2tf ikuguétus ï 241 voor
gevallen» [B§ stierf als een 
94 jarige grijsaard daar fc$r 
p*e<fe 80 Jaraa was. t»»n ' 
hij <fan stowl van H. PETRUS 
bêklom-J. Deze buitenge
woon ijve»ig« Opperpriester 
4 ' : • • ' ' ' 
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had een bijzonder verlangen 
aan den dag gelegd, ter ver-
eeniging der Grieken en ter 
bekeeringderMahomethanen. 
Hij zond zelfs aan onderschei
dene muznlmansche vorsten, 
uitgebreide onderrigtingen; 
door welke hij trachtte hen 
tot het Christendom té bren
gen. In de verzameling der 
kerkvergaderingen heeft men 
brieven van hem. GERAR-
BUS VOSSIÜS proost van Ton-
geren, heeft het leven en 
de brieven van dien Paus in 
het Grieksch en latijn met 
geleerde aanteekeningen in 
het licht gegeven , Rome 1587. 

GBEGORIUS X» (THEOBAÏ.-
BTJS) , te Piacenza, uit de 
beroemde familie der VIS
CONTI geboren, werd Aarts
diaken van Luik, en verzet» 
te zich met jjver tegen HEN-
BRIK VAN GELDER , Prins-
Bisschop dier stad, die door 
zijne ongeregelde levenswij
ze zijn volk tot ergernis ver
strekte. Door dien Prelaat, 
aan wien hij, in het volle 
kapittel, de nadrukkelijkstë 
verwijtingen ,had gedaan, 
mishandeld zijnde, verliet 
hij Luik, om de kruisvaar
ders te gaan troosten en be
moedigen. Hij was in het 
Hetlige hand, metEDtURD, 
koning van Engeland, toen 
hij vernam, dat hij door 
scheidsmannen in 1271 tot 
Paus was Verkozen, Hij be
paalde eene Kerkvergadering 
voor het volgende faar. De 
«woepingsbrief gaf drie bij-

onder© redenen op, om de
zelve te honden: de schèu. 
ring der Grieken, den slech
ten toestand des Heiligen 
Lands, en de ondeugden en 
dwalingen, die zich in de 
Kerk vermenigvuldigden. Dit 
Concilie , werd in 12% te 
Lyon gehouden, en was zeer 
talrijk. Men telde er 500 
Bisschoppen, 70 Abten, af
gevaardigden van bijna ai de 
Christen-Vosten. HENDRIK 
VAN GEliDER werd in hetzel
ve door de afgevaardigden 
zijner Kerk beschuldigd, en 
wel voorziende, dat hij zou 
worden afgezet, verkoos hg 
liever afstand te doen van 
het Bisdom van Mik, Na 
de Kerkvergadering liet GRE« 
GORIÜS toebereidselen maken 
tot den Kruistogt* maar de
zelve waren vruchteloos: er 
had geene algemeene onder
neming tégen het Heilige 
Land meer plaats. De Paus 
overleed kort daarna te Arez-
zo den 10 Januari] 1276,na 
den stoel van PETRUS ^du
rende vier jaren twee en een 
halve maanden bekleed te 
hebben. Hij maakte zich be
roemd door zijne godsvrucht, 
zijne kunde 'en zijne liewe 
voor de kerkelijke tucht. H« 
was verkozen op aansporing 
van den H. BONAVENTÜBA, 
die zijne verdienste kende» 
Hij was het, die bevat, dat-
de Kardinalen, na jen do»* 
des Pauses in een Concave 

zouden worden opg*?Iote"' 
en daarin zouden verblijven, 
tot dat de verkiezing W* 
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afgeloopeni eene wijze ver- II 
ordening, Welke belette, dat 
de heilige Stoel niét al te 
lang openstond) en die de 
kuiperijen en oproeren be
teugelde. De Jesüit JBONUCI 
e i , heeft hét leven van GRE-
GORIS 'X in Het licht gege
ven, Rome, 1711 in 4.w. 
Men h eeft van hem Brieven , 
in de kerkvergaderingen van 
pater LABBÉ. 

GBEGORIUS XI(PETRUS RO« 
GER), op het kasteel van 
Maumont, parochie Roziers 
in Neder-Limousing&bovea, 
werd den 30 December 1370 
tot Paus verkoren. Hij was 
een neef van Paus CLEMENS 
V I . , dié hem rfieds voor zijn 
18e jaar tot kardinaal ver
heven en een aantal benefi-
cien gegegeven had: een mis» 
bruik hetwelk men trachtte 
te regtvaardigen, door-dé 
noodzakelijkheid, waarin de 
kardinalen zich bevonden, 
om hunne waardigheid te 
handhaven. Zijne kunde en 
Verdiensten verschaften hem 
de driedubbele kroon. Zijne 
eerste zorg was, om de chris-
tenvorsten te verzoenen , den 
Armeniërs, door de Turken 
aangerand, hulp te zenden , 
en de religieuse orde te her
vormen. Avignott was nog de 
verblijfplaats der Paussen, 
sedeEt dat CLEMENS V . , Ro
me had verlaten: maar de te
genwoordigheid van GREGO-
»«JS, was voor Italië zeer 
noodzakelijk. De meeste ste-

' ' * • • B 

den van den Kerkelyken 
Staat, waren aan het muiten , 
geslagen. De Paus, in deze 
ongeregeldheden willende 
voorzien, en vooral dringend 
aangespoord, door dé heilige 
BIUGITTA van Zweden, en dé 
heilige CATHARINA Van Si* 
enna, trok in 1377 naar Ro
me, en Sedert dat tijdstip is 
dié stad, niet zonder Paus 
geweest; Hij overleed aldaar 
in het volgende jaar , onte
vreden over de Romeinen; 
en het verblijf van Avïgnon 
betreurende} maar hij kon 
zich echter niet ontveinzen, 
welk eene weldaad hij door 
zijne terugkomst, aan dé 
kerk en aan den staat bewe
zen had. (Zie GABRINI). Deze 
Opperpriester deed zich aan
bevelen door de goedheid zij
ner inborst, en door zijne 
kunde in het burgerlijke en 
kerkelijke regt. Hij was de 
eerste, die de dwalingen van 
WICLEF doemde. Men heeft 
van hem Brieven, in W A 
DING en Bzovius. 

GREGORIÜS X I I . , een Ve-
netiaan ? bekend onder den 
naam van ANGELO CORARIO , 
was door Paus INNOCENTIUS 
VII , , met het purper ver
eerd. De geest van bevredi
ging , welken hfl in zijne nun-
ciaturen had aan den 'dag 

f elegd, deed hem in 1406, 
et ongelukkige tijdstip der 

Westersche scheuring, tot 
de Opperpriesterlijke waar
digheid geraken. Men had 

b,5 

! l 

i*. t 
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t r i 
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de'voorzorg, hem eenever* 
lundtenis te doen ondertee* 
tenen, waardoor bij beloofde 
van de Pauselijke kroon af, 
HtanóV te zullen doen", 'inge* 
*al de andere mededingen 
van zijnen kant. zulks! ook 
deed. De beide Paüssen put* 
ten z ieh uit in brieven en 
heloftenj zij móesten beide 
nun regt laten- varen. GRE-
«oRms XII . , hield niet op 
zulks^^schnjven, BENEDIO- „ 
TÜS A1II . , van zulks te 
zeggen, en beide waren er 
verre van verwijderd, on» 
zulks_ten uitvoer te bren
gen, De kardinalen ziende, 
4at m, met te goeder trouw 
Handelden, beriepen in 1409, 
een algemeen concilie te Pi~ 
*«, waarin Z1j hen afzetten, 
enAWAwiER v . verkozen. 
«m tegen deze kerkverga-
^ " " f P ^ e g e n , hield G L 

^n
en

Il
00

iS
en^fc vreesde, van 

jn hechtenis te zullen wor
den genomen, zoo begaf hii 

Koning van Napels. n«*« 
Jo«t hem verlafen h e b b S 

**»«*«*, van waar hii7,i.OK 
afetand aan de L X T 
^ n g v a n C ^ i ^ I e ' g a 

5 ne onderwerping gaf liet con
cilie hem de titel», van «fe-
heil der kafdimlm en van 
blyvend tegwt in het roark-
graafschap van Anpom. Hij; 
overleed te Recanatïm 141?'* 
in den ouderdom van 92 ja», 
ren, van het nietige den 
grootheid doordrongen, en 
van dh verhevene ellenden 
teruggekomen, welke zoove* 
Ie bitterheden, op zijn Ie» 
venspad hadden gestrooid» 

.hebbende?TÏÏ ' T " 0 1 " ^ 

j«oferc^e
efe

aI
d^"e-

dere ken teelZ * d e a n " 

*'•• <3i. JerCe a„tSvh„tSJ: 

GREGOBIÜS XIII (Uw* 
BÜONCOMPAGNO), een Holo-
nees, volgde^in 1572, op 
PIÜS V. Hij was een der 
diepzinnigste mannen zijner 
eeuw t in de burgeriijlse en 
kerkelijke' regtsgeleerdheid» 
Hij had dezelve- met roei» 
onderwezen „ en was niet'»6* 
minder luister, in .hoeda
nigheid van regtsgeleerde 
op de kerkvergadering van 
2Ve»/everschenen, Zijnpaus* 
schap zal ten eeuwigen da
ge beroemd zijn-, door-de 
verbetering van , dep afoia-
nak. Er waren J f»^ m n * 
merkelijke dwalingen *"ge* 
slopen,; dat men de feesten 
op derzelver tijd Met meer 
vierde, en dat het paascb-
feest* in plaats^ va* tiwsehen 
de vo41e maan en het laatste 
kwartier der JVfaart-maan <e 

blijven , ongevoeliglijk ™ ^eB 

zamer^5on»estand, vervol
gens, in den herfst, en ein
delijk in des winter *«»<£ 
gekomen zijn. Het was n»»*" 
zakelijk OM oirde «p iB*e 

verwarring te stellen» "$ 
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kardinalen PESTRUS p'AuuiiY, 
JVICOLAAS BE CUSA en PAU-
MIS VAN MIDDELBURG, (zie 
die; artikels). Bisschop van 
Fotsombrone, hadden oyer 
de noodzakelijkheid van de 
verbetering des almanaksge* 
schreven* Men had besloten, 
om er in de kerkvergade
ringen van ConstanSf van 
Bazel f en in de 5e ya,n La* 
terajien, over te handelen, 
maar zulks was..zonder- ge
volg. /SistTOS IV. t gebruikte 
er REGIO MONTANUS toe, die 
reeds overleed, alvorens zijn 
ontwerp ten uitvoer te heb
ben gebragt. JOANNES DESE* 
PUI.VEDA van Cordova, LU
CAS GAURICUS van Napels, 
en anderen, werkten er aan 
na de eerste afkondiging van 
het concilie van Trente ; 
maar men deed geene uit
spraak , en de zaak werd 
aan den heiligen Stoel opge
dragen ; nadat eindelijk GRE-
GÖRIUS XIII . , het stelsel van 
ALOÏSIO LILIO , een' bekwaam 
wiskunstenaar) en genees
heer te Rome, aangenomen, 
en hetzelve aan CHBISTOPT 
FEI, CtAvius 5 een' Duitschen 
jesuit, den grootsten meet
kundige van zijnen tijd, me
degedeeld had, eindigde hij de 
«noeijelijkheden, en bragt de-
jse gewigtige verbetering tot 
stand, door zijne bulle van den 
24 Februarij 1582. LILIO 
gaf het eenvoudigste en ge
makkelijkste middel aan do 
hand, om de orde des jaars 
zoodanig te herstellen, als 
men zulks in den nieuwen 

almanak ssjet.: mep behoefde 
slechts tien dage** y«m; het 
jaar 1582, waarilj mei» ïo$m 
maals was, aftesnij^en » p 
de verwarring in de t0f^PW! 
stige eeuwen voorgekomen, 
GKEGOBIUS XIII . had meer 
moeite, om deze verbetering 
door de volken te doen aan
nemen , dan om dezelve door 
Wiskunstenaars te doen ont
werpen. Dezelve werd ver« 
worpen door de Protestanten 
van. Duitschland , Zweden , 
Denemarken , Engeland en* 
kei en alleen om dat zij van 
den Paus kwam. , s> JEven» 
zegt BOSSÜET , alsof het aan 
eenig redelijk raensch ge
oorloofd was , de rede niet 
aantenemen, van welken 
kant, dezelve ook komen 
mogt." Zij vreesden, dat de 
volken, door wetten in, de, 
sterrekunde aantenemen, e* 
weldra ook in de Godsdienst 
gouden ontvangen. Zij hiel
den hardnekkigUjk vol, om, 
den ouden almanak te vol
gen , en het is van daar dat 
de gewoonte ontstaan i s , om 
bij. de dagteekeningen , de 
woorden van ouden sfijjl te 
voegen, voor degene» die 
het Juliaansche jaar behieJU 
den , en van nieuwen st$t 
voor het Gregoriaansche jaar. 
In Frankrijk, in ie Neder* 
landen, in Griekenland yia» 
men in den beginne ook wei* 
gerachtig: doch nam *»>*•* 
later deze nuttig» waaüb**™ 
aan, dia men , *eg« « « ver
standig man, van de * am&n 

1 had bahooren aantenemen, 
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indient zij dezelve hadden 
voorgesteld; de Engelschen 
namen dezelve in 1752 aan; 
hun voorbeeld werd door de 
Zweden in 1753 gevolgd y 
en van de Protestanten in 
Vuitschland in 1776; het 
«jn slechts dé Russen, 
Zegt eén oordeelkundige 
schrijver, die liever met 
den geheelen Hemel in ver-
w f . r i n S leven, dan in aan
raking met de Roomsche 
§ " * t e komen. GREGORIÜS 
AUl.. legde tegelijker tijd de 
laatste hand, aan een werk 
dat, door de regtsgeleerden 
met minder verlangd werd, 
dan de verbetering van den 
almanak door de sterrekun-
digen* Dit was namelijk het 
{Mreer va» GHATIAIWS. 
« ö gat hetzelve metgeleer-
de aanteekeningen verrijkt» 
in het hcht. De Paus zelf 
had toen hij n o g te Bologna 
den hoogleeraarstoel bekleed
de, veel aan deze verbete-
«ng gewerkt. De laatste 
dagen van zijn P a u s s E 

S f f t P ^ / a ^ / v a n 
7o8ln Jr-mnë"a Van Bm" 
l^vt7m\t;: z ft 
irAKtxv „„.! v /««ra, om het 

®&E. 

83 jaren. Het volk zou eter-
der dezen Opperpriester ge
lukkig zijn geweest, indien 
de openbare rust zijner sta
ten , niet soms door bandi-
teii gestoord ware, die de 
straffeloosheid, welke zij zich 
van zijne buitengewone 
zachtmoedigheid beloofden f 
vermetel maakten. Hij had 
tot opvolger SIXTÜS V. 

«e* door nieuweT«wL 
verscheurde K e ï f f V t e « » aan d V - W e | " 
rissen der L , , V M , S S W n a * 
ken h J * / e s u " e n te dan-leen had. GHEQORI 
leed h I K T S T 1 0 ! 0Ver ' 1585 L T VoIgc"de jaar 

S 5 , l t t d e » ouderdom van 

GEEeoRius XIV(Ntcouk$ 
SPONDRATI), te Milanegebb* 
ren, Paus na ÜRBANÜS VIT. , 
in 1590, overleed in 1591, 
bestuurde de kerk al te kort, 
Wanneer men de hoop ia aan
merking neemt, welke zijn 
ijver, zijne voorzigtigheid'l 
en zijne deugden van een 
gelukkig Pausschap haddett 
doen ontstaan. Hij verklaar
de zich tegen koning HEN
DRIK IV . , wijl hij meende 
te moeten beletten, dat een 
Oncatholijke vorst den troon 
van Frmkrijh besteeg. De 
troost, om HENDRIK tot den 
Schoot der kerk te zien te-> 
rugkeeren , was voor • CM* 
MENS VIII. bewaard. Zijne 
matigheid was zoo buitenge* 
woon, dat hij eerst op hef 
einde van zijn leven, een 
Weinig wijn gebruikte. »!1 
gaf den rooden hoed aan at 
reguliere kardinalen. IN"0" 
CENTIUS IX. volgde hem op. 

GREGORIÜS XV (AM*** 
HER LUDO VISIO), een JBolo-
nee», in 1621 Pans ge*or" 
den, en in 1623 in den ou
derdom van 70 jaren overle-
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den, verhief het bisdom Pa
rijs t tot eenen aartsbisschop-
pelijken zetel, stichtte de 
propaganda; kenrde de her
vorming der benédiktijnen 
van den H. MAURUS goed; 
verleende aanzienlijke hulp 
aan den keizer en aan den 
koning van Polen; die eenen 
hevigen oorlog te voeren had» 
den , de eéne tegen de ket
ters , de andere tegen de Tur
ken ; beminde de armen en 
stond de zieken bij. Hij vaar-» 
digde eene bulle uit , waar
door hij beval, dat de stem
men ter verkiezing der Paus* 
sen geheim en daardoor des 
te vrijer zouden zijn. Men 
heeft bewijzen van zijne kun
de in verscheidene werken, 
welke hij naliet, onder an
deren : Épistola ad regem 
Persarum Sc&aA-ABBAstciim 
notis Eegalfoni, 1627, in 
8.vo, en de Besluiten der 

• Rota. Deze Paus canoniseerde 
vier zeer beroemde heiligen , 
den H. IGNAJIUS VAN LOTO* 
IA , den H. FRANCIBCUS XA-
VERIUS , den H. PHIMPPUS 
VAN NERI , én de H. TJHË-
RESIA. URBANUS VI IL , was 
zgn opvolger.: 

- GHEGORHJS VAN NEOCJESA-
»EA {Heilige), bijgenaamd 
inanmaturgis, c e n leerling 
yan ORIGENES, w e r a in het 
jaar 240, op den bisschop* 
pelijken stoel van Neocasa. 
*ea zijne geboorteplaats , ver
even. GREGORIUS , vermeed 
«eze eer door devlugt;doch 
H móést eindelijk aan de 

| Goddelijke roepstem, en de 
beden des volks het oor lee* 
nen. Zijn bisschoppelijk be
stuur, was eene onafgebro-
kenè aaneenschakeling van 
Wonderen , ten opzigtè van 
de gevoelige en ongevoelige 
wezens uitgeoefend. Hij was 
om zoo te spreken, de mees
ter der natuur en der har
ten. Men verhaalt, dat toen 
er ruimte ontbrak, om eene 
kerk) te bouwen , hg door de 
kracht van zijn gebed eenen 
berg deed wijken, waardoor 
de noodige ruimte ontstond § 
Waardoor hij deze woorden 
van het Evangelie verwezen-: 
lijkte; S» haïueritis fidem, 
dicetis monti Iiuic : *TranH 
/dm Mms et transibit. 
Toen hij den bisschoppelij-
ken stoel van Neoccesarea 
besteeg , vond hij slechts 17 
Christenen in die stad: op 
zijn uiterste liggende, wast 
het getal der afgodendienaars 
aldaar niet grooter. > Ik ben 
God grooten dank schuldig! 
riep hij geheel verheugd u i t , 
ik laat aan mijnen opvolger, 
niet meer ongêloovigen na , 
dan ik Christenen heb ge« 
vonden." Hij overleed kort 
daarna, in 265, iof Waar* 
schijnlijker in 270 of 271. 
De kerkvaders spreken over 
hém, als over eenen twee
den PAÜI>U6. RUPPINUB , Usv-
ARDUS noemen hem marte
laar, volgens de gewoonte 
der Grieken, welken dien 
naam aan al degene g»*»n * 
die veel voor de zaafe ««« 
Evangelies hadden geleden. 
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Onder de werken van dezen 
beroemden verdediger des 
geloofs, komen er vele voor, 
die' niet van hem zijn^maar 
de óatokzegging aan ORI? 
GEN ES , een stuk» daarin 
de'verhevenste welsprekend
heid doorstraalt; een Si/m* 
bolum o£, mm Geloofsbeltf* 
denis, óver de Drieè'en&eidj 
de .Canonieke Brief, en =;de 
Omsohry ving van den Mc* 
clesiastês, die wij onderzijn 
nen naöm bezitten, zijn 
zeker van hém: at deze 
schriften zijn gezamenlijk 
nitgegeven in 1 dl. in fol. 
Grieksch en Latijn ,' Parijn, 
J622. Wat de Leerreden 
betref f, *Iie hein worden toe» 
geschreven, zoo;, meent men, 
dat dezelve Van: den H. PRO-1 

ciiüs, leerling en opvolger 
Van den H. JOANNES CHRY* 
SOSTOMUS» zijn» DeH.GnE-
Goaius van 2V#wr« zegt, dat 
de Geloofsbelijdenis óver de 
Drieè'enAeid, hem op eene 
Bovennatuurlijke wijze werd 
ingegeven; dezelve bevat ech
ter niets meer dan de ge* 
wone geloofsbelijdenissen; 
maar dezelve is naauwkeurig 
en regtzinnig, met eene groo. 
te juistheid van uitdrukkin
gen: hetwelk in eenen tijd, 
waarin de geschillen de zaak 
verwarden», en waarin, of-
schoon befc geldof bestendig 
en eenparige de theologische 
taal echter nog niet gevormd 
was,_ zeer kostbaar en niet 
benedep eene bovennatHOTlip. 
ke ondemgting kon afjB. 

GREGORIÜS JVAZUNZENITS 
(Heilige)? bijgenaamd de 
Godgeleerde,, werd in 328, 
te Arianze, een vlekje van 
het grondgebied van Nazi* 
anze, in Cappadocïêy gdaar 
ren. Hij was de zoon van 
den heiligen GRéaotuuŝ  bis
schop VmJSazittnze, en van 
de heilige NONNA; beide even? 
zeer beroemd door hunne 
godsvrucht, Hunne eerste 
zorg was, om bunnen zoon 
in de deugd en in de Iettet 
ren op Je voeden. Te Casa* 
rea» te Alexandri'é', te Athë-
ne.., WerWaarts men hem zond, 
om onder de bekwaamste 
meesters te studeren, schih 
terde hij door zijne zeden en 
zgnen geest» Het isindeze 
laatste stad., dat hij den be-
ruchten JULIANUS leerdeken. 
nen, die hem later, doch 
vruchteloos/aan zijnen troon 
wilde verbinden. GBE6OBIÜ« 
beminde de groote wereld 
niet, maar beschouwde de
zelve als de klip der deugd-
Zoodra hij zijne studiën vol-» 
bragt had, begaf hij Zich met 
BA«MÜS , zijnen beroemden 
vriend, naar het diepst eenec 
woestijn, en kwam er niet 
weder uit te voorschijn, «a" 
pm zijnen vader te %fnf" 
derstènnen, die, onder den 
last der jaren gebukt.,.<»• 
moeijejijkheden, aan de M»* 
schoppelijke waardigheid ver 
bond en t n iet «teer kon tor
senen.: Déze eerbiedvvaarm 
ge grijsaard ^ door d^1 . g 
derdtom vérzwakt, »8fl , 
formulier van Mtnim°nm 
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teekend; zijn zoon bewoog 
hem, om zijne handteekening 
•te, herroepen, onderwees de 
geloavigen, en bood den ket
ters het hoofde Door zijnen 
vader tot het priesterschap 
verheven, en vervolgens door 
den H. BAZII.IUS tot bisschop 
van Sazimuf, in Cappado* 
cië, gezalfd, stond-hij dezen 
stoel aan eenen anderen Bis
schop af, om zich op nieuw 
naar, de woestijn te begeven* 
Zijn vader, op het punt om 
ten. grave te dalen, bad hem 
andermaal zijne kerk te kot 
men , besturen. GRËGORIUS 
leende het oor aan zijn ver* 
zoek; hij nam al de bisschop
pelijke bedieningen waar, 
zonder er echter den titel 
van te willen voeren. GRE-
Qonrusy zijn vader, overleed 
in 374 in den ouderdomvan 
bjjna 90 jaren, na zijn dio«. 
cees, omtrent 45 jaren be» 
Stuurd te hebhen. Men leest 
ió de Werken des zoons een 
zeee belangrijk verslag van 
zijne deugden, vooral van. 
zijnen ijver en van zijne ne
derigheid. Men wilde den 
zoon dwingen , de bisschop
pelijke waardigheid te aan-: 
vaarden, en hij ging zich 
andermaal in de woestijn ver
bergen. Zijne vrienden be
wogen hem, dezelve te ver-
«ten-, om de kerk van Kon» 
'tantinopel te besturen, die 
toenmaals aan de Arianen 
{«r prooi was.. Zoodra hij 
versch «e» * werden de ket-
*<*• tot zwijgen gebragfc en 
beschaamd gemaakt. Te ver

geefs wapenden zij zich met 
laster en bedrog* Keizer 
THEODOSHJS de Groote liet 
den heiligen Bisschop regt 
wedervaren, en verklaarde 
zich voor het Geloof. De 
Oostersche prelaten, op be-i 
vel van dien vorst vergaderd , 
bevestigden heni in het Bis* 
dom van Kon»1antinvpel f 
maar ziende, dat zijne ver* 
kiezing onlusten verwekte, 
deed hij afstand van die 
waardigheid» keerde naar 
Nazianze terug, bestuurde 
die kerk andermaal geduren
de eenigen tijd, liet er ee* 
nen Bisschop aanstellen, en 
begaf zich eindelijk weder 
naar zijn eenzaam verblijf, 
alwaar hij in 389, in den 
ouderdom van 62 jaren over
leed. De abt DÜGDET heeft 
een schoone vergelijking 
daargesteld tusschen dèn H. 
BASILIUS ;«n den H< GREGO* 
RIÜS van Nazianzeromaar 
deze beide Heiligen, zoo 
overeenstemmend door • de 
vriendschap, de onschuld,, 
de eenzaamheid, de boet
vaardigheid , de aucht voor
de letteren, de welsprekend
heid, de verkleefdheid aan 
de waarheid, de bisschoppe
lijke waardigheid, de werk
zaamheid voor de kerk, zijn 
zulks niet in alles geweest. 
De heilige BASIUUS bezat . 
meer bekwaamheid voor de 
wereldsche zaken, en m«er 
zachtheid in het maatschap
pelijke leven. * De bïjswn-
dere gehechtheid van. Gm-
coRiü* tijkzikmimm v»or <*• 
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eenzaamheid (zegt de abt 
LADVOCAT) gaf hem eene treu
r ige , gemelijke eneenigzurè 
hekelachtïge inborst." —* 
« Maar had hij ongelij k, Ver» 
volgt, een oordeelkundige 
schrijver, de rust der een
zaamheid , boven de onlusten 
te verkiezen, welke de Aria-
nen in alle bisschoppelijke 
Steden verwekt hadden, en 
boven- de stormen, dié zij 
tégen de regtzinnige bisschop*-
pén, vee wekten? Hij was ter 
prooi geweest aan hunne ver
volgingen , meer dan eens 
maakten zij aanslagen op zijn 
leven; de heilige bisschop 
Stelde tegen hen niets anders 
dan zachtmoedigheid en ge
duld in heiwerk; nooit wil
de hij den wereldlijken arm 
tégen hen inroepen, en hij 
beval aan zijne kudde, om 
hun het kwaad met goed te 
vergelden; hij bewilligde er 
in , om.zijn eenzaam verblijf 
te verlaten, telkens als het 
welzijn der kerk zulks vor
derde , doch liever verkoos 
hij den bisschoppelijken stoel 
van Komtantinopel te ver
laten, dan met zijne ambt-
genooten in geschil te gera
ken. Waai zal men eene 
zuiverder, zachter en belan-
geloozer deugd vinden V' Hij 
heeft verscheiden werken na
gelaten, waarvan devoornaam-
ste zijn:!.0 55 Leerreden. ~ 
2. Een aantal Brieven. — 3.° 
Gedichten. Deze Verschil
lende voortbrengselen zijn te 
Parijs, 1609 ~-1611 - ïn 

.•"KVSTiïïïiiï 

ningen, en de vertaling vatl 
dën in de grieksche taal 
zeer ervaren abt DE BIUX, 
gezamenlijk in het licht ge
geven. D. MARAND maakte 
er eene andere gereed, waar
van er een deel is versche
nen. Men vindt in Tollii 
insignia itinerarii itatici, 
Utrecht, 1696, in4.to, Ge
dichten van den H. GREGO' 
RIÜS NAZIANZENÜS ,, die nog 
niet gedrukt waren. Mu« 
BATORi heeft ook,een aantal 
puntdichten van den heilige 
in het licht gegeven, die 
nog niet bekend waren. Bij 
het lezen der schriften van 
dezen kerkvader, vindt men 
zich genoopt te erkennen» 
dat hij boven al de redenaars 
zijner eeuw zoo om het zui
vere zijner bewoordingen, 
het edele zijner uitdrukkin
gen, de sierlijkheid des stijls» 
de verscheidenheid derbeel-

den', de kracht der redene
ringen, en de verhevenheid 
i ° ,11 IJ /ion prijs 

heeft 
behaald: "en ondanks deze 

ringen, en ne vcmwv...--
der denkbeelden denprö* 
der welsprekendheid beett 
. . .« • .* _ j_„iro /leze 
verhevenheid, is hij natuur
lijk, vloeijend *n ^"ge -
naam. In zijne volzinnen 
komen geene gapingen voor, 
en dezelve behouden tot op 
het einde derzelver volle 
kracht. Hij isdelsoCRAT*8 

der grieksche kerkvaders. 
Men kan hem echter ver 
wijten, dat hij er a lweer 

opgesteld i s , om « ? h J f 
tegenreden, z i n s F l M S ê 
vergelijkingen, «» *e„!*. andere sie?adente bedienen, 
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die, wanneer dezelve at te 
Verkwistend worden aange
wend, dén stijl gedwongen 
en verwijfd maken. Zijne 
Leerredenzijn met eenaan
tal wijsgeerige denkbeelden 
doormengd, en doorzaaid 
niet geschiedkundige en zelfs 
mythologische trekken. " In 
de verklaring der geheimen, 
is h(j even zoo naauwkeurig 
als verheven: eene hoeda
nigheid , waardoor hij den 
naam van Godgeleerde hij 
uitnemendheid «verdiende. 
Zijne Gedichten waren bij
na alle de vrucht zijner af
zondering en zijns ouder
dom»; doch men vindt niet
temin in dezelve het vuur 
en de kracht eens jeugdi
gen dichters. HERMANT heeft 
zijn leven naauwkeuriglijk 
beschreven, Varijs, 1675, 

GREGORIUS VAN JVYSSA 
(Heilige)) Bisschop dier stad, 
werd, volgens het waar
schijnlijkste gevoelen, teSe-
lat'te in331 geboren. Twee* 
de broeder van den heiligen 

, BASIMUS den Groote z|jnde ,, 
was hy door zijne talenten 
en deugden zijner waardig. 
Reed» vroegtijdig legde hij 
zich toe op de schoone let
teren , en verkreeg eene die
pe geleerdheid. Met veel 
roem onderwees hij de Rhe-
toricu. De H. ÜREGORIÜS 
«AZIANZENÜS bewoog hem, 
°to dien post te verlaten, ten 
einde zich onder de geeste» 

lijkheid te begeven; van toen 
af liet hij de ongewijde let
terkunde varen, en wijdde 
zich geheel en al aan de be
oefening der heilige Schrif
ten toe, en deed. zich even
zeer in de kerk bewonderen, 
als hij zulks in de wereld 
had gedaan. Zijne deugden 
deden hem in 372 op den 
Bjsschoppelijken stoel van 
JSyssa verheffen. Zijn ijver 
voor het geloof haalde hem 
den haat der ketters op den 
bals, dien het gelukte , om 
hem in 374 door keizer VA
LENS te d0en verbannen. Uit 
J^d jeps te aijner woestijn, 
hield hij niet op de dwalen
den te bestrijden en de regt-
zmnigen te onderrigten. Hij 
stelde zich; aan allerlei ge
varen bloot, om zijn volk te 
gaan troosten. Daar keizer 
lHEODosiDs; bij zijne komst 
töt den troon, de bannelingen 
terug riep, zoo keerde GRB-
OORIUS in 378 naar Nysw 
terug. I n het volgende jaar 
was hjj bij de groote Kerk
vergadering van Antiochië 
tegenwoordig, w e lke hem 
belastte met het bezoeken der 
kerken van Araölè' en JPa~ 
lettina, aan de scheuring 
ter prooie, en met het Ari-
amsmus besmet. GREGORIUS 
werkte te vergeefs, om den 
vrede en de waarheid te ver
schaffen. Hij schitterde niet 
minder, in 381, op de groo
te Kerkvergadering van Éon-
stqntinopel dan op die van 
Antiockiè'. Hij sprak aldaar 
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de Lijkrede uit van <len hei* 
ligèn ME&ECÏÜS.» Bisschop de* 
zer laatste stad. De Vaders 
der Kerkvergadering zwaai
den hem den grootsten lof 
toe, eri droegen hem de be
langrijkste lasten op. Het 
juiste tijdstip des overïifdens 
van dezen beroemden Hei» 
lige is onbekend.; De eéne 
plaatsen hetzelve in 396, de 

.anderen in 400.. Zijne werken 
zijn in 16L5 te Pttrys, in 2 
disfl in fol« door pater JÉRON-
TON^nü Duc in net licht ge 
geven* Bij wijze van Bijla 
:géi -voegde Kij er in 1618, 
een derde deel in fol. bij» 
CkiAiiDius Moaer, voegdo er 
in 1638 eenige vermeerderin
gen bij* Deze laatste uitga
ve in 3 dl«n is. niet naauw-
keurig, en men verkiest die 
van-̂  1615. De voornaamste 
werken zijn: ï.° Lg'Areden. 
— 2i° Leerreden, — 3.° Lof
reden der Heiligen. — 4.° 
Commentariën : op de fl. 
Schrift. —.,$.*•. Leerstellige II 
'Verhandelingen* DeH.GaE- || 
GOKIÜS van •Ngssa, kan met 
betrekking tot dé zuiverheid, 
•*« ongedwongenheid, de 

: 

vaders, degene Ï welke EÜJNO» 
MtDS het beste heeft weder-
legdrf Men verwijthemechv 
ter i zich al te Veel metver-
bloemde uitdrukkingen te 
hébben ^opgehouden', e&. van 
somtijds in eenen jguurlij" 
ken zin teksten der H« Schrift 
te hebben verklaard, die het 
véél natuurlij ker zou zjjn ge
weest naar de letter op te 
vatten. (Zie H. GBESORWS 
•de Érfööfó.) In zijw ¥er< 
handeling over den dood 
schij n t hij die algemeene zui
vering San te nemen, welke 
men aan 'de Origenisten toe
schrijft ; hetwelk hem heetó 
doeffbëschüldigen van m hun
ne dwalingen te hebbende-
deéldï Verscheiden schrij
vers hebben hem van deze» 
laste*'vrijgesproken :• z« *•* 
wijzen,, Jdat; h e t g ^ wat 
in zijne schriften al te 

de 

5 l ^ .'••?!V.r,uchtbaarheid en 
desmhjkheidvanfitijl ,^^, 
al m zyne polemische we*, 
ken, mH<j8 beroemdste^ 
denaars <ler oudheid 

gunstig voor hetorigenismus 
tooéfcömt, er door de ketter* 
bijgevoegd.is, . « H é t i s ^ 

leken Worden. verge-

HJJIS onder al de kerk-

onregtvaardigheid ^gt <*f 
beroemde schrijver, na d^e 
verschillende beoordelingen 
te hebben aangehaald)» ,va 

aan dé kerkvaders de ge»« 
ken te Verwijten, «ie "™» 
met aldèBchrjjjVersvanliu" 
nen tijd'gemeen waren,J 

die men toenmaals a!s V>t 
maaktheden beschouwde, nf| 
ifi eën«anderé,vanhenai»j 

"""•"SA* 
i-en. 

duidelijke 
vorderen, 
diepzinnige^ en ^ h a n f c 
duistere g e h e i m e n ^ 
Ien j het is er eindeljF " 
hen te laken, van bever ge 
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tracht te hebben, hun ge
hoor de deugd in te boeze
men, dan de kunde deszel-
ven te vermeerderen. De H. 
GREGORIÜS is in geene enkele 
der dwalingen vervallen, wel
ke men in ORIGENES veroor
deeld heeft: zijne gevoelens, 
die zonderling schijnen, zijn 
werkelijk zeer wijs; hét Zijn 
veeleer twijfelingen dan leer
stellingen, en indien deprb-
testantsche Critici zijne ge
matigdheid hadden' nage
volgd, zou iedereen hét hun 
dank weten." > 

GREGORIÜS van Tours (Rei* 
ligé), bisschop dier stad, 
uit eene beroemde familie van 
Auvergne, werd in het jaar 
544 geboren. GAMITJS, bis
schop van Clermont, zijn 
oom,' liet hem in de weten
schappen en in de deugd op
voeden. In 573 bisschop van 
Tours geworden, was hij bij 
verscheidene kerkvergade
ringen tegenwoordig, legde 
bij verschillende gelegenhe
den vele standvastigheid aan 
den dag, vooral tegen GHII.-
PERICH en EREDEGÓNDE, die 
hij dikwerf hunne ongere
geldheden verweet. Het 
schijnt, dat deze heilige pre
laat, Wiens gezondheid al
tijd zwak was geweest, in 
593 overleed. Men heeft van 
nem: 1.° eene kerkelijke en 
ongewijde geschiedenis, in 
16 boeken verdeeld, die een 
tJjdverloop van 174 jaren be» 
v « » van. het tijdstin der ves* 

C 

tiging der Galliërs in Frank-
Hjh af. GREGOJRIÜS van Tours 
is de vader der geschiedenis 
van ̂ Frankrijk) maar hij is 
niet het > voorbeeld! der ge. 
schiedschrijvers. Eenvoudig 
en ügtgeloovig', •., heeft hij 
noch in dé daadzaken, noch 
in den stijl eenige keuze ge-
hragt. De zijne is even zoo 
ruw- en onbeschaafd als de 
eeuw, waarin hij leefde. Hij 
maakte geene zwarigheid, 
om de eenè gebeurtenis in 
de plaats der andere te stel
len. Hij geeft noch dagen, 
"noch jaren op, waarin de 
gebeurtenissen zijn voorge
vallen. - Maar ondanks deze 
gebreken , moet men hem le
zen , wijl men weinig anders 
van de eerste Fransche ko
ningen weet, dah hetgene, 
wat. deze geschiedschrijver 
heeft geboekstaafd. De bes-
*te uitgave vari zijn werk, is 
die van dom RÜINART, Pa
rijs, 1699, in fol. Dom 
BquaüET heeft dezelve op
genomen in zijne groote Ver
zameling der Geschiedschrij
vers van Frankrijk, na de
zelve , volgens aan zijnen or
debroeder onbekende hand
schriften , te hebben herzien. 
Dé abt »E MAROLI.ES heeft 
'er in 1638 eene overzetting 
in 2 dl." in S.vo van gele
verd , die «ven als andere uit 
dezelfde pen gevloeid, krui
pend, ontrouw, enz.-is« —• 
2.° Acht Boeken over den 
roem der martelaren en be-
lijders, en de wonderen der 

e 2 

http://Maroli.es


m <3 ftfi. 

JieUigen» yuLlAms^en MAR-
TÏXCS. Dezelve zijn-opge
vuld niet eene menigte zoo 

-buitengewone -wonderen, dat 
het moeijeljrjk i s , dat-men 
aan, dezelve Jieeft geloof ge
hecht, zelfs in .zijne eeuw, 

^hoezeer- dezelve oök tot het 
.wonderdadige overhelde. Men 
,kan over dezen geschiedschrij
ver raadplegen j het .3.e dl. 
<ler Letterkundige Geschie
denis van Frankrijk^; &oav 
?doni JRIV«T; men zal éreene 
-naauwkeurige opgave in aan
treffen van al de-werken van 
-ÖKEfioiuus van Tours, -en 
een omstandig verslag aller 

.uitgaven 9 zoo wel algemee-
ne als bijzondere, die van 
dezelve in het licht zijn ver
schenen, benevens derzel ver 
beoordeeling. 

rj-GREGORius(lï<?ï%e)Abt, • 
»en door vele schrijvers voor \ 
den derden bisschop van É-

4recht gehouden, stamde uit 
een Jaminldykgeslacht der 
Franken af. Zijn vader was 

.AtBRicos en zjjne groot
moeder ADEÏ,A , of ADUI.A , 
dochter van DAGOBERT 11 , I 
koning der Opst-Franken. 
Ueze A»EI.A begaf zich , na 
•het overladen van haren 

• echtgenoot, in de doorvaar 
f*ouw<k' «MS~:'mit*\ bij 
dner. JVa eenigen tijd o-
verste dezelve geworden 
Zjjnde, gebeurde het dat de 
H. UowPAcms, in 722 op 
zijne,b^keeringsreize in de-

fe.<W9 ^wam vernachten , 
jaist op eéhen tijd, dat de 

vijftienjarige 'GREGOBiusrziefl 
mede in dezelve bevond. 
Den edelen jongeling werd 
volgens gewoonte bevolen, 

/flm over tófel voortelezen, 
en het gelezene te verkla
r e n ; bij welke gelegenheid 
ÖONiFACius tevens, eene 
.sierlijke rede over goddelijke 
zaken uitsprak; waardoor het 
hart van den vurigen jonge
ling, zoo zeer begon te ont
vlammen , dat hij de begeer
te «iet kon wedecstaan, on« 
BONIPACIUS naar de Hessen 
en ïhuringers te volgen;, 
waartoe ADELA, ondanks ha
re tegenkanting.,, -eindelijk 
hare toestemming raoést ge
vend Hij volgde d«s BONI-

•FACiüs naar Thuringen en 
Mome.A en werd aan dezen 
heilige, verkleefd als een 
kind aan zijnen vader, ter
wijl hij tevens de uitótekend-
ste vorderingen maakte in 
alle wetenschappen, die tot 
den geestelijken stand ver-
•eischt worden. Na den mar
teldood van den H.?0f w r 
CIVH ( 5 Jung T55) heeft 
G R E G o R i ü s / d e ^ r g ^ 
Ütrechtsche kerk en over 
de Abdij daaraan behoorende 

jop zich genomen alwaar ĥ j 
met den"grootsten ^ver eene 
kweekschool voor P^e 
evangelieverkondigers , '°P 
rigtte, voor welkehem nitaue 
Janden en gewesten talriJK" 
leerlingen werden toeg<*on 
den, die fcf) alle .0*" 
teederheid van eene" •*«" 
beminde, en met *: . eJJJ 
eens onderwijzers *»t «euS 
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én wetenschap opleide» Na*j 
een driejarig ziekbed eneene 
verlamming , met het groot
ste geduld en onderwerping 
aan den. Goddelijken wil te 
hebben verduurd, is GBEGÖ-
KIDS den 25> Augustus 776,. 
in den ouderdom- van 70 Ja
ren overleden. Een zijner, 
leerlingen, zijn welbeminde 
A;Ï.BRICÜS., volgde- hem in 
zijn herdersambt over del l-
trechtste kerk op , teswijï 
een andere, LUIDÖBBÜS, zij
ne 'levensbeschrijving vee-
vaardigde. GRÈGORWS , wiens 
liefdadigheid ten- voorbeeld 
verstrekte, werd- algemeen 
betreurd,, en zijn ligchaam 
in de Sik Salvatotf kerk te 
Utrecht begraven,, uit welk 
graf zijn gebeente in 1,421 
is opgenomen en met pleg-
tigheid in. een houten kasje 
'geplaatst» 

GREGORIUS van Aramini 
of Mtnini, in 1357 , over
ste der Augustijnen , bijge-
naaind de- .geloofwaardige 
Leeraar, is de . schrij ver 
van een Commentariwm op 
hot boek der spreuken,. Va-
lence 1500, in fol.; van ee-
ne verhandeling over den 
woeker, en van andere wei
nig op prijs gestelde wer-
ken , Rminir ig 2 2. in &!. 
«ij bestreed eenige- onbe
kwame godgeleerden,, dia 
«taande hielde» » dat «God 
kan maken , dat twee tegen
strijdige voorstellingen, over 
«en «elfde onderwerp f te ge

lijkertijd- waar zijn."-" Men 
heeft hem soms., uit hoofde 
van het gevoelen, hetwelk hij 
verdedigde, ten;opzigte van 
de zonder doopsel gestorve
ne kinderen Tortor pueno* 
mitn bijgenaamd*. 

GBE6ORJWS;VAN DEN HÈ!4' 
ElGEr}..yiNGBNMDS,,te Brug
ge in 1584 geborens, werd 
jïesuifc te Rome in dan ouder
dom: van 20 Jaren. Een leer* 
ling in de wiskunde van 
GhJwws zijnde", onderwees 
hij., dezelve met roem te.jE/ew-
«(Mïfc en werd. door keizer 
FERDINA-ND- I I . naar Praag 
beroepen-, alwaar hij volko
men aan het denkbeeld be
antwoordde, hetwelk men 
Van zijne bekwaamheid had 
opgevat. ÜHiMPBijs. i y . ko
ning van-Spanje,.. wilde hem 
bezitten, om, die wetenschap 
aan den jongen prins JOAN* 
NES tan. Oo&tenr§ky zijnen 
zoon te- onderwijzen. Pater 
GREGORIUS VAN.' DEN» HEI Mr 
GEN VINCENTIÜS onderscheid
de zich niet. minder door 
zijnen ijveE dan door zijne 
kunde. Hij., volgde het 
yiaamsche leger gedurende 
eenen veldtogt, en ontving, 
terwijl hij de gekwetste of 
zieltogende soldaten biecht 
hoorde, verscheidene won-» 
den. H(j overleed aan eenc 
beroerte' te Gendin 1607-
Men heeft van hem jn het 
latijn drie geleerde wiskun
dige werken. l,° Opa* 8?" 
ometrteum quadrattirt» cir 
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cuti et sectionum cotii dé* 
cèm librit comprefiehsüm j " 
Antwerpen,. 1647, 2 dl»nin 
föl. Ofschoon hij in dit werk 
de quadtatura circuli niet 
bewijst., - bevat zijn boek 
echter een aantal waarheden 
en gewigtige ontdekkingen. 
PfltèrLÉóTAüö,eén jesuit, 
heeft eéne critiek van dit 
werk in het Jïcnt gegeven, 

• Lyón, 1654 - in 4."> -^ 2;° 
TAéöremata mathematica, 
Leuven," 1604^ in 4.to; — 3.» 
Opus, geometrieum postkw 
mum, Gend, 1668, in föl» • 
Pater .GREGORIUS heeft de 
meetkunde met een onbe
grijpelijk; aantal onbekende 
waarheden, diepzinnige in-
zigtén, uitgebreide naspó-
nngen verrijkt. LEIBNITZ 
verheft hem in het stuk van 
uitvinden boven GAMLEÏ en ' 
CAVAÏ,IERI. Een veelomvat
tend , ^doordringend, oor
spronkelijk schrijver zijnde, 
heeft hij de meeste der 
vraagstukken opgelost, die 
voor de oude wiskunstenaars 
een raadsel waren gebleven ; 
en die Welke hij niet heeft 
kunnen oplossen, heeft hij tot 
een ophelderend punt gebrast, 
waan» de n k u L l S 
» "gen d e z ^ tegenwoor-

J ' g n o g kten, De8beroem. 
de pater C A s m z e i d c d ï ï , 
g ^ m e n de w e r k e n ^ 

U G E N V l N C E N T m s b e h o o r l . j k 

meester w a s , men den ge-
heeïe„]VKvvToNverstond,gI 
tL ftfdwhe wiskuns-
tm™r*™h met den buit van 

déh Ylaamschen. wiskunsté* 
naar verrijkt had. 

* GREGORIUS patriarch van 
Konstantihópei, in Arcadië 
in Morea, in de kleine stad 
Dimitzara in 1739 geboren. 
Hij was uit eene rijke en 
aanzienlijke familie gespro
ten , die, nadat hij zijne eer?* 
ste stadiën in de school zij
ner geboortestad vólbragt 
had , hem naar het klooster 
MangaSpileon t op den berg 
Cyllene zond. Van daar be
gaf hij zich naar dat van den 
H. LUCAS in Beotië, en ont
ving de Priesterwijding w 
het klooster van den berg 
At&os. Hij was bekend bn 
PROCOPIÜS, Bisschop van 
Smyma, en zijn landgenoot; 
GREGORIUS in 4ie stad ge
komen zijnde, nam hem de 
prelaat onder zijne geeste* 
lijkheid op. Zijne kunde, ge
voegd bij de bescherming van 
PROCO£IÜS deed hem verkie
zen, om dezen laatste in 
het aartsbisdom van y * 
te vervangen, toen/*?™* 
PIÜS tot het patriarchaat van 
Konstantinopel werd be
noemd. Bij den dood van 
den laatste' gaf hein de sy
node (die naar de W^e va" 
het heilig CoIIegie van Bo-
me, het opperhoofd hart*, 
kerk verkiest) in l ? 3 5 ' Z 
plaats van PROCOPIÜS. " e 

Franschen, in Egypte om 
scheept zijnde en een gr°"a 

gebied bemagtigd ^ % 
dat de Turken als bet *» 
bilic of den navel van het 
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'Mahometaansebe rijk Be
schouwden» zoo vraagde men 
luidkeels het hoofd van den. 
patriarch, om deenkelé reden, 
dat GREGORIU» een Chris
ten was, «ven gelijk de Fran-
schen. Gedurende dien'tijd, 
stelden zendelingen dierna-
iie, al hunne pogingen in 
het werk, om- de Grieken te 
bewegen , de wapenen «pte-
vntten, en gemeene zaak met 
hen- te maken» hun'bele
vende, hen van hétMahome-
taansche juk te bevrijden» 
SÉ&IM UI, die toenmaals re
geerde', en die 'zonder twij
fel eenen binnenlandscheti 
oorlog vreesde, bp den oo-
genbfik, dat hij vreemde vij
anden te bestrijden had-, ver
klaarde GuEGOBius voor on
schuldig. Hij handelde aldus 
minder waarschijnlijk, door 
een gevoel van regtvaardi'g-
heid , dan door de overtui-? 
ging, dat de patriarch alléén 
den opstand «Ier Grieken k'ott 
beletten» Inderdaad GREGO^ 
KIUS vaardigde eenen rond
gaan den brief uit, die dén 
Grieken aanbeval, om zich 
rustig te houden, uitgedrag 
van den patriarch had niet 
de minste verdienste bij, een 
dweepzieken onkundig volk, 
en toen de oorlog tegen het 
mnde van 1806, tusschen 
Uitstand en de Porie uit
barstte, vraagden de Tur
ken andermaal het hoofd van 
«en patriareh, om dezelfde 
beweegredenen, dat de Rus
sen Christenen waren. SB-

C 

M » H l : , vetdfedlgde GREGO-
BIÜS andermaal, en de Grie
ken lieten, térï gevolge vari 
eenen anderen rbndgaanden 
brief, welken 'die patriarch 
uitvaardigde , ' niét "de min» 

' ste vijandelijkheid- blijken. 
Daar de Éngelschen ook 
Christenen ' waren, zoo was 

| de patriarch toen hunne vloot, 
- ondfec'bevel van DUCWORTII , 

in hetxelfde jaar 1806,voor 
Konrtantiitopel' verscheen, 
op nieuw aan groote gevaren 
blootgesteld, aan welkeSE-
£.ita.' hem niet kon onttrek
ken-, 'dan door hem in bal* 
lingschap naar den ' berg' A-
Ihas te zenden. De P.orte zich 
eindelijk in vrede met het 
overige Europa ziende, wijd-
de zich GREGOKIUS, aan de 
zorgen zijner 'bediening toe , • 
zijne geestelijkheid van na
bij bewakende, en de mis
bruiken, straffende, die er 
ingeslopen waren. Hij her
stelde de boekdrukkerij van 
het patriarchaat, schreefvele 
leerreden , vertaalde in nieuw 
Grieksch, en verrijkte met 
aanteekeningen, eene Ver* 
handoling over de brieven 
van den heiligen PAÜLUS, 
die hij benevens zijne ho-
muien over de liefdadigheid 
liet drukken. Eenvoudig en 
streng in aijne zeden , leid
de hij een voorbeeldig leven. 
Hij genoot eenige rust on
der de regering van Mus-
TAniA, opvolger van SE»IM; 
maar toen in Junij 1821, de 
prins YTSMIANTI, alle Grie-

c 4 
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ken te wapen geroepen bad 
«oor het Grieksche kruis op-
testeken , lieten MAHMOUD , 
die MUSTHAPHA "was opge
volgd, en de divan 3 den 
patriarch voor.de balie van 
de keizerlijke geregtskamer 
komen. JNIa hem met belee-
digingen overladen te heb
ben, dwong men hem om de 
Grieken te bevelen van de 
wapens nedertëleggen. De 
patriarch gehoorzaamde, en 
«prak het ban vonnis tegen 
ypsii.ANTi uit, De maatregel 
belette voor den oogenblik 
den voortgang van den op
stand ; maar er had te Kon. 
stantinopel'altijd eenepartij 
bestaan, die sedertlangen tijd 
de verdelging van het Chris
tendom in de Turksche sta
ten beraamde; deze , factie 
had de overhand, in den di
van , en men. besloot in den-
zelven den dood van den on
schuldigen patriarch. Men 
wilde de_ Grieken door een 
afschuwelijk voorbeeld af* 
schrikken, dat enkel diende om hen „og n i e e r t e v e r b i t _ 

teren en hen onbedwinge-
-.W *» maken. Weinig da-

v e r m a n d " \ ° r a h e n *e 
vermanen, aan de Porte «•« 
trouw te blii„0„ $: 
Gnmomvs T%> •**? z i c h 

van,*>n „ J jn "U I S ge-
hem a,,Gf,«« beleedigingen 

ondergaan, en hing hem' 
vervolgens als eenen boos
doener aan de deur der pa
triarchale hoofdkerk op. 
De jaden, de hevigste vij
anden der Christenen, en 
de rijkdommen van de Oos-
tersche Grieken benijdende, 
maakten zich meester van 
het ligchaam van den patri
arch , staken hem een oog uit, 
sleepten hem door de stra
ten, schepten er vermaak in 
om hem te mishandelen, en 
om zijn lijk te verminken, 
dat zij eiedelijk in den Bos» 
phqrus wierpen. Hunne koel
bloedige en lafhartige wreed
heid overtrof die der Tur
ken , met welke zij zich ver-
eenigden in de buitensporig
heden , die den dood van den 
patriarch volgden. Zij ;kag-
ten bisschoppen,'y monniken » 
priesters om het levens men 
plunderde dehuizen der Grie
ken, men doodde hen op ƒ e 
straten, overal waarmenjde-
zelve vond ; de vrouwe» wer" 
den geschonden, kinderen 
verpletterd, verminktopden 
moederlijken schoof, en ae 
straten van Konttati(i'wpe{> 
waren met blded en met!Rij
ken der Grieken bedekt. Men 
had eenen steen aan den hals 
van den patriarch gedaan; 
» • r -_i-i.^ en 

het 
dezelve was losgeraakt 
het ligchaam kwam op 
water drijven, stootte tegen 
een schip, dat zich op .««» 
Bosphorus bevond, .«" °P 
hetwelke zich een knecht 
van denzelfden patriarch ge" 
red had. Zijnen meester we-

http://voor.de


er BE* m 
der. èrke&cE hebbende > gaf 
hij zulks: dadelijk aan het 
scheepsvolk door zijne kre
ten en zjjn gekerm' te ken
nen. De kapitein, alle voor
zorg genomen hebbende,om 
niet door de Turken ontdekt 
te worden , liet een stroomat 
op het lijk werpen, en het
zelve met een tonw aan het 
schip vastbinden, de ma
trozen haalden het des nachts 
uit het water en voerden het 
naar, Odessa, werwaarts het 
schip zich figtte, In de ha. 
ven aangekomen zjjnde, wer
den er kom missarissen ge
zonden , om hét lijk te onder
zoeken, dat nog vrij van be
derf was. De graaf LANGE-
RON, landvoogd van het ge
west, zond eenen renbode 
naar het hof van Petersburg, 
om inlichting te vragen wat 
of er in dergelijk geval moest 
gedaan worden. Gedurende 
dien tijd , had de Russische 
atchimandriet THEOPHIMJS, 
de vrgheid, om terwijl het 
schip quarantaine hield, het 
«Jk van den patriarch , vol
gens de Grieksche kerkse* 
bruiken, die dezelfde in Rus. 
« , en m het Oosten zijn, 

voor AT Pra?htig« «itvaart 

den mltAoverb,,JfseIenwer-

' . ^ « ^ te dien einde had 
. . • C c 

gezonden.' Men begroef zijn 
ligchaara in dé Grieksche 
kerk van Odessa,';'<• eri men 
heeft onlangs te zijner eer een 
marmeren praalgraf opgorigt» 
met een opschrifty dat aan 
zijnen onregtvaardigen en 
treurigen dood herinnert. 

GREGORY (JOANNES) , een 
Engelsch schrijver, te Am» 
mèrshani in Bnckinghamshim 
re- geboren en in 1646 over
leden, was zeer ervaren in 
de, talen en in de godgeleerd
heid. Men heeft van hem: 
1.° Aanteelieningen vp het 
burgerlijk en kerkelijk regt. 
•— 2.° Aanmerkingen over 
eenige plaatsen van de hei
lige schrift , in het Engelsch, 
Oxford, 1646 J in 4.» en in 
het latijn y bonden, 1660, 
in 4 tö Deze wérken zijn zeer 
middelmatig'. 'v:; • 
'"• '• '•;. '.':••' :."•'. • ••>•: r> ' : : , ' , : \ 

GREGORY (JACOBÜS), in 
1636, te JVew-Aberdeen in 
Schotland geboren ,* igaf, in 
den ouderdom van 24 jaren , 
zijn Optica promota in het 
Jicht, in welk beroemd werk 
men de theorie van den weer-
kaatsende» verrekijker aan
treft, die men dus ten on* 
regte aan NEWTON heeft toe
geschreven , . die op dat tijd
stip eerst twintig jaren oud 
was, en nog niets in het 
licht had gegeven; men zou 
dezelve met meer grond aan 
pater DES CHAI.ES' toeschrij
ven , die toenmaals 41 jaren 
oud was, en die de beschrij-
5 • 
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ving van dezen teleskoop jn 
zijne Dióptricay- 1. 3. prop, 
Ö4. levert. GREGORÏ begaf 
zich vervolgens naar de üni* 
verliteit van Padua» die 
alstoen zeer beroemd was; 
gedurende eenige jaren hield 
hij aldaar zijn verblijf, en 
gaf in 1666 in het licht; 
Vera cirmli et hyperholes 
quddratura,In deze Ver
handeling maakte hij aan de 
geleerden eene nieuwe pnt* 
dekking bekend, te weten , 
de uitvinding van een voor 
den vlakken inhoud des cir
kels*- en derleegkegelsnede, 
tot in het oneindige in een 
punt zarnenloopende reeks. 
in de tweede uitgave, welke 
hy .van dat werk, in 1668 
*n het/ licht gaf, voegde hij 
pene nieuwe verhandeling', 
onder den titel van Geome
trie pars universalis in 
serviens quantitatum curva. 
rum transmulationi ei men-
*ura, ïn dit werk gaf hij 
voorde, eerste maal eene 
theorie op voor de verande. 

« n g d e r kromme lijnen. De-
se werken verschaften hem 
de e e r d e r briefwisseling 
van de beroemdste wiskun-
atenaren, Z 0 0 als van NEW. 

wJr?mT*1 HAWwen' 
WAius. In het volgende 

ander werken het Jicht, ten 
We voerende: ExeröiMU 
™ÏLSeme1H™* welk den 
roem vvaarop hg reeds zulke 
MWe aanspraak maakte, 
nog vermeerden Omtrent 
dien tyd, werd hij tot hoog- j 

leeraar iterwislbtttfd, aan 
jde universiteit;. va« <<SÏ»fc 
Andreto benoemd, maar D» 
verloop van 6 'jaren, werd 
hij uitgenoodigd, om. den* 
zelfden leerstoel aan de.uni* 
versfteit van Mdimburg te 
bekleeden. Hij had dezen-
post pas eenige. Maanden be
kleed , toen hij in de maand 
October 1675 , pezig aijnae, 
met zijnen leerlinge» door 
eenen teleskoop de wachters 
van JÜPITEB aan te joonen > 
hij eensklaps door eene vol» 
slagene verblinding werd ge
troffen en eenige dagen daar
na in den ouderdom van 39 

jaren overleed* 

GBEGORY (DAVI0>» neef 
van den voorgaande, werd 
in 1683, in den ouderdom 
van 23 jaren tot hoogleeraar 
der wiskunde aan de uni
versiteit van Edimburg yer-
kozen, en gaf in hetzelfde 
jaar in hetlichtr E**"». 
tatio geometriea de dwen-
sione fignraruM, *iw*Pm~ 
men mel/iodi generalf»^ 
visngurasdimeti*a<t\aooJ=' 
leeraar der sterrekunde _a«n 
de universiteit van W°™ 
geworden zijnde, g« *$ 
1693 , indewf l^e«g e

n 2 r 

eenkomsten, de o p k « 
van het vraagstuk van **,. 
rence: De lestudine f» 
formi giiadrildliinhetmm, 
en hij ging voort, omj 
tijd tot tijd verscheidene wx 
geerige proeven »fheJnt, 
bliek mede te deele»»" 
van de belang-ijkste'S. *« 
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toprica et diaptricce spitex 
mie elementa, welke ge-
dien d hebben, om den door 
zijnen vader uitgevondenen 
teleskoop te verbeteren, die 
later door DOLÏ,AND , RAMS
DEN en pater KERI nog tot 
groöter volkomenheid is ge-
bragt. In 1702 gaf hij in 
het licht: Astronomie, phy~ 
sicm et geometricee elementa, 
en verbond zich eenigën tijd 
daarna, om gezamenlijk met 
zijnen ambtgenoot HALLEY 
de Kegélsneden van APOI.* 
LONius in het licht te geven, 
doch alvorens groote vorde-
ringen in dat werk te ma-
ben, overleed hij in 1710, 
te Maidenhead, in het 49.e 
jaar van zijnen ouderdom. 

'ÖREGORT(JOANNES), klein-
soóri van JACOBUS GREGORIT, 
te Aberdeen in 1724 gebo
ren, en te Edimburg in 
1773 overleden, onderscheid
de sich in de" geneeskunde. 
Zijne Werken zijn te Edim
burg in 178.8 9 in 4 dl n in 
8.vo gedrukt. Dezelve zijn al
le met duidelijkheid, riaamv-
kèurigheid en sierlijkheid 
geschreven. 

. GRENADA (LQDEWHK: D E ) , 
in 1505, in de stad van dien 
naam m Spanje geboren, 
aanvaardde het kleed van den 
heiJigenDoMtNicus enmaakte 
hetzelve beroemd, door zijne 
deugden en schriften. "Hij 
stond grootehjks in aanzien 
öll de koningen van Portn-
Mtnmnm. De konin

gin GATHÜWNA , zuster vén 
KAREI. V* wilde hem op den 
bisschoppelijken stoel .van 
Braga plaatsen; maar hij 
wees zulks van ;4a handi 
en liet-er in zijne^plaats toe 
benoemen, den godvrucbii-
gen dom BABTHOIiOMEÜS DER 
MARTEIIAREN. Deze heilige , 
Religieus overleed in 1588» 
De, voornaamste vruchten zj)« 
ner pen zijn; 1.° Gids der 
Zondaars, een der meöSt 
verspreide ascetische wer
ken, dat de zachtste zalving 
met het bondigst ondérrigt 
vereen igt : . men kan de be^ 
oefening van hetzelve niet 
genoeg aanbevelen» ~ 2.° 

[ Gedenkschrift van het Chris
telijke leven, 3 dl.» — 3,° 
Ren Catechismus, 4 dl. f l, 
1709. — 4.° Eene VerJiun* 
deling ever het Gebed, 2 
d l " Deze schriften zijn in 
het- Spaansch. — 5.p leer
reden, in het fiafijn, 6 dl»n 
in 8.VQ, Antwerpen, 1604; 
r - 6.° Leven vim JÖAXNEs 
VAlf AVILA. De geschied
schrijvers en kerkelijke boe* 
kenkenners schilderen hem 
af, als eenen uitmuntenden 
ascetischen schrijver» Zijne 
schriften zijn door den hei* 
ligen KAREI, BORROMEUS ge* 
roemd , die er de onderrig-
tingen uit putte, welke hij 
voor zijn volk hield, en door 
den heiligen FRANCISCUS VAK 
SAIIES , die nooit moede werd » 
dezelve te beoefenen , en er 
de beoefening van aan te 
raden» Indien men er eeltige 

| niet geloofwaardige legenden 
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uit wegliet, zouden dezelve 
een der beste voedseïs zijn, 
Welke men aan de godvruch
tige zielen kon geven. Paus 
GREGOIUUS X i i l . , onder 
wiens bestuur GRENADA de
zelve zamensteïde, betuigde 
dikwijls » dat deze schrijver 
heilrijker voor de kerk wös» 
dan indien hij het leven aan 
de dooden en hét gezigtaan 
de blinden had wedergege
ven»" Waarlijk de schriften 
van een man van genie, die 
de begaafdheid met ijver» 
en de zeggingskracht niet 
zalving vereeoigi", brengt 
uitgebreider en kostbaarder 
vruchten voort, dan allelig-
chamelijkë" genezingen: ook 
heeft de Verlosser der we
reld , de laatste enkel doen 
dienen, om zijner prediking 
kracht bij te zetten. 

i gen> in den sniaaJr van de» 
voorgaande. Nog beeft men 
yan hem eene omschrijving 
in Latijnsche verzen van de 
Klaagliederen van Jmsm-
AS. .— PETRUS GRENAN, oud» 
ste broeder van BENIGNUS, 
in 1722, in den ouderdom 
van 62 jaren overleden,pro» 
vinciaalder christelijke leer, 
is bekend door een hekel
dicht van 22 blz.,onderden 
titel van: Apologie del'égui» 
vsgue. (Verdediging van iet 
dubbelzinnige). Hetzelve ia 
een vervolg van daivanBoi* 
tEAB, over hetzelfde onder» 
Werp. Dat van GRENAN was 
niet goed genoeg, om een 
vérvolg noódigte hebben. 

«wnu» (Hmiwvs) e e n 

4i?-^dt: 
kieschedenLSl e , e e n 

!«vendige ™ ft" e\eene 

dingskracht ^}ZeThedm 

«"« het Seleifl ? ?k Voor 

verzameling van redevoerin-

GRESHAM (THOMAS), te Lon-
den in 1519, uit eene adel
lijke familie van JVsrfolh 
geboren , oefende, naar het 
voorbeeld van verscheidene 
edellieden van zijn land, dei» 
handel uit. Hij maakte een 
heerlijk gebruik van denp 
dommen, die hij door zijne 
nijverheid had gewonnen̂ Up 
zijne kosten liet hij in 1566» 
dé Beurs van Londen bou
wen. Honderd jaren later 
werd dezelve eene prooi der 
vlammen, en men herbouw 
de dezelve op algenieene Kos
ten. Men heeft hem;-ook w 
stichting van een collegic «* 
danken, hetwelk zijnen naam 

draagt. De helft der h g 
leeraren wordt benoe»»/ ™f 
den lord-major, enf°° *ü 
aldermans van ia****» 
de andere helft doorde koop-
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lieden in zijden stoffen. 

GHESSET .(JOANNES BAPTIS-
TA LODKWUK) ^schildknaap, 
ridder van den H. MiCHAè'L , 

j geschiedschrijver der orde 
van den heiligen LAZARUS , te ' 
Amiens in 1709 geboren, ën 
in die stad den 16 Junij 1777 
Overleden, was een der 40 
leden van de Fransche aka-
demie. De bevalligheden van 
rijnen omgang, de- bondig
heid zijner grondbeginselen, 

i de regtschapenheid zijnerze
den , deden hem door al zij?-
ne medeburgers achten en 
beminnen, en verwierven hem 
de gunst van het hof. Lo-
DEWYK XVI , , verleende hem 
in 1775» brieven van adel
dom , en ^MONSIEÜB benoem
de hem tot geschiedschrijver 
der oiie van den heiligen 

J LAZAKUS. De burgemeester 
! Van Amiens, en de rege-
'| Jfingsraden waren bij zijne 
I lijkplegtigheid tegenwoor-
j dig. Men vervaardigde het 

volgende koppeldicht op den 
dood van dezen beroemden 
man: \ 

Hunc lepJdique Sales lugeht, 
Veneresque pudicse; 

Sea prohibent mores ingeni-
umque mori. 

*pj w a s «en Jesuitgeweest, 
«och had aich genoodzaakt 

I «ezien die beroemde orde te 
1 verlaten, uit hoofde van het 
, opzieni, idat zijn eerste dicht-

ttuk in (ie W e r e id baarde. 
Wij bedoelen Vert-Vert, 
eej, werk vol geest, onge* 

•dwongen heid en bevallighe
den , en waarvan, de ver
dienste des. te, grootet 
scheen, naar mate Het on? 
derwerp minder, hulpmid
delen aanbood. De Schrij
ver had , een nieuw gezang 
vervaardigd, getiteld Ö«-
vrpir (Werhplaats), waarin 
men, zegt men, de sporen 
van dezelfde genie, aantrof; 
maar hij verbrandde zulks 
in zijne laatste ziekte: on? 
danks dat de onderwerpen 
op zich zelve, tot geenerlei 
iwade gevolgtrekkingen aan
leiding gaven, vreesde hij 
echter dat de ijdel-of be
dorvenheid der eeuw, van 
eene geestige, onschuldige en 
niemand beleedigende boer-
terij , zou misbruik maken, 
om den aan de deugd ver-
schuldigden eerbied afbreuk 
te doen. Vert-fertwerd door 
la Chartreuse (het harthui» 
zer klooster) gevolgd; Dit 
stuk verraadt een oorspron
kelijk karakter, eene bemin
nelijke wijsbegeerte, eene 
zachte welluidendheiden eene 
vruchtbaarheid van uitdruk
kingen, die somtijds in pracht 
ontaart.- De Brief aan pa~ 
ter BOUGEANT, de Schim* 
men , die verre beneden het
zelve zijn, loopen over de
zelfde denkbeelden, al te 
vaak in lange en sleepen-
de volzinnen herhaald. De 
Brief aan zijne zuster op 
hare herstelling, is onein
dig beter. Zijn Lutrin ««'-
joanty (Levende Zangletse-
naar), een eehigzins zonder-
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Img ónderwrêrp, is met al 
de vrolijkheid eeher onge-
dwongene -y en somtijds ee-
öigzihs, kluchtige verbeel
dingskracht behandeld. De 
dichter wilde zich van vltie-
tige dichtstukken, tot het 
treurspel verheffen j maar 
zgn EDÜIRD I I L , i n :lUo 
gespeeld, is niet meer op 
het töoneel verschenen; Dé 
handeling van hetzelve is 
koel, en de stijl nog koel* 
der* Op eenige regels na is 
de yoordragt gedwongen, 
hoogdravend en onnaauwkeu-
ngv SIDNEY, in 1745 ten 
tooneele gevoerd, biedt 
slechts een kort bedrij f en 
eëhen^vrir^ gewonen roman 
<*an.Le MécAant, werd met 
net beste gevolg in Ï717 
gespeeld. GRESSET liet vroeg
tijdig deze schrijfwijze va 
ren, en brak alle gemeen 
schap af met alles V t be-
Rekking heeft tot het foo. 
«eel, ,„ eenen brief op™, 
«omen l n het 2.e dee,

Pfe
6 

doorDËSï.REZbEBoissy,kan 

d é h « ! T g e t e d e n e n z " n » 
Z K ^ . ™» dit beslui! 
GRESSET i f S t a a n D°S van 
GRESSET, Oden, waarvan ee-
fg* schoone beelden aanbie-

Men heeft nog onder aijne 
papieren gevonden, 2 klei' 
ne dichtstukken! h Gaze-
tin en le Parrain magni-
figÜe.uDebeStè' uitgave zij. 
her werken zijn die van FAY-
0Ï.LÊ, Pèrijt 1803, 3 dl.n 
in 18.JD0, bij Dinbï den Öu. 
de gedrukt j en die van RE-
NÖUABD, Para's M I , 3 dl." 
in 8.vo. 

'* (?RETRY (ANBREAS ERNST 

MODESTE) ', een beroemde com
ponist der Fransehe toon
kunst, werd den II Febru. 
arij 1741 tè Luik geboren, 
Na in de stiftkerk van dén 
H. DIONVTSIÜS te huik de 

gaf hij zich haar Rome, al
waar hij zich door het gere. 
geld bijwonen der lessen vari 
den beroemden CUSCAH, ver
der volmaakte. Aan de be
stuurders vanhettooneelvan 
AiBERTi voorgfisteld, werd 

P ™ a ^ w a T r ^ 
hoogd^vS " T * mindcr 

Mijkhe,d zoude wenscheL 

Vehdemmiauw »-- ... 

brengen. Dit s t « k » s
l d l n 

ten tooneele gevoerd, naa 
een zeer gunstig onthaal, e« 
werd toegejuicht door den 
beroemden JPicciw, die den 
jongen componist prees, WJ* 
hij den gewonen weg M « 
™l~j„ ^ „ « n a een «nfr* 

fcet 
vóïgde. Toen na een 
- - Italië jarig verblijf in ^ « ^ 
verllngeninheittontwaa^ 

de F r a » ^ P « « 
*«, ..c»«c.i, vertroK 
1 Januarij I76f van 

om voor de Fratt«cn? "ir"-
te werken, vertrok "u . 
1 T_. M tMiyW . .on ivOOTc» 



I fiij hield zich èenigén tijd te 
Geneve op * én gedurende zijn 
verblijf ÏH die ï stad, feragfe 
hij op nmzjj k de kleine opera 
van :lsabetle:et Gèrtrudei 
Zijne' compositie werd zeer 
toegejuieht, ¥OÏ.*AIRE, dien 
hij te Mrney dikwerf be
kocht, bewoog hém, om zich 

i naar de hoofdstad te begeven. 
[ GRETRY kwam in 1769 te> 

Parij»; hij bragt er eenigen 
ty d door zonder het middel 
té vinden ,< oni zijne talenten 
te drièh kertneh; reeds begon 
hij te vreezen» van niet te 
«üllen slagen, toen MARMON-
TEt eindelijk toestemde hem 
het stuk, Huron genaamd, 
toe te vertrouwen. Het werk 
werd'algemeen toegejuicht, 
en van dien oögenblik af, 
zag GRÉTRY zich van alle 
kanten aahgezocht» <om eene 
fttenigté stukken op mUzijk 
te brengen, en hij deed zulks 
bijna altijd met het beste ge
volg. Hij had een groot denk
beeld1 Van zijne begaafdheid, 
en was niét zeer nederig in 
de beoordeeling Van zich zei-
ven» Wanneer mén hein be
schuldigde van misslagen te
gen de regels te begaan, ant
woordde hij: « Ikweet , dat 
ik er soms bega, maar ik 
wil zulks doen." Hij was 
overtuigd, dat de regelen der 
kunst niét zoo noodzakelijk 
w^ren, dat men aan dezelve 
gelukkige gezangen moest 
opofferen. GRÊTRY heeft voor 
«e Opera-Co'migue of voor 
«e koninklijke akademievan 
waiiknnst vier-én-veertig ' 

stukken '«amengistéld:/.\ on
der welke nieh errfertigkart 

; aanhalen-4 die met geestdrift 
! zijn- opgenomen;! tóén ottdexs 
\ scheidt voornamelijk: Ie Ta

bleau parteiit (de Sprekende 
Schilderij) ,*Zemire et Azür* 
In, Fausse Magie (devalschë 

\ tooverhunst), 'ld* Caravanê »'• 
Ie lugement de MIDAS (het 
oordeel van MIJDAS) ,-. i ï iv 
CHARD CCEUR DE LlOST (Rl~ 
CHARD\fjE£UWÉifjaART)ènz, 
Mén heeft ook van hem j Mè*' 
moiresetc.(Verhmdelingeti, 
óf Proeven over de toón-
ku?ist)i Parijs , 1801 j 3dl.n 
in 8.vo,, GRETRY» niet tevre
den met den roem, dien hij 
door zijne toonkunstige za-
menstellingeii had verwor
ven, wilde ook nog als let
ter- en staatkundige optre
den, hij gaf een werk in het 
licht, getiteldi ld Véritéete. 
(de Waarheid, óf hétgene, 
wat wij waf en, tóat wij zijn, 
wat wp behoorden te ztfn), 
1801, 3 dl.n in 8.vo. Maar 
hij zou zeer wel hebben ge
daan zich tot zijne begaafd
heid'te bepalen» want hij 
deed' het publiek zien, dat 
hij vreemd was aan de let
terkunde,» en gaf aan hetzel
ve een sleéhtdenkbeeld van 
zijne -staatkundige grondbe
ginselen. GRETRY overleed 
te Montmorencif dett 24 Sep
tember 1813. Bij zijn leven 
had hij de grootste ónder
scheiding genoten; dezelve 
verminderde niet b$ zijnen 
dood. Zijne lijkplegtigfteid 
werd met' den grootstenluis-
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ter gevierd; al, de kunsten 
vereenigden zich, om zijne 
gedachtenis te ivieren, en 
zijnen lijkstoet,,eti de diept 
droefheid van een aantal per
sonen ziendei zou men ge
zegd hebben, dat men het 
verlies van eéhen goeden ko
ning, of van éene'n gods
dienst- ^ en menschenvriend 
beweende.. . 

GRETSEB of GBETSEBDS(JA-
cöBus), een Jesuït, in 1561 
te MarcAdorf, in Zwaben ge
boren, onderwees langen tijd 
met *oem aan. de hoogeschöol 
yanlngolstadt, en overleed 
«i die stad in 1625. Even
zeer ervaren in de oude en 
nieuwere talen, in de ge
schiedenis en in de godge
leerdheid, heeft hij viel ge
compileerd over de kerkelij
ke en ongewijde oudheid. 
Hij ZOU W den eersten rang 

?°°vele fabelachtige s t ik! 
ken en geschiedenissen uit 
venvyderd had. Hetgene 

n e t meest op p r p moet stel
l e . , I S , d e . verbazende ver-
schexdgnheid der bouwstof-, 
ien welke hij verzameld 
Jeeft voor diegene, welke 

hi„ Tii0 T e r *» d o o r he'« 
behandelde onderwerpen zou-
d e « willen schrijvenf GRET
SER ̂ was niet alleen als ge-
'eerde, maar ook als zintwis-
t e r over geloofsgeschillen, 

beroemd. Hij schreef met 
vele gemakkelijkhèid, doch 
met al te veel hevigheid. Dfl 
door hem ^samengestelde of 

[ vertaalde werken, maken 
eene verzameling van 17 dl.n 
in fol., uit,- te Regentbnrg 
in 1734. en volgende jaren 

|; gedrukt. Vele derzelve zijn 
tegen de ketters, andere voor 
de Jesuiten, en sommige 
over geleerde onderwerpen* 
Het meest bekende is eene 
geleerde, doch wijdloopige 
Verhandeling,De crucer'i 
dl.n in 4.», en een dl. in fol. 
Volgens SPONDE, die hem 
een zeer geoefend kampvech-
ter noemt, heeft hij in dit 
werk de lasteringen der ket
ters, tegen de Jaarboeken 
van BARONIUS, roemrijk we-
derlegd. LENGLET DU FRES-
Noïzegt, dat alles wat GRET-: 

SER heeft in het licht gege
ven , hetzij geschiedkundig 
of leerstellig, zeer op prijs 
wordt gesteld. De Werken 
van GRETSER behooren tot 
diegene, welke het parle
ment van Parij/'s heeft doejn 
verbranden. Zie JOUVENCÏ, 

SANTAREII. 

f GREVE (EfiBERT JOAN-
NES), een protestantsch god
geleerde, te Deventer in 
1754 geboren, en teHarlin-
lingen den 13 Augustus 1811 
overleden, hoogleeraar der 
Oostersche talen te Frane-
her, heeft de volgende wer
ken nagelaten: 1.° TJUima 

il capita libri JoU adgracam 
II veriionem recensita notisque 
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initructa j enz., Deventer t 
1788, in 4.w. — 2;° Eene 
nèdërdüitsche vertaling der 
Brieven' van 'den H. PAULUS 
enz. — 3.'0 Vaiieiniorum TE-
sAiAE enz. — EDITARDHEN-

' DÏUK GREVE, zijn broeder, 
te Amsterdam in 1S22 over
leden, is de schrijver eener 
Weèrkunde der Nederlan
den, eb van eenen Sterre
en Weerkundige almanak, 
gedurende 5 jaren voortgezet. 

GREVENBROEK, een VJaamsch 
schilder, muntte in de Zee-
gezigten uit. Hij onder
scheidde zich voornamelijk 
in de kunst, om kleine figu
ren te maken, door naauw-
kêurïg de vergezigtkunde, 
en dé vermindering der'ver" 
schillende plans, de lichten 
er> de schaduwen, in één 
Woord, de verscheidenheid 
der voorwerpen . in acht te 
nemen.-: Hij leefde in de 17.e 
eeuw. 

