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ACMMÏ, — Zie GAOU. 

tkumt (tlmw}r nxn Je» 
snll, In In-t diocees €«tttrcs> 
in IÖ05 gebwen, onderwees 
«et went de huimamor*, de 
ttijsbegterle, de xedcluMdï» 
mts gwlgekerdhcïd, en de ter* 
•klaring dor II.. Schrift} deed 
inissiën $: verkreeg, jbedienin» 
gen in xijne maatschappij , 
en omleeg te Clermmi in 
jhtvergmt "m 1684. On
dank* de menigte en de ter- ij 
•chcidenheid zijner bezighe
den , vond hij den lijd, om 
een aantal xecr nuttige wer
ken tu schrijven, vooral voor 
degene, welke atieh op de 
geschiedenis va» I'mnkryk 
toeleggen. De vwrmnuïMte 
xijn : 1.» Mistoria Gal/ia-
rum sub prarfectis jpxattorii 
GaUiamm, 1072,. in U ° : 
•en wel geschreven stuk, vol 
fileerde aanmerkingen. Het
zelve begint niet Jt«H9ïAMüïr» 
en eindigt met JDSTINIAKVS» 
— 2,<? Misioria e&lonictmm 

ium a Gallis in mitnut 
mtiones missaram, i»m '"ah 
extetis natimiïm in Gat-
lias ilcduetarum 9»1&31, inr 
4.1», een geacht werk, met 
mm zm vele geleerdheid «It 
oordeel geschreven, — 3.» 
JKjritëme Aisloriat- rfgum 
j>{mnti#tt 1072", in' 4.*»r 
eene verkorte uitgave van liet 
IhKtrim iemporuméootft" 
TAFJ. — 4.» Jfe, regum* 
Franciee et lege salica, int 
4 > — 5.o CVHMJCUÏ Td" 
CITI Ube* <ie Gërmania » 'mi 
4.l<% 1849, met geleerde 
*«nteeleningen, welke Biïü-
MAR gevolgd heeft, ïn de 
door hem in 1728, in 8-J*, 
te Frankfort mm «fe Öder* 
geleverde uitgave. —> 6.» Mis-
toria romtma, van CESAR 
lot KossTANTUJf ,i gegrond op 
gedenkpenningen en andere 

fedenkstukken tier oudheid, 
•it werk in 1071» in 4 > 

in hel licht gegeven, bevat 
nuttige ondemgtingen te dien
ste dcigenon» welke in de 
&, . , . 
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kennis der gedenkpenningen;. 
niet zeer ervaren zijn. Het 
bevat ook Series et ttumis-? 
•maté i*egum l Syrité, JEgyp*' 
ti, Sicuite et Mesopotamice. 
—• 7.o Eene goede Uitgave 
van VEttEÏüs PATSRWitrs.,, 
met aanteekeningen. —- 8.° 
Historici christiana impe-
ratorum, consilium et pree-* 
fectorum; Notitiamagistrd* 
turn et provinciarum, im-
perii utriusque, own nol is, 
1665., m 4.to In al deze 
werken ontdekt men eenen 
man , diep ervaren , in, de 
neteligste,' en belangrijkste 
onderwerpen der geschiede
nis , „ en eeneii geleerde,, iij 
wien de kunde den smaak 
niet heeft uitgedoofd.' 

*- Ï.ACKPJBDE (BERWARDTJS 
HJËRSUNUS S.TEPHANÜS D E , L A 7 

viLiE-spR-rinojr y graaf DE) , 
eenv beroemde natuurkunde 
ge t te jdgertt den 16 De
cember 1756 geboren, was 

'de Jsoon van den graaf LA-, 
VXLIE; f De erfgenaam van 
eenen moederlijken oom zijn
de , moest hij den naam des-
zelvea aannemen. Reeds 
vroegtijdig hield hij zich met 
die natuurlijke historie bezig, 
en trad hij in briefwisseling 
met BTJFFOK-: hij beoefende 
ook de , sclloone .kunsten , 
vooral .de toonkunst, en stond 
in betrekking met GiAiCK, 

'Het was, om.de kundighe^ 
den, welke hij in deze bei

de deeleh; had verworven * 
die gedurende zijn gelieele 
leven het uitsluitend voorwerp 
van zijnen hartstogt w^reji »_ 
en hem de gelukkigste oogen* 
blikken verschaften, nog meer • 
te' volmaken, dat' hij in 1776 
te Parijs kwam. Hij zetje 
ei' zijne wetenschappelijke 

\. werkzaamheden, enzijnetoon- • 
kunstige oefeningen voort, 
in het eene vak onder BUF- . 
FOff, en in het andere onder 
GOSSEC; hij had juist een 
toönkunstig werk in het licht 
gegeven, toen zijne familie 
voor hem .in .Beijereii eeri 
kolpnelé-brevet verkreeg: zij? 
ne krijgsdienst in dezen rang$ 
bepaalde zich tot twee rei» 
zen, welke hij,naariïuitsch-
land deed. ïïij had zich in 
1781 te- Parijs gevestigd s 
toenmaals gaf hij zijne eersto 
schriften in het „licht: ÏP. 
Essai etc, (Proeve over de * 
natuurlijke en kmistmatige 
electriciteit), 1781 , , 2. dl.q 
in 8.vo; Piin/siqve etc. (M-
gemeene. en hijzoiidere na" 
tuurkundè). De roem, wel* 
ken deze beide werken t voor 
den jongen schrijver verwier-
yen, en de bewondering, 
Welke hij voor zijnen kundi* 
gen meester aan .de,n dag leg* 
de,.openden voor hem den 
planten-tuin, alwaar hij tot 
aanwyzend adjunct-opziener 
van het kabinet dei' na tuurlijke * 
historie werd benoemd..BUF-
FON en DAUBENÏON verbonden 
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1'i-vCB i: 
zich roet hem , enitACEPÈMC 
wèi*d-in zeker opzigt de erf
genaam hunner wetenschap 
eö wèlligf' van hunne be~ 
gaafdheden» Het was, na op 
hunnen raad, in 1785' het 
Dichterlijke der toonkunst} 
2 dl.1», inr 8.v°, in het 
licht te hébben gegeven, dat 
hij zijne studiën der natuur
lijke'Historie begon, welker 
uitslag,' en toó roemrijk voor • 
hem en zöonuttigvoorJhranA-
rtjk was. Men' zag achter
eenvolgend in het licht ver-
schijnen x ffistoire etc, (Na-

^um'lijfeè historie dei- vier
voetige 'eijerleggende dieren 
eh der ^slangen), 1788 — 
1789, 2 dl.» in 4 . » , of 4 
dl.*» in 12.»»0; — Natuur--
lijke historie der kruipende 
dieren, „J789, 1 d l . i n 4 > , 
of 2:dl.*» in 12>»j Natuur
lijke historie der visschen\ 
1798 — 1803, 6 dl.» in 
4 . t ö , of 11 dl.» in 1 2 . » Ö ? 

Natuurlijke historie der tot 
het geslecht der ivalvisschett 
behoorënde dieren{cètacèes\ , 
1804, in 4.to, of 2 dl.» in 

-Ï2.»1» Deze vier werken, 
welke in eene. tijdruimte van 
16 jaren zijn in het licht ge
geven , maken het vef volg en 
de aanvulling dei'oorspronke
lijke uitgave van BwFoK uit ,p 

die op de koninklijke druk
kerij is gedrukt; later zijn 
dezelve bijna altijd met de 
vierken van B'fIFi'ON uitge-

A 4: 

gevm. In het Hoogchutsch: 
vertaald, verdienen zijv zulks 
in alle talen te worden gedaan.' 
De- laatste uitgave in 1825 
begonnen,1 10 dij»,• ïö 8-v» 
is onder'opzigt van den heer 
BÊSSTAKEIS geschied ; dezelve 
gaat gepaard met eene Sy~ 
nonyma der beroemdste nieu-' 
Were schrijvers, en is voor
afgegaan door de lofrede des 
schrijvexs door den vrij heer' 
CuriEiC Gedurende de om-

..Wenteling werd LACEPÈDE, 
door denstaatkundigenstroom 
medegésleept. In denbeginne 
door de wijk van den planten- ' 
tuin lot bataillons-komman-
dant benoemd, zat hij vervol-
gens in de heide eerste con-
stitutionnele vergaderingen' 
Yoor. Hij nam den post aan 
van administrateur, van P « -
rijs , en werd vervolgens lot 
de wetgevende vergadering 
beroepen, die hem den. 2,8 
November 1791 , tot haren 
voorzitter verkoos- .He ge
matigdheid der grondbeginse
len van LACEEÈM werden 
zeer geprezen; het was ech
ter onder zijn voorzitterschap, 
dat die vergadering'een adres 
aan den koning riglte tegen 
de aan 'de oevers des JRyats: y 

vereenigde uitgewekenen , en 
dat zij tot de daarslelling'van 
het hooger hof van Orléans , 
hatelijker gedachtenis, be
sloot. Hij sloeg toenmaals , 
zegt men, den netéligen post 
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van gouverneur des dauphins 
yan d.e!-hand. -Nadat de zit— 

• ting was afgeloopen,' hervat
te LACEPÈDE zijne wetenschap-, 
pelijke bezigheden ,' en legde 
al zijne posten neder, om in-
afzondering te leven. In 1796, 
werd hij tot lid van het in
stituut van Frankrijk be
noemd , en drie jaren later, 
nam dat van Dologna hem 
onder zijne leden op. -Met" 
dé 'organisatie'van Jen togt 
van kapitein BAUDIN' belast, 
bestemde hij 'twee jonge ge
leerden tot deelgenooten van 
denzelven, namelijk de hee-, 
ren Bonr DE SAINT-YINCENT 
en PERON. Bij de oprigling 
van hel consulaat, beriep BO
NAPARTE ion graaf LACEPÊ-
JJE tot den behoedenden se
riaal',' waarvan hij in 1*801 
plresident werd ; twee jaren 
later werd hijlot'grool-kan-' 
selier van het legioen van eer, 
en in 1805" tot .groot-kruis 
derzelfde orde benoemd; iri 
liet jaar-té voren was liij. 
tot" titularis der senatoreric 
"van Parijs bevorderd. Zon
der de hoedanigheden van 
ifen graaf BE XACEPÈDE te 
willen bczwalien, kunnen wij 
ons niet onthouden, om op 
te merken, dat, dikwijls be
last ; om voor NAPOLEON het 
woord te voeren, hij een zij-
iler warmstelofredenaars was, 
en dat hij de eerbewijzen, 
Waarmede hij overladen w'erd, 
grootendeels* te danken had, 

aan zijne welsprekende geest
drift, - Yoor dengenen, die. 
over dezelve beschikte, Eén 
enkel maal echter, durfde hij 
aan het hoofd van den se
naat, aan BONAPARTE over 
vrede spreken: 'het was den 
12.Januari) 1814. Hij druk-'" 
te zich aldus uit; » W j zul-, 
len tusschen de -graven onzer-
vaderen en de wiegen onzer, 
kinderen' strijden. Terwerf 
ons den vrede, sire, en dat 
aan uwe zoo vaak zegevieren
de' hand, na den vrede der 
wereld te hebben ondertee-
kend, de wapens ontglippen !'* 
Deze raad kwam te laat;.de 
bondgenooten betraden reeds 
den ÏTranschen grond,'en*ia 
in het congres van Chdtillpti 
alles geweigerd te hebben, 
kon BONAPARTE verder niet 
over den .vrede spreken: hij 
was zijnen yal nabij. Het pro
visioneel bestuur beroofde LA-
CEPÈDE van 'zijnen post van 
groot-kanselier van het legi
oen van eer, die voorloopig, 
aan den heer DE PRADT werd-
gegeven. Koning. LODEWIJK 
XVIII. stelde ér hem schade
loos voor, door hem den 4'. 
Junij 181,4- tot pair te be-. 
noemen. Bij de terugkomst 
van NAPOLEON van het eiland 
Elba, sloeg LACEPÈDE den. 
post van grootmeester der uni
versiteit yan de hand-, maar 
hij nam zitting in. de nieuwe 
kamer der pairs, van welke 
hij bij koninklijk bevelschrift 
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,van"24 Julij 1815 werd uit
gesloten. • Koning LODEWTJK 
.XVIII. steeds toegevend, en 
.pen.vriend der wetenschap', 
riep .hem eenigen tijd daarna 
in • dezelve terug. Van dien 
oogenblifc af speelde hij geene 
groote rol in de staatsaange-
legenheden, en wendde hij 

• zich uitsluitend aan zijne ge
liefkoosde studiën . toe. . Te 
midden 'zijner "staatkundige 
loopbaan, had LACEPÈDE.zij
ne werken vervolgd. Men 
heeft hem verscheiden Mede-
voeringen te danken, die hij, 
als hoogleeraar der natuurlijke 
historie in den plaritehtüin 
uitsprak; hij was den 9 Ther-
midor, door de opzieners van 
Corbeil als kweekeling van de 
normaal-school benoemd -, en 
in 1793 had toen voor hem 
bij. het museum der natuur
lijke historie, eenen J3de11 

leerstoel opgerigt. De belang
rijkste redevoeringen, welke 
hij bij de opening of het slui
ten van zijnen • leer - cursus 
hield, zijn die van 1798,1799, 
1800 en 1801 ; dezelve be
vatten verhevene en nieuwe 
inzigten, over eenige deelen 

» der natuurlijke historie: deze 
zijn de eenige niet, de heer 
VAIENCIEMÉS , die als natu
ralist, I/ACEPÊDjE'hehulpzaam 
was, telt er tot 18, die zich 
in zijne verzameling, en in 
die van den heer Cu VIER be
vinden , en welke hij voorne-

. mens i s , in het licht te ge
ven.. Tfog heeft men hem te 
danken. Menagerie etc. 
.(Diergaarde van het muse
um der natuurlijke historie) 
.1801 en volgende jaren, gr. 
in folio; er zijn slechts 10 
.afleveringen van in het licht 
verschenen. — ffistoire etc. 
(dlgemeene, natuur- én facr? 
gerlijkegeschiedenisvail Eu
ropa , van de laatste jareii 
der 5e eeuw ,c tot het mid
den der 18°),' 1826,18 dl.» 
in 8<vo De "schrijver herzag 
de laa tste bladert vian.ditgroo-
te werk, in de laatste dagen 
zijns levens ; hetzelve is'eerst' 
na zijnen dood in het licht 
gegeven. Hij omvat-in.zijn 
plan de'gebruiken, wetten, 
zeden, wetenschappen, let
teren , lunsten , geldmidde
len , den landbouw, de be
volking , het luïjgswezen, den 
geest van elk der eeuwen, 
waarvan hij zich heeft voor
gesteld , om het tafereel te 
schetsen; Vues etc. \Jlge-

• meenfi inzigten van verschei
den takken der natuur - his
torische wetenschappen, se
dert den dood van BUFFON) 
1819 en 1822 , in 8.y° ; ffis
toire etc. (Natuurlijke histo
rie van den mensch) 1827, 
in 8s°, en in 18.m0 Zes 
Jtges etc. (De tijdvakken der 
nahiur, en de geschiedenis 
ranhetinenschelijk geslacht), 
1830, 2 dl.» in S.vo; ver-

5 
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scheiden Geschiedkundige le
vensschetsen, van den prins 
Jvan. Brunswijk Luneburg, 
•van DJIVBEÈTON, 3Ï0ÏÏTKS-
QUiÈii,'em.. Artikels of 
.verhandelingen, voorkomen
de in de Decade phïlósophi-
qüe-, in het Magasiit ency-
elopédique , in liet Jiecueil de 
IHnstilut, in .de Annah's 
•du Müseiifn d'histoire na-
•turelle, waaraan hij dat over 
-den . )nènsch,: en al degene 

. welke >de kruipende dieren 
èh visschen betreffen', gele- , 
,-verd heeft, in de Revueen-
syclopédique, enz.'LACEPÈ-
•ÏMÊ Was ook de- bezorger van 
Verscheiden uitgaven van BÜF-
vw. Tot-aan zijnen dood be
oefende hjj op eene hartslog-* 
telijke wijze de toonkunst; 
verscheidene • Opera's- en eene 
•B.equi'em-Mis zijn dóór hem 
gecomponeerd. Ilij heeft zelfs 
het ffoöfdbedrijf en de- ver~ 
schillende bijverdichtselen 
van dert TEiEitiACHUŝ van F É -
KJSLOJr > in het muzijk gebragt. 
Jfa eêne zoo schoone loopbaan 
ten einde te zijn gesneld , over
leed- LACÈPÈBE , die lid van 
een aantal genootschappen en 
geleerde maatschappijen was, 
aan de kinderziekte -, den 19 
September 1825, op zijne 
buitenplaats te Epinay bij 
Suint-Denis, alwaar hij se
dert lang gewoon was het 
«choone jaargetijde door te 
brengen. Behalve de op hel 
tijdstip van zijnen dood inden 

II naam der geleerde maatschap
pijen, waarvan hij -lid was', 
uilgesproken of gedrukte Lof
beden , zijn er van dezen be
roemden natuurkundige, drie 
Levensschetsen in • het licht 
verschenen. — , * 

LACERDA. — Zie CERDA.-

LACHAISE. — Zie CHAISE-, 

LA CHAIIKTÈRE'. — Zie 
CllAimÈïtE. 

LA CïuioTAisY—Zie CHA'-
IOTAIS. ; 

LA CaAB3KE.«^-Zie<ÏHAtt-
BRË. 

-LACHAWÜS, een Gallisch 
heer; de vader vafl Rtixïtius 
TfoarATiAïrrs, verwierf veel 
roem in de posten van schat
meester óf questor; veldheer 
der 'keizerlijke lijfwacht, en 
landvoogd van Toskanen. Hij 
was'te"'Toulouse, of, volgens 
D. RIVET , te Poitiers gebo
ren. ï)e volken, door zijne 
goedheid, zijne régtschapen-
heid, en vooral door zijne be
zorgdheid om hunne lasten te 
verligten-, bekoord, lieten te 
zijner eer, op verscheiden 
plaatsen des rijks standbeelden 
oprigten. Hij overleed op het 
einde der vierde eeuw. 

LACHAVSSÊÈ. - U Zie Ni-
•VJEUJES. 
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-" * IflSCïtNIXH (LoDEWIJK 
,WENGESLAUS) , een toóneel- . 
kundig componist, te Praag, 
in 1756,geboren , bezat reeds 
•eene bijzondere 'bekwaam* 
foeid opden jagthoren, toen 
-hij in 1773 te Parijs kwam ; 
na zich door de lessen en 
raadgevingen van RODOLPÜE 
verder ontwikkeld te hebben,. 
verscheen .hij met roem op 
het geestelijk concert; doch 
om zijne gezondheid liet hij 
dit instrument varen. Hij zag 
aelfs geheel- en al van de uit
voering af, en wijdde zich,-
oniet het opzigt van PHILI-
DOR, van dien tijd af aan het 
componeren toe. Onder zij
ne werken onderscheidt men: 
J.° eene fWjj%e van vinger* 
grepen vóór de forte-jpiano, 
Wke. door het conservatoria 
uni is aangenomeït; hij ver
vaardigde dezelve met ADAM ; 
maar voegde er twee partijen 
bij. — Achttien muzijkstuk-
hen, zoo als : Symphortiën, 
quatuofS) concertos, sona
ten , voor de piano en de harp. 
*-*--8 Tooneelkundige wer~ 
ken, onder welke men on
derscheidt : de Geheimen van 
Isis, in de muzijknaar de 
Tooveiiluit van MOZARÏ ge-
rigt; hij heeft er Verschei
den zang wij zen bij gevoegd ; 
don JuAN, waarmede hij op 
dezelfde wijze handelde 5 het 
Oratorio van SjUL,-ëéttö 
navolging, uit de meester
stukken der-grootste meesters 

gevormd ,. en met KAXKBBBiTf 
NEK den mcfergecompöheerd, 
even gelijk de Inneming van 
•Jericho, een ander Oratario 
in denzelfden smaak, de Ge-
•lukkige verzoening; EUGÈ* 
NIA en LINVAL ; de Zace-r 
demonische feesten, waarvan 
de woorden zijn van LOURDET 
DTJ SANCERRE ; dit stuk. is in 
de portefeuille gebleven, de 
'muzijk dezer drie laatste ope-r 
ra's : is van LACHNITH alleein 
•In het algemeen bezat hij me«r 
begaafdheid voor het toon-
kunstig onderwijs,1; dan Voor 
de compositie; ook heeft hij 
meer goede.kweekelingen dan 
meesterstukken nagelaten. 

* LACXOS (PETRUS AMBRO*-
SITIS ERANCISCUS CHAUDERXOS 
DE) , werd te Jtniens in 1741 
geboren. In den ouderdom 
van 18 jaren, begaf hij aich 
in hoedanigheid van aspirant, 
onder het koninklijk corps 
der genie, en werd later tot 
tweeden luitenant benoemd. 
In 1778 tot kapitein bevor
derd , werd hij naar het ei>-
Iand -Aios gezonden, om er 
eene sterkte te bouwen. Met 
begaafdheden , geest en min
zaamheid geboren, beoefen
de LACXOS de letterkunde, te 
midden der-krijgsoefeningen. 
Het zou voor zijne gedachte
nis welligt gelukkiger zijn ge
weest, dat hij zich--tot de 
kundigheden hadde bepaald, 
Welke zijne bedieningen- vor-
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-derden; hij zou in de lette-
j en niet den naam vaneen 
ongebonden schrijver, in de 
geschiedenis deriFransehe om-
wenteling, eenen door mis
daden bezoedelden naam heb
ben nagelaten. Een roman, 
in 2 dl.* in 8.v*, getiteld ; 
£,es JLiaisons dangereuses. 
(De gevaarlijke verbindte-
nissen) f ruimde hem eens
klaps eene plaats in onder de 
schaamtelooze schrijvers, die 
niet vreezen de openbare ze
delijkheid te beleedigen, door 
de walgelijkste schandelijkhe-
dén te ontsluijeren. De jeugd, 
die reeds met de wijsgeerige 
leerstelsels ingenomen was, 
las en prees hem met geest
drift, ïfaauwehjks erlcehde 
men in dezelve gebrek aan, 
natuurlijkheid, en ontrouw 
in de schilderingen en karak
ters, In.1789 werd L,icxos 
overtollig secretaris van den 
jhqrlog van Orléans, en wel
dra een der innigste vertrou
welingen van dien vorst. Van 
vertrouweling werd hij raads
heer ,• en men weet, dat hij 
in 1789, lid eener club was, 
die in het dotpfflont-Jïouge, 
bij Parijs gehouden werd, 
alwaar, vermogende lieden o-
ver het lot van JEurojpa beslis
ten. Hij is het , zegt men, 
die om de Franschen te doen 
wapenen , welke men tot den 
opstand-wilde 'bewegen, de 
fabel der struikroovers uit
vond, welke Frankrijk op 

denzelfden dagenfietzelfdeuur 
«toesteii komen verwoesten». f 
Iedereen Wapende zich,, om { 
dezelve te verdrijven,, en bleef 
onder de wapens.. Op deze wij* 
ze hadden de zamenzweerders 
eensklaps te hunner .beschik-
kingeene verbazende massa sol
daten , bereid, om alles te on-« 
dernemen. Weinig mannen ( 
hebben dien vorst met meer 
ijver gediend ; hij was overal f 
voorzag in alles, en, oin Lo-
JMEWIJK .XVI. zijne doorluch
tige echtgenoote en de prin
sen, zijne broeders zekerder 
te doen- vallen r vond. hij de 
meeste.der lasteringen uit,, in 
het Palais JRoyal gesmeed* 
IIij M'as ook een der menners, 
der ongelukkige dagen van.5. 
,én 6 Octobeiv Hevighjk te 
dien einde beschuldigd^.volg- , 
de -hij den hertog van Or
léans in Engeland, toen 
eene voorgewende zending, 
die reis vorderde, en . ont
wierp, zegt men, de brieven 
van den hertog van Qrleans. 
aan den koning,, gedurende 
de omwenteling in het Jicht 
gegeven. In Juhj 1791 in 
Parijs teruggekeerd,, was hij 
een- der voornaamste redac
teurs ,, van het Journal, des 
amis de la ' consl'Uution y 

schreef met BRISSOÏ de be
ruchte petitie, die de bij-
eenscholingen van het veld 
van M4RS te weeg bragten, 
waarin men eischle,. dat de 
koning zou te regt, gesteld.. 