GaEviLf.E (FOULQUES), in 
net graafschap Warwick in 
1554 geboren, was ridder van 
oe Balhsordé, en vrïjheer des 
Koningrijk». Met deze titels 
vereenigde hij dien van schrij-
V e r ' . Beschaafd in onrijm en 
» owhtmaat, droeg hij veel 
*») ft de herleving Van den 
ffoejen <mjft|k ^ Bngela^.i 
«J»e beide treurspelen ALA» 
"f en MUSTAPHA, volgens, 
jw voorbeeld der ouden ver-; 
vaardigd, strekken er' van 

I l r?ze* zSneöw«*te" 
O d 

denis der regering van JA-
COBUSl., is niet zeer naauw-
keurig, en, zoo als men zulks 
te wachten had ̂  zeer' ylei-
jend, wijl die vofst hem tot 
kanselier der schatkamer en 
1 id van den geheimen raad 
benoemd, en hem het kas
teel van Warwick gegeven 
had. Nóg heeft men van 
hem: 1.°' Leven van PHI-
tiippus SIDNEY, 1652, in 
8.vo. _ 2.° Nagelatene wer
ken, 1670, in 8.vo: dit zijn 
gedichten. Een zijner be
dienden vermoordde hem in 
1628 , en bragt onmiddellijk 
daarop zich zelven óm hèt 
leven. 

GRÉVIN (JAOOBOS) , een 
Fransch en • Latijnsch dich
ter , te Clermont in . 15-10 
geboren, heeft in het licht 
gegeven een treurspel,, twee 
blijspelen en een herdersspel,-
in 1562 in 8.vo, onder den 
titel van Théatre de JACGLVES 
GitEVUf, in het licht gege
ven. Eenige andere zijner ge
dichten zijn in zijnen Olym-
pe,'.. 1561, in 8.y<»in het licht 
verschenen. MAHGARETIU 
van Frankrijk, hertogin van 
Savooijè, die hém met zich 
naar Pièmont had genomen, 
benoemde hem tot haren lijf
arts én raadsheer» Hij over
leed te Ttirin in 1570, nog 
geerie 30 jaren bereikt heb
bende.• Hij was calvinist en 
vereenigdezich met XA BÖ-
CHE-CHANDÏEU'", •' • en FIKREN? 
CHRÉTIEN, Om aan een stuk 
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te werken,"•getiteld Ie Tem* 
j)te, een hekelschrift tegen 
JRONSABO» Aie in Sfijne Ver
handeling over de ellenden 
van den tijd., niet zeer gun
stig over de nieuwe sekte 
had gesproken. GREVIN hiei<l 
«ieh #ok met de geneeskun
de op; e« een zijner werken 
tegen het spiesglas.» in 1566 
an 4ïto in het licht gegeven, 
deed dit geneesmiddel door 
de faculteit verbieden. Dit 
verbod wer4 'bevestigd door 
een besluit van het parle
ment. PAULMIBRJ genees
heer van Pari/s^ overtuigd 
er gebruik van teh.ebben.ge-
maakt, werd in 1609 uit zijn 
genootschap verdreven. Nog 
beeft men van hem eene Ver-
handelingo-ver 4e vergiften, 
Antwerpen, 1S67» in 4.*», 
die men in bet latijn heeft 
vertaald. D E TÈKKI" spreekt 
zeer voordeelig over zijne 
bekwaamheden en zijne 'in
borst; maar men weet, dat 
die geschiedschrijver niet ka
rig is in loftuitingen, wan* 
neer calvinisten er het voor
werp van zijn. [t*. HARFR 
spreekt zeer gunstigover het 
treurspel GESAR van GBEVIN , 
en plaatst dien dichter verre 
;boven JODBÏ,M:.] 

GBEVHTS. — ZieGBmmm. 

«REW (NEHfiMiAs), e e n 

g e n e e s b e e r v a n X ö » ^ , ^ 
Cotentry in 1628 geboren . 
^ m l T i r p i o t s e l i j L v e r f e : 
T V , S . d o o r verscheiden , 

schriften bekend; I." Qnt- | 

I ledingen der planten, m\m% 
Engelsen, Londen^ 1682, 
in fol. — 2." Beschrijving 
-van het Kabinet êerbanink* 
dijkeMaatschappij «a» £/?»-
den, mede in het Engelsen* 
honden, 1681, in fol. met 
pi, — 3.° 'Cosmologia Sa-
era, Lenden, 1701, in fol, 
In tiet laatste maakt luj zeer 
goede overwegingen «ver de. 
Voorzienigheid, . over het 
Goddelijke bestuur der-stof» 
felijke, dierlijke en redelij
ke wereld , en over de uit
muntendheid der 0< SchtifU 
Als geneesheer oefende' hij 
zijne kunst meteven zoovele 
schranderheid als geluk nit. 

GfUBEAirVAÏ. (J0A«NES BAP-
•SPISTA VA«ÜETTE DEV» Itiitfi-i 
nant*generaal der legerbenda 
van Frankrijk, eerste inspec^ 
teur van het koninklijk-corps 
<ïer artillerie» *• Amiens, 
den 15 iSeptember 1715 gebo
ren , ging in 1732, al& vrij
williger, onder hetkoninklij-
ké regiment dèr artillerie, en 
werd in 1735 tot officier-se* 
schutsteller bevorderd. Zijn 
smaak voor de'studie,en zij
ne vlijt deden hen» bij*ond«r 
aan de afdeeling der mijnen 
verbinden, en,in 1752, werd 
hij tot kapitein der Mineurs 
benoemd. De Heer BARBEN-
SON, minister van oorlog, 
verkoos hem, om béng**» 
te gaan inwinnen, t«i «P* 
«igte van de P r u i s e n * ar
tillerie, waarb^ h*< * l e l sjf 
van ligte stukken. a»n fle 

infanterie-regimenten **** 

http://teh.ebben.ge
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bonden , juist was ingevoerd* 
PB. GRIPEAUVAI. kwéët zich 
op ; de: snnttigstc wijse van, 
dien last * e» bragt inFrqnk-
rijk helangrijke memoriën 
terug, niet alleen over hét 
onderwerp, dat het doel zij
ner zending was geweest» 
maar ook over den staat der 
grenzen en vestigen, die ĥ j 
bezocht had. Van het jaar 
1757 tot "in .1762, diende bf; 
in het Oostenrijkische leger, 
in hoedanigheid van veldfl-t 
verste, het; bevel voerende 
over de artillerie , degenie, 
en de mineurs. Hij Was het, 
die de krijgsverrigtingen bij 
de belegering, van Glatz be
stuurde , en die, nadat de 
veld-maarschalk» graaf VAN 
GUASCO, bevelhebber van 
Schtyeidnitz, hem meester 
had gelaten van allé verde-; 
djgingswerken, de verdedi
ging dier plaats verlengde, 
niettegenstaande dezelve door 
den koning van Pruisseli in 
w persoon berend was. Na 
63 dagen opene loopgraven 
|e hebben gehouden, werd 
tyj met het garniiüoen krijgs
gevangen gemaakt. Bij dert 
wede riep de hertog van 
L»°iSEni, herii naar Frank» 
rVk terug, alwaar hij den 
™»g van veld-maarschalk 
verkreeg. Weinige maanden 
«Barna, Wer(j hij tot alge-
™een inspecteur 'der artille
rie» en opperbevelhebber der 
"«neurs benoemd* Er is 
geen tak der artillerie, en .. 
fler»elegeringskunde,diede j 

Ï ) d 2 

beer DEIGRIBEAÜVAI. niet her
schapen of hervormd heeft* 
en waarop zijn naam niet kan 
worden rjtf>ege,pasti , Frank-
ryk verloor, dien bekwamen 
officier den 9 Mei 1789, [Er 
is in 1816 èen beknopt Le-
vensberigt.•van','BIS GRIBEAU-

| xuu in het licht verschenen.] 

GRIENER (MiCHAëi HEN
DRIK), te Leipzigin 1682 
geboren, werd hoogleeraar 
in dé- regtsgeleerdheid te 
Witteinberg, van waar hij 
zich naar Dregden en èin* 
delijk naar Leipzig begaf, 
werwaarts hij beroepen was, 
om den beroemden MENCKE, 
zijnen schoonvader, op te vol
gen. Hij overleed in 1734. 
Hij was een regtschapen man, 
een liefdadige en Werkzame 
geleerde:j die der universi
teit groote diensten bewees* 
Behalve verscheidene Aka-
demisehe 'verhandelingen, 
heeft men van hem Regts* 
geleerde werken, in hetlatfln; 

GRIENPERGBR (CHRISTOF-
PEfc), een Jesuit, geboortig 
uit Tiroly onderwees met 
roem de wiskunde te Rome, 
te Gmtz, en in verschillen
de collegiè'n van den Qogten-
rijkschen Kreits. Hij over
leed in 1636, in den ouder
dom van 74 jaren, na in het 
licht té hebben gegeven Mie» 
menta Euclidis Vontraetat 
Gratz, 1636, en eehige an
dere werken, 

' V ' < ' » 
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GRIFFE* (HENORTK') , een 

Jestiit, hofprediker des ko* 
nings vanJfrankr'ijk, tefflon* 
Uns in he t# r . dep-1 AllieV 
in 1698 "geboren, en te Brés* 
tel* werwaarts *hij ziel», na 
de •vernietiging derFninsche 
maatschappij , begéyèn had j 
|n 1£71 overleden» Een ge
lukkig •geheugen,, een onge
dwongen' geest, gepaard niet 
Vele liefde,'vöprden'arbeid, 
verschaften hem de «lidde-
ïen, om zich aan verschil
lende soorten van lettèrkun-
de-toe te wijden. Er bestaat 
van hem: I.° eene nieuwe 
Vitgave der Geschiedenis van 
Frankrijk-, • door» pater DA» 
NIBL , Parijs,. 1756,17 Hifi. 
in 4.t°, niet geleerde en be
langrijke Verhandelingen. 
De deelen 1 3 , 14 en 15 be* 
vatten eene Geschiedenis der 
regering van JbOD&wtjR 
XIII., die geheel van den 
uitgever ds , en waarin even 
zoo vele wijsheid als naauw-
keurigheid doorstraalt* — 2.° 
Traite, etc. (Verhandeling 
ever de verschillende soór-
tenwan bewezen, welke die* 
«era, om de waarheid dér 

geschiedenis te bevestigen), 
huik, 1769, in 12.mo, èen 
wijs, -oordedkandig eri bon
dig werk, ^ over >de midde- , 
len, om de waarheid te ken-'' 
nèn, wanneer men de ge» 
schiedenis schrijft of ;bèoe-
fenfr. -r-- 3»° Bermons (Leer-* 
reden) luik, 1767, 4 dl.« 
in 12;mo, Zij bhim e e n w e i . ., 
voorgesteld plan, bondige be
wijzen, duidelijkheid «nna- II 

tuurlijkheid aan? maar het 
ontbreekt der welsprekend-
hei-d van pater GRI^FÊT aan 
vtttir -en koloriet, en in sem-
Süige^réden komt er veelle-
digs voor. 4— 4.° Verschei
dene stichtelijke- • werken, 
onder welke men mjti'An-
Hêê "Chrétienne ((Ihristeltfk. 
jaar)i 18 dl.« in • r2'.«<> on-

|; derscheidt. < — S,°! Latijn" 
êbhe gedichten, in'<; 8.vó. 
Men had er, eene aitl'ezing 
van bëhooren te maken, want 

[ vele derzelve «ijn den druk 
niet waardig. Jje door hem-
zamengestelde Symnnsseti 
van-den •brevier vain Boiir-
geSf worden ' zeer op prij* 
gesteld. — 6.° Eene goede 
Uitgave der MeMoriën van 
pater\tf'AVRIGNY , voor de on
gewijde geschiedenis, Ï757y 
5 dl.* in 12.«o, Wet ver
meerderingen en nuttige ver
beteringen* — 7.° Insitffl; 
sanceete. (Ongenoegzaam-
Aêiêdér natuurlijke, gods-
dienst), 1770,2dl.<iin 12-"?; 
Onder dezen titel heeft hij 
alles geleverd, wat bij in 
zijne portefeuille over gods
dienstige onderwerpen, en 
zelfs over die, welke er met 
de minste betrekkingtoe heb
ben, had. — 8.°, Eene Uit
gave van de Dèiices des 
Pays-Bas, niet vermeerde
ringen * waarvan sommige 
niet vrij zijn van VaHT3" 
heid, Luik, 1769, « ƒ • » " 
I2.m«. [In de zaaMer Je-
suiten levérde paterGBIFFET 
bouwstoffen tot het verdedig-
schrift dier beroemde maat-
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s GniPFiEB /JOANNESI) % eéa 
b-eliiider, onder den .naam 
van Mdelman vawWtreekt 
bekend V werd te Amsterdam 
in1-1658 geboren, en overleed 
té honden» T$Kj legde eraiéh 
voornamelijk ,op toekom de 
Schoonste gézigten des Teems 
voor te»s*ellett, en slaagde er 
in. Hij miMiite nit in bet 

. fendschap-sehildesën* ' <Ro? 
«ERT GJRIFFIEK, ; zijn zoo», 
handhaafde met eerdenroem 
van aijn en vader»-. \ . « 

GRWiaTH (Mietuëi,),; ook 
oneer: de namen van AXFOR» 
en JOANNES JFLOOD bekend, 
werd te Londen in 1587 ge» 
boren., beoefende de wijsbe
geerte te Sevilla-, begaf zich 
in de Nederlanden onderde 
maatschappij der Jesuiten, 
ging van daar aehtereejivolv 
gend naar Napels- én naar 
Rotn6.t keerde ift 1625 naar 
Engeland terug, alwaar hij 
gedurende 33 jaren de be
dieningen van missionaris 
waarnam,' en, te SainUOimr 
in 1652 overleed.. Er be
staat van hém: 1.° Annaks 
tccletieet britannicm enz. * 
wik, 1663, 4 di.n in M. 
De schrijver heeft de wijze 
yan BARONIUS gevolgd; ó*eze 
faarboeken zijn da vrucht 
veler nasporingen; zij heb-
ben veel gediend-aan pater 
«EREIN CRESSV, een Engel-
schen Benediklijner, voor 
*|jne kerkelijke geschiede

nis. .,«*» 2i3,iBxitanniaillm-
i,ratay Antwrpetv,' 1641 * 
in 4.tQ, verrijktiijiÊtvfirh^n* 
delingen oVer het paaschfeest 
der Bietagners, het huwelijk 
der geestelijken r, ;ènz;; • 

.'GuiGNAN.'.'-r*' ZieSimGtiaÊ» 

; * GBH.ÜET (JOANNES:LÓDK-
WIÏK) , te -..la-.Réchp in Sa* 
ptwyë;". denr 16 Becembér 
1756 geboren *,toonde vroeg
tijdig eenen gelukkigen aan* 
leg, Voor de wetenschappen 
en- voor de deugd, «Nâ mefc 
den- grootsten<• roeriv zijne 
theologische studiën in het 
seminarie tan; -4»Wcyvol-
bragt t« hebben, kon hij 
slechts vier maanden de her-

• derlijke bediening. waarnè-
[; men, daar hg na dien tijd 

to*< zaakverzorgend' kanon ik 
der Hoofdkerk van la Boehg 

, benoemd? 'werd» Daar het 
| hof. van Turin, de nieuwe 

stad van Carouge', met spoed 
wild» bevolken, ten- einde 
den gevaarlijken, staatkundi
gen invloed van Genua op die 
grensstaten te vérzwakken, 
belastte hetzelve den.abt Gmi«< 
EBT• j,. om voor die ontluiken
de stad, het plan van een 
€ollegie te ontwikkelen j 
waarin benevens de Catho* 
Jjjke, de jeugd aller gods
diensten KOU worden» toege
laten* zonder echter» de: be» 
langen der ware-in de waag
schaal te stellen. Hij slaagr 
de zelfs buiten verwachting 
en aijn vorst meende hem 

•d 3 . . ; • : • . ' ' V. .'. 
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tot éérsten principaal te moé« 
ten benoemen ?• tétvvjjl. hij 
tegelijkertijd den leerstoel 
der rhetorica van dit nieu
we gesticht bekleedde, Ge» 
durende; de. stormen dei? om
wenteling, oefende hij eerst 
de-kerkélijke bediening, in 
eenige bergen van Jbaucigny 
uit i zijne• abrgvvervolgens 
aan eene • bijzondere opvoe-
ding^ toegewijd* hebbende, 
vplgde hij zijne kweekelin-
gen in Italië* waaruit hij 
eenen schat van kundighe
den, en herinneringen van 
verschillenden aard terug, 
bragt. Bij zijne; terugkomst 
mt Piemont in 1806, werd 
hem het bestuur der secon
daire gemeente - school van 
Chambèry toegevoegd, eh 
drie jaren later, werd hij 
lensor van hét. lyceum van 
btrenoble* Doch zijne on* 
denuijnde gezondheid stond 
bem niet toe, dien post te 
behouden, hij legde denzel. 
yen_ m de maand Augustus 
•»» d ' ?r> e n 0Ver'eed den 
11 Maart des volgenden jaars, 
JJe voornaamste werken, 

' J S 6 ^ ^ 0 W bestaan 
h ^ l ' T™M etc. (Ver* 
Mndeling over de eerste 
iWnte/en der aardrijk*, et 
^rekenkunde 0p % gl 

ÏT l i l ' n^mbefy» irto, 
Ï L l A ' ^ t k Wer«* op 

in ï ! r n i n ? d e r s ^ i e " » 
iLtl/ l eg ien des la«ds «gevoerd.>- 3.0 Wgtoire 
" 0 . {Geschiedenis van de 

stad la tlocïië)) jvfindèr-
zelver stichting in tieVjaar 
tW0,;m in 1790,.#e«efee, 
Jf 90, ;in 8.vo ,*_ ,3,* #»<.. 
tionndire •. etc, (Geschied? 
letter- eh staatkundig mor-
denboek van iSawooye), 
Chambèry, 1807, 3 dtóin 
8.v<* Ondanks de' hekelin
gen , . waaraan ".dit werk ia 
blootgesteld geweest-, heeft 
de [schrijver niettemin eenè 
uitstekende dienst aan die
gene- bewezen, 'welke na 
hem de geschiedenis van Sar 
vooije zouden willen beschrij* 
ven. Men vindt er eene 
kostbare verzameling- fan 
zaken in, welke men te ver
geefs elders zoude zoeken* 
—- A.p Obsèrvatiow etc. 
(Aanmerkingen over eenige 
takken vanden landbame.) — 
5.° Essaietc. (Proeve mer 
de geschiedenis der dieren» 
kringen., en in het bijzonder 
óver dien, wetten men on* 
langs in Egypte heeft ont
dekt}. Deze beide werken 
zijn in het Italiaansch, zoo 
als ook —• 6é° eene Lofrede 
van SoustURE. — 7." W*m 

toire etc. {Geschiedenis van 
het liuis van Sales)i -*•%-
Memorien over het diocees 
van Geneve. ' • ' 

GRIMAMJI (DOMINICÜS). 
Aartsbisschop en Vice-le
gaat van Avignon, abt van 
Montmajor*leZ'Arles, e«z' 
was de zoon van JGAW»S 

BAPTISTA, Heer van Mon-
taldeo, en ridder van net 
Gulden vlies. Hy werd 
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door Paos Ptus :V., tot al* 
gemeen Commissaris dei* kei» 
fcelijke galeijen benoemd, 
en was in 1571 bij den slag 
tan Lepanté tegenwoordig» 
In 1581 werd hij , onder 
GKEGORMS XIII . , bisschop 
van $avoddj\ die hem 'drie 
jaren later naar het bisdom 
vmCavailio» verplaatste, en 
hem kort daarna tot het aarts* 
Wsdoinr Mk de vïce - legatie 
van Avignon benoemde. Men 
bad e r gedurende de woede 
der burgeroorlogen • een' ma» 
van kunde en ondervinding 
noodig. DOMIMCUS GRIMAI;-
»I handelde er met even zoo 
vele sVöorzigtigheid als ijver 
tegen &e ketters, en over
leed in 1592. Hij heeft een 
deel met Brieve» nagelate», 
die niet in het licht asijn ge
geven. ' ' \ • 

GRIMAMI i HlERONïMÜS ) » 
te Genw in 1597 geboren» 
kardinaal onder den titel van i 
de fl. Drieëenheid in mon-
te Pincio , aartsbisschop van 
Aix in Provenee, en bis
schop van Albdno, was de 
zoon van JOANNES JACOBUS 
GRiinitni, vrijheer van SU 
Felix, in bet kon ingrijk Na-
pelt. Hij werd vice-legaat 
van het patrimonium, stad
houder van Rome, nuntius 
> OuiUcfiland, in 1632, 
nynti«s in Jpranhrijkin1641, 
e n in 1643 door PaasÜB-
»A8tis Vlïl* tot kardinaal 
verheven» Door het overlij
den van den kardinaal FA-

O 

GHHNE'TTI was hij deken van 
het ! heilige Collegie gewor* 
den; maar: de verkleefdheid, 
welke hij voor zijne kerk 
had; belette kern* om naar 
Rome te gaan, ten einde dé 
aan die waardigheid verbon
dene eerbewijzen te ontvan
gt»» Hij overleed' in zijn 
aartsbisschoppelijk paleis deji 
4 November 16*85;; buiten* 
gewoon betreurd voorname
lijk door de armen, wijl hft 
bijzonder liefdadig was. Zij-
na Lijkrede, door THOBON 
O'ARTIGNOUES V karionik van 
Aise + uitgesproken", is in 
die stad j in 1686,, in 12.m« 
gedrukt. 

©BlMAtlH (JÏOANNRS JFftAN« 
jBisGus), bijgenaamd de Bo* 
lonees, wijl hij in 1606, te 
Balogm geboren werd. Een 
kweekcling en bloedverwant 
der CABACCIO'S zijnde, ver» 
wierf hij eenen roem, dip 
den hunnen evenaarde. De 
Paussen INNOCBNTIUS X . J 
Ajf.EXANDER V I I . , eB CliE» 
MENS IX. , vereerden hem 
met hunne bescherming en 
hunne gemeenzaamheid. De 
kardinaal MUaABra, hem naar 
Frankrijk beroepen hebben
de, maakte gebruik van zijn 
penseel, om bet Louvre en 
zijn paleis te versieren., In 
Rome teruggekeerd, werd hij 

I tot vorst der akademie van 
I den H. LUCAS verkozen. Zij* 

ne tsdele manieren en zijn 
weldadig hart , hadden hem 
even süöo vele vrienden ge. 

d 5 

-.gif 
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mankt, als zijna talenten 
hem bewonderaars hadden 
verschaft. Door den behoef-
tigeiï toestand van een in 
zijne nabuurschap wonend: 
Siciliaansch edelman bewo
gen» ging hij verscheidene 
malen geld in" zijne kamer 
werpen:, zonder zich te doen 
ontdekken. P e . edelman, 
zijnen weldoener verrast heb
bende, viel, vdn bewonde
ring en erkentenis doordron
gen» aan zijne Toeten ne
der. De- Bolonees nam hem 
alstoen in zijn huis, en 
maakte hem tot zijnen, bes
ten vriend. Deze beroemde 
man muntte uit in hetland-
schap schilderen: het loof der 
boomen op dezelve is be
wonderenswaardig , de lig
ging zijner plaatsen zijn zeer 
geluking gekozen; afin-pen-' 
«eel is 2 a c h t , Zijn koloriet 
aangenaam. Zijne teekenin-
gen,, zoowel als zijne gra
vures, worden door de kun-
Stenaars _ zee i- op prijs ge
i n ^ ™ 0 T ^ ^ 
'P« •• . . ** museum van 
W * , b e « t schilderijen van 
S o L '„ ^araan eene 
. g j £ waarde wordt toege-

S e l d l 1 , 0 - ^ H « onder, 
scheidde zich roornamelyk 

in de natuur- en sterrekun* 
de* Zijne verhandeling; De 
lilmine et cohribus-iridit 
heeft Veel gediend aan de-
gene.» die na hem,over dat 
onderwerp hebben geschre-
ven (zie DOMINIS)* I&WTON 
heeft er verscheidene grond
beginselen voor zijne gezigt* 
kunde uit geput. Pater GRI» 
inAhDi had gemeend, eené 
verschillende breking der 
lichtstralen te ontdekken. 
NEWTON heeft geéne zwarig
heid gemaakt, om dit denk
beeld aantenemen, dat te
genwoordig door natuurkun
digen van den eersten.rang 
en door proefnemingen:, ;die 

i beslissend schijnen, wordt be
streden. Hij is ook de eerste, 
die de breking der lichtstra* 
len ontdekte,: dat, is. t e r g 
gen, dat het licht niet voor
bij een ligchaam kon gaan, 
zonder hetzelve te naderen 
en van zijnen weg aftèwij
ken. HIJ Werkte langen tijd 
met Biccioïii, vermeerder
de gezamenlijk met hem de 
Catalogus Van ;JKEPLEK met 
350 sterren, en overleed in 
1663. Sommigen schrijven 
hem de benaming der.maan? 
vlakken toe, maar dezelve 
is van Ricciou,. en het is 
daarom dat men erdenftaam 
van GfiiMALDüs onder die 
der beroemde wijsgeeren in 
aantreft, en niet dien van 
RICCKMH, die er zich zel-
ven niet gevoegelijk in kon 
plaatsen. 

GBIMARKST (JOANNE» £EO' 
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NOBÜS XB GAUCÖIS DE) , taal-
' meester ÏB Paryèt heeft in 

het licht gégevenitl0* Cam-
pag7ieS*etc. {Veldtogten van 
JLAREL XIÏ», koning van 
Zweden), Parijs 1705 * 4 dl.n 
in 12»W°; "een erbarmelijk 
wérk, doch, dat meer waar
heden bevat $ dan de geschie
denis van 'dien vorst, door 
VomiRE in het licht gege
ven, -f ,2,° "Mémoires etc. 
{Geschiedkundige gedenk' 
schriften , van den opstand 
der dweepem 'm het Ceven-
nische,gebergte), 1708, in 
8.vo. — 3,° Yie etc (Lë» 
vensbescftrip'ving van Mor.r-

I ÈBE) , aan het hoofd derou» 
! de uitgaven van dien blij-
| speldichter. — 4,° Traite etc. 

(Verhandeling over het re-
| citaiief), 1707, in 12.™°,--
| üSEclaircigsemens elc.{0p" 

belderingen over de Ffan-
i >che taal), 1712, GRIMAREST 

overleed hoog bejaard, té 
Partj's, in 1720. 

i GRIMAÜDET (FRANCISCÜS) i 
i advokaat des konings van 
! Frankrijk te Angers, zijne 

geboorteplaats, in 1558, daar
na raadsheer in het lan ds-
gwegt dier stad, overleed in 
1580, in den ouderdom van 
oOjaren. Zijne Werken ((Eu-
*re»)« te Amiens in 1669, 
in fol, gedrukt, worden door 
«eregstgeleerden aangehaald 
e n geraadpleegd. 

}!, GRIMBERGEN* — Zie Aï.-
I »KRT (JOZEF D') DE LUÏNES. 
Ü • -• • . • • / ' • • • : D 

:* GRIMM (FBEDERIK ?Mki-f 
CHIOR, Vrij heer yoH)y een 
Duitsche :criticU8iit«»Regeng'i 
burg , den 26 December, 1723r 
geboren. ZQne ouders: hoer; 
wel/ara», deden hun best*,? 
om hem eenë goede-opvoer 

: ding te doen geven» ;G«IMM!,: 
beantwoordde aan :hünae zosh 
gen, en vatte reeds in zijne, 
kindschheid eenea"•beslisten» 
smaak voor de .letteren' opi» 
Het collegie verlatenden ,ver-, 
vaardigde hij reeds een treurt 
spet Uanise genaamd, het-

: welk zijne bekwaamheid aan* 
den dag legden Inrhóedanig-' 
heid vani': huisonderwyzer bij: 
de kinderen van den graaf-
van SCHOMBERG geplaatst, 
volgde, hij dien heer naar 
Parijs >. alwaar <hjj weldra 
met RÖUSSEAU , in; yerbirid-
tenis trad. Zij waïett heiden* 
niet zeer voor eikanderen ge-*» 

t schikt, doch .de smaak voor 
de toonkunst, deed hen* el» 
kanderen opzoeken. Róus«< 
SEAV , :bragt hem in betfrek*. 
king met DIDEROT, D'AÏ,EMV 
BERT, den vrij heer HptiuqH, 
en andere wijsgeeren. GRIMM, 
geraakte vervolgens in ón-
eenigheid met den öeneef-
schen filosoof, die hem in 
zijne Belijdenissen {Confes-. 
slons), niet den haam van 
valschen ondankbaar mensch 
bestempelt. Zonder dit alles 
letterlijk optenemen, schijnt 
het echter dat GRIMM, zich 
niet zeer erkentelijk toonde, 
voor de diensten hem door 
RÖUSSEAU bewezen. Midde* 

d 5 
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lerwijl was hij voorlezer van 
den hertog van SaRsen-Gm 
tóa geweiden: deze post was 
niet i zeervoordeelig, maar 
door̂  den'graaf vahFRiESEN,' 
tot hooggtdeszelfs secretaris 
aangenomen, kon hij zich 
alstoen aan zijnen smaak voor 
de verkwisting ovérgeveni.In-
de aanzienlijkste gezelschap*" 
pen toegelaten * eh ziende, 
dat de beste beschermers te 
Parijs, de vrouwen waren , 
verzuimde hij niets, om aan 
dezelvetebeh'agen. Zijne kap
tafel was zoo uitgezocht, dar 
hij er zich belagchèlgk door 
maakte, hij gebruikte niet 
dan, de «uitgeiezendste wate
ren» om, zijn aangezigt te 
wasschen \ welks ongelijk-, 
heden hij met loodwit aan
vulde, hetw«ik vereenigd met 
zijne stijf hoofdige inborst, 
hem den spotnaam van tyran-
U'llanc (witten dwingeland) 
op den hals haalde. GRIMM, 
maakte te gelijkertijd het hof 
bij de wijsgeeren, en werd 
noe lange* zoo meer met huri-
grondbeginselen ingenomen, 
iNadat de graaf FRIESEN over
leden was .verkreegGUIMM, 
den post van secretaris der 
opper* bevelhebberschappen, 
des hertog» van Orléans, 
JJaar de Fransche letterkun
de in d,en t i j d , veel opzien 
baarde, zoo was het gebrui. 
kelnk onder de vorstin, om 
een correspondent te hebben, 
die hen met de nieuwe voort
brengselen bekend maakte; 
<*RIMM, door DIDEHOT onder
steund, Was die der herto

gin van ; SctkmtnGotfati 
kort datSröa kwam hij in be» 
trekking, met de keizerin van? 
Rusland f de. koningin vat| 
Zweden, den koning van Po* 
/era, den "hertog >van Twee* 
bruggen, >de «rfprïnWes vani 
Hessen»DariAstadt, en ide 
vorstin van JVdsgaü-Suttr-
briick. In 1776, accrediteer
de de hertogvshSaksen ,hem 
in hoedanigheid van boogst* 
deszelfs afgevaardigde aan 
het Fransche hof, en vér* 
eerde hem te gelf kewijdmet 
den titel van "yrijheer> ter*; 
wijl andere /vorsten hem ver* 
schillende ordeteéken* schort* 
ken. Toen hij de verschrikt 
kelijke kenteekerteti der fran
sche omwenteling' zag ver
schijnen,- werd hij dooreene 
toekomst afgeschrikt, die hij 
niet durfde te gemoet *i«n , 
en hij nam de wijk naar bet 
hof van Gotha. In 1/95, werd 
hij door de keizerin van Bui-
land, tot hoogstderzelver ge-
volmagtigd minister bij den 
Neder.Saksischèn kr*i««ge
noemd; maar «ene ziekte, 
waardoor hij eenoog verloor, 
noodzaakte hent, <"" van,J® 
staatszak«ti afteken. t»H 
kwam te Gotha terug, ai-
waar hij den 16 December 
1807ov*rleed. Erbestaatvan 
dezen letterkundige; !• «f*" 
tres etc. (Brieven aan den 
schrijver van den MSBCÜ-
RWS, over dettoogdmUch? 

letterkunde). — 2.° £*/*"' 
etc. (De kleine profeet van^ 
Bohemischbroda), M'yn er 
3.° Dupoëme lym^e \ u w r 
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het iièrdieityf een in de En* 
eijclopedie < opgenomen arti
kel , dat men als een e vol
ledige verhandeling over die 
soort van ' dichtkunde 'be
schouwt. i4i° •*• Lettres etc. 
(Jiïrietienaan FmsBERTKka* 
ntng van'J? f nissen), waarin 
pé schrijver niet genoeg de 
hoveling' speelt.- Maar het 
werk, dat den roem van 
GKIMM waarborgt, ïs datge
ne, hetwfeik na zijnen dood 
is gedrukt, en dat ten titel 
voert: — 5.° Corre$pondan~ 
ceete. (Letterkundige, wijs-
geerige, vritïschèï btiefvbis-
teling, doof GarMM en Dr* 
DEROT, aan eenen Duitschen 
wr**}, Parijs 1812 —1813 , 
16 dl.ü in 8iVo; dezelve >be-
vat de geschiedenis der Fran-
«che letterkunde, van 1753 
<ot 1790. In deze briefwis
seling toont GftiMRi, zich bij
zonder partijdig voor die Wijs-
begeerte, welker Voornaam
ste doel was, de godsdienst 
omvertewerpen j en verslag 
gevende^ van de eensgezind
heid , die onder de wijsgee-
wn heerscht, zegt hij i » On-
«e heilige wijsgeerigekérk, 
w getrouwen, de eerwaar
d e n . . . . de broeders . . . . " 
*»« noemt VOMAIRE »den pa-
Wwch van Ferney, en 
»iVRQENTAI(, i s een zijner 
sr°ot-viharissen ,* de" vrijdag 
w„"e gewone dag van het 
mJ*geerig bureau hij nte-
Y°l» WMCKXR, enz/ On-
oanb;g j5ijne V 0 0 | . i n g e n o m e n . 

WiiftuT" ,&> wijsgeeren, 
""J" hg echter niet ten ach* 

j teren ,vtênv v«le^Ieü. schrijf* 
ten van» den," patriaieh -van 

> Fernèy r.iet hekelen jilhy gaat 
zelfs zoo; ver, datihij hen*. 
Hansworst noemt, ïer, échter; 
den bijnaam van èerAevenhifr 
voegende ; men Hoort • hetotf 
den zotten klap »der. eénenl 
én de ïHenigvuldige^herha* 
lingen? der andéren laken* 
GRIMJVI, onderwerpt 'aan de*; 
zelfde critiek HffitTETïüs.i; 
RAYNAÏ!, , ROÜSSEAÜ',* eïïcden» 
schrijver van het système de 
la'nature , (stelsel* der na
tuur), ïri het tijdvérloop Van 
20 jaren , schijnt -hij een 
weinig van zijne- wij&géeri-
ge denkbeelden teruggeko
men; in 1754, tracht hij 
de weldaden der wijsbegeer
te bewijzen , en randt der» 
zëlvërlasteraars aan; in1774^ 
schijnt hij niet overtuigd, 

• dêt het eene zoowensche* 
lijkezaak is, om tot eene 
wijsgeerige eeuw te behob* 
ren» In het algemeen oor-" 
deelt GRIMM, met genoeg» 
zame goede trouw; In het4*f 
deel, jaar 1777, drukt hij 
zich aldus uit: > Men kan 
zich niet ontveinzen, dat de 
Wijsbegeerte en de wijsgee-
rert, sedert eenigen tijd veel 
in het openbare gevoelen héb
ben verloren, hetzij dat die 
heeren in verschillende ge
legenheden , hunne bescher
ming en hunne waardigheid 
hebben in de waagschaal ge
steld , hetzij, dat zij zich 
zelve door kuiperijen en er
gerlijke geschillen vernederd 
hebben . * •* » Hetgeen wat 
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nog nadrukkelijker Jaet nan-
zien onzer wijsgeeren, kan 
verzwakt hebben, is deuit-
gave yan het rSysième de la 
nature y behalve nóg. dat dit 
wérk, aan het grootste ge*; 
tal der lezers» mishaagd 
heeft, é•..' .He|schijntklaar-, 
blijkelijkj dat hetzelve voor 
altijd {het beroep van wijs* 
geer,bedorven heeft,, het. is 
een: .kwakzalver, die zyn 
geheim verraadt. . é .Daar
enboven heeft deze overdre-
vene vermetelheid aan de ge» 
heele sekte, een kenmerk 
gegey^n, dat vele regtscha-
pen .lieden, vreezen te' dra-
gen,; ^enz." Ongetwijfeld 
móet; ihen^zich verwonderen, 
zulk eene > iaal van eenen 
vriend van DIDEI^OT, en voor
al yan «enen wijsgeer te hoo
ien, ejm in dat geval zou men 
aeer verlegen z i j n , om de 
sekte te bepalen, totwelke 
GRIMM behoorde, wijl hij gee-
m zwarigheid maakte om al-
Ie wflsgeeren in eenen zelf
den rang te schikken, en hij 
diegene zelfs ihet den naam' 
van kwakzalvers vereerd, 
welke hg bewierookt had , 
en tot welke hij in zeker 
opzigt behoorde. Wij kun-
nen hem eene openhartig-
., Y f?arvatt "»en weinig 
voorbeelden zou vinden, niet 
dan dank weten; voor het 

het overige biedt zijne brief-
wissehng nieuwe daarstel-
luigen aan; dezelve verraadt 
smaaken schranderheid; zijn 
stijl is krachtvol, naauwkeu- „ 
A'g en \vanneejp hij over on -1 

!•" der&reïpeh: spreekt, dié fofe 
:; zijns vak. b&hooren, door eene-
: gezond»critiek bezield. Maar* 
; wanneer hij" èvervden ocuvi 
sprong des Christepdomswifc 
spreken i,uQf dat Jbij devrijifi 

' heid des menschen bestrijdtti 
[| dompelt hij zich in stelsel^ 

matige of afgetrokkette denk
beelden. , i die alles- te weten 
overlaten, én die dikwijls 
met daadzaken , welke de ge
schiedenis aanbiedt, in te
genspraak zijn» f 

• ' • f k- » , - f . , 

G R I M O ^ M J Of G K M W A & D , 

zoon van JPipwiw handen » 
of den Oude,, verkreeg na>; 
hem , in 640, den post Vatt 
groothofmeester van Austrm 

: siè'.f: maar daar; h|j ini 056 
zijnen zoo» op. den troon had 
willen plaatsen, zoo deed
koning CfcOBOVEUS II».hem 
sterven, of veroordeelde hem, 
volgens andere geschiede 
schrijvers, tot eene, eeww'8* 
durende gevangenis, r— Me» 
moet hem, niet verwarren 
met GBIMOAM) , zoon van 
PIPYN van Berstat> «H «ïïf* 
hofmeester van koning VA* 
GOBEKT I I . ; deze werd in 
711 vermoord. — Noch met 
GRIMOALD , hertog van He-
nevento, en koning der Lont 
gobardenin 663. GODEBER? 
en PERTHARITUS» zonen van 
ARIBÉRT, bet wistten elkander 
de kroon, GRIMCA^D maakte 
van hunne verdeeldheden ge
bruik , om dezelve aan hen 
te ontweldïgen. Hij » a n d ; 
haafde zich op zijne» " 0 0 * 
door zijnen geest, zÖne W14a'' 

file:///vanneejp
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hei4 :eh zij tien «ioed »'. en 
overleed in 671. 

GRINGÖNNEÜR (JACQUEMIN) , 
een IWijzenaar , en schilder 
der 14.e e e u w , is enkel be« 
kend door dé uitvinding der 
Speelkaarten, in het j a a r 
1392.- Hij dacht deze beel
den u i t , om aan KAREL V I . 
in zijnen treurigen toestand 
eeiie afleiding te geven , en 
zijn verdriet in de tusschen-
pozingen zijner krankzinnig-, 
heid te len igen; daardoor. 
aan: de werkeloosheid d e r 
lediggangérs een hulpmiddel, 
*n aan den vernielenden har ts-
togt der spe l e r s , een nood
lottig • voedsel leverende. 
{Volgens den abt B Ü I I I E Ï , 
schijnt'het echter^ dat dé 
'uitvinding ïdér kaarten reeds 
veel vroeger moet hebben 
plaats gehad]. 

^RINGORE ( P E T R U S ) , wa-
jpen-he'rawt van déri hertog 
*W Lotharingen) tia 1544 
«verleden, i s de schrjjver ; 
van verscheiden berijmde ze -
«espreiiken, die nïet zeer 
gemeen zijn, zoo als J Chasse 
«c« {Jagt vp hèt heft der 
forten) — ffantaiHes etc. 
H\alïen Van Moeder SOT-
' E V e n z . He t i s moeïjelijk, 
,m net lezen van eenige 
«"*« zotteriiijen te knnnen 
««staan. Er zijn echter 
«ejhehhers, die ' u i t zucht 
™° r*eldzaamheden t dezelve flajagen. 

<3BM: iiEs. — Z i e GESÏIER. 

" *• GRÏVAÜD DB hK. VWCEM.E 
(CLAUÖHJS RtAGDAtENA) } een 
oudheid» en let terkundige, 
in 1762 te Chalöngsyv-Saönè 
geboren. Na uitmuntende 
studiën volbragt te hebben, 
noodzaakten hem'familieza
ken, om zich aan den koop
handel toe te wijden, hij 
begaf zich dus naar Lyon\ 
waar hij vier jaren bij een 
koopman woonde. Van kinds
been af, in goede grondbe
ginselen opgevoed zijnde, 
nam hij diegene niet aan, 
die de revblutionnai?e; de
magogen voortplantten, en , 
om de vervolgingen te ver
mijden, keerde hij naar den 
schoot 'zijner familie terug, 
waar hij bij alle partijen on
bekend leefde. Maar hij ver* 

Ï liet zijne schuilplaats, om 
eènen Benediktijner-Monnik 
te hulp te snellen , die met 
zijne bloedverwanten in be
trekking stond, en te 'Pa-
rys in hechtenis was geno
men. Hij bepleitte op eenë 
moedige wijze zijne zaak voor 
de Wetgevende vergadering; 
maar door dezen onverschrok-' 
ken stap verdacht gemaakt, 
werd hij als* een aristokraat 
aangeklaagd. Zijn leven in 
gevaar ziende s volgde hij 
de raadgevingen Van eenige , 
vrienden; en, om de ver
denkingen té ontgaan , aan
vaardde hij eenen post bij 
hét beheer van de compta» 
biliteït der wapens, waarbij 
de Heer BELLART later pro
cureur-generaal , chef de bu
reau was. Bij den dood van 



m G R I. 

BOBESWERBE t bedankte Gïu-
TAÜP voor,zijnen post* en 
legde sich geheel op de^e-, 
tenschappen toe, die-hij,$mi 
gekweekt had. Een voor* 
deelig huwelijk verschafte 
hem in 1795, die voor de» 
letterkundigeijl 'zoo • noodza
kelijke oö|lekrompenheïd»;Wii 

' met vracht en zonder huur* 
lingeö te worden» tö arbei
den. Zijne vrouw, Mejuf-
vrouw GRIMAIIDI DE hh: Vmr\ 
CEM.E was eene natuurJ^jke 
en erkende dochter van den 
prins DE MONACO, die aan 
GRIVAUD toestond, om bij 
zijnen naam dien van VIN* 
CEUiE te voegen. Bij de terug
komst; vaii^DEWwKXVUl. 
en tijdens rde zamensteljing 
van de kamer der pairs, ' 
werd hij tot onder-chef vatt 
de comptabiliteit der hu», 
reaux benoemd. Hij is in 
1822, in den ouderdom van 
60 jaren overleden. GRI-
VAÜD was lid van de Kelti-
sche akademie. Men heeft 
van hem: 1.°AntiquiU*etc 
[Gallische en Bomeinsche 
oudheden), in den tuin van 
het Luxembourg verzameld, 
Parijs, 1807, 1 deelin4.to 
met 26 platen. — 2.° Me-
moiré etc. (Verhandeling 
over de Traanvazen), in de 
memoden van de Keltische 
akademie. — 3." Monument 
etc. (Onbekende en in Oud' 
Gallië ontdekte gedenkstuk* 
hen) }•• 2 di.n fa 4,«» met 40 
platen en 3 landkaarten. —> 
4.° Divers etc. {Verschil- II 
lende Memorien en Aantee- \\ 

hsningett), voorkomende in 
de encyclopedische jaajrboe-

; ken, en in het encyclopedi
sche magazijpf Hy is de uit-
gever geweest van ie Anna* 
les etc, (Jaarboeken der rei* 
Ze«, der aardryfobeschrij-. 
ving.ml der geschiedenis)} 
Parijs, 181Q tot 1813,, ont* 
leend uit de handschriften, 
van, wijlen PÜSAMOT , aard? 
rijkskundig ingenieur des. 
konlngs» GRIVAUD bragt de
ze handschriften in orde, 
en verrijkte het werk met 
geleerde aantoekeningen; hij, 
maakte zich gereed, om ver-i 
schillende andere werken 
over de oude gedenkteeke-
nen en over de gegraveerde, 
isteenen in het licht te geven, 
dat vele punten der Gallische 
geschiedenis zou hebben op» 
gehelderdV 

GRIVE .(JOANNESDE X A ) , 
: aardrijkskundige der stad 
Parijs, te Sedan geboren, 
was gedurende eenigen tijd 
lid der congregatie van den. 
H. LAZARUS. Hij verliet 
dezelve, om zich geheel en 
al aan de meet- en wiskunde 
toe te wijden. Hij overleed 
in de maand April 1757 >iö 
den ouderdom van 68 jaren i 
alvorens de laatste hand te 
hebben gelegd aan eene 
Plaatsbeschrijving VM Pa' 
rij», die zoo omstandig ont* 
wikkeld was, dat men doof 
middel óWzeke, «He «Wf 
tingen, dier uitgest«*'e 

hoofdstad kon leere» kennen» 
De Heer HÜGENIN , tan «wee-
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kelingvan . den abt DE IIA. 
GRITE , . heeft eenige bladen 
van dat plan in het licht 
gegeven» Rog heeft-men van 
Sjezen••> beroemden. aardrijks
kundige: 1 ,°Een Plattegrond 
van Parij», ;1728 i goed , 
doch sWit gegraveerd. De 
abt DE IA.GRÏVE, ontevreden 
op d.en graveur» verbrak de 
platen, en besloot zelf zijne 
werken: te graveren,— 2«° 
De Omstreken van Parijs, 
— 3.° De Platte grond van 
•Versailles, — ,4.° De Tui-
nen van Marly. >-> 5,p Ma» 
nuel etc, (Hatidleidihg der 
klootvormige driehoeksme
ting), 1754. — 6.° Cours 
etc. (Loop der Rivier de 
Seine van derzelver• oor-
tprong tot aan hareuitwa' 
tering)* Hij werkte met den 
Heer CASSÏNI, om den me
ridiaan van, Parif'sie bepalen. 

öuivEXi (JOANNES) , raads
heer van staat der aartsher
togen' ALBERTUS en IsABEIC 
&A » te Lons-leSaulnier, in 
FrancheComté, den 15 Maart 
1560 geboren, en te 'Brus-
Kt in 1624 overleden. Hij 
pf de besluiten van het par
lement van Dole, waarvan 
bij ̂ raadsheer was. geweest, 
1X1 n*t licht, onder den titel 
van Decüiones senatus Do-
™ni\ Vijon, 1731, in foL 
**e?e uitgave is door zijnen 
K'ein'.zoon bezorgd, en het 

.*«*Wordt om den stijl, 
oe orde èn de dnideljjkheid 
°P prfls gesteld. 

* G W E I . (W«5-i/Ew)r?ad-
vokaat en letterkundige, te 
Uzerche in het Fransene pe-

Ï
arteraent'Corrèze»'»deftl 16 
annarij 1735, geboyen. :,;Na 

de cursus, der Kegtsgeleerd-
heid volbragt te hebben, 
volgde hij gedurende eenige, 
jaren \te Bordeaufr de Joop* 
baan der pleitzaal en kwam 
vervolgens te Parifst Hij. 
maakte zich door zijne let* 
terkundige werken bekend, 
die opgang maakten; en, bij 
de oprigting der centrale, 
scholen i kreeg hij den post 
van hoogleeraar in de wet
geleerdheid, dien hij met eer 
bekleedde. Hij verliet den-
zelven nog jong zijnde,zon
der dat men er de beweeg
reden van wist: hij was lid 

; der wijsbegeerige maatschap
pij van Philadelphiaï&er 
akademie yaa; Dyoni Rou-s 
anen, la, Rachellei enovér-
leed den 17 October 1810, 
in den onderdom van 75 ja
ren. Zie hier de opgave zij* 
ner werken: h0L'Ami etc, 
(De vriend der jonge lie
den), een werk voor de 
jeugd , Rijssel, 1764•-* 66 ,: 
2 dl.», in 12.™o _ 2.o Nou
velle etc* {Nieuwe . biblio
theek Mn letterkunde, ge" 
schiedenis en critiek enz.), 
Rijssel, 1765, 2 dl.», in 
12,mo — 3.° Theorie etc, 
(Bespiegeling van de opvoe
ding) , Parijs, 1776, 3 dl.n, 
in 12.110; 1784, in het Hoog-
duitsch vertaald, Breslan, 
1777. — 4.° Vile etc. (Het 
onbekende eiland of Gedenk-
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éóhtiftën^an den ridder de 
GASTINSS)»Parij», 1783 —* 
8 7 , 6 dl.n, in 12.mo Dit 
wérk s dat -' een Roman 'isi 
heeft 'vëlè andere uitgaven 
gehad, en is in het Hoog» 
duitsch vertaald.— 5.° Print 
cipes efc. (Grondbpgiiiseïeti 
van staatkunde» van geld', 
middelen', '•• vart landbouw en 
andere takken van bestuur) t 
Parij?i.: 1789, 2 dl.n, in 
8,vo - - 6.° Annalyse etc; 
{Beknopte ontleding der cur-* 
sus 'van wetgeleerdheid van 
GtBiVMt..) Deze cursus is 
verzameld en in het licht 
gegeven, door' A. A* LöRtk, 
Parijs f 1802, in 8.v° GRI-
VEI heeft medegewerkt aan 
de Samenstelling van de 
Staatkundige huishoudkun
de , ia 4e Encyclopédie par 
ordre des matières, en is 
daarenboven de uitgever der 
volgende werken. 1.° Nieu-
we wereld*school door LE 
BRET;GRWEÜ heeft er eene 
voorrede, en eene verhande
ling, over de schoone lette-
ren bijgevoegd; Parijs, 1789, 
12 dl.n in l2.mo — 2.° Zamen-
spraken van eenen jongen 
prins met zijnen gouverneur•, 
door X,. D. M. (rfe mark
graafvan MIRABEAU); Pa
rijs , 1758, 4 dln in —> 12.° 
*— GRIVEÏ.: 'schreef met ge-
makkelij khèïa én sierlijkheid' 
in zijne oorspronkelijke wer
ken', eerbiedigt hij altijd de 
zeden, en biedt geenszins 
die buitensporige en eenen 
slechten sihaak verradende 
tafereelen aan, die men in 

zoo vele anderen vindt» %k 
HARPE over den roman Van 
het onbekende eiland spre
kende zegt: * De voorvallen'; 
die de schrijver aanvoert.... 
zijn uitlokkend: de grond-
beginsejën zijn niet slecht; 
en de stijl JV;ofschoon onge-
kuischt, is natuurlijk en on
gedwongen. *• Deze woor
den van eenen zoo strengen 
én verlichten criticus kun
nen voor eenen schoonen lof 
gehouden wbrdeïn - • 

GROBENDONK (KAREÜ), te 
Mechelen in 1600 geboren, 
begaf, zich onder de Jesui-
ten, ..en werd in 1625 naar 
Bohème gezonden, alwaar hij 
te Praag en te Olmutz tjé 
wijsbegeerte onderwees. Na-

| dat de Saksers zich in 1631 
van dat koningrijk hadden 
meester gemaakt, nam hij; 
met den graaf van MARTI-
NITZ , onder-koning van Bo
hème, de wijk wmPassau. 
In Praag teruggekeerd,• o» 
verleed hij den 16 December 
1672, bijzonder betreurd door 
den Boheemschen adel, die 
in netelige zaken, hem als 
eenen in de wegen der ware; 
staatkunde volleerden man 
raadpleegde. Men heeft van 
hem eenige schriften tegen 
de valsche staatkunde, onder 
anderen:»1.° De ortaetpro*-
gressu spiritus politici* et 
quo ille, nisi fortiter oc-
curratur, tandem si* eva" 
surus, Praag, 1666, m *»• 
— 2." Apohgeticus P'° '?' 
cietate JEsu, politictsm* « 
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phrilut insimulata, Praag, 
1666,' in tol,,-r;-3.°Metho* 
duspietransigendi tempus 
tacri Advent us, Praag, 
1660> in 4.» «- 4.° Modus 
transigendi tempus intra 
Adventüm et Quadragesi
ma.*» iPraag, 1661, in 12.mo 
— JW; Modus transigendi 
tempus sanctes Q.uadragesi-
mm ,Praag, 1661, in 12.«no ̂ _ 
6," i Modus transigendi tem
pus aPascha usque ad corpus 
CBRÏS^I, Praag, 1662, in 
12,mo — 7.° Modus tran~ 
Hgendi preecipuas festivita-' 
Ut beatissimtsB V.irginisMA-
nmrPraag,1669, in 12.mo 

GRQDICIIIS (STANISÏIAÜS), 
eenPoolsch Jesuituit Posen» 
doctor en hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Wïlna i, 
ïector van het cpllegie van 
Cracati, in 1613 te Posna, in 
den ouderdom van 72 jaren, 
overleden. Er bestaan van hem 
8 fo&snmfit Latynsche leer» -
reden voor alle zon- en feest-, 
dagen des jaars en verschei
den Polemische en Asceti* 
*efo werken in het JPoolsch. 

f GROENEVEM» (RÈNIER VAN 
WW>ENBAKNEVEI,D, Heer van)., 

"— Zie ÖLDENBARNEVEIiD.-"'.' 

t . GROENWEGEN ( G E R A R » 
D Ü 8 )J een beroemde teeken-
5 S t W ' ^ n 1.6 October 
1 'ö4 te Rotterdam geboren, 
was de zoon van een' scheeps
timmerman, en werd door 
Zflnen vader tot hetzelfde 

•*•*• DEEI,. 

beroep bestemd. Het onge- . 
luk gehad hebbende van zijn 
been onder eene brug te ver
brijzelen, moest de jonge 
GROENWEGEN-, dè afzetting, 
van hetzelve ondergaan, én 
alstoen zijnert' tijd met het 
schetsen van schepen door
brengende, ontdekte, hij 
weldra zijnen natuurlijken 
aanleg; voor de teekenkunde. 
Daar*hij niet ophield, aan 
zijnen vader zijn verlangen 
te kennen te geven , om die 
kun st te beoefenen, verkreeg: 
.hij dë vergunningj' om de 
werkplaats van NicoiAAS 
Muis te bezoeken, die hem 
de teeken - en schilderkunst 
onderwees. > De vorderingen 
van GROENWEGEN, onder de 
leiding van-zulk eenen kün-

i digèn" meester waren zeer 
snel:'niet "lang duurde het , 
of hij bereikte dien trap van 
volmaaktheid, welke in al 
zijne voortbrengselen met zoo 
veel glans uitscbittert. De 
schilderij en van GROENWEGEN 
zijn zeer zeldzaam, en daar 
hij liever met Oost-Indische 
inkt teekende, zoo gaan al 
zijne voortbrengselen in dat 
vak voor meesterstukken door. 
Daar GROENWEGEN dé sche
pen tot in de kleinste bij
zonderheden behandelde, zoo 
dienen zijne teekeniiigen dik
werf tot voorbeelden. Deze 
bekwame kunstenaar, die 
langen tijd de omstreken van 
Rotterdam bewoonde, over
leed in die stad den 7 Au
gustus 1826| door de be-

E e 
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minnaars der kunst groote» 
4ijks betreurd. 

GïtOESBEEK Of G R ® E S E B 0 K 
(<GERARI>US VAN) , JKardinaal, 
?Bisschop van taiik, uk het 
.geslacht der^ vrijbeeren .van 
Groesbeek »ih.* het Hertogdom 
Gelderlaniï werd kanon ik, 
yervpjgens deken , en einden 
lijk in 1564, Bisschop van 
Jjüik, Hij-bestuurde dit uit
gestrekte diocees in. mqeije* 
•W&' .t|j4eja., met voorzigtïg-
heid., en vooral met veel 
ijver, oBtverschrokfeenhedd 
en moed> Hij behoedde 
de hem toevertrouwde kud
de yan de besmetting der 
nieuwe ketterijen, die in de 
omliggende gewesten zoo 
vele vorderingen'maakte. In 
eene redevoering, welke hij 
voor de vergadering der sta
ten van het prinsdom uit* 
sprak, toonde hij op zulk 
eene levendige en zielroe-
rende wijze aan, dat het heil 
des vaderlands van eene on-
veranderïijkegehechtheid aan 
het .oude geloof afhing, d a t 

. r A d e n d e , r «toten eenpa--
«glijkuitriepen, datzij bereid 
waren, om tot behoud van 
dien kostbaren schat, a» e g 
opteoffere„.Daareenigeklei! 
ne steden van zijngeesteïiik 
W g e b i e d , z 4 g d o o r t 
hsten der sectarissen, h a d : 
den laten verleiden, e„ 4 , 
^en opstand voorbereiden 
™ h l dezelve, n a v S 1 

den weg der zachtheid «„ 

2?«B#«*.:••«• «ehben ge? 
W e t , met g e w e l d e E . 

«jnJ>%t.t<s krengen. Zien-
, de, dat dé Apostelen der 
-nieuwe dwalingen y zieh be-
.roemden van tot in zijne 
-hoofdstad door té dringen * 
vaardigde hij eene wet uit, 

; waardoor hij aan alle bur-
•gers dier stad verbood, eeni» 
gen vreemdeling te herber-

' gen, zonder er de overhe
den of derzelver officieren 

,,hérjgt van te geven. Tóén 
"de prins van Oratijé, het, 
hoofd derNederlaiidscheiMai-
telingen » in 1568 zich wet 
eenïëgei4 naar Duittchland. 

ibegaf^; verzocht hij, om door 
i&uikï te mogen trekkett* 
"GROESBEEK liet de Staten biĵ  
eenkomen, «telde aan de
zelve'voor, van welfcgeVolg 
het kon z^jn, eenen prins, 
die enkel de wapenen had 
opgevat, om • tegen zijne» 
vors* optestaan i en de oude 
Godsdienst te vernietigen» 
in eene kerkelijke stad te 
ontvangen:. bij gevolg^tverd 

•' hem • den doortogt geweigerd» 
•;Dé ,jprnis van Oranje beJe- • 
! geMe de stad, doch GKOKS-
VBEÉK Noodzaakte hem tot den 
aftogt. GREGORHJS XHi. 
vereerde hem in 1578 -niet 
het Roomschepurper» Hij ha;d/ 
er niet lang genot van, daar 
hij reeds den 28 of 29 Decem
ber van het jaar 1580, in den 
ouderdom van 64 jaren over•»' 
leed, Hij had het begin 

! van zijn 'bestuur reeds on
derscheiden door eene ver
zameling van statuten ** 
ordonfiantièn, over de mj-
ze om te procederen die oog 
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tegenwoordig in gebruik is . 

GROMJER DE SERVIERE 

(NiCor.jii.As), een geleerde In
genieur te Lyön in 1686 , 
in den ouderdom van 93 ja
ren overleden, had een ka
binet van zeer zeldzame 
werktuigen verzameld, waar
van de, beschrijving (Des--
cription), te Ëiyon, 1710, 
in 4,to gedrukt is. 

GRONOVIUS (JOANNES PitÉ-
DERIK), te Hamburg Aén 10 
September5 1611 geboren; 
doorkruiste bijna geheel Ëu-
topa, werd Hoogleeraar der 
sdioorie letteren te. Deven
ter , vervolgeös te heijdenx 
en overleed in die stad den 
28 December" 1671. Hij heeft 
gezochte Uitgaven van ver
scheiden Latijnsche schrij
vers in het licht gegeven, 
zoo als van PI.AUTUS, SAL» 
MJBTrUS, TiTÜS-EilVIUS , P w -
NllJS, QülNTlMANüS, T A Ö Ï -
Ï U S , AÜLÜ&.GEM.OS » vanï 
de treurspelen van SENECA 
enz1. Hij heeft eéné menig
te teksten hersteld, en an
dere met het beste gevolg 
verbeterd. Nog heeft men 

JSi hGm "* 4 W Le$deni 1*91: Dé sesterciis, seu 
'M'ecivorum pecunia vete-
jigracce et romana Ub. 

{ ea eene uitgave der 
verhandeling De jure lelli 

facï* van GROTIÜS , met 
»anteekeningen", Amster-
«öw» 1680, in 8.vo. Hij 
w a s niet alleen ervaren in 

' E 

de schoone letteren, maar 
ook een even bekwaam regts-
geleerde. £ Men beschouwt 
hem als den grootsten lati
nist, die sedert de wederop
komst der letteren is opge
treden* Hij had den docto
ralen hoed der regtsgeleerd* 
heid, te Angersin 1660 ont
vangen en, hield zich ver
scheiden maanden te Parijê 
0¥Ï ' •'..'•• 

GRONOVIUS (JACOBÜS) , zoon 
van den voorgaande, werd 
te Deventer den 20 October! 
1645 geboren, reisde door 
Engeland en Italië, en 
maakte zich aldaar vrienden 
en beschermers? De Groot-
Hertog van Toshahe gaf hém 
eenen leerstoel té Pisa, dien 
hij in 1679 verliet, om dien 
van zijnen vader te Lefy'den 
te gaan". bekleeden. Hij 
overleed aldaar in 1716, met 
den titel van stedelijk geo-
graphist, eii den roem na
latende van een geleerd doch 
scherp man. Men kon hem 
niet tegenspreken, zelfs niet 
ten opzigte van ohverschilli-
ge punten, zonder- aan dat
gene te zijn blootgesteld, 
wat de gal van eenen trot-
schen schoolvos het bitter
ste heeft. Zijne inborst deed 
hem meer haten dan hij door 
zijne werken achting ver« 
wierf. De voornaamste der-
zelve zijn: T.° Schatkamer 
der Grieksche oudheden ; ee
ne vrij goede Compilatie in 
13 dl> in foï. Men doet 

V 2 
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deze verzanjeJinggewoonlijk 
vergezeld -gaan met de Bó-
jneinschë Oudheden van CRE-
VIUS , i2 .dlin in fol,; met 

• die van SAÖPENGRE , 3 dL« 
in fol; niet het woordenboek 
van PITISCUS, 3 dLn in fol. 
-niet de Bijlagen van PotENUs';, 
Venetië, 1757, 5 dl.n in 

;fol ; met de opschriften van 
GRUTER ,; 4, dl." in fol,; met 
•de Italiaansche Oudheden van 
GREVIÜS en BURTWAN, 45 dl.n. 
— 2.° Eene menigte Uitga
ven van Grieksche en la tij n-
sche schiQvers, van MACRO-
JBIUS , 'PoLYBIUS , T A C I X O S ,, 

SENECA den treurspeldichter^ 
bijna door "zijnen vader ten 
einde gebragl? ;vah POMPO-
NMJS MELA, AULUS«GËÏ,I,US, 
CICERO , AMMIANUS-MARCEI> 
MNÜS , QjUINTOS- CURTIUS,, 
PHCBDKUS, enz, De beste 
van alle is die van HKRODO-
TUS, ïn 1715, in fol. met 
verbeteringen en aanteeke-
ningen in het lïclit gegeven. 
Er konien echter, volgens 
NicERON, grove fouten in voor; 
daarenboven schijnt het, dat 
tïRONOvius er «1 de gal 
in verspreid beeft, waarvan 
hij vol is. Hierbij voegde' 
hJ] aan de beroemdste ge
leerden, zoo als -aan H F N , 
©RIK ETIENNE, HOLSTENIUS, 
Vossius, SAU'MAISE, GRF! 

VIÜS enz., de béleedigend. 
ste sinaadwoorden toe.1-3.'«•' 
.Geographi aittgui, lei) dei) 
1694 en 1699, VdLnffS.' 
eene zeer geachte verzand 
ling. - 4.° Verhandelingen 
over verschillende onderwee 

pen y • vol geleerde, aanmer
kingen. — 5.° Verscheiden 
Polemische schriften,, ge-
denkteekenen der bittetbeid, 
die in zijn .hart huisvestte. 
{Men vindt ïn het2>e en^0.e 

dl. der Memoriè'n van NICE-
RON, eene Levensschets van 

| <SRÖNOVITJS , e n eene lijst zij
ner werken , A\& tengetalïe 
fan zes-en-veertig agn.J 

GRONOVIUS {LAUKEKTIÜS 
TJHEODORUS) , schepen en raad 
der stad Ijeyden, heeft zich 
bekend gemaakt door ver
schillende «chriften,: en door 
zijn kabinet der natuurlijke 
historie , dat de aandacht der 

| reizigers boeide* Hij,over
leed aan eene beroerte te 
Leyden, in lf?7*,-'. 

; GJRQOT (GERABBUS DE) of 
MAGNUS, beroemd door zijne 
deugden, zijne schriften en 
z|jne leerreden, werd te„Be-* 
venter in 1340 geboren, ..«t 
overleed in 1384. Hij sticht
te de orde der reguliere ge^ 
• ' " "en , broeders van het 
gewone Ie ven genoemd ••••°"1" 
dat zij, zonder eenige gelofte 
te doen," te zamen woonden, 
en zich door hunnen arbeid, 
die voornamelijk daarin be
stond, om de boeken «of 
heilige Vaders af te schrij
ven, en dezelve, volgens 
oude handschriften, te ver
beteren, al het tot hun on
derhoud noodige verscbaf^n? 
Zonder iets voor zich mhet 
bijzonder te behouden. l « 
GROOT rigtte ook eene ton-
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"grëgatïto van geestelijke doch
ters op, die na derzelver 
geestelijke oefeningen, zich 
met 'Haar geslacht passende 
Werkzaamheden 'bezig hiel* 
den. Er ontstonden verschei
den kloosters dier orde in 
de Nederlanden, door gees
telijken van dezelfde Con
gregatie bestuurd. Alvorens 
te overlijden gaf hfj tot be
stuurder aan zijne völgeïïh-
gert FHORIS RADEWIJNS van 
Deventer, die de geestelijke 
meester van THOMAS A KEKI-
Ms is geweest. (Zie STAN-
DONCir.) Meer- dan dë helft 
hunner huizen werden in de 
I6.& eeuw'door dë Holland*, 
sche en Duitsche protestan
ten vernietigd.' Deze con
gregatie in 1376 door. GRE-
GORIÜS XI. goedgekeurd', be
staat nog met eer te Keulen,. 
Wezel en elders. DË GROOT 
was''te Aten en te'Utrecht: 
kanonik geweest, maar hefr 
verlangen naar dë eenzaam* 
heid deed hem. van deze be
nenden afzien. Wij hebben 
van hem verscheidene stïch» 
telijfee werken,. waarvan, e» 
eenige onder de werken van 
•IMOMAS'.A KEMPIS gedrukt 
2fln 5 dezelve bezitten eff.dik-
WlJls de zalving en bewon-
«menswaardige eenvoudig-
?ei« van; Keuten, 1660, 
ï n 8>v°» De meeste der ove-
Y$* % in handschrif* ge-
Dieven̂  

" G«P0T (Ht)GO DE), Zie 

' E 

•f- GROOTE PIER , of LANGE 
PIER , dus genaamd , wegens 
de rij zighëid zij nér gestal
te ; Bereikende hij, niet zij
ne schouderen,, de gewone 
lengte.. Daarenboven muntte 
hij uit in sterkte, was, trotsch 
stout en onverzaagd, en 
zelf» wreedaardig, Hij was , 
van.geboorte en beroep een 
Vriewhè Boer, die wel ge
zeten , doch door dë plun-

I deringen der Saksers.en Gel-
derschën, tot den bedelzak 

; gebragt was: dit hem in 
den krop stekëhdé^ brag* 
hij een deel rappe gasten ; 
die hetzelfde ïot ondergaan 
hadden, ten getale van zes 
honderd, Bij elkander, daar 
hij zieh als hoofd over stel
de. Zijn neeÊ WiJRO WIERD-, 
die hem, in grootte,.sterkte, 
noch wreëdaardfgheid wei
nig, behoefde toe te geven, 
was de, tweede bevelhebber 
ïn dit opgeraapte leger, t 
welk,. onder hunne aanvoe
ring, mensch noch duivel 
schroomde, en, gelijk 
men zegfr, een' roof van voor 
de hel zoude gehaald heb
ben. Vermits het dorp Kims-
mrd', zijne geboorteplaats, 
althans zijne woonplaats, 
nevens ; vele anderen, door 
de Saksers was afgebrand, 
en door den hertog, ter 
plundering overgegeven, 
omdat het , voor de vrijheid 
der Vriezen., de wapenen 
had opgevat>, ging hfr op.d« 
Saksers los, en voegde zich 
bij deGeMerschen» GROOTE 

e 3" . • ' • ' ' • ' ' 
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P I E R ziende, dat hem hetge-
luk diende, meende spoed 
te moeten maken. Dé Gel-i 
derscher: hadden, om dé 
Zuider-Zee ruim en operi 
te maken, eri hunne vijanden 
alle toevoer af te snijden, 
eeii goed aantal enkele en 
dubbele zeilschepen uitge
rust . Over deze viooti werd 
GBOOTE PIER ;, om zijnen 
hoogmoed te streelen, als ad
miraal aangesteld. Vlijtig 
kweet hij zich in dien pos t , 
en rigttezoo yelé plunderin-

f en aan , op de kusten van 
lolland, gedurende het jaar 

1514, dat hij de schrik van 
dat gewest werd. De Sak
kers hadden in Holland, 
onder bevel van den zeevoogd 
HiERoNYMUs SNEES, eene 
vloot van 36 zeilen uitgerust, 
pm hunne krijgsknechten. die 
in Vriesland, door gebrek 
van betaling, aan het muiten 

r n
r e « - f f a g e n ' g e , d *« levensmiddelen tóe t ^ ^ ^ ^ 

W e u a a n £ e n a m e r e Mining kon P ^ g b r a g t W (- r d e n^ 

ff 16 .welbemande sche-
pen , zeilde hij deze vloot te 
g e m o e t , e n n a » a a l desche . 
pen op aCht n a , d i e , na een 

2\inen te dienste stond 
Raakte hen zoo vermetel ° dat 
B ) memand, dan hunne bond! 

oe ai Wat hUn {n handen viel 
fW verklaard. P , E R hier 

^ J J t r o t s c h e r wordende 

dan de verwoester der Boe

nen; de wreker van Bre
inen; de aanhouder der Ham
burgers, e», Ret kruis der 
Hollanders, Öm zich nog 
geduchter te maken, voerde 
hij in zijn wapen galg en rad. 
Hij overwon de Hollanders in 
een zeer hardnekkig gevecht 
bij Hoorn, en deed vele der* 
zei ven over boord werpen: 
veroverde • en brandschatte 
Boom, Alkmaar, Beverwijk, 
Nieuwpoort en eenige ande
re steden. Het geweldig op 
dé Hollanders geladen heb
bende, begroette hij hun met 
deze ouderwetsche njmen; 

Ik groote Pier, Coniric van 
'-'•':'Vrieslandt, Hartog van 

Sneek, QraafvanSloaten, 
Vrijheer, van Hinloopeii, 
Capitein Generaal van de 
Zuider Zee, '• 

Een stuurman ter dootlfr». 
Acht de Hollanders bloot: 
Al zijnse groot Van rade, 
Zij zijn slap van dade. • 
Stère van Partijen, 
Cranc in 't strijen. 
Hoog1 van Glorie', 
Cranc van Victorie* 
Maar de Gelderschen sierk van 
Slap vanneeringe, (teennge, 
Cloéc in den Velde, 

' Maar dorre van Gelde, 
Vroom van Moede, 
Maar clein van Goede: _ _ 
Doch onvertzaagt in 't strijden, 
Dus wilt u verblijden, 
En de Hollanders niet achten, 
Want zij moeten versmagten, 
Want •zij zoudent becopen, 
Waar 't bestand uitgeloopen. 
Tegens mijn danck, 
Ist z«s maanden laack. 

Als hij eindelijk zag, dat al 
de beloften der Gelderschen, 
om de vrijheid der Vriezen 
te verdedigen, louter bedrog 
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wafel», en;dat «ij aelve»> 1 
even ais., de Sekser en Beur-
•gondier, zochten te -bande* 
len, en daarbij bedenkende, 
tae wankelbaar de gunst der 
'vorsten i s , heeft hij zijhaf' ' 
scheid van de dienst geno
men» e» is t§,Sneeki in-rn-st 
en in hoogen ouderdom» den-
=18 October vatthetjaarl'520v 
«verleden. Op het; stadhuis 
te Leeuwarden vindt mennog 
twee lange blanke zwaarden j, 
«tie men zegt r hem en zijnen 
•Beef te hebben toebehoord. « 

ÖRÓPPBB (JÖANNES), een ge
leerde controversist ,teSoest 
ia Wèstfalm, in 1502 ge
boren y Was, achtereenvolgend : 
proost en geestelijk regter 
•te Xatofe»-»,proost van Soest,' 
«choal-kanonik Tan- den ;Hv 
JEROEN, te Keulen•» en ein-
•delijk kanönik der hoofd
kerk, Dezaehtewegi dien 
hij insloeg, om de ketters 
tot het, geloof terug te bren
gen, maakte zijne godsdienst 
verdacht. Het verzoenings-
plan, hetwelk hij in 1536, 
ontwierp, vond noch bij deCa-
tholijken, noch bij de Lu
theranen, eettigenbijvali KA-
*»Ï< V,, verkoos hem onder 
de drie Catholijke godge
leerden , die hij bestemde, 
®m hij dezamenkomstteJRe-
*®mkrg>m 1561 tegenwoor-
*"g te aijn. Deze keus ver-
on tragtte eehige Catholijken, 
onder anderen ECKIUS ; zij 
hadden fa het vervolg re-
*8n» om hunne ongerustheid 

. . . E 

te dijen bedafen> » BUGER eh 
SÜEIDAN bewaren * dat GROP* 
P B B , vele punten aan de Pro
testanten toestond, maar de--
ze logenstrafte hen openlijk 
«in een gesehrift in 1545 ge* 
.drukt» ënmeeenog door zij
ne handelwijze.- In 1545 > 
w«rcr hij tot den rijksdag, 
•van WW'ai^afgevaardigd,. en. 
hield; er zulke krachtvölle-
redevoeringen, dat de 'keur
vorst'van< Keulen % HBRMA* 
NU» TON. W I E D , op gezag 
des pauses en des keizers-

. 'werd afgezet. PAHI»US III. ,-
[ beloondehènivoor'zijnenijver 

door- d«' pröostdij van 3§a»--
?«*. De nieuwe aartsbisschop 
ABOÏIP- V0N SGHWANBNBURG., 

nam hem met zich naar'het 
concilie van Trekt e , alwaar 
hij met * duister verscheen, 
Paus /PAXJÜUS ÏV.., te vreden 
o-ver den. ijver, welken hij 
tegen de nieuwe sekte aan 
den dag" legde, wilde hém 
tot hetJRoómschepurperver-
heffen, maar hij was nede
rig genoeg, om zulks van de 
hand te wijzen. Hij begaf 
zich echter op verzoek van 
dien Opperpriester naaf iï»-
«rce, en overleed- aldaar den 
14 Maart 1559. PAUÜÜSIV. , 
sprak zelf zijne lijkrede ui t , 
en schilderde hem als een 
even zoo deugdzaam als ge
leerd man af; hij zeida on
der anderen: Neqwquan* 
GnoppEitüM aniisititus, sed 
adVeumprémisiims, GROP-
FER , was zeer ervaren in 
de geaehiedenis eti tucht der 

e 4 
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kerk; niemand in zijnen tijd 
heeft hem welligt in de leer
stellige/ godgeleerdheid, en 
in de wetenschap der over
levering overtroffen. Hij was 
de ziel der provincialek;erk" \ 
vergaderingen van: Keu/en , 
in I536 en 1549 gehouden, 
verscheidene malen gedrukt, 
en die men in het 14.e dl. 
der kerkvergaderingen van 
pater LABBE aantreft. Men 
heeft van hem: 1.° EncH-
ridion christiancB religionis, 
achter -de' kerkvergadering 
van 1536 gedrukt. Dit is 
een uitmuntend kort begrip 
van de leerstellige godge
leerdheid.. Het is echter op 
den IndeX'ï/donec corriga-
tur geplaatst, ongetwijfeld , 
wijl hij zich niet duidelijk 
genoeg over zekere punten j 
had uitgedrukt. -r~\2.° Over 
de wezenlijke tegenwoordig' 
/leid...* van het Hgchaam 
en Moed van JBSVS CHRIS* 
xvs, Keulen, 1746, in fol. 
in het Hoogduitsch. I£m-
BACBI heeft- er eene zeer 
slechte Iatijnsche vertaling 
van in het licht gegeven, 
maar SURHJS heeft er eène 
zeer naauwkeürige van gele
verd, Keulen, 1560, in 4."». 
Dit werk is een der beste, 
welke wij over de wederleg-
gende godgeleerdheid bezit
ten , ' en het eerste, waarin 
het onderwerp van het aller
heiligste Sacrament des al
taars op eene bondige wijze 
i? behandeld. Hij i s daar
enboven nog de schrijver van 
verscheiden polemische en 

leerstellige werken. >~'<Bfeft 
•moet hem nietverwawèn met 
<J»ASPARD GROPPER , zijn» broe
der, die nuntius te Keulen 
was» en aan de Gatholijké 
godsdienst in BuittcMahd 
groote diensten beweesi In 
eenen brief van'deh 28 Maart 
1574, zegt hem de üniver-
siteit van Leuven, ónder an-' 
dere dingen, déze merkwaar
dige woorden: CBRISTXÉS, 
pastor pastorubn, teveren-
dam vestram pat eruitatem 
ac gratiam diutimmé con-
servet, ad nominis mi glo-
riam,., - ecclesia catholim 
exultationem, et utriusque 
Germaiiiee ah haresilus et 
scandalis esepurgationem» 

GROS (NicoiVAAs ra), doc
tor in de godgeleerdheid aan 
de universiteit van Beimst 
in die stad op de laatste da
gen^ van het jaar 1675 van 
geringe ouders geboren, heeft 
zich beroemd gemaakt,%or 
de rol, welke hij in de partij 
der anticonstitutidnarissen 
gespeeld heeft. Na door den 
aartsbisschop xzn Reinis, ra. 
TELLIER, niet het klein se
minarie van St, Jacob belast 
te zijn, werd hij vervolgens 
kanonik der hoofdkerk; maar 
daar zijne tegenkanting te
gen de bulle Unigenitus aan 
den opvolger van I E TELLIER 
(MAILH) mishaagde, zoo 
werd hij door dien prelaat, 
die tevens een lettre de ca-
cket tegen hem verkreeg, 
geëxcommuniceerd. De ka" 
nonik, verpligt, om zich ver-
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borgen té höüdèn, doorkruis
te verschillende gewesten van 
Frankrijk, begaf zich naar 
•Italië, Holland, Engeland, 
en Vestigde zich eindelijk te 
utrecht. De zich noemende 
aartsbisschop dier stad, ver-
tiouwde hem den leerstoel 
der godgeleerdheid Van zijn 
«eminarie van Amersfoort 
toe, eenea post, dien hij 
Wet al den ijver van eenen 
geëstdrijver tot aan zijnen 
dood, in 1751 voorgevallen, 
waarnam. Men heeft van 
hem verscheiden wérken, de 
meeste over de tijdsomstan
digheden, of over eenige bij
zondere geschillen, die er 
betrekkking op hadden. De 
Voornaamste zijnt ï.° laSain-
te Bible etc. (De Heilige 
"Schrift, volgens de Oorspron
kelijke teksten verklaard, 
mét de verschillen van de 
Vulgata), 1739, in 8.vo. 
Hetzelfde is in het licht ge
geven door RONDET, in 6 
deeltjes, inl2,moj maar deze 
uitgave, waarin eenige ver
anderingen gemaakt zijn, 
wordt minder gezocht. —"2.° 
Mannel etc. {Handboek des 
Wristens), bevattende de 
Misgebeden, de Psalmen , 
"et Nieuwe Testament, en 
*• Navolging van J . C , 
Jjo* denzelfden, vertaald. 

e z e verzameling is dikwerf 
gedrukt, in 8.voen 12.mo.— 
-• Méditations etc. (Over-
wegingen over de overeen-
*tejnming der Evangeliën), 
d dhinl2 .mo,p«rè#,1730; 

E 

Overwegingen óver den brief 
uan'de Romeinen, 1735, 2 
dl;" in 12.lno; Overwegingen 
over de canonieke'brieven» 
Déze drie werken zijn de 
vrucht der conférentien, wel
ke de abt I E GROS- in het 
seminarie van Amersfoort 
hield. — 4.° Motifs etc. (Qn-
tegensprèkelyke Beweegre
denen! van verkleefdheid aan 
de Röómsphe kerk, voor de' 
Cathoiijkeh, of van veree-
niging voor de zoogenaam
de hervormden). Deze zelf« 
de beweegredenen hadden den 
heer LE GROS , van gevoelen 
moeten doen veranderen. — 
5.** Discours etc. (Verhan
deling over de Nouvelles ec-
clésiastique), in 4.*o en in 
12.1HÓ, 1735. — 6.° LesEn-
tr$tiens etc.' (Degesprekken 
van den Priester EUSEBI-
trsenvanden advokaat THE-
öPSiitrs, over het aandeel 
hetwelk de leehen ïn de zaak 
der constitutie moeten ne
men), in'12.mo —. 7* Let
tres etc, (Godgeleerde brie-
zen tegen de Verhandeling 
over de handdelleèningen, 
en in het algemeen tegen 
eiken tèoeker), in, 4*io — 8-.? 
Dogma ecclesiae circa usuram 
vxpositum et'vindiëdtuni; met 
verscheidene andere Schrif
ten in het Latijn over dén" 
woeker, in 4,*o, 'en Aan
merkingen op eènën Brief 
aan wijlen den.heer DELAV-
TSVS toegeschreven, over den 
woeker, in 4»to. De aarts
bisschop der Janseniste kerk, 

e ö 
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• en de heer PBTITPIED , heb«j 
ben deel aan dit werk ge
had. — 9 . a ' D u renvetse* 
ment etc* (Oper 4e- Qmver? 
werping der vrijheden ,«>«« 
de Gallicaansche kerk, in 
de zaak der Jutte Unige-
nitns), 1716, 2di.ninl2.nJo 
Hij kraamt hierin openlijk 
het stelsel van JRICHIÏR en 
MARCÜS AÏÏTONIUS Ï>B DO-
MINIS u i t , en doet de Galt 
licaansche vrijheden in eene 
volslagene regeringloosheid 
bestaan. Men Jeest er in (l 
Dl. blz. 346), dat» alle her
ders en alle geloovige vol
ken , te allen tjjde het we
zenlijke en de eigendom der 
sleu te{magt bezitten." -— 10, ? 
Mémoires etc. (Verhandeling 
over de regten van de twee' 
de orde der geestelijkheid)• ,. 
1718, in 4.to Een werk, dat 
hetzelfde stelsel bevat, als 
het voorgaande. Hetzelve is 
bij vonnis van den raad, des . 
konings vati Mmkrijk van 
29 Julij 1733, verboden. LE 
GROS, was een der voornaam
ste steunpilaren der Janse-
niste kerken in Holland} 
eene zwakke kudde, die da
gelijks afneemt. 

n l t G f R ' e t ) > voormalig J e . 

De ' a h * A * ™ * - & m n -
der *L*mSR **** •«» « « «amenstellers van het 

JLetterkvndjge Jaar (Annêe 
littéraire), een dagblad pn*-
worpen dop* den yenaaardetf 
FRÈRON » djeijt h|j in zijne aan
vallen tegen de wijsgeeren 
en vooral tegen YWTAIR* 
bijstond, Dit dagblad, dat 

[ reeds 290 deelen, in 12."^ 
uitmaakte, hield pp in Ï79t* 
in het licht te verschijnen. 
Bij den dood van FREBON* 
in 1776 voorgevallen, ver» 
-volgde de Heer UROSIBR; 
hetzelve en verbond zich te 
dien einde inet de abten 
GEOPFROT en Royotr. Om
trent 1778 liet hij dit blad 
varen, en, in het volgende 
jaar, ondernam hij het ver- > 
volg; van het dagblad van 
Trevoms, door de Jesuiten 
begonnen, en dat na hunne, 
vernietiging in andere han
den was overgegaan» Hij 
gaf aan hetzelve den titel 
van Journal etc. (Dagblad 
van letterkunde, van weten
schappen en kunsten), en 
werkte er aan tot i*1 ï ^ * 
De abt GROSIER werd verbol
gens een der uitgevers der 
Bistoire de fa Chine {Ge
schiedenis van, Sina), door 
Pater DE SïAiM4#en omtrent 
denzelfden tjjd werd hij tot 
domheer van Saimlrüouis-d»-
Louvre benoemd, eene waar* 
digheid, die de omwenteling 
hem weldra deed verliezen. 
Hij had in 1770, Mémoires 
etc. (Gedenkschriften eene/ 
beroemde Maatschapp$) f 
ket licht gegeven, die »!«««« 
een uittreksel AatMemorten 
van Trévovx waren» »U' 

http://2di.ninl2.nJo
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had er drie deelen van ge* 
leverd, maar de staatkundi
ge onlusten beletten hem, de 
drie anderen in het licht te 
geven, en hij leefde onbe« 
kend gedurende de vervol
gingen tegen de Kerk. Hij 
verscheen weder in meer gun
stige tijden, werkte aan het 
tSncyclopedisché Magazijn, 
en leverde aan de Algemee-
ne Biographie verscheidene 
artikels , onder anderen dat 
van CONFÜCIUS. Tijdens de 
rettautatie , werd hij tot op
ziener der Bibliotheek van 
het Arsenaal benoemd; ee-
nen post, die door den dood 
van den Heer TRENEUH, , den 
schrijver der grafsteden van 
Saint'Denis openstond. De 
abt GROSIER overleed te Pa
rij* den 10 December 1823, 
»n den ouderdom van 80 ja
ren. Men heeft van hem: 
1»° Histoire etc, (Algemee-
nc Geschiedenis van Sina , 
?ƒ de groote jaarboeken des 

'*$h*\* vertaald volgens den 
Sineschen tekst, door wij
len pater DE MAIIAA, 1779 
en volgende jaren, 12 dl." 
in 4.to _ 2.° Discription 
*to*{Algemeene beschrijving 
van Sina), uitmakende het 
13«edeel van het vorige werk, 
1787, in 4 t o , 2 dl.n'inS'Vo 
~* 3.° Quatre etc. (Vier be-
°wdeelingen der reis van den 
heer nB GVIGNES in Sina.) 

"T 4 ,c Mémoires etc. (Öe-
yiifochriften eener beroem* 
<*? maatschappij enz., of 
*erhandelingen der Jesuiten 
9ver de weienschappen, 

schoone letterenen tynsten), • 
1794, 3 dl Vin 8.VP — 5»? An-
tidote etc.(Tegengiftvoor de 
Godverzaking, of \critïscft 
onderzoek van het IVoqr-
denboek der Godverzakers 9 
en wederlegging van het Boek 
vanSiLVAXus ,'MAAECBAL), 
1801. — 6-° Mémoires etc. 
{Verhandelingen te • dienste 
der oude geschiedenis van 
den aardbol) , 1809» Dit 
werk, strekt den abt GJRQ-
SHSR, en door den stijl en 
door den nadruk met welken 
hij de goddeloosheid bestrijdt, 
grootelij ks tot eer. 

GROSLEÏ (PETRUS JAGOBÜS) , 
in het gebied der letteren , 
door verscheidene werken be
kend , waarin geest, geleerd
heid , goede en kwade aan» 
merkingen voorkomen, is den 
4 November 1785, te Troy-
es in Champagne overleden , 
alwaar hij in 1718 geboren 
was. Onder al zijne schrif
ten is datgene, wat men het 
meeste gelezen heeft zyne 
Reis in Italië y onder den 
naam van twee 'Zweedscïte 
edellieden in het licht ge
geven , honden, 1764,4 dl,n 
in 12.mo Hij heeft er eene 
zeer goede verhandelingin-
gelascht, in 1756, over de 
zamenzwering van Venetië* 
in het licht gegeven, welke 
zamenzwering hij bewijst, 
slechts eene hersenschim 
te zijn , zoo nis NAUBÉ en 
GAPRIATA, zulks vóór hem 
gezegd hadden. Er is eene 
bijlage tot deze reis in het 
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licht verschenen, 1 dl., in 
I2-niO} . waarin het verhaal 
Van 'eenen SHARP en zijne 
valsche inzigten over Italië 
en de Italianen, zeer wel 
wederiegdworden. Zijneaan
merkingen zijn niet naauw-
keurig, hij legt aan BENE-
mcvvs XIV. , zeer onge
paste uitdrukkingen in den 
mond, en spaart, noch de 
geestelijkheid noch de jesui-
teri. Onder dejiverige schrif
tenvan GROSLEY onderscheidt 
men: h° Vie etc. {Leven 
van PETRUS PITUOU), een 
beroemd overheidspersoon, 
maar over wien de Catho-
lijkeni zelfs nadat hij de 
ketterij van CAXVINUS had 
afgezworen \ niet zeer te vre-
«en wanen; Parijs 1756, 2 
dl.n in 12,nio. L 2 .° ^ . 
cAerc/ie* etc. (JYaspoHngen 
™or de geschiedenis van het 
fransche regt), 1752, in 
12.mo, een geacht werk, vol 
van ee„e bondige geleerd-
heia.eneenegezondecritiek. 

i^no JVeufgchatel. 1770 
™ m4dL«,Lausan,e,177êl 
Men verwacht hier eene be* 
* c™J™f der hoofd stad Van 
•SE " ^ maa* 2eer «ik-
WJ ,S vmdt men er geheel 
iets anders. Hetgene. S ? i 

SriD, , ,bIz* 6 I 0^rdeijdél. 
heid, de trotschheïd en L 
nederigheid zegt ,bewijs?ge! 
Roegzaam dat hiji « 2 ï £ l 

S e H e v a D ^He inboe! 
«me , en der ondeugden voor 

| welke hetwaarschouwt.—.4.* 
tl Ephéméridek efc; {Dagboek 

vdn Troyes), 12d].n in 24.m» 
dat grootehdöels werd ver
boden , als valschhèden, on-
hetamehjkheden èri lasterin-
gen bevattende. Het ïs ligt 

I te zien, dat hij het zonder
linge beminde," ën dat de 
paradoxe stellingen voor hem 
bij stondere bevalligheden had
den. Het is ongetwijfeld eén 
geyolg dezer geëstgesteld-
heid, dat hij door zijn tes
tament 600 iivres bepaalde, 
om een gede,nkteeken voor 
dr. ARNAÜLD opterigten« als 
» voor eenen vohjiaakten Klui
zenaar (anachoreet), boven 
de groore drijfvedéren der 
menschelijke 'besluiten ver
heven , en oütdaan van S& 
inzigten, die de aanwervin
gen aller partijen gevormd* 
hebben." Zijn leven, door 
MAÏDIEI; , kaïionik der hoofd
kerk van Troyes beschre
ven , is vol.beuzelingen en 
dwaasheden, hetwelk niette 
verwonderen i s , wijl trEOS-
Ï«EY, ér zelf grootendeels 
de bouwstoffen toe geleverd 
heeft: hij spreekt er zeer 
breedvoerig in , over zijne 
voorvaderen, derzelvèr be
dienden , en vooral over zij
ne gouvernante. 

GROSSEN(GHRÏSTIAAN), een 
godgeleerde te Ifittemberg* . 
in 1602 geboren, en in 1673 
overleden,' Werd hoógleeraar 
te Stettin in 1634, e" °P' 
perbewindhebber der kerken 
van Pommeren, in 1663. Men 
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heeft van hém eene Verhan*, 
deling tegeti den, voorrang, 
det Pausei'iieli andere .wer
ken, die.njlefcnieer gelezen 
worden,; en „ die, m,en nooit 
had behooren te lezen* 

GROSTESTË ', •(MARTINUS) , 
Heer van Mahis, te Parijs••, 
den 22 December 1649 gebo
ren , werd in de zoogenaam
de hervormde godsdienst op» 
gevoed; maar hij zwoer de
zelve te Parijs'in, 1681, in 
handen vanGpiswN, bisschop, 
van Orléans ^ en. later: kar
dinaal af. Kort daarna begaf 
hij zich naar Orléans 9 al
waar' hij het geluk had een 
aantal personen) onder, an-
defen zijnen vader, zijne moe
der,. er|:.gen' : zijner broeders 
tot het Catholijke geloof te 
hekeéren. f J;PES MAHIS werd 
vervolgens kanonik der hoof d». 
J<crk van: tyrlêans., Hij bver-s, 
leed in die stad in I6>4J; 
^A?c¥ts diaken ;zijnde, en.uk 
Nederigheid nooit' de pries* 
lerlijke waardigheid hebben
de willen ontvangen. Er be
staat van hem: 1«° ClonsM 
éerafions etCf {Qverwegin-
8?n ,over fa scheuring der 
Protestanten). — 2.° Trai
te etc, {Verhandeling over 
«e wezenfojfe tegenwoordig?. 
*e*«{van het Ligchaam van 
J'V<inhet Allerheiligste 
ferment des Altaars). De-
se heide Verhandelingen, 
m te Orléans in 1685 in 
«et Jicht verschenen. — 3.° 
'^véHié etCm {1)eWaarheid 
aer Catholijke godsdienst -, 

doxtr d» heiligeri$ghriféi,$e~-
wezen)^ ParijslgM «in 12.pó 

i Dit werk is té P.artfshér-
! drukt in 1713, i n t3*dÏ£tift. 
i l2-mo,metaanmerk;élijke,ver-i 
\ meerderingen van.ydeji .abt. 

(ÏEOPFEoy., te Parij* in,17.1.5 
| overleden. DES MAHIS',: had 
eenen anderen broeder, ÓttAij-
DIUS- GROSTESTE, Heer van: 
LA MOTHE, genaamd, die; 
zich, in 1685, na *de in-

; trekking van het edikjt van; 
Manies , mav Londen begaf./ 

' Hij werd er predikant; der. 
' Sayooische kerk, en overleed 
1 aldaar in 1713, in den ett-
derdom van 66 jaren,1 als 
lid der maatschappij van leer
lijn. Van hem bestaat e r ; 
1-° Traite etc. (Verhande"^ 
ling oper de Goddelijke in
geving der gewade Boeken). 
—; 2'° Verscheidene tj$er~: 
taon« {Leerredenen). —f 3.° 
Andere; werken, die in Pr.o-
testanlsche landen,' opgang 
maakten. : ., ,. 

GtRQTl.US (HuGp) , , of, DE 
GROOT,' te Delft, den 10 
April 1583, uit eene beroem
de familie geboren, had eene 

; uitmuntende opyoeding, en 
beantwoordde aan dezelve op 
eene uitstekende/wijze. In 
den ouderdom van 15 jaren 
Verdedigde hij me$ algemeè-
ne toejuiching thesis over 
de wijsbegeerte, wiskunde 
en regtsgeleerdheid. In het 
volgende jaar kwam hij in 
Frankrijk met OLDENBARNE' 
VELD, Hollandsen afgezant, 
en verdiende er door zijnen 

http://en.uk
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geest en zijn gedrag deft lof 
van HENDRIK IV. In zijn 
vaderland teruggekeerd j be
pleitte', hjj zijne eerste zaak 
in den ouderdom van I? ja* 
ren, ën werd, 2$ jaren oud 
zijnde, töt advokaat-genë-
raal bevorderd. Rotterdam 
wèrischtf gebruik vart zijne 
talehferi te maken; hij vés* 
tigde zich aldaar in 1613» 
en werd töt pensionaris dier 
stad verheven. De geschil*' 
len ftiséc'fehde Remonstran
ten en de X!oiïtra*-Réinon<-
stranten bragten toenmaals 
eene < groote ontroering in 
Holland'te weeg. OJÜDËN-
BARNEVEÏ,D was "de bescher
mer1 der eerste.' Daar Gfto-
Trtrs zich voor de partij vatt' 
dien beroemden man ver
klaard had, zoo verdedigde 
zijnen Vriend hem door zij. 
rien invloed en zijne schrif
ten. Hnnnë vijanden bedien
den asich van dit voorwend, i 
se l , om hun beider val te 
bewerken. OMENBARNEVELD 
werd m 1619 onthoofd, en 
«ROTÏÜS in het kösteel van 
L>oeveitein opgesloten. OD 
raad zijner huisvrouw, MA.-
BU VAN REreERSBERGEN, p i a a t . 

ï i « \ ? l c \ i n e e n ° boeken
kast, die hem van tijd tot 

landen te hebben opgehou
den , zocht^j e e n e S u X II 
mtHirtMaMrtjk, c„Vond « 

dezelve aldaar. Men beschut 
digdë hem in zijn land van 
Catholijk të willen worden i 

!; maar hij aïitwoorddeaan een* 
zijner Vrienden , dat, «Welk 
voordeel hij er ook bij heb* 
ben zou, om van eene zwak
ke partij, die hem mishan» 
déld had,' tot eene sterke 
oVër te gaah, die hem met 
open arnien ontving, hij ech> 
ter niet genegen was, om 
zulks te doen. . . . Eb wijl 
i k , voegde hij er bij, moed 
genoeg heb gehad, om dë 
gevangenis të verduren, zou 
er mij, hooj* ik, geerien ont
breken , om dè ballingschap 
ën de armoede të verdragen*" 
fiofiEWiJK' XIII. verleende 
hem ëené • jaarwedde, dócfö 
dezelve werd niet uitbetaald* 
Hij keerde haai? Holland té* 
rug, vond er dezelfde vijan
den , en begaf zich naar 
Zweden, alwaar hij met ope» 
armen ontvangen werd. Do 
koningin CHBISÏINA benoem
de hem in 1634 tot haren 
raad, en zond hem als af
gezant naar frankrijk» Na 
er zich elf jaren te hebben 
opgehouden i vertrok hg we
der naar Stokhólm, werd 
door CHBISTINA zeer wel ont
vangen , vraagde aan haar» 
om zijn ontslag, verkreeg 
zulks niet dan met moeite 
eii overleed, naar zijn va
derland terugkëerende» te . 
Rostok, den 28 Augustus 
1645. Zijn Kjk wei-d naar 
Helft vervoerd, alwaar men 
in 1777 voor dezen beroem
den geleerde een schoon praal-
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$raf heeft opgerigt. GRÓTIUS 
had een bevallig voorkomen' 
levendige oogen, een hel-
&èr en lagenend gelaat. Zij
ne eeraUcht was zeer gema» 
ü'gd. Terwijl hij afgezant* 
was, schreef hij aan zijnen 
vader: i Ifc hen van eerbe
wijzen verzadigd. Ik bemin 
het geruste leven en het zou 
zeer aangenaam zijn, mij 
«tikel met God, ëri voor de na
komelingschap nuttige werk
zaamheden te kunnen bezig 
houden." Hij was; tegelij
kertijd een göedé Staatsdie
naar , Bén uitmuntend regts-
geleerde, godgeleerde! ge
schiedschrijver , diöhter > en 
schoone geest. De voor
naamste zijner werken zijn: 
Ik*- eene uitmuntende ver
handeling , De juri belli et 
paoit, cum fiotis variorum, 
ÏÏ12, in 8*vo,-dit Stuk is 
«del en in èèh latijn ge
schreven > dat voor de mees
te lezers van den tegenwoor-
digen tijd verstaanbaar is. 
Vroeger ging dit werk voor 
een meesterstuk door; en 
ondanks de menigte over dit 
oMerwefp in het Jicht gege-
vehe boeken, verdient het 
nog tegenwoordig eene aah-
«enljjke plaats, ohder de 
^ottbfengsels van dien aard. 
Men tneft er echter een al 
i e gjoote uitkraming van ge. 
JfeMheid in Éan; dl aanha
lingen verstikken in hetzêl. 
JL'n6 ^«"eneringeri. Ver* 
5 i e ö d e Piöten^ betrekke-
J * de Wet der natuur , zoo 
m «e woeker, dfe logeft, 

onechtelijke zatnehwoning, 
enz. worden er niet naauw-
keui'ig genoeg in behandeld; 

.eH dit is zeker dê reden y 
waarom hetzelve* ié Rome 
veroordeeld is. De beste 
uitgave van den tekst is die 
ih 3 dl.n in föl., 1696, 1700 
en 1704, met ophelderende 
aanteekeningen. — 2*& Ver' 
handeling oterde ware Gods* 
dienst; dit door GRÓTIÖS in 
Hollandsche verzen zanten-
gesteld werk, o»i dë ma* 
trozen, die naar Indië rëi<« 
zêti , ih het Christendom të 
versterken j is in het 
Grieksch, het Arabisch, het 
Engelsch, het Perzisch èn 
Hoogduitsch vertaald. Het 
werd echter te Rome Ver
oordeeld , om eenige dwalin
gen betrekkelijk de * Gods
dienst des schrijvers. Er 
könlën Uitmuntende irizigten 
eri krachtvólle redeneringen 
ih voor. VÖLÏAIRE heeft het
zelve zeer gelaakt, èn méni 
gevoelt hiervan genoeg* de 
rëdeneö. Het 6*e en lafafstö 
boek is kort, maar eeneuit-
muntende wederlegging- van1 

hét ihahómetismus.;,'~ 3.*» 
Godgeleerde ïoérkeü,;;wëlké 
Cömmèntariè'n op ;" de H* 
Schrift en andere verhande
lingen bevatten , té AtHster-
dam in 1679, in 4' dl.n in 
fol. gezamenlijk uitgegeven. 
Men heeft den Schrijver be
schuldigd , van somtijds in 
het pelagianismus en soci-
nianismus të zijn vervallen; 
van ongewijde* geleerde aan
merkingen in gewijde on» 
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cJerWerpen te 2 hebben ver
spreid; van in,den;teksr„der 
H. Schrift minder datgene; 
gezochl; te, hebben :,i'wa.t er-
werkelijk i n i s jdanhetgene-
wat de verklaarder er in wil
de, zien, enz. De meeste 
dezer verwijtingen* zijn ge?* 
grond, tèua'jpaen moet beken?; 
nenj dajfc veleplaatseuzijner; 
CmVieptjariè'n den nieuwen 
Arianen «gunstig schijnen., 
Men vindfe in? de Pooïsche 
bibliotheek, eenen zijner brie-: 
ven_, aan den berüóhten fSor 
ciniaan CREtMus, die,. in
dien dezelve dooi; deze sec-
taris?en niet verminkt i s , 
zijne godsdienst in sterke 
verdenking brengt, Desniet-; 
tegenstaande heeft hij het 
gevoelen van SOCINÜS be-, 
streden , de voorbestaanlijk. 
heid , des woords verdedigen
de ; doch in verscheidene an
dere punten schijnt hij hem te 
naderen. JDit geeft geen groot 
denkbeeld, van de. geneigd
heid , d J e men bij hem, voor-
su op het einde van zijn le
ven,, voor de Cathojijke gods
dienst voorondersteld heeft; 
«och weljigt had hij die ge
voelen^ laten varen. Zijne 
veranderingen en onzeker
heden, zijne nieuwe dwa
lingen zelfs, waren geschikt 
om,«en' zoo ju i s te ! g ^ £ 

f s./en zijnen tot de waar-
he^^erng te brengen. Hij 

v o f ^ n ^ ^ « n l t u u r l S k 
voor vloeide uit d e n ^ n W -
ge«t der Protestanten, en 
«iL l r e g t , o m d e S c h » f t II naar z , j n e w i j 2 e t e v e f ] i l a - | 

ren. (ZieSERVETj.PaierPE-
TQir, die naauwe verbind-
tenisseninet hem had ge-, 
haid, was. overtuigd, dat de 

• dood de uitvoering van het, 
l ontwerp -; was voorgekomen, 
om zij n e dwalingen, bij zij
ne terugkomst aftezweren, 
en in dat denkbeeld, .maakte 
hij geene i zwarigheid,1 om 
missen voor>. hem te lezen. 
*—: 4é° Gedichten, 1617, en 
1622, in 8«vo. £r komen er 
eenige in voor, die ;geluk
kig zijn ; maar zijne uitge-' 
breide letterkunde verdooft 
zijn dichtvuur. — 5>° De 
imperio Sumtnarum jiote?-
tatmn circa sacra, 'sGra-
venhage, 1661, in 12.""». 
Indien hij in dit werk aan 
de burgerlijke magt, eenen 
al te grooten invloed op^de; 
godsdienstige zaken schijnt 
toetekennen, moet men zich 
herinneren, dat de schrijver 
een Protestant was> » Dat, 
sektarissen, die het juk der 
kerk hebben afgeschud, zegt 
een godgeleerde, regels van 
zedelijk gedrag, tucht-sta-
tuten, of zelfs geloofsbe-
sluiten, naar den wil der 
vorsten geregeld, bezitten, 
dit is een natuurlijk gevolg 
en daarenboven eene Wel
verdiende straf van hunnen 
opstand, tegen het geeste
lijk, onveranderlijk, onfeil
baar gezag, door JESUS CHRIS
TUS ingesteld. Alle kettmj 
legt een menschelijk JuK 

op; het is billijk, datzy zel
ve onder het juk i«' m e n " 
schen zij; In Servituten ge-
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wrdns, et Servit ciimfïliis 
suis. (GALAT. IV). Maar het 
ware geloof is van deze sla
vernij bevrijd; de kerk van 
J, C., dia groote en vrucht
bare moeder der Christenen 
is vrij, hare leerstellingen, 
hare zedeleer, ha^b grond
wet hebben God tot grond
legger en hangen enkel van 
Hem af: lila, autèm, quee 
sümimest Jerusalem, libe
ro est, quce est mater no$-° 
tra (ibid)}" Hij bezat voor 
het overige redelijke gevbé-, 
lens,,over de noodzakelijk
heid van een ' hoofd in de 
kerk, over den voorrang en 
het gezag van den Roqmschen 
Opperpriester, zoo als men 
zulks in zijne aanteekeningen 
op CASSANERE en RIVET ziet 
(Zie MÈI,ANCHTON)» — 6»° 
Annates ét Mstöria de re
bus Belgicis t ai obiïti regis 
PHILIPPT, usquë ad indii-
cias anni 1609. De schrijr 
yer lieeft TACITÜS in deze 
jaarboeken volmaakt wel na
gevolgd ; bij i s , even zoo als 
hU 5 vol nadruk en beknopt * 
"?aar deze beknoptheid, maakt 
«era somtijds duister. Even 
fm hij heeft hij alle lis-
"ge kunstgrepen , alle drijf
veren , alle beweegredenen 
<™r gebeurtenissen ontwik-

el«s Waarvan hij getuige is 
|«v/6est, _ 7.o Mistoria Go-
™°rm, in 8 .vo, minder dan 
«ft voorgaande met betrefc-
t^lf- *?' ^m stijl, maar zèèr 
, l t f |£ in de nasporingen oVef 
"geschiedenis vmSpanie, 

en in die van het verval van 
hét Rqmeinsche rijk. — 8.° 
•De antiguitate reipublicos 
BaiavitSiin 24«mo, een werk 
<vbl geleerde aanmerkingen. 
-~ Q'°'Treur spe le?i, weinig 
voor het tooneel geschikt, en 
welker onderwerp slecht ge
kozen is ; dezelve kwanten in 
het,licht onder den titel van 
Tragmdia etc. 1635 in 4*K>. 
— 10»° De origine gentium 
uiinericanurim, diss. duce , 
1642, en 1643, 2 dl.» ih 
8,vo — i j , " Excerpta ex tra» 
goedtis ét comoeditz grt&cis, 
Parijs , 1626 , in 4'to. — 12.°. 
Philosophorumsententice de-

fato, Parijs, 1648, in 4.«>. 
,— 13.° Brieven, in 1687, 
infol. in het licht gegeven. 
-sr 14'° Annotata in consul" 
tationibus GMORGÏI CASSAX-
•DBI. -*-,15.° Bivetiari apo-
logetïqï discussio. Het is 
vooral in deze beide werken , 
dat men ziet, dat hij er niet 
van verwijderd was, om tot 
de godsdienst zijner vaderen 
terugtekeeren. — 16.c Mare 
liberum, 1609, tegen SELDEN. 
(Zie dat artikel en BONAEBT). 
De stijl van GROTIUS is on
gedwongen, vloeijend, edel 
en krachtig; zijn Latijn is 
vrij zuiver, en beter dan in 
dé meeste regtsgeleerde, we-
derleggende en geleerde wer
ken. Men kan over dien be
roemden man raadplegen, 
zijne levensbeschrijving door 
BüElGNy, 2 dl.n ïn 12.mo, 
1752. In het tweede deel der 
Beschrijving der Nederland-
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•sehe 'HittoHépmuingen, door 
!GivAN LOON, blz, 291 vindt 
men de afbeelding van een en 
gedenkpenning, ter eere van 
GnoTius geslagen. De voorzij-
de .stelt, zijn sierlijk borst
beeld- voor, met dit om* 
schrift. HVGO G&oMVSytia-
4us MDLXXX1II.W Aprir 
fli»i obiit MDCJCLV., 28 

, -Augitsti. •—• öp de mgzijdè 
•fleest. men i 

1>é Feirix va» het Vaelcrlant, 
liet Dettis orakel, 't groot vet-. 

ataiMÏt, 
Bet Itónfr, da* -A' oar«te alom 

besqjjeen, 
BE GROOT, vertoont zigh hier ,; 

-"• Itf *rklee«. - •• -.--••'> • ï 

Mèa bewaart nog Carijn* 
sehe gedichten, welke GKO*-
TIPS in den ouderdom van 8 
jare» vervaardigd had, en die 
niet zonder verdienste zijn* 
Zeven jaren later, gaf 'hij 
ter eere van HENDRIK IV . , 
een stuk in het licht, ge
titeld: Triumpfiiis Galli-
•W9;patodia CatalUana. Hij 
schreef ook drie Latijnscbe 
treurspelen, AdamuS êxnl, 
'CHBISTVS patten», en het 
derde op de verheffing van 
JOZEF in Egypte r onder den 
•titel van MopAompm&a», het
welk in het Egyptisch wil 
z«ggen > de Verloste f der we
reld. In 1607, werd hij door 
de staten van Bolland\ tot 
hun historie-schrijver Jjfi. 
lioemdj. 

* GTROU (JfoAKNEs)» een Jé-
SUit, den 24 November 173Ï Ij 
in het diocees vmBoulogne II 

gehoEenv "begaf zich in das 
ouderdom van 15 jaren, on* 
der de Jesuiten. Mén merkte 
in hem ., van , zijne eerste 
jeugd af,, eene levendige 
godsvrucht «n eenen grootcn 
ijver voor de studie op. On
der de oude «lassische schrij
vers., .gaf hij aan Phitó en 
CICERO!, om den rijkdom van 
.hunnen stijl, hunne sehoone 
gedachten, en.omdat hij b|j 
deze* schrijvers eene,zniver» 
der zedeleer vond, dan bij 
alle andere schrijvers der 
oudheid, den voorrang. Na-
dat de Jesuiten in Frankrijk 
vernietigd waren, legde hij 
zijne geloften af, t&Pont* 
ê-Moüsson. Na den dood 
van den koning STANISLAUS* 
en toere de Jesuiten uit ho* 
't-karingm verjaagd waren j 
Jcwani deabtGuou ie/>««?»» 
waar hij den naam van IE 
CtArRÉ aannam, ed er eea 
zeer afgetrokken leven leide* 
De Heer DE BÓAÜMONT ge-
braikte hem eenigen W* 
om over verschillende gods-
di*n*üge onderwerpen ^ te 
schrijivéfl, en verschafte hem 
zelfs eene jaarwedde, <iie 
hem fater weder ontnomen 
werd, Hjj zag zich alstoen 
bijna aan de ellende ter prooi, 
toen «en zijner oude orde* 
broeders, dé abt GUÉBINDÜ 
ROCSBK hem in kenrtiïbragt 
met eene non, tiithetkloo** 
•ter v*n Sint TAomatde M-
lenova, in de s t r a a t ^ » ^ 
Deze religieuze, goeder r^ 
I^GIA genaamd, biefdzi«« 
enkel alleen met godvrueb-
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tige oefeningen bezig. Zij 
werd als eene met de bij
zondere genade begunstigde 
beschouwd; en, volgens hare 
raadgevingen j hield de abt 
(JROU eene afzondering van 
acht dagen, en wijdde zich 
geheel aan God ; toe. Hij 
stelde zulk een groot belang 
in de raadgevingen van* moe
der PBLAGIA , dat hij haar 
«ver den toestand van zijn 
geweten raadpleegde, en de 
personen,die hij bestuurde, 
aanspoorde zulks evenzeer te 
doen. De abt GROÜ had eene 
jaarwedde van den koning 
verkregen , gaf nuttige wer
ken voor de godsdienst in 
het licht en leidde een vreed
zaam leven, toen de omwen
teling losbarstte.' Ëen der 
eerste bedrij ven derzelve was 
een bestendige oorlog, dien 
«ij aan de aan hunne eeden 
getrouwe priesters verklaar
de. De abt GROÜ zou wel 
gewenscht hebben, om te 
Parijs te blijven, en er zijne 
bediening heimelijk uit te 
oefenen; maar moeder P E -
MeiA, die genoodzaakt werd 
0n» haar klooster te verlaten, 
j n ."ie in eene grootè afzon- ., 
der,ng; leefde, schreef hem, J 
te« einde hem aan te spo* 
ttn om naar Engeland over 
t e «teken. Daar de abt GROÜ 
™! S^ijkertijd de uifnoodi-
| , nS" van een zijner vrien-

en» «apellaan van een en rij* 
£ e n Catholijken Engelsch-
ïï»n» den Heer THOMAS 

EIiD» had ontvangen , om 
• • • • • • F 

zich tot hem te begeven, 
duurde het niet lang of hij 
begaf zich naar Londen. De 
Heer WEID had voor zijnen 
kapellaan een huis digt bij 
zijn kasteel van Lullworlh 
laten bouwen, alwaar de abt 
GROÜ gedurende een jaar 
vertoefde. De gehoele fa
milie Van W E I D , die zeer 
godsdienstig was, spoorde 
hem aan, om in het kasteel 
te komen wonen, en nam 
hem aan tot gewetensbestuur
der. Gedurende zijn verblijf 
in Frankrijk, had hg veer
tien jaren besteed, om een 
groot werk, over de ware 
Qodt dient t zamen te stellen, 
maar, Parijs in den haast 
verlaten hebbende, had hij 
de bouwstoffen van dat werk 
aan eene dame toevertrouwd, 
Welker bescheidenheid hij 
kende.' Deze dame, onder 
het schrikbewind in hechte
nis genomen zijnde, ver
brandden hare bedienden, uit 
vrees van hunne meesteresse 
in de waagschaal te stellen, 
het handschrift, hetwelk be
wijst, dat M.;fi.'vzich be
driegt als hij vooronderstelt 
dat de abt BERGIER , een zeer 
verdienstelijk Geestelijke, 
zich van deze bouwstoffen 
meester gemaakt, dezelve 
vermeerderd en er het werk 
van zamengesteld heeft, dat 
hij onder dezen titel in het. 
licht gaf: Traite dogmatique 
de la vraie religion. Toen 
de abt GROÜ vernomen had, 
dat zijn handschrift verbrand 
2 
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was: zeidfi Jiij met kalmte 
en onderwerping: s> Indien 
God zijnen roem uit dit werk 
had willen trekken, zou hij 
hetzelve gespaard hebben." 
In welk land hij zichrook 
bevond, nam hij zoo veel het 
hem mogelijk was , denjregel 
der JFesuiten in acht, en be
oefende de armoede met ee
ne buitengewone gestreng
heid. Na eene zeer .pijnlijke 
aamborstigheid, werd, liij 
door eene beroerte getroffen; 
de waterzucht openbaarde 
zich vervolgens en hij bragt 
tien maanden in eenen arm-
stoel door. Gedurende zijne 
lange en smartelijke ziekte , , 
verzwakte zijn levendig ge- j 
looi' en de gerustheid zij
ner ziel niet in het minste. 
Hij communiceerde wekelijks 
twee -malen; voelende, dat 
zijn laatste oogenblik nader
de , riep hij uit: » O mijn 
God, wat is het troostrijk 
en zacht in uwe armen te 
sterven!" Hij overleed den 
13 December 1813, in den 
ouderdom van -72 jaren. Hij 
heeft nagelaten; l.-9 Ea Re~ 
publique etc, (Bet Geme
nebest van PLATO), in het 
Fransch vertaald, 1762 , 2 
dl.n in 12.VO — 2°LesLoi'g 
(De Wetten) van denzelfden 
schrijver 'in het Fransch ver
taald, Amsterdam, 176$. - r 
.3.° Les Dialogues, etc. (1)e 
'Zamenspraken van.PtATO), 
in het Fransch vertaald, 
ibid., 1770—4,°Moraliete. 
(Zedeleer, getrokken uit de 
belijdenissen van den heili

gen JlvGVmms), jPatsgs; 
jt786;, 2 dl.n in 12.VQ _. 5,° 
• Cqraclereselc. (Eigenschap
pen^ der ware Godsvrucht),, 
Parij 's,, 1788, in 18.mo — 
6.° Maximes e$c.{Giee$ijelij* 
ijke ,grondbeginselen met ver
klaringen), ibid , J789» in 

•;12.«n0j ;-r 7.° Science etc. 
.(Wetenschap van hetKmis-
<beeld),Parijs^ bij OjspHoi.— 
'é8i° Science etc. (Beoefenen-
fdewetenschap vanhetkruis
beeld en pet gebruik der Sa» 
IcramenteVf van boetvaardig-
Jteid en, 'des Altaars), een 
werk, da$ toteen vervolg van 
het voorgaande dient. "*-9. 

Méiditutüns etc. (Overm-
gingen by,wijze van <tfzon
dering over d.e liefde Goatf 

.met .een klein Geschrift over 
•de overgeving aan zich zei' 
ven aan God), 

Londen, 1796, 
in 12>o «-. 10.° School of 
CBBIST. (School vanCum-
vvsj$ Dublin, in 12.™° Dit 
is eene vertaling van een 
der ïn handschrift bestaan-
.de ^erliandelingen van den 
abt GROU t in Frankrijk niet 
bekend, en vervaardigd door 
eenen zekeren CLINTON ot 
IVIACKENSIE, die ook van den-
zelfden schrijver de zede? 
leer mn den B. AVGÜSTI-
ms, en de eigenschappen 
der godsvrucht vertaalde. VVy 
zullen niet in denJo^de ' 
werken van den abt « « w 

uitwijden , het zal voldoen
de zijn te zeggen, da* de
zelve door even zoq v e r s 
te als eerbiedwaardige ëf?' 
telijken zijn goedgekeurd. 
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• GROÜCHÏ :(NICOI,AAS » E ) , 
€TR;ICHUJS> uit eene" adellij* 
ke familie van Rouanett, 
was de eerste, die „A-KiSTo-
TEI.ES in ;het Grieksch ver-, 
klaarde. iHij onderwees- met. 
roem tePanjf*, te Bordeaux 
en te Coimbmï, laErankrijk 
teruggekeerd, begaf hij zich 
Baar'-la JRoahelle\ alwaar men 
een; cöllegië.' wilde oprigten. 
Hij overleed .aldaar in 1572. 
Men heeft van hem eenaan
tal werken. De voornaamste 
Kijnri' l*? Eene Vertaling (in> 
het Fransch)*der Geschiede
nis van lridiëi door F . L * D E 
GASTAGÜEDA, JPartfs 1554;, in 
4i.te —, 2i°, Een Verhandeling 
HecomiiMs Romanorum,:en 
QescMriften"tegen SIGONIUS* 
in fol. Déze geleerde vrees« 
de GROUCHI , en sprak niet 
tegen hem» dan toen hij zij
nen dood vernomen had reene 
onvergeeflij ke lafhartigheid. 

* GltODVEI, (PHH.ÏPPUS A.N-
TONIÜS), te Parijs, in 1758 
geb»ren,' kwam eerstin hoe
danigheid van klerk bij eenen 
notaris, die hem liet gaan, 
wijl hij eenige verzen, aan 
:™«n (Fransehen) muzen-al
manak had geleverd.'Nadat 
^HAMPPORT z i j n ontslag als 
^"fetaris, over de bevelheb* 
"«ïSchappén van den prins 
Van

 CONDK had ingediend, 
Werd GRoüVEïi in zijne plaats 
jerkozen. Hij wist zich te 
•WmtUiy aangenaam tema-
*ett» deed er zijne kleine 
Vpera, les Pntnes, waar-

t. 

:;van de , schoonste bedrijven 
; van .zijnen vriend . DHSPKEZ 
waren, ten tooneele veeren. 
Deze béuaëling1 werd.zpo zeer 

'; geprezen , ' dat; ,de. koningin 
dezelve tot tweemalen in, ha-

;: re appartementen liet „spe* 
len. ttnouvEi* aan eenén •prins 

• des bloeds verbonden, moest 
de zaak der koninklijke fa
milie verdedigen, hij voegde 
zich echter bij; dé vyanden 
derzelve, en hij wa&nog op 

: het paleis Bourbmyto<*n hij; 
het eetste ge legenfieidg stuk
je in het licht,gaf, Hij ont
ving dadelijk.i .ziijïi ontslag", 
en. zich aIs,toen buiten allen 
dwang ziende, kon hij, op 

. gemak met de demagogen, 
verkeeren. Hij was lid van 
de. club van 1792, en werd * 
naidon noodlottigen J.0 ^«>;. 
giiijtus.» tot -secr,etan> van 
den- uitvoerenden provisione-. 
lèh raad benoemd,, Doot de
zen post viel hem de treu
rige eer ten deel, om den. 
20 .Januari), den minister van 
justitie in den Tempel te 
vergezellen» en aan zijnen 
vorst, het besluit der con
ventie voortelezen, hetwelk 
hem ten dood veroordeelde. 
Hij kon echter dezen Jast 
niet dan met eene z»a&£e e» 
bevende stem vervullen. -In 
de maand Juftij daaropyol-
gende, Werd hij in, hoeda
nigheid van Frasen mini»* 
ter naar DenemqrJien/gezon~ 
den; in 1796 werd hij met de
zelfde waardigheid bekleed. 
In 1800 kwam hij in het 

' 3 •' • • . •". •-
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wetgevend Jigchaam, werd 
2 jaren later herkozen , en 
overleed ïe Varennes den 30 
September 1806. Er bestaat 
van ; GRÖÜVEI.: 1«° -LeiDttc 
etc. (De Rertog van Bmns-
wijk), ode 1786, in 12.nio. 
— 2.° L'EpreUve etc. (De 
netelige proef ) , .blijspel in 
3 bedrijven en in verzen, 
op het Théatre-Frangais ge
speeld den 20Jannarijl785, 
hetzelve Werd echter niet her
haald. —r 3.° Verscheidene 
revolutionnaire schriften, zoo 
als Satire etc. (Algemeen 
hekelschrift,prospectus aan 
alle mogendheden van Eu* 
rópa opgedragen), 1788 , in 
8-vo. Hij gaf deze brochure 
gezamenlijk niet CËRUTTI in 
het licht. Ook heeft men van 
hem eene Uitgave dêr Brie
ven van mevrouw DÉ SÉ-
VIGNÉ, eneene andere van de 
Werken van LiOjDEWttrcXIV. 
Hij onderging ten opzigte van 
dit laatste wérk eene strenge 
critiefe, in een dagblad , dat 
hem aan zijne zending in den 
Tempel herinnerde; het 
schijnt dat het verdriet, het-
welkhij daarover ondervond» 
de oorzaak van zijnen dood 
was. 

GRUBENMANN (JOANNES UI> 
RICH), teTttfen, in het kan
ton Appemel geboren, on
derscheidde zich door tim
merwerken, en voornamelijk 
door de bruggen Bangwiek 
genaamd, zoó als die van 
Schafhauüiï, die slechts twee 
bogen heeft, en die er slechts 

eenen enkelen zou hebben 
gehad, indien men den.houw* 
heer had laten begaajj. De
ze brug is niettemin 364, 
voeten lang. -— Zijn broeder 
JOANNES GRUBENMAN, bouw
de de brug, die bij Reiche* 
nau in Graubunden over den 
Bijn i s , uit eenen "enkelen 
boog, ter lengte vari 240 
voeten. De beide broeders 
bouwden te zanten, eene 
houten brug, ter lengte van 
200 voeten , die geen Hang-
wer/i i s , ' waarvan de kracht 
in het bovenste timmerwerk 
is gelegen; maareen enkele 
boog, waarvan het hout tot 
gewelf dient, Hét tijdstip 
des óverlijdens dezer beide 
geestige timmerlieden is om
trent het jaar 1798. 

GRÜCHIUS. — Zie GKOÜ-
CHI.' •:.',. 

GRUDÉ. — Zie CROIX DU 

MAINB (Ï,A) 

••GRUDIUS (NICOLAAS JVico-
i,Aï, bijgepaamdj, schatmees
ter van Braland, en zoon 
van eenen president van den 
hoogen raad van Hollanden 
Zeeland, overleed te Vene • 
tiè' in 1571. Men heeft van 
hem Ongewijde gedichten* 
Leijden, 1612, in 8.vo, itt 
het latijn met die zijner broe
ders ADRÏANÜS MARIÜS en 
JOANNES SECUNDUS, en ge
wijde gedichten , Antwerpen, 
1566, in 8.yo — ZieSecüü' 
DUS (JOANNES). 
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'CRUS: (THÓM:*S), ëen Fran-
aehe letterkundige, tegen het 
einde d^rivorïge eeuw averJe» 
Aai", aan wien men vertalingen 
(in betiEtansch) • van.menige 
Engelsche werken te danken* 
fteefc. De voornaamste zijns 

fxddsdienslen der teereié), 
«aaPï'het Engelsen van Boss,. 
ÏR 4,to — 2:01 £ a jwr te etc. 
(De deur gtopend, <o»» -tot 
He kéhnii van het Reiden
dom Ie geraken), naar Ko«; 
6ÊR:, in 4.to -Men acftthet-
zelve ronl Jjetlich* ,' Üa* hef. 
Verspreidt óver d'e zedeader 
Aziatische; braminefr» 

Gfütmr (JAGOBWS), mt ••©*•« 
«ece geboortig» een feeruolï-
te vrijgeest, kraamde zijne 
goddelöosheden uit» omtrent, 
het midden "der."!&«' eeuw,, 
hij* verzette- zich evenzeer 
*egen CAÏ.VÏNÜS en zijne aan* 
hangeps, als tegen de ver
af digers dèr ware Gods
dienst, wijl hij er geene be
leed. Het ontbrak heindaar-
enboven, noeh aart geest , 
no«h aan schranderheid, on• 
geduldigüjfc verdroeg hij de 
trotselihetïen der Calvinisten 
*" hunne gewaande hervor-
5llng' Hij had de stoutmoe-
«gneid, om in Ui7 plaka-
*er> aan te plakken ., in wel-

6 . M) de hervormden der 
s|a« uettev* beschuldigde, 
?a" Oproerige geesten te zijn, 
_*eV na de waarheid vér-

Z a a « , en gfoateadeeis hufl-
**ü «ewen staat verlaten te 

hebben y over alle gewetens 
wilden heerschën. ! 0 i t alles-
was- zeer naar waarheid, 

l maar *fe openhartigheid van" 
, GHÜET kwam hem duur te 

staan, daar hém dezelve in 
de neteligste zaken wikkel* 
de» 'M&\ maakte zich mees
ter van zijne papieren,, vond 
er bewijzen in van ongo'ds* 
dienstigheid , en men»bedien
de zich van dit voorwendsel »> 
om hem het hoofd' -te doen 
verliezen» Dit" vonnis werd-
in 1549 ten'uitvoer-gebragt; 
Zijne gfoorstë «ïisdaadV in 
de «iogen der Gènevenaars j-. 
was bannen- (patt>iarch, JÖANI-
NES CAJS,VWÏJSJ -wiens karak
ter en gedrag hij onder wa-r 
re kleuren had afgeschilderd, 
onts-lmjerd te hebben» '['•• 

GRVMBACH (WILÉEMVON);, 
een lïüitsche edelman>. veri 
wekte in 1566 eenen burger
oorlog in SaAseri, en ver
spreidde zijne wapenen in de 
naburige gewesten. Na den 
Bisschop Van Wurziurg f in 
ifrimkenland te hebben ver
moord , pluri derde hjj da 
stad, en bedreef er allerlei 
buitensporigheden. Keizer 
MAXIMIIIUAN II . deed hem 
en al degene ,v diö zijne par
tij volgden , in den rijksban. 
^HGÜSTÜS, keurvorst van 
•Saksen, tot de uitvoering 
van dien ban benoemd, be
legerde de stad GotMa, en 
de citadel HrimmÊstein,vimt' 
in GRWMBACII onder bescher
ming van Hertog JOANKES 

i" 4" , • 
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FREDII 

e^.ifr 
iERiK, zoon ; van dien; 

JOANNES FREDERIK, welken 
KAREL Y. te Mulberg ge
vangen nam, de wijk had 
genomen, maakte zich na 
eene viermaandsche belege
ring meester van dezelve, 
nam GRUMBACJI , en zijne me-
aepligtigen gevangen , die in 
1567 op het schavot sneef
den. De Hertog JOANNES 
1'REDERIK werd met eene 
strooijen muts op het hoofd , 
op eene kar naar Weënen 
gevoerd , en zijne staten ge-, 
geven aan JOANNES Wn-tEM, 
zijnen broeder. Er zijn in 
het Hoogduitsch verscheide
ne stukken in het licht ge
geven ,.betrekkelijk den op-
stand van GRUMBACH , dezel
ve zijn zeer zeldzaam, mên 
vindt de lijst derzelve in de 
Catalogus van VOIGT, onder 
dezen titel: Grumbaehiano. 
rum motuum. 

GRJJNSKLÊE (JOANNES), te 
Lndvtz la Bohème, ,^1655 
2 0 r e " ' b e ^ f zich in 1671 
onder de J e s„ een ren onder
wees er verschillende weten-
schappen M e n b e e f t 

tem Lytreden, en eenige 
AAadmucte redevoering 

Bisschop mn oinutz %' 
mutz, 169*» AYimutz*Vl* 
NORA VA« n ' d l e v a n E t Eo-

^ ^ " ^ . ^ d r u k t o n -
f , e i d e n llt*l van Virwpost 

fataperemiam, Praag, 1698, 
en eene redevoering f geti-

| teldj Deus adjutor,'op de 
innemingvan Bude, in 1686 
voor de staten van Bohème 
uitgesproken. : ,! v 

ÖRirTERirsf (JANUS) , maar 
wiens ware naam ,was GRUY-
TËR ..i werd te Antwerpen» 
den 3 December 1560' gebo
ren. Reeds , in den ouder
dom van 7 jaren, stak hij met 
zijnen vader én zijne moe
der , die eene Engelsche was, 
naar Engeland over. Het 
protestantismus had hen uit 
Antwerpen doen verdrijven. 
De moeder van GRÜTERUS.,, 
eene vrouw van geest en 
fcütjde» was' de eerste mees
ter van haren zoon. Na aan 
verscheidene hooge 'scholen 
te hebben gestudeerd, on* 
derwèes hij met roem te Wit" 
tenberg, alwaar; de hertog 
van Saksen hem eenen leer
stoel voor de geschiedenis 
had gegeven, en te. Heidel-
berg, alwaar hg het opziet 
had over die heerlijke bibli
otheek , welke eenigen tij d 
daarna naar Home is ver
voerd. Deze geleerde over
leed te Ueidelberg, den 20 
September, 1627. Zijn naam 
is door verscheidene nuttige 
werken beroemd. De voor
naamste zijn: 1.° ïnserip* 
tiones antiquoz, 1 zwaar 
deel in fol., Beidelberg WOt • 
De schrijver had veel in'°e 

bouwvallen der oudheid ge
snuffeld; dit werk strekt et 
ten bewijze van. Bij «weg 



GTR^Oi ;- (483 

! hetzelve op; aan keizer Ru-
j DOI,P, die erhéhi voor be

dankte,-door? hem een alge
meen privilegie voor &i zijne 
werken toetestaan, niet het 
regt, • om- zelf, - privilegi
ën aan andere Schrijvers te 
vërleeneri. Deze vorst be
stemde voor hem ook de 
waardigheid van "graaf des 
rijks', doch hij overleed al
vorens er mede' bek)eed te 
éijïi geweest. GREVIUS heeft 
de verzameling;; vèn GRUTER 
aanmerkelijk vermeerderd"» 
en er vier zware deelen ;in 
fol,-van gemaakt. 4mst^" 
dam-, 1707. -—.2,° Lampas 
*eu fax artium, hoc est, 
Thesaurus criticus, 6 dl.n, 

- in 8.vo Frankfort, 1602 — 
1612?, Florence', 1637, in 
fol. GRUTERUS heeft ér een 
aantal! verhandelingen in ver-
eenigd, door de beste Critici 
der I6.e eeUW zamerigéSteld, 
en die men niet dan met 
moeite zoude vinden, indien 
Ai) dezelve niet verzameld 
flad. • JöANNES PfllMPPUS 
PAREUS heeft er in 1623 een 
7.e deel bijgevoegd, .dat bij
na niets anders dan eene 

i hevige hekejing van GRUTE-
[ nus is. — Z.° Delicics poe-

tarum gallorum, 3 dh" in 
18.W0 ; Uaiorum 2 dl.n ƒ bel-
iurum, 4dl,n. In navolging 
'M» GRUTERUS heeft men in 
«et licht gegeven; Deliciee 
Poëtarnm germanorum, 6 

! {''•"> hmgaricorum 1 deel; 
wotorum, 2 dl.n. danorum, 
* dl.n — 4,P ffiftoria j[Vm 

. . ' " • ' . ' . ' • . '• F 

GVSijË styiptoresj in fol., 
et cumnotis mriorum,.keg* 
den, 1671, 2 dl.n in 8»vo-. 
5.° Chrbnicorume^c.Fraök-
fort,v 1614, 2 dl.n irt 8.v? 
Deze kronijk begint met de 
geboorte, van J . ;G. èn,ein
digt met' 1613. Dezelve is 
vol onnaauwkeurigheden en 
beuzelingen, terwijl vele be
langrijke zaken over bet 
hoofd zijn' gezien. *-- 6.f,M* 
Ty CtcERoms opera: cum 
rtotis, /Hamburg, 3 dl.n in 
fol. JoANNES A L B E R T U S F A -
Bfticius stelde veel belang 
in deze uitgave. GRUTERUS 
heeft ons ook nog geleverd: 
Uitgaven met Aanteekenin-
gen van OVIDIUS , PX.AUTUS , 
SESECA., TiTüsLrvïus, VBL-
LEtUS , PATERCUIIÜS , S\h-
LUSTIUS en van een aantal 
andere werken. GRUTERUS 
was een zeer werkzaam man, 
die • den geheelett dag, en 
een groot gedeelte van den 
nacht, en altijd staande stu
deerde. Zijne, vijanden be
schuldigden hem van God
verzaking , maar zijne ver
kleefdheid aan het Protestan-
tismus komt niet overeen 
met de aantijging van on-
godsdiénstigheid. Hij was 
Vol verwaandheid, en beant-
.woordde zijne hekelaars, 
slechts door eene taai, die 
hem onteerde ; zoo als men er 
zich van kan overtuigen, door 
hetgene, wat hij tegen JOANNES 
PmiApvvs PAREUS heeft ge
schreven , die hem op zijne 
beurt ook zeer gehavend had. 

f 5'. , 
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Gftïu,us, .—•• Zie XENO* 
I"|K>N. v ' 

- (JRYNJRÜS (SIMDMJ) de vriend 
van JJUTHEB en MEÜANCH* 
THOK» werd in 1493inZwa-
hen geboren, en overleed te 
Bazel in 1541. Hij was de 
eerste, die het Almagesta van 
PTotEMEtJS in het Gxieksch, 
in het licht gaf. — Men 
heeft uit dezelfde familie 
gehad JOATSNES JAGOBUS (*RY« 
NJE0S, hoogleeraar te Hei* 
delberg, in 1617 overleden, 
van hem bestaan er verschei
dene schriften, voornamelijk 
Over deH. Schrift. De nier-
ssucht, de dood zijner kin
deren, en van een' zijner 
schoonzonen, dien hij als zij
nen zoon beminde, stelden 
»jn gedold op de proef en 
bespoedigden zijnen dood. 

GRÏPHIUS (SEBASTUAN) , 
va» Reuttingen in Zwaben, 
fewam zich te Lyon vestigen 
alwaar hij de Boekdrukkunst 
£ ! ' , h e t ^ s t e gevolg uitoel 
fende. ^ is te zijnen op-
«g te , dat JOANNES TODTÉ 
van Beims zeide, dat » Rn. 

«jaakt wel verbeterde, dat 
CoWNE8 dezelve zeer wel 

t J f* beg*afü»eden ver-
eenigde, en om te verbetl 
^ en om t e drukken >' 

ÖRYPHiuCedoela «eirta'mattu-, que facit,, r ; ; 

GRYJPHIUS verdiende dezen 
lof: hij spoorde met geest
drift de bekwaamste corre&i 
tors op, bewaakte hen, eft 
was zelf een uitmuntend car* 
rector. Hij overleed in 1556 i 
in den ouderdom van 63 ja
ren. Onder de scnoone uit
gaven , waarmede hij de ht* 
terkunde verrijkt heeft, on
derscheidt men den Latijn* 
schen Bijbel van 1550, 2 
dLn in foi. Hij gebruikte 
tot denzelven 'de grootste 
letters, welke men tot dus
verre gezien had. Dezelve 
is een meesterstuk der Boek
drukkunst. "Men stelt veel 
belang in al de Hebreeuw» 
sche Bijbels, welke hij in 
het licht heeft gegeven, en 
in het bijzonder in 4e Uit* 
gave van de Schatkamer der 
gewijde Taal doörPAGWNüs» 
— ANTONIUS GRYPHWS , zijn 
zoon, handhaafde Op eene 
waardige wijze, den roem 
zijns vaders. Zfj badden tot 
uithangbord eenengr$p,wgel 

{griffan), en dit is het ge
wone teeken hunner boek
werken. — FBANCISCUS GRÏ-
PHIÜS, broeder van SEBAS-
TIAAN , onderscheidde zie» 
ook door de schoonheid zij* 
ner letters en zijner uitgaven. 

GRÏPIIIUS (AwnnEAs), >« 
1616, te Groszglogau, "f 
Silezië geboren, en in }&fi 
als landsyndicus van het vor
stendom Glogatt,overigen > 
bekleedde onder de dichters 
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zijner1 natie j dèn eersten 
rang of ten minste een der 
éérste rangen in hét drama
tische. Hij heeft ook eens ge 
oden , klinkdichten, geeste
lijke liederen, bègravenis-
eïi bruiloftsliederen-'; en éenö 
*ti) geestige cHtiek vervaar
digd , 'van het belagohelijke 
der oude Höögduitsche blij
spelen; '••'' 

Gnyipöiirs ( CHRISTIAAN"), 
zoon van den voorgaande j in 
1649 te Frünstadt geboren * 
werd hoogleeraar der wel
sprekendheid te Breslauj 
daarna principaal van het 
Magdalena-collegie derzelfde 
stad-','en' eindelijk bibliothe
caris. Hij overleed in 1706, 
na in zijne kamer een uit-
muntend > door hem vervaar
digd dichtstufc "te hebben 
doen uitvoeren;, hetwelk hg 
op muzijk had laten brengen 
°ver de vertroostingen, wek 
he de dood des Verlossers', 
$uit de stervenden verleent, 
Zijne werken zijn: "I.° Ge-
svhiedenis der Èidderorden, 
1709, in 8.vd — 2.° Hoog" 
duitsche Gedichten, onder 
anderen Herderszangen, in 
8.vo _ Zo De ffoogfaitscke 

*-aal > langzamerhand ge~ 
Jmd, ofVerhandeling over 
den oorsprong en den voort» 
8**8 dezer tahl\ in 8.vo, 
*"o

e in het Hoogduitsch. — 
4« Disserlatio de scripto-
'fushittoriamsaculi XVII 
Wustrantious, in 8.vo 

GUADET (MARGAREÏHA 

i G D A , m 

j .E i ïAs^ ' t e 'Saint'ÏÏmilionï 
•\ xa 1758 'geboren» was advo-

kaat télJorrfeawi»-, ett genoot ," 
•I ofschoon nog jsoiig;• 'zijnde• J* 
'•• reeds eenen gröötërï > röénïp 
toen hij. in 1791 door het Fr. 
dep** dèr Gïrönde tbt de wet* 
gevende vergadering werd 
gezonden. Groote rederieer-
kundige begaafdheden, eëné 
overtuigende* welsprekend
heid, eene beknopte en drin-

! gende "logica deden fit hém 
Weldra onderscheiden, eö 
plaatsten hem aani het hoofd 
der Girondynen.? Hij had 
met zijne ambtgenooten den 

'val det monarchie, en de op* 
; rigting der republiek beslo
ten; om hun oogmerk des te 

; gemakkelijker ten uitvoer te 
brengen, namen zij hunne 

! toévlugt tot de clubistèn. 
I Met de Jakolijnen vereehigdj 

voeren zij met hen op eene 
hevige wijze uit tegen dëtf 
troon, de ministers, de pries
ters j de uitgewekenen; dé 
clubs" weergalmden aanhou
dend van hun geschreeuw, 
en vooral GÜADET bleef niet 
ten achteren, om zulks in de 
wetgevende vergadering te 
herhalen. Toen een zekere 
hoer DE G . . , afgevaardigde' 
van la Gironde,den 28 Oc« 
tober 1791 had voorgesteld i 
dat MONSIEUR, broeder des 
konings, door eene procla* 
matie zou worden opgeroe
pen , om binhen het tijdver-
loop van twee maanden, op 
straffe, om van zyne regten 
verstoken te zijn, in Frank' 

I rijk teïtig te keeren; onder-
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Steunde GUADET dit voorstel ji 
en stelde kort daarna voor, orn 
alle Franschen, aan de boor
den des Rtj'ng vereenigd s vals 
samenzweerders te vervol
gen, en van hunne goederen 
te berooyen.,; Jndien. zij:.met, 
den 1 Januarij 1792 .niet in, 
het koningrijk waren ,terug
gekeerd. Hij maakte ver-* 
volgens een congres der.Eu»! 
ropesche mogendheden ^egen 
Frankrijk bekend, en deed 
een besluit nemen, dat men, 
als schuldig aan gekwet
ste natie f, eiken Fransch-
man of inwoner "van .Frank
rijk, die er deel aan mogt 
nemen , met den dood zoude 
straiFen.;; Eindelijk bragt. hij 
al datgene teweeg, wat hem 
tot zijn doel, de omverwerp 
ping der monarchie, kon ge-
leideh. Hij stelde zelfs de 
hevigste maatregelen voor, 
tegen de priesters en tegen 
al degene, die de z a a k der 
Godsdienst en des konings 
verdedigden. H,j sprak Ver-' 
volgens te gunste der Zwit-
se-sche soldaten van het re-
giment van ChatmuUeux, 
e» hy durfde de zaak der 
struikrovers van Avignon 
bepleiten, w i e r misdaden hij 
met den naam van dwalin
gen van goede burgers be-
stempelde. Intusschen boe-
zemde D ^ T O N , die S 
eenen gedachten aanhang had 
gevormd, en die van dfeder 
Oirondynen zeer verschillen
de ontwerpen had, tegen het 
einde van Juli| h„„ e%ae z e„ 
kere v r e e s i n . j n d e z e n t o e . 

stand traden zjj in onder> 
handeling met het hof» üe-

i ze yereeniging zou gelukki
ge ; ge volgen..kunnen gehad, 

: hebben; maar hunne aanma» 
| tigingen w*aren zoo:' 'hoog ̂  
dat het hof hun voorstel van 
de hand {we.es*; Zij namen 
alstoen hunne revojutipnnai-
re houding, weder aan»j GUA-
JDÉT werd in zéker ppzigt 
heviger. Na den verschrik* 
keiijken dag 'van den 20 Ju
ni) , wilde hij , dat het ge
meen , dat het paleis zijner 
vorsten pas bezoedeld, en 
het leven der koninklijke 
familie 4n gevaar gesteld 
had , tot de eer der zitting 
werd toegelaten," en in; de 
zaal defileerde, aan deszelf». 
hoofd de hevigste demago
gen hebbende, en men kon 
hem met regt beschouwen, 
als een der aanleggers van 
de oproerige zamenrotting, 
toen teen hem met nadruk 
de weder aanstelling van den 
maire JPÊTXÖN , die, •.wijl «U 
zich tegen dez& ongeregeld-
heden niet had verzet, pt 
liever, wijl hijdezeivebe-

gwnstigd had, door het de
partementaal bestuur was ge-
destitueerd , zag vragen. hs> 
FAYETTE had in den naam 
van zijn geheele leger, «e 
bestraffing der schuldigen 
gevorderd. GUADET randde 
hem met de uiterste hevig
heid aan, en zeide hem» 
dat deze oproerige eisen t» 
den ttijl van CmMif^ f 
C<ESAH, niet van * * *»» 
»ten zoon der vrijheid *°» 
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zijn; en toen deze veldheer 
zich'zelf voor de balie ver
toonde, om het verzoek te 
herhalen, randde- GUADET 
hem openlijk aan, en eisch-
te, dat de minister van por» 
log zou geroepen, worden, 
otn te weten, of hij hem had 
toegestaan, het leger in te
genwoordigheid des vijands 
te verlaten. Na den ver-
fichrikkelijken 10 Augustus 
echter, waaraan de Giron
dijnen niet het minste,deel 
hadden,, begonnen GUADET 
«n zijne'partij op nieuw voor 
het överwigt van den ge
dachten DANTON te vreezen* 
De Girondijnen stelden te 
Vergeefs voor, om een en gou
verneur voor den kroonprins 
te benoemen , en wilden hem 
doen erkennen in de hoop, 
Tan eenen Voor de vestiging 
hunner republiek gunstiger 
oogenblik te erlangen; doch 
hunne pogingen waren vruch
teloos. Nadat DANTON den 
troon had omvergeworpen, 
was bij er verre .van verwij
derd » om daarbij te blijven 
stil staan., Als afgevaardig
de bij de Conventie, ontwik-
Kelde GÜABET in die misda
dige vergadering, begaafd-
«eden, di§ eener betere zaak 
Waardig waren. De Giron* 
!Rlnen randden toenmaals de 
«ctie yan. Orieans aan, en 
vorderden met nadruk de be« 
|traffing der misdaden van 
*eptember, terwijl. DANTON 
£n «0BE8PIERRE zich tegen 
"en vereenigden enhunhun-
116 gewaande verbin dtenisscn 

met het hof vóór den 10 Au
gustus verweten. Nadat een 
afvallige priester had\vqpr-
gegeven, dat men den naam 
van GUADET in de- ijzeren 
kast van het kasteel der Tm? 
ïeriè'n had gevonden, zpg 
deze afgevaardigde zich van 
toen af ter prooije aan aller
lei beschuldigingen; ROBES-
PIERRE vooral haakte op de 
hevigste wijze naar zijnen, 
val; intusschen verdedigde 
zich GUADET met de groot
ste begaafdheid, en bragt 
dezen afgod, des volks dik
werf tot zwijgen, door hem 
en DANTON te beschuldigen, 
de hoofden eener factie te 
zijn, die door moord en ver
schrikking wilden heerschen. 
Pe Girondijnen intusschen 
voor de verbittering bekom
merd , waarmede zij vervolgd 
werden, wilden zich in ze
ker opzigt aan hunne vijan
den aansluiten, door zoo als 
zij , de hevigste maatregelen 
voor te stellen. Zij lieten 
de doodstraf decreteren te
gen al degene, die de BOUR
BONS zouden terugroepen, 
vraagde de in hechtenis ne
ming van den Hertog van 
ÖRLEANS; zij wilden hem 
naar hordeauos zenden, maar 
het gelukte, aan de Jakobij-
nen, om hem naar Marseille 
te doen vertrekken. Tijdens 
het proces yan den ongeluk-
kigen. LODEWIJK XVI . , be
ijverde hij zich met zijne 
ambtgenooten, om dien vorst 
aan het treurige lot te ont
trekken , dat hem wachtte, 
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maar na het voorstel van be
roeping ep -het volk té heb«i 
ben zien verwerpen,* stemde 
GrUADET mét de overige aan
voerde^ Van de partij der 
Girotode, -GËNSONNE en VËR-
GNIAU», dbór de Jakobijnen 
verschrikt, voor den dood 
des konings. Ben volgen
den dag echter kwariij hij 
met dert" toon der wroeging 
en der sïriart, vragen , dat de 
uitvoering mogt worden uit
gesteld,•maar hünnëpogingén 
waren onvermogend* en dë 
misdaad werd voltrokken. Dé 
Jakobijnen vervolgden steeds 
met dezelfde verbittering de 
partij der Gironde, en om 
dezelve te verpletteren put
ten zij nieuwe wapenen, in 
de pogingen, welke zij had
den aangewend om den'ko
ning te redden, GUADET 
worstelde nog eenigen tijd 
met moed. Twee afdeelingen 
kwamen voor de balie, om 
de vervallenverfclaring der 
Girondijnen te vragen, maar 
dezelve werden van de hand 
gewezen. RÉAÜ, een der 
agenten van BANTON, bood 
tegen hen nog: een nieuw 
verzoekschrift aan , in naam 
van al de vereenigdé sectiën; 
GÜADE*, die gewoonlijk belast 
was, om in die verschrikke
lijke omstandigheden te spre
ken , deed andermaal zijne 
partij zegevieren. Dé beide 
factié'n van RoBESPieKRE en 
DANTON, altoen ziende, dat 
al deze kuijperijen, voor hen 
van geen voordeel konden 
zijn> bedienden zich tegen 

de Giröhdijnèn van hetzelfde 
middel, hetwelk deze den 20 
Junij 1792 tegen den koning 
hadden aangewend. Eene 
gewapende menigte door HEN. 
RIÓT aangevoerd vertoonde 
zich den 31 Mei 1793 in de 
vergadering» en eischteluid
keels de verbanning der Gfr 
röndijnenV GUADET verscheen 
op hét Spreekgestoelte, en 
sprak -de vergadering met 
zoo veel kracht ën welspre
kendheid aan , • dat het hein 
gelukte, om het gevaar, 
hetwelk zijne partjj bedreig
de, Voor eënige oogert bl ikkeif 
te verwijderen» maar dit was 
zijne laatste zegepraal: den 
volgenden dag ert den 2 Ju
nij nam de volksbeweging 
een schrikverwekkender 
voorkomen aan, en de Gi
rondijnen bezweken. Som
migen werden in hechtenis 
genomen, en degene, die ge
lukkig genoeg waren, om 
te ontsnappen, werden bui* 
ten de wet gesteld. GÜAOET 
nam met verscheiden zijner 
ambtgenooten de wjjk naat 
Calvadoï. Zij werden ei 
beschermd door het grootste 
gedeelte der inwoners, en 
zelfs door den generaal 
WIMPHEN. Men nam reeds 
de wapenen op, om hen te 
ondersteunen, maar de inwo
ners van bet Def.Calwdos 
waren koniiigsgezïnd, en 
daar de Girondjjnen steeds 
bij hunne repübliekeinsefte 
denkbeelden volhardden , ƒ o° 
zagen zij zich weldra door 
dezelve' verlaten. GUADET 
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nattï aïstööa rdë; wijk naar 
BordeauxT maar " de' beide 
factièn waren er meesteres
sen" der opperste ttiagt; hij 
Werd te MèoWtoe bij zijnen 
ouden vader in hechtenis gè-

I «omen, «D naar Bordeaux 
| «ervberd , alwaar zijn hoofd 

4m 17 Julij 1794 onder het 
revolutionnaire slagmes viel. 
•Op de strafplaats wilde hij 
het volk nog aanspreken , 
<Iqch een algemeen trommel-
geslag verstikte zijne stem. 
Zijn val sleepte dien. van zij
nen ongelukkigen vader, van 
rijne moei» eli" van zijnen 
joagsten bröedet1, adjudant-
generaal bij het Moeiel-leger, 
mede, die alle op het scha
vot' het , leven verloren. In 
liberale verzamelingen heeft 
men in deze.laatste tijden, 
verscheidene zijner redevoe
ringen herdrukt. 

^ 6UAGNIH( ALEXANDER)- , in 

1538 te Vèröha geboren, 
Vestigde zich in Polen, al-
waar hij met roem in deoor-
Jogen van Lijfland, Molda-
^é'enz diende; StGiSMUNDüs 
AUGUSTUS verhief hem tot 
«e» adelstand, en benoemde 
yen» tot landvoogd van Vi-
lep*Jt. Hij overleed in 1614 
t e Vracati. Hij is de schrij-
Ver van een zeer zeldzaam en 
*.e" geacht boekwerk, ge
titeld: Sarmatice Europas 
™*fWio, Spiers 1581, 
?n »1; Nog heeft men van 
. e n) : Rerum polonicarum 
icyt°reg, 1584 3 dl." i n 

frankfort; en een Com

pendium cfironicorum.Polo-
nioe; dit uittreksel- maakt 
het l.e dl..uit van het voor
gaande werk. 

? €rUAliBERT ( H E I U G E JOAN-

NES) , stichter der Congre
gatie van Valombrosa was 
van Florence, Behalve mo-
nikeh, ontving hij ook de 
leeken, die het zelfde leven 
leidden als deze, en enkel 
door het gewaad verschil
den, dit is het eerste voor
beeld , dat men leekebroeders 
vindt, die door staat van do 
koor -monniken, welke van 
toen af geestelijken, of in 
staat waren om zulks te Wor
den, onderscheiden waren. 
GÜALBERT legde de eerste 
grondslagen van zijn instituut 
te Camcddoli, en begaf zich 
vervolgens naar Vallomlrosa. 
Hij overleed in 1073 te Pa*-
si'gnano.Men volgt in zijne or
de den regel van den H. BENE-
IMCTUS in deszelfs oorspronke
lijke gestrengheid. Men zie 
zijn löVen, met vele naauwkeu-
righeid beschreven door BLA-
siüs MEIANISIÜS , overste der
zelfde orde, en met breedvoe
rige aantëekeningen door pa
ter CüPEu,«in de Aöla Sanc-
torum in» het licht gegeven. 

e • ' • • • . • • • 

GüALDÖ - PRJÖRATO (GAI.È-
Azzo), té Vicettza j zijne ge
boorteplaats V. in 1678, in 
den ouderdom van 72 Jaren 
overleden, geschiedschrijver 
des keizers , heeft verschei
dene geschiedkundige wér
ken, Op eéne vrij aangename 
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wijze, in het Italiaansch ge
schreven , nagelaten. p e 
voornaamste zijn: \ GescAie» 

> denis der oorlogen van(Men» 
JDIXAND II. en FERMWAXD 
III., van 1630 tot 1640, 
in fol. — 2. Die van de 
frajisahe onlusten, van 1643 
tot, 1654, en vervolgd.^— 3-.? 
Die «ara fiefi ministerie van 
den kardinaal MAZARIN i 
1671, 3-djLn in 12,mo._ 4."? 
Geschiedenis van keizer LEr 
OPOJJD, Venetië, 1670, 3^ 
dl.n m fol. met platen.. Van 
al deze werken wordt het 
laatste, het meeste gezocht. 

GüAtTERUS ! (RUDOLP) 
schoonzqon*van ZWINGMUS, 
te Ztirick, in 1519geboren, 
volgde pp BULLINGBR, en 
overleed in 1586. J\ïen heeft 
van hem Commentariën op den 

..tafbel,, en andere werken. 
Men leest in het woorden-
doek van PIACCIUS, dat GU. 
AiTERüs^e schrijver i s van 
de bijbelvertaling aan VA-
TABMÜS «f WATEBLED t o e„ 
geschreven, maar niets is 
valscher. H e t meest be
kende en zeldzaamste werk 
van dezen schrijver, is «en 

tegen den Paus , onder da. 

fjP^ficemromanumve-

datin ï d . t e aa rderen , 
t l l l d e . o v ? f ^ e w e * e n v a n 
dezen zwingliaan heerscht. 

• GüAMHERÜS of WoUÏE' 
Rirs VAN CHATIIXOJS, te Rijs* 
sel geboren, leefde in hét 
begin dejp 13e eeuw;, hij is 
de schrijver vaneen Latynsch 
dichtstnk's. getiteld Alexan-
drMda of Geschiedenis van 
ALEXAXDER, ülm, 1559> 
in 12.mo hyan 1558, in 4<«> 
in cursijfletters. Sommigen, 
onder anderen VAIERIÜS AN-
PREAS, zeggen, , dat deze 
schrijver bisschop is ge-
weest van Maguelone (deze 
bisschoppelijke stoel is in 
1536 door PAÜZUS ; Hf. naar 
Montpellier verpjaatst) en zij 
noemen hem PHIMPPUS GU-
AliTHERÜS VAN CHATIH.0N , 
inaar GASIMIR OUMN.heeft 
bewezen,' dat hij geen bis
schop is geweest, en dat 
men hem geenszins PHIIHV 
PUS noemde. 

GüARAGNOlO (PHIIIPPÜS), 
in 1596, te MagUanp» in 
den Rerkelijken Staat ge-
boren, bekleedde niet e e r 

eenen leerstoel van Hoogleer
aar voor het Arabisch en 
Chaldeeuwsch, in het Col-
legie Sapientia. De Congre
gatie der propagande maakte 
gebruik van zijne dienst* 
om onder URBANDS VIII»» 
met SEHGIUS RISIÜS een' ge
leerde Maroniter-monnik, 
aartsbisschop van Damasku», 
en PETRUS GOMUS of CO3I.ES-

TINUS VAN DEN E- hEVVVfl» 
MUS , een' Karmeliet, & «• 
Schrift in het Araï>i*<>h te 
vertalen. Deze Bijbel werd 
te Rome, in 1671,i"3dl.n 

http://Co3I.es
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in ïoh ?gedrnkt» Hij had in 
handschrift nagelaten j , eeit 
Arabisch Woordenboek, en 
andere werken, door AXA-: 
MUS in zijne: Apes urbanes 
opgegeven. Hij overleed te 
Rome in 1656, een goed. 
antwoord nalatende' op de op-
werpingèn vatt AHMED-BEN-

vhtü&mï * een' Mahome-
taansch geleerde, 1631, in 
'4M Nog* heeft men van hem 
eens Arabische Spraakkunst'j 
Bome* 1642, in fol. . !-.•• 

GITARIN (PETRUS), een Bè^ 
nediktijner van den H. MAU* 
Rus, te Tronquay, een dorp 
bij Lïonsi in het Bisdom 
Rou'ahen, in 1678 geboren, 
en als "Bibliothecaris vatt 
Saint-Germain-des-Prés, te 
Parijs'f in: 1729 overleden, 
onderwees metócoem jni z jj-< 
ie orde de Grieksché ert He--: 
breenwsche • talen. Hij e vorm* 
<lè kweekelfngen y aan wel
ke hij liefde en eerbied voor 
jninrien * meester wist inte? 
Boezemen. Men heeft Van 
hem: ' l i ° e e n e Hebreeuw-
Bcte Spraakkunst, in het 
«HK 2 dl.iv in 4 . t^ 1724 
f= 1726.t ~ 2.°- eert He* 
{«««wte&J Woordenboek* 
™ . . m e d e in 2 dl.n in4.w 
U e , schrijver had dit werk 
wvoUedig 'gelaten en het
zelve enkel tot letter M.ge* 
*ra8t; maar het is door den 
«eer i,E TOURNOIS voltooid, 
"om GUARIN was een der 
legenstrevers van MASCMJF, 
en^keurde zijn stelsel teil 

•**• ÖEEI/ G 

opziglè van':*de:" HebreeuW» 
éché klinklètters niet goed 
(Zie MASCjcEpji De; abt DE 
ruk BLETTERIE, toenmaals lid 
vari het Oratorium, en leer
ling van MASCLEF 'f antwoord, 
dé hem in, de nieuwe uitga-, 
ve der Spraakkunst van zij
nen meester * te Parijs $ in. 
1730, in 2 dl.n in 12."nO)in 
het licht gegeven. : 
1 ••. ' ' , - ••,'• '•';. "• • ".'•••:•.:" ' Ï ' C , 

>. GUARINI S wiens ware naam 
was GIMRINOÏ uit eene be
roemde familie van Verona 
gesproten, ondernam, na de 
Latijhsche taal te hebben ge
leerd, eene reis naar Ko?i-
stantinopel, om onder CHRY-
sojtoRAS lessen in het Grieksch 
te nemen, kwam vervolgens 
Weder' te Venetië, Florence, 
Verona ett,: Ferrara onder
wijzen. Hij overleed in 1460 -, 
nalatende, behalve een Com-
f endvamgrammatica grceccs 
ab EMM. CrnixsozonA di-
gestee, Ferrara, 1509, in 
8.v°, verschillende Verta
lingen en Aanteekeningen op 
oude. schrijvers. De eene 
zijner zonen BAPTISTA GUA
RINI,' onderwees sedert 33 
jaren, <in 1494, de schoone 
'letteren , te Ferrara. Hij 
heeft • Latynsche gedichten 
in het licht gegeven,, ij/o-
deria, 1496, in fol.: De 
Secta EplcriRl; Be ordine 
dócendi et studendi, Jena, 
1704, in 8.vo Hij was de 
oud-oom van den volgende. 