L A G. ia 
#öfden,' "ën i$ep dezelve uit 
tdoor de straten van Parijs, 
aan het hoofd der muitelin
gen, "ïn 1792, tot veldmaar
schalk, en gouvernenr van al 
•de Fransche volkplantingen 
-in Indi'è benoemd, vertrok 
hij niet naar zijne bestem
ming, nam in de wijk van 
het Palais Royal deel aan 
•de volksvergaderingen , en 
eindigde mét, ten gevolge van 
de .maatregelen, tégen den 
hertog van Orleans genomen 
opgesloten te vrorden. In het 
Jbinnenste zijner gevangenis 
•aan zijne "denkbeelden overge
laten, zond hij aan de com-, 
missien hervormingsplannen, 
en vond hij eene nieuwe soort 
van werp - werktuigen uit , 
daarvan . bij voorstelde de 
|>roef te nemen. Hij werd 
in vrijheid'gesteld, nam zijne 
proeven te Meudón, en de 
«uitslag regtvaardigde dezelve; 
Andermaal in hechtenis ge
nomen ,' bleef hij tot den 9 
Thérmidor in de gevangenis: 
hij werd alstoen benoemd tot 
•algemeen secretaris van de 
administratie der hijpotheken; 
een post, van welken hij 
.zich met eene scherpzinnig
heid kweet, die iedereen deed 
verbaasd staan,. JVa de "her
vorming dier administratie, 
•sloeg hij de militaire loopbaan 
Tvèder in, diende in hoeda
nigheid van brigade-generaal 
-der artillerie, bij de legers 
van den Rijn en in Italië, 

en bezweek te Tarente, den 
5 October 1803, na vele ver
moeienissen en tegenspoe
den. Behalve den roman, 
over welken wij gesproken 
hebben, heeft men nog van 
hem Poésies fugitives (Zos-
se dirMslukken),- en een 
Lettre etc. '{Brief aan de 
Fransche akademie)., bij ge
legenheid van den uitgeloof
den prijs voor de Lofrede 
van VAVBAÏT, waarin hij op 
eene ongeloofelijke wijze de 
uitgaven overdrijft, welke 
die s beroemde maarschalk, 
voor zijne' vestingwerlcén aan' 
Frankrijk veroorzaakt heeft;. 
Hij begroot dezelve pp 1440 
millioeneh franken. 

IiACOLOMBIÈRE. — Zie Cfl-
I0MBIÈKE. 

* LACOMBE (DOMINICUS)^ 
bisschop van. ^ngoutëme, 
deri 25 Julij 1744 te Monl-
rejeau, in het fr. Dep.* 
Haute - Qaronne geboren , 
volbragt zijne studiën bij de 
Doctfinarissen van Tarb'es]t 
•begaf zich in 1766 in dié 
congregatie, bekleedde er 
verschillende posten, en werd 
in 1788, principaal of rec
tor van het collegic van Guy-
enne te Bordeaux. Nog tij
dens de omwenteling ber-
-kleedde hij dien post. Hij 
nam de grondbeginselen der 
•staatkundige . nieuwigheids-. 
predikers aan, werd pastoor 
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van de St. 'P.ujHfó~kerk; te 
Bordeaux, legde -den con^ 
stitutionelgn ,eed af, 'en werd 
tot afgevaardigde bij de wet-' 
gevende, vergadering benoemd* 
Óp den dag echter, die de 
uitvaardiging der wet volgde, 
waarbij alle geestelijke klee-
derdragt werd afgeschaft {7 
April 17Ö2) nam hij #ijn 
ontslag als volksvertegenwoor
diger* f e Bordeaux terug
gekeerd, hervatte hij de uit
oefening -zijner priesterlijke 
bedieningen , en behield ech
ter genoegzamen invloed, om 
zjch • niet alleen tegen alle . 
yervoigingen te vrijwaren i , 
maatf ook .om aan verschei
den van jFmderalismus be? 
schuldigde burgers het leven 
te' redden. Na den dood van 
den heer PASCARÏAV, bis* 
schop van Bordeaux, werd 
h4j' beroepen pm derizelven 
pp te volgen. Den 14 Fe-
fcruarij 1798 gezalfd, hield 
hij met zijne constitutionele 
geestelijkheid, in 1802-eene 
kerkvergadering. Hij was bij 
het zoogenaamde Nationale 
€oneilie xw. Parijs tegen
woordig , nam een zeer werk* 
üaam aaadeel aan de zaken 
•van het concordaat, zond 
aijnen afstand in van zijnen 
•bisschoppelijke» zetel van 
•Bordeaux, en werd onder 
de twaalf constitutionele bis
schoppen begrepen, welke 
4e nieuwe bisschoppelijke 
waardigheid vam Frmikryk j 

uitmaakte*). 'Na zijne'her
roeping , welke hem in naam 
des Pauses, de kardinaal CA-
PRARA , legaat in Fmnknijk-, 
vraagde, geweigerd te heb*-
ben, naar Jngoulême gezon
den , bleef bij aan zijne grond
beginselen gehecht, die &ij 
zelfs openlijk 'verklaarde in 
eenen Brief de-ii 4 Juntf j 
JSOê}, apm. dm ee?-w&a7'dir \ 
gen priester Byros," w<d 
hanomh van St. Bertmndi 
gerigt, aan wien hij de be
weegredenen zijner weiger 
ring mededeelde,- LACOMB» 
•had, ten opzigtc fcijner leeft-
•stellingen, verscheidene - vrij 
hevige geschillen met eenige 
leden zijner geestelijkheid? 
hij moest ook eenige. verne* 
dcringen verduren*'van'we-
ge de koninklijke familie-, 
die niet .dan met weerzin, 
op den. bisschoppelijken stoei 
eener stad, van ; welke een 
•der prinsen den naam draagt, 
eenen pceelaat 'kon zieaj die 
zijne gehcele toegenegenheid 
voor de omwenteling of voor 
•het keizerlijk bestuur behoui-
den had , en d i e , ' zijnen 
stand en -zelfs de gevoelens 
vergetende, waarmede .de 
Christenen aller landen he? 
•zield weteen,. de geyaaigen^ 
.schap van den lieiligen Ve
tter toejuichte, en in .een 
jnandemcni zeide, dat h«t 
.de mrtger Gods was', fïij 
was ook in het jlfisivëïdletf&tor 
wsoirdig, e» verjftaandc aijne 
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•geestelijkheid > wn den He
mel voor de terugkomst van 
BONAPARTE te danken. Deze 
prelaat overleed bijna plotse
ling dep 7 April 1623. 

[. LACOSIBE. —> Zie GUYON 
(JQANNA BOUVIER » R LA MOT 

.- LACONDAJUNE. -r-Zie CON-

DAMINE. t 

'...* I<AC0STE (EnAs)i een 
arts t . in 1740 te fflondgnac 
geboren, was tijdens de-om
wenteling , afgevaardigde bij' 
4e/ Nationale. • conventie vai* 
ffitinkrifh* In 1790 admi
nistrateur van Borüogm ge-, 
worden, werd hij-bij.de wet? 
gevende vergadering en; later 
bij • de' Conyentie,. waarin hij 
voor den dood van-LoDEWlJK 
XVI.» zonder beroeping en 
zonder uitstel stemde, als af
gevaardigde verkozen. Hij nam 
bestendig zijne plaats bij de 
partij van la Montagne, werd 
den 19 Junij 1794,-tot voor
zitter der vergadering be
noemd , en was steeds lid de? 
beruchte commissie van al-
gemeene veiligheid. In mis
sie naar het Noorden gezon
den, gedroeg hij zich aldaar 
vrij gematigd. Op den 9 
Thermidor verklaarde hij zich 
stQrk tegen ROBESPIKRRE y en 
deed op dezelfden dag tot 
fce,t besluit der vernietiging 
r a» de revolutipnnaw #eg4» 
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bawk. overgaan, welker- han» 
deling- enkel voor dq 'geval
len factie nog geducht was* 
Toen LECOIJWRE van frer-
sailles; de leden van het 
oude bestuur aanklaagde ,-
werd hij door LACOSTE he-
viglijk bestreden, die tetens? 
zijne in hechtenisneming 
vraagde. Den 28 Mei l79ü 
door Goüir aangeklaagd , als 
een der bewerkers van den 
opstand der eerste, dagen van 
prcfirial x "werd hij v op .zijne 
beurt in hechtenis genomen» 
Door. - de 'amnestie van JSru-
maire des vierden jaars,. aan 
de vrijheid" .teruggegeven, 
keerde* hij naar zijne geboor
teplaats tetug, vatte er zijne, 
geneeskundige werkzaamhe-t 
den „werder op , en overleed 
er in de vergetelheid in 1803. 

* LACOSÏE (PETRUS FRAJT-
CÏSCÜS) , priester en honorair 
kanonik, een beroemde na
tuurkundige, te jpiaisance, 
bij. Tbulou&e geboren , om
helsde den geestelijken staat, 
en was, gedurende verschei
den jaren hoogleeraay \n de, 
zedekunde te TouZou$e,jrn de 
natuurlijke historie (minera-* 
logié), bij de; centrale school 
van het dpp.t Puy-de-MmQ, 
en' in dezelfde wetenschap t 
bij de faculteit van Clertaonf-
Jftrrwd in Jlwergne. Het 
is in dit dep.*, dat hij zich 
pp de beoelsning dor aaM* 
beschrijvi»gï> der, jbergstaf* 
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kunde eri der lijilü^ripe'ïüs» 
toriéiri het algemeen toeleg
de. Hij beoefende en onder-; 
zocht- al de. deelen van dit 
gewest, over hetweïké hij ver
scheiden belangrijke werken 
hééft in het licht gegeven. 
Tijdens de Fransche ojmweri-
teHng, nam hij de burgerlij
ke constitutie der geestelijk
heid aan, zoo als zijne eerste 
werken "zulks getuigen, waar
van hiernevens dè lijst: 1.° 
Lettre etc. (Brief van den 
abt LACOSTE , van Plaisan-
ce, vikarisvanDalabde, aan 
eenen pastoor, die den bur
gerlijken eed niet heeft aan
genomen) , Ï 7 9 1 , in 8.va — 
2.° Méponseetc. {Antwoord 
op den brief van eenen niet 
beëedigden pastoor), 1791, 
in 8.vo '— 3.o Discours etc. 
(Verhandeling over deplig-
t'eri der' burgers omtrent hei 
vaderland), Toutouse ,1792, 
in 8.vó — 4.° Discours etc. 
(Redevoering voor een bur
gerlijk feest) i 1793 , in 8.vo 

— 5.° Discours etc. (Ver
handeling over de verplig-
ting\ welke de 'Franschen 
%ich , door het aannemen der 
•constitutie hébben opgelegd), 
Toulouse, 1795 , in 8,v° — 
6.° Discours etc, (Verhan
deling over de republikein-
eche deugden), Toulouse, 
1795 in 8.*o De val van 
het directorium, en de niéu
we orde van zaken, welke het 
consulaai van BONAPARTE me-

debragt, schenénr aah;dé rer 
publikeinsche denkbeelden 
van LACOSTE -eenè afleiding 
te geven, die/zich in hétverr ; 
volg énkel met wetenschap-
pelijike onderwerpen inliet; j 
en in" het licht gaf • — 7'.o ; 
Observations etc. (fVaarhë-
mingen betrekkelijk >.dén 
landbouw in de bergen der 
departementen van Auverg* 
ne), in 8.vo — 8.° Quelques 
etc. (Eenige 'waarnemingen 
betrekkelijk den landbouw in 
de bergen van het' départe
ment Pmj de Döme) ;.180ï, 
in 8.vo —. 9,o Discours etcl 
(Verhandeling over de vat- , 
baarheid der inwoners vart 
het departement Püy de Dö
me voor de wetenschappen),, . 
1801 j in 8.v° — 10.° Dis
cours etc- (Verhandeling 
over de voordeélen, welke 
uit debeoefening der natuur
lijke historie voortspruiten,' 
met aanteekeningen), 3 e uit
gave 1801, in 8 > — l l .ö 
Observations etc. (ïVaar-i 
nemingen-, over dèvuürspu-
wende bergen van Auyerg~ 
ne, gevolgd door aanteeke
ningen over verschillende on
derwerpen , en%.), 1802 , in' 
8.vo 2e uitgave , 1803. —12.° 
Lettre minèrdlogique -. etc: 
(Bergstof kundige en aard-
beschryvende brief, over de 
vuurspuwende bergen - van 
Auvergne, geschreven op <?e-
ne'reis, in J804 e» injSOd 
gedaan)', in 8.v°' -^ 13.9 
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Ifistoire etc. [Natuurlijke 
historie van Augvergne, en 
"dé aangrenzende gewesten), 
waartoe hij zelf de bouwstof
fen heeft verzameld, 3 dl.n 

in -8.v° LACÓSTE is den 18 
April 1826 overleden. 

„ * LkCKETELtE de Oude (?E-
TRTJS LODEWIJK) , een pubh-
tlisben. letterkundige, te Meta 
ijl .1751 geboren: bereidde 
zich onder het opzigt van zij
nen , vader, èerien beroemden 
advokaat dier stad , öm voor 
de balie te verschijnen. Hij 
begon zijne loopbaan met.rbëm' 
te Nancy, en kwam in 1778 
te Parijs, alwaar hij zich op, 
de lijst der advbkaten bij het 
parlement liet inschrijven,-
Weldra verbond hij zich mét 
dé berqemdstc mannen van 
dien tijd» en werkte mede aan 
de uitgave van het Grand 
Répertoire de Jurispruden-
ce} en van den Mercitre de 
France, Reeds in 1774 was, 
hij , door de * akademie van 
Mét», voor de over het vol
gende onderwerp gehoudene 
verhandeling: Deooraakendér 
misdaden aanwij%en, en de 
middelen aan de hand geven, 
cm. dezelve zeldzamer en min
der noodlottig te maken, be
kroond. Hij had in 1778 eene 
leerhandeling in het licht ge
geven over de menigvuldig
heid der wetten; in 1779. 
'Mélanges etc. (liegtsgeleer-

XIV. DEEL. 

de mengelingen of verschil
lende pleitgedingen,* vooraf' 
gegaan door eene proeve over 
de welsprekendheid, en ge
volgd door verschillende 
wijsgeerigeen regtsgeleerde 
stukken) in 8.™; in 1807 
herdrukt: de Proeve over de 
welsprekendheid, bevat j uist-
lieid en vruchtbaarheid in de 
inzigten en in de denkbeelden. 
Dit deel bevat zedebjke over
wegingen, over hel beroep van 
advokaat, en het tafereel, het
welk de schrijver van de con-

, sulterénd'e advokaten schetst, 
is 'op eene even zoo 'edele als 
krachtvolle wijze daargesteldV 
LACUETJEXJ.E , ontving in 17S1 
het, acoessit op den door de 
Franschc akademie voórge-
steldcn prijs, voorde Lofre
de van ÜMlfTE MAÜRE , 
hertog van Mohlansier; GA-
RAT had den prijs boven hejfn' 
behaald. In 17S4 , had hij' 
tot mededinger den al te be-
f uchtcn HOEESMÈRRE , toen
maals advokaat te Atreóht. 
de akademie van Metz had 
eenen prijs uitgelboi'dopeene 
Verhandeling, over het voor
oordeel der onteerende straf

fen. LACRETELLE , behaalde 
den eersten prijs; RoHESPI-
ERRE den tweeden. Het zon
derlinge hiervan i s , dat LA-
CREXEILE; die in den Mer-
cure met onpartijdigheid ver
slag gaf van het werk.van zij
nen mededinger', de Scho&ne 



••iè • v- &'*•<£ 

gèvöéléis van den. uitmun-
teiidèn jongeling zeer prees*' 
Men „ziel. VólgenS deze ont-
wikkeling der herten Van 
LACREtfetfcE.., bij zijne optre
ding .in de letterkundige we
reld, dat die jonge advokaat 
niet werkeloos bleef. In 1784 
deed hij 'daarenboven een j 
boekdeel in '8.vo in het licht 
yerschijnen., bevattende eenen 
jBriefover de-vergoedmg.-, die 
mm aan de onschuldig ge
oordeelde beschuldigden ver-
jpligi was., eene .Verhan
deling over hei -openbare 
ministerie., en overwegin
gen over de hervorming der 
criminele justitie'; en van 
1786 tot 1791, eene/wel-
spreekkunde, eene 7>ovenna-
tuurkunde en eene fiedeleer., 
uitmaken, 4 dl.» in 4J*>, én 
tot de Encyclopédie •métho-
dique 'behoorende. De schrij
ver • heeft -m <le drie eerste 
halve deelen de beide weten
schappen ver'eenigd, waarvan 

eene de beoefening der 
begaafdhéden van onzen geest 
i s ; de andere- de rigting ha-
rer werkingen tot de waar
heid ; de zedeleer vult de an
dere deelen, Het laatste is-
eene uitgebreide verzameling, 
van zedekundigc overwegin
gen en grondregels. De wei-
spreek- en bovennatuurkunde 
maken een 'bijzonder Woor
denboek uit-: de zedekunde 
een tweede-; de Overwegingen 
en grondregels vormen een 

derde onder den titel van 
j^óor'denboek der opvoeding 
hetwelk eindigt mei eene Ver* 
'handélüig btierde beoefening 
der%êd$unde. I n 1^87'we'rd 
LACiuEXEfcifi door het gouver
nement beroepen als lid eè--
ner commissie, belast, om de 
verbeteringen in het lijfstraf
felijk wetboek voor te berei~ 
den. Tijdens .de Fransché om
wenteling, welker grondbe
ginselen hij aankleefde, werd 
hij 'tot ^uppUantbij de al* 
gemeene staten, en later tot 
lid del' wetgevende vergade-;, 
ring .verkozen. Hij verdedig
de ide'constitutie van 1790, 
en wist te asidden der aïge-
meene verbittering,, gematigd
heid aan den dag te leggen. 
-Zich genoodzaakt ziende., óni 
zich na den 10 Augustus aan 
de openbare zaken te onttrek
ken., verliet hij zijne schuil
plaats eerst -na den 9 Ther-
midotu Dé stemmen der kie
zers 'benoemden 'hem tot lid 
van den'jury van het hóoger 
nationale hof, volgens de con
stitutie van 1795 •; hij Itwam 
vervolgens in het wetgevend 
ligchaam (1801). Gedurende 
dit onstuimige tijdvak stemde 
hij tegen de ontwerpen van 
het nieuwe bestuur. Onder 
'het keizerlijk bestuur verkreeg 
hij geenen post. 'Tijdens de 
vernietiging der geleerde ge
nootschappen,, was hij be
stemd , om inde Franscheaka-
•demie opgenomen te worden: 
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Jkort* na dedaarstelling van het 
instituut.* werd hij verkozen 

.omLAflARPE^evervaögen. Hij 
schreef alstoen eenige Haact-

• jptegende • Memorien, onder 
welke men diegene moet op
merken , welke hij voor den 

,prins van Cartgnan, uit het 
huis van Savooije ontwierp. 
Ook zette hij zijne wijsgeeri-

„.ge en letterkundige, studiën 
.voort, gedurende de omwen
teling ,,had hij slechts eene 
Verhandeling in het licht 

„gegeven over de instelling der 
jinanoie-bureaux, en-hetniit 
- van der weiver bestaan ,1789, 
in 8.v° ; over het stelsel des 
•bestuurs, 1797, in 8.™; o-
ver den J7 Brumaire, aan 
SIJEYSS en aan BONAPAR
TE, 7e jaar (1799); Beknojp-

Je. denkbeelden van een groot 
werkt over de noodzakelijk

heid en de voordeelen van 
Jiet onderwijs , 1801 , in8 . v 0 

LACREXELIE gaf yan 1802 tot • 
4807 in het -licht zijne t)ew-
vresdiverses, die zoipsgee-
rige en letterkundige men
gelingen zijn, 3 dhn.in8.vo, 
en zijne Oeuvres Judiciaires, 
2 dl.» in 8.™ .Behalve.de ivceds 
door den schrijver inhetlieht 

„gegeven, werkpn, bevatten de
ze vijf bqekdeelen, verschei- ! 
den belangrijke Verlmndelin-

gen. Onder de restauratie 
werd LACRETEMJE «en staat
kundig schrijver. In 1817 
verhond hij zich met de schrij-
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vers der Mtn&rva 5 en plaat
ste in dit'tijdschrift, «enige 
in den geest zijner welbeken
de grondbeginselen van oppo-
sitie geschreven artikels. Tij
dens de uitvaardiging der eer
ste censuur-wet op de tijd
schriften , dacht LACRETEUE 
er de bepalingen van te ont
duiken , door boekvcrkooper 
te worden; hij gaf bij ver
schillende gelegenhoden staat? 
kundige brochures in het 

_J|icht, die werkelijk een \er-
, volg der Minerva waren. Hij 
werd om deze inbreuk op de 
wet voor de regtbank'van cor-

.jrectionnele policiegedaagden 
tot eene gevangenisstraf van 
drie maanden veroordeeld, 
welke de koninklijke welwil-

, lendhèid ,, hem wel heeft 
willen kwijtschelden. LAQRE-
ÏEHJS gaf in 1817 JFrag-
mens etc, [Staat- en letter-

• kundige fragmenten), 2 d].n 

•in 8.vo in het' licht, -een .ta
fereel van het vertegenwoor

digend stelsel, fragmenten op 
„ de monarchie van JLODEWIJK' 
, %ïf. -, staat- en letterkundige 
denkbeelden, enz. bevatten
de ; in 1819. Des .partis etc.' 
(Over sde partyen en de/ac
tiën -en over de moogenaam-

. de hedendaagsehe aristocra-
.tóe),«in 8.v<> in 1820, Pa-
jiorama, jn 8'.v0 Hij hield 
zich bezig met de herzie-

. ning zjjner werken , ,en met 
de bezo-rgiiag -éener volledige 

2 . 
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" uitgave derzelvë, toen .'hij te . 
Parijs, den 5September 1824 • 
'overleed. ' Deze verzameling [ 

"was in 1823 begonnen; en ér 
"zijn*6 dLn 'in 8.vo van iri'hét 
licht verschenen.- Tengevol
ge van' den; dood des schrij
vers geschort, .moet dezelve 
uit 14 tot'15Heelen"bestaan., 
en wordt veryolgd . door de 
heeren SAUINEER', <Ien zoon., 
voormalig prefekt, en «F. M. 
BERTON advokaat in den raad 

' des konings, neven van LACRE-
ÏEÊIE , erfgenamen zijner pa
pieren. 

LACROÏX. —'ZïeCROix-DU-
MAINE, NICOUE en PEÏITS, 

LACROÏX (CLAUDIÜS), te 
Saint-Andrè^ een dorp tus-
schen Serve en Dalem, 'in ' 
de Belgische provincie Luik,, 
in 1652 'geboren;, werd in 
1673 Jesuit, onderwees de 
zedelijke godgeleerdheid-, te 
Keulen, en te Munster, en 
overleed te Keulen., den 1 
Junij 1714. Men heeft van 
hem een Commentarium op 
de zedelijke godgeleerdheid 
van BUSEMBAÜM, Keulen, 
1719, 2 dl.n in fol. LACROÏX 
leverde in het geheel in zijn 
Cominentarium, den tekst 
van BUSEMBAÜM;, om denzeï-
ven in den waren zin der be
sluiten te verklaren en te be
palen : waarin, indien hij on
gelijk hééft gehad ,-de bijten
de hekelaars, die hem met 

• smaad woorden èn hatelijke be« 
\ schuldigingen overladen heb- ' 
•ben, even-zoo min vrij van 

'verwijtingen zijn;- (Zie BU
SEMBAÜM., ESCOBAR , PASCAI)* 

"Pater FRIÏTC-ÏSCUS 'ANTONIUS 
'ZACCARÏA heeft verscheiden 
gevoelens der beide Jesuiten 

• geregtvamidigd, die CbJrccfA 
'en PATÜZZI, met'bitterheid ) 
gehekeld hadden: en hei is ze
iker, dat indien men de mees
te der uitspraken,.welke ori-

• geregeld schijnen, tot hetjuis-
te , door de schrijvers'vooron
derstelde geval bepaalt, men 
bijna altijd datgene zal zien 
verdwijnen, wat zïj'ongerijmds 
schijnen aan te bieden. Het 
is daarenboven evenzeer waar, 

' dat al deze gevoelens vóór de 
'Jesuiten onderwezen waren, 
die dezelve slechts aangëno-

'men en herhaald " hebben. 
(Zie MOTA).. De uitgave , die ^ 
menzqgt in 1757,- te Keu-
ien geschied te zijn, is valsch. 