\ 

^ 
i / i 

GUARINI (JOANNES BAPTIS» 

g 
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TA) » te Ferrara,, den 10 De
cember 1537 gebaren. Het 
waren alstoendeschooneda-; 
gen der letterkunde in Ita
lië, De <*ÜA«INI"S, zijne 
vaaronders, badden daor hun
ne morgen «n hunne schrift 
ten bijgedragen^ om dezelve 
te doen herleven. De ta
lenten van den jongen 4XÜX-
«INI baanden hem den weg 
tot de fortuin. Hij werd se
cretaris van AHTONSÜS I L , ; | 
Hertog vsaFerrara ,<die hem 
verscheiden lasten,aan ver* 
schillende hoven van Europa 
opdroeg. Na den dood van 
dien vorst, ging hij over in 
de dienst van VINCENWÜS VAN 
GONZA<JA, van FEBDÏNANDDE | 
MEDICIS » groot-hertog van 
Toskane'i en Van den hertog 
wan ürbina. Hij overleed te 
Venetië in 1612. Zijne dich
terlijke voortbrengselen* z|jn 
zeer talrijk. Geest* zacht» 
Jhe4d <ea ongedwongenheid 
fcentóèrken dezelve, maar 
•hét natuurlijke en betamelij
ke onttareekt dikwerf aaö 
dezelve. Men kan vooral 
dit verwet doen, aan zijnen 
Pastor fido, Venetië, 1602, 
in 4.l<>, Amsterdam f 1654, 
in 24.mo; EMEVMI, 1678, 
in 2&mo, TOet platen vanLB 
CtBRc., Verona; 1735, en 
Amsterdam* 1736, in 4. 'o ; 
'Gfasffote, :Ï7:63, In 8."vo; 
Partys* 1768, in l2.wo De 
schoonheden van dezen'Her
derszang * hielden de oogen 
van bijna alle lezers, ten op-
zigte van deszelfs gebreken, 
van de langwQIigheden, 

woordspelingen»••, v a t ó e 
denkbeelden, ov«ïdi>«taite 
vergely kingen, koel* kwink
slagen , wellustige sofailde»; 
ringen * daar dezelve vol van 
i s , gesloten. Al z$ne Wer* 
ken, zij n te Vërofia, fei 1737'», 
in 4 dl.«, in 4.to gedrukt. 
Men, heeft verscheidene l e 
vensbeschrijvingen. vanfiüA-
RïNjt, achtereenvolgend ge
schreven door ApósTotQ ZE-
JSO» AowsXANDERGüiRiia, zij
nen zoon.., en door de» ge
leerden BARDOTTI, in zijne 
Verdediging der Ferraresche 
schrijvers. |GUARINI had M>, 
na al zijne kunde fcan zgne» ' 
vader AIEXANDEB te danken» 
die een der geleerdste letter
kundigen van Italië was.j 

RINO) , een Theatijner -mön* 
nik te Medena in 16*4-ge-
toren-, en, 1683 owrjeden* 
was de bouwkunstenaar van 
KABEL-EWMANUEI., hettog 
van ïSavooije ; 'Tttrin bevat 
verscheidene paleizen en 
kerken, volgens zffne teeke* 
niflgen opgerigt. Hetis voor
al ïn de gewijde gehouwen» 
dat hij zijne talenten w 
meeste geoefend h e e f t ^ ^ e n 

ziet de zoodanige te MoM' 
na, Verona, McenWf?* 
zelfs tuiten Italië, te ***< 
salon, te Praag ™ ief"* 
rijs. WeJke» opg^ft W i 
mm o©k gemaakt te*>»eJ.* 
•het ereehter ver af<, « a t *V„* 
bouwkunde de g o ^ « e U S 
der kenners wegdra** ™ minder genie daaBönBOMi. 
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Ki, heeft hij' tte gebreken, 
welke men aan dezen ver
wijt, veel verder gedrevene 
Zijne zamen stellingen zijn 
vol onregelmatig - eigenzin
nig» én zonderlingheden, 
zoowel in de plans, als in 
de verhevenheden en siera
den. Deze kunstenaar had 
voor het overige de beste 
schrijvers over de bouwkun
de beoefend, zoo als VITRU-
VltfS , AlBÉRTI, FOIJJADIO , 
enz.; men kan zich hiervan 
overtuigen bij het lezen zij
ner Burgerlijke bouwkunde, 
een nagelaten werk, te Tit-
Htt in 1747, in fol. in het 
licht gegeven. Hoe heeft 
hij toch met zoo veel licht 
in zijne kunst eenen met den 
goeden smaak zoo zèeÈstri}-
digen weg kunnen inslaan? | 
Nog heeft men van hem ver*- • 
scheidene werken , Zoo over ' 
de bouwkunde * als over de 
wetenBchappe'n en letterkun
de. Meer bijzonderheden 
^langende, kan men raad
plegen Metaorie degli ar-
ttotetH door Miuzu , 2 dl. 
«n de Bibliotheek van Mo-
Mrn d O 0 t T'«ABOSCHl, 3 
m* [Behalve den ,pdst van 
gWoon bouwheer des her-
*°gsrvan Savootje, bekleed-
*• Pater GftiARiNi, nog bij dien vorst, dien; van lector 
**\ de godgeleerdheid en 

Wiskundeé Hjj gaf verschei
dene werken óver deze laat-
*™' wetenschap, en over 
?*en» en over den ïïetnel-
«wt in het licht. Men 

G 

heeft van hem ia Piëta tri-
onfante, een zedelijk blij-
eiridend treurspel ,SÏessina, 
1660, in lfrw, Placita 
philogophica, Pary*, 1665, 
in fol* waarin hij dé dwa
lingen bestrijd, welke men 
in-de scholen onderwees;] > 

GUARNACCI (MABIO), te 
Volterrai in 1701 geboren, 
legde zich met ijver toe op 
de beoefening der schoone 
letteren en der godgeleerd
heid ,'. ontving, den doctora
len hoed' ièFlorencé, Was 
studiemeester van JKAREIJ 
EEZZONICO , later onder den 
naam van CJDEMENS X I I I . , 
tot de Pauselijke waardig-

; heid verheven , werd huis-
prelaat van CLEMENS X I I . , 
•kanonik van den H. JOANNES 
VAN LATERANEN enz. In. 1757 
in zijne geboorteplaats afge
zonderd levende, 'bragt hij 
aldaar eene kostbare Verza
meling van Ëtruskische oud
heden bijeen, waarvan men 
de beschrijving vindt, in, het 
3.e dl. der Werken van Mu-
RATORI. Men heeft van de
zen Prelaat: 1.° Een vervolg 
der ViteB et ffesta Roniano-
rum pontifieum et cardina-
Uum van ALFONSUS CIACO-
NIÜS , op bevel van BENE-
DÏCTUS XIV. ondernomen, en 
tot op het Pauselijk bestuur 
van CLEMENS XII. voortge
zet ; Rome, 1751, 2 ,dl.", 
in fol. — 2.° Eene verzame
ling -van Gedichten onder 
welke men onderscheidt een, 

g 2 
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Vertoog, over de dicAtftimde, 
in Italiaansehe verzen, r— 3,° 
Italiaansehe af komsten, in 
liet Italiaansch,i/J«cca, 1768, 
i2dl.n, /in fol. .Hij voegde er 
een 3.e «11.Mjt* Lucca, 1772Ï 
een; werk door den «schrijver 
der Verhandeling j over de 
eerste inwoners van Italië, 
aan „Pater BARDETTI toege
schreven, gehekeld. PHUIIP-
PUS FERRONI heeft zijne hijh* 
rede in het licht gegeven, 
Florence, 1785, in 4*to De
zelve is'met aanteekenjngen 
verrijkt. De stad Volterru 
heeft, verscheidene verfraair 
jingen aan dien letterkundi
gen eenf ;4er beroemdste van 
Italië ^en 21 Augustus 1785 
overleden, te danken. : 

GUARNERUS; 
MUS. 

Zie IRNE-

GUASCO "(OOTAVÏANÜS^ , te 
Pignerol, J n 1712 geboren' 
vestigde zich gedurende ee» 
nigen tijd te parijs, alwaar , 
hij ..m.efc dé schbone geesten x 
verkeerde -, er eene naauwè 
vriendschap aangtog,met de l 
hoofden der flieuwerwetsche I 
wijsbegeerte* van welke hijee-
nenmag*briefontving,om het 
wenweEvangelieinöwV^-
/««rfiegaan prediken, a l w a a r 
n»J 4e Geschiedenis aan <Ie 
aartshertogen, zonen van MA-
-m %EREsu. onderwees, 
Atfwtfk.toarj,, Doornikt 
^omheerschap 'verschaf te . 

•Hij lieeft u, l,et licht.gege-
v®n •" * - Mitswtationes etc. 
(Geschied- letter- en staat

kundige Verhqhdeiingen), 
•Doornik, 1756, 2 «dl.*n,' in 
12.mo Déze Verhandelingen* 
ten; getale van vier, over 
zéér verschillende onderwer
pen , bevatten, onder eenige 
beuzeJachtige en valsche, on
derscheidene goede aanmer-
kirigen. —f 2° De l'usage 
etCé' (Over liet gebrnih'der 
standbeelden lij de tiudefi)i 
Brussel, 1768, in 4.» met 
platen.; Er .stralen geleerd-' 
heidi v ééne gezonde ceitiek 
en misslagen in^door.V-3i° 
•Eenige ̂  erhandelingetif door 
de akademie van opschriften 
bekroond. —" 4.' Esprit eta 
(Geest der toetten) in hét 
Italiaansch vertaald. -*- 5» 
Histoire etc. (Geschiedenis 
van het Oitomanischerijk)^ 
door' DEMETRIÜS CAMTBMIR̂  
-in bet Italiaansch» -K 6' 
Hekeldichten van ANTIOCHUS 
€ANTIMR,- in-het Fransch 
vertaald, met het leven »an 
dien vorst, als door een bfi« 
wonderend loftedenaar gf* 
schreven, 1750, 2 dl-», f 
12.wo.— 7.° Econome etc. 
{Huishouding des inenseAe* 
lijken levens) /ihhetlransch 
vertaald, 1 7 5 5 / i n ^ . r 
«.* Histoire 'etc, (GescAte-
denis mn Paus CtBMESS 
F. ) , waarvan :1»S het eerste 
boek in 1747 i»'«e akade
mie der opschriften voor as. 
Men bespeurt in bijna al es, 
wat va» hem i s , den vlei* 

jenden en W * j & 3 ' 
van eenen man, die «eë 
keuring dergenen <«J*"£'. 
welke den reem uitdeelen, 
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.va""die* zich; 'mindeiri bezig 
Jioudt,; niet hét onderwerp 

. waarover - toij schrij ft * dan 
meb het gevoelen der lieden, 
wier goedkeuring hij najaagt. 
{Hij: oyerleed te Verona ,* in 
1781 -, • • ten huize van c zijhè 
zuster, 'de gravin BEUNAKDI.] 

r , GüASPBB DüGHET, kwee -
kèliag en zwager van Pous-
SIN i werd té Rome in 1613 
geboren. Zijn smaak • en zijr 
ne begaafdhedeh „vè'p'fc, het 
landschap schilderen ontwik
kelden zich reeds vroegtijdig. 
HQ huurde vies .hyizen- in 
de hoogste- wijke» van Ro-
me, oio. er de natuur te be
oefenen. De jagt, welke, hij 
hartstogtelijk beminde,, bood 
hem plaatsliggingen aan i die 
verrukkend waren. -Zijne 
werken worden voornamelijk 
gezocht, om defzelver, be-

tWondèrenswaardiger vrjjen 
zwier, de zachte oplegging 
der Meuren, hetfrissche 
koloriet, door eene bijzondere 
kunst, om de winden uitte-
drukken, aan de boomblade
ren beweging te geven, en 
om de stonnen en ónweders 
voortestellen* Hij overleed 
«e Rome in 1675,, 

GÜASTO. — Zie AVAWKS 
VatPONSBS o,')» . ' 

^ATB«oziN, wiens warfe 
naam ^as QUAUBTEMOTZIN ; 
i e e | en schoonzoon van MON,-
J ^ M A » maakte zich na den 
"ww* van dien vorst, dooc op-

•••>. , ï G 

i:oeriger onderdanen' <MKI het 
lèveri gebragt, meester, van 
het keizerrjyk'üSfe^tcOü Na 
«enigen voorspoed, Virerd hij 
door CoRTjEZé Overwonnen en 
gevangen genomen. De Spaah-
sche< soldaten woedende van 
bij de inneming van Meai-
ca, 4e schatten niet te vin
den r waarmede zij zich ge
vleid', hadden, legden- den. 
gevangene op gïöeij.enjde ko
len , om hem dezeïveie doeft 
ontdekken. CORTEZ ontwel-
digjde hem aan hunne han
den ; maar eenigen tijd daar
na-van verraad* en variaan
houdender opruijjng der Me
xicanen tot den opstand, be
schuldigd , werd hij- veroor
deeld om gewurgd; te wor
den* Dit ten minste is het? 
gene, wat >de meeste ge-
sehiedschïijvers ons- van het 
treurige; uiteinde van SUA-
ÏIMOZIN mededeelen j : in zij
ne brieven spreek* CORTEZ 
geen enkel woord van deze 
treurige gebeurtenis.. Zie 

,CoRTEZ, MONTEZUMA». 

GUAY • TROÜIN ( RËNATCS 
DU) , luitenant-generaal der 
Ffansche zeemagt, cornman-
Üeur der koninklijke en mi
litaire orde van den H Lor 
DEWiJK, en- een. der grootste 
zeehelden zijner eeuw, vvard 
den 10 Juni] 1&73 te Saint' 
Malo- geboren. Zijn vader 
was een rijke koopman dier 
stad en een bekwame zee
man. De jonge GUAY-TKOUIN, 
maakte zijnen„eersten »ee« 

X" 
/ 
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tógt mede in 1689. In 1694 
deed hij eene landing in dé 
rivier1 Lymeric/i, alwaar hij 
eenen brander,' en drie anr 
dere vaartuigen buit maak
t e , en twee Engelsche sche
pen veroverde, welke hij 
met een fregat aantastte, 
waarvan de koning hem het 
opperbevel had toevertrouwd; 
maar: eenigen tijd daarna 
werd hij gevangen genomen, 
en naar Plymouth gevoerd. 
Zijne gevangenschap was van 
geenen langen duur. Wei
nige dagen na zijne terug-
komst, ging hij op de En
gelsche kusten kruisen, al
waar hij twee ooriogssche. 
penf veroverde. I^DEWIJK 
A l v . , zeer te vreden over 
«eze daad, zond hem eenen 
degen. Na eenige andere 
veroveringen, ontmoette hij 
« | 1696, den vrijheer van 
WASSENAAR, later onder-ad
miraal van Holland, met 
üne schepen- eene koopvaar-
«ij vlootbegeIeidende,lever. 
de hem slag j nam het schip, 
waarover hij het bevel voer-
«e, benevens een gedeelte 
derv loorweg. Ten gevol-
tT"Jlt Slecht, gfnghij 
w 1697 van de handefma- f 
nne tot de koninklijke ma-
«neover. De oorlog, over ' 

LI fc« T s c ^enove rwe l -
*e. h,J het bevel voerde. 

«maldeel p VvinkerkenU'i* 

eene Engelsche vloot, doót 
vijf oorlogschepen begeleid, 
wegnam. De koning beloon
de - zijne heldendaden^ door 
brieven van adeldom» in wel
ke er gezegd werd, »dat 
hij meer dan drie honderd 
koopvaardij-, en twintig oor
logsschepen veroverd had." 
Van al zijne tögten is de 
meest bekende de inneming 
van Rio-Janéiro, eene der 
rijkste. volkplantingen van 
Brazilië t in 1711. In elf 
dagen was hij meester der 
plaats en van al de verster
kingen, die-̂ dezelvé omrin
gen; .hét verlies der Portu
gezen bestond uit meer dan 
vijf en twintig milHoenen, 
Na den dood van I«ODEWHK 
XIV. , dacht de Hertog van 
Orléansy die in de Indische 
maatschappij belang stelde, 
het welgelukken derzelveniet 
beter te kunnen verzekeren, 
dan door zich volgens den 
raad van BÜ GüAY-Tiwunrte 
gedragen. Hij verleende hem 
eenen eer vollen post ia oea 
raad dier maatschappij. We 
krijgsman gaf zeer goede 
raadgevingen aan den vorst, 
zoo wel ten opzigte van het 
algemeene bestuur als ten 
opzigte van het bijzondere, 
hetwelk men nooit meet ver-

waarloozen. LODEWWK. A V . 
van de diensten van vv GUAY-
TROUIN onderrigt» benoemde 
hem in 1728 tot Comman
deur der orde van den tt-
LoDEWUK, en tot J«»*enJT" 
generaal* Hij vertrouwde hem 
in 1731, het bevel töe over 
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tetr wüaï&efy bestemd, om 
dea roem dep FraB3che> na
tie kt den Levant en in de 
geheele Mtddellandsehezee 
te hand/haven. Do .GqAï-
TabiriHt, kwam in 173& zij
ne., kwpbaan in Pdnjs ein* 
öigen. Zijne memoden zijn 
fc 1740, te jPdsHjf*» in4.«>, 
door de zorg: van den Heee 
séiA GARBË, zijnen neef, 
dia dezelve van 1715 af, met 
welk jaar »u GirAï-ÏRotiiBj 
dezelve geëindigd had, ver
volgde* Men bad er vroeger 
«ene uitgave in 12,nw> van 
geleverd, in welke men al
les had uitgelaten of veran
derd, wat met de Holland* 
«che betrekkingen overdre
ven of strijdig scheen. 

GtïAZÜZI of GÜAZZO (STÉ-
KÏANUS) , een Italiaansche 
achoone geest > en secreta
ris der. Hertogin van Man-
*wa» was van Casal, en 
«verleed, te Pavia in 1563. 
Men heeft van hem: K° 
Gediéhten. —, 2.a Eene ver
handeling in het Italiaansch 
ten titel voerendes 'hè ciU-
ie conversazione, Brescia, 
*574, in 4.to — 3.6 DialogU. 
piacevoli, Venetië, 1586, 
Mi 4.«> Dezelve maakten 
veel opgang in haren tijd. 

^OAZJ» of GUAZZSO (MAR-
Cus), te Padtiageboren,on* 
verscheidde zich zoo wel in 
«e Wapenen als in de letteren, 
«« «Verleed in 1556. Zijne | 
Weïfceti aan: 1.° Geschiedenis 

G 

1547, m:l2.w>^2.«Gé~ 
sehiedenis'vak mynen< tyd^, 
155S, in M. T-^S.?Beknep» 
te geschiedenis van denoov* 
iog der TnrAen met dé Ve* 
netianèn, in 8.v» -*» 4. - Ver
schillende Gedichten, onder, 
anderen, AsTotp» Botuoso, 
Venetië* 1523, i» 4.» Al-
deze, werken."zijn ifl het I(a-
liaanseh gesebreven» 

•f GBDKÏ BE BA- BftËKEraas • 
RTE (PAUMIS Pamvpm), eei». 
letterkundige, te Par^s > de», 
& Junij 1738 gebore», wee* 
'reeds in zijne vroegst e jeugd' 
tot de loopbaan der letteien 
medegesïeept, door eene nei
ging, die en zijne familie 
én VoiiTAî B vruchteloos &K 
gënwerkten; -hij bood flee 
FranscheComedie, in dene 
ouderdom van 23 jaren, een / 

'. treurspel aan, CIJÏTEMNES-
TRA genaamd i hetwelk niet 
ten tooneelé werd gevoerd ; 
aan Hüéo den Qroote viel 
geen beter geluk ten deel, 
en ComoiiANU», hetwelkhenv 
gelukte in 1776 ten tooneeïe 
te doen voeren,- onderging 
eene volkomene nederlaag. 
GUBIK ging niet te min voort, : 
de letterkunde te beoefenen, 
en overleed te Party's 9 den. 
26 Februari 1812. Men heeft 
van hem eên \ treurspel» fr°' 
L&tJiarius enWatf'rade, Gene* 
ve, 1767, in 8.va—<2>*Au& 
münes etc. (Aan de sehim 
van LooEWiiK XV, en der 
groote mannen, die mde* 

r * : ' • ' • • • : • ••'• ' - • :' / . 
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mn bestuu f geleefd hebben); 
ïweebrnggen, 1776, 3'dl.* 
yi_ 8.vo _ 3,o, Qraves et6> 

(Ernstige, overwegingen aver 
de goede zeden:,- door broe
der PAUJUVS peenKluizenaar 
van de, oeDers der Seinë), 
Parijs, 1779v in 12.roo, en 
1806, 2 dl.n in g.vo m e t 
eénen nieuwen .titel. ~- 4,° 
$WPM®ent.etes{Bijlagetot 
de wijze>om dè geschiedenis 
te schrijven), Kehï, 1784, 
yv 12.mo - _ 5.o Eggai ^ 

(.Proeve over de geschiede* 
nts der ftaafsvergaderingen 
van Rome, der algemeene 
Maten van Frankrijk, en 
van het parlement van En
geland), Parijs, 1789, 3 

inent etc. {Bijlage tof het 
maatschappelijk verdrag), 
ib. 1790^ in 12,mo — 70 
Astronomie (Sterrekunde), 
een dichtstuk in 3 gezan-" 
gen, Anxerre, 1800, in 
S.vo; nieuwe uitgave j n 4 

o. , - ; «, Laconqvêteetc. 
jiL J*eHnZ mn Napels door KAREL vm.), PZ 

«H heeft ï n handschrift na- ' 

staan. Men heeft hem de 

• Ö Ü E , 

drames etc, (Ovêr.ieUoneeb 
en blijspelen vanBsAUMAB. 
CHAls Ï en over de beoordee
lingen, die men van dezelve 
heef t in het licht gegeven). 
Zijne weduwe heeft eene he-
vensschets van Girom DE 

•ZA BBEMMLLERIE, Parijs, 
1812, in 8;Yo in, het licht 
gegeven. DUPONT DE -NE-
MOTJKS heeft eene andere in 
den JWERCÜBB,, van fltaart 
1812 laten plaatsen. " 

GÜDVER (Njt pastoor van 
Saint-Pierre-le-Vieux, te 
Laon, vervolgens, omzijne te
genkanting tegen de besluiten 
derkerk, van zijne pastorij be» 
roofd, overleed'den 3 Septem
ber 1737, na zijne beroeping 
op het aanstaande concilie ver
nieuwd en béleedigiogen te
gen debulle Unigenitusinrtin 
testament geplaatst te hebben. 
Hij is de schrijver van de 1." 
Constitutie met aanmerkin
gen en aan tee keningen, rr 2°. 
Entrétiehs etc. (Gesprekken 
over de wonderen vanPARts)* 

<Euvres7tQr{wS: 

8 a n h e t e i m l e v a n w e , ^ ° n ' 
een belangryfc stuk des uit" 
gevers vindt, g e t i t e l d ^ 

GrUÉBRUNT (JoANNES BAP' 
TISTA BÜDES, Graaf van), 
maarschalk van Frankrijk',. en 
lan dvoogd van Auxonne* werd 
op het kasteel van Plessif 
Budes in Bretagne, de»_2. 
Februarij 1602 geboren. Hij 
volbragt zijne eerste krijgs* 
verrigtingen in Bolland, en 
na zich in verschillende ge-
wigtige gelegenheden te heb
ben onderscheiden, weraby 
tot veld-maarschalk benoenia« 
Belast, om het leger uit val' 
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teUfie'MhtsFiatasTic-Gomtê 
te geleiden', ten", einde het
zelve te vereenigen, met 
datgene, waarover de hertog 
van LONGUEVIMJE , aldaar het 
bevel voerde ;< ,kweet hij 
zich met roem van'dien last» 
Hij werd vervolgens naar 
Duitsc^ldhd bij den hertog 
van Weim&r gezonden, na 
wiens dood 'het opperbevel 
aan BANNIER overging. Daar 
deze veldheer met GUÉBRIANT 
niet overeenstemde, zoo gin
gen de zaken , slecht^ en 
net begin .des > Veldtogts' van 
1641 Was zoó ongelukkig r 
dat'zij genoodzaakt waren, 
om van elkander te scheiden. 
Maar; eenigen tijd daarna, 
vloog GUÉBRIANT zijnen me
dedinger te hulp. Deze was 
hierover zoo «eer getroffen ^ 
dat hij , bij zijn overlijden, 
zijne wapen's aan GUÉBRIANT 
maakte, aan dezen- was de
zelfde eer. reeds van wege 
den hertog van Weimar te 
beurt gevallen. In dit zelfde 
jaar 1641 was de Fransche 
veldheer overwinnaar teTTo/-
fenluttel en in den slag van 
Ctopmstal, en in het vol
gende jaar in dien van Vr~ 
fl»«ge»bij Keulen. LAMBOI, 
veldheer der Keizerlijken, 
werd er met MERCI krijgs
gevangen gemaakt. De graaf 
van GUÉBRIANT plukte nieuwe 
«uweren, te Nitig,teKem» 
Pmt hetwelk hij belegerde 
«"innam. LODEWIJK XIII. 
beloonde zijne heldendaden * 
"°°«? den maarschalksstaf van 

< G 

Frankrijk*' Hij' ging voort * 
met» roem te dienen', toen hij: 
in het* beleg van \Botweit» 
een e kleine Z wabische stad , 
doodelijk gewond werd.. Daar 
de belegerden er zich niet' 
aan wilden blootstellen, onï 
stormenderhand te woeden 
ingenomen, zöq gaven zij 
zich over* • i De veldheer liet 
zich in de plaats dragen,en 
gaf er den 7 November 1643 , 
den geest. LE LABOBREÜR 
heeft zijn Leven met -wei? 
nig bevalligheid, doch vrij 
naauwkeurig beschreven; of
schoon hetzelve niet van par
tijdigheid is vrij te pleiten* 

GUEDEVILLE. — Zie GÜEÜ-
DEV1LLE. 

„ GÜEDIER BE SAINT-AUBIM 
(HENDRIK MICHAEII), leeraar 
en: bibliothecaris der Sórbon-
ne't te Gournai-en*Braï', in 
het diocees van Rouanen in 
1695 geboren, overleed in 
1742, na zich door zijne 
deugden en zijne kundighe
den onderscheiden te hebben. 
Hij* verstond het Grieksch , 
het Hebrequwsch, het En
gelsen, het Italiaansch» en 
alle wetenschappen, die tot 
de godgeleerdheid en zede
leer betrekking hebben. Men 
heeft hem te danken:; 1." 
Histoire etc. (GewydeGe
schiedenis der beide verbotii* 
den). 7 dl.n in12.mo* 1741, 
een werk, dat in koloriet, 
zachtheid en schitterenden 
stijl, bn dat van BERRUYER 
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sm au e 
moet onder tfoen; maar dai 
opeene de eenvoudige vec-i 
hevenheïd der gewijde boe» 
ken, waardige wijze geschre
ven is . Het is eene soort 
van overeenstemming van het 
Oude- en Niéuwe Testament, 
verrijk* met wijze overwe
gingen en geleerde verhan
delingen, en door dekennis 
der talen en eene oordeel- i 
kundige critiek bestuurd.-— 
2.? Verscheidene Godgeleer
de Verhandelingen, i a hand* 
schrift. *— 3 ^ Een aantal 
Uitspraken m Gewetensza* 
ken. De schrijver had de* 
zelve opgelost gedurende 14 
jaren, met die wijsheid .wel
de deb jtniddelweg weet te 
behouden, tusschen 4e«ver
drevene gestrengheid en de 
at te groots toegevendheid. 

GDBM.ETTE. — Zie GtlEUI.* 
KISTTE. 

_ * GÜENARD(ANTONIUS), een 
Jesuit, t&DamMn, bij Bour-
™>tit m Lotharingen, den 
U December 1726 geboren. 
m zijne eerste studiën vol-
bragtté^ hebben, ging hij 
MJ de Jesuiten, waar hij 
«Sta* geestvermogens tatvol-, 
^ b e i d hragf, en alwaar 
m «eer eraren in de oude 
talen en i„ de gewijde én 
S ^ f c l e t t e r e n W d ; H« 

'3SL**gedurende v^ 
dew,ja toe, toendeFran* 
^eakademietotonderweS 

feendheid de volgende vraag 

voorstelde; Waari» heetaat 
de iBijsgeerige geest? De 
Heer GUENARD, dien toen' 
nog geen dertig jaren oud 
was , bood zich alsmede» 
dinger aan, en behaalde den 
prijs, in de openbare zitting 
van den 25 Augustus 175J5: 
in deze verhandeling, een 
volmaakt voorbeeld van wijs
heid, van goede smaak en 
welsprekendheid, verwijder
de hij zich van het door an
dere vóór hem bekroonde 
schrijvers, gevolgde stelsel, 
wier verhandelingen overla
den met zinnebeelden en fi
guren, ledig aan zakelijke 
beid waren, eneenenzwak-» 
ken en opgeblazen stijl bad
den. GÜENAKB opende eene 
nieuwe loopbaan, en ver* 
diende billijker wijze de lof* 
tuigingen van D' AIEMBEBP 
en Ï A HARPB, die, in zijne 
cours de littèrature deze 
verhandeling een meesterstuk 
noemt. Zie hier hoe in het 
eerste deel, de wijsgeer!* 
ge geest beschreven wordfc 
* Een veelomvattende en 
diepzinnige geest, die de 
zaken in derzelver oorzaken 
en grondbeginselen inziet; 
een van natuur trotsche en 
moedige geest, die het on
waardig acht, om volgens 
anderen te denken; een waar
nemende geest, die overal 
waarheden ontdekt en dezel
ve door eene gedurige otet* 
weging ontwikkelt: zoodanig 
zijn de hoedanigheden van 
de verhevene begaafdheid, om 
te denken, zoodanig zijn «e 
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verhevene' hoedanigheden, 
die de wijsgeerige geest van 
elke andere soort Vant geest 
onderscheiden." Daarna * en 
zich op de woorden van den-
heiligen Apostel. PAULUS be
roepende: Non plu» sapere 
qmm oportei Mp&re^ zegt 
hij: » Welke zijn datl in het 
stuk van godsdienst, _de 
grenspalen binnen welke zich 
dé Wijsgeerige geest moet 
opgesloten houden? Het is 
gemakkelij k zulks te zegt 
gen: de natuur zelve waar-
schouwt hem élken bogenblik 
van zijne zwakheid, en toont 
hem iö dit opzigt de beperkte 
palen van zijn verstand aan. 
Gevoelt hij niet eiken oogen-
blik, dat, indien hij te ver 
wil vooruit gaan, zijne oogen 
verzwakken, en zijne fakkel 
zich uitdooven ? Het is daar 
dat hij moet stilstaan? het 
geloof laat hem alles toe, 
hetgeen hij kan begrijpen, 
het ontneemt hem niet dan 
de geheimen en de ondoor
dringbare onderwerpen. Moét 
deze Verdeeling de rede ver
bitteren ? De ketenen die 
«nen hem hie* geeft, zijn 
Hgt om te dragen* en moe
ten aan ijdele en ligtzinnige 
geesten te zwaar schijnen. 
Ik zal dus tot dé wijsgeeren 
zeggen; Verzet tl niettegen 
deze geheimen, die de reden 
n*et kan doordringen, legt 
u , *oe, op de onderzoeking 
dier Waarheden die zich la
ten naderen, die zich in ze
ker opzigt laten aanraken 
«i* bevoelen, en die ü voor 

alle arifteïe borg zijn j déze: 
waarheden zijn schitteren
de en gevoelige daden, waar
mede de godsdienst zich ge
heel en al omwikkeld heeft» 
om evenzeer de onbeschaaf
de en vernuftige geesten te 
treffen. Men geeft deze 
daadzaken aan uwe nieuws
gierigheid over, ziedaar de 
grondslagen van de gods
dienst: graaf rondom deze 
grondslagen, tracht dezelve 
te doen wankelen, daal niet 
de fakkel der wijsbegeerte 
tot dezen ouden steen, zoo-
dikwerf door de ongeloovi-
gen verworpen, doch die 
dezelve allen heeft verplet
terd, neder. Maar wan
neer gi j , op eene zekere 
diepte 'komende, de hand 
van den Almagtige zult ge
vonden hebben, die sedert 
den oorsprong der wereld» 
dit gtoot èn prachtig gebouw» 
altijd zelfs door de stormen 
en den stroom der jaren ver
sterkt, ondersteund, staat 
dan eindelijk stil en graaft 
niet door tot in de hel. De 
Wijsbegeerte kan u niet ver» 
der geleiden, zonder u aan 
het dwalen te brengen: gij 
komt in de afgronden van 
het oneindige* zjj moet zich 
hier wel de dogen laten toe
bin den, aanbidden zonder te 
zien, en den wensch mei; 
vertrouwen in de handen van 

. het geloof overgeven» Mog-r 
ten de Wijsgeeren deze wijze 
raadgevingen gevolgd hebben! 
zij zouden ons voor vele on
heilen behoed hebben.'' Ver» 
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metetawijsgeer, v e r l i g t hij, 
waarom wilt gij voorwerpen 
bereiken , die hooger boven 
u verheven zijn , dan de he
mel boven de aarde is?; 
Waartoe dit hoovaardig ver
driet het oneindige niet 'té'. 
kunnen begrijpen? Ditzattdr 
korreltje,, dat ik onder dé 
voeten vertrap,is een^fgrond, 
dien gij niet kunt afpeilen, 
gij zoudt de hoogte ^n de 
diep.te van de oneindige wijs
heid willen weten ? en gij 
zoudt het Wezen dat allé 
wezens in zich bevat willen 
dwingen, ona zich klein ge
noeg te maken , om zich ge
heel e.n al door deze, ter; 
bevatting van een stofdeeltje, 
al te beperkte gedachte te 
doen begrijpen!" Lager ver
heft hij zich aldus tegen den 
hoogmoed der gewaande wijs
begeerte. » Zij verheft zich 
tot opperregter, z e g t h i j , 
God zelven en al zijne be' 
rtimnelyke deugden,'dievan 
den Hemel nederdaalden, 
voor. haren regterstoël da
gende, W11 zij, zoo als de 
Apostel zegt, met de wufte 
grondbeginselen der tegen-
woord«geeeUw,deonzig1ba-
re en bovennatuurlijke ? 0 0 , . 

alle zintuigen wilde doen fat% 
gaan, aan wiskundige regele» 
moeten onderwerpen."; 'Na; 
den verdienden lof dezer 
verhandeling, wachtte, men 
van pater GÜENARD andere 
niet minder belangrijke wer« 

j kon ; maar dit is alles, wat 
men van hem kent. , Het 
gezelschap van JESUS werd 
vervolgens vernietigd} een 
der vrienden van pater, GUE* 
NARD vraagde hem, waarom 
hij na zijne luisterrijke opr 
nemings-rede b§ de acade
mie, thans eene stilte in 
acht nam, ƒ waarover I.AHAR-
PE zelfs verwonderd scheeny 
antwoordde hij J * Ik had mijn 
nachtwaken aah den i roem 
mijner orde toegewijd: deze 
maatschappij thans vernietigd f 
zijnde, is er voor mij geen* 
roem meer te verkrijgen, ifc 
wil een duister en verborgen 
leven leiden." Dit besluit 
was edel en edelmoedig; M 
schijnt echter dat pater GÜE-
NARD van gevoelen veran
derde, en dit wel ten voor» 
deele der godsdienst^ Hij " 
besloot, om de Mneifcfrpedie-
aan te randen, en om te 
dien einde een Werk in ge* 
reedhéid te brengen. M*d-
delerwijl noodzaakte de> om
wenteling den abt GUENARÖ 
om Pary's te verlaten. Hij 
vond eenë schuilplaats bij 
Mevrouw DE BEAÜVEAU-PES-
ARMOISES, die op haar ka
steel Fleville bij N«f9 
woonde, en die hem totnfl* 
ren kapellaan benoemde. iB 

dit kasteel schreef M. %lin§ 
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'Wëier'leggïèg 'de¥ Eneycta-
pedië'; dezelve %aS 'gereed', 
• toéfti het schrikbewind be-
gortden .• was ;i. '-Hé- schrijver 
üchttte ' het vobrzigtig, ónt 
zijn* handschrift t& verbran
den.' Toen men hem defrié-
dedeeling, van .eenigè frag
menten van zijn werk ver
zocht, dat henleeneri dertig* 
jarigen arbeid gekost had, 
antwoordde hij enkel door 
tranen "en" zuchten. Met on
derscheidene •' kundigheden , 
Vèréenigde dé abt GUENARD> 
«ene blakende en opregte 

• godsvrucht..? Hij hadhétgé-
«loegéïi niet?-, «in de herstel
ling «Van -de orde te zietjv 
aan welke hij zijne deugden 
en zijne' kunde .té 'danken, 
en'4ïè hi) zöo-zeér betreurd 
had. -Hij ïóverleéd in Het 
"begin) vaï&1806> in déii ou
derdom ' v a ^ ^ • : 

• " - • • "•'• ' \ « v . i ' >••••..:•••'.,.;.•• •*:• , i 

" GUENEBAUD (JOANNES) ,'% een 
geneesheer^ ypüDijon iÈ be
kend door * een zonderling 

'Werk, te» titel voerende: 
"fje Réveil;$tc (HeP ontv)W~ 
ken van CjawboirAXt vorst 
der Waeièrs, Druïden Rel« 
ten), Dijón, I621y in 4. t 0: 
dit is de : verklaring van één 
*gedenkteefcen betrekkelijk de 
godsdienst der Galliërs, het
welk hij in zijnen wijnberg, 
«ad gevondene Deze schrijd 
v « overleed" in 1630. 

'V'';. : ! " J ';:'•'•', ' • ••;' ' , 

r ' : ' *' GUÉNÉB ( ANTONWJS ) , 
fcanonik van Amiens, en abt 
•^onimendatarius van Oroy, 
ln. het.bisdomjBfl?^e*,wér(l 

W Eiqmpeséen Ï23 Nov«m* 
her'171"7 geboren, c iHij .voLr 
bragt zijne studiën met roem 
te Parys i en verdiende bij da 
Universiteit dier 'stad te wor* 
den aangenomen, en verkreeg 
korf; daarna* den leerstoel der 
r%etèricd in het Collegie van 
P-lessigf.:eenèn leerstoel, die 
toornden' beroemden RoiiaN 
was bekleed geweest. De aht 
GÜENÉE^in zijn voetspoor tre
dende , beijverde -zich zijne 
leerlingen; eerbied en lief
de; voor' de Godsdienst in-
•teboezemen, terwijl hij te
vens smaak voor d* e. letteren 
bij hen deed ontwaken. J>Ja 
•dien post gedurende twintig 
jaren met ijver'en roem te 
hébben bekleed, verkreeg.hif 
dé» titel van emeritus, en 
bepaalde al zijne studiën tot 
de Godsdienst. Hij was het 
Grieksch" en Hebreeuwsch 
volkomen meester, hij.wil" 
de bok verschillende leven
de talen leeren; ten'einde 
dé werken, die de Gods* 
dienst * hadden aangerand of 
verdedigd, des te beter'te 
tkerirten; hij legde zich toeop 
het Engelsch, Hoögduitscn 
en Italiaansch, deed onder
scheidene reizen, door de 
landen, waar die talen wor
den " gesproken'j fen vertolkte 
onderscheidene "werken in 
hetFransch. Zijne .werken 
.verwierven hem weldra het 
aanzien, hetwelk'hij ver
diende. De bisschop Ivan 
Amietts, de deugdzame I A 
MÓTTË 'gaf hem een dom-
hëërschap in zijne hoofdkerk 



510 GUE, 

en Aagróot-aalmoestentervan 
Ëmnkrijk, de kardinaal DE 
tA RocflE-AiivïoN, verbond 
Item aan de kapel van, Ver-
sailles. Hij. werd eervol 
vermeld door de vergadering 
der geestelijkheid van 1775 
en 1780 § en ia 1778 in de 
akademie dër opschriften m 
whoone -letteren opgenomen» 
jjKor* daarna» met den ; abt 
MARU tot tweeden onder-
Wijzer der kinderen van den 
«raaf van Artois benoemd, 
leefde hij aan hefc hof ernaar 
hij leefde er als in de af» 
zondering, zijnen geheeïen 
tgd tusschen de pligten van 
fijnen p̂ost en de stadie ver-

/deelende. Toen de omwen
teling de vervolging over ger 
«eet xffrankryk kwam ver
spreide», begaf de abtGüÉi 
NEE zich naar de nabijheid 
vaa Fontaineblèau, alwaar 
lm eett landgoed j»cht vrucht
baar te maken, hetwelk hij 
aldaar^ gekocht had; maar 
^aar zijne onderneming niet 

Montaxiiebhau, alwaar hii, 
zonder het verdriet, dat hem 
* « » * i p dood van z i S 
vrxead, den abt MARIA ver
h a k t e , v«j gerSt zou 
J^bhen kunnen I e W &£ 
hH vfn

6lleeIen. < r o o s t stelde m voortaan in ziim> „„,,„ 
dienstige enflerwe?pTngTt 

ken v ! ? e i l m ' D e wer! «en Tan «fezen Svètioi». geestelijke ^ n : 1 . o ^ f £ » 

Godsdienst 9lemzen door de 
bekeering en Aet aposto
laat van den ff, PAVIUS), 
Parijs, 1754,-In 12.mo il 
2.P Qbservatiang etc» {Aan
merkingen, op de geschiede
nis en de bewijzen der ver
rijzenis vanJ* C*), ib 1757 > 
in 12»moA -JDeze heide wer
ken zijn uit het Engélsch 
vertaald, heteerste yanSEEÖ, 
en het tweede van den rid
der WEST.,"-*.. 3.o JËene 
uitgave van het geschrift van 
^HERIOCK tegen VVOOWTON» 
•door IIEMOINB vertaald, on
der den titel van: hes té» 
fooins etc. (De getuigen, der 
opstanding wn 3, C vol
gens de regelendertegtsge-
leerdheid onderzoekt) 9VÏ^Qt 
Deze drie schriften zijn in 
1821 gezamenlijk uitgegeven» 
r - 4*°-fiettres etc* {Brie
ven vaneenige Portugetche, 
Hoogduitsch en PoolscM 
Joden aan den,AeerJ>iï¥oi>-
TAlBB)>m9, l,dl,in8.vo 
het werk' is later tot vier 
ideelen gebfagt, en heefteen 
aantal uitgaven gehad j deze " 
ibrieven genoten een volmaakt 
gunstig onthaal» en hebben 
sedert dien tijd niet opgehon-

i «den , als een der beste wer
ken te worden beschouwd, 
stegen de: wijsbegeerte van 
VOMVUHE gerigt. De schrij
ver ontwikkelt in hetzeira 
vele geleerdheid, zijn* be
wijzen zijn bondig eii onge
dwongen, en," de critie* 
soheapzinnig. Hij bedient 
aich tegen VOLTAIBE van bet 
•*>«».<._ J >: I . _ ann P P . -w»I»enjlex&oh*ïtó» *» Se" 
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dticht In dó handen van den 
w$jsgeer ymüerneij, en hij 
loet zulks met het grootste 
voordeel. Hij zwaait hem 
vleijendelöfréden: toe, waar
in de hoerterij zoodanig is 
ingeweyen, dat hét onmoge
lijk i s , 5 om ér zich over te 
telgen. Ook kon VO&TAIRE, 
in eene soort van schermiit* 
selingoverwonnen, waarin hQ 
nog geenen gelijke had ge* 
vonden, zich «iet onthouden 
om der verdienste en .he-
gaafdheid van zijnen tegen
strever yregt te doen weder* 
varene «De jóodsche secre* 
taris , schreef hij aan D* AIEM-
BERT , is niet zonder geest 
en- kunden maar hij is zoo 
boosaardig als een aap; vein
zendedehand 4e kussen., 
bijt mj tót bloedens toe," 
tiö las ihide akademie den ; 
4 Mei 177&ireene Verhak 
4eling over Jndeti voor» mét 
oogmeek, om te wederleg
gen, hetgenewat VOI/TAIKE» 
en «serscheiden andere schrij
vers -over de onvruchtbaar
heid van Jtodea gezegd héb
ben.» ten einde daardoor de 
geloofwaardigheid ^der ge* 
wijde boeken te vérzwakken 5 
deze verhandeling werdwel
dra door drie andere gevolgd, 
waarin dé abt GUENÉE be-
'wajst, dat Judea, tot op 
Keker HADRIANIIS, zoodanig 
a* geweest als God hetzelve 
aa& de Hebreërs beloofd had, 
namelijk een vruchtbaar land , 
«n dat, indien hetzelve te
genwoordig veranderd* i s j 
***» de tegenwoordige on* 

vruchtbaarheid <enk«l moeit 
toeschrijven, aan -de,vero
vering van OMAR, en aan 
het aorgeloos bestuur der 
Turken* Deze verhandeHar-
gen zijn gedrukt in ,üde 
laatste uitgaven der 'brieven 
van eenige Joden. Op dejze 
wijze werd .al de tijd .al -.dé 
begaafdheden van den; abt 
GUÉNÉE , aan de Verdediging 
der godsdienst toegewijd, 
en hij had het geluk van 
zulks met niet minder goe
den uitslag dan ijver te doen* 

* GUENIK (MARCUBCfcAÜ-
mus), hekend onder den naam 
van Abt van tien II» MAR* 
cus.,•„• werd te Tarbes, in 
1730 geboren. In het semi
narie van Attxerre, onder 
het bisschoppelijk; -bestuur 
van den heer 'ÖE: CAVJMJS, 
opgevoed, zoog bij «ldaar-de 
grondbeginselen in „ >• welke 
die prelaat begunstigde* en 
na zijnen dood begaf hij zich 
naar Holland, alwaar JMj 
zijne studiën ten einde bragt. 
Hij werd vervolgens naar 
Parijs beroepen,, omheto»r 
•zigt der Nouvelle* Ecoléêi/-
wïiques op zich te aeméto» 
Hij werkte aldaar onder den 
naam van Abt nvan 4en fi». 
MAMVS, en toonde Sztch de 
waardige opvolger van zij
nen voorganger, FONTAINH DE 
I,A KOOHES ie t iblad Iwerd 

|| niét gematigderA noch -eer
biediger ten opzigte «randen 
H. Steel» Daar hij voorheen* 
bekwamen godgeleerde werd 
gehfludenyaoo herzagen Gauu-
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MN, MAUKTROT Jen de" abt 
M B Ï , < de theologische arti* 
kelen. GUENIN hadhetop'zigt 
over de Nouvelle* Eeclési* 
aaiigues, tot ia .1793. Op 
dit npodipttige ^tijdstip was 
de partij van gevoelen,niet
tegenstaande dit blad, de 
burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid verdedigd, en 
,alle nieuwigheden toegejuicht 
JiaS, dat ;het voorzigtig was, 
optehouden hetzelve in de 
hoofdsia<T te drukken. Tot 
stapelplaats werd Utrecht 
verkozen , alwaar de abt Mou-
TON, hetzelve in denzelfden 
geest en in hetzelfde for» 
«naat in het licht deed ver
schijnen^ èn hetzelve tot aan 
zijnen dood, in 1803 voor
gevallen, bestuurde. De 
Nouv&lles Ecclèsiasliqucs 
hielden met hem óp. Toen 
de tijden kalmer waren ge
worden, werkte GUENIN aan 
de AnnaU* de la Religiën 
{Jaarloeken der Godsdienst), 
die biJDESBois gedrukt wer
den , en die in alles waar
dig, waren, de Nouvelles 
optevolgen. Het schijnt dat 
«ij geen priester was, of dat 
AiJ.opzijn hoogst enkel het 
«ubdiakonaatohtvangenheeft. 

«en 12 April 1807. 

', GüÉRARD ( D , R R y 

*en benedikt|Jner vandènH 
' M 4 Ü R t i s , ; i n I 6 4 1 , t e K ; 
^ « g e b o r e n , w^erdTaar 
Mournay en Bressé ver. 
bannen, wijl hij deel had , 

aan het werk tent ti« j 

tel. voerende: "VMM cotii-
mendatttir&ï , en wist zich 
zijne ballingschap te nutte» 
te maken. Met zorg spoorde* 
hij de oude handschriften na; 
hij had hetgeluk het werk van 
denH.sAüGUswsosi tegen 
JULIANUS' te vinden, ten ti-* 
tel voerende: Opus inperi 
fectum, waarvan men toen-
maals slechts twee exempla
ren in Europa kende. Hij; 
zond helzelve aan de uitga* 
vers der werken van dien 
kerkvader j met welfce hij 
vóór zijne ballingschap ge
arbeid had. Van Ambournajf 
werd dom GÉRARD , naarifé-
camp, en vervolgens • naar 
Bananen gezonden, alwaar 
hij in 1715 overleed, < Mett 
heeft van hem eene Verkor* 

ïii 'ie uitgave de» Bijbels • 
2 dhn inX2.mo, in"1707^in 
het licht gegeven. Dezelve 
bestaat in gemeenzame vra* 
geri en antwoorden,,'met op» 
helderingèn uit de •.#••»»* 
ders en de beste Schriftver* 
klaarders ontleend. Alles is 
niet haauwkeuriginditstuk. 
Men heeft er te Attfteerpen, 
in 3 dLn in 8.v<>, eene La-
tij nsche uitgave met inlei
dende voorrede, van gelevérd* 

* GüERCINO (GlAN FRAN* 
CESCO BARB1ERI DE CENTO bij
genaamd), dusgenoemd, wijt 
hij scheel zag, werd te Ven-
tó bij Bologna, in 1590 ge
boren. Hij schilderde reeds 
in den ouderdom van 8 ja
ren; uit zijne genie put
te hij de eerste gcondbe-
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gïnselen zijher kunst; die 
hjj vervolgens in de school 
der CABRACCIO'S , tot volkö-< 
nienheid bragt, Eene aka-
demie, welke hij in 1616 
oprigtte, deed hem uit alle 
oorden van Europa, een aan
tal kweekelingen verkrijgen. 
De koningin CHRIS-MNA van 
Zweden vereerde hem met 
eëri bezoek', «n gaf hejn de 
band, offiy zeide zij j-diege
ne aanterahen, welke zoo ve» 
k meesterstukken had voort-
ièbragt. De -koning1 vart 
frankrijk bood" 'hem den 
post aan van hoogstdeszelfs 
eersten schilde», maar hij 
verkoos liever een apparte-* 
•ment aaritenemen, in het pa
leis van den hertog van Mo-
den<t.-Hij' verliet nooit zyne 
werkplaats;: zonder door vér-
Scheiden 'schilders vergefcèld 
tè zijn, die hem alss hünhett 
meester volgden, enals<hun« 
«en vader eerbiedigden, ;Gü* 
feftciso hielp hen in hunnen 
nood ntet zijne raadgevingen," 
zijner»invloed en zijn geld; 
zocht j öpregt en beschaafd^ 
liefdadig en godvruchtig,tvas 
hij een voorBeeld zoo wel 
voor de Christenen als vööi? 
de schilders* Hij overleed in 
1667 j zonder gehuwd te zijn 
geweeste Zijne voornaamste 
wexken zijn te Bome, Bo-
%»«, Parma, Piacensa, 
Modena,Reggio enMihne. 
«ij stelde zekere voorwer
pen niet vele waarheid voor; 
»iaar: de naauwkeürigheid, 
«et edele en de nadruk, die > 

*ï« DEEI*. H 

de vrucht van eéneii beza-
digden arbeid zijn, hebben 
hem gewoonlijk ontbroken; 
Deze kunstenaar verkoos zich 
liever aan de natuur overte-
geven, en meer kracht en 
trotschheid in zijne schil
derstukken te brengen, dan 
zijne genie in de kluisters 
der nabootsing optesluiten» 

GUÉRET (JOANNES), een 
Jesuit, had het ongeluk van 
regent der wijsbegeerte van 
den koningsmoorder JOANNES 
CnaTEi. te zijn geweest» Hij 
werd in' hechtenis genomen, 
en in 1595 verbannen, hóe-
wel Cn&rar, bestendiglijk be
tuigd had, dat noch pater 
GUÉRET , noch eenige Jesuit 
het minste deel aan zijne 
misdaad had. . In eenige wer
ken van den tijd wordt pa
ter GUKIÏET QuitaT genoemd. 
Zie CHÉITEÏ. (JOANNES J." 

GUKKKT(GABRIEI.), te Pa
ra;.» in 1641 geboren, werd 
in 1660 als advokaat toege
laten. Hij onderscheidde zich 
aan de balie minder door 
zijne pleitgedingen, dan door 
zijne raadgevingen. Hij over
leed te Parijs in 1688, in 
den ouderdom van 47 jaren, 
verscheidene werken nala
tende: 1.° Le Parnasse etc. 
(öe hervormde Parnassus)» 
•— 2.° La Guerre etc. {De 
oorlog der schrijvers); dit 
is eén vervolg van het voor
gaande werk. GUÉRET was 
verontwaardigd over de let-
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terkundige kuiperij©» en, «sa
menspanningen van zijnen 
tijd, die niets waren in ver
gelijking van diegene, wel* 
ke de onze onteeren» -~ 3«? 
Jinlretiens etc* (Gesprekken 
over 4e frunsel-enüulie-wefc 
tpreïiendheid), met oordeel
kundige overwegingen en 
fintrige lessen doorzaaid.—— 
4.° La Carte ntc. (De hof-
kaart). 1663, in 12,«K>; dit 
is eene geestige, docjh min» 
•der scherpe aljegorie, *dan 
jsijn Hervormde Pamassm, 
-̂ » 5°. La Promenade etc* 
0Xe wandeling van Saint-
Cloudi ofzammsprttken over 
de schrijf vers) * dezelve zijn 
«eer smakelijk gemaakt, —* 
6.° Journal du pglqii(jDag* 
bfad van hei paleis), geza-
«enlijfc met BPPUBAÜ, Dit 
is eene we4;overdachte ver-* 
«ame! in$* de» • foesi«i4en van 
de jjöislewroitéta van Frank-
rtjfk, eerst in 2 dhn in4.to,' 
«n vervolgen» in 2 dÜi" in 
Jpl. in het Ijeht gegeven» 
1737. ~~ 7.é Eene Uitgave, 
der voornaamste besluiten van 
het parlement, door lü PRÊ-
TRE verzameld , e» 4iérdf ukt 
in 1679, met geleerde aan
tekeningen en belangrijke 
stukken vermeerderd. 

. <*DJKKET (LoüfiVVTJIC £ A . 
nnfEt), doctor der Sorfrmne „ 
oud ^ajgemeen vikari« van 
ffhodez, te Part?*geboren, 
en den 9 September 1759, tt 
in den ouderdom van «Q ja- f 

ren averieden, was de BOMV 
van den voorgaande, JEJjj 
heeft zich berucht gemaakt 
door eenige brochures, te 
gunste-van de wederspanni-
gen, tBgen de besluiten der 
kerk , el» der middelen, wel* 
ke zij in het werk stellen, 
om hunnen opstand te 'regt-
vaardigen. Hij had een broe«* 
«ter» pastoor van, de St*Ptot' 
lus kexlsf die in 1773 overleed» 

«e» natuurkundige,,den #0 
November 1C02 tefflmgdfr 
burg gèhjorenj heeft zich be
roemd:.; gemaakt door zijne 
proefnemingen over het Je* 

| dige, én :üsw de uitvinding 
van deJuchtponip, die late* 
•oor: ROSBKT BoyjU3 tot meer 
volkomenheid is gebrast» 
Men heeft ook aan GuiSBictës 
vele andere nuttige werktui
gen te danken, im ajseene 
naattwkeurige sehaalj sm <W 
zwaar-të ^erlnchttébepBleöJ 
twee koperen halfrondei •W* 
lm, d ie , na,er de JuoM ifc 
d r Juentpoirtp uitgetrokken t* 
hebben, vervolgens tegen *& 
kander gehouden, de kraeh« 
dejc/ uamendrukking van <K> 
lucht, zoo duidelijk aanMO-
nen> dat zestien paarden nm 
de andere «ijde trekkende» 
dezelve niet'kunnen schei
den: an behouden derzelver 
naam van, bollen van # W * r 
burg, nwr de plaats i * g j 
utfgevoödénw«rden« «tf^i"»> 
wkéèo gte*m manometeri / 

(*} Een wer/auig, bestemd om de betreUinge» te vin* 
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uit, dié de 'veranderingen 
aan den dampkring aantoo-
nen, alvorens men ' den 
barrometer had uitgedacht. 
Hij deed evenzeer de gewig-
tige ontdekking, die tot een 
aantal, nieuwe proefnemingen 
diende, te . weten i dat een 
ligt ligchaam, door een ari* 
der ligchaam aangetrokken, 
door de Wrijving clectriek ge-; 
maakt, er plotseling doof 
Werd- terug gestooten, het
welk hem deed besluiten, 
dat de tenigkaatsing sterker 
dan de) aantrekkingskracht 
is* GÜEKICKE was niét al
leen een vermaard natuur
kundige, maar ook een uit* 
muntend stérrekundige, en 
de ondetVinding heeft'zijn 
gevoelen bevestigd', dat men* 
de, terugkomst der kometen 
of staarts'terïen kon voorzeg? 
gen. Hij had daarenboven 
voorondersteld , dat de vlak
ken der zon zoo veel planeten 
konden zijn r welker omwen
teling:*, zich in eenen beperk
ten ,• en dit hemelligchaam 
zeer ttabijziïndeh kring zoude 
plaats hebben; maar dit ge
voelen' is enkel nog slechts 
«ene vooronderstelling. GÜÊ" 
RICKE werd tot burgemeestei» 
va» zijne; geboorteplaats be* 
noemd, en verkreeg den titel 
Van raadsheer van den keur-
Vorst vw Brandenburg. Hij 
overleed te Hamburg, in 

H 

1686j in' den. ouderdom van 
84 jaren. Pater GASPAR, 
SCHOTT, met Wien hij in 
briefwisseling was, heeft 
acht brieven van GUERICKE 
in zijne Technica curiosa op
genomen. De belangrijkste 
proefnemingen van dezen na
tuurkundigezijn ronder den 
titel vmM&perimentanova-, 
ut vocanty Magdeburgica, 
de pauco spatio, ah ipso 
auctore perfecUus ëdita «a-
riisque experimentis aucta; 
quibiis acoesserunt certa 
queedam de aê'ris ponder e 
circa terram, de virtutibus 
mundanis et systematemun-
di planetario, sicut et d& 
stellis fisKi» ac spatio Ulo 
immensoia het licht gege* 
ven; Amsterdam, •1672; ia 
fol. GUERICKE had een zoon, 
die zijnen voornaam van O T -
TO .droeg en gjelieiinraad wer4 
van- den eersten koning van 
Fruissen '?• FBËIJEKIK >•!., in 
1701 uitgeroepen* OT*O gaf 
eene verzameling van JBrte-, 
ven in het latijn in het licht, 
ineéneri goeden stijl geschre
ven i en overleed ih.1705. 

GDERIN (WIIXEM)» alge** 
meen advokaafc bij; het parle* 
ment van Pnovetice, werd op 
hetzelfde tijdstip met dien 
post bekleed,' waarin dit hof 
een gestreng besluit tegen de 
Waldensers uitvaardigde. Hij 

ha 
den der uitzet tingen of lierdervingen demafuurlijke lucht, 
°P eene zelfdei plaats, op verschillende tijdstippen. 

V e r t a l e r . 



m GÜE. 
belastte zich met* de* uitvoer 
ring van hetzelve, en kweet 
zich van die taak met eene 
verschrikkelijke naauwgezet-
heid. Men 4elde 22 ver* 
woeste of in asch gelegde 
vlekken. HENDRIK I I . , wiens 
vader deze strafoefèning be
volen had (zie OPPÈ'DE), stond, 
door eene aan zwakke ibe-
sturen gewone wispelturig
heid, aan de verarmde hee». 
ren dier verwoeste dorpen 
toe, om hunne klagten voor. 
het parlement van Parijs te 
brengen. Men zocht misda
den om GuÉniN te doen om
komen, die veroordeeld werd, 
om opgehangen te worden,, 
niet om bovenvermelde straf-
eefeningen, zoo als vele ge-
schiedschrjj vers, en laatste
lijk Voï>TAinE zulks beweerd 
hebben; maar om wersehei* 
dene valtosk&éden-j Ittsterin' 
gen, verradertjen, misbrui
ken en .ongetfouwhedenï in 
het helieer der penningen 
des Aonings én van andere. 
J>artihilïerèn\ en het Ton
nis werd te Pdrijs in 155A 
ten uitvoer gebragt. : In Jus*; 
schen zijn sommige schrij
vers van gevoelen * dat de 
in het vonnis aangehaalde 
redenen slechts een voor* 
wendsel waren, en l dat de 
dood vati GtnÉitiN het werk 
was der geheime voorstan-
ders 4ier «ekfarissen;„:, de 
regtvaardiging van den pré
sident OWÈDE, schijnt hun 
té gelïjkèrtijd die Van dqrt 
advokaat-genéraal te jzijn* n .,. 

(JufetuN. -~ Zie TsNCtN.':' 

: GUÉRIN(FBJVNCISCÜS), hoog-; 
leeraar in het collegie van 
Beaavais, te Pary's, den 29 
Mei 1751 y in/ dien ouderdom 
van 70 jaren overleden, was? 
van; LócIisSy in het fij. dep,* 
Indre et <Loire+ Men heeft 
van hém: 1*° Anndles etcl 
(Jaarboeken vda^TACiwusti 
in het Fransch vertaald),.> 
3 dï.n, in 12»rao. Men vindt? 
te.,veél: kunst, te veel geest,-
te veel overleg; in TACMJÜS , 
én te weinig van :dat'afles» 
in zijnen Franseben vertaler.' 
—• 2,9 EenedVertaling {m 
het Fransen) van TwoüT-jti-". 
vlug, naauwkeurigerénsier-
lijker ;dan die van TACITUS»; 
en die njen met verbeterin
gen heeft herdrukt,, Parij's, 
JBARBOU, 10 dl.», inlü."1^ 

* GüÊBlN DüRoCHEB. 1» 
1731 bij Mfoise, i»*'$orï 
mandye, geboren»begaf zich 
onder de maatschappijleer. 
Jesuiten j waarin hij - bleet-
tot; op de vernietiging «e? 

, orde.; Hij be?at eene diepP: 
i kennife der Oosterschef talen 
' en van dé geschiedschrijvers 

der eerste tijden. Hij ••««*»* 
de in alles, wafczij,Tan,die 

lang verïedene tijdvakken 
verhaalden, een nagebootst 
beeld der daadzaken te ont
dekken, welke men,-IK «f 
H. Schrift leest. Het scheen 
hem vooral toe, dat het tm 

mogelijk, was-, ™& T m i t ' 
hetoogloopende Wereenkom*l 
tusschén de geschiedenis 
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der Egyjpteitaren zoodanig,; 
als mendezelve bij HEROBO» 
TÜS >; MA'NÉTHO enz» aantreft, 
en lusschen die der Hebre-
•ers waar te nemen , waaruit 
hij de afleiding maakte, dat 
de Egyptische priesters, met 
het boek der Hebreè'rs be
kend ^aren geweest, en dat 
•zij op dezen grondslag de 
geschiedenis hunner talrijke 
dynastien hebben gebouwd. 

'Hij. gaf te. dien einde een 
werk in het liebt, getiteld: 

;Histoir& etcAWaregeseMe-
denisider fabelachtige ttf-
de»), 177*; 3 dl.» in 8.vo. 
[Sierlijk herdrukt, met de 
veidedigschriften van den abt 
CHAPEM.E, Parijs en Jïe-
tancon, 1824 »5dl.»in8.vo}.', 
Dit i s slechts het beginvan 
een groot werk, van welks 
voortzetting" hij afzag, om 
aicb geheel, en; al aan het: 
gewetensbestunr toe te wij
den.. Zijn stelsel werd be
streden door VokTAlBE, X>E 
GÜIGNES, ANQUETII,, de abt 

•DÜVOISIN, en verdedigd door 
«ten abt LODEWIJK CHAPELM 
en den abt BONNAUD. 'GUÊ-
WN DU , ROCHEU werd het 
slagtoffer der moordtooneelen 
van 2 September 1792, in 
het seminarie van Saint-Fir-
min. - ~ FaANCISCOS ROBERT 
"̂«KttiNDüRoCHER, zijnbroe- ; 

«er> mede een Jesuil, kwam < 
•niet.hem op dezelfde wijze; 
°nt het leven. Hij had in 
dé missie» van het Oosten 

' |ewbeid en eenen brief aan 
*en aartsbisschop over den 

toestand/ dier' missiën in het 
licht gegeven. "De Biogf. 
Univ. schrijfthemsöok toe: 
ArcUtecturesiegesseu'jpHf-
ma principicty voor dé eerste 
maal in de bijlage** tot de 
Poemata didascaliat Parijs^ 
1813 gedrukt. ; 

, ' ' " . - . . : v V ;'-•• -•-•, .,•"• . '" 

•'' GüÊRIMÈRB (FRANeiSGUS 
ROBIGIION DE i»A),f stalmees-
tèr des konings van Frank* 
ryk, is-de schrijver van twee 
geachte werken: ,1>° Bcole-
etp.. (School der ruiter>ij)\ 
verscheiden malen herdrukt, 
en waarvan de schoonste ui&• 
gave is: van 1733, in fol.^ 
met pi. Dezelve weid' her* 
drukt in 1736, 2dl.n in 8.vo„' 
maar de platen moeten bij 
die det. uitgave- in foKonder> 

'.. doen- ->•*. • 2° Eteniens ^ete* 
(Grondbeginselert der - rijf 
kunst), 2 dl.n ïn 12;mo* De 
schrijver overleed in-1751. 

GüÉROAtD(WlI.I.EM), lëef-
j de in het begin der zestien

de eeuw, en gaf te €aen, 
een niet zeer geleerd Göm-
menturhlm* in het- licht, op 
het aan ^EMÏMUS MAGER toe-
.geschreven werk, met 77 
zeer slechte houtsnêe platen 
versierd» zonder jaartal,.in 
8.vo en in 4* te, ter ondferrig^ 
tingider jonge artsen*Ai >•••, 

GtJERRE* ( M M T I N Ü » ) , te 
Andaye geboren» berucht 
.doop het bedrog vankAiiNAïïk» 
IHJVTHI&5 zjjnèn vriend. Na
dat MAK.HNÜS IttetBEttTRANDJS 

h 3 • ! • . • > . • • • . , . . • • • • • ' • : . : ' • • • • / • ' • 
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DE Kots , uit het vlek Ar* 
tigat, in het diocees vaji I 
Bieux in Languedoc, in den ] 
echt was getreden, en om
trent 10 jaren, met haar ge
leefd had, begaf hij zich 
naar Spanje, vervolgens, 
naar Vlaanderen, alwaar hij 
d«j wapens opnam. Acht ja
ren daarna begaf ARNAÜ£D 
DU Ttnu, zijn vriend, zich 
naar BERTRANDE, en zeide 
haar, dat hij haar echtge
noot was; hij gaf aan deze 
vrouw zoo vele kenteekens 
op» dat zij hem werkelijk 
voor haren echtgenoot aan
nam. Maar in het vervolg 
werd het bedrog ontdekt. JDe 
ware echtgenoot was aange
komen op het tijdstip, dat 
men te Toulotise, in het te 
dien einde hangende proces, 
ging uitspraak doen; DU Trai-
werd in 1560 te Artigat, 
opgehangen en verbrand. (Zie 
Causes céièbres). Deze bui
tengewone gebeurtenis heeft 
vele overwegingen doen ont
staan over de behoedzaam
heid , met Welke men over de 
waarheid of valschbeid der ge
schiedkundige berigten moet 
oordeelen.» Zonder over ver. 
scheidene in onze dagen voor
gevallene zeer vreemde ge
beurtenissen te spreken (zegt 
de b1Sschop van Boulogne^L 
eene Herderlijke Onderlig. 
J ^ v a n i y e r j , diezooVer-

u»"?..',?0 z e e r ««et de waar-
Bchijnlijkheid s tadig X , : 
dat de volgende eeuwen miei! 
te zullen hebben, om dezelve 
*e gelooven, hoe velezeer zon

derlinge, zeer verbazende 
.voorbeelden van gebeurtenis
sen, waarin het valsche veel 
waarschijnlijker is j dan het 
waarachtige , leveren de ver-
vlogene eeuwen niet op ? Wat 
was waarschijnlijker dan de 
logen van den valschen MAR» 
TINÜS GÜERRE, die voor dett 
waren echtgenoot van BÉR-
TRANDEDE ROLS erkend werd, 
door de vier zusters, enden 
oom des ecliïgenoots, door 
de bloedverwanten der vrouw 
en door haar zelve, met zul
ke aannemelijke omstandig
heden , dat zij de régters lan
gen tijd deden weifelen, zelfs 
na de 'aankomst van den wa
ren MARTINUS GÜERRE ? Men 
moet dus de zaken niet naar 
haren schijn of hare waar
schijnlijkheden beoordèelen; 
en indien meri dezen grond
regel in de ongewijdegeschie-
denis moet volgen * des te 
meer in de geschiedenis, wel
ker verhalen door God gewaar
borgd en bekrachtigd zijn. 
[Van 150 getuigen, die ge
hoord werden , waren er veer
tig die THII. voor MABTINUS 
GÜERRE namen, en 60 derf
den geenè uitspraak doen.J 

GüERSANS, of GUERSENS 
(Joiaüs of Svhimvs), een 
dichter en regtsgeleerde, te 
Gisors in Norinandgë,in 154* 
geboren, was advokaat, ver
volgens opperrcgter te Ben-
nefxn Bretagne. Hij over
leed aan de pest in die staa, 
it. 1583. Hij heeft eenige 
ToomeMtlkken en verschil-



G Ü E. $19 

hxdb Gedichten nagelaten» 
eenige in het Latijn, ande
re in bet JTransch.. Dé. Ver
zen van GÜERS.VNS zijn sleeht; 
de toon i het gelaat en de 
ttadrnk* waarmede bij de
zelve uitsprak, leenden; aan 
dezelve eene verdienste, die 
ai) bij het lezen verloren. 

GüESCMN ( B E Ï W B A N D D Ü ) , 
eonnestabel van Jfrankrijh* 
in Bretagne, in .1311' ge
boren, heeft, zich door eene 
mei voorzigtigheid. gepaar-
den heidenmoed onsterfelijk 
gemaalcti, Zijne ouders ver»" 
«trimden op eene verregaan
de wipsè zijn e opvoeding; 
tsaar het voorbeeld van bijna 
al de edelen vart zijnen tijd» 
Jcon hij noeh lezen nofh schrij
ven; Van zijne vroegstejeugd 
«f ̂  ademde bij hijnaJniets 
anders dan gevechten. >Er 
is geen ondeugender jongen 
»p de wereld, zeide z|jne 
moeder; hij is altijd gekwetst 
het aangezigt verscheurd, 
oltyd vechtende ,." overwin
nende of overwonnen." Men 
heeft hem afgeschilderd » met 
eene sterke en dikke gestal
tei breede schouders, ge
spierde armen» Zijne oogen 
Waren klein, maar levendig 
en vol vuur. Zijn gelaat had 
BietsbeyaUigs. »lk benzeef* 
*^"jk» zeide hij nog jong 
*Onje, nimmer zal ik hij 
*f* dames welkom zijn , maar 
^n minste zal ik mi) van 

. vïjanden van mijnen ko» 
ttwg weten te doen vreezen." 

H 

Hij had 'zijne fortuin enkel 
aan zijne genie te danken. 
Reeds in den ouderdom van 
15 jaren, viel hei» in een 
ridderspel t e Renite», gége^ 

; ven» de prijs ten deel.. Hijï 
was er onbekend* en tegen* 
den wil van zijnen vader naar 

[. toegegaan, na het paard van 
eenen molenaar te hebben» 
geleend. Vun dat tijdstip a£ 

[ hield hij niet op de wapen» 
te voeren, en altijd met het 

| beste gevolg. Via dennood-
• lottigen slag van\-JPoitier»^ 
> in 1 3 ^ , gedurende" de gevan» 

sehap van koning JGANNES, 
t kwam hij KAREI,* oudsten 
: aoon van dien vorst, en regent 

des rijks, te hulp. Melu» 
gaf zich over, de rivier dê 

| Seiaewerd vrij ^verscheidene 
plaatsen onderwierpen zich*-

\ KAKEI* V . , in: 1364, zijnee 
vader opgevolgd zijnde, be* 
loonde zijne diensten , zou alö 
dezelve zulks verdienden^ 
en" werd er nog des te beter 
voor gediend* Daar »u Gncs-
CLIN hulp had toegebragt aan 
HENDRIK, graaf van J?ram* 
tornare, die den titel van 
koning van- KastHhë* had 
aangenomen,, tegen PETRUS 
den wteeder bezitter van dat 
koningrijk* zoo maakte hij 
verscheiden overwinningen 
op dien vo*st> beroofde hen» 
van de kroon, en verzeker-* 
dfrdezelve-aatt HENDRIK. De* 
ze vorst gaf hem 100,000 
gouden kroonen, met den ti
tel vsnconneftabel van Kas* 
tiliè'i BKUTRAND keerde wel» 

h 4 
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dra naar Frankrijk terug, 
om zijn vaderland tegen -.En
geland te verdedigen. Dé 
Ëngelschen, vroeger,, zegevie
rend in alle gevechten „wer
den overal geslagen. Du GUBS» 
CLIN rconnestabel Van Frank-, 
rijk geworden, (Zie STEPHA-
NUS) , viel. in het land van 
Maine en Anfou, de En-
gelsche Jegerbönden in de 
zijde, versloeg dezelve na 
elkander, en maakte eigen
handig den generaal GRAND-
SONkrijgsgevangen. Hijbragt 
Poitou en Saintonge, ony 
der de gehoorzaamheid van 
Frankrijk.. Er bleef aan de 
Engelschen niet anders over 
dan Bordeaux ,Calaig,Vher-
toiirg, Brest m Bayonne. 
De connestabel overleed te 
midden zijner zegepralen , 
voor • Chuteaiineuf-de-Ran* 
fn, in 1380. Hij werd te 
batni-Denü t n a b i j het graf, 
hetwelk K A R E L F . , VOorZich 
had doen bereiden ybegraven. 
*«n Infc werd wiet dezelfde 
piegtighedengedragen.alsdat 
der vorsten. Afscheidnemen
de van de oude veldheeren.;. 
die hem gedurende 40 jaren 
gevogd waren, bad hen J 
^MOLiN,van niet te ver-
S«*en hefg«ne, wat hij hun 

oorjog inogfen voeren ,u 

Xit Um te Geschiedenis vm 

dien doorlachfigen veldheer 
in het.Jicht feaf; alsmede 

< Histoire etc. (Geschiedenis 
van BEIITRASD sia GVES-
CLIN) , door GÜYARD DE BER-
vni,E, Pargs ,1767 , 2 di.n 
in 12.mo. ..i;!(i 

GüESLE (JACOBBS DE LA), 
algemeen procureur bij het 
parlement van Bourgandiè', 
in 1612 overleden, had het, 
ongeluk JACOBUS CLEMENT , 
ïn het kabinet van HENDRIK 
I I I , binnen te leiden. Hij 
heeft In het licht gegeven: 
T.° Remontrances (Verma
ningen) , gr. 4. tP —. 2.p Trai
te etc. (Verhandeling over 

ï het graaf schap van Saint* 
Pol), in 4.» — 3*°Réiati-
on ètc. (Belangtijk verhaal 
over het proces, den maar* 
schalfiBM BtROX aangedaan)* 

GÜESNAY (JOANNES BAKTIS-
TA), een jesuit', te AiX in 
Provence geboren, én m 
1658 overleden, heeft in het 
Jicht gegeven: 1.° Annales-
etc. (Jaarboeken van Mar-
seille),. Lyon 1657, in fou 
in het Latijn. Dit is eene 
zonder overleg en zónder 
critiek bijeen gebragte com
pilatie. — 2.° Magdalena 
Massiliensis advena, hyon, 
1643, in 4.ro — 3.° Sane-
tus JOAXSES CASSÏANVS il-
lustratus ,Lyon, 1652 in 4.'° 

GCET (ntr)« — Zie DÜGÜ-
ET. • 

GÜETTABD (JoAmES STE* 
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wiANus)', te Eïkmpés, inl715 
geböreiljWerd bij zijnen groot
vader, een' bekwaam artsenij-
béreider, 'Opgevoed , dié hem 
zeer goede lessen in de na-
tnurlijke historie gaf. Zijne 
kundigheden' deden hem bij 
deakademie van wetenschap
pen opnemen j "en verschaften 
hem den post van kruidkun
dig arts en opziener van het 
kabinet van natuurlijke his
torie van den hertog vanOr-
lèans. Hij overleed den 7 
Januarij 1786. Déze acade-
micus is eéndèreersten, die 
de weerkundige kaarten,; 
Waarin nïén wel gevoelt, dat 
de stelselgeest eene groote 
ïöl speelt, in aanzien heeft 
gebragt. Hij was een der 
eersten, die in 1751 beweer' 
den j dat dè bergen' van Au-
vergne, uitgedoofde' vuur
spuwende bergen- zijn 5 een 
gevoelen door den graaf DE 
KASGOUSE aangerand, én door 
I E GÏUNÜ D'AÜSSI verdedigd. 
(Zie Journ* histi et litt.U 
Fevn 178$, pag. 251é—1 
Aout 1788, pag> 501)* Hij 
had eene naauwe verbïndte-
«is aangegaan met lieden 
eener sekte, welke ëenege
strenge zedeleer predikt, en 
»a« in ssijn uiterlijk en in 
a'.l>ie gesprekken iets gedwon
gens, dat zijnen omgang las-
*'g maakte. DE BUFFON, haalt 
he"> dikwerf aan in de Tijd-
vahhn der natuurs maar 
verscheiden zijner aannier-
k,ngen, zijn op eenë onte
gensprekelijke wijze strijdig 

niet de stelsels van dèriFratt-
scheri iPWNtüèr Men heeft 
hém te danken: I.° Mè- , 
moiresefCé (Verhandelingen \ 
over verschillende gedeelten 
der wetenschappen: en Mn?, 
sten),1768 , en volgende ja
ren, 5 dl.n in 4.to -* 2.° 
Observationa etc, (Waarttë» 
mingen- over de Planeten) i 
1747, 2 dl.n in 12.™» 

GüEÜÜEVILtE (NlCOLAAS) , 
dë zoon van eenen genees
heer van Bouanen, benedik» 
tijner van den 'H* MAURÜS,' 
in 1671, verliet zijne gods
dienst, zijne ordeett Frank* 
rijk, om onafhankelijk in 
Holland te leven, alwaar hij 
in den echt trad en zich te 
's Gravenhage, als schrijver 
nederzette, 'alwaar hij "in 
1721, van >' armoede - over
leed. De voornaamste vruch
ten van de pen dezes afval
ligen zijn: 1.° Esprit etc, 
{Geest der hoven van Eu
ropa), een tijdschrift dat in 
1699, in het iichtverscheen, 
en dat B'AVAÜX liet verbie
den , wql Frankrijk »'er dik
werf in gehoond werd. Na 
het vertrek van dien staats
dienaar , nam de couranten
schrijver zijn werk weder 
op , én zette hefe* voort tot 
het jaar 1710, onder den ti
tel van; Noupelles ete. (Bé-

| rigten van de Europese/ie ho-
w«),door eenen man, die nooit 
de antichambre, noch het 
kabinet van eenen minister 

II had gezien. — 2.° Criliquc 
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<?/<?. {Algemeene critiek van 
den TELEUACHUS)»in 12,™° 
irt, 2, dUn fliet eerste is min
der slecht dan het tweede; 
doch heide verdienen enkel 
gelezen te worden door de
gene, die de buitensporig
heden eener teugellooze ver
beeldingskracht ei» eener op
vliegendheid , zonder eeni» 
gen smaak noch naauwkeUr 
righeid beminnen. — 3.° De 
Utopia (*} van Monus, in 
12.mo* langwijlig en plat mt 
het latijn in het Fransch ver
taald» —•'• &° De Vertaling 
(in t het, Fransch) van den 
Lof der zotheid, in I2.m? 
met dezelfde gebreken als 
het voorgaande behebt. r -
5.° Die der verscheidenheid 
der -wetenschappen van 
Agrippa* 3 dl.n in 12. mo 
—« -6.» Die der Blijspelen 
van P14AUTUS, met aanmer
kingen f 10 dl.n in l2,mo 
De stijl des vertalers is kwij
nend * hoogdravend, plat, 
yol visehteven taal» vuil, en 
in alles hetgemeenstegraauw 
waardige De aanmerkingen 
zyn niet veel beter, dezelve 
%%\x in staat, om zelfs den 
lezer te vervelen, die bet 
lezen van platte zojteroijén 
«nsehandel$jkheden het mees
te gewoon is. — 7.° Qe-
tcAiedhundige atlas, 7 dl," 
in fol», door honger en dorst 
met even zoo vele onnaauw-

keurigheid sis overhaasting 
bij elkander gecompileerd. 

GueüiETTE (THOMAS SI«* 
MON), advokaat bij het par* 
lement, en substituut van 
den procureur; des konings , 
bij de regtbank het Chate*! 
lety werd te Parijs, in 1683 
geboren, en overleed als de* 
ken des genoótschaps in 1766. 
Hij is de schrijver van ver
scheidene romans, die hem 
genoegzaam niet overleefd 
hebben,zoo als da Duizend 
en pen kwartier aurs,;,;-3 
dl,n in 12.»oj de Sultane» 
van GuzAttAm, 3 dl.n in 
12.moj <je vruchten eenefr 
pen, die zich meer bezig 
hield, om den smaak der 
beuzelachtige en werkelooze 
lieden,.dan het nut vanden 
verlichten en oordeelkundig 
gen lezer te raadplegen. HIJ 
hëéft verscheidene stukken 
aan het, Jtaliaansch tooneel 
geleverd, en het opzigt der 
uitgave van eönige werken 
gehad. 

GÜEVABA (ANTOJVIÜS DE)* 
Bisschop van Mondonedo* 
werd in het kleine gewest 
van Alava geboren, en aaa 
het hof der koningin IsABEii-
LA van Kastilië opgevoed, 
JVa' den dood dier vorstin 
ging hg in de orde van dert 
H. FEANCÏSCUS, en onder-

'JbtJÏS 1 , e i k e , r i a n < J ' /»/«» van denkbeeldig bestuur,naar 
W voorbeeld der republiek vanI>LAro, warinaUe*w** 
«et dlgemoene welzijnf volmaakt wel'geregeld i*. 

V e r t a l e r . 
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scheidde" zich in dezelve 
door zijne godsvrucht en zjj-. 
tie talenten. KABEL V. ver
koos hein tot Hoogstdeszelfs 
gewonen hofprediker, en la* 
ter tot deszelfs- geschied? 
schrijver» Hij overleed, in 
1544. Men heeft van hem: 1.° 
Uurwerk der vorsten 9 of 
het leven van 31ARCIIS AÜ~ 
HBLW8 en MusTim, zijne 
echtgenoote, in 8.vo; een 
romanesk werk, waarin men 
eenig 'zedelijk nut aantreft. 
Hij leverde hetzelve als de 
vertaling van, een Grieksch 
handschrift, hetwelk hij zei-
de, van Florence ontvangen 
te hebben. Vossius beweert 
dat zulks een, eeneh bis-
schop onwaardig bedrog i s ; 
maar dergelijke plaatselijke 
sprookjes zijn zoo algemeen 
en zoo bekend, dat dezelve 
niemand bedriegen, en daar
om niet als eigenlijke logens 
kunnen beschouwd worden» 
-*~ 2.° Gulden Brieven, in 
S.vo - - 3.? Levensbeschrijf 
vingen der Bomeinsche kei
zers*— 4." De Calvarie
berg f 2 AU in 8vo•-*, 5.? 
Over de verachting van het 
hof, in 8.vo 

GüEVARA (A.NTONIUS D E ) , 
Ptioor van St. Migueld'Es-
calada, en aalmoezenier van 
**Hu.m»us I I . , koning van 
opa«/e, was een neef van 
«en voorgaande. Hij verliet 
n e t hof, bm zich aan de 
studie over te geven. Men 
neeft van hem Latijnsche 
wmmentariën OPHABAKÜK, 

en de jpsalmeni'in M°én. 
in fol. met eene Ver&ande*-
ling over het gezag der Vnh 
gata, f ' • -,'•:' • .*;.: ...:,, = 

, * . , i , . . '•, . ' • - , • ' • . , ' ' ' • , 

GüEVARA (ÏJODEWIJK "V;E-
LEZW een Spaapsche top? 
neef- ett romanschrijver, te 
Icija ïn Andalusi'ègeboren# 
in 1646 overleden, heeft 
verscheidene Blijspelen na* 
gelaten, in verschillende 
steden van Spanje gedrukt J 
maar het werk, dat het meesr 
te heeft bijgedragen, om zij* 
nen naam te .verspreiden-» 
is een boertig stuk ï el ©i«r 
blo cojuelo genaamd, dat 
aan I,E -SAGE tot grondslag 
heeft gediend, waarop hij 
zij nen uiable boiteux {H,reu-
pele duivel) gebouwd heeft. 

i De verbeeldingskracht van 
GUÉVARA stelde hem: enkel 
zonderlinge en koddige denk-
beelden voor> Hij drukte 
zelfs den ernstigsten onder
werpen den stempel der vro
lijkheid in : men kan hein 
den LANGENDUK van Spanje 
noemen. [Alvorens als schri|«« 
ver bekend te z^jn, oefende 
GÏIEVARA te Madrid het be
roep van advokaat uit» Toett 
hij op éenen zekeren . dag 
eenen misdadiger Verdedig* 
d e , ontsnapte hem eene boer» 
terij, die de deftigheid der 
regtefs van het stuk btAgt, 
en zijhen Cliënt redde. De 

{irocureur des konings apel-
eerde van het vonnis, en 

liet den advokaat boete be
talen , die alstóen tegen de 
regters en den prokureur 
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pleitte* De zaak werd'Voór 
JPHIMPJPUS IV. gébragt,. aan 
wien GUEVABA het op zulk 
eene koddige wijze verhaal» 
de , dat de koning, zich niet 
kunnende onthouden i < van 
zelf te lageheri, hem de boe-i 
te kwijtschold, en de straf, 
welke de door GUEVABA gé» 
redde misdadiger verdiende, 
in eene verbanning verzacht--
te. Van dat tijdstip af werd 
GUEVARA óflder de schoone 
geesten opgenomen , die hun 
hof bij den koning maakten, 
die zelf een schoone geest 
was.] . "•-. 

* GUFFBÖY^ABMANDUS BE-
JSKDICTUS JQZEP) , in 1740 
te Atrecki geboren, oefen* 
de in 'die stad het beroep 
van advokaatuit, toen hij 
door de Stateh Van Artois 
in 1787 naar Parijs werd 
gezonden. Hij gafreedsinhet 
begin der omwenteling ver
scheidene oproerige schriften 

ï r o o i , h t ' e n w e r d in 1792 dooj het Dep.t van Pas* 
de-Cafais tot de Conventie 

tl?f i g t I , .1
HiJ gafom" 

E ? i - kwn»*3d een•'Wad in ™l^\Rougiff { e e n e kun% 
*»ge letterverzetting van 
GüPFnoï), ot Srankrê'A op 
schildwacht genaamd? in 
cenen even zoo afschuwelij. 
ven HH S t °^ n ^^Seschre, 
Y ' -1-1 z e i d e er onder an-
derenan:* Laat ons de adel. 
W n "Vervellen,, zoo veel 
<te,erger, voor de goeden, I 
« d i e p e r . mogten zijn; da 
^e gmllotine door d e ' h e e . 

| ïe republiek gestadig in wér* 
[ king zij; Frankrijk zal aan 

vijf millioenen inwoners ges 
noeg hebben." Tijdens het 
proces van den qngelukkigen 
LODEWIJKXVI. drukte hij zij
ne stem, in dezer voege uit: 
» Het leven van JLODEVVIJK 
is eene lange aaneenschake
ling van misdaden; de natie 
en de wet maken hetlnijtot 
pligt, om voor den dood, en 
tegen het uitstel te stemmen." 
In 1793 werd hij lid der 
commissie^ van algemeene 
veiligheid. Hij liet het borst
beeld van DESCABTES in het 
Pantheon plaatsen ,. en het-
gene, wat;men in zoodanig 
een man zonderling moét 
vinden, hij vraagde dezelfde 
eer voor de asch van FKNE* 

XON. Het schijnt, dat hij 
omtrent dézen tijd, zijne re-
volutiónnaire dolzinnigheid 
een weinig matigde. ^Hij 
werd door den afvallige CHa« 
LES in der club de Jakóbijnen* 
aangeklaagd y als met het 
aristókratisch vergif besmet. 
Men verweet hem later r ver-
bindtenissen met den mark
graaf van TKAVANBT te onr 
derhouden, en eenen zeke
ren DUMIER, slotenmaker 
van LODEWIJK XVI. ?-te »e" 
schermen. Daarna werd ny 
door ROBESPIEBBE «il «en 
kring der Jakobijnen verdre
ven ; GUFFBOY behield tegen 
dezen dwingeland eenen on-
verzoenbaren haat, en-droeg 
veel bij tot zijnen val* <«a 

den dood van BoB»f^?KE* 
voegde hij zich bVr üe TAerr 



! midoHèrs, en 'hield zich 
I vooral bezig, zijne, ambtge* 
j nooten aanteklagen, en voor-
i namelijk , LEBON , die zijn 
j vriend was ;geweest. Op den 
' 9 Juriij 1797 klaagde Cotf-f 
I CHERi; lid van dètt laad 'der 
| vijf honderden, hem zelven 
j aan | hem beschuldigende, 
' den flobd vari ' RoüGEVitóÈ 
: veroorzaakt, en zijnen zoon,: 

wiens schuldenaar .hij was/, 
! in hechtenis te hebben doen 
j nemen. Hij, was, echter ge-
'I lukkiggenoeg, om. aan de 
! door hem."verdiende straf te 

ontsnappen. , JVa de zitting 
nam "hij de wijk naar zijne 
geboorteplaats,', etk-xéótk den 
•18 BrutüaireM fyarifs .te* 
ruggékomen-, .werd hij t tot 
adjtmct-fihef,, bij het minis-

I terie; van justitie) benoemd:. 
GÜP^EOY,, overleed in 18Q0i 

j Hij heeftjOjiderscheideriere* 
J , yplu,tionnaire:schrifterj:inhet 
| licht gegeven, zoo als : : l.? 

JOffrmde etc. {Offer aande 
I natie), ;1789, in 8.vo — 2.? 
ï Lettiféeiè. (Brief', in.ant-
J wborê':;hjpi! jile beMüpte aaU-

werkingen pap.t denabtiSrÊi 
YES , over de geestelijke 
eoedfiyn)W89, in.-8.vo— 
3.° LeToctin etC'(Be Storm-

• Moh over hëï inMsnst blij' 
I *>en der* nationale garde, 
, *» over het gebruik der 
! g£Q*tel§k$ -goederen, tér 

^etéfftning;van de nationale 
h *Éulfi> 1789,' in 8vo — 
I J ;'. "**«'»«*» efc. iyerftan* 
i «eling 0V(>r fietgene wat de 
i *«*»'£ met .den voomaligen 
f *•*'**• te dóen staaf) ,1792, 

—v WtiMi:' / 5251 * 

' ij™ ;8.vcr5v1.üit dè^:da3en*»des 
schrijvers kan men over den 

i geest oordeelen ^ die in zijne 
• geèchriften- heerscht.ï. 

GüGMEtlVÜNI (DOMINICÜS);» 
; te. Bologna, i n 1655 gebo* 
| r,en, werd door den senaat 
: die hem iii 1686,, het;al^e* ' 

meene opzigt de*;;•;waterferiV 
van dien staat gafi tot hoog* 
leeraar. der wiskunde be,-
ndemd. Vijf jaren later gaf 
hij een werk in* het; licht 
óvefhèt meten der'hopende, 
wateren» , Deze zéerrordek 
lijké verhandeling verschafte, 
hem in 1691 eenen leerstoel 

: «oor de"wateru»eetkiiRSt«., Hij 
' gaf vervolgend Izsgn: groot 

werk in het licht, „over,de / 
Matuur der Rivieren >, in; '.' 
hètwelke hij de eenvoudigste 
denkbeelden der meetkunde, 
wiet 'de: meestzamengestelde, 
natuurkunde, wist Otê  vers 
binden. De akademie van 
wetenschappen" -te- -Parp» , 
had hem in 1696, vóór de 
uitgave van dit geschrift, 
dat voor zijn meesterstuk 
doorgaat, als lid aangeno
men. Deze geleerde eini 
digde zijne loopbaan in 1710. 
Hij had' deel aan J e welda- ^ 
den van LODEWIÏK , XIV., 
dien grooten beschermer.der 
wetenschappen en der ge-, 
leerden: hij bouwde een huis 
voor het geld, dat. deze vorst 
hem had doen geworden, en 
plaatste den naam van zijnen 

• weldoener op den voorgevel. 
Men heeft van hem: 1.°- De 
Verhandelingen Della nufn- ' 

http://in.-8.vo


526; G U G . — G U I . 

ra de "fiümi * waarover wij 
gesproken hebben , en Waar
van de beste uitgave is die 
van Bologna,, 1739, in 4.w, 
met de aanteekeningen van 
MANPBEDr.J-? 3i° De .eóme-
tarum iïattirmëtortv>lG$1* 
ïn 12.W Dit is eennieuw 
stelsel, o ver des taartsterren, 
dat de, natiiur dier zonder* 
linge sterren door BICSCIOI.Ï 
Splendidum.Jenigma,. num-
quant solvendum genaamd, 
niet meer opgehelderd heeft r 
dan de overige. —.-. 3,° De 
Sanguinis natura etcon&ti* 
tutione. Hij was een. even 
zoo'bekwaam arts>• als goede 
wiskunstenaar. -*, d-l-Twee 
Water teeegkundigeBrieven <,, 
oven een .geschil, hetwelk 
hij «ïefc'-PAPiNUS over zijne 
Watetweegkunde r had. AI 
zijne - werken, werden te Gert 
tteve t va. 1119'» in 2 dl.n in 
4,to gedrukte , 

.e Gin» — Zie GUIDO. ' 

<- GÜIAED, een dweeper, die 
onder PHIMPPÜS den Schoonè 
zijne droomèrij en verspreid* 
de» Hij noemde zich de En
gel vawPAiladelphia, waar
van er in het Boekdér Open* 
haring wordt gesproken. Hij 
werd gevangen genomen,en 
antwoordde als ieen uitzift* 
nige. Men veroordeelde hen» 
om verbrandde worden; vol* 
giens sommigen kwam hij toii 
weep verstand;p zwoer zijn* 
dweperij af, en werd irr 
13.1 Gr. m eene naauwe gevan
genis opgesloten f andoren 

dbén hem als een slagtoffer 
zijner hardnekkigheid» op 
het, schavot sterven. 

c / . ' • .i' t . • • . . '^ 

•-• GÜIARD (ANTOMUS),. een 
Benedictijner, vari de congre4 
gatië van.den H. MAORUSJ 
te• Saulieu', ,in het bisdom 
Autunj ÏVL 1692 geboren,., in 

[>' 1760 overleden* ;heeft in het 
licht, gegeven :• , 1*° Entre* 
tien» è/tf. (Gesprekken eener 
dame met haren gewetens* 
bestuurder,, over de mode» 
der eeuu>}ï in l2.mo -*•'%?. 
Kéflexions etc* .{Staatkun* 
dige overweging over hei 
beheer der Benefieten)* •*•* 
3.° Bisserfaiioa etc. (Ver* 
handeling: over de: leloo* 
iiingvoor de missen), 1748» 

I in 8Lvo en 1757* in 12.«*>> 
die aan vele lieden gestreng 

| heeft toegeschenen, wijl dö 
schrijver alles tot de oudheid 
terug brengt, «en regel, die 
vele; redelijk vastgestelde 
dingen zciu omverwerpen. 
Ook heeft de schrijver ge» 
gronde critiëfc ondergaan.;— 
Zie CotaET. Traite des 
Saint» mysierh, JS Hoofd. 

GOIARD. — ZieGüïABDi 

* * GulBAÜO (EÜSTACHIÜS)* 
een oratorlst en bloed ver* 
want van dei* vermaarden 
MASSIMON, bisseh»p var* 
eUrmbnt, te Biéres in 171 * 
geborem Hij vólbragt * P * 
studiën in 'het cöllegie der 
Jesuiten, te Tmimon, en be
haald* ét zwïfe eèam luis-
ter rpen raènv, <&»* deze va* 
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iets. hem wilden overhalen, 
»m in hunne orde te treden, 
waaraan de jonge GiiiBAim 
gaarne in toegestemd zoude» 
hebben , indien een oom, 
waarvan hij afhing, en die. 
een Jansenist was, er zich 
uit al zijne magj; niet tegen 
verzet had. GUIBAU» aan
vaardde dus. het gewaad der 
vaders van het Oratorie, en. 
bekleedde achtereenvolgend 
de leerstoelen van wijsbe
geerte en godgeleerdheid, 
aan de collegien van; Beze
mt '»..: Condom > Maneille y 
Soksom t Jjyoni enz», In 
1780 noodzaakte hem zijne 
gezondheid, om van het on
derwijs af te zien.,.:Hetzij 
dat de Heej: MÉARBEUF maarts* 
bisschop* van Lyön, door 
ecnen tronweloozeri agent > 
in dwaling wasgebragt , ö£ 
dait patervGfjiBAun in de daad 
het vervvijt: van JansenismnS 
vendieride dat men hem deed * 
hij werd ten minste verzocht' 
om'nitïhet diocees te gaan',: 
«n'èegaf ?i<sh naar Marseille, 
öeza maatregel, die, opper» 
vlakkig hard schijnt, wetd 
door de omstandigheden ge-; 
boden; de, kuiperijen dep 
Jansenisten hadden ér aanlei
ding toe gegeven, ënt maak-, 
ten denzelven verschoonbaar, 
in 1792, én toen de kloos-
'««wden vernietigd waren, 
keerde pater GmBAirn we-
dflf naar zijn geboorteland 
terug > alwaar hij in 1794, 
*•» den ouderdom van 83 ja-
**n overleed. . Hg heeft na
gelaten : V ExpHcatian etc. 

(Verklaring va# MtNieu&e 
Testament 9 voornanlelQk ten 
gebruike der collegien)! 785» 
8 dl.« in 4.w — 2.° La MQ-
rale etc* (De. zedekunde- in 
werking, of keuze van ge* 
denhwardige gebeurtenissen 
en leerzame voorvallen}* be? 
vattende Ie Manueletc.(Het 
handboek ,' der t JBransche 

jeugd)* 1787., i n 12jno Hij 
was een der bezorgers van 
het geschied-, letter-, en 
oordeelkundig woordenboek* 
door den, abt BBRRAL in (het 
licht gegeven. • >•.•:•.. 

GUIBEB*, onwettige paus j 
geboortig van Parma, kan.* 
selier van keizer HENDRIK 
FyV, die hem op denAnrtsr 
bisschtfppelijken Stoet van 
Ravë7iria liet plaatsen» en 

'-• iri; :I08O, op den, heiligen 
van Rome + ofschoon 

hij geëxcommuniceerd was;, 
wijl' hijr.de5 kei-k deszèlvên 
geplun'dérd had. » Het zijn 
altijd i 'zegt een geschied
schrijver , lieden van dien, 
Stempel, welke de trotseb-
héid of de wraakzucht van 
de • ;Vórsie» der eeuw tegei» 
de Godsdienst gebruiken, eiï 
tfëlker zij helaas], niet dan 
al te veel onder diegene vin
den, welke de priesterlijke 
zalving ontvangen .hebhen*" 

' Hg 'inam den naam aan va» 
i CLEMENS •. Hl,, * en nta^kt» 
zich gewapenderhand ?mees* 
ter van' Rome* NavdóV o» 

|. tegenspoed ondervonden» «n 
; een ergerlijk leVen geleid te? 

hebben, overleed hij ellen* 

http://hijr.de5
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diglijk in 1100. Deze dood 
doofde de scheuring niet uto 
Het • gebeente van den on-
wettigen paus GÜIBEKT , 
werd , zoodra de vrede aan 
de kerk was teruggegeven, 
opgedolven en in de rivier 
geworpen. •, -1 . 

- GUIBERT, abt van'JVogent, 
onder1 Coucy9 uit eene aan
zienlijke familie van het dio
cees van Beauvais geboren, 
overleed in zijne abdij in 
1124- Zijn leven was geheel 
en al aan de godsvrucht en 
den arbeid toegewijd. Don 
LUCAS D'ACHERY beeft zijne 
werken in 1651 infol. inhet 
licht gegeven.' De voornaam
ste-zijn: 1.° eene Geschiede
nis der eerste kruistogten, 
bekend- onder den titel van 
Gesta Dei per Francos. Men 
vindt er zeldzame en ware 
daadzaken in , met beuzel-
of fabelachtige bijzonderhe
den doormengd. -^ 2.° Trai
te 'dtc. {Verhandeling, over 
de overblijfselen der Heili
gen), in welke hij eenen tand 
van JV C. verwerpt, die in 
de kerk van den heiligen 
MEDARDUS van Soissons be-
Waard..wordt. Alle overblijf
selen van dien aard verdie
nen .ook "werkelijk niet het 
minste geloof. —' 3.° Traite 
etc. {Verhandeling over de 
menschwording), tegen de 
Joden ; en verscheiden ande
re nuttige en zeldzame ver-
handelingen, waarvan men 
eene naauwkeurige lijst.kan 
vinden in het lO.e 'dl. der 

Uistoite littéraire de Fran* 
ce* Iri eenen brief van Gm-
HERT aan den abt SIEGPRIED 
vindt mens deze belangrijke, 
zinsnede over "de wezenlijke 
tegenwoordigheid: « Indien 
de eucharistie slechts eene 
schaduw en een figuur, is ,i 
dan zijn -wij in de schadu
wen der ?oude wet vervallen _» 
ert in schaduwen, die nog 
veel ijdeler sSyn." ? 

GtJiBERT(Apotl.iNüs, graaf 
van), t&Montuuban den 12 
November,. 1743 geboren, 
ging ,:nog zeer jong zijnde,; 
in he$ regement van Auverg-
«e» waarover zijn vader ma
joor was» Hij maakte zjjneft 
eetsten Teldtogtin den oor
log van 1756, en in de drie 
laatste; veldtogten, werd hij 
bij -den staf des legers ge
bruikt^ van welken zijn va-* 
dor totgeneraal*majoor Was 
benoemd. Hij diende ver* 
Volgens in Corsiha ,> en t>n« 
derscheidde zich ia den slag* 
van Eotite-NuaVoi die^dat 
eiland, aan FraUkrijk onder
wierp, r Na achtereenvolgend 
kolonel bij het Corsikaansch 
legioen» en bevelvoerend ko
lonel van het regemept van 
NeustHë te zijn geweest* 
werd hij in 1787 tot rappor
teur van den raad Van oor
log, in 1788 tot veldmaar
schalk en algemeen inspe«;< 
teur der divisie van Arto* 
benoemd, en overleed te ra' 
rüs den 16 Mei 1790- % " 
ne Essai etc. (Proeve van 
legerende), heeft hem on-
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der de schrijvers, die over 
de krijgsverrigtingen hebben 
geschreven, eenen aanzien-
lijfeen rang verworven» Of
schoon er vele denkbeelden 
in voorkomen, die de lieden 
der kunst als gevaarlijk of 
onbruikbaar hebben erkend, 
komen er echter nuttige in-
zigten in voor, die eeneop
merkzame genie verraden» 
VOLTAIRE, aan wien hij dit 
Werk zond, antwoordde hem 
door eenen brief, die een 
der beste losse gedichten van 
dien schrijver is. (ZieJoürn, 
iist» et littér., van Febr. 
1774» bladz. 93). Nog heeft 
men van hem: 1.* drie Treur
spelen, waarin men verhe
venheid, stoutheid en vuur, 
«naar al t e weinig van die 
bekendheid met de-kunst, 
en van die haauwkeurigheid 
des stijls aantreft, zonder 
Welke men geen goed too-
neelkundig werk kali ver
vaardigen. — 2.° Eloge etc» 
(hofrede op CATIXAT, en 
Üofrede op den koning tan 
Pntigsen),' men moet zich 
Verwonderen, vooral in de 
laatste Lofrede, GUIBERT 
°ver den oorlog en deszelfs' 
treurige en nutteloozé over
winningen (want het was niet 
»m verdedigende en noodza
kelijke oorlogen te doen), 
als over eene bron van geluk 
•®* Wem te hooren spreken. 
{"«> erkent alhier de wijs
begeerte niet r welker grond-
«egwselen hij beweert te vol-
g e yt H ^ ha< ï ongetwijfeld 

*J« DEEL. , J 

de dichtregels Vergeten, Wel
ke VoivrAiRE in den door ons 
aangehaalden brief aan hem 
gerigt had: 

Je congus que la guerre est Ie 
premier des arts, 

Et que Ie peintre heureux des 
Bourbons, des Bayards, 

En dictant leurs lecons, était 
digne peut-êtré 

De commander déja dans 1'art 
, don* il' est mattre. 

Mais je vous I'avouerai,, je for-
mai des souhaits 

Póur que eet art si beau ne 
s'exergat jamais.; 

Et qu'enfin 1'équité fit regner 
sur la terre 

L'impraticable paix de 1'abbé 
de Saint-Pierire. 

— 3.° Lettre etc. (Brief 
der nationale vergadering), 
vol valsche en onstaatkundi
ge grondregels , onder den 
naam van den abt RAYNAÏI , 
een bedrog, dat Weldra ont
dekt i s , en dat aan diege
ne verwondering .heeft ver
oorzaakt, welke DE GUIBERT 
boven deze lage middelen 
verheven waanden. — 4.° 
Traite etCm (Verhandeling 
over de openbare mag f), 
waarin men, zoo als in zij
ne overige schriften, onder 
goede zaken, óverdréyene en 
romaneske inzigten aantreft. 
Als rapporteur Van, den raad 
van oorlog, had hij groote
lij ks deel gehad, aan de 
aanmerkelijke veranderingen 
welke die raad in de mili
taire staatsregeling had te 
weeg gebragt. Men be
schouwde hem als de voor
naamste bewerker derzelve, 
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•en!ïfrij werd het voorwerp van 
den haat van al degene, waer 
•belangen , gevoelens of ge
woonten daardoor gedwars
boomd werden. Afliet is ten 

•minste zeker^ dat deze her
vormingen »och genoegzaam' 

-.noodzakelijk, noch genoeg- « 
saaam ̂ voorbereid waren'; wijl • 
deze] we bijna het gèheele leger ;• 
•in opstand bragten. D E GÜI- •. 
JBERT., ••londervorid op «ene f 
wreedewijze deze gemoedsge
stel tehis , toen hij , ofschoon • 
ziek, zich, ter verkiezing>va,n 
afgevaardigden voor de alge-
meene Staten, maarMoulins 
laegeven had,» hij .9 .zoo wel 
van den -kant;des adels als. 
van den burgerstand., de he
vigste tegenkanting onder-, 
vond. He vergeefs wilde hij 
zich door eene memorie regt-
yaardigen.,, waarin hij volks- 'i 
gezinde 'grondbeginselen ont- i 
wikkeldeJI' doch waardoor hij ' 
zich een', hevel o,p den bals 
haalde., om zijnen post van 
rapporteur bij den raad van 
oorlog •öe.dte'r' te leggen. Z<n. 
ne vurige en steeds met het 
denkbeeld van roem geheel 
ingenomene jpiel*. werd er 
zoo diep door gekwetst, dat 
hij er van stierf. In eene 
lange ijlhoofdigheid, die zij, 
nen dood voorafging^ was 
dit gevoelen biijna het eeni-
ge , dat zijne 'verbeeldings^ 
kracht Meen bezig te hou
den; hij herhaalde dikwerf • 
Men zal mij kennen / men. 
zal mj regt doen weder-, 
varen: eene soort van be
roeping op de -nakomeling- J 

•flohaj), Ma «ich weinig over 
<die teruggaande beoordeelin-
.^en bekommert, welker ,-he-
•lang met sdie des voorvyerps 
^vergaat, <en dat in alle. ge
val deszelfs troost niet,tot 
aan gene zijde van het graf 
kan brengen. Hij was- de 
.zoon van JKAREÜ BENEDICTUS 
-Graaf van GIHUBERT, gouver
neur der invaliden,, den 8 
December Ï786 overleden. 

GÜÏBQURS (PETRUS), meer 
tekend onder den naam van 
Pater Ajfssmvs. —• Z*» 
A.NSEÜMUS, ën FoüRNÏ. 

GïIIOOURpINIr of GtlipiiR" 
mm (FRANCISCUS) , werd te. 
Fhrenee, in 1482, uU eene 
addel)ijke en oud? familie 
geboren. Na de regtsgéteerd-
heid te hebben onderwfeizen, 
verscheen hij voor d&balie» 
en niet zulk eenen Juister» 
dat men hem als'afgezant 
naar het hof vanFeRDHSANÖ» 
koning van Arragon, zond. 
Dirie jaren later, te weteft jfik 
1515, namliEo X , he^ïi* 
zijne dienst, en gaf hem het 
bestuur van ModenawKegr 
gio* Naden dood van LEOA>* 
en dien van ADRUNÜS VI.» 
deszelfs opvolger, werdfauic-
CIARBIM, onder CMMENS Vil , 
stadhouder van Bologna', 
doch PAUÏ,US IIÏ ontnam hem 
dien post weder. GOTCCIAB-
BINI verpligt, om naai W™ 
geboorteplaats * * $ * £ £ 
overleed aldaar w W * , ' , ^ 
in het l tal iaanschHik^1 '^ 
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dMtïdffl^orHaam*ie;ge* 
iêurlemweny van1494, -tot 
1532 voorgevallen. Men ver
wijt hem van al te oplettend 
te zijn geweest, om zelfs 
beuzelingen aantevoeren; van 
al te dikwijls schandelijke 
en onregtvaardige» beweeg
gronden toetekennen ; van al 
te zeer voor zQn landtezijn 
ingenomen. De waarheid ge? 
leidt niet altyd zijne pen» 
wannéér hij over % de ï>aus- •'• 
sen en de Franschén spreekt i 
óp welke; hij sofia tij ds " eer 
nigzins;, verbitterd schijnt* 
Hij bezat voor het qverige 
Vele godsdienstig- en regt-
schapenhéid j en was met ĵ ver 
yopjp het nlgemeene. welzijn 
bezield* iKABÈït V . , gaf hem 
bewijzen " eener hg zondere 
achting.' H$ is ook de schrij? 
ver yaa Raadgevingen en: te-
regtieijzingen in ptaatpza]; 
ken, Antwerpen * 1525,in-M0 

GütCCURDIiSI of GuïCIARf 
»ÏÏN (IJODKWYK), neef van den 
voorgaande, liet na: l.^Eene 
Beschrijving der Nederlan
den* in fob 1587,in het ïta-
«aansch en in het Latijn 
1652 , met pi, en verbeterin
gen van REINIER VITELUÜS 
yati Zierikzee.: Dezelve" is 
geleerd en belangrijk* •—2»° 
More di recreazione, 1600 in 
12-mo __ 3,o Yerhaal van 
aanmerkelijke voorvallen in 
Muropa , en bijzonder inde 
Nederlanden, van 1530 tot 
1560, Antwerpen, 1565 in 
*•% il» hetltaliaanschjhet-

.' I 

zelve is 'in het "Latijn ver
taald door PAULUS KERKHO
VEN van Duinkerken, Ant
werpen 1566, in 8.vo Hij 
laakt in dit stuk de belas
tingen van. den hertog van 
ALBA , die er hem met de 
gevangenis voor strafte. De 
gevangene had niettemin vol
komen gelijk, ten minste 
ten opzigte van den tienden 
penning, die eeneongerijm
de en gewelddadige belas
ting , en welligt het eenige 
misbruik van magt was, in 
dezen beroemden landvoogd 
der Nederlanden , geheel, en 
al onverschootibaar. Hij was 
te Florence , in 1523 gebo
ren , en overleed te Antwer
pen in 1589. 

,. GmcHARD (CtAumus DE) , 
Heer van Arandes.enTenatf, 
werd te St.Ramiertin Bugey 
geboren, alwaar hij zich be
roemd maakte, door de stich
ting van het collegie van den 
Li. Geest. Door zijne talenten 
bij den hertog van Savootj'e 
bekend geworden, benoemde 
hem die Vorst tot hoogstdes-
zelfs geschiedschrijver, en 
yérhief hem • vervolgens tot 
de posten van secretaris van 
staat, en groot-referendaris. 
Hij overleed •• in WO?"» na in 
het licht ; te hebben gege
ven eene Vertaling fin het 
Fransch) van Tia?us Livius , 
en een , ondanks den verou> 
derden stijl, belangrijk , en 
door de oudheidkundigen ge
docht werk, getiteld : Fit-

i 2 •• 
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nérailk* "etc. {pykstaatsi» 
en en -verschillende wijzen 
van begraven hij dewtden)? 
in 4rto Lyon , t l 5 8 1 . 

gëestèlij ke-doch ter halaten dei 
Hij -was luitenant-generaal V 
en met verscheidene gezant» 
schappen belast geweest..'.. 

GtJKSHENON .{SAOTEI,), ui-
•vokaat te •Bourgtën'Breïsej 
in 1607 te Maeon' geboren * 
«n in 1664 overleden. Hij is 
èett der minst sierlijke, maar 
der? nteeat oordeelkundige 
«chrajvers- van Üe lï-A eeuw. 
Dó liertog van Savoov/'e , gaf 
•hem den titel van zijnen ge* 

> schiedschrijvérmeteénejaar-
t wedde. Men heeft* van Jrem: 

l.° HfeUire ets. (Heriealo* 
: gischer'gescMedenU' mn^iet 
'iïitis wn, SavWfè), in '&>"• 
I66Ö j Ztyo» , 2 dl.WTriet^lï 
*-~ ' 2.° Eisleiw etc* - (Ge* 
scfiiedems wan'"• Breste en 
Bugef)-, in fel. #^« , > J;650» 
wet platen» Dezelve bevat 
belangrij ke hasporingen; ,_&W 
zeer hoog opklimmen.' ™e" 
heeft er in 1770, eene nieu
we uitgave van geleverd* — 
3.o Bibliotheca Seiumm; 
in 4.ta, 1660J WH***"» 
Verzameling van voordepro-
vincien Bressé -èri Btigey i 
hfflogat belangrijke • ««ten* 
stukken en titels. ' 

Guibl (KAREI, AtEXANDEB) 4 
te Pavia.itt 1650 geboren, 
en te i t a w / * in im«v?> 
leden, wordfrals de hersteller 
van het lierdicht beschouwd. 
De hertog van Parm>ya»* 
CLEANS X I . , de komngï» 
eHBisTïNAvan Zweden,^"* 
ten zijne talenten: **»J? 
maakten gebruik van de*el-

GTJICHE (JüANNES FBtANCÏSi 
«os DE »A) •',' graaf van ..Pa- ! 
tf»c«, heer van Saiat-Géran t 
en maarschalk van Fmnh-
ttjüi uk eene adellijke en 
oude familie gesproten, on? ; 
^erscbeiddezkhtój „.verschil* 
•Jende gelegenheden, - onder 
•de koningen HENDRIK IV en 
;LoDEWnKXHI. Hij hadgroo- , 
lelijks aandeel aan de zaken 
van zijnen 'tijd:, en overleed 
ite Palice in 1632, in den : 
ouderdom van 63 jaren* Hij 
•was de neef van >PHIJMBER* ' 
TÜS DE iiA. GtJioHE,, meester 
der artillerie onder HENDRIK 
I V . , die in den slag van 
•Jvr», viermalen liet losbran- . 
den, alvorens de vijanden 
een enkel kanon hadden kun* 
nen lossen* Door den invloed 
van den bertog van LÜÏNES , 
verkreeg Ï.A GUICHE, dan , 
riïaarschalksstaf. Hij diende 
-met roem in de belegeringen, 
die in 1621 «n 1622, plaats 
hadden. Men beschouwde 
hem als meer<. dapperheid, 
•dan talenten te bezitten, —, 
De kleinzoon van dezen .maar- • 
«chalk, BERNARDUS DE XA 
•GÜICHE, werd bij zijne ge-
fcoorte weggenomen , en aag 
jsich verpligt, om een be-
ïucht proces te voeren , ten 
«inde bij vonnissen van 1663 
•«n 1666, in zijnen staat her
steldté worden. Hij over
leed in 1636,, slechts eeue 
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iet Daar *icfëze vorstin de * 
komst van JACOBÜS I I . , tot 
dert troon vari .Engeland wil
de vieren, belastte'zij hen» 
met de zamen steil ing van 
feet stuk, hetwelk zij oplnti-
zijk_ wilde laten brengend 
GHRÏ'STKNA leverde het denk
beeld tot dit stuk, hetwelk 
zonder een meesterstuk te 
zijn, schoonheden-aanbiedt, 
en voegde- er zelfs éenige 
door haar vervaardigde dicht» 

. regels bij, die niet bet mees*. 
té toegejuicht werden* Dë 
natuur had Guim geenszins 
met de uitwendige voordee» 
len des gelaats- begunstigd ï 
maar zijn&mismaaktheid werd 
door de goede hoedanighe» 
den van zijnen geest, en be
valligheden zijner inborst ver
goed. Hij was een vijand vaft 
net hekeldicht, en de i-ede 
voerde het gebied- in zijne 
gesprekken. Men heeft van 
heitt: ï.° De Eomiliën van 
Ct,mizm XI., zijnen wel
doener, in verzen gevolgd. 
Deze Vertaling is< zeer vrij , 
en moest zulks zijn, om ge
lezen te kunnen worden: de
zelve verscheen in 1712, in 
het licht 2.° Verschei
den Lierdichten, Rome 1704, 
in 4.» , om de zachtheid en 
ongedwongenheid der herij* 
ming zeer op prijs gesteld* 
r - Ö. De Herderszang van 
ENDÏIHION , in 1726 , met zij-

ne levensbeschrijving ^ dóór 
CREspiMBENi, ia l2.mo in 
het licht gegeveR» 

I i 

Cfüroi (ËODEwyic), eenpriês*" 
ter, iri Ï7S0overleden ,,dien
de mèt veel ijver de partij 
dèr convursionarissèn", door 
aan de uitgave derGazette1 

ecclésiastique te arbeiden* 
(Zie ROCHE-JACOBÜS FONTAI-
NBUEÜA-) ért' Werd zelfs de' 
advokaatder-Calvinisten. Hij-
bepleitte hunne zaak met veel*; 
vuur in zijneDial'ogue etcé 
(Zw/ienipraak tiissckew ee» 
nen Bisschop en een* PasA 
foor f over de huwelijken der 
Protestanten) {•• 1775;. een» 
Oppervlakkig en hoogdravend* 
werk, welks drogreden'önt* 
s-luijerd' werden in les Pto<* 
teitanis etc. {de Profes tan* 
ten van kunne aanmatiging 
gen verstoken, door de grond
beginselen en de woorden 
zelfs, van den Pastoor, hun
nen verdediger) ,Iauik ,17*76 
in 12.mo GUHH- schreef eet* 
Vervolg op zijne Zamen-
spraak, dat op eené geesti
ge wijze werd wederlegd," 
door de honderd vragen eens 
Parochiaan*i Luik, 1776, 
in 12.ni» Hét geheele Werk 
van den patroon* der Calvi
nisten, verviel door het vol- ' 
gende geschrift tot liet niet 
terug r La Toléranbe etc. 
(De Christelijke verdraag
zaamheid , tegen o ver de wijs-, 
geerige- verdraagzaamheid 
gesteld, of brieven van eenen
patriot , aan den zoogenaam -
den pastoor, over zijne za-
menspraak, helrekkelijk de 
Protestanten), Freybufg * 
1784, in 12.«»o (Zie LODK-
3 
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WWK XIV. , MoRNAY» SAÜ-
W E B , enz). Nog heeft men 
van GÜIDI: I.° Vues etc. 
(Inzigtèn aan den schrijver 
der bevredigende Brieven, 
voorgesteld)t 1753, in 12.'™ 
— 2.° Lettres etc. (Brieven 
aan den schrijver , van het 
stuk getiteld: La légitimi-
té et Ia nécessité de la lol 
du iSilence), 1759, in 12.«"> 
—3.° Entretiens etc- (Wys-
geerige gesprekken, over de 
Godsdienst), 3 dl.n — 4»° 
Jugement etc. {Gevoelen van 
een christen-wifsgeer, over 
de schriften voor en tegen 
de regttnatigheid van de wet 
der stilzwijgendheid), 1760, 
in 12.m° — 5.° L'Aiïie etc. 
(De ziel der dieren) f1783, 
in 12. mo 

GülDICClONE (JoANNES), te 
ÏMcca geboren, verbond zich 
aan den kardinaal FAKNESB, 
in 1523 onder den naam van 
CLEMENS VII , , tot Paus ver
heven. GUIDICCIONE was 
reeds bisschop van Fossom-
brona; maar de Paus benoem
de hein tot stadhouder van 
Rome, nuntius bij KAREL V. , 
en achtereenvolgend land
voogd van Romagna en het 
Mark van Ankona. Hij over
leed in Augustus 15.41, in 
het 61 .e jaar van zijnen ou
derdom. Men heeft van hem: 
l.° Orazione alla repubtica 
di tourna, Florence, 1558, 
in 8.V0. -~ 2.° Rime, Ber-
gamo,. 1753, in 8.vo; deze 
gedichten worden op prijs 
gesteld. 

GUIDO , zoon, niet van 
LAMBERTUS, maar van eenen 
anderen GUIDO, hertog van 
Spoletot liet zich tot koning 
van Italië verklaren in 889, 
en tot keizer uitroepen in 
891, na den dood van KAKEL 
I I I . , bijgenaamd den dikkei 
BERENGARIÜS, hertog van 
Frioul, nam omtrent dien tgd 
denzelfden titel aan. Öe 
beide mededingers traden in 
onderhandeling. Zij kwamen 
overeen» dat GUIDO Frank
rijk , en BERENGARIUS Italië 
zoude hebben; maar daar 
GUIDO te lang had uitgesteld, 
orti zich naar Frankrijk te 
begeven, zoo vond hij dé za? 
ken veranderd. Weldra ge« 
raakte hg met BERENGARIUS 
in geschil, aan wien bij i*«* 
via ontnam, na twee bloe
dige veldslagen te hebben 
gewonnen. Zijn bestuur was 
echter niet zeer gelukkig, 
ARNOLD, zoon van CARW>MAN» 
aan wien mèn de keizerlijke 
kroon had toegekend, ver
dreef hém in 893 uit Lom*: 
bardije, en noodzaakte hem, 
zich naar Spoleto te bege
ven. Gumo hield zich bezig 
met het verzamelen van een 
leger, toen eene bloedvloei-
jing hem in 894 aan zijn onl* 
werpen ontweldigde. «U 
openbaarde eenige talenten» 
maar nog meer heerschzucnt» 

Gumo, tempelier,broeder 
van HUMBERT. — Zie MOI.AÏ« 

GUIDO van Crema, !»•#" 
naai, werd in 1164, door de 
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factie :van Omwrkm» s' dien 
hij oridér den naam van FA» 
SCJUMS I I I . opvolgde, tot 
onwettigen palts verkoren. 
Door hét gezag van-keizer 
FKKDEUIK I. ondersteund, 
iette hij de, scheuring voort 
tegen den wettige» Paus 
AMXANDER I I I . ; maar na 
vele tegenheden, overleed hij 
op "êene ellendige wijze in 
1168* De scheuring hield 
met zijnen dood nog niét op. 

f GültiOVAN AVENNES Of 
TAN HENEGOUWEN, twee-en-
veertigste bisschop van U~ 
treedt, was de zoon van JAN 
VAN AVENNES, en MARCJARK-
THA VAN JKONSTANTINOPEX. , 
gravin van Vlaanderen. Na 
den dood van bisschop Wiii* 
hm I I . (£ Julij 1301) waren 
de stemmen der kanoniken 
van het IJtrechtsche kapittel 
zeer verdeeld, daar de eene 
voor den domproost ADOIJP, 
en de andere voor Guino, 
toenmaals schatmeester der 
Luiksche kerk, stemde. Maar 
GCIDO, geholpen door zijn' 
broeder JAN II. , , graaf van 
Holland, en; door verschei
dene andere vermogende vor« 
sten j -verkreeg den mijter. 
Zijn bestuur was echter'niet 
gelukkig, daar hij met vele 
wederwaardigheden had te 
worstelen, hem eerst door 
voornoemden ADOLF, en la-
ter door de Vriezen berok
kend. Tot dekking van het 
sticht, liet hij de sloten 
Goot, DullenBurg en Stou* 

tenburg bouwen. Bisschop 
Guioo was deftig van gelaat * 

'• schoon van gestalte;. bezafe 
j: oen zeer gezond verstand, 

was voorzigtig in zijne on
dernemingen, en met vele 
andere deugden en goede, hoe
danigheden begaafd. Met 
schulden beladen zijnde t, was 
hij ongemeen spaarzaam, 

|' eenengemimentijdinjPr«>M^-
ripht op eene hoogst zuinige 
wijze levende. Door C I S 
MENS V. in 1311 tot de kerk
vergadering van Vienne uit-
genoódigd", werd* hem aldaar" 
de kardinaalshoed aangeho-
den, dien hij echter op de 
nederigste wifare van de hand 
wees. Gedurende zijne af
wezigheid waren de "Vriezen, 
op een valsch gerucht van 
zijnen dood, aan het muiten 
geslagen; doch GuiDoterug-
keerende, heeft hen gewa
penderhand tot hunnen pligt 
gebragt. Plotselijk, en niet 
zonder vermoeden van verge
ven te zijn, overleed hij den 
29 Mei 1317, en werd te 
Utrecht in de domkerk be
graven. 

GUÏDO van Boulogne ol 
Auvergne, zoon van ROBEUT 
VIII*, graaf van Auvérgnè, 
en van MARIA van Vlaande
ren , zijne'. tweede vrouw, 
was graaf, later in 13/10, 
aartsbisschop van Lyonf en 
werd eindelijk twee jaren 
later door CÜEMENS VI. tot 
Paus verheven. Nadat deze 

tl I'aus het jubili van honderd 
i 4 
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jaren tot vijftig had bepaald, 
zond hij den kardinaal DE 
BOULOGNE, met den kardi
naal CECCANO naar Rome, om 
er het heilige jaar te ope
nen. Zij stilden er een en 
opstand, dien het eigenbelang 
er had doen ontstaan. Kort 
daarna begaf GÜIDO zich in 
hoedanigheid van legaat naar 
Hongaryêm Spanje., Men 
maakte ook nog gebruik van 
zijne dienst in Frankrijk, 
en GREGOIUÜS XI . zond hem 
andermaal naar Spanje, om 
er de koningen van KastiUë 
en Portugal, die met elkan
der in oorlog waren, te ver
zoenen. Hij slaagde hierin 
gelukkiglijk; maar bij zijne 
terugkomst, overleed hij te 
Lerida, den 25 November 
1373. Zijn lijk werd naar 
frankrijk vervoerd, en be* 
graven in de abdjj van Val' 
Luisant, bijgenaamd. Bous-
set in Auvergne, waar ook 
de begraafplaats zijner voor» 
gangers was, •—Men moet 
hem niét verwarren met GÜI
DO VAN AÜVKUGSK , zoon van 
KOPERT VI., en van Euso-
NOKA DE BAFFIE, bisschop 
van Doornik en Kamerijk, 
in 1285, noch met eenen an
deren van denzelfden naam, 
evenzeer aartsbisschop van 
Ijyon, ïn 1233. 

GülDO FoütQüES. 
CLEMENS I V . •• 

r,.GV
T

tm VAN LüSIGNAN. 
* i e LüSIGNAN. 

Zie 

GUIDÖ VAN PERPIGNAN, werd 
aldus genoemd, wijl hij uit 
die stad was. Hij werd over
ste der Karmelieten in 1318, 
bisschop , van Majorka in 
1321, van ^ « e in 1330, en 
overleed te Avignonin 1342*, 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° De concordia Evan-
gelistarum, 1631, infol.— 
$,c'Correct'oriunt Decreti. — 
3.° Kort begrip der kette
ryen, met derzelver weder
leggingen , Parijs, 1528. — 
4.° Synodale Statuten, door 
BALUZIUS op-het einde vatt 
het Marca üispanica, em, 
in het licht gegeven, Hij 
stond evenzeer in achting 
om zijne zeden als om zijne 
schriften. 

GUIDO de Monte Rocherii, 
is bekend-door een werk, 
ten titel voerende: ManipU-
lus curatorum: in 1333 ge
schreven. Dit is eene on-
derrigting voor de nieuwbe
keerden. De eerste uitgave 
kwam te Parijs in het licht 
in 1473. ANTONIUS GHENART 
leverde er eene te Antwer
pen in 1570. GÜIDO was een 
Franschman, en hoogleeraar 
in de godgeleerdheid* 

GÜIDO REMI, ' een Bolo-
tteesch schilder, in 1575ge
boren, was de zoon Van eenen 
fluitspeler. Zijn vader liet 
hem het klavierspelen leeren, 
maar de toonkunst had min
der bevalligheid voor hem 
dan de teekenkunde. »«« 
plaatste hem bij <*<** A n t " 



G U I . 537 

werpschen schilder DIONYSIUS 
ê CAI.VAUT [die te Bolognd in 
j| groot aanzien stond]. Daar-
ü »a kwam hij onder het op» 
!| zigt- der CARHACCIO'S , en het 
i; duurde niet lang of hij on-
ij derscheïdde zich door zijne 
|; voortbrengselen. Paus PAU* 
i lus V,, die er een bijzon-
. der vermaak in schepte , om 
/,:' hem te zien schilderen, gaf 

hem een rijtuig met eene 
aanzienlijke jaarwedde. De 
prins J'OANNES 'KAKEL van 
Toskanen schonk hem eene 
gouden ketting, met zijnen 
gedenkpenning en 60 pisto
len voor een hoofd van HEB-
KUIIBS , dat hij in minder dan 
twee uren geschilderd had. 
Zijne gemakkelijkheid in den 
Arbeid was verbazend: hij zou 
zijne dagen met goederen en 
eerbewijzen overladen» geëin
digd hebben; maar het spel 
hield hem van den arbeid te-

f; rug, en ontnam hem in een en 
j' oogenblik al de vruchten zy-

ner vlijt. Doof dezen dwa
zen en ongelukkigen harts-

j togt tot behoefte vervallen , 
Schilderde hij enkel nog maar 
om te leven, en schilderde 
Slecht, wijl hij het met te 
veel overhaasting deed. Hij 
had de smart, van in zijnen 
ouderdom zijne schilderijen 
door de kenners veronacht
zaamd te zien. Door zijne 
schuldeischers vervolgd, en 
door zijne gewaande vrienden 

<>• verlaten, overleed hij van 
verdriet in 1642. [Men telt 
onder zijne beste stukken» 

de Verheffing van den ff; 
VoMmicus, (den mbord der 
onnoozele kinderen,'de krui
siging van den ff. IPJE^BVS , 
den ff. MiCHAët. j dèn Mar* 
teldóod van den ff. ANDBE-' 
AS, de Ecce Homo enz. Hij 
etste ook met sterk water]; 
Zijne voornaamste stukken 
zijn in Italië} ook vindt men 
er verscheiden in Frankrijke 
Men ontwaart ïn dezelve een 
vlug en vloeijend penseel j 
eene bevallige en geestige 
kleuroplègging, eene naauw-
keurige teekening, zulke 
frissene vleeschkleuren, dat 
men. zich verbeeldt het bloed 
door de aderen tezienvloei-
jen. Zijne hoofden vooral 
zijn bewonderenswaardig. 

GUIDOTTI (PAULÜS) , een. 
goed schilder, een middel
matige beeldhouwer en bouw-
kunstenaar, werd te ïjticca 
in 1569 geboren, en overleed 
in 1629, had van de natuur 
eene vurige en onverzadelijke 
genie voor de kundigheden 
ontvangen. Hij kwam op het 
denkbeeld, om zich vlerken 
te vervaardigen en te vlie
gen; deze vlerken waren van 
balijnen gemaakt, met vede
ren bedekt, en onder de ar* 
men aan het ligchaam vast 
gemaakt. Na eenige gehei
me proefnemingen, wilde hij 
zich te Lucca in het open* 
baar wagen. Hij nam zijne 
vlugt van een verheven ge
deelte der stad, en hield 
dezelve op den afstand van 

i 5 - • . 
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een vierde mijls vrij wel vol f 
waarna hem zijne vlerken op 
éèn dak lieten vallen, dat 
hij doordrong, op eene ka* 
mer nederviel, en een dijbeen 
brak. — Zie DANTË (JOAN-
NEB BAPTISTA) en OMVJER 
Van Malmesmuri. 

GVÏEI.. — Zie GUYET. 

GuiGNARD (JoANNES)* dool 
«sommigen BRIQUARE& ge* 
noemd , een Jesuit, te Char» 
tres geboren, bibliothekaris 
van het Cóllegie der maat
schappij te Parijs , werd 
door het parlement van JPa-
rijs .veroordeeld, om den 7 
Januarij 1595 opgehangen te 
worden % * wijl men , zegt de 
vervolger van FI-EURY, tij
dens den moord aan HEN
DRIK I II . gepleegd , een door 
zijne hand geschreven papier 
vond» Dit was een dier li
bellen , door de onlusten ge
baard, en die eene onvoorzig» 
tige nieuwsgierigheid deed 
bewaren." Hij betuigde en 
hield tot aan zijnen dood vol 
dat dit geschrift was ver
vaardigd vóór' de overgave 
van Parijs, en voor de al-
gemeene vergiffenis, welke 
«e koning, toen hij zich van 
Para's had meester gemaakt, 
aan al diegene verleend had, 
welke in dergelijke missla
gen waren vervallen. De 
voornaamste oorzaak zijner 
veroordeeling was welïigt, 
dat hij verzuimd had, ge
meld; papier; te verbranden; 
maar höe vele anderen zou

den in dezelfde veroordeel 
ling gewikkeld zijn geweest, i 
indien men de schrijfkamers 
en bibliotheken van Parijs 
had doorzocht, waar zoo ve
le dergelijke schriften zijn 
bewaard gebleven. DE THOÜ 
zegt, dafc men bij deze ge* 
legenheid tegen de Jesuiten 
procedeerde, zonder de- ,; 
gewone regelen des geregts \ 
in acht te nemen, en zelfs 
zonder hen te hooren: JNom 
servato jilrisordine, negus 
partibus auditish 132. Men 
vindt in de Mémoires d'Ms-
tat van JPHIUFPÜS HÜRAUM • 
Graaf van Chiverni, en kan» ) 
selier van Frankrijk,•<de 
volgende zinsnede, betrek^ 
keiijk dezen Jesuit: » «% 
hield staande, dat hij altijd 
van gevoelen was geweest, 
om God voor Zijne Majes
teit te bidden. Hij zeide, 
dat sedert de koning zien 
bekeerd had, hij hem nooit t 
in het Memento iet mf 
vergeten had. Op de strat-
plaats gekomen zijnde, op
tuigde hij zijne onschuld, 
en liet echter niet na, om 
het volk tot gehoorzaamneia 

jegens den koning, en eer
bied jegens de overheid aan 
te sporen, sprak zelfs over-
luid een gebed uit v o o r e 
ne Majesteit, opdat het t»o 
de behagen mogte, hem^ijr 
t,en Heiligen Geest te schen
ken . . . . daarop verzocb' 
hij het volk God voor *J 
Jesuiten te bidden, «" n i e I 

li 
At 

Jesuiten te bidden, «« »• 
ligtelijk geloof te slaan,»»" 
de valscKe geruchten, die 
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men van' hen in omloop | 
bragt} dat zij geene konings- » 
moorders waren, zoo als 
men hun wilde diets ma
ken , noch begunstigers van 
siulke lieden, die zij inte
gendeel verfoeiden* en dat 
nooit de Jesuiten den moord 
ven welken koning ook, 
hadden bevorderd of goed
gekeurd;" — Zie CHATEI. 

(JoANlSES). 

* GUIGNES ( JOZEF D E ) , 
een geleerde kenner der Oos-
tersche talen, werd te Pon-
toise den 19 October 1721 
geboren. Door zijnen neef 
den Heer LEVAIIAANT , bij 
den beroemden FOURMONT ge
plaatst, wist hij van de les
sen van een' zoo bekwamen 
meester gebruik te maken < 
en verkreeg in korten tijd 
eenè uitgebreide kennis- der 
Siuesche talen, en van ver
schillende volkstalen van het 
Oosten. In 1745 volgde hij 
hem op bij de koninklijke 
bibliotheek,-in den post van 
vertolkend secretaris der Oos«. 
tersche talen. Hij had reeds 
eene jaarwedde des konings 
bekomen, en toen hij in 
1745 zjjne verhandeling over* 
den Oorsprong- der Hunnen 
e» Turken in het licht gaf, 
werd hij tot koninklijk Cen» 
sor benoemd, in de ïconink* 
Jijke maatschappij van Lan
den en later in die der 
schoone letteren toegelaten: 
hif werd ook aan het Jour" 
w«J des savans verbonden. 
Deze verschillende gunstbe-

wijzenMwareln de tegtvaardi* 
ge belponing zijner, werk- • 
zaamheden< Hij werd in 
1769 opziener der oudheden 
van het Louvre «n bekleed
de gedurende eenigen tijd ,i 
bij het koninklijk Collegia 
den leerstoel voor het Sy« 
risch. Hij nam daarenboven 
verscheiden andere bedienin
gen waar, die naar zijne 
zeldzame kundigheden ,_wa* 
ren afgemeten. Toen de 
Fransene .omwenteling los
barstte, zagDBGuiGNEszich 
van alle inkomsten versto
ken ; maar getrouw* aan zij
ne grondbeginselen, troostte 
hij zich, door zich met te 
meer ijver op z$ne studiën 
toeteleggen, en weigerde 
eenigerlei gunstbewijs te 
aanvaarden. Deze geleerde 
overleed te Parijs, den 10 
Maart 1800. Onder de ver
schillende dopr hem nagela
tene werken, merkt 'men 
voornamelijk: 1.° Histoire 
etc. {Algemeene geschiede', 
nis der Hunnen, Turken, 
Mogollen en andere Wes-
tersche Tartaren, vóór en 
na J» C* tot op dezen tijd, 
voorafgegaan door eene In
leiding, bevattende geschied" 
en tijdrekenkundige tafels 
der vorsten, die in Azië 
geregeerd hebhen), Parijs* 
1756 en 1758, 5 dl.nin4.w 
Dit werk is In het Hoog-
duitsch vertaald. —- 2.° Me--
moiré etc. (Verhandeling* 
waarin bewezen wordt, dat 
de Sinezen eene Egyptische 
volkplanting zijn), Parijs, 
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1759 èn 1760, in 12.mo De^ 
ze verhandeling, waarin de 
sdhrijvet zich in zijne bei 
wering grondt op de over* 
eenkomst der Sinesche let-
terteekens niet de Phenici-
sche letters, werd heviglijk 
hëstredén door P A W , maar 
vooral door DESHAUTERAYËS , 
evêh gelijk hij , een kvvee-
keling van den, beroemden 
FoüRtóoNTi én zeer ervaren 
in de kennis der Oöstersche 
en Sinesche talen. De twist 
duurde eenigen tijd; maar 
tegenwoordig beschouwen de 
geleerden het stelsel van DE 
GuiGtfËs, als den geestigen 
droom van * een' verstandig 
man. ~ '"5.°v Abrégé etc, 
{Beknopte Levensschets van 
STEJPJECANVS FOVIIMOXT), 
Parijs i 1747, in AM — 4.° 
Eene verbeterde Uitgave van 
het Chon-Ring, het gewij
de boek der Si nessen, ver
taald door Pater GAUBIIU, 
1770, in 4*», en eenander 
over de Sinesche krijgskun* 
de, ITÏI. Eindelijk heeft 
men vatt hem verscheidene 
Verhandelingen, vol geleer
de aanmerkingen, in de aan-
teekeningen Van de schrif
ten der akadentie opgegeven, 
enz. Met eene uitgebreide 
geleerdheid paarde m GUÏG-
NES deugden, die hen» de
den hoogachten en beminnen. 

GÜIGUES, vijfde algemee-
ne Overste der Karthuisers, 
werd in de 11.e eeuw, op 
'pet'kjwtóél SainURomaïn, il 
m IJauphiné geboren, van 1 

waar hij zijnen bijnaam ont
leend had* Hij bestuurde1 

zijne orde, gedurende bijna* 
30 jaren, met vele oplet
tend- en waakzaamheid. Hij 
verwierf eenen grooten roem;: 
dezelve was de prijs eener 
buitengewone godsvrucht y' 
gepaard met de kennis der* 
letteren, een sterk gebeu* 
gen en eette mannelijke wel
sprekendheid. Hij schreef 
het leven van den heiligen 
HuGöy Bisschop van Ore-
noble9 zijnen tijdgenoot, en 
eenen bijzonderen bescher* 

'. mer der Karthuizers. Hij 
maakte gebruik van de kun
de, die hij had geput, in 
de beoefening der godgewij
de letteren , van het gezag,' 
dat hij onder zijne religiën-' 
zen had verworven, en van 
de toegevendheid, die hij' 
aan den H. HÜGO te danken 
had, om de gebruiken en 
statuten zijner orde tebe* 
schrijven. "Dit werk in 1510 
te -Bazel in fol. gedrukt, en 
in 1703 mede in fol. her
drukt , is buitengemeen zeld
zaam. Het bestaat uit vijr 
deelen, waarvan het vijfde, 
bevattende de voorregtender 
orde, soms ontbreekt. Het
zelve voert ten titel: Sta-
tnta ordinis carthnsienM.' 
GUIGÜES heeft ook nogjte' 
ditatiën geschreven, Miin-
chen, 1685, in 12.™, f 
in de Bibliotheek der ketk-
Vaders. 

GUIJON (JACOBU*)» •*&*>'"• 
kaat bij het parlement van 
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"bgott, 'té 'Mtnh in 1542 
geboren,:" in dezelfde :slad 

;ï"fi 1625 in ' deh ouderdom 
-Van 83'jaren overleden, be-
'Oöfende mét liet "beste ge* 
fölg de Iatijnsche dichtkun
de. Zijne werken zijn ge», 
zanienlijk ïnet die zijner drie 
broeders {ANDREAS , HUGO 
feil JÓANNES)V door tAMARE, 
raadsheer bij het parlement 
«van ttijöii, 1658, in ' 4 > in 
liet licht gegeven è Zijn broe
der ANDREAS, in 1*547 ge-
'boren, ; was in 1631 overle
den Y* HÜÖÖ:: ïrk 1622, in den 
ouderdom "vaö 70 jaren'"» eïi 
JOANNÈIS • ift" 1605, 71 jarfcn 
-oud zijnde?1 "M«n Stele &#. 
•lang *n i^m., •.vertaling, ia 
TJatijnscKè«"|fer2iëri * Van hét 
werk van DioNysltfs PËRIÊ-
GETES of van Carax (zie 
19ioN&sïüŝ valn 'Carax).-De
zelve • is zoèsnöauNV'keüriè ails 
»eene berijmde'' Vertaling 
'Slechts* eêrtïgjsiris zijn ban'. 

GüifcBE^* ' ( # É * R Ü S ) , të 
Partfs, iri ï 697" geboren '-, 
een geestelijke"?m< de klei
nere orden ,*wia§ ion der wij
zer der ^ ^ ë l ' vaè' dëns ko
ning van iföenlLrtjf'k% eh gaf 
in het Helm, WJèmoWesëiö. 
iGeschied* <fn tijdrkikenkuW-
dige gtfdenktcA'rtften van 
-Port-Royat), 3 " dl;n' van 
J 6 6 8 t e t 1752, VtrecM, 
;1755, 7 dl.n inf 12>o.-,• e B 
•het i eerste gedeelte deszefc 
^en \ * ? ? i m oorsprong, tot 
m2\mrecht, 1758,1 dl.n 
}«"A>* 'is niet gedrukt. Een 
**»<aizelachtig werk, waarin 

men zonder moéitêr den par-
tijgèest ontdekt "(zie ; C È E -
MÉÜCET, RACINÊ.)5 ! Nog faé'éft 
men van hem: I J° JÈSU» 
op den. Ralvarieèerg, 4 7 3 1 , 
itt i«.mo — 2.? De Vérta
ling van de boetvaardige 
Liefde, 3 dl.^in 12.mo -~ 
3.0 Kené Bésc/trtf'ving van 
Fóhiainebleau, 1731 ', 2 dl.n 
Sn 12.«K> Hif loverieèd'iit 
175? i" / ; , '• ••:

;ï.'v>'; 

<•' : • . • • • ' • ' • ' . • i ' • • 5 : - . : • ; - • ••'.'. ; 

GttlIXANDINO (MEWHÏOR),' 
«en arts , te Koningsbergen 
iüPrttissen geboren', reisde , 
két' Voldoening" van zijnert 
•weetïustv en om zich in de 
fcroïd'kande te volmaken *> door 
"Azië 'm Afrika. \ Op eenen 
dézèü tögtett werd hij dooi* 
zeörooVers gevangen geno
men, 'W& naar Algiers gë± 
-voerd? alwaar hit op de ga^ 
leijén diende. • Na; zijne Vrij* 
h'eid J te hebben Vètkrègeh, 
begaf: hij zich na$r 'Pddmï 
alwaar zijne bekwaamheid 
hem den post van 'verklaar-
der der planten verschafte. 
Hif: overleed in »die stad in 
15*09-'ij zeer htfóg /bejaard; 
Men.heeft van hem verschil
lendewerken, 'maar hij'is 
voornamelijk bekend door een 
itt ?4;t°V te Wemlit insl572» 
onder den: thelavan'Papyrus 
gedrukt. Dit: is een geleerd 
corinnentarxuttv vól nasp'orin-
gen van de drie hflöfddeelen 
van PLINIUS over dat onder-
WerpH* •: • ' • '.•''-•."'*'/••"';, • 

* CJuiWARD(lVlCOiAAsFllAN-
ciscus), een tobneeldichter, 
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in 1752 te„Chartres geboren. 
Reeds zeer vroeg toonde. hij 
aanleg voor de dichtkunde, 
en in den ouderdom van 19 
jarep, „ had hij zich reeds 
door eenen brief bekend ge-
maakt, die verre bqyen het 
middelmatige: Verheven was. 
$e Parijs gekomen ! zijnde » 
werd. Jijjdoor den abt BAR-
THÉlEati,, aan den hertog en 
de hertogin van CHoisspi, 

• voorgesteld, en later in de let
terkundige vereeniging , toe
gelaten » welke de, ma*kgrar 
vin van TtjRPiN, ondefden 
naam van Tdble Ronde, hjd 
gesticht, en alwaar zich alle 
toenmaals, in naam' zijnde 
letterkundigen, zbo als JPA-
VART): VoiSKNONi» ; B0UFLE8S 
enz. vereenigden. GIMM,ABD 
wijdde ïfieh aan het tragisch» 
lierdkh* itoe, J&ijne opera's 
werden, meK de meeste toe* 
juiching ten tooneele gevoerd 
voornamelijk; IPHIGÉS&IA in 
TMïiti ElEÖTRA, ÖMWRU» 
fe.woratiê'r*, en voorname
lijk, (#<%e 4 Colonne, zijn 
meesterstuk. GÜILLARD bleef 
bestend;iglijk den goeden 
grondbeginselen toegedaan, 
« y overleed den 26JÖecem* 
be? 1814, na van den Heer 
WSERSAC* m i bisschop van 
Cïmrtre* m van den abt 
DRAYSSINOÜS de troostmidde-
len der godsdienst te hebben 
ontvangen. 

-ÓanAkap (C&AUDIUS) ,% 
Beaujeu, bij hyongeboren, 
«octor der faculteit Tan Pa-
rtj*f JcanoRik en theologaal 

van Autnn », overleed in 1553. 
Men heeft van hem: L° Com~ 
mentarien lop de Evangeliën 
volgens denH.JMAWHMÜS 
en den ff. JOANSES, Parijs,, 
1556 en; 1562. — 2.° Ca». 
ferentiën qvêr de Brieven^ 
en de.algemeene Brieven9 
Parijs , ;1544 en 1548,—3Pf 
ffomiliën voor de Vatte, 
>arijs ,v 15^0. .' De Confe* 
fentien over ;de Brieven enz. 
werden door de faculteif, van 
welke hij lid was, in 1545 
veroordeeld. tUj -nam de 
wijk naar Bonfrgondië', air 
-Waar hij-, volgens de getuid 
genfcs dêjrzelfdefacülteit, bo
swijzen ifa^^erfe^e^^daan 
ide gezojjde lee^en haat je
gens de dwaling aan den dag 
l e g d e . !£{.,;,•;,.(.•''. . 

., Gmi-fcAflstp" (JTAOOBA)» *e 
Parijs » in ,de, 17,e eeuw ge
boren, is de schrijfster jran 
een boek getiteld!ALes Du* 
mes etc. "(Deberoemde vrou
wen, Q),awrfa\d°or de $ 
en 

nadmkkétyhe redemn 
bewezen, wordt, dat het ww 
welijke geslacht in alle op* 
zigten, hei mannehjhe ge
slacht pvertrefth inJ2.,Vp 
P « r ^ > , l 6 r 5 , : a a n Mejut-
vrouw ••• ö'AwsNgoN opgedra
gen. Dit i» eene opeensta. 
|>eling van nutteloos woor
den in enrijm en dichtmaat, 
even slech* overwogen, ars 
.voorgedragen; me» v T L n 
echter de met eenen-« '««J 
«naam ver«iVde ofWJ B «s 
,van «enige beroem»* Per»°* 
nen Uarer «ek»»* *n ü& v a " 
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thólijke «onferèntiëö, der ko
ningin CHRISTINA in , om de, 
tegenwerpingen der predi
kanten te beantwoorden. 

GuiWLEBAun. — Zie PE
TRUS BE SAlNT-R0MUAI.fi. 

* GuiLtEMARDET (FERPI-
NAND PETRUS MARIA DQRO-
THEA), in 1746, in Bour-
gonttië geboren, oefende, 
tijdens de Fransche omwen
teling, te Aiitun, het genees
kundig beroep uit. Met geest
drift aanvaardde hij de grond
beginselen derzelve, èri tot 
de conventie afgevaardigdy 
stemde hij aldaar voot den 
dood van LODEWIJK XVI. Na 
den val van ROBESPIERRÈ, 
Veranderde hij eensklaps van 
sjtelsel, en terwijl hij zich 
bij de Thermidoriërs voegde, 
vervolgde hij de Terroristen: 
met de grootste verbittering. 
Naar de departementen • van 
Saóne en hoire\ Yorine en 
Nievre gezonden, vond hij 
in dit laatste departement, 
dat alle muitelingen , • waar
uit het Revölutionnaire Co
mité bestond, hunne doop
namen in Grieksche of Ro-
meinsehe namen verwisseld, 
hadden. GDIUUEMABDET liet: 
hen bijeen roepen, even als
of hij berigten van hen wilde 
inwinnen 5 en ondervraagde 
hen eerst over hunne namen 
en voornamen* De eene ant
woordde: Ik heet BBÜTUS, 
de andere SCEVOLA , een derde 
CATO; waarop GUILLEMARDET 
«ich tot de gewapende magt 

wendde, die hem vergezel
de, en zeide: » Gendarmes , 
krachtens de Wet van . . *< zoo. 
beveel ik n al deze vreem
delingen in hechtenis te në-: ' 
men." Zij werden werkelijk) 
gevangen gezet. Na dezit*,-
ting koos hij de zijde val»; 
het directorium ,• randde da? 
leden van,den nieuwen der-; 
den. stand en vooral de veld-
heeren PICHEGRU en WiLMOiJi 
heviglijk aan. Na de om* 
wenteling van den 18 JFkac-i 
tidor, tot welke hij had bij-; 
gedragen ,, werd hij inü 1798* 
tot: afgezant in Spanje be* 
noemd, alwaar hij zich op 
eene, der waardigheid, waar-, 
mede hij bekleed was, niet 
zeer betamende wijze, ge* , 
droeg. BONAPARTE riep hem 
terug, en benoemde hem tot 
prefekt van het departement? 
der NeÏÏer~Charenfe y van-) 

i waar hij in* 1806 , tofc ,dé pre*; 7 
fecture van het departement ! 

der Allier overging. >Het is? 
aldaar, dat hij zich door 

• eenen schandelijken, harts-
togty en door een tweege*i 
vecht,'dat'er het'gevolg vare: 
was, onteerde. Voor aTziJKt 
ne önderhoorigen ,eèn:voor« 
werp van verachting gewor-s ,. 
den , werd hij zinneloos j en: 
overleed in dien staat yin! 
1807. V::'"';,•!'/•" -•"•;'i ' / 

GüittÉMEAtt {JAqOBUS),te' 
Orleans i in T55Q geboren , 
en in 1613 overleden, was\ 
gewoon heelmeester der ko-f 
ningen KAREI. IX. en HEN* 
nroic „ IV. , en een der be^ 

http://SAlNT-R0MUAI.fi
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roemdste kweekelingen, van 
AMBROSIUS PARE. Hij bragt 
in de beoefening der heel* 
kunde» eenen doordeschoo-
ne letteren ontwikkelden 
geest. .De geleerde talen 
Waren hem gemeenzaam; de
zelve openden voor hem de 
wérken der oaderi. Deze 
gidsen, door dien der onder
vinding voortgeholpén, vorm
den.Jïeitt. tot eenen der be-' 
kwaamste mannen van zijhen 
tijd. Zijne werken, zijnge-
zamehlij k te Rouanen, in 
1649 in' fóh uitgegeven. De 
voornaamste derzelve z#nJ 
I .° Heelkunde vanAMBRO» 
SIUS PARE, met even zoo 
«eel getrouwheid als sier
lijkheid y uit het Fransch in 
het Latijn vertaald* -~ 2;° 
Ontleedkundige Tafels t met 
platen.. —. 3.° Verhandeling 
over de heelkundige kunstles 
werkingen, met velenaauw-
keurigheid en juistheid ge
schreven.; .., v Q,,:., 

^GuittET DE SAINT GEORGE 
(•UEORGË), eerste geschied
schrijver der akademie van 
schilder, en beeldhouwkunde 
t e P « n > , bij welke hij in 
1682 werd aangenomen, werd 

• . ^ * M » »n Auvergne, in 
1625 geboren, en overleed 

2 vTJ 0 , 1 7 0 6 , ^«aak-te z,ch bekend door ver-
seheiden werken, die hij oi,-
4er ,den , saam van zijheh 
broeder G m ^ E ^ W X 
ÈETIEBE m het licht gaf: l.° 
Hmowe etc. (Geschiedenis 
wn MAUOMED U,)t 2 dI,„ 

in 12.mo, 1681. ~ 2.9 Vie 
etc. (Leven van CASTBUCIO 
CASTBACAM), inl2.mo Dit 
is eene-vertaling van de ro
maneske geschiedenis,, wel
ke MACHUVEL van dien 
struikröover, dien hij gaar
ne tot eenen held had wil" 
lefli verheffen, heeft geschre
ven : de abt SAtLÏER heeft 
dit stuk bondiglyk weder-' 
legd. —» 3>0 Lés Arts etc. 
(De kunsten van denfirijgs» 
man), 2 dl.n in 12.m° — 4° 
Lacedemone etc. (Oud en 
nieuw Lacedemon), in 12.rao 
—< 5.° Athenes etcv (Oud 
en tiieuto Athene)i 'm l2.^o 

GuiiiLET had hevige geschil
len , met SPON, over de" 
Atheensche oudheden. 

f GuittET (BËNEDICTÜS) , 
een geestelijke te Chambert, 
den 2 Junij 1759 geboren, 
volbragt z?jne studiën in die 
stad, en naauwelijks hadhij 
de heilige^ wijding ontvangen 
of zijne r godsvrucht, en zijn 
ijver voor den arbeid deden 
hem tot bestuurder van het 
seminarie van Annecy be
noemen , waarvan hij depligr 
ten gedurende tien jaren ver
vulde. Op het einde van dien 
tijd, toen de Fransche troe
pen zich yan Savooije had
den meester gemaakt, keer
de hij weder naar Tvritt, 
en kwam in hoedanigheid 
van onderwijzer, in een fat
soenlijk huis, waar «y 
gerust leefde? maar, be
denkende dat in deze on
rustige tijden, waarin men 
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de goddelooste grondbegin
selen voortplantte', '• het zij
nen landgenooten aan de hulp 
der -godsdienst ontbrak, 
kwam hö in Savooije tétxtgt 
cft, aan welke gevaren hg 
zich ook blootstelde, hield 
hij zich 'heimelijk met de 
heilige bedieningen bezig. 
Maar hij kon aan de waak
zaamheid * van een verward 
bestuur niet ontsnappen.» van* 
een bestuur, dat zich voor
namelijk ten doel stelde, om 
de bedienaars der godsdienst, 
met verdrietelijkheden- te 
overladen.) GUILLET werd dên 
20 Maart 1793 i& heèhtenis 
genomen:, en naar het ei-» 
land /^-vervoerd , waar hij • 
800 priesters van! verschil
lende, diocesen vond,' Daar 
Werd hij belast, om geeste
lijke hjjêehkomsten te hou
den; maar de gelegenheid 
gevonden hebbende, om te 
ontvlugten, keerde hij weder 
naar Savooy'e, en oefende 
er nog heimelijk de geeste
lijke bedieningen uit. Rus
tiger tijden gekomen zijnde, 
en wetende van welk een ge» 
wigfc de duurzaamheid Van 
de priesterschap i s , verza
melde hij eenige jonge Iie« 
«eri te Saint-Omer bij Cïiatn-
ieri, en onderwees hen te 
gelijkertijd, dat hij zijnezor-
gen aan deze parochie toe
wijdde. Eindelijk koos de 
heer MERINVULE, GuiLLET 
als bestuurder van het se
minarie, dat hij in 1803, met 
toestemming van het gou 

XI. DjGEE.. 

vernement," 'in liet, klooster 
der CordeUërs van <Cïiam~ 
beri oprïgtte. CfuixAÈT̂  al
tijd vol ijvbrvoor hét goede', 
vereenigde reeds in het eer
ste jaar 100 kweekelingen , 
én voerde zöö wél vöor hét 
tijdelijk als voor hét gees
telijk eèrie naauwkènrigeor-
de , en een e wijze tucht in* 
Hij had éenigen tijd daarna 
grootelijks dèél; aan de op-
rigting van het klein semï-* 
narie van Rumilly, men heeft 
hem ook de stichting van dat 
ym]Sdm¥Boifisfdê Morel te 
danken 'f' hetwelk hij op zij
ne tosten deed» Deze werk
zame geestelijke, vond on
danks zijne groote bezighe
den , den tijd om twee uit
muntende werken te schrij
ven, te weten:- 1.° Projet 
etc, (Ontwerp ée'ner cursus 
van gemeenzame onderrig-
tingen), 4 dl.n in 12.mo;; 
dit geschrift heeft drie uit
gaven gehad. — 2»° Petit 
etc. (Kleine leefregel voor 
Buitenlieden geschikt) , in 
12.m0 Hij was voornemens 
om een dergelijk werk, voor 
de zon- en feestdagen te ma
ken , maar werd hierin door 
zijnen dood verhinderd^ Hij 
overleed den 7 November 
1812, in den ouderdom van 
73 jaren. 

Gmi,iiEvii,r.B (W11.Ï.EM D E ) , 
een Fransch dichter, tePa» 
rijs in 1295 geboren, aan
vaardde het gewaad van den 
H. BEHNARDUS, in de ko-

K t 
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iiiriklijke abdij van. Chalis, 
werd prior .derzelvc* en 
«verleed, aldaar in 1360. Hij 
is de schrijyer van eenen 
berijmden roman : getiteld : 
De drie • bevaarteri., die, 
van het, -menschelijk leven, 
die van., de' van- het <Mgr 
cïicum afgescheidene ziel*, 
en die van 'JESUS Cjïfiis-
•TVS, Parijs, in 4.fo, zon
der dagteëkening4 maar het» 
zelve is van het «inde der 
15.e eeuw* 

€Tum.uun ( CLAUDJUS ) > 
-doctor van het gesticht en̂  
<le maatschappij der Sor-
bonnè, te Villefranclie in 
Beavjolais geboren, onder
wees met roem de H. Schrift, 
en werd omtrent het midden 
der l6.e eeuw kanonik en 
theologaal san Autmi. Men 
heeft van hem: 1..° Coni' 
mèntariën qp den, H. MAT* 
THEUS, in fol. op den H. 
JOANNES , , iii fol., • en op de 
Brieven van den H. PAÜLUS , 
in 8.vo — 2.° Homiliën voor 
de Vaste. 

GUIMJIMANN (FRAIVCISCUS), 
wiens ware naam is Vuii> 
IEMAIN, te liomont in het 
kanton Freyburg, geboren, 
onderwees de godgeleerd
heid in de stad van dien 
naam, en maakte zich in 
Duitsehland , beroemd: I,° 
door zijn werk Be rebus 
Helveliorum , Freyburg , 
1598, in 4.to, en met de 
Annales ttoïorum, van AVEN-
TJNÜS, Leipzig, 1710, in 

in fol, — 2.° Dodr «ijne 
Geschiedenis der Bisschop
pen van Straatsburg, Frey-

j;; burg, 1608, in.. 4.»; een? 
; belangrijk, .doch niet Keer 
' algemeen werk, dat tot .in. 
' het ' ; jaar, 1Ö07 ' loopt» j —t 
3«° Door eene Geschieienis 
4er Graven van Hubshtrg, 
Milane,.1605, in 4.">,zeer 

' geachf. — 4.° Door Latijn-
«che gedichten,., 

.» * , * . .« 

*f GÜIMCOIHÈ (FKANCJSOUS), 
te Croisic, in het Diocees. 
van JSantes geboren, begaf. 
zich in 1635 in de maat
schappij .der Jesuiten, en 
overleed te ^Parijs, den 29. 
Junij 1684. Hij bekleedde 
langen j£ijd den post van 
geestelijk prefekt der nieu
welingen, van overste der 
Jesuiten van Nantes, enon-

'. derscheidde zich als eep m 
de. goddelijke wegen zeer 
ervaren prediker, en gewe* 
tensbestuurdcr., Pater fauu.-

: I-ORE bezat den roem van 
eenen diepzinnigen*»^"™» 
van een inwendig mensen, 
en • zijne ascetische werken 
bevestigen dit oordeel zijner 
tijdgenooten. Dezelve zyn 
geaamenüjk uitgegeven in J. 
dl. in fol,, voornamelijk be
staande uit 1.° Geettehjkc 
Conjerentiën. - 2." Ge** 
lelijke vorderingen. —< *j-Q 
Geestelijke geheimen. — *• 
Geestelijke grondregels ter 
lesliering der zielen, even 
zoo nuttig voor de gewetónsn 

bestuurders als TOOT de »»?-
telingen. Deze werken zijn 
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ook afzonderlijk} en komen 
in een of meer deelen in 12.n'o 
voor. Daar. de deugd van 
pater GUII.I.ORÉ hem voor al
len aanval beschutte, zoo 
maakten NICOLE, en ieNou-
velles ecclésiastiques, tzich 
meester-, van die werken, en 
door dezelve te verwringen, 
trokken zij. er -auietisrische 
stellingen uit, tegen welke 
zij zich het vermaak gaven 
van zeer Tuide te schreeu
wen, en die zij der maat
schappij,, tot welke pater 
GuiiLORÊJbehoorde, als eene 
misdaad toerekenden. Het is 
waar.sommige stellingen ge
ven aanleiding tot critielc j 
maar men moet in aanmer
king hemen, dat zulks hier. 
en daar verspreide stellingen 
zijn, die geen leerstelsel uit» 
maken,- en dat 'daarenboven 
de schrijver voor de veroor
deeling van MOLINOS schreef. 
Moet men na dit alles zich 
niet verwonderen, eenen nïeu-
weren schrijver te hooren 
uitroepend de buitensporig
heden van dien schrijver ver
dienden strengelijk gestraftte 
worden; doch Welligt vtées* 
de men - door hekelingen een 
bederf bekend te maken, dat 
iften meende niet vroeg ge
noeg te kunnen versmorèhV 
De jaftséniöte akngenaamheid 
dringtfeij al déze Woorden 
door, eft zij doen die mannen 
zéér duidelijk kennen» dié 
voor zich zélve de-vrijheid lj 
en Vöör»anderen eehe' stren
ge verdrukking Zouden be-

geereri. Ofschoon.- die.' stijl 
van pater Güii-tonÉ.. verou
derd is , worden zijne wer
ken , waarin bondige denk
beelden met eene zachte zal
ving vereenigd zijn, door de 
godvruchtige lieden nog ge
zocht. 