"Dezelve bestaat uit eenen 
' nieuwen titeL, en .een nieuw 
"ïnhoudsregister bij de óudé 
uitgave, gevoegd. •' , 

* LACROÏX (J. P. DE) , m 
1754 te Pmit-Judémer, uit 

"eene burgerlijke familie ge
boren, begaf zich, nog «eer 
jong zijnde, onder de oude 
gendarmerie van Frankrijk. 
Na i de ontbinding van dat 
-corps., werd hij advokaat, 
en oefende «ijn. beroep te 
Jnet uit. 'Toen de omwen-
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teling .losbarstte, .omhelsde hij. 
de grondbeginselen derzelve, 
met geestdrift*. Jn 1791 tot. 
procureur - generaal-syndieus 
van het dep.? JEure benoemd„,', 
werdT hij in het volgende jaar 
door dat departement, tot de 
wetgevende vergadering afge
vaardigd.. Een schoon spreek
talen t,, een bevallig gelaat,, 
eene e$.ele gestalte,.eenigver-' 
stand, eene , vurige verbeel
dingskracht, en vrij goede 
manieren, deden hgmbij de 
vijanden der monarchie op' 
prijs stellen., Yan'toen. af 
zag men' hem* slechts zelden 
eenige maat in acht nemen,, 
en de ministers, de veldhee-
ren» de. uitgewekenen,, de 
koninklijke wacht werden, 
beurtelings'het voorwerp zij
lier aanklagten en* zijner, sma
delijke verwijtihgen. De pries
ters vobral waren het voor
werp der vervolgingen van: 
LACROIX, die zijnen haat zelfs 
tot den vorst uitstrekkende, 
LoDfcwiJK X"VL beschuldig
de ̂  van door zijne weigering,, 
om de besluiten, betrekkelijk 
de geestelijkheid te bekrach
tigen , de oorzaak der onlus
ten te zijn,. die Frankrijk 
beroerden.. Bij deze gelegen
heid, liet hij gedurende de 
zitting den minister van bin-
nenlandsche zaken voor de 
balie dagen, ten einde er zijn 
gedrag te verantwoorden ; ten 
gevolge dezer revolutiorinai-

re- voordragteri,,, waren de 
ministers van oorlog en-- van 
buitenlaridsoKe 'zaken,.* ook 
vérpligt om. te verschijnen,. 
en zich van de feeschuïïigin-
ge» vrij te pleiten, welke hij 
tegen hen had ingebragt. Den 
20 Junij 1792 „ zag men hem 
ook vragen,,dat de.maire, en 
de munieipaliteit voor de ver
gadering werden geroepen , 
om verslag te geven van het-
gene, wat. er in Parijs voor-. 
vielj. maar weinige dagen 
daarna bragt hij xcïf de ont
heffing der afzetting van PÉ— 

weeg ,, door liet' de-

B 3 

ïioff te 
partement, ten gevolge dezer 
zelfde zaak, uitgesproken.. Q'f-
schoon hij ook veel haat je
gens den. Heer LA 1?AYE.TIE 
had aan de» dag gelegd y. dien 
hij nog, al te gematigd vond,, 
stemde hij er echter den 8-, 
Augustus 17.92, tegen, dat' 
hij in. staat van. beschuldiging 
zou worden gesteld». Den 10. 
Augustus" deed hij, zich door 
nieuwe gewelddadigheden on
derscheiden, en deed tot de 
oprigting, van eenen krijgsraad 
besluiten ,oia zonder de plaats 
te verlaten,, de Zwitsers te 
vonnisen, bij den aanval der 
Tmierwn gevangen-genomen» 
Den 19 Augustus werd hij 
tot voorzitter der wetgeven
de vergadering benoemd* In 
September desxelfden jaars 
tot de nationale conventie 
herkozen, stemde hij er voor 



• r-rr^T Tr-Wfflignir̂ _~ 

22; 
lu-j^Gi: 

den dood va» den öngelukkj-
gèn EODBWÏJK XVÏ., zonder 
appel en zonder uitstel; werd 
hij tot drio malen' mei BAN
TON'met zendingen haat Bel
gië belast > en k-wam weder 
in de conventie , na zijne be
zittingen , die, alvorens hij 
de staatkundige lcfapbaan in
trad zeer gering waren, aan
merkelijk vermeerderd te heb-
Ken. 'Door de afgevaardigden 
van Gironde eii de regteï zij
de 'veracht, werd LACROIX 
Kcviglijk door hen beschul
digd , over zijn gedrag in Bel
gië , en zijne' betrekkingen 
. niet BMÏOURIEZ ; maar de 
partij' la Montagne hand
haafde hem met nadruk, 
Ben 27 Mei 1793 ham hij 
levendig de verdediging 'op 
zich van ROBESPIERRE , BAN-
I W en MARAT, door de reg
ierzij de beschuldigd van de 
aanhitsers der zamenzwering 
van den 10 Maart, en der 
onlusten te zijn, welke nog 
op dien oogenblik Parijs in 
verwarring bragten. Zes da-
#en daarna liet hij een revo-
lutionnair leger van" zes dui
zend xnan op de been bren
gen. Maar, daar de factie 
van ROBESPIERRE , op hare 
beurt die der Cordeliers wil
de ten onder brengen, tot 
welke LACROIX behoorde, 
zoo vernieuwde zij tegen hem, 
de door de Girondijnen aan
gehaalde beschuldigingen. LA-
aioix zegevierde een tweede 

j maal déh"28'Jrüanrg ?1794.' 
en daar hij waande voortaan' 
niets meer te vreezen te heb
ben , gaf hij zich aan eene 
gerustheid over, die niets 
minder dan gegrond was. In 
de naauwste vrièndschaps-. 
verbindtenis met BANTON ; 
zijnen ambtgenoot, • hielden 
zij zich té zamen met niet* 
anders bezig, dan met het 
spel' en hunne vermaken, 
terwijl de haat en de héersch-
zucht van ROBESPIERRE steeds 
waakten, om zijne vijanden 
te doen vallen. '• Zij werden 
te zamen in hechtenis geno
men, in' de gevangenis van 
liet iuA-emböurg gebragt", én 
met • BES^IOUMNS , HÉRAUtr 
DE SECHEELES enz., ter dood 
veroordeeld. LACROIX! werd 
den 8 April 1794 geëxecu
teerd. Men verhaalt, dat hij 
gedurende zijne gevangen
schap zich met zijnen vriend, 
over het hen wachtende lot 
vrij luchtig onderhield, en ' 
dat zij elkander vraagden ,-
welke grijnzing . zij zouden 
maken, wanneer hét natio
nale scheermes hun hot woord 
afsnijden zoude. Bczer koel
bloedigheid Tolgde hen tot 
aan den voet der reglbank, 
alwaar zij zich vermaakten, 
öm den regters en gezwore
nen, balletjes van broodkruim 
in het aangezigt te werpen. 
Eene verschrikkelijke 'gela
tenheid , die enkel het verre
gaande hunner bedorvenheid 
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kan doen begrijpen» Hij was 
de eerste, die het gevoelen 
der verschillende leden, door 
de» naam van colé gauche 
en cöté drcit {regier en lin-
keraijde) onderscheidde. 

- * LACROIX. DE CojfSTAïtX 
(KAKEL DE) , . den 14 April 
1754, te Givryt in Cham
pagne geboren, was vóór de 
JYansehe omwenteling,. chef 
•de bureau, bij .het. .algemeen 
tegenboek der, geldnuiddelen 
onder TURGOT,. waarbij hij 
zich vier jaren ophield. In 
1792 dopr'het dep.* van Mar-
pie tot afgevaardigde bij de 
.conventie benoemd,, stemde 
-hij in dezelve voor den 'dood 
van LODEWIJK: XVI., zojrider 
•appel en zonder uitstel» Voor 
-en na den 9 .The'rmidor 
werd hij met verscheiden ge
zantschappen in de departe
menten belast, In 1794 naar 
•de departementen der Ar
dennes en Meuvthe gezonden, 
noodzaakte -hij • door een be-
.sïuit, 'al de priesters, om 
.zich naar de hoofdplaats van 
hun distrikt te begeven -t om 
aldaar onder het striktste op-
zigt der révolutionnaixe com-
anissien te worden geteld. We
der in de conventie gekomen, 

-verzette hij er zich tegen, 
dat de- goederen der gedu-
w»de het schrikbewiod ver
oordeelden aan hunne bloed
verwanten zouden worden te

ruggegeven. In 1795 werdluj 
naar het. departement V-Oise' 
gezonden, gaf zich aldaar a&@ 
ergerlijke razernijen4 over, 
voornamelijk te Ly,cienne, in 
het huis > hetwelk der gravin 
van 1ÏA.KB.Y had toebehoord, • 
onder andere vermaken, nam 
hij er dat > van met sabelhou
wen ,* al. de portretten der 
koningen van Frankrijk te 
vernielen. LACUOIX werd na 
den 1? Vendèmiaire (5 Ofc-
tober 179.5) lid \ran den raad 
der ouden. Jtyen 27 derzelfr 
de maand, werd hij tot het 
ministerie van buitenlandsche 
•zaken' beroepen, en in die 
hoedanigheid had.hij de onber 
schaamdheid van twee vreem^ 
•de gezanten, tot de plegtig-
heid der verjaring van den 
marteldood van den ongeluk-
kigen LODEWIJK XVI. uitte-
•noodigen. Zijne onervaren
heid viel des te .meer in het 
oog, daar. hij der» heer DE 
ÏAttEYiUfT» tqt, opvolger had. 
Den 16 Julij .1797 werd hij 
in zijne ministeriele bedie
ning vervingen, en als afge
vaardigde naar Holland ge-
aonden, alwaar hij de de
mocratische omwenteling, die 
in dat land, in 1798.plaats 
had, bevorderde. Dopr de 
consuls, na den \&]ïry,mai~ 
re, tot de prefecture van 
het Dep.t fifonden der ffliöne 

-beroepen , zette hij zijn be* 
stuur luister hij,, doojc dte 
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sbhoóne gedenkstukken, wel
ke' hij te Marseille deed op-
rigteïi, en ging van daar tot 

„ dé prefecture der '>Gironde 
over. Ilij overleed te Bor
deaux , in de eerste dagen 
van-November 1805'. 

•"•* 'LACROSSE (JOANNES BAP-
TISTA "RAIMIWDUS , vrijheer 
ÖE) , schout-bij-nacht, werd 
•den 5-September .1760 , te 
'Mèilhan, in hel Er. Dep.t 
Lot-et - Garonne, uit eene 
•der aanzienlijkste familien 
vim Guycnne geboren: zijn 
vader was luitenant der maar
schalken van Frankrijkeoor 
dat gewest. Na met roem 
zijne sludien in het collegie 
tan Juilly volbragt te heb
ben , begaf • hij zich in dch 
•ouderdom van 18 jaren, on
der de koninklijke marine 
Tan Frankrijk, als eenvou
dige garde op het schip la 
Friponne, en maakte den 
•schitterenden togt naar^wze-
Hka mede'. Na op dit fre
gat bij twee gevechten tegen 
•twee Engelsche schepen, die 
bezweken en veroverd wer
den , tegenwoordig te zijn ge
weest, ging hij aan boord 
van het schip üJrgonaute, 
waarop hij andermaal in de 
golf van Gascogne streed ; hij 
was scheeps-vaandrig op het , 
fregat la Cléopdtre, aan hét 
smaldeèl van SÜFFREN ver
bonden , die ten gevolge van 
eenen geduchten slag, de 

'stads:Gondeloür; "toenmaals 
te land* en ter zee. belegerd', • 
bevrijdde. Gedurende den 
vrede maakte, LACROSSE ver- -
scheidene'. togten, en was aan • 
verscheiden afgelegene stand
punten verbonden (1783 —• 
1789). Toen de' omwente
ling uitbarstte,, volgdo hij het 
•voorbeeld niet van de meeste 
'officieren der marine, welke 
uitweken; maar onder het 
schrikbewind 'werd hij ge
kerkerd, en ontsnapte slechts 
als door een .wonder aan het 
schavot,'" op hetwelk zoo vele 
•beroemde .officieren, als de 
KERSABTTS, de ESÏAING-'S enz. 
sneefden. Het directorium 
gaf'hem aan zijnen post te
rug: hij.was divisie-chef, in 
den beroemden en.ongeluk-
kigen " togt 'naar Ierland, 
onder aanvoering van MORARD 
DE GAI-LES en IIOCHE. Het 
is op de terugkomst van de
zen togt, dat hij óp het schip 
les droits de VJiomme, een 
-der roemrijkste gevechten van 
den laatsten oorlog leverde: 
de Engeischen zelfs huldigden 
de beradenheid en het beleid 

-van LACROSSE : Frankrijk had 
-het verlies van dat schip te-

- betreuren > maar het was te 
midden eener gebeurtenis, 
die der verdienste des over
wonnenen nog meer luister 

-bijzette. Tot schout-bij-naeHt > 
- benoemd, had LACROSSE .eene 
-soort van beleg te verduren 
in de haven van la ffogtte, 
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mei Ae'jlotille; waarover hij 
het. bevel voerde > en die 
door de Engelsehen gebom
bardeerd werd. Toen men 
zich voor het eerst op eene 
ernstige wijze met eene lan
ding in Engeland bezig 
•hield; viel hem de post van 
algemeen inspecteur der kuns
ten van C/ierburg tot ont
werpen ten deel, 'Doqh de 
oorlogsbewegingen ,t welke 
men toenmaals aan- den dag 

-legde,, hadden 'geen. ander 
•doel, dan om de aandacht, 
van den togt naar .Egypte 

-aftetrekken, dien men met' 
, ijver voorbereidde. Toen la
ster de vloot,. onder bevel 
van den., admiraal BnuEix,in 
zee stak, werd de schout-bij
nacht LACROSSE belast, om 

: naar Madrid te gaan, ,ten 
-einde het spaahsche kabinet 
te bewegen, zijne smaldeelen 
Carthagena en Cadix te 

-doen verlaten, en dezelve 
met de fransche vloot te. doen 
vereenigen: • hij slaagde in 
deze zending. Na den vre
de van Amiem, benoemde 

-het bestuur hem tot kapi-
tèin^géneraal van Guadalou-
jpe, en gedurende tweejaren 
hield LACROSSE zijn verblijf 
in deze volkplanting. Bij i 
zijne terugkomst was het hem < 
onbekend , dat de vrede we- | 
der verbroken was, waarom•• 

- hij de Ingelsche schepen ook 
ai'et termeed: door eenige 

B 

achtervolgd, • ontsnapte hij 
dezelve, en zelfs'gelukte het 
hem, ,zich van eene korvet 
meester te maken, welke hij 
in eene spaansche haven deed 
binnen loopen. Bij zijpe ter 
rugkomst in Frankrijk, tot 
zecprefectyan Havre, daar
na tot directeur-rgeneraal der 
.wapening, en tot onderbe-
.velhebber der vloot, voor 
.eene landing in Engeland 
bestemd , benoemd , kweet 
.hij zich van dien pligt met 
eenen ijver, diejia.den dood 
.van BRUEIX , met den bevel-
hebberspost beloond werd. 
Hij had de Schepen reeds 
voor den brand behoed, wel
ke de Engelschen op dezelve 
met hunne beruchte cataina' 
rans hadden getracht te ont

steken; hij verdedigde zich 
tegen de nieuwe aanvallen 

.der Engelschen; tot dat hij 
als zee-prefekt' naar. Moc7ie~ 

fort werd gezonden. Dit 
was zijn laatste post; de res
tauratie gaf hem geene be-

-diening, en in 1816 werd hij 
.op pensioen gesteld. Hij is 
„den 10 September 1829 over
leden, Hij was ontegenspre
kelijk een der beroemdste 

JTransche zeehelden. 

LACROZE.-— Zie CROZE. 

1 LACTANTUIS (LüCIDS CoE-
Hirs FIRMIANÜS), een rede-

, naar en verdediger der kerk;, 
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studeerde onder ARNOBIUS, 
te Sioa in Jfrihaj Men 
kent noch zijn land, -noch 
zijne familie. Bijna al de 
geschiedschrijvers maken van 
hem eenen Afrikaner; maar 
pater FRANCESCHINI , een 
karmeliet, beweert, dat hij 
van Fermo -was, en zijne 
•redenen zijn zeer gegrond. 
Zijne > welsprekendheid - ver
wierf hem 'zulk eenen groo-
'ten roem, dat DIOULETIANÜS 
hem in het jaar 290 te I\ft-
comediê', alwaar hij zijnen 
zetel gevestigd hield, liet ko-
•men, en hem aanspoorde om 
er deLatijnsche redeneerkun-
• de-te onderwijzen; maar hij 
had aldaar weinig leerlingen, 
-wijl men er meer Grieksch 
•dan Latijn sprak. Daar zag 
hij in het jaar 3,03 na J. C. 
die verschrikkelijke vervolging 
tegen de Christenen begin-

-nen; en, indien hij toen
maals- zelf iiog niet der leer 
van het Evangelie toegedaan 

-was (hetwelk men niet kan 
beslissen, wijl men:niets ze
kers omtrent het tijdstip zij-

-ner bekeering heeft) vond zij
ne menschlievendheid hem 
ten minste gevoelig voor de 
rampen,.welke hij den Chris
tenen zag verduren. Zijne 
d«ugd en zijne verdiensten 
maakten hem zoo beroemd, 

'dat KoKsTAJTTUNhemin^»/-
liê deed komen en hem in 

-317 de opvoeding van zijnen 
zoon CRISPUS toevertrouwde. 

H LAPTANTIUS werd daardoor 
nog des te zediger • hij leefde 
in de armoede en in de eenzaam
heid , te midden des overyloeds 
en van het gewoel des hofs. 
Hij ontving de geschenken des 
keizers, enkel om dezelve aan 
de armen uit te deelen. De
ze groo te man overleed hoog 
•bejaard', te Trier in 325 of 
328. De slijl van CICKRO was 
het voorbeeld van den zijnen 
geweest; dezelfde zuiverheid, 
dezelfde duidelijkheid, het
zelfde edele,. dezelfde sier
lijkheid. Hij • werd daarom 
de Christelijke CICERO gc~ 
noemd. Onder de werken, 
waarmede hij de nakomeling
schap verrijkt heeft, zijn de 
beroemdste: Ifl Divznarum 
instifutionum lib» VII. De 
schrijver verheft in hetzelve 
het Christendom op de bouw
vallen der afgoderij; maar hij 
wedefclogt vcël gelukkiger de 
hersenschimmen van het hei
dendom , dan hij de waarheden 
der-Christelijke godsdienst ont-
-wikk-elt. Hij bebjandell de god
geleerdheid op eene al te wijs-
geerige wijze; met al te wei
nig naaüwkeurigheid spreekt 
hij over de geheimen {myste
riën).' Het schijnt .echter, 
dat pater PÉïAtf en anderen, 
eenige zijner uitdrukkingen al 
te streng beoordeeld hebben, 
zonder in aanmerking te ne
men , da^ in <lien tijd de the
ologische taal- nog niet be
paald was, niettegenstaande 
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het'geloof zeker eii bestendig 
^v'as, Hen gematigder criticus 
heeft er op de yolgende wijze 
óver gesproken: » Verschei
den' al te gestrenge oensors , 
hebben 'er een aantal god-' 
geleefde dwalingen in aan-
geteekend; maar de meeste 
zijn slechts onnaauwkeurige 
spreekwijzen , en die, wan
neer men dezelve niet ten 
strengste neerht, Tooi* 'eene 
regtzinriige verklaring vatbaar 
zijn. Men moet' zich herin
neren, dat deze schrijver geeri 
godgeleerde, maar een rede
naar was; dat hij de Chris
telijke leer niet lang beoefend 
had, maar dat hij de oude 
wijsbegeerte zeer goed mees
ter was. Ofschoon hij niet 
genoegzaam onderwezen was, 
öm met naauwkeurigheid al 
de leerstellingen • van het 
Christendom te verklaren, 
heeft hij echter aan de gods
dienst, eene wezenlijke dienst 
bewezen , door de dwalingen, 
de ongerijmdheden, én de te
genspraken der wijsgeeren, ift 
het heldere daglicht te plaat

een."- Onder den titel van 
Institutionum epitome, is er 
eene verkorte uitgave van dit 
werk in het licht versche
nen. — IfiJDe Moriihis fèr-
secutorum, voor de eerste 
maal door BAIUZIÜS in het 
licht gegeven, volgens een 
handschrift in de abdij van 
'Moissac, in! Quercy, ge
vonden, en in 1693, te U-

' trecht, in'ë.vo herdrukt (zie 
BAUIDRI en JToucAtTfcT — 
NICOLAAS —) . Men heeft er 
eene verhandeling- van DOD-
VfEt, Jfe rij)d strigw,'die 
buitengemeen dor is, > bijge^ 
voegd, doch met vermaak 
ontwaart 'men bij deze vér
handeling , de voorrede van 
pater ïUÏNARb, adJctamarj 
tyrtan, die op eene meester
lijke wijze eene' andere ver
handeling Bepaucitatemar-
tyrum, van dien Engelschman 
wederlegt." Dorh'.iB.NóuRfiT, 
ongetAvijl'eld door de voorna
men , Lucïus CiEiiUs,- bedro
gen, heeft beweerd, dat dit 
werk van eenen zekeren Lu? 
Cius CjEClMüs was^ die, vol
gens hem, in het begin der 
vierde eeuw leefde : maar hij 
is door bekwame critici vre-
derlegd. Dit boek wordt door 
den heiligen HIERÓNÏMUS-, in 
de catalogus der werken 'vari 
LACÏA^IIUS aangehaald. Het 
doel van LACÏANTIUS was, 
om te bewijzen, dat de kei
zers , die de Christenen ver
volgd hebben', bijna altijd op 
eene ellendige wijze om het 
leven zijn gekomen.' Bit wérk, 
geschikt om diepen en ver-
troostenden indruk op de ge-
loovigen te maken, zou lig-
telijk 'kunnen vermeerderd 
worden, 'door bijvoegsels, 
welke de geschiedenis aller 
eeuwen-opleveren. Het heeft 
blijkbare overeenkomst met 
de verhandeling Mn. HENDRIK 
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SPEMïANi over het noodlot
tige der -heiligsckendingen. 
—3;S>J)e Opificio Bei , waar
in hij de Voorzienigheid be
wijst; door de uitmuntend
heid van haar voornaamste 
werk, door de overeenstem
ming , die in al de deelen 
van hetmenschelijfceligchaam 
doorstraalt} en door de ver
hevene, hoedanigheden zijner 
ziel. —• 4.o. Me tra- Bei. 
Deze , schriften werden in 
1465, in het klooster Su-
blac, in fol. gezamenlijk ge
drukt. Dit is het eerste boek, 
dat in Italië', met een jaar-
merk gedrukt is; het is 
.vervolgens verscheiden ma
len, afzonderlijk of gezamen
lijk gedrukt. De naauwkeu-
rjgste uitgave is- dié van pater 
JFRANCISCÜS XAVJERIUS FHAN-
CESCHINI, een karmeliet, Jto-
me, 1754 T - 1760/10 dl,» 
in-8 . v o , met verhandelingen 
vol omdcelkunde en schran
der vernuft. [Men schrijft 
aan LACTAKTII/S een dichtstuk 
toe, getiteld: Symposium, 
$ive, centum epigrammaia 
tristicha oenigmatica etc., 
hetwelk HEUSIAÏW in 1722 te 
ffanover,'m 8.vo heeft la
ten drukken. Nog houdt men 
hem voor den schrijver van 
een ander dichtstuk, Phe-
nioc genaamd, en van ver
scheiden andere werken, die 
verloren zijn geraakt]. 

•LACY (don LODKWIJK) , J 

B een Spaansch veldheer , de» 
11 Januarij 1 7 7 5 * ^ Sint-
liqcïnts, bij Gibraltar»gebo
ren ; sproot uit eene Iersche 
familie, die haren oorsprong 
ontleende van eenen'hertog 
yan Normandijë',. waarvan 
een der voorouders zijnen 
bloedverwant, i WILLEM den 
Veroveraar, op zijnen togl 
naar Engeland vergezeld had-
Zijn vader, PATRICIUS LA er,. 
was majoor,bij het infante
rie - regiment van . Ültohië; 
maar. hij overleed alvorens 
de opvoeding Yan zijnen zoon 
te hebben kunnen .bezorgen.. 
Nadat zijne moeder hertrouwd 

I
was, en haren tweeden echt
genoot verloren had, kwam 
zij zich bij hare broeders 
voegen, die officieren' in het 
infanterie-regimentvan Brus
sel waren. De jonge LACT» 
die toenmaals pas 9 jaren 
pud w;as, begaf 'zich onder 
dat corps in hoedanigheid van 

I kadet, volgde hetzelve naar 
Puerto-Jtioco, en kwam met 
hetzelve in Spanje terug. 
Ondanks zijne jeugdige jaren, 
toonde LACHT zoo vele ge
schiktheid voor den door lieni 
omhelsden stand, dat hij x 

na al de mindere graden te 
zijn doorgeloopen, in 1794 
tot den rang van kapitein'be
vorderd was. In'den oorlog 
tegen deFransche republiek, 
onderscheidde' hij zich in on
derscheiden gewigtige aange
legenheden door zijnen moed. 
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Ka den vrede gin» liij scheep 
'naar' de Kanarische eilan
den-' (31 December 1798). 

"De kapitein-generaal, die o-
•-vér' deze • eilanden het bevel 
"voerde, -had eenige geschillen , 
'met JJXCX , ten gevolge van 
'welke deze laatste naar het 
eiland Fero werd verbannen: 
'door deze onregtvaardigheid ; 
'verontwaardigd,-schreef deze ' 
•onstuimige 'officier hem be- ; 
•leèdigeride brieyéhi 'Toor de- j 
•ze inbreuk op de krijgstucht, j 
•dié de doodstraf,na zich sleep- ; 
i e , voor eenen krijgsraad ge- ; 
voerd", werd hij slechts tot ' 

• de • gevangenisstraf • van een 
jaar veroordeeld^ wijl zijne 
regters, die hem wilden red
den-, verklaarden, dat ér bij 

"hem gecstverbijstering be-
"stond. '-Na zijne vrijheid te
rug bekomen te" hebben, werd 
LACY naar Cadix gezonden, 
-alwaar hij zijn ontslag ont-
'ving. Tijdens den oorlog te
gen Portugal i 'vraagde hij , 

• om in 'hoedanigheid van een7 
voudig grenadier den veld-
togt mede te maken; hij ton 
zulks niet verkrijgen. Hij be
sloot alstoen, om zich naar 
Frankrijk te begeven, ten 
einde er dienst te zoeken. 
Tan Cadix vertrok hij te 
voet naar Boulogne-Sur-mer, 
alwaar hij als eenvoudig sol
daat, bij het 6.e regiment 

iigte infanterie dienst nam : 
liegen en twintig dagen , na 
-jsijne inlijving bij' dat corps, 

-was hij reeds sergeant; maar 
weldra ontving hij het .bre-' 
vet van kapitein-adj udant-ma-
joor, bij het'Iersche. legioen, 
dat te Morlaioc gevormd werd: 
•hij werd later bevelhebber van 
een bataillon van dat regi
ment, en belast", om hetzel
ve naar Spanje te vervoeren. 
LACY beminde zijn land; niet 
dan met een smartgevoel kon 
hij de ontwerpen van over-

'weldiging van BONAPART» 
aanzien;-ook vormde hij het 

* ontwerp, om zich met 'de 
vrienden der Spaansc'he:'on
afhankelijkheid' te vereeni-
gen. Aan' het hoofd 'zijner 
legerschaar te Madrid aan
gekomen , verliet hij dadelijk 
•het Fransche legér, en begaf < 
zich naar Sevitte, alwaar zich 
de. opperste junta bevond, 

• die hem tot luitenant - colo-
nel, en, onder de bevelen 
van den generaal CUESTA , tot 
bevelhebber van het bataillon 
van Ledesma benoemde. Het 
is met dit corps, dat hij te JKO-
grono, bij den terugtogt van 
de JSbro, én te Chw.dala?c-
ara streed. Zijne dapperheid 
•verwierf hem den rang van 
kolonel, met het bevelhebber
schap van het regiment in
fanterie van Burgos; hij ging 
voort met zich door zijne dap-
pefheid té onderscheiden, en 
verdedigde alstoen met zijne 
•soldaten, verscheiden door-
-togten -van de Sierra-Mo-
rena. Tot brigadier benoemd, 
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voerde- hij het bevel nver de 
•divisie dèr voorhoede, en vocht 
jjiet onverschrokkenheid' te 
Ctiesta della Rcynct, Ie A-
panjuex, te Almonacid, te 
Ocatia, te Despena Perros. 