GUIMENKJS'. *— Zie MOYA. 

GüIMONDof GÜIÏMOND, be« 
nediktijner, Bisschop Van 
Aversa, in 1080, was uit 
Normandyë. Men heeft hem 
te danken: eene verhande-
li'ng1- over de waarheid des 
Hgcliaamg en des Moed» van 
Jssxrs Cnmsres, tegen BE-
RENGAIUUS, met andere wer» • 
ken over hetzelfde onder
werp in het licht gegeven, 
Leuven, 1561,in8.vo Tiu-
MiEMUs en YVES van Char-
tres weiden gróotelijks in. 
den lof zijner'kunde en zjj* 
ner godsvrucht uit. Hij over
leed in 1084, in eenen zeer 
gevorderden ouderdom. Som
migen beweren, "dat hij in 
1061 door AiiEXANDER i l » , 
in*: hét ^Collegie van Katdi** 
nalen werd öpgënonven» 

-"• * GüIM0ND! DE %X.' TötiCHB 
(GicAümus),' den 17' Octóber; 
1723- te ChalèauróuX ïn 
BèrH ' geboren» Met zijn. 
zestiende jaar ging hij ón-
de Jesuitén, en bleef gedu
rende veertien jaren aan die 
orde verbonden, Kenige on
aangenaamheden , die hij on
dervond, deden hemhetkloos* 

k 2 • • • ••. •-• 
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ter vefclaten ' eri hij Jkeerde 
in der wereld terug, met het 
voornemen,. onv!?ich voor de 
pleitzaal voor: ie -bereiden; 
maar daar feij^ eene .bijzon*; 
dere neiging voor het *p,o; 
neel. fead opgevat» sehrieef 
hij zijn treurspel Van Jphir 
gèniain Tauris dat in 1755 
met den* besten uitslag ge
speeld werd. Dit stuk werd 
door de voorstanders van 
VOMAIRE , aan wien deze ontr 
luikende begaafdheid mis
trouwen inboezemde, hevig-
lyk gelaakt; maar LA HAR-
FE spreekt in jsijn Lyeée» 
met onpartijdigheid over het"? 
zelve, en, zonder deszelfs. 
gebreken te bedekken , hul
digt hij de aandoenlijke be-< 
langstelling van eenige be
drijven. GUIMOND DE -lik 
TOUCHE bereidde zich) om 
dit begin van letterkundigen 
joem door andere voortbreng
selen te handhaven, toen de 
dood hem den 14 Februarij 
1760 eensklaps verraste. Men 
heeft later , eenige onuitge-
gevene stukken van dien 
schrijver gedrukt, die niet 
•zonder verdiensten zyn. 

GUINOTJER , of GONTHÏEB 
<JOANNES), in 1487 te -An*. 
4ernach geboren, -was, lijf
arts van FRANCISCUS I, ^ h 
«aar ïStraatsburg begeven 
hebbende, om de «nieuwe 
dwalingen te volgen, on» 
derwees hij er het Grieksch , 
hetwelk hij reeds te Leuven 
had onderwezen, en oefende 
er de geneeskunde uit. Hij 

was . genoodzaakt, on* van 
den Griekschen leerstoel af
stand te doen , eri overleed 
lp 1574. Hij is het y die 
aan het klieBachtige< lig-
chaaitiV,* aan i het buikvlies 
hangende, den naamvanpaB* 
creqsheeft gegeven * die de 
yejEeeniging van.,de.zöad-en 
slagader j en twee geleiders 
heeft f ontdekt,,; die de haar* 
mofiderin geBieenschapbrengt 
metïde vrouwelijke'botstenï 
Hij heeft vele «sehriftert van 
GAJDENÜS" en aftdere; sohrij -
vers vertaald» Ook heeft hij 
eenige .Latynscbe,), Vsr/mm 
delingen: iti 3het,Kchfcgegej' 
yen' dven.de jpert v Jn 8«v? 
over de zmngere vrouwen 
W de kinderen, in M° enz» 
Do vertalingen en: andere 
werken van GuumEft ,zou,* 
den , zonder de hardheid van 
zijnen Sjtijl'3 en^het aantal 
der door hem gebezigde ru* 
we uitdrukkingen, meer ge
lezen worden» 

•,'Gtnm. .^Z^éGüYON. ••:•.-

: Gw-PAPÉi raadsheerv h» 
het.parlement vmPaupMnè 
werd door LODEWIÏK Ai ."» 
gewigtige onderhandelingen 
gebruikt. Bq maakte zich 
door zijne werken beroemd. 
Het meest bekende Mï ue~ 
cisiones Grati(mOfVitanf' 
De beste uitgave van dit 
ooi deszelfs juistheid, dui
delijkheid en ,orde geachte 
werk, i s die yan ,<&>"«* 
1643, in fo l . , m e t # ? f -
teekeningeh van verscheiden 

http://dven.de
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regeleerden. • Men heetë 
iiog endere regtsgeleerde.wér» 
feen van dien schrijver; maar 
dezelve* zijn beneden het ge
hoornde. Hij overleed in 
1475, in den ouderdom van 
73 Jafelï.' , ,-i 

' GUISAHD (PETRUS), te fa 
'Balie in het Cevennisch ge
bergte, in 1700 geboren/ 
was de zoon van eenenpro-
testantschen geneesheer, èn 
omhelsde het' beroep van zij
nen vader;; hij verzaakte het 
Calvinismus'•, * öm de Cathü-
lijke Godsdienst te omhel
zen, en kwam in 1472 te 
Pqrtfs, waar hij zich wei* 
dra algemeene achting ver-
Wierf ; maar de zucht voor 
flen geboortegrond riep hem 
naar Móntpellier terug. Bij 
hield in deze stad een kos* 
telooze en openbare Cursus 
van proef-ondérvindelijke na
tuurkunde, die grootelijks 
toegejuicht werd. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken , die door lieden der 
kunst op prijs Worden ge
steld: 1„° Praktijk der heep 
hunde, of Geschiedenis der 
Wonden, voor de derde maal 
herdrukt in 1747, in 2 dl." 
in 12.ra0» met nieuwe aan
merkingen en eene verza
meling van thesis van den 
Schrijver. Dit werk bevat 
eene eenvoudige, beknopte 
eh gemakkelijke wijze, om 
zich in de moeijelijkste za
ken veiliglijk te gedragen. 
-» 2,° Eisai etc. {Proeve 

• K.k 

over de Wenffi'ZiëMen), '%& 
8*v°, Avignöni onder den 
titel vttn'sGrave'nhage, 1-740* 
De schrijver kéürt det hevfc* 
gp. middelen af, en rgtelt er 

11 een veel zachter voor. "Hij 
overleed te Móntpellier, in 
1746. "- • ••.•' -

GüISÖABD , Of GuïSCHARD 
(ROCERT)j in 1015geboren, 
Was een Normandijner, en 
de zooin van TANCRKDB JDE 
HAUTE - vi t tE, die »mét eene 
talriqke familie belast, zijne 
beide öwdstè zonen naar Jta* 
lië zond, 'Om f er fortuin te 
maken, of zich dezelve door 
de wapenen te versehaffèn. 
Nadat deze helden of struik-
roovers geslaagd waren, 
riepen zij ook hunne jongere 
broeders tot zich, onder wel
ke RoBERT GWSCARD , Ziel* 
onderscheidde. Hertog van 
Épuglia en van Calabrië ge-
Worden zijnde , stak hij met 
zijnett broeder RÜTCER naar 
Sicilië ove?, en veroverde dit 
eiland op de Grieken en Ara
bieren, die het alstoen met 
hen verdeelden. Men moest 
alles veroveren, wat tegen
woordig het koningrijk Na* 
pels uitmaakt* Er bestonden 
ftog vorsten van Salerno ,J 
afstammelingen dergene, wel
ke het eerst de Noormannen 
in dat land hadden gelokt. 
ROBERT verdreef dezelve, en 
ontnam hun Salerno* Zij na* 
men de vjugt naar AeCant' 
2>agna di Roma, en stelden 
zich onder do bescherming 
3 / • • . . " • 
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van GREGORIÜS VIL Deze 
Paus excommuniceerde den 
overweldiger, die 'zich van 
geheel Beneventino meester 
maakte > het welk keizer HEN
DRIK ,111*, bijgenaamd de, 
Zwarte i aan den H. Stoel 
had gegeven. ROBEUT werk
te om zich niet den Opper» 
priester te verzoenen > en 
slaagde er in ; hij gaf hem 
Benevento terug, en was in 
het vervolg 'bestendig aan 
hem verkleefd. Verscheiden 
schrijvers zijn van gevoelen, 
dat de oorsprong der jaar-
lijksche hulde der koningen 
van Napels aan <len H. Stoel 
omtrent dezen tijd moet ge
zocht Worden; 'daar GülS-
CSARD enkel toestemde, om 
hetzelve als een leengoed te 
aanvaarden, eh zich, daarbij 
als leenman van den Paus te 
erkennen (Zie KAREI, van 
Frankrijk). ROBERT huwde 
daarop, zijne doch tér aan KON* 
STANTWN, zoon van den kei
zer van lünstantinopel, 
Miciuëii DÜCAS uit. Dit hu
welijk^ was niet gelukkig. 
Daar GUISCARD , zijne doch
ter en zijnen schoonzoon te 
wreken had , besloot hij, den 
keizer van het Oosten te gaan 
onttroonen, na dien van het 
Westen vernederd te hebben, 
«e t hof van Konstantinopel 
wasomtrent dien tijd slechts 
een aanhoudende storm. Mi-
<uue& DUCAS was door Ni-
CEPHonus Botoniates verdre-
ven; en KONST4NTWN ,schoon
zoon van^ ROBERT , W a s m t . 
wand; eindelijk had AIEXIS 

GoM ÊNijg flen • keizjarlijken 
schepter opgevat. Onder de» 
ze omwentelingen, naderde 
ROBERT Konstqntinf)p,et.„• Qm 
een voorwendsel te,hebben 
tot het voeren van den oor
log tegen den Griekschen 
keizer, nam hij eenen mon
nik uit een klooster, dien 
hij omkocht» onij zich voor 
dèn door NIGEPHORUS afge-
zetten MiCHAè'L uittegeven. 
Hij belegerde Durazzo den 
17 Junij 1081. De Vene, 
tianen, door de beloften en 
geschenken van AÏ.EXIS daar-
toe overgehaald, ondersteun
den deze plaats» De hon? 
gersnood ontstond in hèt le
ger van ROBERT , en indien 
ALEXIS eenen beteren tijd 
had willen afwachten* zon 
hetzelve zijn omgekomen * 
maar hij leverde den 18 Oc« 
tober slag, werd overwon
nen, en ROBERT GÜISCARD 
nam dfe stad in. De over* 
Winnaar was genoodzaakt, 
om in het volgende jaar naar 
het Westen te trekken, ten 
einde HENDRIK IV.* keizer 
van Duitschland te bestre
den, die den oorlog in zjlj 
ne Staten had verspreid. Hi] 
liet BOHEMOND, zijnen zoon, 
in Griekenland s maar nadat 
die prins overwonnen was» 
begaf zijn vader zich ander
maal naar het Oosten, «a 
overwinningen en eenige ne
derlagen overleed hij in VJÜO. 
GUISCARD bezat gr°ot° '°„e: 
danigheden: veel omvattend 
in zijne ontwerpen, onwuK» 
baar'in zijne besluiten, Ie» 
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^endig.*tin zijne Töndetncmm-! 
genj beprocldehi) "veel j en 
slaagde bijna altijd; maar 
hy bezwalkte den roem zij-

'Ber heldendaden , door eene 
toomelooze heerschzucht, 
'Waaraan; hij alles opofferde. 
WiÈfiEM* van Apngtia en Go-
•BEPRiDüs MAMTERRA heb
ben beide de Geschiedenis 
•van" GüisdAR» beschreven. 

GüISCHARD. — Zie BotJRUE. 

• GüiscHAub' (KAREI. TUEO-
BORVS) , uit eene familie van 
Fransché uitgewekenen, 'te 
Maagdeburg, ïn 1724 ge
boren , was kolonel in dienst 
van den koning vanr Praie~ 
sen. vp& degen en de pen 
werden dbör jzijne hand'even 
•wel gevoerd. Deze officier 
Wiens krijgsnaam QÜINTUS 
'Icifcitrs was, had met roem 
•in den oorlog van 1756 ge
diend. * Hij maakte gebruik 
van de rust, die hem de 
vrede schonk , om de laat
ste hand te leggen aan zij
ne krijgskundige gedenk' 
schriften over ' de Grieken 
en Romeinen, -Waarvan de 
laatste uitgave is van J5er-
ïijn, 1774, 4 dl.n in 8.v», 
of 2 dl.» in 4.» Ofschoon 
er eenige zonderlinge denk
beelden in dit Werk voorko
men, en1 het den ridder Fot-
•IURD al te verachtelijk maakt, 
kan men de schrander- en 
geleerdheid van den schrij
ver echter niet anders dan 
op prijs stellen. GÜJSGIURS> 

K 

was lid van' de akademie 
•Van Berlijn; hij overleed in 
die stad den 15 Mei 1775. 

GÜISE (CiiAUDius van Lo» 
tharingen, Hertog van), 
vijfde zoon van RENATUS I I . , 
Hertog van Lotharingen, en 
van PIIÏMPPA vaft' Gelder, 
zijne tweede huisvrouw ,, 
WeEd den 20 Octobe* 1496 
geboren. 'Na vruchteloos de* 
erfopvolging Van het hertog
dom Lotharingen, aan A.N-
TOWÏTS , zijnen oudsten broe
der te hebben betwist, kwam-
hij zich in Frankrijk vesti
gen , en huwde er den 18 
April 1513 met ANTOINETTE. 
VAN BOURBON, eene prinses 
uit het koninklijk geslacht». 
Zijne dapperheid, zijne stou
te genie, zijne uitstekende 
hoedanigheden, en de gunst 

1 van den kardinaal JOANNES 
VAN LOTHARINGEN , zijnen 
broeder, bevestigden zijne 
magt. Het is te zijnen gun
ste i dat het Graafschap Gfrise 
in dé maand Januarij 1527 
tot een Hertogdom, waaraan 
een pairschap verbonden was, 
verheven werd. Hij over
leed in 1550, na zich bij 
verschillende gelegenhedeh> 
én Vooral in 'den slag van 
Marfgnan j onderscheiden te 
hebben, lïif liet zeven zo
nen f en vier dochters na« 
Waarvan de öüdste huwde 
met JACOBÜS STUART V., 
koning van Schotland. Van 
zjyne zeven zonen, was de 

il oudste W. FRANCISGDS (zie 



552 G'fflfc 
bet volgende art . ) ; 2.° KA-
KEI, , kardinaal (zie, KAREI. 
van Lotharingen, aartsbis
schop van Reims) . . . 3«° 
CtAtrmus, • Hertog yan;>4w-
male (zie AUMAI.E) • '»"•*• 4*° 
LODEWUK, kardinaal, aarts» 
bisschop van Sensi: in 1527" 
geboren, en in 1578 overle
den . . . 5.".PETRUS , jong 
overleden . . . 6.? FRANCÏS-
cus , groo,t>prioor en overste 
der galeijen in 1563 overle
den . . . 7.°BENATIIS,.mark
graaf van Elbceuf'(zie Ei> 
BCEF). ; Deze familie bestaat 
nog in de zijdelingsche tak
ken der Hertogen van ÈL-
BCEÜJP. 

GüISË (FitANClSCUS VAN 
LOTHARINGEN , Hertog van), 
oudste zoon van den voorgaan
de , op het kasteel vaniJar in 
1519 geboren, ontving bij de 
belegering van Boulogne? in 
1545, eene wonde, die. hen», 
volgens sommige schrijvers, 
den bijnaam van Ie Balafré 
deed geven, ofschoon, deze 
benaming enkel op zijnen 
zoon HENDRIK toepasselijk 
schijnt* Zijn moed blonk op 
eene meer schitterende wij
ze uit, in 1553 te Metz, wel
ke stad hij op eene dappere 
wijze tegen KAREI. V», verde
digde, de keizerlijke soldaten, 
door de koude verkleumd, lie
ten verscheiden manschappen 
achter. Wel verre, dat de 
hertog van Gum dezelve zou 
hebhen laten doodslaan, zoo 
als de - yeldh eeren dier onge
lukkige tijden gewoon waren, 

ontving rhij dezelve me* 
menschlievendheid. Even-, 
zeer gelijk zijne dapperheid 
gedurende het beleg had uifc 
geschenen, evenzeer schit
terde zijne edelmoedigheid na 
hetzelve. Verscheidene ande
re voordeelen in Vlaanderen 
en Italië behaald, deden som
migen voorstellen om hem tot 
onderkoning van Frankrijk 
te verheffen; maar daardezt 

.titel in 'eerten vermogenden ei 
oorlogzuchtigen onderdaan, 
te gevaarlijk scheen, steldt 
men zich te vreden , met hem 
dien van luitenant-generaal 
der honinklyke leger benden, 
zoo; teel binnen als buiieni 
lands te geven. De onge* 
lukken van Frankrijk hiel* 
den op, zoodra hij aan het 
hoofd der troepen was. Bin.i 
nen acht dagen nam hij te 
midden des winters, • Calais-
en deszelfs geheele grond
gebied in. Hij verdreef de 
Engelschen, die gedurende 
210 jaren, in het bezit dier 
stad waren geweest,vooral-
tijd uit dezelve. Déze over
winning gevolgd door. die 
van Diedenhoven, aan de 
Spanjaards ontweldigd, stel
de den hertog van GUISB , 
boven al de veldheeren zij
ner eeuw. Hij bewees dat 
het geluk of het ongeluk der 
staten dikwijls van een en
kel mensch afhangt. Mees
ter van Frankrijk onder HEN
DRIK H . , was hij zulks ook 
onder FRANCISCÜS H. "& 

zamenzwering vanAmbqifei 
door de JProtestan ten gesmeed, 
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' pm hem te doen valfen /dien
de enkel, om zijnen 'invloed 

- te doen toenemen, "Het par
lement gaf hem den titel 
van behoede? des vaderlands» 
Zijn gezag was zoodanig\ 
dat hij gezeten en gedekt, 
een bezoek <mtviïig van Aii-
'TONIÜS , koning«van Natiqf-
ire, die met ontdekten hoof
de staan bleef. Na den dood 
van FRANCISOUS I I . , daalde 
•dit gezag, zonder echter ge
heel te niét te gëah. Van dat 
tydstip af vormden zich de 
partijen der CONDÉ'S en Gm-
SE'S.- Tot de zijde der laat
ste behoorden de Cónnésta-
bel DE MONTMOBENCI, en de 
maarschalk van SAINT-AN-
•DRÊ; tot die der CONDÉ'S 
•behoorden de Protestanten en 
de CÖMGNI'S. De hertog van 
fiuiSE, een ijverige Cathólij-
ke , en de ziel van de zich 
tegen de Protestanten ver-
zettende partij, had besloten 
de oude godsdienst in haren 
luister te handhaven. Bij 
Vassi, aan de grenzen van 
Champagne, voorbij trekken
de, vond hij Calvinisten,'die 
»n eehe schuur de psalmen 
van MABOT zongen. Zijne 
bedienden geraakten met de
zelve in geschil. Men werd 
handgemeen , en omtrent 60 
dier ongelukkigen werden 
gedood en 200 gekwetst. De
ze onverwachte gebeurtenis 
door de Protestanten, het 
moordtóoneel van Vassi ge
naamd, ontstak den burger-
oorlog in het geheele koning» 

K 

" rijk. De hertögjvan Goisfe j 
nam'Boiiuhen én Böurges in , 
en wbri =den slag vdniDreitat 
in 1562; Hy Was alstoén'ten 
toppunt van roem gestegen , 
overwinnaar, alom waar ;hij 
zich bèvohdén had, w&s hij 
dé lieveling der Catholijfcén, 
en dé meester van het '<hóf i 
-bescheiden , edelmoedig, en 
in alles de eerste man van 
den Staat. Hij maakte zich 
gereed om Orüantr» het mid
delpunt der - Protéstantsché 
factie, en hunne wapenplaats* 
té belegeren, toen hij in 1563 
door POLTRÖT DE MÉRÉ , eenj 
edelman der Hugenooten, door 
een pistoolschot* gedood 
werd. De Calvinisten, die , 
onder FRANCISCUS I I . en HEN
DRIK I L , enkel hadden we
ten te smeeken, en datgene 
te verduren, wat zij den 
marteldood noemden, wa
ren , zegt een geschiedschrij^ 
ver, ernstige ijveraars ge
worden. Zij lazen de Schrift 
niet meer, dan om er voor
beelden van sluikmoorden in 
te zoeken. POLXROT waande 
zich een AOD, van God ge
zonden, om een opperhoofd 
der Filistijnen te doöden. Dé 
partij» even zoo dweepzuch-
tig als hij /vervaardigden 
verzen te zijner eer; en er 
bestaan nog platen met af*, 
schriften, die zijnen moord 
tot in den hemel verheffen» 
ofschoon het enkel de mis-
'daad, van eenen even zoo 
lafhartigen als dommen dol
zinnige was. VAMNCOÜR heeft 

k 5 
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Jiet Jeven van, FRANCISCUS DE 
J&ÜISE ,-i in 12.mo beschreven, 
•gr-yerscheen in 1576» een 
hevig schotschrift tegen hem*, 
den kardinaal, zijpen broe
der s ; en de nyerjge QVIBÈ*B:, 
pndei- de(n: titel in het licht 
van Légende $e {JmnKW) 
fardinal de JLorraine.etc* 
door FBArJCiscüs, DE, J,'JJ&E, 
in 8.yo, De- naam des schrijv 
'Vers is Verbloemd; men meent 
dat hetzelve js, van: REINIER 
DEI,API,ANPHE. -Inplaats van 
de onteei-ende trekjken» wel
ke dit hekelschrift bevat* 
•willen wij de volgende stel
len , die den held teveel tot 
eer verstrakken, dan datde
zelve in dö vergetelheid zou* 
.den blijven. Op eenen zeke-
jen dag, ; dat hij„jzijnfi le
gerplaats bezocht» nam de 
vrijheer van Lunehirg„ een 
der voornaamste aanvoerders 
der ruiterij, het envelop, 
dat hij ook zijne afdeeling 
wilde onderzoeken, en ging 
zoo ver, dat hij, hem het 
Pistool voor de borst hield. 
Koelbloedig trok de hertog 
van GmsE, zijnen degen» 
keerde hetpistoolaf, en deed 
net vallen. MOXTPEZAT, lui-
tenant der lijfwacht desher-
togs^over de vermetelheid 
des Dmtschen officiers ge
ërgerd, stond op het punt, 
om hem het leven te bene' 
men, toen GÜISE h e n 1 t o e . 
« e P : Houd stil MOWPJE* 
uw* gij Jiunt niet beter 
f* mm óoodendavü. En 
«ich tot den driftigenLuNE-
BURG wendende, zeide hij 

hem:, Jfc vergeef y dè mij 
„aangedane, belqedigings het 
heeft, slec/fh van mij dfge-
•hangen,) om, er my over te 
ipreken* Maar noat diegene 
betreft, deft korting aange
daan, wiens,persoon ik hier 
vertegenwoordig, zoo zal het 
.van & M,; afhangen, om 
daarover regt te doen* Hij 
liet hem dadelijk gevangen 
zetten,, en ging voort met 
het leger ; te inspecteren, 
zonder da* de rniters durf
den te morren ^ofschoon #{j 
opröerig, watert....* Men had 
den hertog van GBISE ge-
waarschouwd, dat er een adel
lijke hugenoot, in zijne le
gerplaats was gekomen, met 
oogmerk, om hem te doo-
den ; hij liet hem in hech
tenis nemen. Deze Protes
tant bekende zijn besluit, 
waarop de hertog hem vraag
de: Is zulks, om eene on-
aangenaamhe^d die gij mij' 
nentwegehebt ondervonden ? 
•— Neeni: antwoordde hem 
de Protestant, ket is omdat 
gij de grootste, vijand *w.-. 
ner godsdienst ?#*> s-** % 
nu, hernam GÜISE, indien 
uwe godsdienst % beweegt, 
om tny te vermoorden* zoo 
wil de mijne, dat ik n Ver
geve f en hij liet hem gaan. 
De hertog van GUISE bezat 
eene onversaagdheid, diede 
beroemdste helden met den 
naam van onvoorzigtigheid 
bestempelden. Men stelde 
hem eens eenen man voor, 
die zich beroemd had, hem 
te zullen dooden, hy zag 
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hém •"•ntetJkdva het aangezlgt, 
«In ziende ,^at hij verward; en 
verlegen «.werd, zeide hij • de 
schouders optrekkende;! Vie 
man\ zal' mijninivner dooden s 
het is de yioeite niet waard, 
•Jkemigëvangen te houden* 

Guis» (HENDRIK VAN L O 
THARINGEN , , Hertog van), 
oudste zoon van den voor
gaande, werd den 31 De
cember 155(> gehore», en 
aan het hof van HÈNDRIK II . 
opgevoed i alwaar hij ju den 
hegiane den titel vaiii prjns van 
JOINVIMJÜ droeg. Zijn moed 
begon zich in den slag van 
jarnac in 1569 te ontwikke
len, en handhaafde zich steeds 
niet denzelfden luister. Een 
Schot, dat hij , in een ge
vecht bij Chiateav, • Thierri 
in de , wang ontving," deed 
hem den bijnaam Van Ie ha* 

• iofré geven,; maar dezeyer-
.Wonding benam hem in gee-
nèn deele de bevalligheden 
van zijn gelaat. Zijn inne
mend uiterlijk , zijn edel ge
laat, zijne bevallige manie
ren wonnen hem alle har teil. 
De afgod des volks en der 
soldaten zijnde, wilde hij 
gebruik maken van devoor-
deelen, welke de algemeene 
stem hem beloofde. Bijstel
de zich aan het hoofd van 
een leger -,. om het Catholfi» 
ke geloof tegfen de Protes-
tanten te verdedigen, |)it 
was het begin der vereeni-
ging, Ligue genaamd, door 
zijnen oom, den kardinaal 
van Lotharingen, ontworpen, 

Het eerste yoQg$tel ^ot dit 
genootschap wje,rd. te Parijs 
gedaan. Men liet onder de 
ijverigste burgers••• eent, ont
werp rondgaan van- vereeni? 
ging ter verdedigingi d§f 
Godsdienst, des konings-'efi 
der vrijheid van den statut' 
De Hertog van Guise bezielde 
deCatholijken«behaalde ver
scheiden overwinningen op 
de Calvinisten, en zag zich 
Weldra in staat, om aan den 
zwakken HENDRIK III* wet
een voor te schrij ven , ter
wijl hij dien voijst bewoog.» 
om een edikt uittevaardigen s 
waarbij alle voorregten der 
Hugenooten vernietigd wer
den. Hij vraagde daarenbo
ven ,de afkondiging van het 
Concilie van Tretote , het af
schaffen van verscheiden vei
ligheids plaatsen, de veran
dering van landvoogden en 
verscheidene andere artike
len. HENDRIK I I I . , door de
ze vragen verbitterd , ver
biedt hem, om in Para's te 
verschijnen; de Hertog ver
schijnt er ondanks zijn ver
bod. Hieruit ontstonden de 
Barricades of afsluitingen, 
die hem eenen nieuwen in
vloed verschaften, daar zij 
zijne magt, in de oogen der 
ligue, en der koningsgezin
den deden uitschitteren. Zijn 
gezag was zoo groot >. data e 
wachten der hoofdstad wei
gerden, om het wachtwoord 
aantenemen, dat de overste 
der kooplieden, hun van wege 
den koning wilde geVen, 
daar zij geene andere beve» 
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len>;daio ^fttt den HértogVah 
Güftê wilden > ontvangen. 
HENDRIK I Ï I . was genöbd-
zaake Parij» te verlaten, 
en dëü vrede met den Her
tog te'sluiten * maar déze 
Vrede 'was een» strik. Hij 
beriep den Hertog naar 'het 
kasteel.van Bloig, alwaar 
hij /sluikmoorders had uitge
steld, die op hem aanvielen 
en hem den 23 December 
1588, met dolksteken af
maakten. - Dë kardinaal ÖE 
GrtriSE, IJODEWIJK , zijn broe
der, werd den volgenden 
dag vermoord. "Hunne lij
ken werden in ongeblusch-
ten kalk gelegd, ten einde 
des te spoediger verteerd te 
zijn; De beenderen werden 
m eene zaal des kasteels 
verbrand, en de asch in den 
wind geworpen, om het volk 
te beletten, hunne overblijf, 
selén te vereeren. De moord, 
aan deze beide broeders-ge
pleegd, doofde het vuur van 
den burgeroorlog geenszins 
«ut. De vermoording van 
eenen held e n van eenen 
pnester, maakten HENDRIK 
f, ^fsc,huwe'Übindeoogen 

aller Catholijken, zonder hem 
Jlaarom meer gevreesd te ma-
! Ï ÏV- e mann««> die bij 
haddoensterven, waren aan
gebeden, de Hertog vooral, 
«il hem schenen alle ande-
xe vorsten tot de volksklas-
setebehooren. Men preeg 
met al een het edele van 
T i %*}***> ™™ ook de 
edelmoedigheid van zijn hart, 
en vooral zijne blondere 

'* verkiëefdhéid aan do Catho-
tfijke' Godsdienst, die in 
het grootste gevaar was, en 
die het meerderdeel der na
tie, als derzelver dierbaar
ste kleinood-inriep. [Het 
eenige gebrek V&n HENDRIK 
VAN GUISE, was eene onbe
grensdehëëfSchzücht, en de
zelve was de oorzaak va» 
zijnen val.] : '••'"' 

GyisE (KARE6 VAN LOTHA
RINGEN , ' Hertog van), oud
ste zoon vanden voorgaande, 
werd den 20 Augustus 1571 
geboren. Hij werd op den 
dag van den moord van Blóit 
in hechtenis genomen, en 
in het kasteel van Tours 
opgesloten, waaruit hij in 
1591 ontsnapte. Hij werd 
te Parijs met groot vreug-
degejuich ontvangen. Zon
der de Hertog van MAyEN-
NE, zijnen oom, die naijve-
rig was, op den invloed* 
welken hij op den geest en de 
harten had , zouden de aan
hangers der Mgüe hem tot 
koning hebben verheven. Men 
wil , dat de beruchte herto
gin van MoNTPENsiEB, zijne 
moei, verliefd op hem was. 
Het is deze jonge prins, 
die den dapperen SAJNT-POI. 
eigenhandig doodde. Hij o n" 
derwierp zich in 1594 aan 
HENDRIK IV . , en verkreeg 
het land voogdij schap van Pro» 
vence. Hij was ook onder 
LODEWWK XIH. in bediening; 
maar daar de kardinaal van 
KICHEUEÜ den invloed *n 
de magt van dat huis vrees-
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de, zoo noodzaakte hij' hem 
'Frankrijk te verlaten. KA
KEL nam de. wijk naar Flö-
rence, en ging den 30 Sep
tember 1640, tè Cmia, in 
het gebied van Sienna ster
ven., Hij, liet bij HENOKIKA 
CATIÏARINA DE JOYEUSE , zij* 
,ne eehtgenoote, weduwe van 
den ' Hertog van MONTPEN* 
SIEU , en èenige .dochter van 
den maarschalk DE JOYEUSE, 
verscheidene kinderen na'. 
Zijn oudste zoon was HEN* 
BRIK, die:volgt. , -

1. v..r . f 
• GÜISE (HENDRIK VANLÖTHA-

UWGÈN-, Hertog van), zoon 
van 'Aan voorgaande te Blois 
in 16Ï4- geboren.' Na den 
dood van zijnen oudsten broe
der, legde hij den korten 
kraag'af, en deed afstand 
van. het Aartsbisdom ijm«ff, 
waartoe hij benoemd 'was', 
om met -de prinses ANNA van 
Mantua in den echt te tre
den. Daar de kardinaal van 
EICHET.IEÜ zich tegen dat 
huwelijk verzette, zoo be^ 
gaf; hij zich naar Reülett', 
deed er zich door zijne min-
naresse volgen^ en verliet 
haat weldra voor de gravin 
van BOSSUT , met welke hij 
in den echt trad, doch kort 
'daarna mede verliet, om in 
ffiankrtjk terug te komen; 
iHij zou er; gerust hebben 
kunneh leven; maar zijne 
vurige en rustelooze genïe, 
hetrverlangen, om den luis* 
ter zfrher voorvaderen, wier 
nioèd hij bezat, te dóen her
leven , dëëd hem i» den op* 

stand deelèn yanrïlen jGrtasif 
van Soissons ji mefe Spanje 
tegen RicHEMEïfeen,. Franke 
rpk vereenïgdik ^ojQr,:het 
parlement betrokken:iVïWèr'd 
hij in 1641 bij ,verstek -ver»-
oordeeld. Na zich met Span
je verbonden te • hebben, 
verbond hij zich tegen het-» 
zelve. Daar de Napolitanen 
door de kuiperij en het geld 
van Frankrijk y;.-dat;»' ; het; 
mogt kosten wat hètwildë* 
een gewest zocht te: bemag» 
tigen , dat onder Spaansene 
heerschappij stond, ;ten ein
de hetzelve tegen de JSed$r~ 
landen uittewisselen (zie 
Cj&uuoravs IV.) s omgekocht, 
te Napels eenen opstand, 
hadden te weeg gebragt, zoo 
begaf "de Hertog van GÜISEJ 
die/'in afwachting der ge
beurtenis zich té Rome op
hield, zich. dadelijk der
waarts ; maar, hij.'; w,erd .ge* 
vangen genomen en naar 
Spanje vervoerd, alwaar hij 
tot in 1652 verbleef. In Fa* 
rijs teruggekeerd, vertrooste 
jte hij zich door onstuimige1 

en beuzelachtige" vermaken * 
over den slechten uitslag zij*) 
ner onderneming..Hij schit
terde zeer in het beruchte, 
ridderspelvan 1662. Men 
Stelde hem aan; het hoofd 
der bende Mborsche speer* 
ridders; de prins van CON-
DÉ/was het hoofd .der Tur
ken* Toen de hovelingen 
deze beide mannen zagen* 
zeideö zg ; Zie daar de hel* 
den der geschiedenis en der 
fabel. De hertog van Gijn 
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'sdïggekstki*;werkelijk «veel 
naar eenen» held. uit 4e go* 
denleer, -of naar eetten ge* 
lukzaekèï uit de eeuwenïder 
ridderschap.: '.Zijne t weege* 
veehtéh , : zijne ! romaneske 
mionarijen j zijne verkwistin* 
gen i 'zijne lotgevallen niaak? 
ten hem Zonderling in alles. 
H # ;överJéM in 1664. Zfc 
iife Gedenkschriften over zij* 
ne: onderneming van Napels y 
zijn "in;;.1 dlï in 4,w en, in 
I2.tno inthet licht gegeven» 
Vel© personen zijn? van gé* 
voelen geweest, dat dezelve 
van zijnen secretaris SAÏNÏ» 
YDN waren. * Dits denkbeeld 
is 'door .verf cheidenenandé? 
ren; wederlègdv en voorna'* 
melijk door de dagbladscnrij'» 
vers 'vanïTrêtooux, in het 
deel van jDecember 1703. : 

GtiisE (Ik>nEwiïK van Lo4 
tharingen, eerste Kardinaal 
van), was dezoonyanFKAN* 
CISCDS , ' htsriog van GjnsE'} 
in' hét beleg' van Orleans\ 
door. iPoiTRöT gedood. ;Hij 
volgde den kardinaal EAREL 
van Lotharingen, zijnen óud-
oonu in het aartsbisdom 
Beims 'óp, en: was een van 
de voornaamste voorstanders 
der Ugu'éi maar HENDRIK IH* 
liet Hem te Blow, met den 
hertog van GUISE, zijnen 
broeder HFNDRIK, den': 24 
December! 15S8 vermoorden. 
Men geleidde hem in eene 
duistere zaal, waarin benige 
soldaten hem met hellebaard* 
slagen vermoordden. 

& Gviié (RóuEWiiK van M+ 
tharingen, tweede kardinaal 
van), in._ 1575 geboren,, be* 
zat éenen meer Itrijgszuchic 
tigen dan kerkelijken geest; 
Hij was de zoon van HEN* 
JDRIK van fjoUafUfgén ,her* 
tog yan GÜISE, te Blois ver-i. 
moord ï en even gelijk zijn 
vader i ademde hij enkel voor 
de wapenen. O/fschoon aarts* 
bisschop, van Méims, en mét 
het Roomsche purper s ver» 
eerd, volgde hij. echter Lo» 
DEWWK XIIf.|!iin;;1621, Op 
deszelfs togt naar KPoitou. 
Bij dën:aanval eener voor
stad , in het beleg xafiSainti-
Jean-d'Arigelt/ïöMet&cheiiA* 
de, hij zich even gelijk dë 
dapperste officieren. Met den 
hertog van pfevers had •hij 
ten oj>zigte van een beneficie* 
pen regtsgeding gehad, en 
hij wildaJiet met den degen 
in de/hand:afmakett. Opzijn 
sterfbed ïliggende, Het hij 
er J hem versehooning over 
vragen 9 en toonde; een har» 
telflk berouw over zijn ver* 
Sirooid en krijgszuchtig lê* 
ven. Hij [overleed te Sain* 
tes, kortjna den aanval van 
St. Jmn-d'Angeljf, in 1621 
en] liet verscheiden kinde
ren na (onder anderen AOHII* 
X.ÈS VAN LoTHAKiNaEisr, graaf 
van Bomérantin), 'dien hij 
verwekt, had bij CHARMTTÈ 
BES • ESSARTS.,'.' • gravin van 
ROMOBANTIN , aan welke Mofc 

K&axi den naam van 2?/"® 
beminde geeft, en die eenfe 
der minnaressen van HEN* 
flRlKlV. Wa«* CHABÏ.OÏTB 
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CHRïSTiNA"?Ĵ otehleië&an: iW 
CHtttEs,'en weduwe vaarden 
markgraaf van "d'.sjry ^Hbegon 
ift?1688 een regtsgeding', oJh. 
de erfopvolging van'het huls' 
van GUISE te hebben. Zij 
beweerde, dat de kardinaal 
van dien naam met* de gravin* 
van̂ BoMORANTiN-, hare'groot-
moéder dén 4- Februari} 1611 
gehuwd waS, ienv z'% ïleverde 
verscheiden papieren in., oin 
hare aanspraak geldig te ma1-
ken» De zaak • wër-4 niet 
beoordeeld. Pater ANBREAS 
CHAVINEAU, een minderbroe
der, heeft in het-licht'ge
geven: La mort etc. (De 
edelmoedige dood van een 
Christen-Vorst} uit de laat-
ëte daden en. "woorden van 
den. Kardinaal van GÏÏISE 
ontleend), Reims, 1723, iri 
12,mo . • 

GUISE (dom CLAUDIUS DE) , 
te Dij'on, in 1540 geboren, 
natuurlijke zoon van CLAU« 
nius van Lotharingen, her
tog'van GUISE, werd abt van 
Baint-Nicaise, én' later van 
Cluny , en overleed in 1612., 
Men zou zijne deugden en' 
zijn voorbeeldig leven 'gfoo* 
telijks verongelijken, indien' 
men eenig geloof wil de hech
ten aan een onbescheiden 
hekelschrift, getiteld: Le« 
gende de D. CLAUDE DM 
OVISJE , I5?4, in 8.v» Dit. 
libel was zeer zeldzaam al* 
vorens hetzelve herdrukt 
Werd, in het 6.e deel der 
Memoden van CONDÉ. Men 
schrijft hetzelve toe aan DA-

GONNEAU j ;eenVCalvipiit^ •«!» 
regter: vans Cluny ïjatofi aai» 

' GILBEU* REGNAUT, lantfregi* 
! ter evan i£luny, iriedé* -een* 
I Calvinist;- Dei kardinaal va» 

GUISE had' hem, op voorstel 
van D« CLADDIUS willenvaf** 

: zetten, maar .hij, bad zich-
• bij vonnis doen- handhaven $ 
: en na den volgen den dagzite 
! ting te hebben doen houden', 
I wierp hij zijnen magtbrief 
in het parket neder, en ging 
te Mücon . den post van ad-
vokaat bekleeden. 

GUISE. — Zie GUYSE. 

GUITMOND.—Zie GUIMOND. 

GüiTON (JOANNES) onder
scheidde'zich te la Rochelle $ 
toen .de kardinaal Van Ri-
CHELIEU in 1C27 dit bolwerk 
van het calvinïsmus beleger
de. De-'inwoners van. la 
Rochelle verkozen "GUITON 
tot hunnen burgemeester, 
hunnen veldheer en land
voogd. Alvorens eenen post 
te aanvaarden, waardoor hij* 
in het overheidsgebied" en in 
hét bevelhebberschap' ovei* 
de bezetting . werd gesteld, 
nam hij eenen dolk, enzeide 
in tegenwoordigheid vzijnetf 
stadgenooten: «Ik zithmaireti 
zijn* wijl gij zulksu begeert/ 
op voorwaarde, dat het mij; 
zal vergund wezen v om de* 
zfeh dolk in het hart va» 
den eerste te stooteu, dié 
spreken zal van zich over* 
tegeven. Ik stem toe, dat 
men sveneens omtrent mij: 
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handelè,' zoodra ik het voor* 
stel mogt doen, om* te :ca-; 
pjituleren, en ik verzoek dat 
deze dolk te dien; einde-, op 
de tafel onzer - vergaderzaal 
op het stadhuis. hlijve. lig
gen." Zijne dweepzucht hield 
den: voorspoed der beleger* 
aars.langen tijd tegen, doch 
eindelijk zegevierde de be
redeneerde dapperheid , op 
sekten-geestdrift. ' ' 

. GÜMTONE D'AREZZO; ..eea 
der eerste Italiaansche dich
ters, was in Toskane gebo
ren, en bloeide omtrent het 
midden der dertiende eeuw. 
Men vindt zijne Gedichten 
in de Verzameling der oude 
Italiaansche dichters, Flo
rence, 1527, in 8.vo. [Hfr 
onderscheidde zich eerst als 
krijgsman, tegen de Pisa-
ners, die van Sienna en de 
Venetianen: „in dezen laat-
«ten togt, werd hij door de 
Florentjjnsche republiek tot 
Condottiere of veldheer be
noemd. Verscheiden wonden 
ontvangen hebbende, wijdde 
hiy zich aan dé godsvrucht 
toe, ging in 1267 in de te 
gelijker tijd religieuze en 
militaire orde der broeders 
GaudenH, van waar hij den 
naam van FRA GUITTONE ont
ving. Hij stichtte te Flo* 
rence het klooster der Ent 
gelen,Moot de Camaldulen-
aer'orde, en overleed in I29é. 
FRA GÜITTONE kan als de eer
ste dichter en prozaïst be
schouwd worden, die in de 
Toskwnsche taal geschreven 

heeftr- hij;:was SS.jaren vóór 
: DANTE> en lachtig jaren vóóit 

BOCGACM geboren* Hij heeft 
40 C^«2ro«j en meer dan 100 
klinkdichten, nagelaten]. / ;-:> 

•^ GuMOENS (NlCOIiAAS) in j 
1790 te,!Drèe, in Zwitser* 
land, in de voormalige land» 
voogdij van Eschalens gehos 
ren. Hij was ,de zoon van; 
den luitenant-kolonel DE'GKC/ 
MOENS, die in 1798 bij de 
verdediging van zijn vader
land sneuvelde, eti kleinzoon 
van den generaal JDE GCIMOENS, ; 
kolonel van hetBernsche re-; 
gement van dien naam, dat in 
Nederlandsche dienst stond.) 
Na.' eenigei jaren bij zijnen 
achtenswaardigen bloedver* 
want> den. - heer MULMNEN * 
die, dfe eerste isorg voor zijnen 
opvoeding droeg, te hebben; 
doorgebragt, werd hij op de 
niilitairegenieschoolte Wee-
nen geplaatst,: waaruit hg ia* 
1805, als vaandrig^in het. 
regement van den prins van 
Lignè trad. Hg woonde mefc 
onderscheiding de veldtogten 
van 1805 en 1808 bij, en, 
in den laatsten, werd h g , 
tot belooning voor zijne dap
perheid en bekwaamheden, 
tot luitenant der grenadiers 
bevorderd. In 1810 noopten 
de vrede van Weeneto vnh&t 
bondgenootschap van Oosten* 
rijk met Frankrijk hem z|jn 
ontslag te nemen, en in Span
je gelegenheid te zoeken, 
om de zaak te dienen, voor 
welke h« het eerst gestre
den had. Over Turkyetei-
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tvaarts reizende, voegde hij 
zich bij den aartshertog 
FRANS , broeder van den aarts
hertog FERDINAND , d i é , om 
dezelfde redenen, dienst op 
het schiereiland ging zoeken. 
Zij kwamen te Cadix op den 
oogenblik, dat de Franschen 
die stad belegerden. He t 
regentschap stelde DE G U -
MOENS dadelijk als kapitein 
aan, en belastte hem met de 
oprigting van een nieuw 
corps , onder bevel van den 
Engelschen generaal DOYLE, 
die , spoedig zijne verdien
sten opgemerkt hebbende, 
hem tot zijnen adjudant koos. 
GuMOENs diende in deze be
trekking, tot na het opbre
ken van het beleg van Ca
dix, en werd daarna ge* 
plaatst bij den algemeenen 
staf van het Eogelsch-Spaan-
sche leger , dat de Franschen 
dwong, het koningrijk Vaten-
cia en Iiatalonië te ontrui
men. Hij nam een ijverig 
aandeel aan de herovering 
van Tarragona en van het fort 
Balequer, en aan de onder
scheidene gevechten, \yelke 
in dat gedeelte van Spanje 
plaats hadden, en bekwam 
voor het einde van den veld-
tpgt den rang van luitenant-
kolonel. De begeerte, om 
aan zijn vaderland nuttig te 
zijn, riep hem in 1815 in 
Zwitserland t e rug , tijdens 
het bondsleger op de been 
werd gebragt. Hij werd da
delijk bij hetzelve geplaatst 
als hoofd van den algemee-

XIi DËEÏJ, . ] 

nen . staf, welke. I?ranc/ie-
Comté binnen t rok; in wel» 
ke betrekking hij zich ook 
op de uitstekendste wijze van 
zijne pligten kweet. Eers t 
toen dé Zwitsersche troepen 
naar hunne haardsteden wa
ren gekeerd, begaf GUMOËNS 
zich naar Holland, waar de" 
diensten zijns grootvaders en 
zijn eigen naam hem een goed-
onthaal voorbereidden. De 
dagbladen hebben in den tijd 
gewag gemaakt van de ge
varen , die hij geloopen heeft 
toen hij in September 1830 , 
als parlementair door prins 
FREDERIK der Nederlanden , 
naar het provisionele Brus-
selsche bestuur gezonden, 
op het punt w a s , van door 
de menigte vermoord te wor
den, en gevangen werd ge
houden. De moed en koel
bloedigheid, waarvan, hij te 
dezer gelegenheid blijken 
gaf, droegen ieders bewon-. 
(lering weg. Zijne gevan
genschap was langdurig en 
moeijeiijk, maar vóór den 
tiendaagschen veldtogt van 
1831 verkreeg hij zijne vrij
heid weder , en nam deel aan 
denzelven. Vervolgens .tot 
den rang van kolonel bevor
derd, wras hij gedurende ver--
scheidene maanden werkzaam 
in de citadel van Antwerpen, 
onder den generaal CHASSÉ;, 
waarna hij door den prins van 
Oranje in het hoofdkwartier 
werd geroepen. Maar, toen 
de citadel door de Franschen , 
onder, aanvoering van den 
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-Generaal GEHARD, werdaan-
.,gevallen , bewogen de gevoe
lens van gehechtheid, welke 

•hij voor zijnen grijzen bevel
hebber had opgevat, hem 

. verlof te vragen , om zich bij 
• dezen te voegen. De rap
porten van den generaal CIIAS-
SB getuigen van de wezen
lijke diensten, welke hg 
hem, gedurende dat gedenk
waardige beleg bewees. Den 
<Iag voor de overgave der 
citadel, viel eene bom nabij 
ïiem, toen hij de gewone 
rende deed; hij bekwam ne
gen wonden, ' en zes dagen 
daarna, namelijk den 28 De
cember 1832, gaf hij aan de 
gevolgen tlerzelve den geest. 
'De kolonel GUMOENS paarde 
met de bekwaamheden eens 
krijgsoversten, al de hoeda
nigheden des harten, welke 
achting en eerbied inboeze
men , en werd door zijn oor
spronkelijk en door zijn aan
genomen vaderland evenzeer 
betreurd. 

GuNnUNG (NlCOtAAS HIE» 
RONYMUS), een schrander 
regtsgeleerde, werd bij Neu
renberg, in 1671 geboren. 
Zijn vader was een predi
kant, en de schrijver eener 
verhandeling over de Kerk' 
vergadering van Gangres, 
De zoon werd na elkander 
hooglèèraar in de wijsbegeer
te , welsprekendheid eti het 
natuurregt te Halte. Hij 
overleed als rector dër uni
versiteit dier stad in 1729, 
een aantal letterkundige, 

regtsgeleerd«, geschied- en 
staatkundige werken nala
tende , waarin kunde , bon
dige en wel doordachte za
ken , niaareok paradoxe stel
lingen , valsche en ijdele 
denkbeelden vooikomen. Zij
ne voornaamste wérken zijn: 
i.° Nieuwe zamempraken, 
in 8.w.—2.° Ontwerp eener 
Verhandeling over de letter
kundige geschiedenis» — 3.° 
Historie philosophias mora-
lis, in 8.vo. — 4.° OTIA, 
of Verzameling van verhan
delingen over verschillende 
natuur-, zede-, staat- en 
geschiedkundige onderwer
pen, 3 dl." in8.vo, 1706 en 
1707. — L° Be jure oppig' 
norati ieritorii, in 4t°. — 
6.° Status naturalis Hotbe-
sii, in corpore juris óivihs 
defensus et defendendus, in 
4.to. 7.0 üe statu reipu-
hlicea germanicte sub C01V-
JIADO / . , in 4 > . Lonwiff 
heeft dit werk wederlegd.--
8.° Gundlingiafia, in net 
hoogduitsch. - 9.° Commen
taar* de HssxrcoAüCüfB* 
in 4,to. — 10.° Via ad ve-
rïlatëm, 3 dl n in 8.v°« — 
U.° Geschiedkundige ver" 
handeling over het Graaf
schap Nenfchatel. De ze
digheid en gematigdheid van 
GüNftï,tN<ï evenaarde^ zijne 
gèleérdneid niet; hij was 
spotactitig, bijtend, er, * £ . 
beslissend in twijfelachtig» 
zakeh, énzelfsindierWaaj-
in hij zekerlijk ongelijk naa. 

GiWTEB(EDMOND),eenEnt 
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gelsche ingenieur en wis» 
kunstenaar, in 1558 , in het 
graafschap Héréford gebo
ren, was hoogleeraar der 
sterrekunde, in het collegie 
van Gresham in Engeland, 
en overleed in 1626* eenen 
grooten roem nalatende, dien 
hij door zijne lessen en schrif
ten verworven bad. Men heeft 
van hem Canon triangulo-
rum , seu Tabnlce tangenti» 
um et Secantium , Londen', 
1620, in 8.vo enz. 

GÜNTHEK (JoANNES ClIRlS-
TIAAN) , een Hoogduitsche 
dichter , in 1695 te Strie-
gau, in JYeder-Silesiè' ge* 
boren. Zijne talenten waren 
oorzaak, van zijn ongeluk. 
Zich al te zeer pp zijne be-„ 
kwaamheid -verlatende , ver
zuimde hij 'den arbeid en gaf 
zich aan de dronkenschap 
over. Hij was zoo beschon
ken , toen men hem aan AU
GUSTUS I I . , koning van Po-
len voorstelde, dat op den 
oogenblik, waarop hij een 
compliment voor dien vorst 
Wilde uitspreken , hij eenen 
schandelijken val deed. Dit 
toeval veroorzaakte hem zulk 
een bitter verdriet, dat hij 
in den ouderdom van 28 ja
ren reeds aan de gevolgen 
van hetzelve overleed. Hij 
liet verscheidene dichtstuk-
ken na, in welke men na
tuurlijke genie f en bevallig
heid, maar weinig naauw-
keurigheid aantreft» Ónder 
^dere werken heeft men 

L 

van hem eene Pde, _op.de 
overwinning door prins Eu-
GENIUS, op de Turken be
haald , eene overwinning, 
die ook door J. B. ROUSSEAU 
is bezongen. Na zijnen dood 
kwam er eene Verzameling 
van zoo Hoogduitsche als 
Lutynsche gedichten van f, 
C. GüüTBEn, uit Silesiè'iu 
het licht, 6e uitg. lireslait 
en Leipzig, 1764, in S.vo, 

GuNTHER Óf GuNTHERUS , 
een Latijnsche dichter, der 
13«e eeuw, in Duitschland 
geboren , werd, na school-
onderwijzer te zijn geweest, 
monnik der abdij van Pa
rijs , van de cistersienser 
orde, in het bisdom /?«ze/, 
alwaar hij denlï Maart 1223 
overleed. Er bestaat van hem : 
ï,° Hisforia Constantinopo-
litana sub BALDUISO , circa 
annum 1203 , voorkomende in 
de oude lessen van HENDRIK 
CANISIUS , Amsterdam, 1725» 
in fol. op het einde van het 
IV,e Dl. GUNTHERÜS schreef 
deze geschiedenis volgens het 

• verhaal van zijnen abtMAR-
TINUS, die bij het beleg van 
Konstantinopel was tegen
woordig geweest. — 2«° Dè 
oratione, jejttnio et" elee-
tnosyna libri XIII, Bazel, 
1504 en 1507, in 4.». Men 
weet niet of men het vol
gende werk aan den zelfden 
GU'NTHER moet toeschrijven , 
of dat het van een' anderen, 
van denzelfden naam i s ; ÖW* 
THERI poetce ttignrinu», si* 

1 2 
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ve Degestii FRÈDEMCT h, ^ 
door de'zorg van KOENRAAD 
^EüTiNGEBi in bet licht ge
geven , Aügsburg'', "1507, in 
fol. en sedert dien tijd ver* 
scheiden malen herdrukt. Dit 
dichtstufc 5 waarvan het -La
tijn in zuiverheid met dat 
der eerste eeuwen overeen
komt, -draagt den titel van 
fjgurinus f wijl de dichter 
m hetzelve den logt'bezingt j ' 
van FKEDERIK BARBAROSSA in 
Ligurië, dat is in het Mi-
lanesche en in fjambardijë, 
— Hij is onderscheiden van 
eenen •anderen GÜNTHER , 
monnik van den H. AMANDUS , 
die in bet licht heeft gegeven: 
1.° Mariyrium sancti Cr-
PRïMI, berijmd. —. 2;° His-
toria tniraculorum sancli 
AatAiïDI, in de Bollandis
ten , Februari} L.dl. GÜNTHER 
was bij de vervoering van het 
ligchaam van den H. AMANDUS 
in 1107 tegenwoordig en was 
getuige van de bij die gele
genheid plaats gehad heb
bende wonderen: een zeer 
eerbiedwaardig bewijs uit 
daadzaken, ten gunste van 
de vereering der heiligen en 
van hunne overblijfselen. Zie 
GAMAMEI.,GERVASIUS enPRO-
TASIOS. 

GÜNTHER of, GUNTHERUS 
(KABEL) graaf van ScAwarz* 
^ m nuringen, xveti in 
ló4Jiot fcetzer van Dnitsck-
land verkozen, om hem KA-
REI, IV,, koning van Bo
hème tegenover te stellen, 
die door eene andere partij 

tofr he t , keizerlijk, bestuur, 
was verkoren. Terwijl deze 
beide mededingers zich tot 
den. oorlog voorbereidden, 
om zich meester van de kei
zerlijke kroon te maken,5 

overleed GÜNTHER, aan ver
gif teFrankfort, inden ou
derdom van 45 jaren," zes 
maanden na zijne verheffing. 
Êeia arts gaf hem zulks als 
een geneesmiddel. Hij werd 
in de kerk vaa den H. BAB-
THOLOMEÜS begraven, en men 
hield over hem eenekoiUnk"-
lijke lijkstaatsie, waar.bij 
KABEX, zijn tegenstrever,te
genwoordig was. GÜNTHER, 
was een moedige, hetrijks-
bestuur waardige vorst. 

GUNTBAM, koningvan Of-.; 
feans en Bourgondiër zoon 
van CLOTARIÜS 1 . , begonm 
561 te regeren, en vestigde 
den zetel vati zijfl bestuur 
te Ch&long-gur-Saonne. f e 
Longobarden, verspreidden 
zich in zijne staten en ver
woestten dezelve. MüMMOi' 
een der gelukkigste ve d-
heeren zijner eeuw ^veryoig-
de dezelve tot in «a»« e n 

hakte hen in ^ pan. GUN
TRAM, van deze barbaren be
vrijd, wendde z p e wape
nen tegen BECAREDUS, Ko
ning dar Gothen J doch de
zelve waren geenszins voor
spoedig. Hij was gelukkiger 
in den oorlog tegenWABOC, 
hertog ™» Bretagne, M> 
genoodzaakt was, henii me* 
deze woorden te huldigen. 
Wij weten, zoo alsgtj, tf«* 
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de sleden, Nantes en Ken-
nes,' van regtswege aan den 
zoon van CLOTARWS belmo
ren 3 en wij erkennen, dat 
wij de onderdanen derzelve 
moéten zijn, • » . » Nadat 
CIHLPEIUCH, met wien hij 
toenmaals in oorlog was, ge
dood was, maakte GUNTRAM , 
wel verre, van met zijnen 
dood , zijn voordeel Ie zoe
ken, zich gereed, om hem 
te wreken. Hij verstrekte 
aan CLOTAIUUS, deszelfs zoon, 
tot vader, en verdedigd e FRÉ-
DÈGONDE,' zijne weduwe te
gen de wraak, die CIHI.DE-
«ERT en BRUNECHII.DE, te
gen haar zouden hebben kun
nen uitoefenen. Deze vorst 
overleed in 593, in den ou
derdom van 6&. jaren, zon
der kinderen natelaten. De 
kerk plaatste hem onder het 
getal der heiligen; bij ver
diende die eer, door zijne 

"liefde voor den vrede, zij
nen ijver voor de godsdienst 
en de regtvaardigheid, en 
door zijne milddadigheid je
gens de ongelukkigen. 

GüNZEÏi(Jo.41S'NES) , te Com-
motau in Bohème geboren 9 
begaf zich in 1676 onderde 
jesuiten, werd naar Portu
gal en van daar in 1694 naar 
Brazilië gezonden. Hij over
leed te midden van 'zijnen 
apostolïschen; arbeid, 'zon
der dat men het juiste jaar 
wete: maar men heeft van 
hem twee Beer belangrijke 
Verhalen > door de geleerden, 
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GuRTLER (NlCOLAAS), te 
Bazel in 1654 geboren, on-

. wees in verschillende ste« 
! den van Duitschland* be
kleedde den leerstoel der 
godgeleerdheid te Franeker 
in 1707, en overleed in 1711. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° Lexicon lingnos 
latinos, germance gr<zce& et 
gallicce, Bazel, 1731 , in 
8.v° — 2.° Historia £em~ 
plafiorum, 1703, in 4.*» — 
3.° Origines mundi, in 4.w 
1708; een werk vol geleer
de aanmerkingen, doch waar
in de schrijver vele onzekere 
woordgrondingen en belach-
gelijke denkbeelden over de 
godenleer aanneemt. — 4.° 
Institutionn? theologictz, 
1721 in 4 to enz. De schriften 
Van GURÏLER worden door 
de protestantsche godgeleer
den op prijs gesteld. 

;. * ' GüSMAO (BARTHOLOMEUS 
DE) , een Portugeesch Jesuit, 
eerste uitvinder der lucht» 
bollen, te Lissabon in 1677 
geboren. Hij kwam zeer jong 
bij de Jesuiten, volbragt 
zijne studiën met roem en 
legde zich bijzonder op de 
natuurkundige wetenschap
pen toe. Door zijne over
sten naar Rio-Janeiro ge
zonden zijnde, verkreeg hij 

l 3 

en door de bevorderaars van 
het Evangelie even gunstig 
onthaald. In hunne verhalen 
noemen de Spanjaarden hem 
soms GUINSOI» 
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aldaar eenen leerstoel voor 
de wijsbegeerte, dien hij ge
durende vijftien jaren be- , 
kleedde. Pater GUSMAO , mëlt i 
eene levendige en doordrin
gende verbeeldingskracht 
begaafd, was geschikt voor 
de ontdekkingen, of, om 
beter te zeggea, om diege
ne te verbeteren, die men 
meestal aan het geval te dan
ken heeft. Men zegt dat hij, 
eens aan zijn venster geze
ten , dat op den klooster-
tuin uitzag , een roodachtig', 
ligt en uitgehold ligchaain 
zag, zich oprigten en in de 
lucht opstijgen; het was 
waarschijnlijk een eijer-
schaal, of eene zeer uitge
droogde citroenschel, of ee-
,ne dunne oranjeschil, die de 
lucht minder ligt dan de stof, 
van de aarde deed opstijgen. 
Deze ontdekking trof hem , 
en begeerig, om er zijn voor
deel mede te doen, ontwaar
de hij, dat hij zijn doel niet 
zou kunnen bereiken, dan 
door een uitgehold werktuig 
te • vervaardigen,. dat eene 
vrij groote oppervlakte met 
het ligtste gewigt aan den 
dampkring aanbood. Vele 
proefnemingen bragten hem 
eindelijk op het denkbeeld, 
om eenen linnen bol te ma-
ken, in deszelfs onderste 
gedeelte, m e t eene kleine 
ronde opening en waar on
der hij eenen kleinen flik-
kerenden vuurgloed plaatste, 
-fiyne proefneming geh,k t 
znndé, wilde hij dat de re
ligieuzen van zijn klooster, 

van de tweetje getuigen zpu« 
den zijn. Dezelve viel ook 
gelukkig uit, toen koos Pa
ter GUSMAO een grootertoo-
neel voor eene nieuwe proef
neming waar men dezelve 
beter Kon bevyonderen. riet 
berigt zijner 'ontdekking, 
maakte te Lissabon, toen 
hij in die hoofdstad aan
kwam, het onderwerp al
ler gesprekken uit. Hij 
verkreeg ligtelijk van JÓAN-
NES V. de vergunning, om 
eenen luchtbpl van eene bui
tengewone grootte te vervaar
digen; hij liet dedzelven op 
de plaats naast het konink
lijk paleis opstijgen» .de 
vorst was met zijne familie 
bij deze proefneming te mid
den eener ontelbare menigte 
tegenwoordig. Dé moedige 
GUSMAO kloni op het werk
tuig , dat door koorden weer
houden werd» en verhief 
zich in de lacht tot groote 
verbazing der aanschouwers. 
Hij was tot aan de hoogte 
der kroonlijst van het dak 
van het paleis gekomen» 
toen de onvoorzigtighein 
dergenen, die de koorden 
vasthielden , den lachtbol ne-
viglijk tegen het lijstwerk 
deed stooten, waardoor bij 
brak. Het werktuig begon 
toen te vallen, maar zoo 
zacht dat de luchtvaarder er 
geen letsel door bekwam. 
Deze proefneming had -in 
1720 plaats, en door de
zelve verkreeg P a t e r G ^ o 
den bijnaam van VoadorW'" 
gend'mensch.) Deze uitslag 



moedigdejhenj am , en lij} be-
loofde te beproeven om zonder 
hulp,vantouwen, ,de bpl tê 
beslij gen il-Jtij vleide j?ïeh 
-Van eenmaal; een vaste lei
ding aan den luohtbol te kun
nen 'geven, ppd^izyoejii^ 
vinding jdaardoor pijttigiftpgt 
wprden, Maar dezelve ver
wekte hem vermogende vijs, 
anden , die tervyïji zij SzJjjue 
uitvinding en zijne bedoe
lingen lasterden r het yolk ; 
jOpruiden en met hpniie ver-
.voigihgen niet ophielden »..dan 
nadat Pater tGwsMAQ in eene } 
gevangenis gesleurd was. I)e 
«lag was dp.o'r'geheime yij-, 
anden der Jesuiten tegen 
hein gerigt- Deze religi
euzen verkregen echte*? wel
dra dp vrijheid van hunnen 
-ordebjrpeder? -die zij naar 
-Spanje lieten vertrekken, 
alwaar hij in 1724 overleed. 
Men vindt ^eze: bijzonder
heden in het Dagblad vm 
Murcia en in verschillende 
gedenkschriften van dien 
tijd. Zij zijn vervolgens op 
•nieuw door de Notizie let
ter arie di Gfemwct, 1784, , 
N.° l i , en door het Dag- : 
blad der geleerden, in ,Oc« 
tober 1784 bekend gemaakt; 
het laatste zegt, dat het : 
werktuig van Pater GpssiAp 
de gedaante van eenen vogel 
bad;, en voegt er nog bij, 
dat Eogelsjche en Fransche 
geleerden zich naar ÏAg?a-
bon hegeyen badden om de 
daadzaken té onderzoeken. 
Zij Vïonjaen er de bijaonder-

heden van in» van eenen 
broeder van pater GUSMAO i,. 
en religieus in het klooster 
der carmelieteh, én aatfwién 
de eerste zijne handschriften 
qyer de kunst om vliegende 
werktuigen te vervaardigen , 
had nagelaten. Ket is aan 
geenen twijfel onderhevig, 
datycle natuurkundigen zelfs 
vpor <|e XVI I.e eeuw ver
schillende middelen hadden 
uitgedacht, om zich in de 
lucht | e yerbeffgn; maar het 
is pater GusaiAO, die de pnt-
:ty«rpen verwezenlijkte ? aan 
>velkenten de eerste uitvin
ding yan denluchtbol te dan
ken heeft, die MONTGOIJTIEU 
64 Jaren later vernieuwd 
heeft. ALEXANPIER GpswAp , 
eenander portugeesch jesuit , 
te, Porto in 1704 geboren, 
eri: in 1781 overleden, vyas 
de. schrijver van vele god; 
geleerde werken en van een 
contpendiwn perfeciiones re-
ligiose, opus posthumnm s' 
Lissabon, 1783infol., door 
zijnen orde-broeder pater 
MANÜEI» DE AZEVEDO in het 
licht,gegeyen. 

GüSSANViIAAN (PETRUS), 
te Chartres geboren y om
helsde den geestelijken staat 
en legde zich pp de gewijde 
critiek toe, Eene.'der vruch
ten zijner studie is eene 
goede Uitgave der werken 
van den heiligen GREGORUJS 
den, Groote, Parijs , 1875 * 
3 dl,n in fpl. Dit was de 
beste uitgave vóór die der 

• 4 ; 
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Benedictijnen van de congre
gatie van den H. MA.UB.US , 
van 1705 , 4 dl." 

- * GUSTA(FKANCISCUS'), een 
Jesuit, den 7Januarij 1744, 
te Barcelona geboren, begaf 
zich in den ouderdom van 
15 jaren, in de provincie 
Arragon, onder de maat
schappij. Hij .bekleedde ver
scheiden leerstoelen in de 
kloosters zijner orde in Span,' 
je, en tijdens de vernietiging 
dcrzelve, stajk hij naar Italië 
over, hield zich langen tijd 
te Napef» op , en begaf zich 
vervolgens naar Palermo, 
alwaar hij in Ï814 de god
geleerdheid onderwees. Met 
zuiver- en sierJijkheid schreef 
hij het Italiaansch , en heeft 
de volgende werken, alle in 
die taal, nagelaten: 1." Over 
de hedendaagsehe Cateckis* 
mussen, Foligno, 1793, 2.e 
uitgave. Deze proeve , die 
de goedkeuring van Paus 
Pius VI. verdiende, bestrijdt 
voornamelijk de Catechismus 
der Jansenisten. — 2.° Ge
schiedkundige gedenkschrif
ten over de aankomst te 
Ferrare van Paus Plus VI., 
bij Hcogstdeszeïfs terug
komst van Weenen, Ferrare, 
J782, in 8.vo _ 3.0 0n^e, 
lukkige staat van Calabriè' 
en MesHna , na de aardbe
ving , in de maand Febru-
arij, 1783, Florence, 1783, 
in 8.vo — 4.0 Critisc/ie en 
theologische twijfelingen, 
over het gewaand doopsel 
van den Jood BIANCJU/NI, 

Bologna, 1786, in 4.» — 
5.° Verbetering van den Al-
coran van SEICH MANSUR , 
Florence , 1787, in 12,'no — 
b.° Staatkundig Testament 
van VOLTATRE, uit het 
Fransch vertaald, Florence, 
1783. — 7.° Leven vanden 
markgraaf van PosiBAZ., 
Iverdun,. 1782, 4 di.n in 
4. t0 Dit- zeer geachte werk 
is in het Fransch en in het 
Hoogduitsch vertaald. —8° 
Beknopte onderrigting aan 
'eenen godgeleerde, om te 
loeten of hel probabilismus 
veroordeeld is , Florence, 
1782, in 8.vo — 9."Reizen, 
door Paussen ondernomen, 
Florence, 1782, in8vo De 
schrijver heeft er in opge
nomen de Beis van Pws 
VI. naar Weenen. — 10.° 
Leven van KoJfSTAXTlJX 
den Groote, Foligno, 1786, 
Venetië, 1790. — 11.° Over 
de dwalingen van PETRUS 
TAMjBURrxr, in zijne Lessen 
over de Christelijke Tiede* 
leer, Foligno, 1791.-12.° 
Gedenkschriften over de 
Fransche omaenteling, zoo 
staatkundige als kerkelijke, 
en over het aandeel, hetwelk 
de Jansenisten er aangeno
men hebben, Assisié', 1793, 
in 8.vo Hetzelfde werk werd 
andermaal verbeterd en ver
meerderd uitgegeven, onder 
den titel van, 13.° De in
vloed der Jansenisten, op 
de Fransche omwenteling, 
Ferrare, 1794, in 8.™ — 
14 ° Verdediging van den 
catechismus van de» hardt-
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'nqa( BÈLi'ABMÏ$"tjé\ Ferra-
re I787s—* 1789, in 8v ,o~ 
Ï5i° Over het gedrag der 
catholyke 'kerk'iiï de vër~ 
Uezing van haar zigtbaar 
opperhoofdl den' rpbms'chen 
Paus (JPiusi VIT.) Venetië , 
1799, in 8ïvoj-ui lö.Q De 

f eest den'XVIIfe eeuw enz, 
'errarei I792y in S.vo-een 

uitmuntend en volmaakt wel 
geschreven werk. -—17.° De 
Sveci irnpefii siïb GtrsTAVÓ 
111, tikutaiiqne cohmènta-
Hus, Paiérnjó $1790. Hij had 
eene prachtige uitgave Van 
dit werk bezorgd, en d roeg 
hetzelve op aan GUSTAAF , 
koning vanZweden , maar 
deze vorst werd vermoord op 
den oogehblik;, dat hetzelve 
in het li^h'tzöü verschenen. 
—- 18.;° "P'é vita et Scrip lis 
JoA ItUf ^^nRE&'-BABÖTTÏ 
commeiiiarhis ? •" - Macerata', 
1779 , in Ŝ Vo , én eene irie-
'nïgte andere werken. Deze 
geleerde jésuït is te Valer-
mo, in 1816 overleden. Hij 
heeft een aantal handschrif
ten nagelaten, waardig, om 
in het licht te worden ge-
geven , zoo als* onder ande
ren; Over de Russische kerk\ 
Verhandelingen, over de ker
kelijke geschiedenis., enz. 

GuSTAAF Of GüSTAVÜS I . 
koning van Zweden , bekend 
onder den naam van Gus* 
TAAP WASA, werd in 1490 
op het kasteel van hincolm 
geboren, en was de zoon 
van ERIOH WASA, een' 

L 

zweëdseh "heerT eli ;van CECÏ-
KA uit het geslacht van EKA. 
Toen GHRISTIAAN II. koning 
\m' Denemarken i "zich' in 
15Ï2 van Zweden had rïièjps* 
ter gemaakt, liet hij° hem 
te Koppenhagen in de gevatte 
gen is opsluiten. Nadat het 
aan GUSTAAF gelukt was, 
om rté ontsnappen, dwaalde 
hij langen tijd in de bergen 
van Dalëcarlïe rond, werd 
door zijnen gids bestolen, 
en zag zich door den nood 
gedwongen, om in de ko-
perrnijnen te werken. Na 
verschillende lotgevallen:'* 
gelukte het hem, om dé 
•Dalecarliërs tot opstand te 
brengen; hij stolde zich aan 
hun hoofd,' verdreef GHKIS» 
MAAN , - nam ' Stokholm in ,', 
én werd door de Zwdeji 
'in 1523 tot koning verkozen. 
'Om, zijn gezag te bevesti
gen i verbeeldde hij zich „de 
oude godsdienst des lands 
•te moéten afschaffen , én; 
het Lutheranismus in, zij
nestaten vestigen. Hij maak-; 
te zich meester van een ge
deelte der geestelijke goede* 
rén , maar opdat het volk des 
te ligter deze verandering 
mogt aannemen , liet hij het
zelve bisschoppen behouden; 
wier inkomen en magt hij 
echter aanmerkelijk vermin
derde. Eenige bewegingen» 
welke de Dalecarliërs, te 
gunste van de Catholijke 
godsdienst ondernamen, wa* 
ren niet gelukkig. GÜSTAAP 
verstikte hun gemor. Hij 

1 5 
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liet vervolgens door de stan
den in 1544 de Zweedsche 
'kroon erfelijk verklaren, en 
overleed in 1560. Degene, 
die altijd met geestdrift over 
de revolutionnaire mannen 
spreken» vooral over degene, 
die bij den opstand, de af
schaffing van de Catholijke 
'godsdienst hebben gevoegd, 
hebben GUSTAAF als eenen 
held afgeschilderd. Maar de 
schrijvers , die over de za
ken en menschen niet juist 
volgens den uitslag eener 
onderneming oordeelen, heb
ben er geen zoo gunstig 
denkbeeld van gegeven. De 
abt BÉRAfli/r,. die hem voor 
het overige penen grooten 
lof toezwaait, bekent » dat 
hij zijne ziel door veinzerij 
en bedrog, dqqr laaghartige 
haarklovei'ijen, en openbare 
verdrukkingen, door, eene 
gewone regtschapenheid on
waardige, kuiperijen verne
derde, enz," Hij had zich 
van de Daiecarlische hoe
ren bediend, om aan zijne 
heerschzuchtige oogmerken 
te voldoen, hij versrad de
zelve, toen zijde oude gods
dienst wilden handhaven. 
Het aanzien, hetwelk voor 
eenen oogenblik, eene ge
ruchtmakende omwenteling 
aan Zweden gaf, werd niet 
gehandhaafd. Hetzelve ver
viel ma snel, dat Pimüo, 
kansel Jer van HENDRIK IV. 
}p.en deze nog eenvoudig ko
ning yan Navarre was, zich 
over de handelwijzen van het 
Fransche hof beklagende, « 

zeide: » .dat het niet meer 
ontzag voor dien vorst had, 
dan voor eenen koning van 
Zweden of Cyprus, 

GUSTAAF ADOLPII., bijge
naamd de Groote, koning 
van Zweden, te Stok/iolmm 
1594 geboren, volgde zijnen 
vader KARET. IX. in 1611 
op, na op eene zijner ge
boorte waardige wijze opge
voed te zijn. Zijne dapper
heid schitterde al dadelijk 
nit , tegen de koningen van 
Denemarken , Moskovie en 
Polen, die hem gelijktijdig 
hadden aangerand. Hij sloot 
met de beide eerste den.vre
de , en noodzaakte den laat
ste , om hijfland te ontrui
men. Na dezen porlog ge-
lukkiglijk.ten einde te heb
ben" gêbragt, verbond hij 
zich met de Protestanten van 
Duitschland, tegen den kei
zer en de Catholijke vorsten, 
die zich ter verdediging van 
de oude godsdienst,.bij hem 
gevoegd hadden. Uit s.tnat-
kundige inzigten, verklaarde 

Frankrijk zich in 1631 voor 
GÜSTAAP en de ^ t e s t a n -
ten. Deze bemoedigd, bieden 
den keizer smeekschniten 
aan, ligten troepen, tcnv«i 
GUSTAAF, zijn leger steeds 
vermeerderende, voorwaarts 
trekt. Zijne staatsdienaars 
wilden hem, van dien oorlog 
terughouden, onder .voor
wendsel, dat het henia-n 
geld ontbrak, maar bij w" 
woorddehun: * Mijne l e « £ 
benden bezitten moed en oe 
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leid; zij zullen mijnen stan
daard bij den vijand planten, 
die mijne troepen betalen 
zal." Hij begon zijne ver
overingen in Duitschlurid, 
met het eiland Bugen, en 
Pommeren, ten einde van 
achteren gedekt te zijn. Hij 
verbood, onder bedreiging 
der zwaarste straffen, den 
inwoners het minste leed 
aan te doen'; hij liet zelfs 
den armen brood uitdeden.. 
Zijn grondregel was, datoffl» 
zich van steden meester te 
maken, de zachtmoedigheid 
niet minder vermag dan de 
krijgsmagt . , . . GUSTAAP 
liep in minder dan twee en 
pen halfjaar geheel Duitsch-
land af, van den Weissel 
tot aan den Donau en'den 
Rijn» Alles onderwierp zich 
aan hem, alle steden, open
den hem hare poorten* Met 
de wapens in de hand, dwong 
hij den keurvorst van Bran
denburg , zich met hem te 
vereenigen; de keurvorst van 
Sakse?i gaf hein zijne eigene 
troepen, om er het bevel 
over te voeren» De afgezette 
palts-keurvorst kwam met 
zijnen beschermer strijden. 
GUSTAAP behaalde den 17 
September 1631, voov Leip-
zig op TILLI, keizerlijk veld
heer, eene volkom ene over
winning. De nieuwelingsge-
ligte troepen namen op dien 
dag de vlugt; maar de Zwecd-
sche krijgstucht herstelde 
dit ongeluk. De koning van 
Zweden belast den keurvorst 
van Saksen, die met hem 

gestreden had, om den oor? 
log ,in"iSï/më en in Bohème 
te gaan verspreiden, en hij 
viel zelf in JFranhnland ? 
in den .Palts en in het aarts-r 
bisdom Mentz. Hij had zijn 
leger aan eene orde en aan 
krijgsverrigtingen gewend, 
die elders niet bekend wa
ren , en. dit is de groote re
den van zijnen voorspoed. 
TIIJ.,1 , voor Leipzig over
wonnen , werd zulks even
zeer by den overtogt der Leeft 
in 1632. GUSTAAP ondernam 
het beleg van Ingolstadt. 
Hij ging ter erkenning der 
vestingwerken uit, welke hij 
wilde aanranden; de kano
niers der bezetting schoten 
op hem, en zoo juist , dat-
een kogel het kruis of ach
terste van zijn paard weg
nam. Na vru-öhtelooze po
gingen was hij genoodzaakt, 
om het beleg optebreken, en 
na eenige troepen in Beije-
ren , ' Zwaben en den Elzas 
te hebben gelaten , vereenig-
de GUSTAAP zich met den 
hertog van Sahsen-Weimar, 
en leverde den 6 November 
1632, tegen generaal W A L -
IIENSTBIN , den beroemden 
slag van Luizen» De over
winning .werd lang betwist. 
De Zweden behaalden dezel
ve , maar zij verloren GU
STAAP , wiens ligchaam onder 
de gesneuvelden werd ge
vonden , met twee kogels en 
met twee degensteken door
boord (sommige schrijvers 
beweren, dat hij vóór den 
strijd, ter verkenning van 
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den vijand uitgaande, werd 
'gedood). 'GÜSTAAF scheen 
eenig voorgevoel van zijn 
ongeluk te hebben; toen hij 
eenige dagen te voren, de 
Protestanten, in menigte, 
niet groote vreugde- en be* 
wonderingsbetuiging hem te 
genioet ziende komen, zei-
hij de:» Dat hij zeer vreesde, 
dat God, door hunne toejui
chingen beleedigd, hun wel
dra deed zien, dat degene, 
dien zij als eenen God ver
eerden, slechts een sterfelijk 
mensch was." Hij zeidc ge
woonlijk, » dat er geen ge
lukkiger menschen waren, 
dan degene , die onder het 
uitoefenen van hun beroep 
stierven." v Hij bezat het ge
waand vertrouwen , dat de
ze oorlog een {digi voor hent 
was; maar "hij was gerust 
in Zweden9 de keizer dacht 
niet aan hem, en het schijnt 
niet, dat misnoegde onder
danen van een vreemd rijk, 
hem genoegzaam Tgewigtige 
redenen hebben kunnen ge
ven , om eenen vijandelijken 
aanval tegen eenen vorst te 
wettigen, die hem in niets 
beleedigd had. Hij nam mede 
in het graf: den naam van 

'Grootë, de tranen van het 
'noorden, en de achting zij
ner vijanden; maar de tal-
looze onheilen , welke hij 
aan de catholijke godsdienst 
berokkende, die hij in een 
groot gedeelte van Duitsch-
lami Uitroeide, schijnen hem 
onder de vervolgers der kerk 
tè plaalseii, De plundering» 

dïè Kij aan zijne troepen 
toestond^ de berooving dei? 
kerken, deongehoqrdewreed-
heden, in dê4stederi gepleegd; 
welke stormerderhanu wer
den ingenomen, hebBén Zij
nen naam in. verscheiden ge
westen, doch vooral in Beg
eren , h atelij k gemaakt. Zij«-
ne vrienden verweten heni 
twee gebreken j de drift etl 
de vermetelheid. Hij regt* 
vaardigde zich door twee 
grondregels, minder waari 
dan hij zich verbeeldde.» Wijl 
ik de verkeérdheden derge^ 
nen, over welke ik het be-i 
vel Voer, geduldigüjk^ver-
draagj zoo moeten • zij' dé le
vendigheid en driftigheid 
van mijn gestel ook verschoo-
nen." Op deze wijze be^ 
antwoordde hij het eerste 
verwijt; het tweede ver
wierp hij aldus: «Een kov 
ning verklaart zich de kroon 
onwaardig, welke hij draagt, 
indien hij in een gevecht 
minder dapperheid toont, 
dan een gewoon soldaat. 
GÜSTAAF, die de krijgsoete-
ningen zeer zorgvuldig ter 
harte nam, legde den zelf
den ijver aan den dag voor 
alles," wat zijne godsdienst 
betrof. Het schijnt dat hij 
te goedertrouw lutersch was» 
en dat zijn ijver voor die 
sekte, eene der redenen van 
al de rampen was, die &U 
den catholijken berokkende. 
Hij vervaardigde zelf geöe-
deJn, die men d a g e r s «J bepaalde uren, i n z n n e ^ 

gerplaafs uitsprak. *"-* 
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vorst was gcwoon.te zeggen, 
dat;deléste -Christenen de 

~, beste soldaten waren, On-
der zijne tent, te midden van 
het wapengedruisch, wijdde 
h'ij eenigen tijd aan het le
zen van Gods-Woord toe. 
« I k zoek mij te versterken 
tegen de bekoringen, ter
wijl ik onze gewijde boeken 
beoefen, zeide hij, eens 
tot iemand zijner officiren, 
die bem in deze godvruch
tige oefening verraste. (Zie 
^ENELibN *— GrABRlëL J A C O -
BUS,; markgraaf van -->).• 
Lieden . van mijn' rang zijn 
enkel bij God verantwoorde
lijk voor hunne daden, en 
deze onafhankelijkheid geeft 
gelegenheid; aan den vijand 
onzer zaligheid, ons gevaar-
lyke strikken te spannen, 
tegen welke w i j niet genoeg 
op onzehoedei kunnen zijn 
. . , . . " ïiïèh berigtte hem, 
dat twee officieren een twee
gevecht wilden aangaan; 
GÜSTAAP, begaf zich naar 
hen, toe, vergezeld van den 
beul, aan wien hij in hunne 
tegenwoordigheid béyal, den
gene oogenblikkelijk op te 
hangen, die den anderen zou 
overleven. Van dien pogen-
blik af hoorde men van geen 
tweegevecht meer spreken. 
Hij stond op het punt, om 
den oorlog aan gene zijde 
van den Donau overtebren-
gen en den keizer te ont-
troonen, toen hij gedood 
werd Wat heeft men al niet 
uitgekraamd ten opzigte van 
den dood van dezen krijgs-

| haftigen koning. .» Men be
schuldigde van denzel ven 
FBANCÏSCOS ALBEETUS, her
tog van Lauemburg,, een zïjnec 
veldheeren, die zelf door de 
Oostenrijkers gedood werd. 
Men legde zijhen dood aan 
den kardinaal Van BÏCHE-, 
WEU te last , dié zijn leven 
zeer noodig had. Een brief 
gedurende deze laatste jaren, 
in de handvesten van Zwe
den gevonden, verklaart de
ze gebeurtenis op eene ge» 

. heeie andere wijze. Dezelve 
is gedagteekend van den 29 
Jariuarij 1725, étt door den 
hëèr ANDREAS GnoEnGiNG, 
proost van het kapittel van 
Wèxio in Zweden, aan Ni-
CQLAAS HAWEDSON DlIOL, 
secretaris der handvesten van 
dat koningrijk gerigt. Zie 
hier den inhoud deszelven: 
«Toen ik ïn 1686 in Saksen 
was, ontdekte ik door een 
gelukkig toeval, de omstan
digheden van het treurige 
uiteinde van koning GUSTAAF 
ADOLP. Deze vorst was 
uitgegaan, zonder eenig an
der gevolg dan een knecht, 
om ter'ontdekking en ver
kenning des vijands te ge
raken. Een dikke mist, 
die er dien dag plaats had, 
belette hem, om een detache
ment Oostenrijksche troe
pen te .ontdekken, die op 
nem vuurden en hem kwets
ten , zonder hem te dooden. 
De knecht, die den koning 
behulpzaam was, om naar 
zijne legerplaats terug te 
keeren; maakte hem door 
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een pistoolschot geheel af, 
en maakte zich meester van 
eenen bril, waarvan die 
vorst, die zeer bijziende 
was , zich gestadig bedien
de. Ik kocht dien bril van 
den deken van Naumbürg. 
Tijdens mijn verblijf ih Sa/U 
ten, Was de moordenaar 
des konings zeer oud, en 
op den rand des grafs. De 
wroegingen, die eene zoo 
gruwelijke daad hem natuur
lijk moest veroorzaken, lie
ten hem geen en oogenblik 
rust. Hij liet den zoo even
genoemden deken roepen, 
en beleed hem zijne mis,daad. 
Ik heb deze bij zon der heden 
uit den mond van den de
ken vernomen, van* wieh ik 
den bril kocht» dien ik in 
de archiven van Zweden 
heb nedergelegd." PUFFEN» 
DORP heeft zijn leven in bet 
latijn, in fol. beschreven. 
Er is eene nieuwe uitgave 
van in het Jicht verschenen, 
te Amsterdam, 17Ó4, in4.to 
of 4 d l" i n i2.tno. Bij Het 
na, bij MARIA ELEONORA, doch
ter van SIGÏSMUNDÜS , keur
vorst van Brandenburg, 
eene eenige dochter, die hem', 
in den ouderdom van vijf 
Jaren opvolgde. — Zie 
CHRISTIAAN. 