-Ondanks hunne dapperheid, 
ondervonden de Spanjaards 
tegenspoeden, en zagen zij 
zich- genoodzaakt om te rug 
te "wijken: LACY geleidde zijne 
troepen naar, Cadix^ alwaar 
hij achtereenvolgend werd be-
ïioemd tot onder-inspecteur 
der infanterie, majoor-gene
raal, veld-maarschalk,. chef 
van den staf, en algemeen 
bevelhebber van het eiland 
-£con. Na de verschillende 
uitvallen, welke deSpanjaards 
van daar deden, aangevoerd, 
en .(den 5 Mei 1811), met 
heldenmoed te CMdana ge
streden te hebben, vertrouw
de men hem het opperbevel 
Van KafaloiiiU toe. ilij ver
trok oogenblikkelijk naar dat 
gewest, in hetwelke hij eerst 
aankwam, toen Tarragona 
juist bezweken was. Ilij stel
de zich niettemin, aan het 
•Hoofd van het overschot der 
Spaansche legerbenden , waar
aan hij den verslagen moed 
weder opwekte; in korten tijd 
gelukte- het hem, het getal 
zjjner soldaten ie vermeerde-
Ten., en ofschoon dit gewest 
door üegevierende troepen be-
*et was, 'beproefde hij ech-
4er, -om tegen dezelve, te wor
stelen, in het tijÖVerkop 

van 20 maandenj. leverde, hij 
.meer dan 80, zoo byzondere ' 
als algemeene gevechten. In 
1812 werd hij tot luitenant-
generaal i bevelhebber van het 
leger van Gallicië, en ka
pitein-generaal van dat ge
west benoemd.; JDeze officier 
Jiad veel bijgedragen tot het 
herstel van den troon van FüR- \ 
DIÜTAITD VII.. Tijdens de re
stauratie (1813), verloor ,hjj 
echter zijn bevelhebberschap. 
Hij begaf zich naar Vinaroz,, 
in het koningrijk falencict. 
liet was' in deze afzondering, 
.dat de ontevredenheid hem 
tot ecnen muiter maakte. .In 
overeenstemming met eenige 
zijner oude spitsbroeders, had 
hij het ontwerp gevormd, om 
de constitutie van 1812, die 
der Cortes genaamd, te her
stellen. Deze. zamenspanning 
stond, op het punt van. ten 
uitvoer te worden gebragt, ' 
toen het bestuur er van on-
derrigt werd: I<ACY werd in 

.hechtenisgenomen, en oogen- -
blikkelijk voor eenen krijgs
raad gevoerd» Zijne . xegters 
.besloten., dat hij, zonder ge
degradeerd te worden, zou 
worden doodgeschoten. Naar 
het leasteel Belver, op het 
eiland Mallorca gevoerd, 
werd hij er den 5 Julij 1817 
^fefusüeerd. 

• LACTDES, een Griekscïi .wijs- ' 
$eer, te Oyreite geboren, 
een leerling va» AiWKSHrAirs, 
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volgde zijnen meester inliet 
jaar vóór J . C. op; hij werd 
bemind en geacht' door Aï-
TAfcus, koning van Perga-
MUS', die hem eenen tuin 
gaf, waarin hij filosofeerde. 
Deze vorst had hem aan zijn 
hof willen bezitten; maar de 
Wijsgeer antwoordde hem 
steeds, dat de afbeeldsels der 
koningen slechts van verre 
moesten gezien worden. De 
grondregels van LACTDES wa
ren • ».Dat men steeds zijn 
oordeel moest schorten, en 
nóóit eenige uitspraak wa
gen/1 Toen zijne bedienden 
nem bestolen Hadden, en hij 
•ér zich over beklaagde, lie
ten zij niet-na; hem te zeg
gen : Beslis. niets, schort 
uw vordeèl. Moede, van 
•zich onophoudelijk met zijne 
.eigene wapens te zien bestrij
den , antwoordde hij hun : 
»> Mijne kinderen, wij spre
ken op «ene wijze in de school 
«en wij leven op eerie andere 
wijze in" buïs4„„" 'LACTDES 
•volgde dezen grondregel let
terlijk. Hoe wijsgèeri'gliij.oök 
was., hield hij. eene plcg'tige 
lijkstaatsie over eene gans, 
welke hij zeer bemind had; 
•eindelijk overleed hij aan een 
•onmatig gebruik van den wijn, 
in het jaar 212 vóór J. (X 
Ziedaar de wijzen, welke de 
ongewijde oudheid als hare 
helden en meesiers beschouw
de. [LACTBES had verschei
den Werken «ver de natuur

kunde en de wijsbegeerte gei 
schreven, waarvan er geene 
tot ons' gekomen zijn.] 

* LADERCÏH ( JACOBÜS) , een 
oratorist, van de Congregatie 
van den heiligen IPHILIPPÜSTAM 
NERT , te I'aè'nza in Bomag-
na geboren, was een beroem
de geleerde , die in het be
gin der 18ö eeuw bloeide, 
en zich niet minder aanbe-* 
val door zijne godsvrucht dan 
door zijne kunde. Hij be
paalde zijne geheele vlijt-tot 
dé kerkelijke geleerdheid', en 
maakte Van de stichting der 
kerken en van de handelin
gen der martelaren, het voor
werp zijner voornaamste na-
sporingen. Hij is de schrij
ver van talrijke werken, waar
van de voornaamste volgen: 
1.° jlctdSanctorum CHRIS-
Tl martyrum vindicata , Ro
me , 1723, 2dl-.n in 4.*° — 
2.o Jtnnales ecclesiastici ab 
anno 1566 iibi OLDHRJCVS 
&AYNJLDUS desinit-, seuto* 
mi 2 2 , 23,24 annalium ba-* 
ronianoruM, Home, 1727 — 
1728, 3 dl> in fo l .— 3.o 
F"Ha sancti PEÏRI ÜMMlkf 
Ni S. Jt. E. cardinalis etc., 
in sex libros distribula , Bo-* 
me. Ï702. Dit werk gaf aan
leiding tot eene bittere en on
beschofte eriiiek, getiteld; 
fflugoe ladei'chiance, et dia-* 
logus SjEJJUti et BtlFlNiy 
Parijs, 1705 — 4.o Desa-
erts basilicès mncfaruhi mar-
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tyrwn pEtni.et MARCEL* 
LINl, dissértatiohistorica,, 
Rome, 1705. , Deze beide 
martelaren, de heilige M AR-
CELLKfüs, priester, en de hei
lige PETRUS, duivelbezweer
der, waren in het jaar 302 
gemartiliseerd, en op tien mij
len afstands van Rome ont
hoofd, op eene. plaats,toen
maals Sylva nigra, en sedert 
dien tijd Sylva candida ge
naamd. Kort na den mar
teldood dier Heiligen, wer
den hunne ligchamen, op 
drie mijlen afstands van Ro
me gebragt, op de plaats, 
-waar de H. TIBBRTIUS gemar
tiliseerd was, op den weg, 
genaamd Via lavicana, en 
KOIVSTAMIJN had er eene kerk 
te hunner eer doen bouwen. 
Eene derde, welke hun ook 
was toegewijd, was in Rome 
zelf .gebouwd, en-het gevoe
len van pater-LADERCHI, was, 
dat het deze laatste is, die 
ten tijde Van, den heiligen 
GKEGORÏUS den Groote tot 
eenen titel verheven was. Hij 
neemt hieruit gelegenheid, 
om over de-titels Cardina* 
listes te handelen, welke hij 
meent in den beginne enkel 
huizen van aanzienlijke en 
rijke Christenen te zijn ge
weest , waarin de geloovigen 
werden opgenomen ter vie
ring van de heilige Gehei
men, en aalmoezen ontvin- , 
gen, of eene schuilplaats in 
de vervolging.vonden. Vol- 1 

gens LADERCHI, stelden de 
bisschoppen van Rome, aan 
elke dezer huizen, kerken 
geworden, eerien priester 

1 voor. Deze priesters werden 
! kardinalen genoemd, naar 
i het woord incardinare (aan 
' eene kerk verbinden). Men 
I schrijft aan paus EVARISTUS 

de verdeeling van Rome, in 
25 titels toe ; men weet dat 
oorspronkelijk, de benaming 
van kardinaal, aan eiken 
geestelijke, titularis van een 
met zielzorg belast beneficie, 
gemeen was, en dat dezelve 
eerst in vervolg van tijden, 
uitsluitend voor de ledenvan 
het heilige cqllegie werd voor
behouden. — 5.o Jtcla pas-
sionis sanctorum martyfum 
CRESCII etsociorum, cx'ma-
nuscriptis codicibusb bilioth, 
medico - laurentiance, . Flo
rence, 1707. — 6.° Jpolo-
gia pro actis eorum.sancr 
torum, Florence, 1708. n— 
7.° Acta sanctce CECILIJS 
et Transtiberina basilica il-
lustrata, Romex 1723, 2 
dl.n in 4.to — 8.o La Cri
tica dïoggidi, ossia Pabus? 
della critica odierna, Ro
me, 1716, in 4.t° Behal
ve deze werken liet LADER
CHI eene groote verzameling 
van verhandelingen in hand
schriften na. Hij overleed 
den 25 April 1738. 

. LADISLAVS I . , koning van 
Hongarije, na GETSA, in 
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. 1079,' Was. in Polen gebo
ren, werwaarts zijn vader BE-
IX ï.f de wijk had genomen, 
om. de, gewelddadigheden van 
koning PETRUS Ie vermijden. 
Na verscheiden omwentelin-
.gen beklom hij den troon, 
«n deed op, denzelven den 
roem schitteren, waarvan hij 
.reeds vroegtijdig bewijzen had 
.gegeven." Hij onderwierp de 
JBohcmers, sloeg de Hunnen, 
.verdreef hen uit Hongarije, 
•overwon de Russen',, deBul-
.garen, de Tartaren vergroot
t e zijn rijk, met op lïenbe
haalde overwinningen, en 
•voegdeer Dalmatiè''enCroa-
/ t 'ëbij , Werwaarts hij'geroe-

\pen w'a.s, om zijne zuster van 
.de slechte behandelingen te 
bevrijden van ZUOOTIIR , ha
ren wreeden echtgenoot. De
ze held bezat al de deugden 
.van' eenen Heilige. Hij was 
.de vriend der armen en der 
regtvaardigheid, • begiftigde 
verscheiden kerken, en sticht
te een. aantal kloosters. Hij 
overleed in 1095, op den oo-
genblik, waarop hij zich lot 
de reis naar Palestina voor
bereidde. Deze vorst is be
roemd in de geschiedenis door 
zijne godsvrucht, .GELES'TI-
trarsIII. canoniseerde hem in 
1198. , Zijn leven-is door een 
gelijktijdig monnik, in het 
Latijn 'beschreven, Krakau, 
J511 , en komt met aantee? 
feeningen bij de jBoltandisr 

Un -. voor. \d<da- sanctorrim, 
•5e dl. . . . 

* -LADISLAÜS I I , koning 
van Hongarije, volgde in 
1200, zijnen-vader EMEMCH 
op; maar, door eenen vroeg-

.tijdigen dood weggemaaid", 

.bestuurde hij zijn rijk slechts 
gedurende zes maanden. 

- :* LADISLAIIS I I I , koning 
,van Hongarije, volgde in 
„1272, zijnen vader, STEPHA-
NUS V op,, droeg met kei
zer RüDOLF, pp eene kracht
dadige wijze bij , tot den val 
.van OIÏOCARUS, koning van 
.JBphetne,^ die door hunne wa
pens , onttroond werd. La
ter werd hij. zelf door du 
.Tartaren en Cumanen aan
gevallen , wanneer hij zij
ne toevlugt nam tot zijnen 
bondgenoot, den keizer; maar 
deze, zijne magt benijdende-
.zond hem slechts ontoerei
kende hulp, en wreldra ver
liet men hem geheel én al. 
LADISIAITS kon zich tegen 
zijne talrijke vijanden niet 
verdedigen, en viel in de 
magt der Cumanen, in eenen 
slag, welken hij hun lever
de , werd buiten zijne staten 
gevoerd, en door de Tarta
ren ', in 1290 vermoord., 

/: LADISIAUS IV, groötrheiv 
tog van Xitthauën, werd in 
;144Ö, na den dood vanAi> 



m l A Ö. 

BEKTts vèn '^Oostenrijk, lot 
den tróón van jiïongat$è'be~ 
roepen.; reeds sedert zes ja
ren, bezat liij., onder den 
naam van WLADISLAW VI , 
dien yan Polen, [als .opvol
ger van zijhért vaderden be
roemden JAGEIXQ. De we
duwe van- ALBERT van Oos
tenrijk^ laatste koning van 
ïïongarijè\ door keizer FRE-
DERTK ondersteund, had ha
ren zoon, die pas vier maan
den oud -was, doen zalven-, 
en , bij de aannadering van 
LADKIAÜS de vlugt genomen, 
de kroon medenemende, die 
tot de zalving had gediend. 
Maar de Hongaren, die ee-
nen vorst noodig hadden, in 
staat om den Turken het 
hoofd te bieden, riepen des
niettegenstaande LADISLAÜS 
uit; en bij gebrek van ko
ninklijke kroon, plaatste men 
de kroon op zijn hoofd, die 
het standbeeld van STEPHA-
NÜSI. versierde].- AMURAD II. 
bragt zijne wapens in Hon
garije; maar door HUNIADES, 
veldheer van LADISIAUS, ge
slagen, en zich gedwongen 
ziende, om naar A%ië'terug 
te keeren, sloot hij denpleg-
tigsten vrede, welke ooit door 
de Christenen en Muzelman
nen-gesloten was. De Turk-
sche vorst en koning LADIS-
IAÜS bezwoeren denzelven 
beide; de eene op den ko
ran, de andere op het .Evan
gelie, Naauwelijks was de

zelve gesloten, of LABÏSIABS 
•had er berouw over > wijl hij 
daardoor, het aan den kei
zer» PAEEOÊOGÜS en aan de 
Tenetianen' gegeven woord 
geschonden had, óm name-
Jijk' met hem gemeenschap
pelijk tegen den algemeenen 
vijand te werk te gaan. Toen 
•de kardinaal JULIANUS CESA-
RIffl, legaat in Duitsóhland\ 
in die omstandigheden aan
kwam , oordeelde hij werke

lijk, dat LADISLAUS, zonder 
-zijne bondgenooten den vre-
•de niet had kunnen sluiten» 
(en niet, zoo als zulks een 
•protestantsch. predikant val-
-schelijk geschreven heeft, dat 
men het woord aan- ongeloo-
vigen gegeven niet behoorde 
•te houden; eéne lastering» 
-door- den kardinaal PAZMAK, 
meesterlijk wederlegd). Na 
dus de wapens weder te heb
ben opgevat, leverde de ko
ning in 1444, bij barnes, 
•slag aan AMURAD ; hij werd ' 
geslagen en met steken door
boord. (Zie AMURATH II.) • 
Zijn hoofd, door eenen Ja-
iiitsaar afgehouwen, werd 
door al de gelederen van het 
Turksche leger rongedragen ,• 
hetwelk op eene voldoende 
•wijze wederlegt, hetgene j 
wat sommige schrijvers ver
halen , van de eerbewijzen, . 
welke AANTRAD aan het lijk 
van dezen vijandelijken ko
lling liet te beurt vallen. De
ze nederlaag veroorzaakte ge-

t 
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deeitelijk. den ondergang van 
Hongarije en van het Griek-
sche keizerrijk, daar dezelve 
voor de Ottomansche vero
veraars eenen nieuwen ingang 
opende. Indien men volgens 
de gebeurtenis mag oordee-
len, zoo heeft de Voorzie
nigheid eene trouweloosheid 
gestraft , die haren naam on
der, de Heidenen deed las
teren * maar het geheim der 
goddelijke raadsbesluiten inoet 
ons terughouden, om op eene 
al te bevestigende "wijze, de 
oorzaken der rampen te be
palen, "waarmede de Heer de 
volken en vorsten bezoekt, — 
Zie CESARINI» 

4
 LADISIAUS V , koning 

van Hongarije, was de zoon 
van AIBERXIJS van Oostenrijk, 
Toen zijn vader overleed, was 
hij nog al te jong, om te re
geren; het was uit vrees van 
eerte. onstuimige minderjarig
heid i dat de, grooten LADI-
stAüs IV; benoemden (zie het 
voorgaande artikel). Na den 
dood van dezen laatste, werd 
LADÏSLAÜS V. wettige koning, 
volgens de Ilongaarsche wet
ten , door zijne gelrouwe Hon
garen tot den troon beroe
pen ; die echter verpligt wa
ren, om hem gewapender
hand , aan keizer FREDERIK 
te ontweldigen, die.zich tot 
zijnen Yoogd had/erklaard. 
Onderlijn bestuur vielen de 

C 

Turken Hongurij ë andermaat 
aan; doch dit rijk .werd door 
den dapperen JoANNEs Huifl-
ADES andermaal gered. 3\a 
den dood. van dien held, den 
bevrijder des lands, liet de 
ondankbare LADISIAUS des-
zelfs zoon pp het schavot om-, 
komen; maar deze strafoefe-
ning maakte hem zoo gehaat, 
dat hij verpligt was, om. 
eerst naar TfTeenen., vervolr 
.gens naar Vraag te vlugten i 
Hij. stond op het .punt, om-
mei MAGDAIENA , dochter van 
KAREL VII, in. den echt te 
treden, toen. hij in deze. laat
ste stad in 1748 overleed.. 
MATÏHÏAS CORVINUS , tweede . 
zoon van «FOANNES - HuMAD , 
was zijn opvolger. 

: *• LADISLAUS VI, . ' koning 
van Hongarije', was' reeds 
koning van Polen en JSo/ie-'. 
me, toen hij na den dood van 
MAITHIAS CORVIKÜS in 1490 
denHongaarschen troon be
klom. De kroon van Hon
garije was verkiesbaar; dé. 
moeijehjkheden, welke hij , 
tijdens zijne verheffing had 
ondervonden, om zijne zaak 
te doen zegevieren, deden 
hem besluiten, om bij zijn 
leven, zijnen opvolger LODE-
WIJK , zijnen oudsten zoon te 
doen erkennen: op deze wij
ze maakte hij de kroon er
felijk. In 1514 stelde hij de. 
verzameling der wetten des 
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"lands, welke hij verzameld 
en in orde gebragt had,' aan 
de staten van Hongarije ter 
bekrachtiging voor. Hij over-
leedin 1516, doorïijneon
derdanen, aan wier geluk hij 
zich geheel had toegewijd, be
treurd. 

<• L A M S L A U S , of LAN.CEI.OT , 

koning van JVapels, bijge
naamd de Overwinnaar en 
de Milddadige., was zulks 
beide ; maar deze hoedanig
heden werden bez-walkt door 
eene onbegrensde heersch-
zuchl en eene ongehoorde 
wreedheid. Hij werd in 1376 
geboren; en was de zoon van 
KAREL I I I , van Duras, die 
het koningrijk JVapels op Jo-
ANNA I. veroverde. KABEL 
werd in Februarij 1386'in 
Hongarije vermoord, te Na
pels zijne vrouw MARGARE-
THA , mét twee kinderen. 
JoANNA, die later regeerde, 
en toenmaals 16 jaren oud 
was, en den tienjarigen LA-
DISLAÜS., 'nalatende. De .par-. 
tij van jtnjou noodzaakte 
MARGAREXHA, om zich in 
Gaè'ta op te sluiten, alwaar 
LADISLAÏS zijne jeugdige ja
ren doorbragt. Hij noemde 
zich graaf van Provenoe, en 
koning van Hongarije. Deze 
laatste kroon liet hij zich in 
1403 gedurende de gevan
genschap van 'keizer SIGIS-
MÜNDTJS , die hem Jsorl daar
na noodzaakte, om naariTa-

pels terug te keereh, te Jd-
varin opzetten. Hij-waizij» 
nen vader KAREL VAN BÜKAS, 
hi 1386 in het konmgrijk 
JVapels opgevolgd. . Haar, 
daar dcNapólitanen LoDEWlTK 
I I , hertog van Anjou beroe» 
pen hadden, zoo veroorzaak
te deze mededinging- bloedi
ge oorlogen. Paus JOAÏOTS 
XXIII. was voor den hertog 
van Anjou, aan 'wien hij de 
beleening van JVapels'hhd ge» 
geven. LANCEI,OT Svérd te 
Jtoqtieseche, aan de. oevers 
van de Gdriglidna in 1411 
geslagen. Na deze nederlaag, 
vanwelkede overvjijijriaargeen 
gebruik wist te maken.) ér-
kende ÏÏOANNES XXIII, LAN-
CEIOT , zgnen vijand als ko
ning {ten nadeeïe- van LoBS-
WIJK VAN ANJOTJ i zijnen.wfe-
ker) op voorwaarde, dat men 
hem den ¥ënetiaan CORARIÖ , 
zijnen mededinger naaï den 
heiligen Stoel, zoude overle
veren. Nadat LANCEIOT. al
les beloofd had, liet liij.Cö-
RARIO ontsnappen, maakte 
zich meester van JRortiëj en 
vocht tegen den Parisi, zijnen 
weldoener, en tegen de.Flb-
rentijncn, die hij noodzaak
te , om in 1413 den vrede 
te koopen. Zijne zegevieren
de wapens, beloofden hem 
nog grooter: voorspoed ,*, toen 
hij te JVapels in 1414',' in 
de hevigste smarten overleed. 
De dochter van eenen arts, 
op welke hij smoorlijk ver-
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liefd wag,' bragt hem' door 
een vergif om het leven , het
welk ;ha'ar vader haar bereid 
had, hetzij om aan de Mo-
rentijnen te behagen, hetzij, 
om zich over zijne dochter 
te wreken , welke hij verleid 
had. 

LADISLAUS , koningen van 
Polen van dien naam. — Zie 
WLADISLAW. 

LADISLAUS, oudste zoon van, 
SXEPIUNUS DUAGÜTIN, huw
de kort 'voor den dood van 
zijnen vader, met de dochter 
van LADISLAUS, waiwoöd van 
Zevenbergen , én. werd uit 
hoofde' van dit verbond, met 
eene 'scheurzieke vorstin aan
gegaan, door den kardinaal 
de Montefiore, legaat van den 
H. Stoel geëxcommuniceerd. 
LADISLAUS was de. vermoede
lijke ' erfgenaam van de kroon 
van Servië ; toen zijn vader 
afstand van dezelve deed, had 
hij het regt der kinderen be
houden. Daar MiLUTra; zijn 
«om ,' die» troon wilde bezit
ten,, zoo liet hij LADISLAUS 
na" den dood .van zijnen va
der opsluiten-, en hield hem 
gevangen tot aan zijnen eigen 
dood, in 1421 voorgevallen. 
LADISLAUS, aktoen koning 
van Servië geworden, wei" 
gerde aan KONSTANTVN , zij
nen broeder, deszelfs erfdeel, 
die daar hij zulks niet goed 
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willig had kunnen bekomen $• 
hem hetzelve aan hét hoofd 
van een leger vraagde. Hij. 
werd overwonnen en gevan
gen genomen. LADISLAUS dreef 
de wreedheid' zoo ver, dat 
hij hèmliet ophangen en ver
volgens vierendéelen. . Deze 
onmenschelijlcheid haalde hem 
den haat der volken op den 
hals, die de kroon aan STEPHA-
NUS, natuurlijken zoon van Mi-
LUTIN, toenmaals naar K'on-
stanlinopel verbannen, aan
boden. LAWSLAUS ,' van ieder
een verlaten; werd te Sir-' 
mick gevangen genomen, en 
in eene gevangenis geworpeny 
welke hij, niet weer verliet. 

LADYOCAT (LODEWrJK FHAIf-
CISCUS), te Parijs,. in 1644. 
geboren, en den 8 Februa-
rij 1735, in dezelfde stad ,-
als deken der rekenkamer o-' 
verleden, -had den post' van 
raadsheer des feonings waar
genomen. Zijn voornaamste 
werk voert ten- titel - Mriire-
êiens etc. {^Gesprekken over 
een nieuw stelsel van &ede~ 
en 7iatuurkimde r of na-spa-, 
ring van het gelukkig leven r 
volgens de natuurlijke ken
nissen) , Parijs, 1721 , int 
12.*a° Het denkbeeld alleen,. 
om in de 18.e eeuw eexiNieuw 
stelsel van wijsbegeerte } ge
grond op de natuur der door 
ziek zelve , bekende, dingen 
voor te «lellen,. toont genoeg-
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zaam aan, dat dé schrijver 

. niet bestemd was om het ge
lukkige leven te vinden. [Het 
grondbeginsel, waarop de 
schrijver in zijn werk steunt 
is,' dat uit de gehoorzaam
heid aan de wetten het ver
maak , en uit derselver over
treding de srhart voortvloeit* 
Hij voegde bij hetfcelve in 
zijn nieuw stelsel nieuwe en 
uitgebreider ontwikkelin
gen.] 

• LADVOCAT (JOAHNES BAF-
fi) in 1709 , in 'het diocees 
Van Toul geboren, was doc
tor, bibliothekaris, en hoog
leeraar van den leerstoel van 
het Hebreeuwsch aan de Sor-
bonne. Na zijne wijsgeerige 
studiën ' bij de Jesuiten van 
Pont-a-Mousson, die hem te 
vergeefs aan hare maatschap
pij wilden verbinden, vol-, 
iragt te hebben, ging hij in 
de Sorbonne studeren In 
zijn diocees teruggeroepen, 
Ijekleedde hij de pastorij van 
Domremy, eene door de ge
boorte van de maagd van Or-
leans beroemde plaats. Maar 
daar de Sorbonne hem aan 
hét platte land benijdde, be
noemde zij hem in 1740 tot 
eenen harer koninklijke leer
stoelen , en gaf hem in 1742, 
«en titel van bibliothekaris. 
A adat de hertog van Orleans, 
een even zoo godsdienstige-
al» geleerde prins, in 1751, 

, *n " e Sorbonne eenon leerstoel 

. had gesticht, ter verklaring 
van de heilige Schrift volgens 
dfcn Hebreeuwschen tekst, 
benoemde hij den abt LAD* 
VOCAÏ tot denzelvén, die de
zen post'tot aan zijnen dood 
den 29 December 1765 voor
gevallen , met roem waarnam» 
Hij Was een meer geleerd dan 
oordeelkundig inan, die 'de 
oude talen, het Hebreeuwsch", 
het Chaldeeuwsch en de wis
kunde volkomen meester was. 
Deze geleerde bezat een hart 
dat zijnen geest waardig was; 
eene edele openhartigheid bé* 
zielde al zijne gevoelens. Noch 
hetgene, wat hij schreef, noch 
hetgene,-wat hij zeide werd' 
door, hem opgesmukt; maar 
men gevoelde in' al zijne han» 
delingen, diemenschlievend-* 
heid en dié-zachtheid,.wel-» 
ke de ware bron der beschei
denheid is. • Er bestaat van 
hem : 1.° JDictionnaire etc, 
[Aardrijkskundig Woor-> 
detiboek) in 8.™, verschei
den walen herdrukt. Dit 
wérk, onder den n^am van 
VosGïEir, en,als eene verta^ 
ling uit het'Engelsch,inhet 
licht gegeven, is eene vrij 
goede beknopte uitgave van 
het aardrijkskundig Woor
denboek van IA MARTIJIIÈRS. 
Het Fransche werk is veel 
naauwkeuriger, dan het En-
gejsche, waarmede het bijna 
geene overeenkomst. heeft \ 
maar toen LADVOCAT zijn werk 
aan het publiek aanbood, 
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wilde hij hetzelve,; als-een 
voortbrengsel Van- Engeland ,. 
opgang doen maken.. Men 
heeft van .dit Woordenboek 
gebruik gemaakt, terzamen-
stelling van een ander meer 
volledig en meer naauvrkeurig, 
voor de tweede maal te Luik, 
bij RASSOMPIERKE gedrukt, 
1791 — 1794, 2 dl.» in.8J<> 
-ï-lfiDictionnaire etc. (Be-
kxiqptgeschiedkundig Woor
denboek der gr oote mannen); 
Parijs,1752,2 dij» in 8.v<>: 
de be$te uitgave' is, die. van 
LETRONNE', met • belangrijke 
Bijlagen f Parijs, 1813, waar-
van er verscheiden uitgaven 
en nadrukken bestaan. Ee
nige derzelve zijn op allerlei 
w.ijzen,misvormd en verminkt j 
de Jansenisten en de Protes
tanten , hebben er hunne voor-
iflgenomenheden en dwalin
gen doen insluipen» Er is. 
ex eene in 1777, te Parijs, 
in 3 deelen in, het licht ver
schenen ,- met eenige goede 
en andere.slechte vermeerde
ringen. Be grenzen > in wel
ke de schrijver zijn werk be
perkt had,, beletten hem , om 
aan een aantal artikels dever-
eischte uitgebreidheid' te ge
ven; maar zijne onpartijdig
heid > zijne verkleefdheid aan 
de regten van Godsdienst en 
deugd, maken zijn Woor
denboek , hoe onvolledig het
zelve ook wezen moge,verre 
verkieslijk boven degene > door 

welke men het heeft willen, 
doen vervangen* In-eene laat
ste uitgave,, te Parijs van 
1821 tot 1824» &dL* in 
8Lva in het licht gegeven, 
heeft men het Supplement 
van Ï789"* 1 deel*. in8-.vo>in 
het werk ingesmolten, dóór 
KAREI WiLtEM LECLERC.. Dit 
werk is in het Italiaansch 
vertaald y Milane, 1758* 3 
dij1 in 8.vo. — 3.o. Gram-
tnaire etc* (ffebreeuwsche 
Spraakkunst) , 1755 x 1765». 
1789, 1822» in 8.v°- De, 
schrijver had dezelve, zamen-
gesteld voor zijne, kweekeliiv-
genj dezelve-;vereenigt de-

1 • duidelijkheid met de • ver-
eischte ordc"--^ 4»° L&tijn--
sche Verhandelingen over 
de Boeken MOZES , JOB en de 
Psalmen, en eene Verhan
deling in het Eransch over 
de plaats der schipbreuk van 
den HL PAVJLUS-— &.<*Trac-
tus de conciliis in genere.r 
Caen, 1769 , in Ï2™* en 
Porto x 1773, in 8.v*— 6J* 
Verhandeling over den Psalm;' 
LXVIL, Exurgat Deus.,,, 

•—- 7j> Lettre etc~ [Brief 
over het gezag der oorspron
kelijke teksten van de JT» 
Schrift}, Caen, 1766, in. 
8.v» — 8..° Jugemens etc. 

! {Beoordeelingen van eenige 
nieuwe vertalingen van de 
ff. Schrift, volgens den 
ffebreeuwschen tekst). Deze 
vier laatste zijn • nagelatene 

4 
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werken", en té 's Graven/ia-
ge, in 1767 gedrukt. Dezel
ve zijn' eene goede wederleg
ging-van het stelsel van den 
abt YILIEFROT en der kapu-
c'ynen, kweekelingen van dien 
abt.' [De geschiedkundige 
Iiofrede van LADVOCAT , komt 
voor in de. Année littéraire, 
1766,2e deel en in den Ne~ 
crologe, van 1767;]- • 

- LMIMSVS (UIPK/S CORNJE-
l ius), «en dier veldheeren, 
welke op het einde van het 
bestuur van GXLLIEWS , in 
Gallie' den titel van keizer 
aannamen. Hij werd in 266, 
te Mentz , 'door zijne solda
ten als Augustus uitgeroe-
Een. Hij was reeds - h'oog 

ejaard, doch bezat dapper
heid en staatkunde. - LJELÏA-
NÜS regeerde slechts éenige 
maanden. Daar de soldaten,' 
welke hem hadden uitgeroe
pen , en die hij gebruikte, • 
om de Gallische steden we
der op te bouwen, welke de 
Germanen verwoest hadden , 
en , om ter beteugeling dei-
barbaren-, nieuwe sterkten 
op te "werpen, aan hunne 
werkzaamheden geenen eind
paal zagen, - zoo sloegen zij 
aan het muiten, en benamen 
hem in het begin van 267 
het leven, op den oogenblik, 
waarop POSTHUMITJS, die ook 
naar de kroon der Caesars 
dong, tegen hem optrok. Men 
heeft hem ten onreste met 
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| den tiran LOMIANUS verward/ 
die na hem het purper aan-' 
nam; en POJIPONIUS JEMA-
ifus, die onder DIOCIETIA* 
NUS aan-het-muiten sloeg. 

L-ffiLius ( CAJTJS ) , bijge
naamd Sapiens, beoefende 
de wijsbegeerte onder Dio-
GENES den Stotcijner en on
der PAOSTIUS? hij bezocht' 
vervolgens het forum, en on
derscheidde zich onder de 
redenaars van zijnen tijd. Hij 
was in den beginne preetor, 
en consul, in het -jaar 140 
vóór J . C. , en tevens de 
boezemvriend van Scirio den 
Afrikaner, den Jonge, Hij 
onderscheidde zijne dapper-r 
heid in Spanje, in den oor-' 
log tegen VIKIATPS; veldheer 
dur Lusitaniërs of Portuge
zen. Hij onderscheidde zich • 
niel minder door zijnen smaak 
voor de welsprekendheid en 
de dichtkunde, en door de 
bescherming, welke-hij aan 
diegene verleende, welke de
zelve beoefenden. Men is 
van gevoelen, dat hij deel 
had aan de blijspelen van 
TEBENTIÜS. Zijne welspre
kendheid schitterde dikwerf 
in den senaat ten voordëele 
van de weduwe en den wees. 
Deze groote man was zedig. 
Daar het hem niet had kun
nen gelukken, om eene zaak • 
te winnen, raadde hij zijne 
partijen aan , om .zich'tot" 
GALBA , zijnen mededinger te 
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wenden ,• én hij -was !de eer
ste, die dezen geluk, wensch-
té 'j toen hij verndm, dat de
zelve de zaak gewonnen had. 
Zijne vriendschap voor" SCIPIO 
logenstrafte zich -nooit, en 
CiCEfeo heeft deze verbindte-
nis óntsterfelijk gemaakt, door 
den .naam van Lmius aan. 
het hoofd zijner 'zamenspraak 
])e dmicitia té plaatsen. — 
Er is nóg een andere' Laxius 
geweest, die in het jaar 190' 
v ó ó r , J . C Romeinsch con
sul was. Hij vergezelde het' 
eerst Scirio den Afrikaner'_, 
naar Spanje en Afrika, en 
had dèelaan de overwinnin
gen op HASDRVBAI, ' en Sr-
PHAX behaald. • • 

*LAëNNEC (RENATUS TlIÈ-
OPHIEUS HYACINTHUS) , lijfarts 
Van hare koninklijke hoog
heid mevrouw de hertogin 
van Berry, lector, en ko
ninklijk, hoogleeraar bij het 
collegie. van Frankrijk,' lid 
der koninklijke akademiévan 
geneeskunde-, werd te Quim-
jper, in 1781 geboren; hij 
volbragt zijne eerste genees
kundige studiën te Wantes, 
onder het opzigt van zijnen 
oom, opziener1 der zieken-

. huizen dier stad. Hij kwam 
in 1799 te Parijs, en volg
de er de cursus der genees
kunde. Na in 1802 de bei
de groote prijzen der gences-
en heelkunde, door het In

stituut uitgeloofd, behaald té-
hebben, wijdde hij zich aait 
de praktijk van zijn beroep-
toe , en gaf een aantal ver*, 
handelingen in het licht, 
welke in het -Journal de 
Mèdecine, de Dictionnaire 
des sciences medicales en in' 
andere tijdschriften werden 
opgenomen; door zijne waar
nemingen heeft hij eerte eer-
Volle'vermelding verdiend, in 
het verslag in. 1810 over de 
vorderingen der Avetenschap-
pen, aan hef instituut gedaan» 
In 1802 gaf hij in het Jour--
ilal de Médicine, zijn eerste 
Werk over de Pathologische' 
ontleedkunde' in het licht; 
hetzelve was .getiteld : F~er~' 
handeling over het darm-
vlies. Op het einde van het
zelfde jaar, ontwikkelde hij 
in hetzclfde-dagblad, de door 
hem ontdekte behandeling,-
om het inwendige vlies van 
de holten der hersenen; wel-, 
ker bestaan men nog niet had 
kunnen bevestigen, en die 
de artsen enkel bij vergelij
king aannamen, te ontleden.-
Nog heeft men hem de ont
dekking- te danken van het 
eigenlijke lever vlies, hetwelk 
door verscheiden kundige art
sen is -bekrachtigd,' en waar- • 
van de beschrijving gevonden1 

wordt in het Journal de Mé->-
decine voor 1803. In 1804 
nam de gesneeskundige facul
teit-in hare Mémóriënop 

5 • • 
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Monogfap/iie, etp, (Waams-
b$$chrijving der blaastoor-
rnen), die beschrijving van. 
verscheiden nieuwe - soorten, 
van wormen'bevat. Hij las 
aan deze maatschappij ver
scheiden . Verhandelingen o-
ver de, ingewands-wormp-

jes, vpor,, die tot dusverre 
.' onbekend waren, en door 

h.em jpistyrnus, interseclus 
worden genoemd; alsmede 
over de borstge&ïoellen, enz. 
Maar Jietgene, wat zijnen 
rpèm tot eenén Europeschen 
heeft gemaakt, dit zijn de 
werken, welke hij over de 
borstziekten ondernam. D<? 
eigenschap, welke alle ligr 
cjiamen bezitten, om klanken 
voort te brengen, heeft hem 
op het denkbeeld gebragt van 
een werktuig j.door hem Ster 
fysGope, genaamd, door mid-r' 
del van hetwelke. het minst 
geoefender oor den staal der 
longen,en des harts kan ken-
jjeji:. dezee ontdekking is in 
he,t licht gegeven in-zijn werk, 
getiteld r Traite etc, (F"er-~ 
lutndeling over de kentee-
kens der long-r en hartziek
ten), Parijs, 1819, 2 dl,n 
in, §.vo; er is het gunstigste 
verslag van gqgeven in fejin-
nales encyclopédiqyes, en in 
de Jbmales politiques, tno-
•rales et Mttéraires, Eene 
tweede aanmerkelijk verbe
terde uitgave , is in 1826, in 
2 dl.»in8,vo in het licht ver
schenen, De gezondheid van 

LiëNNBC was: door zijne tal
rijke werken verzwakt; hij. 
was de geboort'elucht gaan in
ademen , maar te Kerloua-
neC) in Finisjtere aangeko
men zijnde, overleed hij den 
13 Augustus 1,826. Deze be
kwame ontleedkundige was 
geneesheer van, la Salpètri-
ere * en • van het ziekenhuis 
JVeckér. Hij was ook zeer er
varen in de oude talen x en 
vooral -in de verschillende, 
Keltische tongvallen. Me», 
haalt van hem verscheiden 
mensGhlievende trekken,aan, 
die ten- bewijs verstrekken, 
dat bij dezen . achtenswaardi-
gen man, de kunde met de 
deugd gepaard ging, 

_ * LAEWSBEEGH (MAXÏHEVS), . 
kanonik.vaii de St,Jtart/to<r, 
lomeu$-kerk, te Luik, leef
de omtrent het jaar 1600 j 
hij 'wordt- vpor den schrijver, 
van den eersten jlïmanak van 
Luik gehouden, volgens de 
meest aïgemeene overlevering, 
in 1636 gedrukt. Deze JÜ~ 
manak is vervolgens jaarlijks 
gedrukt met nieuwe voorspel
lingen en profetiën. Doch er 
bestaat niets zekers ten op-
zigte van dezen MATTHBBS 
LAENSBERGH ; zijn naam zelfs 
wordt niet gevonden in de 
lijst der kanoniken van Luik 
van.dat tijdvak^ Jn het oud
ste exemplaar van dezen. Al- ' 
manak vindt men de twaalf 
ffemeltcekcns, besturende 
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Hij, heeft zijnen' roein enkej 
, te danken aan de toevallige 
vervulling van- eenige •. zijner 
voorspellingen. 

LAëRXÏÜS. 
LAëRTIVS. 

--2i§ DjOGEMS 

LABT (JOAKSES/PE) ĵ direitsr 
teur der Oost-Indische «oni-
pjgnië i^eer eryare.n in de;ge-: 
scwedenis en aardrijkskunde^ 
werd je" ^tyjerpetk, gébov 
ïen •, en overleed aldaar,,; Wt 
1649, < Jfèn: heeft, tan hem s 
%fi rffovis/prbis iv Leijden ,: 

1633, ïn fol. met een aantal 
kaarten enplaten, die de die
ren ,, .plakten en' vruchten van • 
Amerika voorstellen» : Deze 
beschrijving" van* ,de nieuwe 
wereld * in 18 boeken, of
schoon somszeer onnaauw* 
keurig j is den aardrijksbe-
sohrijvers zeer van dienst ge-i 
"weest, 3L,AEÏ vertaalde zelf 
?ijn werk inliet JFransch. De* 
?e getrotiwe;, maar platte ver* 
tajing: verscheen in het licht, 
in-föl,, 'Z&ijdèn; 1640, on
der den; titel • van t, ffistoife-
dttnouv0attm(>n4e.---> %.°JDe 
gemnis et lapidiciislibridtiOj 
£eijdw t Wb7j W 8.v° ,~r* 
3fi jResjitiiïUcct Jtelgarumj 
in è4.Jn0 < vrij naauwkeurig, 
-V 4,« Gattia, in 24. t ó0

T 
minder op prijs gesteld > dan 
het voorgaande. —• 5.° 2te re* 
gi$> Jffispanice regnvs et opi~ 
6us, in 24.W» —. 6.« ffiston 

j*i$<fflü\:et Geö7'giii -Mftflg» 
gravjii Leijdew, 1648,!,,:p 
fol.;met pi, —, 7,9; Ifaeifd 
imjperM gfatm, in. ; ,24^>^t 
8<°jPersi&y Ww Megm >per±. 
cioi' stqtySi in 24;wp -U,-'9^ 
JPe-irtyaerio magni mogo#$t 
"l63i, ;^ ;lQ.? Porïugalli&i 
1642. -[rr̂  14,° tjlesijpuMim 
Ppfoniq-, Mt%%tanitk r&tV&i 
$%(B et,JAvwuBn 1642i••> Al 
deze .kleine worken f hij ; I }^ 
ZEVIK gedjukt; ̂ gviajteit f ene 
beknopte beschrijving der»yer--
schillend^ lande,n>rwaaïïiith^t 
rijk, daitide geogra/phist door* 
loopt, is • zöin'engcsteld» ;|Ieii 
ispreekt ;in tdejSeive • 'tftfer <£%•• 
hoedanigheden Vafthet kchtife 
gestel ,;'ön-over: de yoortbrettg^; 
selen van. den grondjjpvejPd,Q 
genie * de Godsdienst̂ <M>'$& 
zeden der volken; over het-
bm'gerfljke .e» «ta^tksndige 
bestuur; over ds magt pfede 
rijkdommen der staten.; ',%Q 
aardrijkisbeschrijvérs J die na 
LAET zijn gekomen, hebben 
veel nut gehad vari deze wer
ken. Zijne uitgave van ^ 1 -
ÏRliviüs, met deaanteekenuW 
gen van PHHANDRK t BARBA?* 
EO, SAWAKE, en. vergezeld 
door verschillende Verhande;* 
Hngen van onderscheidene 
schrijvers over hetzelfde 09* 
dervrerp, bij EizEvnt ; 1649 > 
in fol. wordt zeer op,prijsge«r 
s t e l d . . ' , - . ; ..'•'.;,] -.,; •'::•-' ; > ; — . ? 

: J « | l i i eene iVbmeinsche 
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dochter van AIBWUS, den op, 
perpriestcr, huwde , óp het 
einde der-4c e e m V j m e t T o 

RAXES, zoon-van de heilige 
FAÜIA. A'ÜBISÜS werd door de 
deugd-van zijnen schoonzoon, 
en de wijsheid zijner doch
ter zoo zeer.getroffen, dat 
hij afstand deed-vanhet Hei
dendom, en'de Christelijke 
Godsdienst omhelsde. L^XA 
werd moeder eener dochter, 
even .als- hare grootmoeder, 
PADXA genaamd: het is bij 
«eetgelegenheid, dat de hei
lige HIEKONÏMUS aan haarce
llen even zoo zakelijken als 
welsprekenden brief schrijft, 
die aldus begint.- ^Jpóstolus 
FAULVS suribens ad Corin-
thtos etc. > waarin hij haar 
onderrigtingen geeft ter op
voedingvan dit geliefde kind-

Lamis, hoofdman der lijf
wacht .van keizer CoMMOöts, 
m.de. 2o eeuw, belette, dat 
diewreede vorst, zoo aV hij 
zulks.besloten had; de stad 
#ome het verbranden. Daar 
t-omroDüs hem met eenige an
deren wilde doen sterven, zoo 
K W a m deze hem voor,enjre-
famenhjk met dezelve liet.hij 

J*rus verhief P^Tmlx tot 
de keizerlijke waardigheid; en 
«*e maanden later liet hij hem 
vermoorden > w i j l ] l j j d e t r i . 

*«cht al te streng herstelde , 
» wijl hij door zijne onschuld 

en opregte zeden, hem stil-

- t A F. 

zwijgend zijne losbandigheid 
verweet. DESIDERIUS JÜMA-
üvs, strafte hem kort daarna 
met den dood. 

. JLffiTi/s POMFOMÜS. — Zie 
POMPONIUS. 

LMVINVS ToRRElTTIUS. — 
Zie ToRREJfTICS.' 

- LJEVIVS, een oude-Latijn-' 
sche dichter, van wien er ons 
slechts twee verzen in Aux.u- • 
GEÜLÜS , en Zes m APMEUS 
overblijven. Men is van ge* • 
voelen, dat hij vóór CICERO 
leefde.' . • 

* LAFAGE (JOANNES PETRUS 
DE) ,hofprediker des konings 
van Frankrijk, in 1733, te 
Mausy, bij Mieux, in Lan-
guedoc geboren, kwam in 
den ouderdom van 11 jaren 
te 'Parijs, en ontving er de 
kruïnschering, uit handen van 
den kardinaal ROCHE-AVMOW, 
toenmaals aartsbisschop van 
Toulouse. Hij was pas 14 
jaren-, toen hij in de kerk van 
Meute een kanonikaat ver
kreeg. Hij volbragt zijne wijs-
geerige , en theologische cur
sus in de Sorbonne, en na 
tot Priester te zijn gewijd, 
begaf hij zich in de. gemeen
schap van Saint-Jndtè-des^ 
Jrcs, onder,het bestuur van' 
den heer LÉGER , pastoor dier 
parochie; eene toenmaals.zeer 
beroemde school,.en waarnif 
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«eer vermaarde 'prelaten en 
bijzondere personen zijn voort
gekomen (zie LÉGER). 'Het 
scheen natuurlijk, dat de abt 
LAFAGE naar Rieux terug
keerde , werwaarts zijn kano
nikaat hem riep, alwaar'hij 
zijne geheele familie had,'en 
waarvan de bisschop hem reeds 
tot groot-vikarishad benoemd; 
maar daar de heer LÉGER , 
die in den jongen geestelijke, 
reeds eerie kiem van talen
ten had ontdekt, dié zich in 
de hoofdstad'met voordeel kon 
ontwikkelen , zoo spoorde hij 
den heer DE BEAraoifT, aarts
bisschop van Parijs, aan, om 
hem in zijn diocees té houden. 
De abt i>£ LAFAÖE werd tot 
bevorderaar der geregtskarher 
van <het geestelijk regtsgebied 
benoemd, en verkreeg een-

kanonikaat der hoofdkerk, 
liet was aJstoen , dat hij zich 
geheel en al aan het predik
ambt toewijdde, waarin hij 
verdienden roem inoogstte. 
Zijne welsprekendheid was 
deftig en eenvoudig. In zij
ne redevoeringen streefde hij 
ïiiet naar ijdele sieraden; maar 
zijne redenering was bondig 
én leerrijk, en, overtuigd .en 
getroffen verliet men zijnepre-
dikatiën. De Fransche om- . 
wenteling belette hem«in den 
voortgang zijner nuttige loop
baan. Zij beroofde * hem van 
alles, even als degene, dietot 
de Kerk behoorden. Na hét 
concordaat van 1801, werd 

- ;•».» -W:. '* i 
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hij 'tot-, hét bisdom Montpel-
lier benoemd; maar hij ver
schoonde zich, en vestigde 
zich ie ïTersailte$t • alwaar 
hij een kanonikaat aannam. 
Hij aanvaardde alstoen wieder 
de bediening des kansels, pre
dikte te Fersailles, te i*a-
rijs, en in vele andere ste
den, en zijne hooge jaren be
letten hem niet, om zieh met 
groote statiën te belasten. 
Het was niet alleen dezelf-, 
de ijver,'- het ~was dezelfde 
kracht, heizelfde vuur 'als
toen hij nog jonger. Was;. Hij 
was geroepen ,•' om in' de-Vas-
te van-1815 voor den koning 
te prediken. Eene ongesteld
heid belette Zijner Majesteit 
om hem in de eerste weken 
te hooren, en men kent de 
treurige gebeurtenissen , die 
hem kort daarna noodzaakten, 
•Frankrijk te verlaten. Toen 
de abt LAFAGE in 1818, op 
nieuw beroepen was , om aan 
het hof te prediken, volgde 
hem de koning gedurende dé 
geheele statie. Deze redenaar 
was toenmaals 85 jaren oud. 
Kort daarna verloor hij het 
gebruik zijnerbeenen,enern
stige kenteekenen kondigde 
zijn naderend einde aan. Hij 
beijverde ?ich* om de gees
telijke troost-, en genademid
delen te ontvangen", en over
leed den,23 December 1818, 
betreurd door. al- degene,,die 
hem gekend hadden,. en eene 
groote gapmg nalatende in het 
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kleine getal predikers, diede 
Fransche onlusten overleefd, 
of. >jch na dezelve gevormd 
hebben. _ 

LAFARE (KAREI AUGÜSIUS, 
markgraaf DE), in 1644 op 
het kasteel van Valgorge, in 
Vivarais geboren, was ka
pitein der lijfwacht van MON-~ 
sraijit/en deszelfs zoon, later 
regent des rijks. Hij behaag
de iaaiï • dien prins door, de 
levendigheid zijner, verbeel
dingskracht, en descherpzint 
nigheid van zijnen geest. Zij
ne gedichten, ademen die vrij
heid, die bevallige en onge
dwongens wending, welke de 
kunst vruchteloos zou trach
ten na te bootsen; maar de-, 
zelve zijn ook met de gebre
ken der aan zich zelve over* 
gelatene natuur behebt. De 
stijl dcrzelve is onrtaauwkeu-
rig eü zonder juistheid, zon
der over een nog .gewigtiger-
gebrek .te spreken. Het is 
veeleer de liefde en BACCOTUS',. 
die de markies DE LAFARE be
zielden , dan APOLIO. De 
vruchten'zijner Muze worden 
gevonden achter de oude uit
gaven zijner werken van den , 
abt CHAULIEU zijnen vriend. 
De markgraaf DELAFARE over
leed in 1712. Behalve zijne 
in 1781, in 12.*° herdrukte-
Poêsies (Gedichten), heeft 
men van hem Memoriè'n en 
Overwegingen over de voor
naamste gebeurtenissen der 

regering van LODEWÏJK -XIY, 
in 12.™° Dezelve zijn met 
eene vrijheid geschreven,die, 
soms al te ver gedreven wordt. 
]$og heeft men van hem de 
woorden eener opera PAN-. 
1HEA genaamd f welke de her* 
tog ,van Orleans gedeeltelijk 
bp muzijk bragt. 