GÜSTAAF III. koning* vim 
Zweden, zoon van ADOÜP-
FREDEBIK, en van LoüiSB-Uii-
BikA,, pririsës van *Pruüsen, 
Werd te fSïöfchoim deti 24 
Jan uarij 17M geboren. Hij 
ontving eene gelukkige op* 

j ; voeding ondei: dje leiding van 
den graaf GTÜSTAAP van2V*-
sin, en volgde jn 1771 zij» 
nen vader op.' Reeds in het 
volgende jaar ondernam hij , 
om de wijze van bestuur, 
die toenmaals aristocratisch 
was, te veranderen, en zich' 
van het gehëele gezag des 
bestuurs meester te maken. 
Hij liet den senaat in hech
tenis nemen, de senatoren 
afzetten, die hij door ande
ren ' liet vervangen, welke 
hem wareft toegedaan? éh 
terwijl hij eenige vormen 

'van een vrij bestuur liet be^ 
staan, bevestigde hij zich 
werkelijk in dëgëheele magt 
van een willekeurig vorst.' 
Na dóór verschillende ge
westen van Europa gereisd *.,' 
en de vermaken, genoten te 
hebben , Welke een jeugdige; 
en magtigë vorst .op de we-^ 
gen dezer wereld kan ; in-° 
oogsten, was hij ernstiger 
bezig in 1788, toen hij, op 
uitnoodiging van Pruissen, 
den oorlog tegen Rusland 
ondernam, ten einde eene 
afleiding te gunste der Porte 
te maken". Er hadden ver
scheiden gevechten" ie land 
en te Vee plaats, die niet 

i zeer beslissend waren, en 
waarvan gewoonlijk de beide 
partijen zich het voordeel 
toeschreven; niaar op den é 
Jiilij 1790 ondervond de 
Zwèedsche vloeit een aanmer
kelijk verlies , deze neder
laag; werd gevolgd dooreene 
bijeenkomst van eenige Kus-
si'sche en Zwèedsche veld- ._ 
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hêérèu, en op den 14 Au
gustus 1790 werd de vrede 
onderteekend. GÜSTAAP ver
loor 7 linie-schepen, ver« 
scheidene fregatten en 5000 
manschappen. Hij verkreeg 
eenige distrikteu van Mn~ 
tand, die de grenzen der 
beide rijken meer regtlijnig 
bepaalden. De Fransche om
wenteling vond in hem ee
nengezworen vijand. Om 
in staat te zijn derzelve het 
hoofd te bieden , belegde hij 
in 1792 eëneri rijksdag te 
Befte, waarvan' dé voor
naamste leden zijn besluit 
niet goedkeurden. Er had
den zeer sterke Vertoogen 
plaats, dié de koning'tegen 
ging.. ,De ontevredenheid 
nam toé, doötf de slagen 
Welke het gezag toebragt. 
GÜSTAAP keerde naar \$tok-
holm terug, vermenigvuldig
de de schöüWtooneelen, de 
danspartijen , de zangspelen, 
middelen, die dikwerf wor
den aangewend, om het Volk 
te verstrooijen, en aan het
zelve de algemeenë zaak uit 
het oog té doen verliezen. 
Maar te midden dezer ver
makelijkheden, ontving dé 
koning den 16 Maart 1792 
een pistoolschot (Zie ANC-
KARSTROEM ) , waaraan hij 
den 29 overleed. Hij was 
een werkzaam, onwrikbaar 
en moedig vorst, die hèt 
goede wilde, zonder er al
tijd de middelen van té on
derscheiden ; naijverig op 
den roem des troons, zon
der eert vijand der vrijheid I 

té willen schijnen f eett VriendT 
der cathölijken , zónder iets 
te ondernemen, dat de pro
testanten zou kunnen verbit-

; teren; die de overtuiging 
' gebruikte, en tevens alle mid
delen der gewapende magt ten 
toon spreidde; even zoo be
scheiden en minzaam jegens 
de geringen, als hij ernstig 
en soms Stroef mét dé groo-
tën was: hij bezat dien, in' 
zeker opzigt, onvereenigbaren 
zamenhjjng van hoedanighe
den , welke de merischélijke 
staatkunde weet bijeenteVoe-
gen , om, wanneer eene ver
hevener staatkunde dezelve 
niet dwarsboomt, den goe
den uitslag haren plannen 
te verzekeren'. Hij was in 
1766 gehuwd met SOPHIA 
MAGDAÏJÉNA, dochter van 
FREDEEUK V. koning van 
Denemarken, bij wie hij 
GÜSTAAP AnöLP, .verwek
te , die hem opvolgde [en 
den 10 Mei 1809 afgezet . 
werd]. PASSELT heeft het 
leven van GÜSTAAP III . in 
het hoogd. in het licht ge
geven , Straatsburg, 1793, 
in 8.vo [GÜSTAAP III. beoe
fende de* letterkunde; hij 
had verscheiden tooneelstuk-
hen geschreven, en in 1786 
een Zweedsch genootschap 
gesticht, waarin hij onge
noemd den prijs had behaald 
voor de' Lofrede op den veld
maarschalk TORSTEHSON j . 

GüTTENBERG (JoHAN GaN-
SEFLEISCH VON JSORGENtOCH , 
bijgenaamd), in 1400 te 
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MentZitAttilé adellijke familie 
Sorgenloch| genaamd, gebo
ren, waarvan de verschillen
de takken bijnamen droegen, 
van de uithangborden, ont
leend , welke de door hen 
bewoonde huizen onder
scheidden. Het is deze Duit-
sche edelman , d i e sommige 
schrijver^ voor den uitvinder 
der boekdrukkunst < hebben 
willen doen doorgaan. Men 
beweert door bewijsstukken, 
uit de handvesten der stad 
Straatsburg ontleend, en in 
1760 door SCHÖFÏIIN, in een 
werk getiteld VindiciK ty-
pograp/tices, in het licht 
gegeven, te kunnen aantoo-
nen , dat GUTTENBERG vóór 
1440, in die stad, met zijne 
eerste typographische proe
ven begonnen was. Maar 
deze proeven werden nïèt 
genomen met beweegbare 
houten letters, zoo als de 
heer SCHÖFJMN zulks beweert, 
maar met vaste vormen, zoo 
als de heer FOURNIEB. ,"' zulks 
bewijst, waarop de heer 
BAEB in zijnen brief over 
den oorsprong der boekdruk
kunst (Straatsburg 1761 ) 
op eene niet zeer voldoende 
wijze heeft geantwoord, door 
op zijne wijze eene Hoog-
duitsche zinsnede in de ar-
chiven van Straatsburg voor
komende, te verklaren (Zie 
Journal kist. et litt. 1 Ju-
Jjj 1791, biz. 327). Het 
was eerst na 1444, dat 
GosTTENBERe door de uitga
ven, die deze proeven hem 
hadden gekost, met schul

den overladen , zich te JMtentZ ,> 
met JOANNES FAUST, een' 
goudsmid en bekwaam kuns-^ 
tenaar kwam, vereenigen." 
SCHOFFEB , een schrijver en 
geestig man » Werd ook in dit 
gezelschap toegelaten! Zij 
werkten tot in 1455, en het 
is zeer waarschijnlijk dat 
een Bijbel zonder jaartal, 
eri zonder eenige * aanwij
zing der .nieuwe kunst, 
welke den zei ven had voort-
gebragt, waarvan enkel het 
2.e dl. op parkemeftt ge
drukt, in de JVÏazarijnsche 
bibliotheek bestaat, eri waar
van de beweegbare iti hout 
gesneden letter, eene hoo
gere oudheid aanduit, dan 
de bekende bijbel, welken 
FATJST en SCHOFFEB , in 1462, 
met gegoten letters drukten; 
het is zeer waarschijnlijk, 
zeg i k , dat deze bijbel eene 
der eerste vruchten van hun
nen arbeid was» Het is 
daarenboven nog vrij waar
schijnlijker, dat deze zelfde 
bijbel» waarvan de korte, 
inhoud en de hoofdletters 
met de hand zijn bijgevoegd, 
diegene is» waarover men 
zoo veel gesproken heeft, 
als zijnde te Parijs door: 
FAUST vóór een handscuri" 
verkocht, veeleer dan de 
bijbel van 1462, bij de in
schrijving aangekondigd, ais 
een Voortbrengsel der nieu
we boekdrukkunst. GÜTTEN
BERG scheidde van zgnedeei-
genooteri in 1455. De W 
Jaren zijns leven, die ertus-
schen dit tijdstip ep het 
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jaar 1465 (verliepen^ worden 
door. de schrijvers , die over 
hem gesproken hebben, op 
verschillende wijzen aange
vuld. Sommigen doen hem 
te Straatsburg terug komen * 
om er .de boekdrukkunst 
uitteoefenen, hetwelk niet 
zeer waarschijnlijk i s ; ande
ren doen hem te Menlzvev-
blijven; nog anderen willen 
dat hij naar Haarlem zou 
zÜn gegaan. (*) Maar.wijl 
men geen. enkel gedrukt 
werk kan aanhalen, dat zij
nen naam voert, bestaan êr 
te dien opzig'te slechts min 
of meer willekeurige gissin
gen. .Hefgene, wat wij dooi
de gedenkstukken van den 
tijd vernemen, i s dat hij in 
1465 onder;de edellieden van 
ADOM* VAN1. NASSAU, keur
vorst van Mentz', met een 
jaarlijksch .. inkomen werd 
aangenomen; én dat hij in 
1468 overleed.' Zie JENSON 
( NlCOLAAS ) FoURNIER, KoS-
TER, MENTEÜ Of M E N T E -
Ï.IN enz. 

GüTWIRTH (MELCHIOB) ,M 
Budweiss, in Bohème, in 
1626 geboren, werd in 1644 

XI. DEEW M 

Jesuit, en overleed aan eene 
beroerte te Praag , in 1705, 
na verschillende posten in 
de maatschappij te hebben 
bekleed. Men heeft van hein 
verschillende werken, ónder 
welke Sancli . WEKCESLAI 
marlyris et patroni BoJie-
mia virtutes, Olmutz, 165t 
in 8.vo Dè viriutibus XIV 
Casarum austriacorum, Ol
mutz , 1651, in 8»\o MEL-
cnisEDEcn-panem etvinum 
offeren», Praag , 1669,' in 
4. t 0 enz. 

'GUYARD (BERNARDUS)^ te 
Craon, in Anjou* in 1601 
geboren, een dotninikaner, 
doctor in de godgeleerdheid, 
overleed te Parijs, den 19 
Julij 1674. Hij is dè schrij
ver van : 1.° Vie etc. {lieven 
van den heiligen Y/SGENTI* 
üs FERRIER ), 1634, in 8 .vo 
•— 2.° Disérim'ina inter doe-
trinam thomisticafti en Jan-
senianam, 1655 , in 4.to —• 
3.° La fatalitéete. {De onge
lukkige toevallen van Saint-
Cloud), in fol. en in 12.mo, 
waarin hij tracht te bewijzen, 
dat het geen Dominikaner 
was , die HENDRIK I I I . ver

in 

(*) Om meer dan eene reden ben ik den schrijver, in 
dit artikel,, woordelijk gevolgd; mij de wederlegging van 
sommige bijzonderheden, in hetzelve vervat, volgens de 
schriften van Jusivs, SCRIVERIVS , MEERMAX , J>E 
Koyrma en anderen, in liet artikel KOSTER {LOUBENS) 
voorbehoudende, 

V e r t a l e r . 
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.moorcl. heeft: men heeft hem, 
beantwoord met De weten-
.lijke ongelukkige toevallen 
Saint-Cloud, Rijssel, 1715» 
in 8.v°, «Jat in het Dagver
haal van HENDRIK l i l . voor-
komt. Pater JSTEIX.1. en DOL
MANS hebben ook het. gevoe
len van. -pater GUÏARD ver
dedigd (zie CIIÉMENT). Men 
kan over dezen schrfjvèr 
'raadplegen Biblioth prosdi-
<cator* van pater ECHABD , 1 
deel, en de Memories van. 

.JViceron, 38.e deel. 

43UYARD DE BERVJÏ,bEi(N.) , 
te Parijs, in 1697,geboreni 
werd niet door de fortuin 
begunstigd, en hij leidde 
een vergeten leven, hetwelk 
hij in 1770 te Bicétre ein
digde , werwaarts de armoe
de hem genoodzaakt had» de 
wijk te «emen. Er bestaat 
ran hem: Histoireetct{Ge<-
«chiedenig van BEnTBAND 
BV Gunscjüis), Parijs, 
1767, 2 dl.n in I2,vo,op 
eene wijdloopige wijsé ge
schreven, met weinig keuze 
in de bijzonderheden, en.nog 
minder in de aanmerkingen, 
die meestal zeer gemeen, en 
dikwijls platen valsch zijn» 
Hij is een weinig beter ge
slaagd in de Geschiedenis van 
den ridder BAYARD, Pariis. 
Ï 7 6 ö y i n l 2 ^ ö V J ' 

••; GWARDi, *- Zie'GfüiATO. 

; GUYAOX (JOANNES JOZEF), 
an 1684, te Wanfercêe, een 
dorp, jn de Belgische pro-

viacle Henegouwen geboren» 
volbragt zijne wijsgeerige 
cursus té Leuven. In 1723 
werd hy hóogleeraar der H» 
Schrift» doctor in de god
geleerdheid , in 1727 kano* 
nik van den H. PETRUS, in 
1731 president van het pau
selijk collëgie»; in 1734 ka-
nonik der kerk van Gend, 
en eindelijk deken van den 
H . PETRUS. Hij hadaldeze 
posten enkel aan zijne deug
den en zijne kunde te dan
ken» -daar niets van zijne 
inborst meer verwijderd was» 
dan de eerzucht, de kuipe
rijen-, dé rekbaarheid en de 
lafhartigheid, welke zij in
boezemt. Hij overleed den 
8 Januarij 3774, te •£*««*«• 
na aanzienlijke legaten aan 
de armen gemaakt v en groote 
sommen te hebben nagelaten, 
om beurzen ïóor arme stu
denten te stichten. Men heeit 
van hem: 1.° Cmmenidnat 
in Apocalypgim, Leuven, 
1781., in 8.vo, waarin Mj het 
stelsel bestrijdt, dar&ERK-
HEBDER in zijne Monarch* 
Bomcspagana aanneemt, wet 
Cömmentarium van GüYAtrx 
i s , wat het geschiedkundig 
gedeelte betreft,L VDorname-
ontleend, nit de verklaring 
van het Boek der Openba
ring, door BossuET, e» w 
de geheimzinnige verklarin
gen, is men de Commentaren 
van doctor faoiöMONT ge
volgd. De schrijver van drt 

aangenaani. — <*•. **•, .„„ 
monattico'tfoologwa W w 
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nhm eau, Leuven, 1749, 
in 4.*P Dit is eene polemi
sche verhandeling, te gunste 
van den kardinaal n'ALS ACE, 
aartsbisschop van Mechelen, 
die , in zijne hoedanigheid 
van abt van Afflighem, in 
174S, den religieuzen van 
dat klooster, eene dispen
satie had; ingetrokken , ont 
vleeschspijzen te gebruiken j 
die gedurende 46 jaren be
staan had. — 3.° Prtslectio* 
nes de sancto JESV CBRISTI 
Mvangelio* deque Actis et, 
Epistolis upostolorum. De 
Heer GERARD , kanonik, der 
kerk van Gend, en voorma
lig hoogleeraar in de wijs
begeerte te Leuven, was met 
de uitgave van dit werk, in 
zeven of acht deelen -in £;vo 
belast* • GüYAtix heeft ge-* 
werkt aan de uitgave des 
Bijbelö van nu HAMEL (zie 
dat artikel) 1740. 

.- GÜVËT (FRANOISCUS) , te 
Arigers in 1575 geboren, en 
in 1655 overleden, was on
derwijzer van den kardinaal 
BE XiA. VALETTE , priooir van 
Saint-Andrè, bij Bordeaux, 
en bragt het grootste gedeelte 
van zijn leven te Parijs, in 
het collegie van Bourgogne 
door. Hij hield zich met 
eenig' geluk, met de Latijn-
fiche dichtkunde bezig en 
leverde uitgaven van HESI-
onus, HESYCHHIS , PHCGDRUS , 
TERENTIÜS enz., met oor-
heelkundige aanmerkingen* 
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. GÜTET (KAREL) , een Je-
sui t , te Tours, in 1600ge
boren , en in 1664 overleden, 
schreef over de kerkplegtig-
heden; de vrucht van zijnen 
arbeid was een zwaar in fol. 
deel, getiteld: Heortologia, 
sive de festis propriis taco* 
rum, Parijs, 1657, in fol. 
herdrukt te Vrbino, 1728 
en te Venetië, 1729, in fol. 
Dit boek is vol geleerde 
aanmerkingen en bevat eene 
gezonde oordeelkunde; men. 
vindt er belangrijke zaken 
in, niet alleen met betrek
king tot de levensbeschrij
ving der heiligen en de ker
kelijke geschiedenis, maar 
ook ten opzigte van de on
gewijde geschiedenis. 

GtraioNT. — Zie TOUCHE 
( CliAUDlUS GOYMONT DE LA ) , 
en GUIMOND. 

GUYON ( SYMPHORIANUS ) » 
te Orleant geboren, begaf 
zich in 1625 in het Orato
rium, Hij werd eenigen tijd 
daarna met pater BOURGOING 
naar Mechelen gezonden, 
om er een huis zijner con
gregatie opterig ton, In 1638 
te Orleans tot pastoor van 
Saint-Victor benoemd, be
stuurde hij deze parochie 
met stichting, en deed drie 
maanden vóór zijnen dood, 
in 1657 voorgevallen , afstand 
van dezelve te gunste zijns 
broeders. Er bestaat van 
hem : Histoire etc. ( Ge
schiedenis der kerk en des 
2 M 
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diocees , der, stad en wni-
«versitéitwm Orfeans),l6é7'> 
4n fol. Het tweede deel vaii 
-dit belangrijke, maar slecht 
geschreven werk., ver-scheen 
,eerst in 1650 in het licht , 
jnet' eene: voorrede van JA-
-COBÜS GUYON, zijnen broeder* 
Deze is, de schrijver van een 

. werkje., getiteld': Éntreé 
•étc* (PlegUge intogt der 
Bisschoppen van Orleans), 
1666, in 8.v°, bij gelegen
heid ,der intrede van D ' E S -
«ÈNE samengesteld., — Er 
had vroeger een andere GUYON 
JthotiEWiix) bestaan, wiens 
tiejgons diverses 0erscjie%* 
dene Lessen), Lyon,1.625* 
3 Als in 8.yo; tot de niet 
zeer gewone en zeldzame 
iboekert behooren. 

f̂üYON (JOANNA BOUVIER HÉ 
•at/A. MOTHE), te Montargis, 
In 1648 geboren, trad in den 
onderdom van 18jarenin den 
écht* met den zoon van «Ten 
ondernemer des Icanaals van 
Briare, GUYON genaamde In 
den ouderdom van 25 jaren 
met schoonheid,fortuin , ge
boorte, en eenen voorde we» 
reld; gescbikten geest, we
duwe geworden zijnde, ver
viel zij in eene zonderjiftge 
geestelijkheid, waarin men 
•de sporen van het jQjiietis* 
mus (stille godsdienstige be
spiegeling) meende te .ont
dekken. Eene reis, welke 
fU naar Parijs onderham, 
«telde, haar in de gelegen
heid om met D'ARENTHON , bis- i 
schop vm Genere, t e n n i s ] 

tê maken, die, -door hare 
godsvrucht getroffen, haar 
naar zijn? diocees lokte. J5ij be
gaf süïch'derwaarts inMè l en 
ging vervolgens naar beBand 
van; Geso* Er wasalstoenin 
dat .gewest een • zekere |<A-
cpwBEiir^en Savooijaardschö 
barnabiet, een beroemde gé» 
wctensbestuurder ," die zijne 
denkbeelden aan mevrouw 
GUSON.mededeelde, en bei
de begonnen de Volkomene 
zelfverzakïng,,; de,: ingeto
genheid der ziel, de vernie
tiging aller magt, eene Vol
slagene ; onverschilligheid, 
voor-het leven of den dood 
voor- den hemel of fde helte 
prediken, .Volgens de nieuvyé 
leer was dit leven -slechts 
eene vervroeging vant^et 
andere yCe^gmtverrêk* 
hing zonder, ontwaking'.••''•De 
bisschop van Genepe van den 
opgang onderrigt.S ;w;elbe d'e-s 
ze beide apostelen eener ver
dachte niysticitëit maakten, 
verdreef hen beide?! Zij be
gaven; zich van Gex- naar 
Tonqn,. daarna naar Turfat 
van Titfih naar Grenoble^ 
van Grenoble n&a,r V.erceikï 
én elndelijjk naan-T^i?** 
en overal maakten zij prose
lieten., Het va«ten »ide ver-
moeijenissen e» de Jverdrie* 
teiijkheden , bragtón. hunne 
hersenen geheel op) den hol. 
Op bevel des konings van 
Frankrijk, werd mevrouw 
GÜYON in 1,688» in h?t kloos
ter der Visitaties straat »*• 
Antoine te Parijs opgeslo
ten. Door den invloed van 
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nïéV rouwW^kèÊNöNharè vrij* 
heïd rtèriag 'bèlc^men Hebben» 
dé',' vers'öheen zij té Fer-
sailles en tè Sqityt-CyK 0 e 
hertoginnen van CHABosr, 
van CHSÉVKÉÜSE , van BÉAU-
VlttlEHS i 'T3rt MoNTEMART , 
door > de zalving harer wel
sprekendheid -,'•• en het vuur 
harer zachte en teederegods-
vrucht getroffen ? beschouw-
den haar als eene heilige» 
in staat om den hemel op. 
aarde te brengen. De' abt DÉ 
FENELON, toenmaals onderwij* 
zer der kinderen van Fratl'k* 
ff Af schépte er vermaak in 
om, met haar eene later aan 
beide zoo noodlottig gewor-
deneverbindtenis van vriend
schap, godsvrucht en gees
telijkheid, door de deugd 
ingeboezemd en geleid,aan-
tegaanV Mevrouw GUYON, 
trotsch op en zeker van ha
ren doorluchtigèn volgeling, 
bediende zich van hein, om 
hare geheimzinnige denk
beelden opgang te doen ma» 
Uéh, zij verspreidde dezel
ve voornamelijk in het ge
sticht van Saint-Cyr. De 
bisschop van Chartres, Go-
»ET DESMARETS , verzette 
aich tegen de nieuwe leer. 
Er broeide een storm; me
vrouw GÜYON dacht denzel-
ven té verdrijven, door al 
bare schriften aan BOSSUET 
toetevertrouvven. Deze pre
laat, de bisschop van C/ta-
Ion*) later kardinaal BENO-
AittEs, de abt TRONCON g o 
verste van Saiui'SulpicG en 

M 

; FÉNÉii,iqiN ie Issy vergaderd, 
stelden 34artikelen op. Méii 
wilde door die artikelen de 
gevaarlijke gróndbëgiriséleiit 
der valsch© geestelijkheid 
uit den weg ruimen, en de-
gezonde grondbeginselen der; 
ware in veiligheid stellen.; 
Mevrouw GÜYÓN , die zich' 
naar Mëaux had begeven », 
ohderteekend'e dezelve en be
loofde van niet meer té zul« 
ien dogmatiseren. Men be* 
schuldigde haar, ittaar zij-; 
stemde er niet in toe, geel* 
woord- té hebben gehouden*, 
Hét hof i de klagten moede , 
Welke ttien aanhoudend- tel
gen haar inbragt, liet haat 
opsluiten eerst te Vineennes l, 
daarna te Vatsgirard, en ein
delijk in de Bastillë. De» 
zaak van mevrouw GUYON'> 
bragt hét Verschil over hefcv 
Qniètisiiius te Weeg tusschéifc-
FÉisÉLON en BOSSÜEÏ. Nadafe 
dit geschil door de veróor-
deeliog van het werk over 
de Grondbeginselen der Hei* 
ligen, en door de onderwer
ping van den doorluchtigèn 
schrijver deszelven geëindigd' 
was , verliet mevrouw Gus1-
ON de Basiille in 1702, ent 
overleed te Blois in 1717, 
in de vervoeringen der har
telijkste godsvrucht* De abt-
I>B ii.v BLETTERIE heeft-drie 
geachte en zeldzame Brie
ven geschreven, in welke bij 
haar van de lasteringen regt-
vaardigt, welke hare vijan-
den hadden uitgevonden , om 
hare deugd te bezwalken-

n\ 3 
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Ondanks de onderschepte zeer 
teedere en zeer vurige brie
ven van den barnabiet L A -
COMBE aan zijne kweekelin-
ge, en van de kweekelinge 
aan haren meester, beschouw
den de verstandige lieden 
LACOMBE en* mevrouwGuyoN 
toch altijd als twee in hunne 
zeden onberispelijke lieden. 
Zij waren volgens allen schijn, 
lieden van eene zeer goede 
meening, maar die, terwijl 
zij de buitengewone wegen 
zochten te doorgronden, langs 
welke God sommige zielen 
tot zich leidt, ten minste 
dwaalden ÏQ de taal en in 
de wijze, om de dingen uit-
tedrukken, die men énkel 
aan het Goddelijk geheim 
moet overlaten. (ZieARMEf 
I ,E) , J)e voornaamste wer* 
ken dezer geruchtmakende 
vrouw zijn : 1.° tarrens etc, 
{Geestelijke waterstroomen, 
— Kóft en zeer gemakke
lijk middel om iehqorlijk te 
bidden, — en hetEpaglied 
verklaard), in 8.v° — 2.° 
Haar Leven, door haar zelve 
beschreven , 3 dl.n inl2.mo, 
Keulen, 1720. Van al de 
voortbrengselen van mevrouw 
GÜÏON , is dit het minst al-
gemeene. — 3.o Discours etc. 
{Christelijke Verhandelin
gen) , 2 dl,n — 4." pAnci
en etc. (Bel oude en nieuwe 
Testament, met verklarin
gen en aanmerkingen) , 2 0 
dl,nin S.vo _ &• .£*« , . „ : 
etc, {Geestelijke Brieven)* 
4 dl.n in 8.vo ~_ 6,o Canti-
ques etc {Geestelijke gezan

gen en :geheimzinnige,. Qe* 
dichten). Hare werken be-

' vatten in het geheel 39 dee-
len. Men ontwaart in al ha
re schriften , verbeeldings-* 
kracht, vuur , sierlijkheid, 
en nog meer uitzinnigheid r 
vooral indien men de, zaken 
letterlijk opneemt. Maar het 
schijnt, dat ten opzigte der 
mijstiekers deze soort van 
letterkundige prjtiek niet kan 

Ï
laats hebben, zonder dat de 
'AULERE/S, de RUSBROCH'S , 

de BLOSJUSSEN, en andere 
als zeer wijze en volkomen 
regtzinnig erkende schrijd 
vers, aanleiding tot ..'.groette 
verlegenheid geven (zie Rus-
BROCH). Het is echter onmo
gelijk , om mevrouw GUYON 
te regtvaardigen, indien al
les wat in hare schriften 
voorkomt, werkelijkvanhaar 
i s ; maar hieraan zuilen waar
schijnlijk diegene twijfelen, 
die het testament zien,het
welk zij op haar sterfbed 
maakte , en waarin zij , na 
hare geloofsbelijdenis, op de 
volledigste en treffendste 
wijze te hebben afgelegd, 
er bijvoegt: »Ik ben aan de 
waarheid en te mijner regt-
vaardiginiï schuldig, om met 
eeden te betuigen, dat men 
valsche getuigenis tegen my 
heeft gegeven, door bij roy 
ne schriften datgene te voe
gen , of mij datgene te laten 
zeggen of "denken, waaraan 
ik nooit gedacht had, en 
waarvan ik oneindig verwij
derd was; dat men mijn schriit 
verscheidene malen heelt na-
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gemaakt; dat men «Je laste
ring bij dè valschheid heeft 
gevoegd,,', door mij listige 
verhooren tedoen ondergaan» 
door datgene niet te willen' 

'Opschrijven, wat mij régt-
vaardigde i door mijneVant* 
woorden ui ttebrèi den met dat
gene, wat ik niet zeide,en 
«Je ware daadzaken achter-
wege» te laten. ik zeg niets-
van alle overige dingen , wijl 
ik alles-eö uit geheel mijn 
hart vergeef, en er aelfs% 
herinnering niet van wil be» 
waren."—Zie FÉNEMN. [Zij 
had hij haren echtgenoot vijf 
kinderen gehad, waarvan er 
(wee zeer jong overleden» 
Toen zij zich aan het Quie-
tisnms wilde toewijden , ver
trouwde zij de drie, die haar 
nog overbleven aan vreemde 
handen toe, maarzij stond aan 
dezelve, byna haaf geheele 
Vermogen af. Hare dochter 
werd gravin van Vmix, en 
later, door een tweede hu
welijk , hertogin van SuÏÏy.J 

GUÏON (CSAUDIÜS M A R U ) , 
jden 13 December 1699, te 
h.onS"le-SaulnierinFr(inche 
Comte geboren, begaf zich 

in de congregatie van het 
Oratorium, welke hij later 
weder verliet. Hij kwam te 
Parij», alwaar zijne pen zich 
in verschillende onderwer
pen oefende. H,jj vervaar
digde eenige uittreksels voor 
'Ie bladen van den abt DES 
FONTAÏNES, d i e , uit erken
tenis den stijl van eenige 

. M 

zijner schriften verbeterde. 
Hij overleed te Parijs, in 
1771'. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Vervolg 
(C'ontinuation) der Komein-
sche geschiedenis van LAU« 
RENTIUS ECHARÖ , Van KoN-
STANTIJN tot aan de inneming 
van Konstantinopel door MA-
HOMED I I . , Parijs , 1736-, 
en volgende jaren , 10 dl." 
in 12.W0 I>it is èene soor« 
van geschiedenis van het zin
kende rijk, in oenen, zegt 
zeker schrijver, den titel-
waardigen stijl geschreven» 
Deze kwinkslag is dobbel 
onregtvaardig; «Joordien het 
werk van den abt GÜÏON 
geenszins den titel voert van 
Geschiedenis van het zinken
de oj* vervallen Rijk, en de 
stijl zeer wel voor het werk 
past en vrij zuiver is* De 
daadzaken zijn niet altijd 
naauwkeurig, maar zij zijn 
zeer wel in verband gobragt • 
en in het algemeen is dit 
stuk zeer voldoende» — 2.° 
Histoire etc. (Geschiedenis 
der Keizerrijken en Geniee* 
mbesteto), van dèrizondvloed 
tot op JESÜS CHRISTUS * Pa 
rate, 1736, 12dl.«in 12-moj, 
met verbeteringen in het En-
gelsch vertaald , 1737. Dit 
werk, dat eene- soort van 
navolging scheen te zijn, en 
dat bestemd scheen, om de 
oude Geschiedenis van KOL-
MN te verdringen, heeft niet 
dcnzelfden opgang gemaakt. 
Er komen welligt meer na-
sporingen en heter zamen-

m 4 
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hang in voor, maar de toon 
van hetzelve is koel, en de 
geheele ontwikkeling brengt 
weinig indruk te weeg: de 
verwarring en ongekunsteld
heid van ROLMN behagen 
meer. — 3.° Histoire etc. 
{Geschiedenis der Amazo
nen), Parijs, 1740, 2 dl.n 
in 12.m°; Brussel, 1741, in 
8.vo, belangrijk. —. 4.° His
toire etc. {Geschiedenis der 
Indien), Parijs, 1744, 3 
dl." in 12.mo, zoodanig als 
men dezelve verwachten kon, 
van eenen man, die enkel 
in zijne schrijfkamer gereisd 
en niet altijd de beste schrij
vers geraadpleegd had. — 
5»° Oracles etc. {Godspraken 
der nieuwe wijsgeeren), 2 
dl.n in 8.vo Hij tracht in 
dit werk de dwalingen en 
goddeloosheden van VOI/TAI-
RE te wederleggen; om zulks 
met een goed gevolg te doen, 
vergelijkt hij de grondbe
ginselen van denzelven, en 
brengt zoodoende dien schrij
ver in tegenspraak met zich 
zei ven. . VOLTAIRE beant
woordde hom niet dan door 
smaadvvoorden, voor welke 
de abt GUYON, des te onge
voeliger was, daar zijn werk 
het gunstigste onthaal ge
noot. .— &.°BibUothèque etc, 
{Kerkelijke lUbliotheek), bij 
Wijze van onderrigtingen over 
de geheele godsdienst, 1772, 
f dl.n in 12,w>. Dit is het 
laatste Werk van den abt 
Guyosr, doch niet het beste. 
—. 7°Essaiétc. {Beoordee
lende proeve over de grond

vesting van hef Wesierscht 
Keizerrijli),' Parijs, 1753, 
in 8.vo t vrij goed, hoewel 
eenigzins oppervlakkig. * 

GUYOT (HERMANUS ANTO-
NIUS) , advokaat bij het par
lement van Parijs, zijne ge
boorteplaats , in 1694 gebo* ' 
ren , en in 1750 overleden , 
heeft verscheiden regtsge-
leerde werken nagelaten. 
Het voornaamste i s : Traite 
etc. {Verhandeling over ver
schillende leenroerige onder
werpen), 6 dl.n in 4.r° Dit 
werk bevat alles, wat tot 
het leenregt behoort; het
zelve is vrij wij dloopig doch 
mét weinig orde , behandeld.' 
Men heeft er bij gevoegd: \ 
Aanmerkingen op het regt 
van beschermers en parochie-
heeren, op de eerbewijzin-
gen in de Kerk, enz. in 4.w 
1751. 

•f GUYOT (HENDRIK DAM» 
er,), den 25 November 1753, 
te Trois - Fonlaines, Banc 
du Trembleur, in het graaf
schap Dalhem, makende een 
gedeelte uit van het toenma
lige hertogdom Limburg, ge
boren; bragfc van zijn derde 
jaar af, zijne eerste jeugd 
te Maastricht door, alwaar 
hij eerst de Latijnsche scho
len afliep, en daarnaeenigen 
tijd op het gymnasium ver
toefde. Hij studeerde van 
zijn 17.e jaar af, aan de 
hoogeschool te Franeker, al
waar hij de gunsteling Werd 
van den beroemden VBNEMA , 
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candidéerde te 'Arnhem, Voor 
de Waalsche - Synode, in 
September 1775 ;r en werd 
als predikant bij de Waal
sche gemeente bevestigd, 
eerst te Dordrecht, op den 
9 Februarij 1777, en ver
volgens te Groningen, den 
13 Mei 1781, bij Welke laat
ste gemeente hi j , den 26 
November 1809, krachtens 
een besluit van koning Lo-
BEWHK NAPOLEON van 1 Oc-
tober bevorens j het leeraars
ambt voor altoos nederlegde, 
om zich geheel te kunnen 
wijden aan het voortreffelijk 
instituut, ter onderwijzing 
van doofstommen, door hem 
in 1790 opgerigt. Dit in
stituut was het voornaamste 
voorwerp zijner morgen , het 
grootste doel van zijn stre
ven. Hij alleen had er het zaad 
toe gestrooid, en heeft het
zelve van eene kleine kiem, 
met al de zorg van eenen 
verstandigen kweeker, en 
onder het genot van den 
krachtdadigen bijstand van 
vele zijner verdienstelijke 
medeburgers, opgeleid, tot 
eenen vruchtdragenden boom, 
die thansj Welig groeijendë» 
elks oogen bekoort. Hij Was 
in de grooté kunst om doof
stommen te onderwijzen, en 
op te leiden . tot kennis en 
deugd, een leerling van den 
ta''dat vak verdienstelijken 
abt DE I, 'EPEE , maar een 
leerling, diö met zijnen 
«neester heeft gewedijverd1, 
«n die zijn instituut tot eenen 

hoogeren graad van volko
menheid schijnt geb'ragt te 
hebben, dan dat van, Parijs 
ooit bereikt'heeft» 'Hij over
leed in den vroegen morgen 
van •den 10 Januari) 1828 , 
te Groningen, als buitenge
woon hoogleeraar in de' fa
culteit der letteren en be
spiegelende wijsbegeerte al
daar , - door Z. M. den Ko
ning der Nederlanden, niet 
de ridder-orde des Neder-
landschen Leeuws vereerd» 
Nimmer zullen zijne dankba
re tijdgenooten én een dank
baar nageslacht, de .groote 
diensten vergeten, die hij 
der lijdende menschheid be
wezen heeft. 

GüYOT DE MEBVUtE. — 
Zio MERVILLE. 

GlIYOT DÉS FoNTAlNES. - 7 
Zie FONTAINES. 

GUYSE (JACOBUS DE) , te 
Bergen in Henegouwen ge
boren , werd Franciscaner
monnik, en overleed te Va-
lenciennes in 1398. Hij had 
aan de Geschiedenis van He
negouwen in het Latijn ge
werkt, waarvan men een 
uittreksel in het Fransch 
heeft geleverd, onder de» 
zen titel: Illuslratioiis etc. 
{Roem van Groot België, of 
Jaarboek van Henegouwen), 
tot in 1244, Parijs, 1531, 
3 'dl.n in fol. — NICOLAAS DE 
GUYSE, uit dezelfde familie 
te Bergen geboren, en den 

in 5 
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12 'Julij 1621, als kanonik 
van Kamerijk overleden, is 
de schrijver eener Geschie
denis der stad Bergen, met 
eene Tydrekening der Gra
ven van Henegouwen* tot 
op PlllMPFUS IL, Kame
rtje, 1621, in4.">, Voorko
mende in Antiguitateg bel-
gices, door J . B. GRAMAYE, 
%euven, 170S, in fol. De
ze wel in het latijn geschrei-
vene geschiedenis, is zeer 
oordeelkundig en vol orde. 

GUYSE of GülSE ( WILMAM), 
een Engelsche godgeleerde, 
in 1653 bij Glocester, uit 
eene goede familie geboren, 
maakte zich bekwaam in do 
Oostersche talen* Hij over
leed aan de kinderziekte in 
1683, juist toen hij zich be
zig hield, met het in orde 
brengen «ener uitgave van 
de Aardrijkskunde van Al-
BÜFEDA. Men heeft van hem 
eene latijnsche Vertaling van 
het begin van MISCHNE , met 
geleerde aanmerkingen, Ox~ 
ford, 1690, in 4.to, 

* GlIYTON DE MORVEAÜ 
(LODEWIJK BERNARDUS), te 
Vijon den 4 Januarij 1737 
geboren, werd in den ouder
dom van 18 jaren met den 
post van algemeen advokaat 
bij het parlement dier stad 
bekleed. Door een en bij zon
deren smaak tot de schei
kunde medegesleept, ver
kreeg hij in 1774, van de 
staten van Bourgondië de .. 
vergunning, om eenen leer- • 

stoei dies wetenschap» op. t& 
rigten» dien" hij zelf gedu-5 
rende dertien jaren bekleed- • 
de. Hij had verscheidene, 
.levende talen geleerd, welke; 
hem dienden,* om de werken 
van BERGMAAN, SCHEEI^ en 
BLACK in liefc Fransch over 
te brengen. . Hij. deed de 
hoogst gewigtige ontdekking 
van het v,ermogen der zuur* 
berookingen, tegen de aan» 
stekende ziekten. Tijdens 
de doodelyke besmetting te 
Dijony in 1773* door des 
opening van eenen grafkel
der der hoofdkerk te weeg 
gebragt, en die niet kon ver
dreven worden, dan door liet 
zoutzuur, bediende, men zich 
met het beste gevolg van 
dezelve, om de besmetting 
uit de gevangenissen te ver-* 
drijven, en den voortgang 
der aanstèking tegen te gaan^ 
welke de legérbenden in 1813 
en 1814 nalieten. GUÏTON 
deed afstand van zijnen pqst 
in ,1752, ten gevolge van 
eenige onaangenaamheden, 
welke hij met het parlement 
van mfon had. Tijdens, 4a. 
Fransche omwenteling zag 
men niet zonder verwonde
ring feen „van natuur zacht
zinnige man, met eene soort 
van dolzinnigheid, de denk
beelden van wanorde en re
geringloosheid omhelzen. 
Zoo zeer is het waar^dat 
zonder godsdienst al de bur
gerlijke deugden slechts een 
scho'one droom, zonder be
staan zijn. Door ^ .depar 
tement tot de nationale con-
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ventie afgevaardigdV onder
steunde hij steeds, de hevig> 
ste maatregelen, en voerde 
zijne onredelijkheid ten top, 
door voor den dood "van zij
nen koning te stemmen. Tot 
commissaris van het noor-
derleger benoemd, trachtte 
bij de 1 lichtbollen tot meer
dere volkomenheid te bren
gen , ten einde daardoor de 
bewegingen en den stand des 
vijands te. kunnen herken
nen» en heklom bij den door 
dè Franschen gewonnen slag 
van Flennis zelf een dier 
bollen. Te Pari/s terugge.-
keerd, droeg hij veel bij tot 
de oprigting van de polytech-
nieke school, bekleedde er 
gedurende elf jaren eenen 
leerstoel, en werd vervolgens 
opziener der munt, in welke 
betrekking hij veel bijdroeg 
tot de invoering van, het 
nieuwe Ff ansch&m'untstelsel. 
Bij dé terugkomst der BOUR
BONS, verloor hij zijnen op
zieners post, maar hij werd 
er door dö koninklijke lief
dadigheid voor schadeloos ge
steld, die hert» eene met zijn 
tractement gelijkstaande toe
lage toestond. GUÏTON over
leed den 16 Jannarij 1816. Hij 
Was lid der koninklijke maat
schappij van honden en van 
het Fransche Instituut, se
dert deszelfs oprigtingi hij 

. was ook met den titel van 
vrijheer en het kruis van het 
legioen van eer versierd. 
Onder de talrijke door hem 
Jiagelatene werken, willen 
wij enkel aanhalen: 1,° EU> 

6Sf: 

mens-eto» [Grcindbeginsélm, 
der: theoretische ep> prakti
sche scheikunde)-^- met MA-
BET en DURAND —, Difon, 
1776, 1777, 3 dl.n in l2.mo.. 
Dit werk is in het Hoog-
duitsch en Spaansch vertaald. 
— 2° Dictionnaire etc» 
(Scheikundig Woordenboek), 
1786, waarin men het arti
kel acide (zuurzout) opmerkt, 
dat voor een meesterstuk 
doorgaat. — 3.° Description 
etc. (Beschrp'ving van den 
luchtbolvun Dij on, met eene 
proeve over de toepassing, 
dier ontdekking op de uit* 
trekking der wateren uit de 
mynen), 1784, in S.vö enz. 

GüZMAN (AIIPONSUS«PEREZ 
DE), een beroemd Spaansch 
veldheer, te Yalladolid, in 
1258 gfeboren, diende eerst 
in hoedanigheid van luite
nant-generaal in da leger*-
benden des vorsten van ij/a-
rokko. Na er veel roem en 
rijkdommen te hebben ver
kregen , begaf hij zich naar 
Spanje, alwaar hij het begin 
gaf aan het huis der herto
gen van Medina-Sidonia* 
Hij was bewindhebber van 
Tariffit, toen die stad clooi! 
JOANNES , infant van Rasti-
liè\ werd belegerd. Deze 
vorst, die eenen der zonen 
van GUZMAN in zijne magt 
had, bedreigde den vader 
van hem voor zijne oogen te 
onthalzen, indien hg de 
plaats niet overgaf, welke 
hij verdedigde. Maar ter
wijl GUZMAN deze bedreigin» 

G,;ü •&; -
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gen* Vèrachtfé, antwoordde 
hij hem:x« dat hij liever dan 
een verraad te willen begaan, 
hem het Werktuig wilde ge-' 
venV*waarmede hij zijnen 
zoon- kon onthalzen," ert ter
wijl hij hem tevens zijnen 
dolk over den muur toewierp, 
ging hij niét zijne ëchtge*v 
noote aan tafel zitten. Deze 
heldhaftige standvastigheid 
hitste de wreedheid van den 
infant aan, die den jongen 
GÜZMAN' deed onthoofden. 
Een zoo wreedaardïg tooneel 
deed deö belegerden solda
ten , dié er getuigen van 
waren, grootè kreten aan
heffen. GozjiANy die dezel
ve hoorde, en vreesde, dat 
dezelve door eenigeh aanval 
mögten worden te weeg ge-
bragt, liet zijn middagmaal 
varen, om naar de wallen te 
snellen; maar vernomen heb
bende wat er te doen was, 
zeide hij : Dat heeft niet» 
te beduiden, waakt maar 
voor het behoud der plaats, 

' waarna hij met dezelfde 
koelbloedigheid weder aan 
tafel ging zitten, zonder 
eenige onrust te veraden, en 
zonder er iets van aan MARIA 
CORONEL, zijne echtgerioote, 
te kennen te geven. LOPEZ 
» E VEGA heeft de edelmoe
dige daad van GUZWAN in 
schoone dichtregels bezon* 
gen. De afstammelingen van 
dien held hebben tot helm-
beraad hunner wapenen ge-
kozen, eenen toren, boven 
op den welken een gewapen
de ruiter verschijnt, die 

eenen dolk ^Wè|wjerpt, «ifefc? 
deze -wöórdèh1 'tot''sprëökï* 

\ Mas pesa el rei gwè la san*' 
' gre. r(Ik verkies het belang-
des könings boven dat des? 

bloeds). Deze held overleed1 

met ïauwers bedekt in Mei* 
1320. * -•;•;•';;•• -.•'-••••.•.:•*.'... 

. ' , . •. ' , ' >'•.' ' \ « ''.i ' 

GYÉ (de maarschalk DE). 
— Zie RoHAN* 

GYGES , officier en gunste-" 
ling van CANDAUI.ES, koning 
van Lydië, die hem zgne 
vrouw geheel naakt liet zien. 
De koningin werd GYGES ge
waar , en het zij uit 'liefde., 
of uit, wraak, beval zij aan̂  
dezen officier haren echtge
noot te doóden, hem voor 
dien prijs hare hand en de 
kroon aanbiedende. D00*, 
dezen moord werd GYGES , in 
het jaar 718 voor J. C'J™-
ning van hydië* (Zie CAN-
DAÜLES). Pr,ATO verhaalt de; 
ze overweldiging anders: bij 
zegt, dat, nadat de aarde 
zich geopend had, GYGES, -
herder des konings, indien 

afgrond nederdaaldc, dat hy 
aldaar een paard zag, in 
welks buikzijde een man was, 
die eenen tooverrihg aan zij
nen vinger had, met het ver
mogen begaafd, om onzigt-
baar te maken, dat hij den-
zelven nam, en er zich Van 
bediende, om zonder gevaar 
aan CANDAUI.ES het leven te 
benemen, en den troon te 
beklimmen. Maar dit zon
derlinge verhaal, is slecht» 
eene ente der fabel, zeer 
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slecht op eenen geschiedkun
digen stam gegriffeld: ten 
minste indien de geheeie ge
schiedenis van hydïê niet 
fabelachtig is. (Zie CROE
SUS). — De fabelleer prijst 
eenen reus van dien naam, 
die even gelijk BBUBEÜS, 
zijn broeder, honderd armen 
had. 

; GYLIPPÜS, een Lacedemo- • 
nisch' veldheer,* te Sparta, 
omtrent^ het- jaar 450 vóór 
J.- C.' geboren, werd naar 
Sicilië gezonden,.' om 'den i 
Syrnkusërs''. tégen" devAthe- • 
ners hulp toe te b*»ngwi.. Na 
iÜ'het eerste-gev^ehfrW zijn 
•overwonnen j - behaalde hij 
'roemrijke' ovefwihniwgen óp 
NICIAS en'DÈTvfösïHBNÊS. De
ze- veldheeren gaveh zich 
met hifnne !troepen over op 
voorwaarde',' dat mén hun het 
Jéven laten ,"eh niét eeuwig
durend gevangen höüden zou
de; doch itnen hield te hun*-
nen opzigte geejt'woord. Zij 
werden • 'ten dood gebragt s en 
"hunne soldaten met eene on
gehoorde wreedheid gefol

terd. GVLIPPUS vergezelde 
daarop LYSANDER bij de in
neming van Athene, in het 
jaar 414 vóór J . C. Deze 
veldheer belastte hem, om 
het zilver naar Sparta te 
brengen, hetwelk hij in zijne 
roemrijke veldtogten bijeen
verzameld had. Dit zilver 
bedroeg 1500 talenten, zon
der " de gouden kroon'en te 
tellen, welke de steden hem 
ten geschenke hadden gege
ven. De hebzucht van Gy-
LIPPUS deed hem' eene ver
foei] elijke laaghartigheid be» 
gaan:'hij opende de zakken 
van onderen, en na er 300 
talenten- uitgenomen? te heb
ben, naaide hij dezelve zeer 
behendiglijk weder toe, maar 
de inhoudslijsten in eiken 
zak', deden zijn bedrog ont
dekken! - Om de straf te ver
mijden:, ." verbande: hij zich 
zelven uit . zijn vaderland', 
alom de" schande medevoe* 
rende, zegt ROLLIN , van door 
deze laaghartigheid, den 
roem zijner schoone daden 
te 'hébben bezwalkt. 
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H AAN (A.NTONIUS » E ) , te [\ 
's GravenJiage in 1704 ge
boren , en te - Weenen, de» 
5 September 1776overleden, 
was geheimraad en lijfarts 
der keizerin MABÏA THERE-
SXA. ; hij is in het geMed.der 
letteren ,bekend als een der . 
.kundigste en bek\vaamste.ge> ; 
•neesheéren vanJEuï'opa».Een 
vijand zijode der kwakzal
verij zoo veler nieuwere art
sen.»; de vrucht van de ijdel
heid en onstandvastigheid der 
geesten dezer eeuw zijnde, 
regelde DE HAAN zijne han
delwijze enkel volgens er-
kende grondbeginselen en~de 
groote, les der ondervinding. 
De verhandelingen , die hij 
achtereenvolgend heeft in het 
licht gegeven , onder den ti
tel van Ratio medendi, ma
ken 17 dl.» in 8«v° uit, waar
van het laatste te Weenen , 
in 1774 is in het licht ver
schenen» Nog heeft men van 
hem verscheiden andere Ver
handelingen, onder welke 
men moet onderscheiden, zijn 
Magia examen, Magim 
titer, Weenen 1774, Ve
netië 1775 in 8.vo DE HAAN 
bestrijdt in dit werkdeligt-
geloovjgheid deg volks, en 

die menigte van sprookjes, 
welke-,dè. eeuwen van' on-
kunde \over de tooverkunde 
hebben voortgebragt; maar 
hij verdedigt, • overeenkom
stig de, H. Schrift, de kerk
vaders.*, en de geschiedenis 
aller, «euwettV de mogelijk
heid der tooverkunde, en zelfs 
de wezenlijkheid derzelve, 
ofschooft. ,ih Yeel zeldzamer 
gevallsny: dan'het gemeen 
zich «niks .voorstelt. DU 
werk beeft veel gerucht ge
maakt , «m.Sflne vijanden heb
ben er, zich van bediend, 
<xm zijnen roem te verzwak
ken. »M«m' gevoelt ligte.Ujk 
dat ih.de.tijden, welke w# 
beleven»'men weinigingang 
vindt, wanneer men.overbo
vennatuurlijke w^rktmde we
zens spreekt-; maar is het 
juist volgens de in deze eeuw 
aangenomen of verworpen ge
voelens, dat men de in de 
vorige eeuwen algemeen er
kende menschelijke k«n«ig-
digheden moet beoordeelen. 
Zou het niet redelnk zijn, 
dat de onpartijdige nakome
lingschap uitspraak deed, in 
de geschillen tusschen onze 
wijsbegeerte en *» £*J* 
voorouders ontstaan' De ge 
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schillen der eeuwen gelijken 
naar die der tijdgenooten, 
iedereen meent zich het best 
te kunnen beroepen; ieder
een waant het regt en de eer 
der rode aan zijne zjjde te 
hebben; zij hebben eenen 
regter noodig, die geenepar-
tij is ." Ziedaar wat men in 
1782 schreef, tijdens de eer
ste'[oorspronkelijke] uitga
ve van dit woordenboek;se
dert dat tijdstip hebben de
ze aanmerkingen gewigt en 
kracht schijnen te verkrij
gen. De toöverkutist is eene 
speelpop der mode geworden , 
zoo als MIRAEEAÜ zulks in 
zijnePruistische monarchie, 
ARCIIENHOLTZ in zijn Ta^è-
reelvan Engeland enz. op
merken* Door de Memoriën. 
van SAINT*SIMON hebben* wij' 
vernomen , dat de hertog van 
Orléans, regent van' Frank-
ti/k'i er ' zijne studie van 
maakte. Wij lezen in ande
re Memoriën dat de maar-' 
schalk van RICHEÏ.IEU bewij
zen van '.denzelfden smaak 
heeft gegeven ; en welk een 
zamenloop van nieuwsgieri
gen had er-"té Parijs niet: 

plaats , om de geheimzinni
ge kunstgrepen va» CAGM-
OS$RO te zien, zonder dat 
iemand er eenige natuurkun
digeverklaring van gaf 1 Hoe 
vele dikke pruiken en blaau-
we of roode linten, die niet 
ir» God geloofden, gingen 
rich met deze neoromanti
sche snakerijen verlustigen, 
en vervolgens met VOLTA l-
R ? , ROÜSSEAU > HELVETIUS , II 

enz.-souperen. Men behoeft 
niet te weten of zij werke
lijk ontdekten, hetgene wat 
zij zochten ; zij zochten zulks, 
en dat is voldoende; zij waan
den daarenboven ,- dat, zij 
het gevonden hadden , 'en 
verlieten elkander geheel 
verbaasd. (Zie FAUSTÜS-
JOANKES) — Men vindt • do 
ontleding en verdediging 
der Verhandeling De magia 
in het Jonrn. hist* etlitf,, 
15 Maart 1776 , p . 399 ; 15 
Mei 1776, p. 92. Zie DEL-
RIO, MAPFEUS, X,E BRÜN^ 
SPE. [Een ander belangrijk 
werk van DE HAAN i s dat, 
hetwelk ten titel voert: De 
tniraculis, Ween en , 1775]. 

* -f- HAAR(JOANNESVANDEK), 
of HAIUUS , geboren te Go-
rinchem, en kanonik aldaar; 
heeft verzameld eene grooto 
en treffelijke bibliotheek, óver 
allerlei wetenschappen enitt 
alle talen, waaraan hij geen' 
geld ontzag. "Kanonik in 
's Gravenhage geworden zijn
de, voerde hij dezelve der-' 
waarts, en plaatste ze in dé ka
pel op het hof. Het volk 'dezel
ve ziende ontschepen , meen
de dat 'er zoo vele boeken, 
in geheel Holland of, zoo 
als GUICIARDYN het uitdrukt, 
in de gansche wereld 'niét 
waren. Hij kreeg daarom on
der het gemeen e volk den 
naam van JAK met de toe
ken* Bij zijn overlijden in 
jaar 1532," liet hij «|Jnen 

boekschat na aan keiüerKA-
BEI. V , als legataris. 
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. HAARLEM, * - Zie BKVEBT 
WYfc (VlNteENTlUS V A N ) . ; „• 

'. f HAAS (WILLEM) ,• Iet-
tersnijder en gieter.geboren 
te Bazely in, 1741, overleT 
den in 1800 in de abtdij van 
ïjrban, kanton Lucerne heeft 
de. wijze van drukken der 
geographisohe kaarten ver
beterd, door er losse letters 
toe te gebruiken , trien heeft 
hem ook dé uitvinding van 
geëvenredigde en voortgaan-' 
de. interlinien te danken van 
een- zeer algemeen gebruik, 
in de zanaenstelling van ta-, 
bellen. HAAS heeft met roem 
dé loopbaan van krijgskun
dige genie gevolgd, en heeft 
de veldtogten van Oost-Zwit-
seriand, onder de bevelen 
van den maarschalk MASSE» 
NA mede gemaakt. Men heeft 
van hem vele op prijs- ge
stelde geographische kaar
ten en eenige schriften , over 
staatkundige huishoudkunde, 
onder andere: Eene Verhan
deling over het gebrek aan' 

"brandhout^ en over de mid
delen om hetzelve in het 
kanton Bazel, door eene 6e-, 
tere aankweeking .voorteko-
men. Onder de schriften, 4iö> 
hij over zijne typographische* 
uitvindingen in het licht ge- II 
geven heeft noemt men:J 
1.° Over eene nieuwe boek' I 
drukkerseters, uitgevonden 
te Bazel, in 1772, Bazel, 
1700. -TT<; 2.° Nieuwe •vfir-< 
deeftng van spaden en kwa
draten , en met verklarende .. 
tafels iWd 1772 rr H M S Ü 

(WILLEM) zoon van den voor
gaande, boekdrukker en gra
veur , heeft in het licht ge
geven :-1.° Kaart van, de 
linie van neutraliteit tus-r 
schen Frankrijk en Pruis-, 
sen, 1795. —< 2.° Twee kaar
ten , vertoonendeden«»«rtfcA 
der Fransche troepen in Bei-

jeren, onde? den veldheer 
MOREAU en derzelver terug-
logt in 1796, in het Fransch, 
volgens twee teekeningen , 
van,den generaal „REGNIER. 

HABACÏJC,, de achtste der 
twaalf .kleine profeten, ver
scheen , volgens het meest 
algemeene gevoelen •, in het 
begin' der regering >van ko-

i ning JOACHIM. Het is moei-
jelijk, om te zeggen, of de
ze profeet de HABACÜC i s , 
welken een engel bij de ha
ren naar Baby Ion vervoerde, 
om aan ÜANiër,, toenmaals 
in den leeuwenkuil te eten 
te geven. Zijne profetiën 
bestaan slechts.uit driehqofd-
deeien. Hij voorzegt aan zij
ne natie de gevangenschap» 
den ondergang van het Chal-
deeuwsche rijk, de bevrij
ding der Joden door CYRUS , 
en die van .het jnaenschelijk 
geslacht door, JJESÜS CHRIS
TUS, Het gebed * waarmede 
deze profeten eindigen, en 
dat begint Domifte, audtvt 
auditionem tuarn et timui » 
(Heer, ik heb nW gehoor ge
hoord en ik heb gevreesd), 
is een der Schoonste en aan-

doenlijkste gezangen der « -
Schrift; vol vee^ omvatten-; 
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de'-,:' verhevene^ heerlijke 
denkbeelden» He Grieken 
vieren ;het feest van HABA-
cuc. • AGELLIÜS en ANTONIUS 
GUEVARA , hebben dezen pro
feet verklaard» : 

Ï-HAÖEBKORN (1'BTBUS),, in 
1604, te Bittzbach,iti Wet» 
tetau gebofren, was opper-
bewindhebber, en hooglee
raar in, de godgeleerdheid te 
Giessen, al waar hij , in : dé 
maand April 1676 overleed. 
Hij sprak veel in verschil
lende redewisselingen, over 
de godsdienst gehouden.. Zijn 
voornaamste werk voert ten 
titel;: lïeptas disputaUonum 
Anti - iftattemburgicaruW* 
Dit werk, waarin hij de 
grondbeginselen der Heeren 
van WAMIEMBURG tracht om
ver, te werpen, is eene ver
zameling van alles, wat,de 
Protestanten gezegd hebben, 
om hunne scheuring te regt-
vaardigen. -•— Men móet hem 
niet verwarren met den abt 
JOZEF HABEUKORN van Har 
herfelSy te RÖnigswarthen 
in Bohèmej in 1734 gebo
ren , van wien er 14 dee-
len met Leerreden bestaan;, 
Bretlctu, 1780 — 1781. JEr 
komen bondige inzigten, 
juiste en bepaalde verdeelin
gen, eene zuivere en onge
kunstelde voordragt in voor; 
Waarop weinig Hoogduitsche 
werken van den tegenwoor-
digen tijd zich kunnen be
nemen ; maar de ontwikke
ling is dikwijls duister, de 

XI, DEPI,, ' J 

bewijzen zonder orde, en 
somtijds vervangen door eene 
overtolligheid van woorden , 
die de waarde der zaken ben 
nadeelt. Hij leefde nog in 
1786. 

* HaBEHtIN (FKANCISCUS 
DOMINICÜS) , een Duitsche 
leeraar Van het staatsregten 
geschiedschrijver, te Grim-
melfingen bjj TJlm, den 31 
Januarij 1720 geboren, werd 
hoogleeraar der geschiedenis 
en regtsgeleerdheid te Helm-
stadt .bibliothecaris derzelf
de universiteit, en geheim-
raad der justitie. Hij over
leed den 20 April 1787, vele 
werken nalatende, waarvan 
wij de voornaamste willen 

'aanhalen: 1.° De familia 
aitgusta WILHELMI Con-
quesloris, regis AngHee, di~ 
plbmatihis et optimis scrip-
; toribus'innixa, Göttingen, 
1745, in 4.to — 2.° De Au*. 
tr&gis generatim necnon de 

jure Austresgarum S. B.J. 
libertz civitatis, Ulmarns 
speciatim, Helmstadt, 1759, 
in 4.to — 3.° Analecla. medii 
cevi ad illustranda Jura, et 
res germanicas, edidit, pree-
fatus est,,el notulasasper* 
sit, Neurenberg en Leipzïg, 
1764, in 8.vo _ 4.° J V ^ 
we Geschiedenis van het 
Duitsche Rg&, van het be
gin Van den Smalkaldischen 
oorlog, tot op onze dagen, 
Halle, 1775 — 1791, 21 
dl.n ia 8.vo Het is to be» 

| jammeren, dat dit uitmun-
n 
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tende. werk nog geenen ver
volger heeft gevonden* Wëi« 
nig geschiedschrijvers heb- -J 
ben., zoo als HÜBERMN » eene 
naau wkeurige-juistheid., met 
de diepzinnigste en uitge-" 
breidste geleerdheid veree- ;] 
nigd.. «-• {Zijn zoon KAREX 
FREDERIK, te ttelmstadfr, in 
1756 geboren, «m aldaar in 
1808 overleden, was justitie- j 
raad, en hoogleeraar der. 
«sgicn in zijne geboorteplaats; 
een der beste regtsgeleerden 
van zijnen tijd, en liet in 
•dat vak verscheiden nuttige 
werken «a]« 

HAMERT (FBANCISCUS) , bij-i 
genaamd de Balling uitvro* 
lijkheid) een dichter uit het 
tweede tijdvak der FranSche 
dichtkun de, te; Issoudnn, in , 
het Fransche Dep** Indre, 
geboren, leefde in de lü.e 
eeuw* Hij bloeide van 1540 
tot na 1569» Men stelt nog 
belang in zijne Trois etc. 
{Drie nieuwe Godinnen), een 
dichtstukje, te Parijs t in 
1546, in 12.n»o gedrukt, en 
dat voor zijnen tijd vrij goed 
was. Na MAROT , is hij on
der al zijne tijdgenooten ,* 
degene, die de meeste be
valligheid en kraeht in zijne 
talrijke werken vereenigd 
heeft. ïn de Brieven vooral 
heeft hij het best geslaagd. 
Hq heeft er geschiedkundige 
schertsende en wijsgeerige 
geschreven. De dolle zacht 
dier ijdele en dwaze wijsbe- , 
geerte, dia goud wü maken, 
maakte zréh meester van de. 

zen schrijver, en deed hem 
eenige slechte werken over 
dat onderwerp vertalen. Men 
kan over dezen dichter het' 
5*e boek der Diektërly&e 
Jaarboeken raadplegen, x 
PETRUS HABERT, zijn broe
der , 'slaagde zoo wel niet 
in dé dichtkunde. Zijne,wer» 
ken verschaften hein echter 
aanzienlijke posten' aan; het-
hof >vah' KABEI* IX. «n van 
HENDRIK l i l . HIJ was de va
der van IZAAK HABERT i die 
zich mede óp de letterkunde 
toelegde, doch wiens voort* 
Tbrengselen even zoo onbekend 
zijn gebleven» ö , s d i e v a n 

zijnen. vader. PETRUS HA-! 
•BERT' overleed in 1590. 

HABERT (IZAAK), zööhvan 
IZAAE HABERT , in het voor
gaande artikel vermeld, was 
doctor in de maatschappij mt 
Sorbohne, theologaal van 
Pqrifs, in 1645 tot bisschop 
van Vabre* benoemd, en in-
1668-overleden. Hij maakte' 
zich beroemd door zjjne.&«"•-
reden A zijne kunde, en voorh
al door den ijver, met wel
ken hij zich tegen ABMADM» , 

> en de overige leerlingen van 
JANSENIUS verzette; Hij was 
even achtbaar, om zijne deug
den als om zijne, kundighe
den. Er bestaat van hem: 
l.o Eene Latijnsuhe Verta
ling van KetPontifihaat 
(Ceremonie-Boek der «»*-
schoppen) der Grieken, »"» 
fo\. f* Parij», 1643. *>* 
werk is met geleerde aan
merkingen verrijkt, die den 
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schrijver van' hetzelve heb
ben doen beschouwen, als 
een' der godgeleerden , het 
best met de ware regels der 
liturgie, èn kerkelijke pleg-
tighcdén bekend. — 2.° La» 
tijnsche Verzen, en Lofzan~ 
gen in dezelfde taal; voor 
het feest van den heiligen' 
LODEWIJK , in den Brevier 
van- Parijs* De Latijnsche 
Muzen waren hem zeer'gun
stig. — 3.° De contensu 
hierachiee et monarcliiee, ad-
versus Optatum Gallutn, Pa
rijs, 1G40, in 4.to . ^ 4.° 
Verscheiden Schriften tegen 
JANSENIUS en ARNATJLD. Of
schoon- hij zeer tegen de Jan
senisten was ingenomen, 
nam hij echter de gevoelens 
der Jesuiten niet aan, èn 
bestreedt die van MOI-INA ,• 
VA'SQUEZV LESSIUS , enz'.;' 
hij • doet' échter dezen laat ; 

§téj 'door.de universiteiten 
van Leuven en Douai geha
vend, regt wedervaren, en 
stemt toe, «lat Paus SIXTUS 
V.' hem' gunstig was,; dat 
de gecensureerde'stellingen, 
te Rome -wel opgenomen, en 
als sanee 4octrint& aftimli 
erkend werden. Hij is ook 
de' schrijver van den Brief 
tegen JAINSENIÜS, die door 
bijna al de Fransene bisschop
pen onderteekend werd , en 
dien zij in 1651, aan den 
Paus zonden. 

N 

HABERT DE C E R I S I ^ H E R -
MANUS) , abt van Saint-Vi* 
gor de Cerisi, in het dio
cees van Bayenx, een der 
sieraden van de Fransche a-
kadernie, bij de ontluiking' 
dier maatschappij ; overleed 
in 1655 , den roem nalaten
de , van een der schoonste 
geesten van Zijnen tijd te' 
zijn. Men heeft Van hem' 
Christelijke Gedichten , en. 
ecnige, die op eene betame
lijke wijze geestig zijn. Zij
ne Metamorphose etc. (Her~ 
schepping der oogen vanPhi~ 
lis in sterren), '1639 in8".vo> 
werd in zijnen tijd als een' 
meesterstuk geroemd, Nog 
bestaat er van dien dichter, 
Vie etc. (Levensgeschiede
nis van den kardinaal DJË1 

BÉRVLLI), die slechts eene 
hoogdravende lofrede i s , Pa
rijs ,"1646, in 4.10- .; 

- HABERÏ ( P H I M P P U S ) , t e 
Parijs in 1605 geboren, broe* 
der van den vóórgaande, en. 
lid der akademie, zoo als 
hi j , overleed in 1637, bij 
de belegering Van het kas
teel Emeri {*}i, tnsscheh Ber
gen in Henegouwen 'en Va* 
lencieftnes, onder de puin-
hoopën van eenen muur , wel-

' ke sprong 'door de ontbran
ding van eene ton niet bus
kruid, waarin een soldaat; 

J uit onachtzaamheid zijne lont 
n 2 

(*) En niet bij het beleg van Emmerik, zoo als de 
Schrijver, alsmede de Generaal BJEAVVAIS , in zijn Woor
denboek zegt. V e r t a l e r . 

http://'door.de
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Uet valten. [De maarschalk 
van MEKiiERAïB had hem tot 
korninissaris dei-artillerie be
noemd , -en hij had.zich in 
verschillende t'ogten , en ver
scheiden veldslagen- onder-
Scheiden]. Zijn dichtstuk * 
getiteld; De tempel de» 
doods ., Parijs , 1637 , in 8.w, 
biedt schoon* dichtregels, 
en tafereelen eener sombere 
dn zachte wijsbegeerte aan , 
vol nuttige raadgevingen , 
die men, volgens'de uitdruk
king der H. Schrift, veel
eer in een huis van rouw, 
j3an in dat van bruiloften aan
treft. (Zie HEKWEY , MONT-
FÏ-EÜBY). 

HABËRT ^HENDRIK LOOE-
WIJK) , Heer van Montmort, 
raadsheer bij het parlement, 
later deken 4er rekwestmees
ters, in 1679 overleden , was. 
lid der Fransche akademié* 
Pij was het, die in 1685, 
in 6 dl.", in fol. de Wer
ken van GASSENDI , wiens 
vriend en beschermer hij was 
geweest, in het licht gaf. 
Hij versierde deze uitgave 
met eene wel geschrevene 
Latijnsche voorrede. Nog 
heeft men van MONTMORT 3 
of 4 Puntdichten , en eeni-
ge andere üichtstukjes, in 
de verzamelingen van zijnen 
tijd gedrukt. In zijne'La. 
tijnsche Memoriën, «egt 
HÜET van MONTMORT , dat hij 
was: Vir omnis doctrines et 
suhlimioris et humanioris 
amatitissimus; maar zijn ij- „ 
ver voor het ijdele stelsel f 

van GASSEND! geeft niet eén 
even zpo gunstig denkbeeld 
van zijn oordeel; 

HABERT (I^QÖEWHK), doe* 
tor van het genootschap.der 
Sorionne, te Blois in 1675 
geboren, was achtereenvol
gend ";groot-vikaris van Lu-
gon, Auxerre, Verdun en 
C/talons - tnr - Marne. Hij 
natn vervolgens zijnen intrek 
in. de Sorbotme, alwaar,hij 
zijne pverige levensdagen, 
doorbragt met het beslissen 
van gewetenszaken. „ De 
schrijver van het Woorden
boek' van Janseniste boeken, 
noemt hem een verzachte 
Jansenist, die, langsschuin-
sche wegen, steeds tot het 
Janseniste stelsel ièrug-
komt. Men heeft van hem: 
t° Corps eüx. {V.olledtge 
verzameling van .*«fe«g??' 
de schriften). Lp»»* UVJ' 
6 dl." in 8.vo, een 71 ver
scheen in J 712. Het leerstel
lige en zedelijke, gedeelte 
zijn er met even zoo veel 
bondigheid als naauwkeung-
heïd in behandeld; ei- ko
men echter zaken in voor, 
die aanleiding, tótcritiek ge
ven. In eene herderlijke on-
derrigting van den ) Ma»« 
1711, censureert FENÉLON, 
hem met zeer veleffestreng-
heid. - 2.° La PraUque 
etc. {De oefening der boet
vaardigheid), bekend onder 
den naam van oefening van 
Verdun, -heeft- een weiojg 
gestreng toegeschenen: B«B 
ti-jansenistfech woordenboek 
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noemt dezelve 'onmfoöÊr'baty< 
oefening» Men moet echter 
bekennen^ dat dezelve zeer 
geschikt iS-, Om' de tegeno
verstelde oefening, dié üoo 
gemeenzaam is geworden, 
en zulks dagelij ks nog meer 
Wordty naar mate de geest 
en de gevoelens een er ware 
boetvaardigheid > zeldzamer 
worden , te verbeteren (zie 
CONCINA). HABERT overleed 
te Parijs in 1718, > 

BABERT (SUSANNA)J de moei 
van IZAAK HABERT , bisschop' 
van Vabrey., en- vrouw* van 
KAUEI, »tf JARDIN, officier 
van konirtg HENDRIK I I I , 
bleef weduwe in! den ouder
dom Van 24 jareiiv Zij Ver
stond het Griëksch,. He-
breeuWsch , Latijn + > Itali
aanse!) , Spaansch, dé wijs
begeerte en godgeleerdheid; 
en overleed in het klooster 
va» Motte-Dame'de GrAce•, 
te Ville-VEvèqne, bij /*«. 
tifsf waarin zij sedert jbij-
na 20 jaren haren intrek had 
genomen. Zij liet eenaantal 
werken in handschriftin han
den- van den prelaat' haren 
neef na, die er ongetwijfeld 
het publiek niet van zoude 
beroofd hebben, indien zij 
den lof hadden verdiend, wel
ke eenige schrijvers aan de
zelve toezwaaiden. i... 

HABJCOT (NICOMAS) > een 
heelmeester van B<mnyr\x% 
het F . Ï departement Loiret, 
werd in het gevolg der ie-

N 

J 'gerbenden;,' en in het Betel-
IHeU, vatt JPa^Vgeemploi*-
jeerdi Hij overleed in l$24y 
verscheiden werken- alsn ge-
denkstukken zijner bekwaam
heid nalatende- Men stelt 
voornamenlijk op prijs zijne 
Verhandeling over de Pest. 
Men vond in I6l#» bij het 
Jcasreel hangon, in DatipAi* 
nè, het* geraamte- van den 
gewaandenTHEU'JPOBoeus, ko»-
ning der Teutonen van eene 
Verbazende grootte. Dezeont* 
dekking gaf aanleiding, aan 
HABICOT," om „zijne Gigan* 
tostéológie, aiWerhandeliiig 
over de beendereii vaneenen 
rettf, te schrijven , welke hij 
aan LODEWÏK XIII öpdroegi 
Dit werk gaf aanleiding tot 
een aantal voor- en tegen? 
schriften; maar men komt 
thans .overeen omtrent de be> 
goocheling dezer ontdekking» 
—•• Zie Rioii,vN, SLOANE^ 

HABINGTON (Wiiit.EM)»een-' 
Engelsche geschiedschrij ver,;, 
in 1605 geboren, vol bragfr 
zijne studiën te St» Omer 
en te Parijs , en keerde naas 
zijn vaderland terug, al waas 
hij zich op de geschiedenis 
toelegde. Men heeft van hem, 
die van MBÜAIID 1 , koning 
van Engeland, Londen 164% 
in fol., en vanEmjAnn-lV, 
1648, beide in bet Engelseh ? 
hij heeft ook; gedichten na
gelaten , die op prijs wor<« 
den gesteld* HABiNGTONover» 
leed in 1654. 