* LAFARE (ANNA LODEWÏJK 
HENDRIK DE) , kardinaal, den, 
8 September 1725, in het 
diocees van Lugon geboren : 
na in het collegie van LODE
WÏJK den Groote te zijn op-, 
gevoed, bestemde hij zich tot, 
den geestelijken staat, en ver
kreeg, nog jong. zijnde y de 
priorij van Donchery, bij 
Sedan. In 1778 was hij 
groot-vicaris van JDijon, en 
deken der heilige kapel dier 
stad. In die hoedanigheid 
werd hij tot. algemeen over~t 
•s/e of syndicus, dor staten 
van JBourgondië verkozen, 
hetwelk hem aan -het.hoofd
der, administratie van dat ge
west plaatste. In 1683 ver
kreeg hij daarenboven de ab
dij .van Lioques, tot de Pre-
monstratenzer-orde behooren-
de, en in het diocees van 
Boulogne gelegen. In 1787 
tot het Bisdom JVancy be
noemd, werd hij den 13 Ja-
nuarij 1788 gezalfd: deze-
stoel gaf hem- de titels van 
primaat, Van kanselier der 
universiteit van Nancy, en 
van geboren kerkelijk raads-
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,lieerr hij" het parlement van 
Lotharingen. Door de geesi 
télijkheid van zijn diocees tot 
de algcmeend staten afgevaar
digd, sprak hij aldaar, de 
-openingsrede uit , die, te 
midden van de gisting der 
gemoederen, niet al het uit
werksel te weeg bragt, het
welk men ér van had kun
hen verwachten: sedert de 
restauratie is de prelaat in 
bekoring gebr&gt geweest, om 
dezelve te doen herdrukken; 
doch redenen Yan voorzigtig-
heid deden hem van dit ont
werp afzien, uit -vrees dat 
de vijandeïi • der Godsdienst 
aan eenige uitdf ükkingen èené 
Verkeerde verklaring mogten 
gèveni Hij sprak meer dan 
eens in de vergadering, om 
de Catholijke Godsdienst, tot 
Godsdienst van den staat te 
doen verklaren, om de ver
nietiging der religieuze-orden 
te beletten, om zich tegen 
den' roof der:kerkelijke goe
deren 'te Verzetten, om dé 
Joden niet tot het genot van 
burgèr'regten toe' te laten , en 
in verscheiden andere gewig-
tige • aangelegenheden» Hij 
was een der onderteekenaars 
van de ontwikkeling der 
grondbeginselen, welke de 
minderheid in 1790 ontwierp, 
Den 8 Januarij 1791 rigtte 
hij aan zijne geestelijkheid 

h eenen herderlijken brief over 
den gevorderden eed en aan 
de administrateurs van : het 

F. ' ' « • ' 

Depjt der. Meurthc, 0$ de-' 
•zeilde dagteekening eenen 
Brief y bij wijze van verkla--; 
ring, om hun te kennen •»•-' 
^even , dat hij weigerde y om 
tot alle invoering van nieu
wigheden bij te dragen, die -: 

in ' de besluiten vervat ïijn. 
Deze moedige prelaat hadt 
verscheiden brochures in • het • < 
licht gegeven, in-welke hij 

n de belangen der Godsdienst 
I verdedigde, onder 'anderen 

Considêrations etc. (StaaU 
kundige aanmerkingen over 
de tijdelijke goederen der • 
geestelijkheid),. 178&-, in 8.v<* 
«—•2.0 Quelleetc.(ffoedanig : 
moet de' invloed der-Nat iö* 
nale vergadering.op kerke- • 
lyke en godsdienstige naken 
zijn.?), 1789, in 8.v<>" - De 
bisschop van Nancy begaf ' 
zich eerst naar Trier, ver-, 
volgens naar pFeenen,. al* • 
waar hij gedurende twintig • 
jaren.de agent en de corres^ 
pondent des konings en der 
prinsen was-; en toen MADA-< . 
ME, de dochter vanLODEWIJK 
XVI, in die stad kwam , be-» 
kleedde hij bij die vorstin den • 
post van aalmoezenier, en 
volgde de onderhandelingen 
tot haar huwelijk - met den 
Hertog van AngouKme. Hij 
deed geen* afstand van zijnen 
bisschoppelijkon stoel} hij on-, 
derteekende zelfs, de vertoo-. 
gen van 1803: hij had aan 
den paus «enen bijzonderen 

I brief géschreven, gedagiee* 
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•kénd ui t ^ " e c B e w . ^ d e n ^ N o r 
. vember 1801, en dié gevon

den wordt in de ITetzame-
litig van stukhen, te Londen, 
k ' 1802 gedrukt,'en .te Pa
rijs, in 1814 herdrukt. Voor 
hét „overige onthield zich de-
7.e prelaat- hestendiglijk van 
de. uitoefening-van zijnregts-
gebied', en,was een der eer
ste y om, ioejti hij daartoe 
.werd opgeroepen ;• zijn ont
slag den koning aantebieden. 
Zijne hoedanigheid van agent 
des konings te JVeenen, trok 
de aandacht van BONAPARTE , 
die hem dwong die hoofdstad 
•te verlaten: hij bragt ver-r 
scheidene jaren in balling
schap , in Moravië door, en 
liep zelfs eenig gevaar,, toen 
de Fransche, legerb.eriden, 

. van alle kanten door Duitsch-
land , trokken. Hij keerde 

. eerst, in 1814 naar Frank
rijk, terug, werd der qom-
missie bijgevoegd , die, belast 
was, met - het beheer der 
kerkelijke zaken-, en tevens 
tot aartsbisschop van Sens 
benoemd. Hij nam eerst be
zit van dien stoel",' den 27 
November 1821. Tot de 
waardigheid van kardinaal 
verheven, verkreeg hij . den 
priesterlijken titel van St. 
MARIA itl Transpontina. 
Hij was tegelijkertijd pair van 
Frankrijk, ministervan staat, 
eerste aalmoezenier van Me
vrouw de Lauphine, en com
mandeur d.er orde van den 

L F : 

H. Qeest, ' De kardinaal LA-
JTARE • is bij .de. beide, laatste 
.conclaven tegenwoordig ge
weest, en te Parijs den 10 
December!. 1831 overleden. 
Verscheiden zijner, mande' 
menten'en redevoeringen zou
den verdienen, verzameld te 
-worden; men heeft,hem eene 
-Lofrede van: den- Heer SE j 
JBERNIS , aartsbisschop, van 
Mouanetii eene- Levensschets 
van. den Heer, DE GiIlAC, 
oud-bisschop van. Rennes> en 
-verscheiden andere belangrij-
I e stukken te danken, Men 
verzekert^, dat hij zeer.gewig-
lige handschriften over .zijne, 
uitwijking, en over dé zaken» , 
waarmede hij door den koning 
Je Weenèn was belast, heeft 
nagelaten: het is zeer .te wen» 
schqn dat deze Memoriëu in 
het. licht worden gegeven. 

• • LAFATEÏÏE.—Zie, FAYKTÏK. 

. f LATAÏETTE (MARIA PAU- ,. 
LUS JOANNES ROCHÜS .YVBS ; 

Gii.BERTMoïïER„mafkiesDE), t 
werd den 6 September 1757, 
te (Jhavagnac, in hel depar- j 
tement, der Opper - Loire, 
uit een der oudsle adellijke ge
slachten van Juvergm ge
boren. Met zijn 16e jaar, 
kort vóór de' troonsbeklim-
ming van LDDEWIJK XVI, ver
scheen hij aan het Fransche 
hof, huwde met eene doch- > 
ter van den graaf DE JfoAtt-
IES , en kwam weldra in ken-
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nis met .BENJAMIN- FRANKLIÏT. 
.Se Noord - Amerikanen; die 
'toen met afwisselend geluk 
hunnen onafhankelijkheids
oorlog 'voerden, vonden' wel-
.dra' in heni eenen vdrigen 
voorstander. In 1777, op 
een tijdstip toen de zaak der 
Noord-Amerikanen eene on
gunstige wending had geno
men •, :ru'stt'e' 'hij óp eigene kos
ten een fregat uit, waarmede 
•hij zich naai- de Vereenigde-
• Staten' begaf. Daar diende 
hjj" eerst als 'gewoon vrijwilli
ger en naderhand als géneraal 
•onder-'de troepen van het op-' 
tarnende gemeenebëst', en 
.Verwierf zich groolen krijgs-
rpem ; vooral ook ten .gevol
ge der omstandigheid ; dat hij 
'het was, aan wien dé Brit-
sche generaal ConrtWALirs, 
•zich 'mét zijne legerbenden 
moest overgeven. • Ook be
wees hij aan het Noord-Ame-
ïikaansche gemeenebëst in een 
inder opzigt gewigtige diens
ten, daar-: hij zich tot twee 
malen toe 'naar Parijs begaf, 
om de Fransche; regering- tot 
het zenden van hulpbenden 
naar de Yeréenigde - Staten 
over te halen, 'en daarin vol
komen- slaagde. Na den Vrede 
van Vïrsailles keerde hij naar 
zgn vaderland terug, 'waar 
hij weldra bij dé gebeurtenis
sen der eerste Fransche om
wenteling eene veel beteéke-
ïiende rol speelde. In de be-

H V . . B m . • \ 
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langrijke •zittingen'der natio
nale vergadering van den 13. 
én 14 'Jülij , was LAFAYEÏÏE 
'haar voorzitter'; hij werd kort 
daarna opperbevelhebber van 
"Parijs, en het was onder 
zijne leiding, dat de Bastille 
vermeesterd en de nationale 
garde der hoofdstad opgerigt 
'werd. Weldra ondervond hij 
echter , dat het gemakkelijker 
was' geweest, het- Fransche 
Volk door vrijheids-droomen 
in' beweging te' brengen , daïi 
de-;'eenmaal 'opgewekte zucht 
'tot' omverwerping yan al hél 
bestaande binnen zekere gren
zen te beperken.- Bij de grüf 
weltóorieélen- té Vérsailhs, 
'öp den 5 «n 6'Oetober' 17.89, 
kon LAFiY-EfTE hel konink
lijk geslacht reeds niet meer 
tegen (allerlei hoon-én smaad 
beveiligen.; onder zijne lei
ding :' werd LODEWIJK XY-Ï. 
destijds naar-jP<m;> teruggc1-
voei'd. In 1792 stond'LAFAY-
EÏTE aan het hoofd van het 
•leger der Ardetmes^ en' be
haalde daarmede eenige voor
deden ; en in Junij ^ an -dal 
jaar, toert aan den geheel on
dermijnden troon dagelijks 
nieuwe slagen werden toege-
-bragt, had hij • den moed , 
'om zich naar Parijs te mid
den der nationale vergadering 
te begeven, en daar, in weer
wil der steeds magtiger wor
dende bergpartij , voor de 
•handhaving van het konink-
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lijk -gesagf te ijveren. Het was 
xeeds te laat, en LAFAYEITE,, 
pwiens • beeldtenisdoor het- volk 
ran JPctq$s in, het openbaar 
verbrand werd-, ontsnapte .ter 
•naaüw^snood aan, 4e vervolg-
«juobt der bloeddorstige J a -
.qobynen, ._ Zorg voor lijfsbe
houd dwong hem weldra zijn 
*aderla»d te ontvlugten., en 
hij viel in -de handen der Oos
tenrijkers, die hem tot 1797, 
eers,t tfiffieael za. naderhand 
té'Otwutz gevangen hielden, 

' Men heeft aan de pogingen, 
dié destijds door de -tegenpar*-
,tjj in bet Britsche parlement 
.gedaafl werden., om .zijne in 
vrijheidstelling te bewerken , 
eeo,q der welsprekendste re-r 
jdevoerÏBgen van Fox..te dan
ken,, Bij den,vrede van £eT 

ttbm werd LAFAYJEXXE , door 
.tusschenkomst van BOKAPAB.-
.ÏJË'ontslagen, en eenigen tijd 
daarna; keerije, hij naar zijn 
vaderland, terug, waar bij tot 
.1.815,. meestal; pp zyn land
goed in ^wg^ergwedoorbragt, 
Jn 1816 betrad hij op nieuir 
het staatkundig tooneel, en 
na den slag van Wuterloo^ 
,-behoorde bij onder de. leden 
•der kamer van, afgevaardigr 
den, die bet,meest op Je ont
vetting van KAPOXEOM" en den 
terugkeer tot de beginselen 
vw 1789 aandrongen. Na 
de herstelling der BOURBONS , 
deed LAFAYEXXE zich voorna
melijk kennen door de vol
harding., waarmede hy deaoo* 

genaamde liberale grondber 
ginsejen in de wetgevende ka- ; 
mer voorstond, Zijne reis door 
:de Voreenigde Staten in 1824 
ien 1825,, «-as een wezenlij
ke -zegetogt,, en hij werd bij 
die gelegenheid ioo wel door 
4e overheden als door de i«r 
gezetenen mei allerlei eerber 
.wijzqn overladen. Het werk-
jzaam' aandeel j dat. LAFAYKT-
ÏE aan de Fransche omwen- ^ 
.teling -van 1830 en aan de 
verheffing van den hertog van 
Orleans tot koning nam, ligt 
nog versch in elks geheugen. 
.Weinige maattden na die ge
beurtenis was de verwijde-: 
jing tusschen bet bestuur va» 
Jkoning LQDEWUK PHlMPsen 
IiAFAYEXïE, terzake van diens 
.aansluiting aan de prti j der 
beweging, reeds zoo groot 
geworden, dat hij in Deccnir 
i e r 1833, de hem opgedra
gen© betrekking van opper* 5 
bevelhebber der nationale gdr-
.des van- geheel Franknjh 
moest wederleggen. In hoe
verre LAFAYEXIE sedert zich 
aan bet hoofd der revolution
a i r e propaganda, heeft 'ge-r 
plaatst/ valt moegelijk ,te be
slissen.; maar zeker gaat het, 
.dat de opstanden in Póleti, 
•Italië en elders ,. in de laat
ste jaren in hem ondersteu
ning of aanmoediging vonden» 
en dat de begrippen, die.hij 
jomtrent de binnen- en bui- > 
.lenlandsche staatkunde va» 
Frankrijk koesterde, hoe bn-
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ger'hoe minder bij de regering 
'eh bij de' meerderheid der 
yolksvertegenvyoordigers van 
"dat land ingang hadden. L A -
'FATETTE overleed te Parijs, 
den 22 Mei 1834. — Zijne uit-
' vaart in dckerk Vldssomption, 
en zijne begravenis te Picpuce 
waren allerluisterrijkst. Men 
"schat het getal der personen, 
'die den stoet volgden op on
geveer ,̂ 5Ó,G0Ö, terwijl de 
töt dehzêlven behoorende ge
wapende, magt 9,300 man'ber 
'droeg. — Onder diegene wel
ke de handhaving van rust en 
'orde in Frankrijk wensóhen, 
werd zijn dood geenszins be
treurd. 

'* LAFFON »E LADÉBAT (AN-
DREAS DANIÖI,) , te Bordeaux 
den 30 November 1746, uit 
eene der' aanzienlijkste famir 
liën dier stad. geboren, vol-
bragt zijne opvoeding aan de 
universiteit van Fmneker. 
Na gedurende eenigen tijd, 
dé Werkzaamheden van zij
nen vader, die toenmaals aan 
het hoofd van een zeer aan
zienlijk handelhuis stond, ge
deeld te hebben, trad hij in 
S775 in den echt, en begaf 
zich naar het land, alwaar hij 
zich enkel met de zorg bezig 

, hield, welke zijne familie 
Vorderde, zich aaneenige stu
diën en vooral aan de werk
zaamheden van den landbouw 
toewijdde. Hij was alstoen 
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een der stichters der Jtkade-' 
mie van schilderkunde van 
bordeaux, werd lid der akq-
demie van kunsten en weten
schappen dei-zelfde stad, en 
corresponderend lid der 
maatschappijen van land
bouw en aanmoediging van 
Parijs. Tijdens de'beroeping 
van de aïgemeene staten, $af 
LAIÏOJT óver de zamenstelling 
dier vergadering, en over. de 
verkiezihgswijze, verschillen
de' gelegenheids se/driften in 
het licht.. J)e. adel vâ z Guy-
'enne was het niét eens , om
trent de natuur en de'gren
zen der volmagteri, aan de 
afgevaardigden t'e geven, hij 
w;erd belast, ,om bij de al
gemeene staten te reclame
ren, tegen de benoemingen^ 
die op bijzondere mandaten 
geschied waren: ten gevolge 
van dit .vertoog werden er 
nieuwe volmagten aan dé af
gevaardigden gegeven. In 17.91 
werd LAFPÖN tot lid der wet
gevende vergadering be
noemd: nadat hij de gevaren 
had gezien', waarmede.de 
trooö bedreigd werd, schaar
de hij zich onder de verdedi
gers van denzelven,' en hield 
zich in de commissie der geld
middelen, waarvan hij lid 
was, bezig, met.middelen te 
beramen, die orde in de uit
gaven van den staat brengen, 
en . het krediet handhaven 
konden, dat door de jstaat-
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kundige schokken des iijd-
'vaks bedreigd werd,. Den 20 
Junij 1-792 begaf liij zich 
naar liet kasteel, alwaar "hij 
zich ieijverde, om <Le ko
ninklijke "familie te bescher
men* Hij presideerde de 
'vergadering Tan den 23, Julij 
tot den 9 Augustus, in de 
-onstuimigste «ogenblijken, 
«en liad het ,geluk., om.ge-
jdurehde -de moordtooneelen 
Tan .September;, den abt Sl-
'<CARD aan den dood te ont
rukken: het was aan de po-
jriiigen., die hij bij' ClïABOT 
•deed, dat\de onder1» ijzer der 
doofstommen • 'het leven ie 
•danken had, In de daarop-
•voïgende ' maand, December 
-werd. LAFFON aangeklaagd!, 
•onder 'het valsche voorwend
sel., dat hij 'fondsen van de 
burgerlijke lijst, ontvangen 
liad; gedurende eenige dagen 
ïn zijn huis in hechtenis ge
steld, verkreeg hij zijne vrij
heid weder, en werd met 
het T)e"heer der disconto-lias 
heiast., waarvan hij de ver
effening behield.,- toen deze 
ïnrigtlng werd afgeschaft Op 
nieuw in 1794 in hechtenis 
•genomen, ontsnapte hij en
kel aan de verbanning, wijl 
-men.zijne talenten noodig had 3 

om de dienst iót onderhoud 
van 'het 'krijgsvolk te verze
keren, ïn 1795 benoemden 
hem de Departementen der 
Seine en Gircmde tot afge-
wrardigde bij den raad der I 

A ouden, waarvan hij.den 29 
'Jtfei 1797 secretaris, en d«n 
J20, Augustus van hetzelfde 
jaar president werd, , Hij 
sprak in deze vergaderingover 
"de .meeste onderwerpen van 
geldmiddelen. Tegen de ont
werpen van het Directorium 
ingenomen, was hij, een der 
slagtoflfèrs van den staatkuiir 
dïgen streek-van den \8fruo 
'iidor (4 Septb. 1797). Naar 
de brandende woestijnen van 
Sinamary verbannen, werd 
hij door de hevige .ziekte aan
getast, die yerscheiden'iijner 
ongeluksgezellen in het graf 
sleepte, en bleef alleen met 
den Deer DE MARBOIS op de
zen onherbergzamen 'grond. 
Ma eene ballingschap .van.-21 
maanden., werden .zij beide 
teruggeroepen. LAFFON kwam 
weder ïn het privaat-leven 1 

hetwelk l i j enkel verliet, om 
weder, onder de talrijke asso-
ciatiën op te treden, welke 
sinds dien tjjd in Frankrijk 
gevormd werden. Hij werJ 
een der bestuurders Yan hei 
koninklijk instituut van jonge 
blinden. Hij is den 14 Oc-
tober 1829 te Parijs pver-
leden. XAFFOÏT DE LADEBAÏ 
was Protéstantsch, .De hee-
ren FREDERIK MONNOT, GUI-
20X en MARRON hebben aan 
zijn graf zijne lijkrede .uitge
sproken. 

LAFITAU (JOZEF' FRANCIS-
cvs), te Bordeaux geboren, 
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•fcegaf "zich Troeglijdig in de 
maatschappij van JESÜS „ 
waarin zijn smaak voor de 
schoone letteren en de ge-^ 
schiedenis- hem Van demeriig-
te onderscheidde. Hij maak
te zich in het gebied der 
letteren, door eenige werken 
bekend r 1 .<* Zes .mceurs etc* 
{De '%eden der wilde Ame~ 
rihdnen % met de zeden der 
eerste ' tijden vergehken)\ 
Panjs\ 1723,.2 dl.*-in 4 > , 
èn 4 dl.» in-12JP0^dit is 
een zeer:-verdienstelijk werk, 
zeer ten onregte aangerand 
door RoüBEitzsoir ,.in.zijne'G'e-r' 
schiedenis \aa^ntertkayeea 
oppervlakkig geschrift, vol" 
valsche aanmerkingen en 
noodlottige • grondbeginselen.: 
Pater LAFITATT was niïssfona— 
tis onder de wilden geweest $ 
ook beslaat er niets zoo naauw-
keurigs over dat onderwerp. 
Zijne vergelijking der oude 
volken met de Amerikanen 
is zeer geestig, en vooronder
stelt eene uitgebreide kennis 
der oudheid', ofschoon, alles 
in" hetzelve niet even zeer 
kan toegejuicht 'worden; en 
er éenige 'gedwongene over
eenkomsten in zijn. -— 2.» 
ffistoire etc. {Geschiedenis 
der ontdekkingen van de 
Portugezen in de nieuwe we
reld), 17.33, 2 dl.» in ̂ .to
en 1734, 4 dl « in 12.™, 
naauwkeurig en wel geschre
ven,. — 3.o Jiemarques etc. 

B 

t F . SS 

(Aanmerkingen op het Grh* 
Seing) t' Parijs,.. 172.8 „' in.' 
Ï2J"1» ' De schrijver overleed.. 

: ih 1740,. 

LXEÏSM! ( P E Ï R V S FïlANCÏS-'' 
; cus)', werd te Bordeaux in 

168S geboren,; was' de. zoon ' 
van eenen makelaar ia* wijn,, 
(jn had. zijne fortuin, aan zij
nen geest te danken,. ïïijbe-. 
gaf zich zeer jong- onder de* 
J'esuiten r . en onderscheidde, 
zich bij dezelve' door zijne 
begaafdheid voor den*ka»sel.. 
Naar JRome gezonden-",.ter>za-
ke' van de geschillen dóór ,de, 
Jansenisten tegen; de* bnlle 
ïfnigenitiis opgeworpen,be
haagde hij aan CLËMENS XL; 
Zijn levendig en ongedwongen 
onderhoud,, zijn. in. kwink^' 
slagen vruchtbare geesFgaven 
aan- den- opperpriJsstef eeit 
gunstig denkbeeld van zijne 
inborst en zijne begaafdheden,. 
Hij verliet zijne orde r en, 
werd tot het bisdom Sisteron 
benoemd, alwaar hij het voor-, 
beeld' zijher geestelijkheid was. 
Na zijnleven ih de uitoefening 
der bisschoppelijke deugden-" 
te hebben doorgebragt,. over
leed liij op liet kasteel van' 
Lurs, in 1764 , in. den- ou
derdom, van 79 jaren.. Be 
Bisschop van Sisfer,o?i had 
zich steeds een- hevige vijand 
van het Jansenismus getoond. 
Men heeft van hem ver
scheidene werken 1,9 ffis-

3" - i • 
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faire iite. (Geschiedenis van. 
He bulte Ünigenitus)', 2 dl.1* 
in 4.t°, én' 3 dl.n iri ï2.mo 
» Men vindt er hef ware in, 
Zegt de schrijver der Trois 
Si?cles, dat de grondslag 

. van elk geschiedkundig 'wérk 
Jtnoét zijn', en niet het ware, 
orde, duidelijkheid, ontwik
keling, eenenedelen, der ge
schiedenis betamenden stijl \ 
m. eene gematigdheid, van 
welke men zich nooit moet 

•verwijderen." Er "is eene 
nieuwe uitgave te Maastricht 
van in het licht verschenen , 
1789, '2 dl.n i n 12.*° — 
2,o Méfutationelc. (Weder
legging der sprookjes, of 
geheime 'Memoriè'n over "de 
danneming der hutte Unige-
nitus, door FILLEFÓRE) , 
Ï 7 3 4 , 3 dl.» ing.vo Een 
Werk, hetwelk, zoo wel als 
het voorgaande, bewijst, dat 
hij de sekte, welker listige 
kunstgrepen hij onlsluijerde, 
in ' den grond kende';' deze 
kennis'strekte zich zoo ver 
u i t , dat hij zeer ver, en op 
éene zeer juiste wijze de toe-
Aomst voorzag, zoo als zulks 
blijkt uit de volgende zinsne
de , letterlijk bij de' omwen
teling van 1789 bewaarheid: 
» Bat men 'thans terugkome 
op alles , wat men in deze 
geschiedenis gelezen heeft, 
en men zal bevinden, dat 
net Quesncllismus niet an
ders dan het Calvinismus is, 
hetwelk, daar het zich in 

Frankrijk niet openlijk durft 
verloonen, onder de dwalin* 
gen van dèn tijd heeft ver-! 
borgen. Bit heeft men ge
zien, in die beruchte ont
werpen, waarin de\ Quesnel-
listen , de kerk van Frank' 
rijk met de Anglikaansche 
kerk wilden vereenigen (zie 
i>u PIN) , èn in al die be-i 
ruchte libellen * waarin zij 
voor den bijzonderèn ,gee*t 
éene regtbank hebben opge-
rigt. Maar hetwelk hog be
ter zou blijken, in eene dier 
hagchelijke gelegenheden f 
welke God verhoede, waar-, 
in men alles sou verontrus
ten, om eene volkomene ge" 
wet'ensvrijheid daar te stel
len; alsdan is het ontwij

felbaar, dat men de Ques-
nellisten %ich openlijk met 
de Protestanten zou zien 
vereenigen, om voortaan niet 
meer dan een enkel ligchaam 
uit te maken, zoo als zij 
reeds niet meer dan eene 
enkele ziel mèt hen zijn," —• 
3.o JSistoire etc. (Geschie
denis van CLÈMENS XI.), 
2 dl.n in 12>° — L° Ser-
mon's (Leerreden), 4 dl," irt 
i2.n»°J die aan de verwach
ting van het publiek niet be
antwoordden. Beze prelaat 
was rijker in gebaarden en 
in voordragt , dan in wel
sprekendheid. Zelden haalt, 
hij de H. Schrift en de kerk
vaders aan; hij heeft gebrek 
aan keuze in de bewijzen» 
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%# de hestö. worden dikw-erf 
•over het hoofd : gezien t de
zelve 'zijn echter' verre ver
heven»'boven de ligtzinnige 
•redevoeringen- ra» de meeste 
"enzer nieiawerè redenaars». 
•Hij was- gelukkiger- in het be
handelen der zedeïeer dan in 
tic geheimen. — 5.» Jletrai-
ie etc. [Geestelijke a/sonde-
•ring voor 'eenige dageu), in 
-12.m<*—B^Jvisetc. \Raadj-
•gemngèn i)oór het getoeïéns~ 
testuur) , in 12.lttö* '— 7.°' 
'Conférences etc, \Vo7iferen-
tien) %\n 12.*»».— 8.°; Ze*-
tres etc» (Geestelijke brie
ven) , in 12.*110- Al déze-Wer
ken r vol goede zedelesseh, 
zijn dikwerf- zwak in denk
beelden 'r doch zijn alle tot 
het gewetensbestüur /eer nut-
tfg. '— 9*0- La vie etc. {Set 
teven ën de' geheimen der 
heilige Maagd), 2 dLn in 
12.ra» l ) e schrijver legt in 
hetzelve meer godsvrucht dan 
óordeélkunde aan den dag, 
en vermengt met onbetwist
bare zaken, onzekere of val-
sche overleveringen.. 

• lAïOïfT. — Zie FONÏ. 

LAFOKTAÏXE. —- Zie FÖJS-
TAI&E (JoANNES »E LA)» 

* LAFONTAINE {AUGUST HEN
DRIK JBLIUS) , een der vrucht
baarste romanschrijvers van 
ons tijdvak, werd in'1756ie 

B 

Brtmtiwij-k' gehore»,, uiteen^ 
om" • hét ï*rotestanHsmu« 
Frankrijk ontwekene familie, 
en was de zoon' van' ècnen 
beroemden schilder.. ï"öt den 
geestelijke» staat bestemd,, 
volbragt hij zijne theologische . 
studiën- aan de universiteit 
van Èfelinstadt j. maar daar , 
hij. geene roeping voor het ' 
predikambt gevoelde 't aan-, 
vaardde hij in 17 86,, den post 
vati ïmisonderwijzer bij de. 
kinderen) van denPruissischen 
generaal VA# TiïAD&Éjf, - die 

: te ff alle zijn verblijf hield. 
Hij werd echter inlTSÖpre--

1 dikant, en trok aïs'veldpre-: 

ditker va» een-Pruïssisch 're-' 
gimeirt naai* C&ampégne t en' 
maakte tot aandenBazelschen 
vrede al de veldtogten.»met 
hetzelve» Alstoen kwam hij 
aan de universiteit \%& Mulle] 
terug,. van welke hij zich se-

; dert dien tM zelden verwij
derd heeft. ,Hij lièeft zich 
aanhoudend bezig gehouden: 
mei de uitgaven van een aan* 
tal romans; men telt er „tot 
8 0 , die in verscheiden leven
de talen en ook de meeste, in 
het Nederdïdts'cK vertolkt zijn„ 
Wij willen- de naamlijst der-
zelve niet opgeven. x die of 
onvolledig of vervelend zoude 
zijn» In het algemeen bezit
ten zijne voortbrengselen,, na
tuurlijk gevoel, vrolijkheid,, 
eritiek zonder bitterheid en 
afbeeldsels vol van éeng 'iref-

4 
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fende\o#ginaiiteit;.' -Ine haar 
werk: over. jDuitschland, zegt 
mevrouw, BE STAÖL, over-de 
romans, van LAFONTAINE spre
kende , dat dezelve ik het al
gemeen belangrijker zijn door 
de by zonder heden t dandoor 
hel plan van het.onderwerp 

, zelf. • Men beschouwt hem. in 
het algemeen, als.- de stichter 
der school, Welke, die van 
WALTER.SCOTT .'is. voorafge
gaan , eii die zich voorstelt, 
om "de gewoonten te schilde
ren, te onderscheiden, en te 
kenschetsen , veeleer dan om 

'karakters voor.te dragen. Wij 
zullen er.nog bijvoegen, dat 
de zedeleer -ym LATOJVTAJNE 
geen verwijt verdient, en dat, 
indien men werken heeft ge
zien,, welke men voor verta
lingen van dezen Duitschen 
romanschrijver deeddoorgaan, 
é.n in welke men wellustige 
tafereelen aantrof, die voort
brengsels niet van hem zijn. 
LAFONTAINE is in 1831 over
leden. 

. LAFOSSE. -i~ Zie FOSSE. 

, * LAFOSSE (ANNA CHAR-
MER), dochter yan eenen 
messenmaker van Parijs en 
vrouw van eenen werkman in 
ebbenhout, is bekend-door 
een zeer merkwaardig won
der in het jaar 1725 aanha
ken persoon gewrocht. Sedert 
-0 jaren leed zij aan eenen 
geweldigen bloedvloed, en 

was .'.zoozeer.verzwakt; dat • 
zï] naauwelijks • op hare bee-
jaen kon staan.'Eene Protest-
tantsche buurvrouw gaf haar 
den., raad, om, naar het voor
beeld van de vrouw van het 
Evangelie,. die van den bloed* 
vloed genezen werd , ook ha
re genezing aan .JESÜS CHRIS
TUS te vragen. . Door eene 
geheime ingeving aangedre
ven, nam zy oogenblikkeljjk 
daartoe het besluit, en koos 
tot de uitvoering daarvan den 
hoogen feestdag van het al
lerheiligste Sacrament, op' 

I welken dag de processie voor
bij hare deur moest trekken. ' 
Zij liet zich op dat tijdstip op 
de straat dragen,"en toen zij 
het allerheiligste ontdekte, 
beproefde zij om te knielen, 
en bad met zulk een levendig 
geloof, terwijl zij alle pogin
gen in het werk stelde, om 
hetzelve te volgen, zoo dat 
zij eensklaps meer kracht ge
voelde, en zelfs die, om het 
heilig Sacrament tot in de 
kerk te vergezellen.. Dezelve 
binnen tredende,. gevoelde zij 
de bloedvloeijing ophouden, 
bleef de hoogmis bijwonen, 
en keerde naar haar huis te
rug, alleen zonder gids, tot 
tot groote verbazing van al 
degene, die haar kenden. 
Van dien dag af, was zij 
volkomen genezen. Deze ge
beurtenis maakte veel op
spraak ; men kwam haar van 
alle kanten bezoeken.' Er 
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•werden- 'artsen van dé ko
ninklijke faculteit verkozen", 
om haar met eene strenge* 
nauwkeurigheid te onder
zoeken, en volgens hunne 
-verklaring, vaardigde de Kar
dinaal DE NOAILLÈS , aarts
bisschop van Parijs, een 
mande/oent .uit, door het-
.welke hij de genezing als bo
vennatuurlijk en '.wonderda-» 
dig verklaarde, en éene pro
cessie., en een Te Deum , in 
dankzegging voorschreef. Om 
er de gedachtenis van te be
waren , wilde hij , dat men' 
de' uitspraak van zijn mande
ment , óp • eenen steen, zou 
fraveren -, die in de kerk van 

e ÏÏ.IMARGARETHA werd op-
gerigt. - In deze kerk wordt', 
ter gedachtenis van dit won
der , een jaarlijksch feest met 
een octaaf gevierd. Deze ge
durende de omwenteling ge
staakte plegtighejd, is den 31 
Mei 1818 hervat. Het ker
kelijk officie, dat gedurende 
dezelve gebeden wordt, is 
in ' 1725 en 1761 gedrukt. 
De .latijnsche'' lofzangen zijn 
door GOFMOT zamengesteld. 
De kardinaa^beschouwde de
ze genezing als eene plegtigè 
getuigenis, welke God aan 
*et leerstuk, der; wezenlijke 
tegenwoordigheid had willen 
geven f om den Protestanten, 
die in de voorstad Saint-
Antoine, waar mevrouw LA 
FOSSB woonde, talrijk waren, 

<le oogen te' openen. Het 
plaats gehad hebbende Won
der heeft aanleiding gegeven 
tot eene twistende briéfwis^ 
seling tusschen den kanoiiik 
HOQUINÉ , en den predikant 
JACOB YERNET van Gèneve 
in 1725-, 2"dl.n," in 8.vo ge
drukt. • Zie JTistoire littè~ 
raire de Geneve., door SÉ-
NEBIER. • , ' • 

LAGALLA (JULIUS CJESAU) ; 
werd. iri 1571 geboren, en 
was de zoon van eenen regts-
geleerde, te Padulla, een 
stadje van r Basilicate,«in 
het koningrijk Ijfapels. Na 
zijne eerste studiën in zijn va
derland te hébben volbragt, 
werd hij in -den. ouderdom 
van 11 jaren naar Napels ge
zonden , om er de wijsbegeer
te te beoefenen. . Na j&ijne 
cursus volbragt te hebben, 
legde hij zich óp de' genees
kunde toe, en maakte zulke 
vorderingen in die weten
schap , dat hij , na dooreene 
onderscheiding, welke het 
collegiè van artsen van Na
pels hem wilde verleenen, 
Jcosteloos de doctorale waar
digheid te hebben ontvangen i 
hij in den ouderdom van 18 
jaren tot arts van de pause
lijke galeijen werd benoemd; 
In den ouderdom van 19 ja
ren liet hij zich in de uni
versiteit van Home toi, doctor 
bevorderen; en 21 jaren and 

D-5 
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zijnde, werd- hij door CLE* 
MKKSYHI, .waardig gekeurd> 
om den leerstoel der welspre
kendheid aan het Romeinsch 
collegie te bekleeden t Avelken 
post hij tot aan zijnen dood, 
in 1624 voorgevallen > met 
roem vervulde» De werkzaam-
heden aan deze betrekking 
verbonden , lieten hem wei
nig tijd over, om de genees
kunde uit te oefenen ; ook is 
hij meer bekend als wijsgeer 
dan als arts. Men had ech
ter zulk een hoog gevoelen 
van zijne talenten in de kunst 
om . tè genezen, dat SIGIS-
jttWDUS I I I , koning van Po
len en Zweden, hem in hoe
danigheid van lijfarts bij zich 
wilde hebben; hetwelk de 
slechte staat zijner gezohdheid 
hem niet toestond aan te ne
men. Deze, geleerde Avasmet 
een be\VoflderensAraardig ge* 
heugen begaafd, en deze gaaf 
der natuur .was hem nuttiger 
dan. aan ieder anderen t wijl 
zijn schrift - onleesbaar Avas, 
en hij niet dan met den groot-
sten tegenzin schreef. Ook 
zijn er weinig Averken van 
hem overgebleven. LEO-AII.A-
ï ius, die eene Levensbeschrij
ving Aran hem heeft geleverd, 
haalt er eene verhandeling in 
aan, getiteld : Bisputalio de 
ooelo animato, Heiddberg, 
1622, en eene over de on-
sierfdykAeid dei- ziel, Ro
me, 1621 i in 4.t° 

- LA«i,WSSONli^K;^Zi0€J4;* 
JUSSONNIÈRB» i \^A '•-'''";;'-;":£ 

- XAGA-RMe. '_Ji Z j e GARDÏB, 

LAGERLOOÏ , o f LAfî RtÓEFr 
JJaurifoïius fëi.wvs) y •• ceh. 
geleefde Zweed > den" 4 ïfó-
gember '164/5 in de prövincte 
Wermeland geboren \ werd , 
hooglëeraar in de weispre* 
kendheid te ppsaly en dooi 
den koning van Zwedeawï:* 
kozeö, om de • oude en riieu* 
were geschiedenis der Koord*; 
sche köniögrijken te beschrijf 
win Hij overleed den 't Ja* 
nuarij ,1699. Men heqft wn 
hem onder anderen;: 1 .»#&* 
toria, lïnguoe grcecw,, tff* 
sal p,.1685, in 8s* * - Z^M 
antiqniiaie efsitugenUssui' 
onicte i; ibid. 1689A -K 3.» 
HistoHa .?'epertoe wtvigati* 
otiis in <tlbum mare, ibidi , 
1691. ^r.-V&pegentis go\ < 
tiiiccesedibtis, ibidi 1691 i -^, 
5.° Obsëruqtionïs iff-liiigUx 
um .sueeanam, ijbid* 1694. *?*} 
6.5 De magnö ^indrutn iiit-
perio, ibid» 1697. u-loJDf 
veris et antiquis geiïtis sedi* 
bus üsseretidts yibïdïlt09, 
in'8.w:;' .;'..••_ .' 

LAGTiEAtf(DAViD), een be
ruchte goudzoeker in de ver
borgene wetenschappen, en
kel bekend door zijne dwaas* ^ 
heid voor den wijsgéerïge» f 

steen, die hem verstand e» 
fortuin deed verliezen, endiö 
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hem bewoog, om het onge
rijmde boek vanBAsiLiüsTAr 
Mitiijrus, getiteld: fie twaalf 
sleutels der wijsbegeerte, te 
vertalen en te vermeerderen. 
.ÏD& vertaling van LAGNEAU 
werd in 1660, te Parijs, in 
.8.y0 gedrukt. Zij, die even 
zoo zot waren als hij , zoch7 
'ten hetzelve. Deze schrijver 
«verleed op het einde der ze
ventiende eeuw. 

LAGNT (THOMAS FANTET, 
heer'van), een bero.emd wis
kunstenaar , te Lyon, m 1660 
geboren > werd door zijne ou
ders voor de balie bestemd; 
.maar de natuur- en meetkun
de behaalden bij hem de over
hand op de regtsgeleerdheid. 
Reeds vroeg te Parijs bekend, 
werd hij met het onderwijs 
en de opvoeding vanden her-
-tóg DE jNoAiiwss belast. De 
akademie van wetenschappen 
opende in 1695 voor hem ha
re, deuren, en , eenigen tijd 
daarna gaf LODEWIJK Xiy. 
hem den leerstoel der water-: 
beschrijving te Mocheforl-, 
Zijne verdienste deed hem, 
na verloop van; zestien jaren 
naar Parijs terugroepen, al
waar hij eenen post van pen
sionaris der akademie, dien 
van onder^bibliothekarisdes 
konings voor de, wijsgeerige 
en wiskimstige werken, en ee-
ne jaarwedde van 2000 M-
presi waarmede hem de her-
log van Orleans begunstigd*?, 

G. 5? 

verkreeg. Deze beroemde man 
overleed, in 1.734, door de' 
.geletterden, wier steun en 
vriend, en door de armen, 
.wier vader _hij was, algemeep 
betreurd.. De meest bekende, 
.werken van di£n beroemden, 
.wiskunstenaar zijn: 1 ,o Mè~. 
fhodes etc. {Nieuwe en ver*-
Jtorte wijzen der wprtelr 
trekking en nadermg), Pa
rijs, 1692 en 4697 , in 4. t o 

<— 2.Q Elèmens etc.{Qrwd-
beginselen der reken-en stel-
Julhst), Pa?-ijs, 1697 , in 
12.m« — 3,° Analyse etc 
{Algemèene ontleding t óf 
.wijfie, om de problema'.s op 
te lossen), te Parijs jdoor 
RÏCHER , 1733, in 4.*° in het 
licht gegeven. — 4.° Yerschei-
jden belangrijke Schriften in 
de Memoriën. .der akademie 
.van wetenschappen. Dezelve 
verraden eenen grooten meet
kundige. - , 

* LAGOMARSINI (ITIERONT-
,MÜS), een beroemde Italiaan:-
sche Jesuit, uit eene adellijr 
ke familie gesproten, werd te 
£e«K«den30 September 1698 
geboren, en yolbiagt zijne 
:eerste studiën met den mee,sr 
ten roem bij de Jesuiten, in 
het coljegie van prato iil 
JTosAanen, Den 1.3 Hovemr 
ber,.-1713 begaf hij zich on-.-
der de, Jesuiten; na zijne proef
jaren volbragt te hebben;, 
werd hij onder het opzigt van 
.itfttaraitchde meesters ge-
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Elaatst. Zijne vorderingen 
eantwoordden- aan de hoop, 

welke men van hem had op-
-gcvat. Hij werd een der meest 
ervaren mannen in. deLatijn-
sche. taal; öok was hij dé 
Grieksche taal volkomen mees
ter, 'en had geenen enkelen 

•tak der letterkunde verzuimd. 
-In-1721 werd' hij naar Arez-
•ao gezonden, om erdeschoo-
ne letteren »te onderwijzen. 

•JGenige schriften, dié -hij in 
-het licht gaf, verbreidden 
<zijne- begaafdheid, en zijne 
diepe kennis van het Latijn. 
Van daar dagteekent. zijne 
vertrouwelijkheid met den be
roemden FACCIOIATI , die zich 
toenmaals met de verbetering 

•van het Woordenboek • van 
'CJIEPINO bezig hield.' De
ze geleerde zag in van hoe 
veel nut .hem pater LAGOMAR-
•SINI in deze moeijelijke taak 
kon zijn, en dikwerf nam hij 

- toevlugt tot zijne kunde. In-
-tusschen werd LAGOMARSINI 
-naar Rome teruggeroepen, 
-om er zijne theologische stu
diën te -volbrengen. Toen hij 
dezelve ten einde'was, werd 
hij naar Florence gezonden, 
om de rhetorica te onderwij
zen. Na zich gedurende 20 
jaren daarmede te hebben be
zig gehouden, en uitmunten
de voox'werpen zijne school te 
hebben zien verlaten, werd 
hij naar Home teruggeroe
pen , om in het Romeinsche 
collegie de Grieksche taal te 

-onderwijze&v > Hij; stond -ia 
•zeer naauwe vriendschapsbe* 
trekking met denje'suit, M 
AZEVEDO , die het vertrouwen 
•van BENEMCÏÜS XIV. bezat. 
Deze pater stelde LAGOMAR
SINI aan dien beroemden'Paos 
voor, die weldra zijne 'ver-t 
diensten op prijs gesteld'had» 

• en gaf hem de vleijendste -fee-
wijzen zijner achting. Pater 
LAGOMARSINI ging voort, met 
tot aan zijnen dood, den 1& 
JJei- 1773 voorgevallen, te 
•Rome , de Griéksehe taal te 
onderwijzen. Zijn uiteinde 

I wa's even zoo -stichtelijk, als 
zijn leven' voorbeeldig ' en' 
werkzaam was geweest. De
ze beroemde Jesuit heeft een 
aantal W'erken ' nagelaten» 
waarvan de voornaamste zijn: 
1.° JNTONJI MARIJE GRA* 
TIANÏ • de Sci-iptis, invtfa 
MINERVA, ad JLOYSIÜM 
fratrem libri XX,- mm no~ 
•tis -ErERomm LAGONAR.' 
S1NI, Florence, 1745,2 dl.n 

4,t». De aanteekeningen van 
hetzelve in het zuiverste La
tijn geschreven, zijn geleerd 
en talrijk. Het eerste deel is 
opgedragen aan MüRATOWr 
uit erkentenis voor'zijn Chris-
tianesimo felice nel Paragu-
ai, zoo vereerend voor de 
maatschappij dei" Jesuiten. 
Het andere deel ïs aan den 
markgraaf MAFEEI ' opgedra
gen. — 2.o JVZIIPOGGW 
Ni snnensis cpislolas ei or(i~ 
tione$ t olim colleetee abJti* 
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ïcmio-MAMA GRATIANO, 
nunti-ab ïïyERONmo LAGO-
MARSINQ , e societateJusu, 
illustratce acprimum editce, 
Rome, 1762, 4 dl.* in 4.to 
Bit. werk * waaraan de .schrij
ver verscheiden jaren besteed
de verspreidt lieht ^ dat men 
«iet elders zoude vinden, niet, 
alleen over de geschiedenis 
van het «oncilie van Trente, 
maar.oqk over de letterkunde 
der zeventiende eeuw, Men 
vindt aan het einde van het 
tweede deel een welsprekend 
stuk, getiteld: In Jacobum-
uéugustum Tknanum \ poste-* 
ritatis nompie t ad quant il~ 
Ie quodam suo carminepro-
vocavit-actio, dat„ zegt men •, 
om ,het zuivere Latijn,.met 
de beroemde terrines van 
den Romeinschen redenaar 
verdient vergeleken te wor
den, — 3.» HIEROMim 

JJAGOMARSINI SOC. JESU, 

oraliones seplem,editiosex-
ia? retract.atior et auctior 
accedit jam- epislola èdita, 
qua quid in MARCII TÜL-
Li CIGERONIS, contra JL. 
Pisoitem) óraiione, interci-
derit demonstratur, Rome, 
1753. LAGOMARSBM had deze 
Redevoeringen, te Florence 
uitgesproken, en dezelve aan 
den geleerden kardinaal CLE-
VKNS-ARGENVIIPLIERS opgedra
gen. Dezelve werden door het 
publiek toegejuicht en gun
stig onthaald. — 4.» R. P. 
JffYERommLAGOMARSINI , \ 

Soc, JESU, épistolce ad a-r 
micum exemplum in quuju^ 
diciunl fertur de aliquot lo-
nis operis inscripti rnoclium 
Sarmaticarum vigiliw , e-
ditio post Polonicam at Ger~ 
tnanicam tertio,, Rologna, 
1743. Pater LAGOiMARsiifi, 
.was door eènen inwoner .van 
Warscliau ten ppzigte Van 
het werk getiteld: Nociium 
Sarmctlicarufn vigilies, van 
pater;;(JjJAiD0'MiGNOïfl., in 
die stad, in 1751 gedrukt; 
Jftj' ontwikkelt;zijn 'gevoelen 