11 $ . . • • : - ' ' " ' . . . 
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HACHEtïË (JoANriA), maakte 
zich beroemd door den moed 
welken z i j , bij dé Verdedi
ging van Beauvais, in Junij 
1472, door den liertog van 
Bourgondië, belegerd, aan 
den dag legde.Zij bemoedig
de de inwoners i om voor 
den koning de getrouwheid 
te onderhouden, welke zij 
hem gezworen hadden; en ter? 
wijl zij de stormbreuk be
klom, was zij de eerste die 
de aanvallers terugdreef, den 
standdaard uit de handen van 
een Bourgondisch .soldaat 
rukte, en dezelve in de kerk 
van den H. JACOBUS bragt, 
alwaar men denzelven altijd 
bewaard heeft. Hare stadge-
nooten , door haar voorbeeld 
aangemoedigd, noodzaakten 
den hertog van Bourgondië', 
hup beleg optebreken. An
dere .vrouwen der stad bad
den ook bewijzen van eenen 
zeldzamen moed aan den dag 
gelegd. Om haar te beloo-
neri verleende LODEWIIKXI , 
bij patentbrïevèn, gedagtee» 
kend uit Ambqise 1473 , aan 
de vrouwen van Beauvais het 
regt, om bij de processie en 
de offerande op den feestdag 
der heilige AGADREMA, be-
schemheilige der stad, de 
inannen vooruit te gaan. Men 
is niet zeker, ten opzigte 
van den waren naam der hel
din van Beauvais; slechts 
volgens eene oude overleve
ring geeft men haar dien van 
JOANNA HACHETTE. Er bestaat 
in de biblotheefc van den ko
ning der Franschen, een 

treurspel • in handschrift van 
den heer DE ROUSSET", geti
teld in Triompfte etc\ {Zegef 
praal der schoqne sekte Jo-
,AWA ffACJlETTK, ot&et4e-
leg van Beauvais* [Nog,be
staat ; er ov.èlr' deze heldin een 
ander stuk', getiteld: he sié* 
ge etc, (Het beleg van BeaU' 
vais), Parijs ,1766] . 

r;,;HA.qKEMBACHk< — Z i e HA- , 
<SEMBACB...'.';; •;•;•" v*'" 

: •f HACKERTy vier beroem
de broeders, schilders en 
koperen plaatsnijders, uit 
FrenzlaU) in hét Branden-
burgsclte, PÖIMPPÜS» in 
September 1737geboren, een 
der grootste landschapscbil-
ders, leefde meestal in Ita
lië, en overleed in 1806,:te 
Florence f zijn jongere broe
der JOANNES, in 1744 gebo
ren , was beroemd door zijne 
dietstufcken, en overleed in 
1773 te Bat/t•,••'• WIM-EW, een 
leerling van MÉNGS,- stierf 
in 1780 in Buslundj einde
lijk GEORGE, als plaatsmj-
der beroemd, en te Florence 
in 1805 overleden. De le
vensschets van PHIWPPÜS 
HACKERT, volgens deszelis 
eigene opstellen, doorGfÖTHE 
ontworpen (TuHttgen 1811) 
verdient hier vermeld te 
worden. , 

HACKET , of HAGÜET (Wife-
MEM), een Engelsche dwee-
per der 16.e*eeuw, w»rP 
zich tot eenen profeet op» 
en lokte twee personen, die 
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eenJge kunde bezaten, tot 
Bijne partij,, te weten: EB» 
MONO CQJPPMMSEII en HENDRIK 
ARTMIMGTON» Deze beide 
dvveepers waren de herauten 
van HACKET. Zij wilden hem 
voor eenen grooten, met J. C 
te vergelijken profeet doen 
doorgaan. Zij ondernamen 
Zelfs, op den 6. Ju lij 1591, 
om zulks openlijk in de stra
ten der stad Londen uit te 
roepen; zij werden in hech
tenis genomen, en in regten 
betrokken. HACKET werd ver-
oordeeld om opgehangen te 
•worden, COKMNGER bragt zi«h 
in de gevangenis om het le
ven, en AETHINGTON verkreeg 
genade. 

- • HACKSPAN, (THEODORUS) 4 

een luthersche. godgeleerde,, 
te Weimar, in 1607 gebo
ren, maakte zich bekwaam 
in de Oostersche talen, en 
Werd de eersie hoogleeraar 
«lerzelve te Aliorf. Hij ver
kreeg ook den leerstoel dep 
godgeleerdheid, en overleed 
in 1659. Men heeft van hem 
éen aantal- werken over den 
Bijbel» die in Duitschland 
zeer op prijs worden gesteld.' 
De voornaamste zijn: \,°-Mif-
cellanêörum sderorum lihri 
duo. •-** 2.° Nota philolo* 
givo ikeologica in variora 
$t difficiliora Veteris» et 
Novi Testament* loea, 3 
dl.n in 8.vo. — S.° Specimen 
theologim tkalmudiccB. — 
4.° ObservaHones arabieo-
syriaca in qucedamloeaVe-

• • < I n 

tefis et Novi Testamenti* 
in 4..». —, 5.° i$ylloge dis* 
putatiomim theoiogicarum 
et p/dlologicarunl, Altorff 
1663, in 4.». — 6-.° TMCU* 
brationes..... in • di(ficil* 
lima utriusque Testamenti 
taca, AZl&rf, 1685iiu8.vo. 

HACMEON, een Grieksch 
vorst,, werd, even als ORÈS-
TES„ door de jiïirièn gsfol* 
terd, wijl hij zijne moeder 
had gedood, die naar het 
voorbeeld van CLYTJEMNES» 
TRA.» haren echtgenoot had 
omgebragfci *- ' 

* HACQUET(BAl,TirAzAKï), 
een natuurkundige, in 1740-
te Cönquet, in Éretugne, 
geboren, begaf zich, * nog 
jong zijnde, naar de Oosten* 
rijksche Staten, en werd 
achtereenvolgend hoogleeraar 
der heelkunde in het lyceum 
van LaybacÈi 'm Érain, 
blijvend secretaris der kei
zerlijke maatschappij van 
landbouwkunde, en der kun
sten dier stad, hoogleeraar 
der natuurlijke historie (in 
1788) aan de universiteit van 
Lemberg, en lid van den', 
raad der hergwerken te Wee* 
tien. Hij overleed in die 
stad den' 10 Januarij 1815, 
en heeft de volgende werken 
nagelaten : l.° Natuur- en 
Staatkundige reis enz., in 
1784 — 1786 ondernomen, 
Neurenberg) 1791, 2 <U.« 
in 8.vo. — 2,° Nieuwe na-
tuur- en staatkundige reis 
4 
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enz., Netïtetiberg," 1790— 
1796, 4 dl.n in S.vo. — 3.° 
Berggtof- én kruidkundige 
reis enz., Weênen, 1784. 
Men heeft ook van HACQÜET 
eene Octographia Cornioli--
ca enu, die vier "uitgaven 
heeft gehad (van 1778 tot 
1789, 4 dl.n in 4."», met 
kaarten en platen), en ver
scheiden belangrijke Memo* 
riën. , 

HAJJDICIÏ (ANDREAS, graaf 
van), een Qostenrijksch veld
heer, van groote verdien
sten, werd in 1710 te Fu-
tak, in Hongarye, geboren. 
Hij was geheimraad dés kei
zers, voorzitter van den raad 
van oorlog, en overleed te 
Weenen, den 12 Maart 1790, 
den schitterenden roem na
latende, welken h\) door zij
ne schoone daden verworven 
had. Weinig veldheeren 
hebben den oorlog met meer 
werkzaam- en beradenheid 
gevoerd. Hij heeft zich voor
namelijk onderscheiden in den 
zevenjarigen, en maakte zich 
in 1757 meester van Berlijn» 
FREDERIK II. stelde hem op 
prijs, en hij is eenderOos-
tenrjjksche veldheeren, die 
de plannen van den onver-
moeiden vorst het meeste 
dwarsboomden, 

_ HADRIANOS fJSuus), te 
Jtalica, UySevilla , in Span
je, geboren, was de volle 
neef van TRAJANUS, die hem 
als zoon aannam, en dien 
hij in 117 op den keizerin-

ken - troon opvolgde., Zijne 
eerste zorg was, om den vre
de met de Parthers te slui
ten en de krijgstucht te on
derhouden. In Rome terug* 
gekeerd;, wilde hij de eer 
van den zegetogt niet aan
nemen, maar liet denzelven 
aan het beeld van TRAJANUS 
verleenen. Een jaar daarna 
trok • HADRIANOS tegen ̂  de 
Alanen, Sarmaten en Daciërs 
op, wier vijandelijkheden hij 
beteugelde. Hij bezocht ver
volgens de gewesten van zijn 
rijk, hield zich eenigen tijd 
in Spanjeop, kwam teBome 
terug, begon op nieuw te 
reizen, en bepaalde de gren
zen des rijks. Er .ontstond 
eentgen tijd daarna eene bloe
dige Vervolging tegen de 
Christenen, doch op de ver-
toogen van QUADRATÜS en' 
ARISTIDES , liet HADBIANUS 
eindelijk het bloedtooneel op
houden. Hij bouwde eene 
stad in Egypte, tereerevan 
ANÏINOÜS , het eerlooze voor
werp van eenen wellust, dien 
God eertijds door het vuur 
des hemels heeft gestraft. 
Jeruzalem wefd door zijne 
zorg, en door die der Joden 
weder hersteld; de laatste 
werkten, ondanks hunne mui
terijen , aan deze herstelling 
mede, die zij meenden hun 
voordeelig te moeten zijn. 
Het was echter niet voor hen, 
dat men Jeruzalem wedec 
opbouwde. Daar deze on-
gelukkigen op nieuw onder 
den standaard van «eneuge-
waanden Messias, BARCOCHE» 



H -S, D, fflt 

BAS'genaamd, aan het mui~ 
•ten waren geslagen j zoo werd 
hun verboden» om binnen 
Jeruzalenï, welks naam in 
dien, van Mtia veranderd 
Werd, te komen, en zelfs 
om het: van verre aan te zien. 
Men plaatste een marmeren 
zwijn op de poort, die naar 
Bethleëm ziet; en daar de 
Christenen,* die in geen en 
deele aan den opstand ge
dacht hadden, bij hem, men 
weet niet waarom, evenzeer 
gehaat werden als de Joden, 
rigtte HADRIANUS op de plaats 
der opstanding van J . C , 
een afgodsbeeld van JUPÏTER , 
en op den Calvarie-berg een 
marmeren VENüs-beeld op: 
liet te Bethleëm een • bosph , 
ter eere- van ADONIS planten, 
en wijdde hem de spelonk 
toe,. waarin de Zaligmaker 
geboren was. HADBIANUS 
Werd op.het einde van zijn 
bestuur wreeder dan ooit, 
en liet verscheiden aanzien» 
lijke personen van het leven 
berooven. Hij werd Op zijn 
paleis van Tibur door eene 
waterzucht aangetast. Daar 
de geneesmiddelen hem niet 
de geringste verlïgtirig toe-
bragten, werd hij wanhopig: 
dikwerf vraagde hij vergif 
of eenen degen, om zijn le
ven te eindigen: hij bood 
zelfs geld aan en beloofde de 
straffeloosheid aan degene, 
die hem die gewaande dienst 
wilden bewijzen. Zijn lijf
arts bragt zich zelven om het 
W e n , uit vreeze v a n g e -

: N 

noodzaakt t6,Wördëti, hém 
vergif te moeten geven. Ein
delijk besloot een slaaf, MAS* 
TOR genaamd,, die zich door 
zijne sterkte en vermetelheid 
had bekérid gemaakt, zoo 
wel uit bedreigingen als uit 
beloften, om aan den keizer 
te gehoorzamen; maar toen 
hij tot de uitvoering zou o Ver̂  
gaan, werd hij door zulk 
eenen schrik bevangen, dat 
hij de vlugt nam. De onge
lukkige HADRIANUS kermde 
dag en nacht, den dood niet 
te kunnen vinden, hij , die 
denzelveri aan zoo vele an
deren had doen ondergaan* 
Hij bragt zich denzelven ech
ter zelf toe, door spijzen te 
nuttigen, die met zijne ziek
te strijdig waren. Hij gaf 
den geest, terwijl hij zeide: 
* De artsen hebben den kei
zer gedood. Turba medico-
rum Casarem perdidit," 
(Dl O CASSIXÏS elSPAüTlAN. 
In ADRTAÜO)* Hij overleed 
in 138, in het 62*e jaar van 
zijnen ouderdom, en het 21. e 

van zijn bestuur. Mhivs 
SPARTIANUS heeft ons deze 
dichtregels opgeteekend, die 
hij voor zijn overlijden ver
vaardigde, en die zijne on
gerustheid te kennen geven 
over den staat zijner ziel, 
na zijnen dood, eene onge» 
rustheid, welke de Wijsbe
geerte vruchteloos tracht te 
ontveinzen: 

/ihimula vagula, blandula, , 
Hospes comesque corpori», 
Quee jam abibis in loco 

n 5 •. 
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i P«Uliduiarriglda» n«duïa 
Nee, vtt soles, dabis jocos.. 

Hij had eene bijzondere geest? 
drift voor alles wat buiten
gewoon was, en eene Vrij 
uitgebreide kennis der. Wis* 
kunde, sterrevvigchelarij, na
tuurkunde, toonkunst, eriin 
het algemeen van alle zeld
zame kunsten* » Maar, zegt 
JBACO , het was in hem eene 
verkeerd heid van geest van 
alies te willen begrijpen , en 
van datgene te verzuimen, 
wat in den kring der men-
schclijke kennissen het nut
tigste' i s ." Hy legde zich in 
ernst op de tooverkunde toe, 
en wilde in al de geheimen 
van Griekenland ingewijd 
zijn. Ift zijne Coegars, be
spot JULIANUS hem billijker 
wijze, zonder te bedenken» 
dat hij zijn af beeldsel, veel
eer dan dat van een' zijner 
voorgangers schetste. Hij 
hield zich hezig met lieden', 
die met hem deö! spot dre
ven , en hem, door zijne on
deugden te vleijen j en zij
ne luimen toetejuichen, tot 
meer dan eenen mïstap kle
den overslaan. FAVOMNUS, 
een der voornaamste, ant
woordde aan een' zijner 
vrienden, die hem verweet 
den keizer ten onpas te heb
ben toegegeven: Wildet gij, 
dat ik niet zou toegeven aan 
eenen man, wiens legerben' 
den uit dertig legioenen be~ 
staan? Het gelukte hem ech
ter, om die soort van men» 
«chen te Jeeren kennen, en 
verdreef hen alle, zoo als 

hij VESPASIANUS reeds gedaan 
had, zonder FAvoBiNirs üït-
tezonderen, die op eene ver
regaande wijze misbruik 
maakte van den invloed, dien 
hij op hem verworven had. 
Zijne ijdelheid ging zoover, 
dat hij diegene ten dood liet 
brengen, die in eenige kunst 
of wetenschap, zich als zij
nen mededinger durfde op
doen. Men prijst dezen vorst» 
om twee bijzonderheden, die 
hem in het begin van zijn 
bestuur waarlijk tot eer ver* 
strekten. 1.°Nadat hg-, «egt 
SPARTÏANUS tot de keizerlijke 
waardigheid verheven was, 
legde hij allen bijzonderert 
hsfaVaf, vergat de hem aan
gedane beleedïgingen,'zoo
dat hij , zoodra hg tot keizer 
was verheven, tot een',zij* 
ner grootste vijanden zeide: 
Gij hebt thans niets meer 
te vreezen. — 2.° Toen hij 
op eenen zekeren dag doof 
de straten ging, begon ee
ne vrouw te roepen; Hoor 
mij Comau En toen hij haar 
antwoordde, dat hij geen tijd-
had, hernam die *«««*•• 
Wees dan geen keizer {Molt 
ergo itnperaré). Door deze 
woorden getroffen, bleef hij 
stil staan, en luisterdenaar 
de klagten, welke men hem 
te doen had. HADRIANUS 
schreef zelf de geschiedenis 
van zijn leven en van zijne 
voornaamste daden, en liet 
dezelve onder den naam van 
eenen zijner bedienden i«'B«-
licht »"»'«"»" lleze geschie
denis 
Benen ÜIJUUI u*.««»"«- , . 
licht geven. Deze geschie
denis , die waarschijnlijk 
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slechts «ene lofrede was» 
zoo als die, welke'de wijs» 
geeren onzer .dagen van hun 
leven -hebben in het licht 
gegeven, bestaat niet meer, 
hetwelk voor een 'dergelijk 
lot der laatste doet beducht ' 
zijn. De zelfs..deugdzame 
en waarheidminnende • man
nen , die hunne geschiede
nis hebben geschreven, zijn 
in die ondernenjng slecht 
geslaagd , daar de eigenlief
de er gewoonlijk insluipt, 
zonder zelfs dat de schrijver 
zulks ontwaart., » Niets is 
moeijehjker, zegt een oor
deelkundige waarnemer, dan 
om over datgene te spreken, , 
wat ons betreft, zonder de 
trotschheid tot zelfs in de 
voorzorg te doen opmerken, 
welke men neemt, om dezel
ve té bedekken, fin 'in. de 
Voorwendsels, welke men 
aanhaalt, om zijne gebreken 
te bewimpelen, of om zijne 
zwakheden te verschoonen. 
Men kan hier bijvoegen, de 
natuurlijke neiging,- welke 
wij alle hebben, om onze 
talenten , en alle andere 
voorregteri , Welke Wij mee? 
tien te bezitten, bekend te 
maken. Het voor het overi
ge- zoo geestige afbeeldsel, 
hetwelk FLECHIEU , bisschop 
van Nittbes van zich zei ven 
heeft gegeven, is echter aan 
dit gebrek onderhevig. Het-
gene, wat ons MONTAIGNE 
over zijne familie, zijne op
voeding , zijnen voorspoed, 
*Ö"eP eizen, enz. heeft nage
laten is nog veel gebrekki

ger , door de onafgébrofeene 
eigenliefde welke men' erin 
aantreft. Ondanks alle zorg, 
„welke GESAR jn' he.t werk 
stelt» om zijne ijdelheid: te 
vermommen, drijft hij 'de
zelve tot het kinderachtige, 
in de beschrijvingeenerbrug, 
welke hij had doen bouwen, 
en met regt verwijt hem de 
geschiedenis van in zijne 
Commentariè'n, vele daad
zaken , die er in worden ver
haald, verminkt te hebben." 

HAECX (DAVID), , te Ant~ 
werpen in 1595 geboren , 
omhelsde den geestelijken • 
staat, en begaf sich naar Ro
me, alwaar hij kamerheer 
werd van XTBBANDS VIII» 
Hij overleed den 7Februarg 
1656. Er bestaat van hem: 
Diciionarium malaico-lati-
num, et latinum-malaicum. 
Rome, uit de drukkerij der 
Propaganda, 1631 , in 4*t0 

Hetzelve is in het Hollandsen 
vertaald, en te Batavia in 
1707 gedrukt. 

'f- HAEPTENIUS ofVAN HAEE-
TEN (BENEDICTÜS) , té Utree At 
in 1588 geboren, voerde eerst 
den naam van JACOBUS; doch 
fienediktijner monnik in hét 
klooster van Affligem gewor
den zijnde, nam hij dien van 
BENEDICTÜS aan. Hij is daar
op weder naar Leuven ge
keerd' , en heeft zij né god
geleerde studiën, die hij 
vroeger zeer loffelijk begon
nen had, met roem ten ein
de gebragt. Daarna proost 
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vari'Affligem geworden zijn> 
d e , heeft hij onder het op-
zigt van iJACOHUS BOONEN, 
aartsbisschop vanMechelen, 
en uit dien hoofde ook abt 
van 'Affligem, zich in 1628 
met de andere monniken 
verbonden, om voortaan naar 
den eersten regel van den 
H. BBNEDICTUS te leven. 
Door dezen geest bezield, 
heeft hij niet alleen het be
wind aldaar met groot voor
deel gevoerd, maar ook door 
het uitgeven van godvruch
tige en geleerde werken xijn 
best gedaan , om de kloos
terhervorming In de harten 
en de zeden van alle. men-
schen, te doen ingang vin
den. De'geleerde Benedik-
tijner EDMONDUS MARTËNE , 
noemt VAN HAEPTEN: Virttm 
af erna memoria dignum en 
is van gevoelen, dat hoewel 
er vele geleerden over den • 
regel van den H. BBNEDICTUS 
geschreven én er zich in 
uitgesloofd hebben., er ech* 
ter in al hunne lettervruch
ten niets zoo voortreffel|jks 
voorkomt als in deDisquisi-
tioneg MonasUcm van HAEF» 
TËNHJS. En hij zegt van zij
ne schriften in het algemeen, 
dajt dezelve een duidelijk be
wijs opleveren, van 's mans 
opregte en ongeveinsde gods
vrucht, en meer dan gewo
ne geleerdheid. Hij over
leed den 31 Julij 1648. Be
halve het reeds' genoemde, 
heeft HAEPTENIÜS nog de 
volgende werken nagelaten: 
i.° §0hola Cordi», Antwer

pen * 1629', ïn 8.vo met pli 
— 2° Paradisu*sive<\-Viri$ 
darium Cateèhetïcum <, Ant* 
werpen, 1622, in4.W-4- 3;f 
Panis Ctuotidianus,Antwer* 
pen , 1634 v in 12."«> — 4.a 

Propugnaculum Reformatie 
onis monasticce Qrd. &. BE* 
SEDJCTI«-~- 5.° Commenta-
rius in Regulam Si BMSE* 
jolen.— 6,° Vemtiosacray 
enz. 

HAEB ( FJWHUS VAN DER ) r 
kanonik en schatmeester der" 
stift-kerk van den H. PE* 
•mus , te Rijssel, te Leuven 
in 1547 geboren , en in 1634 
overleden , maakte eene bij*, 
zondere studie van de ge
schiedenis van zijn land, en 
van de kerkelijke oudheden, 
en gaf i» het licht: 1. ' Ue 
initiis tumuliwm beigico-
r««», Leuven, 1587, in 12.™ 
Dit is de geschiedenis vanr 
hetgene» wat er in de iVWer-

landen ten tijde van den 
hertog van AwA is voorge
vallen; dezelve is zfeer ge
trouw, en welligt al te sier
lijk geschreven. — 2 . An> 
iiquitatwn litnrgiearumar-
cana, Dóuai, 1605, in 8,vo 
Hij geeft er twee verklarin
gen in van elke misi de Tem
pore t de eerste half letter
lijk half ascetisch, bevat de 
aaneenschakeling der deelen, 
die den tekst uitmaken: cie 
tweede is eene reeks van 
nasporingen over denƒ«£ 
spronk der plegtighedenito 
de mis , ofschoon er ^ e 
geleerdheid in doorstraalt» 
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voor den tijd waarin hij leef
de , ;.is hij «c.hter door den 
kardinaal ÜPNA, doorD.MAR-
T^NNE,^en door pater LE 
BRUI$ verre "overtroffen. — 
3;° Les Chastelains etc. {De 
burgvoogdën " van . Rijssel, 
hun ouden staat enz.), Rijs
sel 1611.. Een werk, vol
gens goede memoriën met 
naanwkeurigheid en onder* 
scheiding geschreven; het
zelve is grootelijks* van nut 
voor ,de geschiedenis en ge
slacht berekening der vorsten 
van dat land. ' - • . ' 

:• HAGKQORN(JFRI$DERlKVON), 
fifin der beste Duitsohe dich
ters,; w^ej^te Hamburg, den 
23 April 17Ö8 geboren, en 
overleed lip 1754,. na beur
telings dfjiefde en.de deugd, 
den wijn eq de wijsheid be
dongen te hebben, Hij heeft 
Verscheidene- fabels en Ver» 
felsels van I>A FONTAINE na
gevolgd. ESCHENRURG , MEIS
TER ;ën verscheidene andere 
letterkundigen hebben het le
ven, yan den dichter HAGE-
DORN[beschreven. . 

... HAGEMBACH (PETRUS VON) , 
ridder, raadsheer, én hof
meester van KA REI.» hertog 
van Bourgondië, werd in 
1469, • door dien vorst be

noemd, tot landvoogd der 
graafschappen jfierrejé, Snnd' 
gaw, Brisgau en A&xElzas. 
Hij gedroeg zich op zulk eene 
ge welddadige wijze in die 
besturen , dat SIGISMUNMTS ,' 
aartshertog van Oostenrijk, 

een bondgenootschap met de 
Zwitsers, den Palts, de 
steden Straatsburg ert Bazel, 
en zelfs met LODEVVUK XI . 
enz. sloot, om KAKEL,„her-

, tog van Bourgondië t&.ver-
' drijven. Men rigtte eene 
" regtbank op, voor welke 

PETRUS HAGEMBACH gehoord, 
van knevelarijen en ontrouw 

! overtuigd, en • veroordeeld 
werd», om het hoofd te ver
liezen*. Dit vonnis werd den 
9 Mei 1474 ten uitvoer ge-
bragt. De hertog van Bour-
gondië wilde den. dood. van, 

' zijnen gunsteling wreken. 
Deze twist duurde 'langen 
tijd, en de volken waren 
er , even gelijk in alle an
dere geschillen der konin
gen , rde slagtoffers .van. 

HAGENBÜT. — Zie CORNA-
i BÏÜS. • . . , 

HAIIN (SIMON FREDKRIK),, 
een Duitsche publicist en 
geschiedschrijver,, in 1692; 

• te Klosterbergen,,bij Maag* 
deburg geboren , gaf in den 
beginne s gedurende eenige 
jaren openbare lessen te Hal-
Ie, 'en werd vervolgens hopg-
leeraar in de geschiedenis 
te~;Helmsfadt. Dpor zijne 
talenten verwierf hij de~ tir, 
tels van raadsheer, geschied-
schrijver en bibliothecaris 
van den koning van Groot-
Brittannië teHanover.- Hij, 
overleed in 1729. Zijne voor
naamste .werken zijn J 1«° De 
vier eerste deelen eener Ge~ 
schiedenis van het Keizer* 

http://en.de
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tyk , - naauwkeurigV • doch 
zwaar geschreven* —•' 2.° 
Collectio monumentorum vé~ 
terumet recentiorutn inedi~ 
törutn f 2 dl." in 8.vó Hij was 
begonnen met zich in de Iet ' 
terknndiger wereld bekend té" 
maken, doof eene Verkonde* 
ling óvef^hèt Klooster va» 
Bergen : 'dit is 'eene protds-
tahtsche abdij , bij Matigde* 
burg , • alwaar hét formulier' 
van- overeenkomst in 1579 
ontworpen iwerd. Hij heeft 
ook een Vervolg geleverd van 
het Chronieon Bergense, door. 
HENOÏUR MEIEOMÏÜÖ , en Ver-
kandelingen over verschil
lende onderwerpen. Het Le
ven? vah dezen publicist, is 
te Dwlaeh in het licht ver* 
schenen, 1788, in 8*vo, .: 

'HAIWEN(JoANNES)i tel£ra-
disch in Moraviè', in 1716 
geboren, werd Jesuit in 1736, 
en onderwees" met' deri 'bes
ten uitslag verschillende we
tenschappen; • Hij was een 
der geleerdste mannen dezer-
eeuw, zoo als zijne werken1 

zulks bewijzen. Hoewel oud 
en zwak leefde hij nog in 
1786. Men heeft van hen» il .°-
Dissertationes de therapeuH* 
PkilonisJifd&i, Praag, 1756' 
in 4.to ~L 2.° De lnstitutö-
ecclesia infantibus mos cum 
baptismo conferendi sacra-
tnenta confirmationis et eu-
ckaristia diisertatio^ 1758 
5" **° ~ 3.° De Èvasmr 
IV. deëreto pro Armenis 
mm tanquam pars synodi 
<vcumenices florentina git 

. rèspiciendum,. 1759, in 4.w 
r— 4.° De Prudeniii Maruivi 

' opihionê, Homouéion Anti* 
ochia seculo tertioprotcripi 
turn 'tiegantis, 1760', iné.td 

' — 5«° Animadversiones cri* 
ticcè in chronologiam, 1760* 
in 8.vo ~i- 6 . ' Êxercitatio-
nes chronologieën de tribM 
preêcipüis' annis* "CUMSTI$ 

\ nati, • baptizati, >et morien* 
' tis , ad' calculum JÓAXNES 
. ÜEPLERt olini apnd Pra* 
genses astronomi accommo
datie , 1761', in Sivo — 7.° 
Appendix'ad exercitationeS 
chronologicas de profectio-
nis romanCS'"'sèdis\' etobitus 
prindipis dpostolortM' Pm 
Tilt annis, 1761, in '8»vo_•* 

HAUAAN (BÉRKARDÜS D S 
GmAfto • üir), te - BórdeauM 
in 1535 geboren, begon met 
de dichtkunde» en wijdde 
zich vervolgensi geheel aari 
de 'geschiedenis toe. KAREÜ 

• IX. vureer'de 'hem niet den 
titel van Hoogstdeszelfe 'g«j 
schiedschrijvèr. >' ' Hij was 
Calvinist, maar toen hij aan 
het hof verséheen , ging hij 
tot de Catholijkc kerk over. 
HENDRIK- IIL benoemde hem 
tot geslachtrekenaar van dö 
orde van *Ien H.JGeest. Hij 
overleed'te Parijs, in 1610. 
Men heeft van hem 2 1.°G«-
sehiedenis van Frankrijk* 
van PHARAMOND , tot aan den 
dood van KA REI. VIII. in 
verscheiden deelen in 8.^" 
en 1627, 2 dl.» in fol. Dit 
is de «erste volledige ge
schiedenis van Prankryhï 
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in bet Franseh geschreven ; 
doch het is dé beste niet. 
De schrijver heeft zijne ge
schiedenis met verscheidene 
redevoeringen overladen, ver
velend voor degene, die 
slechts 'daadzaken zoeken, 
en duizend malen smakeloö-
zer voor degene, die den 
eenvoudigen en natuurlijken 
stijl beminnen. Daar nu 
HA.IJTJ.AN zonder ontzag over 
den Paus, over de Bisschop
pen en de beroemdste hui
zen sprak jbèhaagde hij en
kel aan degene, die in hunne 
leesoefeningen , de boosaar
digheid , de lastering en de 
opgeblazenheid zoeken» — 
%?We\ Pé f at etc. ( Over den 
staat!•'•«» denvoorspoed' dèr 
zaken in Frankrijk), in 8.vo 
16Ï3, '"een werk, dat zon
derlinge èrtMële gewaagde 
bijzonderheden bevat» — 3.°* 
Regum gallornpt iconèsver» 
sihtts expresse, in 4."» '•—•• 
4.° Hisloire etc. (Geschie
denis der Hertogen van An* 
/ow), 1580, in 8.vo — 5,° 
Een dichtstük, getiteld: he 
Twheati èic\ (Êet graf van 
den aUerchriiiéltjksiën ko
ning HE^Ottm II) in 8.vo 
~ 6.° Union etc. (Vereent-
ging der eowfó»), een an
der dichtstük in 8.vo _ 

f HAILMT (KAREÏ, FRAN-
CISCUS I E PRWHOMME D* ) , 
hurggraaf van Nieuwpoort, 
ttït eene oude Vlaamsche fa-< 
milie gesproten, werd te 
Parijs-t waar zijne familie, 
ten gevolge tan staatkundige 

gebeurtenissen aièh begeven: 
hadV den 13 Januarij 1746; 
geboren. De studie, • waarin 

; hij het meeste genoegen vond, * 
was die der wiskunde. De;*5 

ze neiging deed hem de loop-* 
baan der gcjrie kiezen j hjjj« 

; verliet dezelve, om zijne tog*ï 
ten haar Malta te doen,'< etti 
Verkreeg later bij de orde' 
van SINT-JAN van Jeruzalem 
dekómmahderij vmVaillant-
pónït ''bij. NiVeliess Terwijl 
dé> omwenteling hem zijne 

; fortuin ontnam, deed aij hem 
zijne boeken des temeer op 
prijs^ stellen; "Met meer ij ver 
dan ooit weder aan de wis
kunde begonnen zijnde, Voeg
de hij bij^ dett titel vaö l i j i 
der oude akademie, door 
MARIA- THEREÖIA te< Érmsei 

: gesticht, dien van corres* 
pondent van het Fransche In-; 
stituut.«ï De koning deriVe-5 

. dëflandeni gat-hém het kruis' 
van den ' Nedérlaödschett' 
leeuw j met dën sleutel' vahl 

;• óppèrkamerheèr, én zijne me
deburgers zonden hem als" 
afgevaardigde in de statenge-ï 
neraal.1, De beer van Niëutó* 
pöoht; wiens pérsbönliijkeon* 
gëlukkeh * jeenigziöS' t̂egëW, 
staatkundige gevoelens had
den ingenomen , die uit maat
schappelijke schokken ware»r 

voortgesproten , was iinttis--
schëh geheel 'vrijmoedig'in* 

i de verdediging $ Van hetgeen» 
hij dacht de waarheid (e zijn,-

iDezë waarheid zocht hij in-
i tusschen overal, zelfs met 
onbedachtzaamhëid voor te 
staan. Ondanks zijne voor-
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ingenomenheid voor zijne 
gejiefkopsde bezigheden, 
kweekte hij de door hem ver
achte letteren aan. Het was 
op denzelfden ouderdom als 
CATO , dat hij zich toelegde > 
oln het Grieksch te leeren. 
Zijn. ouderdom was sterk eny 
schoon,''$n hij eindigde den-
sselven den 20 Augustus 1828, 
zonder smart en zonder vrees. 
De lijst van zijne werken 
bevindt zich in de IV dee-
len der Nouv- Mem- de 
^Académie dè Brumlfcu 

-HJAIMON. — Zi& AïMON. 

HAITOÜ y of HAYTON , een 
Armenische vprst, Heer van 
Gflrigog, diende gedurende 
feersch^JdeSJe jaren ,* |p de 
oorlogen tegen de Sarrace-
nert en Tartaren; hij om
helsde in 1305 den religieu-
zen stand in het klooster der 
qrde van prempnstrateit, ƒ£-
fiitcopfagenaamd, pp bet ei
land Cyprjis. Jn 1307 begaf 
hij zich naar Poitier», om 
zich Pp een'e conferentie te, 
bevinden betrekkelijk de 
kruistogten; hij gaf aldaar 
qnderjrïgtingen vpor deze on
derneming, en las er eene 
geschiedenis der Oostersche 
volken, of liever eene be* 
schrijving voor der koning
rijken van dat land. Nico-
I.AAS SAICON, tolk des Pau-
ses, vertaalde dezelve in het 
Latijn. Dezelve komt voor 
in de verzameling der oude 
reisbeschrijvingen, doorBisR» 
GEBON. 

HAKPM (BIAMR «ALLAH) , 
Ahu-A.li/-Mansour, derde 
kalief der JFathimieten^ be
gon in het jaar 996 der chris
telijke tijdrekening, in den 
ouderdom van elf jaren, on-

' der het voogdijschap van' 
eenen landvoogd, te. regeren. 
Zijn bestuur was enkel door 
uitzinnigheden berucht. Hij 
beval dat de huizen en win
kels Van Cairo, alle nachten 
open en verlicht moesten, 
zijn; dat de vrouwen nimmer 
haar huis mogten verlaten, 
en verbpqd aan de werklie
den » om eenig schoeisel voor 
dezelve te vervaardigen. Hij 
wilde voor eerten God door-s 
gaan , en liet eene lijst van 
16,000 personen opmaken, 
die hem als zoodanig erken- , 
den. Hij liet de helft der* 
stad Cairo verbranden, env 
de andere helft door solda
ten uitplunderen» Hij nood
zaakte de Joden en de Chris
tenen , om teekenen op hun
ne kleederen te dragen -ten, 
einde dezelve van de Mu
zelmannen te onderscheiden. 
Velen noodzaakte hij om af-' 
stand van hunne godsdienst 
te doen, daarna stond hij 
hun weder io?, om dezelve 
openlijk te belijden. Hij liet 
de kerk der Opstanding ot 
van den Calvarieberg' afbre
ken en daarna weder opbou
wen. Hij verbood de bede
vaart naar Mekkft, schafte 
de vaste van RamadAan,en 
de- vijf dagelijkscbe gebeden 
af. » Ziedaar, zegt een schrij
ver, de eigenzinnigheden van 

http://Ahu-A.li/-Mansour
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het willekeurige gezag, der 
door hare buitensporigheden 
uitgeputte \ magt, die niet 
meer weet, hoe zij hare 
drift om te heerschen , vol
doen zal.'' Zijne onderda
nen verbeeldden zich , dat hij 
voornemens was, het maho-
mëtismus te vernietigen,; en 
zich tot nieuwen .wetgever 
optewerpen: men Smeedde 
dus eene zamenzwering te
gen hem, en bragt hem in 
het jaar 102Ï om het leven. 
[Itt het 2.e dl. der Arabi
sche Chrestomathie* van SUS
TESTER BB &ACY kan men 
belangrijke bijzonderheden 
over dezen kalief lezen.] 

HAjauiT (RidHABD), een 
geleerde Engelsche aardrijks
kundige en geschiedschrij
ver , in 1553 te Yattóu in 
HerefordsMre geboren, was 
provenier van Bristoly in 
1585 i van Westmimter, in 
1606 en overleed in 1616. 
Hij i s bekend door een Ver
haal van scheepvaarten der 
Engclschen, 1598 •— 1600, 
3 dl.n In fol.; men vindt in 
het 2e dl. een belangrijk ge« 
Zegde-van eenen Protestant, 
ten opzigte Van den H. FRAN* 
CISCUS XAVERIUS, (zie dat 
artikel); door de Vertaling 
der ontdekkingen der Portu
gezen , van GAIWANO , Lon
den, 1601, in 4 . » , en de 
Beschrijving van Virginia, 
1609, in 4.to 

HALEAUER (FREDERIK) , een 
XI. DEEL. C 

godgeleerde te Alsiddt, in 
Thuringen , in 1692 gebo
ren ;. werd hoogleeraar *der 
welsprekendheid en dicht
kunde in 1713, daarna van 
de godgeleerdheid in 1738. 
Men heeft Van hem godge
leerde werken , en'een aantal 
akademische Verhandelin-
gen, Brieven, Verzamelin
gen, ., uitgaven van beroemde 
schrijvers , enz. Hij overleed 
in 1750i 

H A M E R S T A D T (CHRXSTiAAN 
VON BRÜNSWIIK), in de oor-

. logen van Duitstfiland, he* 
kend onder den naam van 
Hertog van Halèerstadt, 
wijl hij' de bestuurder'van 
dat bisdom was,' kenmerkte 
Zijnen haat tegen de Catho-
lijken , door alle buitenspo
righeden , welke de sekten-
geest aan eene bloeddorstige 
Ziel kan inboezemen, Men 
noemde hem den dollen bis
schop , en hij noemde zich 
zeiven, den vriend Van God 
en den vijand der priesters» 
Hij verwoestte een gróót ge
deelte van puitschland» door 
alles te verbranden en te 
plunderen, wat in zijne magt 
viel. Na zich van Pader-
lom te hebbén meester ge
maakt, liet hij den bisschop 
levend begraven , enkel het 
hoofd boven den grond la
tende, dat hij met de hoe
ven van zijn paard verplet
terde, door er heen en we
der over te springen. Hij 
liet zich aan tafel door Ca-
o 
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tholijke vrouwen <n doch
ters , die geheel naakt wa
ren, bedienen,, en na dezel
ve, na den maaltijd-door zij
ne gunstelingen te hebben 
-doen verkrachten, liet hij 
•dezelve onthalzen of verdrin
ken. De dappere TÏLW ver
volgde dit gedrogt, en ver
zwakte hem door groote over
winningen, vooral door die 
van Stadtlohn in 1623. De 

' overwonnene gaf de schuld 
dezer nederlaag aan den ko
lonel KNIPH-AUSEN, dien hy 
ïn hechtenis liet nemen , en 
ïri het fort Schenk opsluiten. 
» Dit' is het gewone geval, 
«egt eene gelijktijdige schrij
ver, in zulke groote aange
legenheden , dat men altijd 
de schuld op iemand werpt, 
enkel het oog qp mensche-
lijke handelingen en niet -op 
de goddelijke Voorzienigheid 
vestigende." Hij overleed te 
Wolfenhit lel in 1626 ̂  als 
een wild dier beschouwd, 
en zelfs door de protestanten 
verfoeid. Wij zullen op
merken , dat in deze eeuw, 
waarin men honderden val-
sche of overdrevene sprook
jes , ten opzigte van Catho-
lijke aanvoerders opwarmt, 
men geen woord over de e-
ven zoo wezen- als ongeloof
lijke gruwelen van dezen 
PHALARIS van Duittchland 
spreekt. In deze wijsgee-
rige eeuw worde*, alle on-
menschelijkheden geprezen 
of verschoond, zóodrq de-
Zelve ten opzigte van de 
voorstanders van de eenige^ 

ware godsdienst worden uit
geoefend. 

HAICTONK* dochter van 
MVLVSI werd in eenen droom 
van den dood van CEXX, ha
ren echtgenoot, onderrigt* 
en hare smart was trooste
loos. Hij fWa's verdronken 
op zee,. terwijl hij dezelve 
«vertiok; om zich weder naar 
zijne ' vrouw té begeven. 
Hunne liefde werd door 
de Goden beloond , die 
hen beide in ijsvogels her
schiepen, en wilden, dat 
in den broeitijd dier voge
len , de zee steeds kalm 
zoude zyn. 

HALDE < J0ANNE8 ÜAPTISTA 
»U), een Jesuit, te Part?» in. 
1674 geboren; en in die stad 
in 1743 overleden, vyas^ge* 
durende eenigen tijd secre
taris van pater -Z.E TSUMSJBS 
geweest. De werken ? die 
er van.dezen geleerden en 
godsdienstigen religieus be
staan, zijn: \.°DeseripUo» 
etc. 0e8cMed:aardn)k8'? 
en natuurkundige beschry-* 
ving van het keizerrijk tonn
en vm SineeschTartanje.) 
4 . d l . n in fol. 1735. Dit 
jaartal logenstraft, hetgene 
wat de hekelende woorden
boekschrijver zegt, dat dit 
werk eerst na den dood van 
den schrijver in het Ucnt 
zou zijn verschenen» **en 
heeft V te 'gGravenhagf 
in 1736 eene uitgave van ra 
' t licht gegeven, i n ' f «U. 

Jn4. tojmIteenigebijFoeg-
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'sels; en in ;*tEngelsen te 
bonden, 1739,, 4 . dj.n in 
8.V>, met verschillende ver -
kortingen*: Deze beschrij
ving van het uitgestrekte 
Sinesijhe rijk,is de uitvoe
rigste en de beste, die in 
eenige taal bestaat. De stij 1 
derzelve is eenvoudig, een
parig, aangenaam en belang
verwekken d. Welligt vleit 
pater ; DU HALDE de natie 
over welke hij spreekt, al 
te zeer, maar, indien hij 
daardoor zijne lezers: soms 
bedriegt, ziet men toch, dat 
zulks buiten zijne schuld i s , 
en dat hij het eerst bedro-» 
gen is geweest. De berig-
ten van dat land zijn nood
zakelijker wijze onnaauwkeu* 
rig (Zie COMTE —• LODE» 
WYK JUB —*» MAILLA ), Het 
zoueene hoofd-misdaad zijn, 
in Sina te willen zeggen, 
hetgene, wat men van het 
rijk en de natie dacht. Pa
ter DU HALDE, zegt dat men 
de vermetelheid om nationale 
denkbeelden te willen tegen
spreken , zeer duur zoude 
betalen» Dooi* enkel aan de 
buitengewone oudheid Van 
Sina te willen twijfelen, 
zou men. zich de zwaarste 
straffen op den hals halen. 
« Noch de eene noch de ande
re dier beruchte schrijvers, 
(JECHUHI en SEMA •->- OUEN-
KOJIG), heeft er aan gedacht, 
om de drie eerste familiën 
Wegtelaten, noch om zelfs 
van verre aanteroeren , dat 
3e keizers , in het Cfiu — 

O 

King' genoemd, Werkelijk 
niet bestaan hebben, en 
slechts gewaande en ver
bloemde personen zijn. Indien 
iemand in Sina op het denk
beeld kwam, hun een der
gelijk gevoelen toeteschrij«i 
ven welligt zou zijne ver«i 
metelheid , hem duur . te 
staan komen.'.' Descripli-
on etc» (Beschrijving van 
Sina, l . e dl. voorrede, hlzi 
14) . . . Tndien de verme-
ielheid, van aan een en "Si,--
néschen geschiedschrijver, 
een niet de oudheid van dat 
rijk strijdig gevoelen toe te 
schrijven, zoo duur zoude 
te staan komen, wat zou 
men dan met den vermètelen 
schrijver aanvangen, die 
zelf een dergelijk gevoelen 
zou aan den dag leggen, 
die de Sinezen beneden de 
Egyptenaren zou durven stel
len, en er èene volkplanting 
van dit laatste volk van ma
ken ? De liefdadige pater DU 
HALDE stelt zich niet te vre-
den, eenmaal eene zoo heil
zame en belangrijke waar
schouwing te geven, hij her* 
haalt dezelve voorzigtiglyk 
op blz» 264* «Ditgevoelen 
is onder de Sinesche ge
schiedschrijvers , zoo alge
meen aangenomen , dat indien 
iemand hunner zich durfde 
verstouten, den' oorsprong 
huns rijks , onder later tijd te 
stellen, dezelve als de uit
vinder eener dwaalleer be
schouwd , en aan zware 
straffen zou blootgesteld zijn," 

o 2 
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Het ïs nutteloos hier hij té 
voegen, dat.de vrijheid in de 
overige artikelen der Sine-
sche uitnemendheid, niet 
grooter i s , dan in die der, 
oudheid. Men gevoelt ge
noegzaam , dat terwijl de 
zendelingen, ite midden de
zer ijdele en achterdochtige 
natie schrijven, zij de vrij
heid met hebhen van ie zeg
gen , wat zij denken, en 
dat zij , «onder aan de waar
heid te kort te doen, om 
hunne schapen, en de hoop 
van het ontluikend Christen
dom niet te verliezen , verpligt 
zijn., dezelve -met kleuren op 
te smukken, die aan deze 
trotsche en onhandelbare gas t-
heeren aangenaam zijn, van 
het goede, zooveel 'zij kun
nen te doen uitschitteren, 
om zoodoende «et kwade te 
durven.zeggen; de voordee-
lige verhalen te rekken, 
ten einde over die, welke 
eenen tegenevergestelden in
druk.te weeg brengen , met 
een enkel woord heen te 
Stappen. Men moet er bij 
voegen, dat de overdreven
heid der Sinesche missiona
rissen , natuurlij ker wij ze van 
onvrijwillige dwalingen a& 
hangen, die met de goe
de trouw seer wel zijn over
een te brengen: «ien wij 
flïet dagelijks den gebieden
den invloed der nationale, 
zélfs voorbijgaande en kort
stondige vooroordeelen op de 
beste geesten* Wat zal men 
dan van dwalingen zeggen, 
door eene lange reeks van 

eeuwen 'bevestigd, met -de 
bekrachtiging des : -troon» 
voorzien, door den indruk 
van :gestrengèi én yfteede 
wetten gewaarJborgd?'Is het 
te verwonderen ^ dat bij zulk 
eenen staat van zaken, 
vreemdelingen tot gevoelens 
worden medegesleept van een 
snapachtig en ijdel volk, dat 
hen door nagemaakte gedenk
stukken , door den begoo-
chelenden toestel der weten
schappen , welke Jhet uit
kraamt,, door een gezag bet-
welk een domme, doch wet
tige eerbied niet toestaat, 
te waarderen, enz. >- 2: 
Lettres etc. (Stichtehjieeü 
belangrijke Brieven} uit de 
vreemde missiën geschreven, 
van de negende tot de zes-
en-twintigste verzameling. 
Deze verzameling biedt ee-
nige ongelooflijke daadzaken, 
en verscheiden nuttige aan
merkingen over de kunsten 
en wetenschappen, over het 
zedelijke en natuurkundige 
der landen aan, welke die 
missionarissen doorkruist 
hebben. — 3.° Bedevoenn* 
gen en Latijnsche gedic&ten, 
in 4.*°, 

HAMMIEN. — Zie WESEI. 
(ABNOtD). 

HALE (Sir MATTBSW), 
werd in 1609 te AUerley, 
in het graafschap Qloeester 
geboren, en was de eoon 
van eenen lakenkooper. *MJ 
oefende onder KABS* « •» 
met even JÏOO veel regtscha-
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penbeïd al» kunde, den post 
van Opperregter vaa de ko
ninklijke bank Hit. Bi) was 
in de sekte der, puriteinen 
opgevoed; doch wilde echter 
CnoMWËfc nooit erkennen, 
De overweldiger eerbiedigde 
deze standvastigheid, en 
zeide hem, «dat alles, wat 
hij hem vraagde, Was, van 
die regtvaardigheid zonder 
welke geene maatschappij 
kan bestaan, op eene zijne 
gevoelens e» zijnen.'. roem 

. waardige wijze te handhaven, 
dat-het niet zijn personeel 
bestuur," maar de openbare 
en maatschappelijke orde 
was, 4ië hem bad, hem in 
hoedanigheid van regtef te 
handhaven." Hij overleed 
in 1676,: Er bestaat van hem: 
lé° Over den oorsprong van 
ienmeiisch r 1677, in fol. 
2.f Zedelijke engodgeleerde 
beschouwingen t,\ 1679y in 
8.va— 3.° Aanmerkingen op 
de proefnemingen van To-
RICELLl. -*- 4.c 'Proeve o-
ver dé* zwaartekracht der 
vloeibare ligehatnen, 1677, 
2 dl.n in 8.vo»-~. &° Waar-
nemingen over de grondbe
ginselen der natuurlijke be
wegingen , en voQral'&ver 
de verdunning en verdik* 
hing, 1677 in 8.vo — 6,° 
Geschiedenis der koninlijke 
wdotinantiën ,1668. Al de-
ze schriften zijn, met zijn 
]|even door BÜRNET , door 
THIBUVALI. gezamenlijk tiit-
ffegeven , onder den titel van 
Zedelijke en Godsdienstige 

O o 

werken, enz* 1805, 2 dl.» 
in fol. l&ir HALE was advo-
kaat en raadsheer1*va» KA-
REL I . geweest. 'Hij -voor
kwam door zijnen invloed bij 
den generaal FAÏRPA-XÏ de 
volslagene vernieling der 
Universiteit. B i jden dood 
van CROMWEI., weigerde hij 
oia rouw over hem te dra
gen, en de graaf van LEI-
CESTÉR- benoemde hem t o t ' 
Hoogstdesizelfs- vertegen
woordiger bij het parlement 
van 1660, 'dat KAREE . I I . 
terugriep. 'De Vorst verhief 
hem tót^éer'stén.'vvijlieëA' des, 
schatkamer,, en benoemde 
hern later tot opperregter.J 

: : HAtES' (A&ËXANDER- VAN ) , 
ontleende' zijnen naam van 
een dorp in Engeland, al-* 
Waar hij' geboren werd. Hij 
onderwees te Pary's,, in de 
schoot der; minderbroeders, 
wier. gewaad hiĵ in 1222 had 
aanvaard, de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid met veel 
roem* Zijne tijdgenooten , 
die vrienden van hoogdra
vende titels waren, gaven 
hem dien van Ontegenspre
kelijk teeraar, font'eina de» 
levens. Degene», die den 
korten inhoud der godge
leerdheid, Neurenberg, 1484» 
en Venetië 1575-, é dk» in 
fol. zullen lesen, zullen er 
slechts eene fontein van 
verveling in vinden; niet' 
dat er geene:zeer goede za
ken in voorkomen , maar wijl 
men te veel tijd en moeit» 
3 
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moet in hel werk stellen, 
om dezelve te ontdekken» 
HALES verdient welligt meer 
roem, om «ijne godsvrucht 
en zijne deugden, dan om 
zijne '.kunde. Hij legtmeer 
gevoeligheid dan kennis van 
de kerkelijke oudheid aan 
den dag. H|j overleed te 
Pargs den 27 Augustus 1245. 
In de Franciskaner-kerk zag 

•- men zijn grafschrift in dicht? 
regels, waarin hij wordt 
genoemd: 

Gloria doctor urn, decus et 
f los pMlosophorum. 

HALES (JOANNES) * te Bath 
in 1584 geboren, hoogleer
par der Gfrieksche taal te 
Oxford, vergezelde in 1618, 
den afgezant van JACOBÜSI, 
naar Holland, gedurende het 
houden der synode van Dord
recht, waarvan hy het verhaal 
in zijne .Brietien heeft mede
gedeeld» De omwentelingen 
onder KAKEL I , in Enge' 
land, voorgevallen /sloegen 
de fortuin van den aan zij
nen vorst getrouwen , en voor 
de Anglikaansche kerk niet 
ijver bezielden HAI.ES , den 
bodem in. Daar hij zich nooit 
aan de heerschende partij 
had willen onderwerpen , 
Werd hij van zijn domheer
schap van Windsor beroofd, 
genoodzaakt, om zijne bi
bliotheek te verkoopen, ten 
einde te kunnen leven ,. en 
zijnen intrek in het huis 
«ener arme weduwe te ne-
rtien. wier echtgenoot eer

tijds zijn knecht Was: ge
weest* Hij overleed in het
zelve in 1656. JMEen heeft 
van hem heèrredén, Brie
ven f en Godgeleerde «tuk
jes , 1716 , in : 12 «">. Hét 
voornaamste is zijne Vet-
handeling over de scheuring 
en de scheurinakers, waar
van de grondbeginselen aan 
de toenmaals heerschende 
godsdienst zeer mishaagden. 

HAI.ES (STEPHANUS) * doc
tor in de godgeleerdheid', 
rector van Teddingthon ,k&~ 
pellaan van den. prins van 
Wallis, en lid der konink
lijke maatschappij van bon
den , werd in 1677* teBec-
keioarn, in het graafschap 
Kent geboren, Zijn Togt-
maker, zijne Weegkunde der 
dieren, .zijne Weeg kunde der 
planten, en de Ontleding 
der lucht, zijn vol nieuwe en 
diepzinn ige denkbeelden. H$ 
verkreeg in 1739, den door 
den ridder COPLEY gestich
ten prijs, en hij verdiende 
denZèl'ven door zijne proef
nemingen , over de wijze, om 
den steen in de blaas opte
lossen. Nog bestaat er van 
hem : De kunst om het zee
water drinkbaar temaken, 
en verscheidene Verhande
lingen over het teer-water; 
over de inspuitingen der vva-
terzuchtigen; over de aard
bevingen ; over de electrici-
teit; over het middel, om ae 
mondbehoeften op de sche
pen ie bewaren; over het 
misbruik van sterke dranken, 

http://Hai.es
http://Hai.es
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eözi1 Ofsléhoón Óe Dedbelfng. 
dezër**verschillende Werken 
niet altijdvolkomen wel be
reikt i s ; bewijzen dezelve 
echter e ven veei kun de , als 
$ver voor het algemeenè wel
zijn* Deze geestige natuur
kundige, is in 1761 f in flen 
ouderdom vw 84 jaren over-' 
leden. ;.. -; " ' ',''"' 

HAï.t»BiE«t —'Zie Aiï lte«. 

HAW-JPACHA. — Zie "At**-
PACHA, '" 

HAtiSröAB»; hiasehop van 
Kamerijk ïtt 816., vergezel-i 
de EBBON , aartsbisschop van 
Beims in 822, óp deszelfs 
Zending naar het Noorden j 
werd in 828 door LODEWIJK 
den Zachtmoedige-, als af
gezant naar Konstantinopel 
gezonden, Was bij de6ekerk
vergadering van Parys in 
829 tegenwoordig, en over
leed in 830. Er bestaat van 
hém: De temediis peccato-
turn et ö-rdinë peenitentia/, 
eên werk in 6 boeken ver
deeld. Men vindt hetzelve 
in de bibliotheek der kerk
vaders, 14,e deel. 

HAMTGABIÜS. r— Zie RA* 
BAN-MAUR. 

HALII (JOZEF) , in 1574 in 
het graafschap Leicester ge* 
boren. Na met roem de wel
sprekendheid te jiebben on
derwezen, werd hij deken 
van Woreesür, vervolgens 

O o 

bisschop VBXI E&cester, en 
'eindelijk van Mortoich* Hij 
had veel ie lijden indestor-
men der burgeroorlogen 'van> 
CBOMWEBJ hij Werd gevan
gen gezet', van zijne goode-
ten beroofd , en overleed rnefe 
dé pen ih de hand in 1636» 
Men merkt in al zijne Wer
ken,, een en zuiveren , een-
vbüdigen en duidelijken stijl 
op , en, wat nög prijsbaar-
dër i s , vele gematigdheid^ 
en wijsheid. Zijn werk Ma-n~. 
dus- alter et idem, in ï 2»i»o ,, 
is eene Schildering der ze? 
dett van verschillende natiën,. 
Jüe heer JOSIAS 'FKAÏ.T;', heeft 
de volledige werken van den 
bisschop HALL , verzameld en 
in het licht gegeven , ton
den , 181» ,10 dl.» in 'Skvo; 

HABL& (PBTuttè), té Bay-
eiloc in 1611 geboren , vol-
bragt zijne studiën te Caën» 
Hij onderscheidde zich al
daar zoo zeer door zijne Ge
dichten ,. dat hij tot hoog
leeraar dër rhetoriea, en 
rector van de universiteit 
dier stad werd benoemd. Toen 
4e kanselier SEGUSER zich 
naar Caen had begeven , om 
de onlusten van Nórmandyë 
te bevredigen, vatte hij voor 
hem vele achting op, en natu 
hem mede naar Parps : H'Ah-
t é werd aldaar regent der 
rhetoriea aan het kollegjé 
Van HARCOURT, daarna lec
tor voor het Órieksch, bij, 
het koninklijk kollegie, en 
eindelijk hoogleeraar in hét-

4 • . ' • . • 
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kerkelijke regt. Hij overleed 
te Parijs in 1689. Hij was 
een man , vrij van eerzucht, 
van naauwgezette zeden, die 
zich enkel met de pligten 
van zijnen stand bezighield. 
Men heeft van hem Gedich
ten en Latijnsche rèdevoe' 
ringen; in 1655, gezamen
lijk in 8.vo uitgegeven. — 
2,° • Regtsgeleerde werken. 
In deze verschillende vak
ken , heeft hij zeer wel ge
schreven. 

HAIAÉ (ANTOWÜS) , hoog
leeraar der welsprekendheid 
aan de universiteit van Caen, 
en een der beste Latijnsche 
dichters zijner eeuw» was 
van Bazanville, bij Bay-
eux, en overleed te Party's, 
in 1676,, in den ouderdom 
van 83 jaren. Men heeft van 
hem verscheidene Dicht'stuk
ken , in S.vo; en eenige Ver* 
handelingen over dejbatyn~ 
sche Spraakkunst. 

HALtB (CtAUöIÜSfciUlDo), 
een schilder, in 1651 gebo
ren , en in 1736, te Parijs, 
zijne geboorteplaats, overle
den, had zijne ervarenheid 
in zijne kunst, aan de be
stendige beoefening der na
tuur te danken. Hij werd di
recteur der akademie van 
scbilderkunde, en verwierf 
de achting der kenners door 
zijne begaafdheden, en hun
ne vriendschap, door de op
geruimdheid zijner inborst. 
HAXLÉ, heeft nooit ltftUè' 
gezien, en hij schilderde 

echter in den goeden Italï* 
aanschen smaak, door vlij-
tiglijk. de schilderijen der 
groote meesters te beoefe
nen, die in de kabinetten 
der liefhebbers van Pary's 
gevonden worden. Deze schil
der bezat eene bijzondere 
zachtheid van zeden. Men be
noemde hem eens tot scheids
man ten opzigte van eene 
schilderij , welke men niet 
wilde ontvangen, wijl de 
jonge schilder, aan wien 
men dezelve besteld had, 
er zich slecht Van had ge
kweten i HAÜCÉ verbeterde 
de schilderij, en eindigde 
het geschil tot tevredenheid 
van al de partijen. Deze 
meester ontwikkelde geluk-
kiglijk zijn onderwerp; zij
ne, zamenstellingen zijn rijk, 
zijne hoofden bevallig; zijne 
têekening is naauwkeurig, 
zijn koloriet frisch, de om
legging zijner kleuren na
tuurlijk, en het licht-dönker 
is met veel vernuft, in zij
ne stukken aangebragt. Men 
heeft volgens hem gegraveerd. 
Hij heeft eenen zoon nagela
ten (NATAMS), die zich zijnen 
vader heeft Waardiggemriakt, 
en eene dochter, aan den be
roemden KBSTOUT uitgehuwd. 

HAM.ER (AtBRECHT VON) , 
een geleerde, en een beroem
de geneesheer van Bern, al
waar hij den 16Octoberl708 
geboren werd, en den *" 
December 1777overleed» als 
lid van den hoogen raad van 
dat kanton, en ridder van 
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de pool'SteVf heeft iijner 
eeuw door. zijne .kunde tot 
luister verstrekt» [Reeds in 
den ouderdom van vier ja
ren > verklaarde hij , op feest
dagen aan de dienstboden 
van zijnen vader, onderwér-

Sen der heilige Schrift; in 
en ouderdom van negen ja

ren , schreef hij eene verhan
deling in het Grieksch, ten 
einde in de hoogere scholen 
te worden toegelaten; tien 
jaren oud zijnde, vervaar
digde hij voor zijn gebruik 
Grieksche en Hebréeuwsche 
woordenboeken.•#.-':. en He
breeuwsche en Chaldèeuw-
sche spraakkunsten * in den 
ouderdom van Vijftien jaren 
had hij reeds treurspelen, 
en een heldendicht van 4000 
regels vervaardigd. Daar 
hij zich aan de kruid- en ge** 
neeskunde toewijdde, stu
deerde hij onder BOERHAVE 
te üieyWe». - Na eenigen tijd 
in Engeland vertoefd te heb
ben, kwam hij te Parijs, 
en was bij de lessen van 
WlNDSLAW, IiEDRAN, LoDE-
WWK PETITJ ANTOMUS en 
BEUNARÏWS DE JUSSÏEU te
genwoordig. Nadat GEORGE 
I I . , koning van Engeland, 
in 1736, de Universiteit van 
Göttingen gesticht had* gaf 
hij hem den leerstoel der 
ontleed-, heel- en kruidkunr 
de. HALLER stichtte er het 
ontleedkundig kabinet, en 
den plantentuin. Hij wei
gerde, om naar Berlijn te 
gaan, weiwaaris hij door 

O 

FRIÜDERIK II. beroepen was , 
en'.[ verkoos naar zijn vader-

: land terug te keeren, alwaac 
hij tot gouverneur van hét. 
hotel van den senaat en op-
zigtêr der zoutgroeven be
noemd werd. , Keizer FRAN-
CISCUS I . benoemde hem tot 
ridder, en GÜSTAAF III. , 
Schonk hem de orde van de 
poohster. Toen JOZEF II.» 
door Bern trok, vereerde 
hij hem met. een bezoek, op 
denzelfden aogenblik, dat 
de.: vorst, er een aan Voi>, 
TAIRE , dje bij Geneve woon
de , had. geweigerd.. HAII-
MSB was verscheidene'iéven» 
de talen meester. In den 
ouderdom van veertig jaren 
leerde hij het Zweedsch, en 
het Fransch schreef hij met 

/ zuiver- en sierlijkheid.] Zij
ne eigene werken, en d i e , 
waarvan hij de uitgever is 
geweest, hebben hem eenen 
groeten roem verworven. In 
net Fransch bestaat er van 
hem: Irritabilitè etc. (Prik' 
helbaarheid der Zenuwen) , 
2 dl." in I2»n»o; Lettres etc, 
(Brieven tegen de ongeloovi' 
gen), 2 dl.n in 8.vo Zijne 
overige schriften zijn in het 
latijn , 1 . ° StirpesHelvetij® $ 
Göttingen, 1742, in fol. - -
2.° Opuseuia minora, 3 dl<n 
in 4*» — 3.0 Dispntationes 
anatomica f 8 dl." ïn4.w — 
4.° Mhmenta physiologim , 
8 dl.n in 4.to ~~ 5é° Hippt)' 
cratis opera gemiina., 1770, 
4 dl." in 8.VO etc, HAIAER 
schijnt een zacht en stil man 

o 5 
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te zijn geweest, die veel 
van de eenzaamheid hield, 
de xachtheden van het par-
tikuiiere leven najaagde, en 
door de eenvoudigheid zij
ner zeden verdiende, dat de 
afgunst hem zijnen roem ver
gaf. Dit is een geluk, 
hetwelk die inborst zelfs niet 
altijd geeft; maar HAMER 
heeft hetzelve genoten ï hij 
heeft zQnen roem niet be
taald, met den prijs, dien 
men gewoonlijk voor dezen 
damp moet geven; dat i s , 
met de krakeelén, die het 
leven van een beroemd man 
in Welk vak het ook wezen 
moge vergiftigen. In zijne 
Brieven, gedurende zijne 
reizen géschreven * maakt 
BIÖRNSTAHÏ. . terwijl hij over 
VoLTAiBEen HAM.BR spreekt, 
de volgende vergelijking de
zer beide personen: » De 
eene is oppervlakkig, de an
dere is bondig: de eene ver
vaardigt gedichten over al
lerlei onderwerpen, en stort 
over alle de kleurzyner ver
dichtselen uit; de andere, 
dichter en wijsgeer, bemint 
boven alles de waarheid en 
de deugd. De eene spreekt 
enkel over verdraagzaamheid 
en Wil niets, noch Van God, 
noch van de menschen lij
den: de andere oefent de 
zedelee* en het Evangelie 
uit. De eene vernielt, de 
andere bouwt op. De eene 
eindelijk vermeerdert de mas
sa van dwalingen, en de an
dere die der waarheden." 
Men moet echter bekennen, 1 

dat de grondbeginselen van 
H A M E R , ofschoon in het al» 
gemeen wijs» niet altijd den 
graad van bestendigheid en 
volharding hebben gehad, 
welke men van^ de bondig
heid van zijn oordeel envatr 
zijne inzigten reden had te 
verwachten. Zijn brief aam 
den Beet &T'dBLtS, over 
de vahchheid der menscAe-
lijke deugden, is een bitter 
hekelschrift van alle grond* 
beginselen van Godsdienst 
en zedeleer. Dit wanstalti
ge voortbrengsel heeft hem 
door Christelijke Critici, 
onder die isfaeliten onbe
stendige aanbidders van den 
waren God doen plaatsen, 
die om hunne vijanden te 
ontzien, de zwakheid heb
ben, van in het voorbijgaan 
de afgoden der Heidenen te be-
wierooken. Maar het schijnt, 
dat men dezen brief moet 
beschouwen, als een Werk 
zijner jeugd , genoegzaam 
herroepen, door de Brieven 
tegen de mgeloovigeto* 

HAIAERSTEIN (AüGUSTi-
NUS), in Oostenrijk uit eene 
beroemde familie geboren • 
werd Jesuit , en wijdde zien 
aan de vreemde missiën toe. 
Naar Sina gezonden , volg
de hij Pater KÖGLER in den 
post van voorzitter *der wis
kundige regtbank op, en over
leed in 1774 door eene beroer
te getroffen , op den oogen-
bl ik , dat hij de vernietiging 
der maatschappij vernam. 
Zijne mar nemingen »»« 

http://Ham.br
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door. Pater B E U . niet die 
van Pater KÖGXBR in het licht 
gegeven , Weenen i ' 1768 , 
2 di*n in 4.to —. Hij had 
eenen door zijne deugden en 
zijne kunde zeer beroemden 
broeder, die langen tijd 
biechtvader was van den 
Hertog KAREI. van LotAa» 
ringen, landvoogd der JVe» 
der landen + en in 1780 o ver
leed, f 

HAH,ES. — Zie HAI.ES. 

- HAJCÏ.EY (EDMOIJJD) , teLon^-
den in 1656 geboren» legde 
zich in den beginne op de let» 
ter* en taalkunde, en wijdde 
ssich vervolgehs geheel en al 
aan de sterrekunde toe» Na 
reeds in den ouderdom van 19 
jaren eene prijsvraag opgelost 
te hebben, door welke hij 
de zonnen-afstanden en de 
excentriciteit der planeten 
bepaalde, sond liet gouver
nement hem in 1676 naar 
het eiland St. Helend, f een e 
reis, waarop hij verscheiden 
sterrekundige waarnemingen 
maakte. In zijn vaderland • 
teruggekeerd, volgde hij in 
1705 WAI,MS op, in den 
post van hoog!eeraar der meet
kunde te Oxford, enFiAM-
STEE», in dien van konink> 
lijke sterrekundige. De ko-
nihklij ke maatschappij van 
Londen, en de akadëmie van 
•wetenschappen van Partf», 
namen hem als lid aan: de 
eerste benoemde hem tot ha» 
ren secretaris, eenen post", 
dien hij met roem vervulde» 

Hij overleed in het Obser
vatorium van Greenwicht in-
1742. Met eenen levendi-
gen en doordringénden geest 
vereenigde hij eene vrucht-
bare en bloeijende verbeel
dingskracht. Somtijds zelfs 
hield hij zich met de dicht
kunde bezig. Toen casar P E 
TER de Qroote in Engeland 
kwam, bezocht hij er HAI,-
LEy. Hij ondervraagde hem 
over de vloot, welke hij voor» 
nemens was uit te rusten, en' 
over de wetenschappen en 
kunsten, welke hy in zijne 
staten wilde invoeren.' Zij
ne weetlust was over zijne 
antwoorden en zijn onderhoud 
zoo voldaan» dat hij hem ge
meenzaam aan zijne tafel toe-

, liet, en hem tot zijnen vriend 
maakte.. Hij was' openhartig 
en bepaald in zijne beoor
deelingen , gelijkblijvend en 
geregeld in zijne zeden, 
zacht en bescheiden, steeds 
bereid, om zich te verklaren * 
en vooral belangeloos. Hij 
heeft in dien middelstand, 
waarvan de vrije keuze zoo 
vele redmiddelen in de ziel , 
en zoo veel licht in den geest 
vooronderstelt, geleefd, en 
is er in overleden. De wer
ken , die zijner gedachtenis 
het meeste tot eer verstrek
ken, zjjn: 1»° Catalogus 
stellarum australium, Lon
den , 1678, 1679, in 4.to. — 
2.° Apollonii Perg&ïde sec 
tione rationis libri dito, ex 
arabico wannscripto latini 
versi, Oxford, 1706, in8.vo. 
— 3.° Apollonii PeygèicQ* 

http://Hai.es


620 « A L. 

nicorum Ubri octof et Se-
reni Antissensis + de sectio* 

«he cylindri ét eoni Ubri duo, 
Oxford, 1710, in fol.: eene 
prachtige Uitgave, die de 
vrucht ran eenen onnoeme-
lijken arbeid is . HAIAEY 
heeft er de vertaalde teksten 
in hersteld en verbeterd enz. 
— 4.° Tabulee astronomieee, 
Londen, 1749, in 4.t<V >— 
5.° Synopsis astronomitz Co-
metdrum. Men weet, dat 
het vooral door eene voor» 
zegging van HAM-EYIS, dat 
men den regelmatigen loop 
der kometen, door NEWTON 
voorondersteld, heeft meen en 
te behalen, en waarop de 
sterrekuridigen berekeningen 
hebben gemaakt, en nog ma* 
ken> die bijna altijd gelogen
straft worden, voornamelijk 
ten opzigte van kometen, 
door verschillende sterrekun-
digen voor deze laatste jaren 
aangekondigd, waarvan er 
echter geene enkele met de 
opgegevene kenmerken ver
schenen is. Eenige nieuwere 
stelsels, zoo als die van pa
ter BERTHIER , van de heeren 
(ÏÖUSSÏER, MARIVETZ enz., 
die de kometen voorstellen 
als lichtgevende en voorbij 
gaande dwarlwinden, slaan 
net aangenomen gevoelen, 
ten opzigte van den loop dier 
staartsterren, geheel en al 
den bodem in; en men gevoelt 
genoegzaam, dat in eene zoo
danige vooronderstelling, al 
de pogingen, welke men in 
het werk stelt, om aan,de 
kometen, eene meetkundig re. 

gelmatige verschijning te ge
ven , volmaakt: ijdel zijn* 
(Zie CiAIRAÜT, GuGÏ,lET.MI-< 
NI). — 6.° Bespiegeling we* 
de afwijkingen van liet kom
pas, in de Memorien der köv 
ninklijke maatschappij. Hfr 
ontwierp eene kaart voor die 
afwijkingen, die veel gebruikt 
wordt. Men vindt dezelve 
in de Proeve over de na* 
tnurkunde van MUSCHEN» 
BROEK, te Letjden in 173» 
in^het licht gegeven» -f--!?.* 
Beglstreeksche en -meetkun
dige wijze, om de zonnen-
afstanden, en excentrieïteU 
'ten der planeten te vinden» 
—'r 8° Eene Verhandeling 
over eenen teleskoop vaii 
zijne vinding, die in de ge* 
leerde wereld vele opspraak 
maakte. — 9.° Verscheidene 
andere Memorien, over ver* 
schillend^ natuur- en sterren
kundige onderwerpen. —'10.; 
Eenige hatijtische.gedichten, 

BKUWER (J?RANCISCUS) , té 
Chartres in 1595 geboren, 
doctor en hoogleeraar der 
Sorbonne, was achtereenvol
gend aartsdiaken van Dman, 
theologaal van Chartreti 
Syndicus der theologische 
faculteit van Parij» > en ein
delijk bisschop van Cavillon* 
in 1656. Hij behield dezen 
stoel niet lang, daar hij reeds 
in 1658 aan eene beroerte 
overleed, die hem alles deed 

vergeten, wat hij gewetw» 
had, tof zelfs het gebed des 
Heeren. HAI.UER deed ver
scheidene reizen naar &«*• 
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kénldnd, Engeland en Iia* 
liet en alom deed hij zijne 
begaafdhedén bewonderen. 
URBANDS VIII. zou hem tot 
kardinaal hebben verheven, 
indien eene sterke kuiperij 
en staatkundige beweegre
denen den hoed, dien hem 
bestemd was, niet op het 
hoofd van den kommandeur 
van: Valencey hadden doen 
overgaan» Op zijne tweede 
reis naar Rome, in 1652, 
legde hij Veel ijver aan den 
dag tegen de vijf stellingen 
van JANSENIUS, welker ver-
oordeèling' hij verzocht en 
verkreeg. Van daar al het 
kwaad, dat", de Jansenisten 
Van hem gezegd hébben? het
geen den' onpartijdigen lie
den niet belet heeft, van in 
zijne werken kracht in de 
redeneringen, en geleerdheid 
in de nasporingen te doen 
ontdekken. De voornaamste 
z^jn: 1»° eene geleerde Ver-
Handeling over de hiërar
chie. (Zie CËMCOT). -^ 2.° 
Commentariën over de re
glementen der geestelijkheid 
van £rankrijk, hetrehkélijk 
de geordende geestelijken, 
die hem in geschillen met de 
Jesuiten en verscheidenean
dere religieuzen wikkelden; 
— 3i° Eene Verhandeling 
over de verkiezingen en zal
vingenr, 1636, in fol. Dit 
is zijn meesterstuk, en hij 
verwierf door hetzelve eene 
jaarwedde van wëge deFran* 
sche geestelijkheid; hetzelve 
is duidelijk en methodisch* 
—4<.°Tmstschriften, tegen 

de Jansenisten en geordende 
geestelyken.' Al zijne wer-

; ken zijn in het iatijn. 

HAMMFAX. —• Zie MONTA-
QVE. " 

; KALlMANN(JoANNEsCfrRÏS-
TIAAN) , een Düitsche dich
ter, werkte voor het tooneel, 
en gaf verscheiden stukken* 
in het licht, dié door zijne 
landgenooten zeer gunstig 
onthaald werden. Hij was 
protestantsch, doch verliet 
de dwalingen Van LTJTHER , 
om tot den schoot der Ca-
tholijke kerk terug te keeifè'n. 
Hij overleed te Breslau in 

'1704.' ;•'•' 

HAIXOIX (PETRUS), een ge
leerde Jesuit, te huik in 
1572 geboren, was de ge
leerde talen meester, en er
varen in de kerkelijke ge
schiedenis. Gedurende ver» 
scheidene jaren 'predikte hij 
met de grootste welsprekend
heid. Met de wetenschap 
vereenigde hij alle deugden, 
die den waren religieus uit
maken. Hij overleed den 
30 Julij 1656. Men heeft 
van 'hem: 1;° Anthologia 
poëtica graco-lalina, Douai, 
1617, ïn 12.™...»- 2.°-I/r. 
lustriiim ecclesice oriehtalis 
geriptorum qui sanctitaie 
ét eruditione floruerunt, 
Douai, 1633 en 1636, 2 dl.n 
in fol. Het eerste deel han
delt over de schrijvers der , 
kerk Van het Oosten uit de 
eerste eeuw j in het tweede. 
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spreekt men over die dei? 2.e 

eeuw. Dit werk is vol ge-
leerde aanmerkingen ett na-
sporingen; men verwijt hem 
echter gebrek aan critiek, 
vooral ten opzigte van den 
H , DlÓNYSIUS - ABEQPAGITA» 
Verscheidene levensbeschrij
vingen dier heiligen hebben 
plaats gevonden in de Acta 
Sanctorum. — 3.° OniGp-
NB$ defeïim** huiky 1648, 
in fol , aan paus INNOCEN-
mus X.opgedragen, endoor 
den kardinaal HENDRIK DB 
NOBIS aangerand. 

f H A M (FBANcisous),een; 
beroemde, schilder, in 1584 
te Mechelen,geboren,oefen
de zich in zijne kunst on
der Cf VAN MANDER, en 
bragt z|jnen grootsten leef* 
tijd te Haarlem in herber«> 
gen en bierkroegen door. 
Men verhaalt van hem, dat 
de pheniks deur kunstschil
ders, A. VAN D H R , op üijne; 
rei?ie naar Engeland begee-
rig was, onzen HA&S enaij-
ne kunst té zien. Hy be
gaf zich dus naar Haarlem 
en vervoegde zich aan zijn 
huis. Doch hier. wap bij 
zelden te vinden, als zijnde 
zijne gewone verblijfplaats 
de eene of andere herberg 
of kroeg. Va el moeite had 
het;in, hem hier op te me-, 
ken, en nog meer, nadat 
mj n»f gevonden was., hem 
naar huis te lokken, ateoa 
hijzyn dririkgezelschap niet 
eens wilde verlaten, voor 
dat fa0 zijft pintje geledigd 

had. Inmiddels stond VAN 
DIJK hem met veel ongeduld 
te wachten, die hem ten 
laatste ziende komen aaijla-* 
veren , zich vöojB hem be? 
dekt hield , voorgevende ëeW 
vreemdeling te zijn, dia 
zich gaarne wilde laten af" 
schilderen, en maar een paar 
uren tijds over had om voor 
hem te zitten * waarin FRANS 
HALS, zonder verdere na-» 
vragen, dadelijk bewilligde. 
Hij nam dan een doek, zoo 
goed en zoo kwaad als hem 
toenmaals het eerst voor de 
hand kwam > en begon straks 
aan het werk. VAN DIJK 
maakte weinig tusschen-
spraak met hem, onder het 
zitten; maar hield zich den 
gansohen tijd s t ü , om niet 
ontdekt te worden. Het por
tret groeide spoedig onder 
de hand, en was in korten 
tyd geheel afgedaan, wan* 
neer FRANS verzocht, dat 
VAN DIIK wilde opstaan, Om te 
zien of het hem dus beviel* 
Deze betuigde voldaan té 
zijn, wegens het afbeeldsel, 
en begon voorts een vrien* 
delijk praatje met onzen 
schilder, zonder zich ech
ter te bedienen van eeniga 
kunsttermen , zoodat hij niet 
liet blijken wie hy was. 
Doch, dewijl een kunstken* 
oer , en vooral een kunstoè-
fenaar, zich bezwaarlijk ge-i 
heel verborgen houdt, zeid® 
VAN DHK al iagchende: Wel 
gaat het schilderen zoo in 
Z&n ieerhr dan iaoetiheem 
beproeven, of ik er ooh itt* 
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van zon hunnen maken* Dit 
gezegd hebbende, greep hij 
een doek aan, hetwelk hij 
daar bij de hand vond, zette 
hetzelve op den ezel, en ver
zocht aan FRANS, om op zij
ne beurt te gaan zitten. De-
ze zag oogenblikkelijk aan 
het aanvatten van het palet 
en de penseelen, dat dit de 
eerste maal niet was, dat 
hij dit werk ter hand nam. 
Hij had echter geene ge
dachten op VAN DIJK , maar 
besloot, dat het de een of 
andere koddige schilder was, 
die zich door een staaltje 
van zijne kunst te toonen, 
wilde doen kennen. Maar 
zoodra had deze hem niet 
verzocht op te staan, en het 
werk te bezigtigen, of HALS 
gilde uit: Gij zijtvANDlJK 
mijn Meer : want geen ster

felijk mensch kan zulks na 
doen, ik laat staan verbe
teren» Dit gezegd of l ie
ver uitgeschreeuwd hebben
de, greep hij VAN DIÏK bij 
het hoofd en kuste hem niet 
eene dronkemans gemeen
zaamheid dat het klapte. 

VAN DIJK liet het portret naar 
zijne herberg brengen, en 
vulde de handen der kinde
ren van onzen HALS niet 
eenige guinjèsi doch zij ble
ven er niet lang meester van: 
want dezelve van de knapen 
gewisseld hebbende tegen 
koek en balletjes, snorde 
hij fluks daarmede naar de 
herberg, om aldaar op de 
gezondheid en behouden reis 
van zijnen kunstbroeder te 
drinken* 'HALS overleed te 
Haarlem in Augustus 1666. 
Zijne portretten zijn zeer me
nigvuldig en komen in de 
meeste kunstkabinetten voor. 
Hij' muntte vooral uit in het 
juist en vaardig treffen der 
fijnste trekken van hetmen-
schelijk gelaat, doch volgens 
het oordeel van VAN DIJK 
was zijn koloriet niet teeder 
genoeg. —Zijn broeder DIRK 
HALS, in 1656 overleden, 
muntte vooral uit in het 
schilderen van kleine gezel
schappen van menschen en 
dieren. 

HALYATES.—Zie ALYATBS. 

EINDE VAN HET ELFDE DEEL. 
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