• in de • brieven ^.waarvanjmen 
den tijtel heeft opgegeven..'De
zelve, kpmen voor in de Re-, 
cueil de Calogera, 10 dl.n. 
blss. 435 , en-zijn aan<Len be
roemden FACCIÓLATI " gerigt. 
^ - ,5.° R. P. -LAGOMARSI
NI , Soc, JESU , . litteraruni 
ad .JOANSEM-^FlNCENTfUM 
LUCENSEM exemplum,. qui-
bus Judicium fertur de ali-
quotlocis libelliyRofticemen.-
së Septembri, anno J153> 
vulgati, hoc titulo: F. Kih~~ 
CENTII MARIJE RINELLI, 
cathedratici, • Casanalensis 
ordinis praidicalorum, ad 
CAROLUM NOCETIVM, Soc 
JESXT, theologum, epistolee , 
Trente, 1745. Deze- domi-
nikaner had pater NOCKTI, 
ten opzigte van het proba<-
bilismus, met de wapens der 
scherts aangerand. In deze 
Brieven belast zich LAGOMAR
SINI met, de verdediging van 
zijnen orde-broeder, en be-
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•antwoordt' den domjtaikaner-
3ioogleerear op denzelfdeft 
•toon. ~ 6.° ' Giitéic.ib degli 
mit'ori delict sloria d'Ital'ia; 
intorno 'VUltimo libro de'the-
tttri del padre Concina, 
fenetië, 1756. — 7> Jlf-
GEto MAIÏÏJE , cardinali 
Queriho, d& Dione Cassio 
episiola, Etf wordt hierin 
gesproken:van de verbeterin
gen -in Dio CASSIUS door REI-
MARüs. Dit stuk komt voor 
in tiet 14<* deel delta 'storia 
letteraria d'Jtalia, blz. 167. 
— 8.0 Lettera del padre 
LAGOMARSINI al signore 
marchesio 'MAFFEÏ, inior-i 
no alla èv.a Jfferopó. Deze 
Brief komt vcfoï in hetzelfde 
deel blz.' 234, met het ant~ 
woord van den markies. —> 
9i"> De origine Jbniiwn f 

carmen. Dit in 1726 zamen-
gesteld én eertijds te Rome 
uitgesproken gedicht, wetd 
door pater JOANKES " PETRUS 
ÏJERGANlïïfl, een theatijner, in-
vrije verzen vertaald j die het
zelve in het licht gaf met de ver
taling • dette Ccxse botanicke 
di Savastano ,• Venetië' ,1749 
en voegde er eene berijmde 
opdragt bij,-waarin hij den-
bf van LAGOMARSMII en van 
zijne werken uitbazuint. — 
lO.o De (tleas janüensis, seu 
Be alece romance,-. JRomani 
fraductceretdóne, elegiacon, 
tcuntore GO-ZMARIO MARSI-
XiAito, een stak, waarin 
eofle ongedwongenlieid en 

• sierlijkheid' doorstraalt, die 
•eenen ÖVIDIÜS waardig ïijh; j 
hetzelve is in het 12.c 1)1. 
der Verzameling i>an ÜAIO' 
'GJSRA , en in het werk, ge
titeld: 'de jdzevedo Venetti) 
urbis descriptio , Venetië, 
1780 , ' in'het licht gegeven; 
Men heeft op verre na nog 
al de werken van • LAGO- ; 
MARsnri niet aangehaald; 
hij was onvermoeid, en het 
is mtoeijelijk, om f6 begrij
pen , hoe een enkel mensch 
zoo veel heeft kunnen schrij
ven. Zijn eenig5 Werk-voo* 
eene uitgave van CrcBRO is 
onmetelijk; hij had meer dan 
drj# honderd handschriften 
van dezen klassieken schrij
ver , .uit de Laurentijnsche bi
bliotheek ontleend, nagelezen 
en vergeleken. • Hij droeg! 
daarenboven bij lot verschei
dene Ietterkun'dige-werken, ) 
was, zoo als meta reeds gei-
zegd heeft, aan FAÖCIOLAÏ*, 
Van groote 'dienst voor »Jn 

Woordenboek , nam deel aan 
de beruchte brieven vari rfiro-
mo Traècomaco ', tegen het 
boek 'vamden' abt Lxsa, De 

ei'uditione apostolorum, enz. 
1741, on aan de aanteeke-
ningen op kef dichtstuk vatt 

JOZEF MARJANVH PM' 
ïHENitrs', betrekkelijk de etec 
triciteit. Men weet einde
lijk , dat hij aan Pater BAK-
DIERA , eerst Jesuit, en later 
serviter ' monnik grootelij''5 

van nut was, in zijne Vet'" 
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'talingen dér redevoeringen 
en brieven vqn. CiCEltó, zoo 
wel alst ten Qpzigte der. a»n-
ieekeningen, welke er bij ge
voegd ?ijn« Men raadpleegde 
hem van alle kapten, en hij 
vond tijd, om aan alles te vol
doen. Hij was buitengemeen 
aan zijne, orde verkleefd ; hij 
voorzag de vernietiging der-
zelve,, die werkelijk kort na 
zijne» dood plaats/had -, ér\ 
wijl hij ' reeds ziek 'was , 
wenschte hij üich geluk met 
eenen staat, die hem deed 
hopen er geen getuige „van te 
aijn« De eer. der maatschap
pij ging hem «eer ter harte; 
hij" had. té gunste iderzelve 
een aantal mem'oriën en aan
halingen van verjtnaarde schrij
vers verzameld, die haar vol
komen regtvaardigden van de 
hatelijke beschuldigingen- ha-
rer vijanden. Hij had eireene; 
verzameling van samengesteld 
aan welke hij dert tijtel had; 
gegeven van: Testvmaniayi^ 
ró,rumillustviujn, de Sociè-i 
tati "'/JSSÏÏ ,; in de nsque ah 
initio ejusdem repetita ordinë, 
qhronologico ad nostram <e-
taletfy perpetua nee ttnquam 
interrupta r annorum serie 
digesfa. Deze verzameling 
bestond uit 30 deelen: #ijne 
briefwisseling, alleen besloeg 
er 2Q, JUGQMARSINI liet daar*-; 
erboven talrijke, handschriik 
ten jm. De vrucht van zoo 
veel nachtwaking zoo wel als 
eenel door h*ni Ker«amelde 

kostbare bibliotheek, ging bij 
de .vernietiging dér maat
schappij verloren. Een klein 
gedeelte van zijn uitgebreid 
werk over' CICERO , ging over 
in handen van JOANNES BAP-
XISTA LAVAGNA, een Genu-
esche Jesuit, zijnen bloed • 
verwant, die hetzelve aan den 
geleerden BANDINI', kahonik 
van" Florence overgaf. An-> 
dere handschriften verrijkten 
de . bibliotheek van het* B.©* 
meinsch collegie ,> en die <van 
den kardinaal ZELADA ,. een 
beroemd liefhebber,'diedik-* 
werf uit zijne eigene'fond
sen , tot de letterkundige on-* 
dernemingen • van 'LAGOMAR^ 
SINI had-bijgedragen,, en die 
een der vijf kardinalen was, 
belast, om de overblijfselen 
der verschillende Jesuiten-
collegién te bewaken. Men 
kan aan LAGOMARSINI» de eër 
niet betwisten, van een der* 
verlichl:stef en. schranderste 
mannen derd8.° eeuw tezij» 
geweest. . Bij zijnen dood be
ijverden zich al de geleerden 
van Europa, om zijne ge
dachtenis te huldigen, en hem 
de verschuldigde schatting 
van lofspraak.te betalen. Eene 
derzelve was bestemd * om in 
de Novelle lettèmriedi' Fi-* 
renze y in het licht.té ver
schijnen, hetwelk ëofatejpniet: 
geschied is.. JSijn portret werd J 
te Florence.) met dit Jtóp*•• 
peldicht gegraveerd:: • 



;• Esl LAaojiAhsiJiUg Vultu} sed 
pingere vocem 

" Si liceat,' quivis dixesits est 
•• '. C l d E K Ö , . '•- : ' '-.',' ' ; . ' • '•"••' 

t l/A GRANGI (JOZEF LO-
DEWJjk ' graaf DE) , een be
noemde meetkundige , een der 
grootste r wiskunstenaars de» 
riieawere tijden, werd te 
Turin den J 25, Januarij. 1736. 

' geborep, ;ïïij was, van Fran-
schep; oorsprong j < zoo als zijn 
naim zulks te* kennen "geeft. 

1 Zijn overrgrootvader had on
der LODEWIJK XIV, in hoe
danigheid^ van -kapitein der 
ruiterij gediend, :en was; de 
bloedverwant eerier hofdame v 
der koningin-moeder van dien. 
vorst. • Dezê  officiërWyas over-i 
gegaan; ih dëlegérbenden vanv 
KiRÉJÏ;-'EsölAirDEt'?II, rhér«-!' 

. tog 'van\Savooij'ê y die hem,» 
aajileene mejufvrouw CONTI,» 
uit ïèepe- beroemde familie' 
Tan> Mme gesproten, had> 

' uitgehuwd.» De vader vanr 

JflZEE XAGR'^GE bekleeddeï 
te,Turin,; dea post van pen
ningmeester bij- 'het ministe
rie vanroorlogVjdoch. on
voorziene ongelukken kwamen* 

.hem van een gedeelte zijner» 
fortuin, beroovcn. Zijn jonge» 
zoon studeerde toenmaals aan; 
de universiteit zijner gehoor-» 
teplaats." JDe: tegenspoeden; 
zijner familie vermeerderden 
z|nen ijver., om een onder*: 
r%t te verkrijgen, dat zijn: 
toestand ;hem noodzakelijker, 
maakte. Eene zonderlinge' 

zaak';.degene, dié zooveriü 
de loopbaan'der wetehscliaj» i 
pen' möest; vorderen,/ toon
de in den beginne enicelaan-. 
lég voor dé letteren:" hét Was 
eerst' in' het tweede j aar van 
zijnen wijsgeerigen- Cursus, 
dat het lézen-ëenef'verhak '• 
deling van ïïiu^r, zijne ge
nie voor; dé wiskunde deed j 
ontluiken. In dien ouderdom. 
(19 jaren), waarin ftïénrtaau-
welijks zijne denkbeelden> 
omtrent de studiën,»'welke 
ineh is dobrgeloopeni'kan be
palen v werd :hy höögjeeraar 
in de wiskunde ;'*aanlde.'# 
Üllënè-schööl vatt^wM#lhij 
stelde zich in briefwisseling 
met verscheidene geleerdst 
•^müurctpa j en riiéer bf* 
zonder nog met'deh béroeöi* 
den EULER'. Zijne eerstepröé-
Vé-ïwas hét vermaarde Vraag-
stuk maximis-eiwihtimisè^ 
onbepaalde integraaj-^égels. 
EüiiEK.,i die sedert tien jaren 
dé geleerden van: Europa had 
uitgenoodigd,•••' om dit,,$*(>*• \ 
hierna optelossen'„wèrd-j tbén; 
hij dë geleerde oplossing* van I 
den jongen- liAGKitNGE zafr, 

: door verbazing getroffen; Op 
zijne '• beurt een. bewonderaar 

[ vari; dezen grootën meetkun
dige ; •beoefende ïiAéRA3*'315 

; deszelfs werken,; maakte aan-
teekeningen op -; dezelve r 'en 

maakte zich 'f als ware ' het,' 
gemeenzaam met dezelve; Eo" ' 
eenvoudig overzigt opende 
voor hemden wègtot: nie»*' 
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'we kundigheden, en de op
lossing van een problema 
bood hen) de ontwikkeling 
eëner theorie aan. Zijn werk 
orer de maximis en minimis 
"ontdekte hem , eenen nieu
wen wiskundigen tak, de 
afwijkings - rekening, en 
toen hij dezelve vond, had hij 
zijn 22e. jaar -nog niet be-
•reikt. - Eenige jaren later , 
"stichtte hij door den ridder 
SALUCES (later markgraaf van 
dien riaam) en door doctor 
CIGNA ondersteund, de aka-
demie 'van wetenschappen te 
Turin, onder-de onmiddel
lijke bescherming van koning 

-VICTOR-AMADEBS III. Het 
-was ook onder de begunsti
ging van dien vorst, den be-' 
-schermer der wetenschappen, 
'dat de nieuwe akademie wel-
'dra de vruchten harer werk
zaamheden in het licht gaf, 
•onder welke men steeds dié 
van den onvermoeiden L A 
GRANGE onderscheidde. ' In 
het tijdverloop van drie ja-

' -ren, verschenen er twee clee-
•len Verhandelingen van ge
noemde maatschappij in het 

.-licht, het eerste in 1759, 
•en het tweede in 1760. Bij 
het eerste deel, en in de be
langrijke ontdekkingen van 
LAGRANGE, bemerkt men 
voornamelijk zijne geleerde 

. Verhandeling over de ver
spreiding van hei geluid, 
•welke hem de middelen ver-
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schafte, om de berekening 
door.»'AI.EMEERT uitgedacht, 
om de' natuurkundige vraag
stukken op te lossen, te vol
maken en uit te breiden; 
ee)ne berekening, die eene 
even zoo onveranderlijke' als 
zekere uitkomst opleverde. 
De geleerde • sterrékundige 
MONTUCÜA , heeft in het Jour
nal étranger, 'Mei 1700, 
eene ontleding dezer bewer
king opgegeven. Men nierkt 
er de ,volgende zinsnede in 
op: » De heer LAGRANGE 
légt er zich in den beginne 
op' toe, om • de ongenoeg-

- zaamheid der theorie van NEW
TON aan te toonen ,-en door 
'middel van de variatiën., lost 
hij het vraagstuk pp door de 
regtstreekschc.yeel licht ver
spreidende grondregels "der 
dynamique (kennis- van de 
bewegende krachten); al.de 
eigenschappen der ïransrnis-
sie, zijn in de algeméene re
gels van den heer LAGRANGE 
opgesloten.- Zie hier de voor
naamste gevolgtrekkingen, die 
hij er uit afleidt. 1.° Dat de 
snelheid des geluids in geenen 
deele afhangt, van de snel
heid of van de kracht-der 
schudding aan de lucht gege
ven; 2.° dat het geluid zich 
evenzeer naar alle'kanten uit
breidt-, van het ligchaam, 
dat hetzelve voortbrengt; 3.° 
dat de snelheid dezelfde is in 
de geheele uitgebreidheid der 
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veerkrachtige vezel; 4.° dat 
«lefce snelheid niet afhangt 
v-an dè lengte dezer vezel,, 
dat >is~, dat hei geluid sich 
met dezelfde snelheid., in de 
vrije lucht als in eene beslo
tene, plaats verspreidt. Be 
meeste dezergevolgen, waren, 
wel is waar., reeds door de 
•waarneming bekend, maar 
wij zijn van gevoelen _, dat er 
geen .natuurkundige is, die 
de verdienste niet erkent,, de
ze daadzaken van eene bon
dige theorie te hebben afge
leid,1' Ter bekrachtiging -van 
dezen volzin, zullen wij dien 
van eenen bekwamen theore
ticus in, de toonkunst den 
heer CHERON, aanhalen.» Ver
volgens overgaande , zegt hij, 
*ot het onderzoek der terag-
kaatsing of vorming der weer-
Manken, heeft LAGRANGE 
daartoe slechts noodig,-eenig 
geval van het voorschrift te 
•ontwikkelen, het toont hem 
aan, dat, indien de luchtvezel 
«an heide zijden ,door een of 
ander beletsel wordt afgebro
ken, de trilling der lucht
deeltjes» niet dezelfde snel
heid achterwaarts moet kee
pen. Het oor zal dan, ten 
tweeden male, bij terugkaat-
sing, het geluid kunnen ver
nemen, dat het reeds regt-
streeks gehoord heeft. In
dien de luchtvezel slechts van 
«enen kant wordt afgesneden, 
«al de echo klaarblijkelijk een
voudig zijn; maar indiende-

G* 

.ze vezel aan beide zijden ten 
einde loopt, zal dezelve vér- f 

menigvuldige! worden •; want 
het door het eene einde te
ruggekaatste geluid, zal zulks 
op nieuw -door het andere 
worden, en dit zou tot in 
het oneindige plaats hebben t 
indien deze beweging einde
lijk niet verzwakte en teniet > 
ging. Deze verklaring der 
ecJtd's is ongetwijfeld de wa
re, en er zou in de theorie j 
van dit verschijnsel niets te | 
wenschen overblijven,indien 
men de vereischte omstandig- j 
heden kende, om deze soort ' 
van terugkaatsing te weeg te 
brengen, of om dezelve merk
baar te maken.'" Wel verre 
dat EOXER , eene lage afgunst, 
ten opzigte van de vorderin
gen van zijnen mededinger 
zoude voeden, vaüe hij voor ' 
hem eene geheel vaderlijke < 
toegenegenheid op; hij moe- } 
digde hem aan' in zijne werk* i 
zaamheden, en deed hem tot ! 
lid benoemen der akademie 
van Berlijn, in de klasse der 
wiskunde, waarvan hij direc-' ; 
teur was, In 1764 behaalde 
LAGRANGJE den door de aka
demie van Parijs voorgestel
den prijs, over de theorie vat 
de schijiibare beweging der 
maan. Hij loste dit vraagstuk 
op door het grondbeginsel der 
virtuele snelheden, met dat 
van B'AIBMBERT vereenigdi > 
hij bepaalde de neiging van 
de.n evenaar der maan op de 
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ecliptica, en op 'deze vfijze 
gelukte het hem; om dé reden 
te bétoogen van de valling 
op hetzelfde punt der door-
mijdingspnnten van den eve~ 
naar en den wegstreep der 
maan. Deze geleerde naspo-
ringen boezemden hem het 
ontwerp in der Ontledende 
werktuigkuridè} eenberoemd 
werk ,<"hetwelk leert en be
wijst , dat de geheele vol
maaktheid der werktuigkun-
dé vaii dé volmaaktheid der in
tegraal-rekening afhangt,eenè 
rekening, welker uitvinding 
zich NEWTON en LUIBNIXZ be
twistten , en die LAGRANGE van 
al hare kluisters beyrijdde. Hij 
Behaalde in 1766,dendoordè 
akademie van wetenschappen 
te Parijs uitgeloofden prijs 
pver de bewegingen der 
wachters van JÜPIIÊRÏ en 
dat tot doel had om dënaauw-
keurige bewegingen eener 

Ï
laneet té bepalen', hetzij van 
UPIÏER of SAÏURNUS, die 

door dé aantrekkingen, welke 
derzelver wachters, op haar 
uitoefenen, bestendiglijk in 
haren loop belemmerd wordt. 
De oplossing van dit vraagstuk 
was der scheepvaart groote-
lijks' tot voordeel, dezelve 
bragt de tafels van Jupiter 
en Satumus tot volledigheid, 
en maakte bij gevolg de leng
tebepaling in volle zee ge
makkelijk. Wij zullen den be
roemden meetkundige, in al 

1 2 

zijne gewigtige ontdekkingen 
niet yolgen; hetzij ons genoeg 
te zeggen, dat hij al de tak
ken, tot de wiskundige weten
schappen behoorende, zonder 
er zelfs de algebra van uit te 
zonderen, tot volkomenheid 
bragt. Daar hij de geleer
den te Parijs, met welke hij 
in briefwisselingwas, wensch-
te te kennen', kwam hij in die 
hoofdstad, en vergezelde er 
zijnen vriend den markgraaf 
van CARACCIOI.0 , die er in, 
hoedanigheid van -afgezant 
kwam, Eene vrij ernstige 
ziekte noodzaakte LAGRAriGE i 
om naar Turin 'terug te keé-
ren. Nadat »'ALÉMBERT de 
aanbieding van FREDERIK Iï. 
die hem tot directeur der aka
demie'van Berlijn hadbe,-1 

;noemd, had van de hand ge
wezen , stelde hij aan dien 
vorst LAGRATTGE voor, die 
aangenomen werd, en gaf 
hem door eeneh brief 'berig't' 
van zijne benoeming. XA^ 
GRANGE maakte zulks aan Tic-
TOR-AMADEÜS bekend, die 
niet tevreden seheen , en den 
brief van D'AIEMBERT wilde 
zien. Na deze zinsnede gele
zen te hebben: »De grootste 
wiskundige van Europa, moet 
zich bij den grootsten zijner 
koningen bevinden,"-—zeide 
hij totXAGRANGE2 » Spoed, 
ü mijn heer om u tot den 
grootsteh koning van Euro
pa te begeven.,.." tv lier-



«68 L A G . 

Mjn aangekomen V "werd-Ia-
•GRANGE op de eervolste wijze 
-door FREDERIK onthaald. Bij 
liet eene zijner bloedverwan
ten uit Turin komen, met 

' -welke «hij in den echt trad , 
en die «hij menigejaren daar
na terloor. Hij verwierf de 
achting en de raendschap 
Tan den koning van Pruis-
sen, die hem den <wijsgeer 
zonder g«eschreeutv noemde. 
X.AGRAW5-E was gedui:ende"20 
jaren directeur der a&ademie 
y an.Berlijn , zon der ^e .af-
wrezigheid>Yan EULER te doen 
ietEeurén, dien hij aldaar ver
hangen «had. fMij leverde aan 
4at geleej?de ge»o«tschap meer 
<$an jzésög Memóriün of Ver-
•AandeMngen, cft vergat daar
om d& alcademie Tan Turin 
niet* -leen MffiABEAtr zich te 
dSerlijti ..-Jbevond, had Jiij dea 
pie«r,BE BREÏEÏJH;,, afgezant 
Tran Rrankrijk overgehaald, 
«m a*n .denmiaisierDE YER-
«ENps. te schrijven, ten ein
de LAGRANGE naar JParijs te 
lokken. LODEWOT XYI, 
•dienwien ér over sprak,gaf 
irijn verlangen te kennen, om 
hem bij zich te hebben, en , 
na den dood -van /FREDERIK 
I I , verkreeg hij van zijnen 
opvolger WHXEH FREDERIK , 
dat hij den geleerden wis
kunstenaar afstond. LAGRAN-
GE wees de voorstellen van 
de hand, hem door de af
gevaardigden van .Sardinië, 
JVapels en Toskwim gedaan, 

en kwam in 1787 ie Parijs. 
lïij ontving er .eene jaarwed
de van 6,000 francs.], welke 
gelijk stond , met die., welke 
hij te föé'Ujn had genoten, 
en «hij had eene huisvesting 
in het £ouvre, met' den ti
tel van pensionnaire-vètè-
ran, die hem het stemrégt ' 
gaf in de beraadslagingen der ) 
akademie; waarvan 'hij se
dert 1772 honorair lid was. 
In 1788 jerscheen zijne Ont
ledende wefktuigkwide i door ; 
de zorg van' den abt MAIEB 
en den heer LEGENBRE in liet ;, 
licht Bij den koning in aan
dien., door de koningin be-
sciierjald, door al de geleer
den geacht, kreeg hij eens
klaps .eenen afkeer tegen die 
zelfde; -wetenschap, welke 
hem Zflo veel roem;, eer e» 
eene gelukkige fortuin liad 
verschaft. Mén had dezelfde ^ 
verandering bij «'AiEMBBK1 ; 
opgemerkt; maar hetgeen ̂ 'al" 
ging scheen., was eigenlijk 
slechts^eene vermoeidheid der 
hersenen, door éenë oriafge- ( 
brokené "inspanning op Jange 

en moeijelijke'berekeningen* 
en welke eenigen tijd ï«st 

vorderden, veroorzaakt.' XA-
GRANGE wendde zijne denk
beelden op He geschiedend 
der Godsdiensten , op de be
spiegelingen der oude toon' 
kunst,, der talen, clër gö" 
neeshunde enz.' Hij hield ziich ; 
evenzeer met de sohèikiaide 
bezig, en zeide: » dat de-
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zelve-, even̂  zó'o gemakkelijk 
was geworden, om aan te 
leeren. afe de algebra." Hij 
werd; lid der, commissie met 
het daarsteïlen- van* een me
trisch stelsel belast.. in 179! 
werd hij lïd van het bureau, 
ter hélooning van nuttige ont
dekkingen daargesteld;: en in 
de maand Maart 1.792, werd 
hij tot een* der drie adminis
trateurs van* de munt be
noemd. Twee- maanden later 
•huwde hij met mejufvrouw 
LÈMÖNNIER , wier grootvader,_ 
vader en: oom, zitting Had
den in de akademie;. Tot dus 
verre had de omwenteling,. 
•noch op zijne fortuin.,, noch 
op zijnen persoon inbreuk ges
maakt ; doch het scheelde 
weinig of hij werd. door het 
besluit van den 16 October 
-Ï793 getroffen, dat. "al' de 
vreemdelingen van het Fran-
sche grondgebied uitsloot. 
(JTJIXON-MORVEAC redde, hem » 
•door hem inrequisi tié-te-doen 
stellen, ter voortzetting der 
berekeningen over de theorie-
der projectilen ^zware lig-
chamen, die in de hoogte ge
worpen, aan hunne zwaarte 
'overgelaten zijn)-.. Hij was le-

. vendig getroffen, door- den 
trêurigen dood van BAII.LT , 
en vaa den geleerden. ïiAVüi-
siEn *, en zeide, over dezen 
laatste sprekende: »-Zij heb^ 

'ben slechts eenen oogenblik 
noodig gehad, om dit hoofd 

S 

te doen vallen, en honderd 
jaren zullen welligt niét toe
reikende zijn, om eehderge« 
lijk voort te brengen." Om
trent dezen tijd- liep-mj^cenig 
gevaar, maar het schrikbe-
%oind hield eindelijk op mei 
den- dood -van RQBESPIEIÜIE, 
Tijdens de-oprigtihg der nor
maal-school,, werd hij bij de
zelve benoemd als hóogleeraar 
der wiskunde, en hij bekleedde 
denzelfden leerstoel bij de po-
lytëchnieke school, alwaar hij, 
gezamenlijk mét LAPIACE en 
MONGE , eene algéheele om
wenteling n in- het osderwijs 
der wiskundige- wetenschap
pen bewerkte.. Deze drie ge-̂ '; 

leerden koesterden-voor el
kander eene ware achting en 
eeneopregtevriendschap. LA-
GKAÏTGE- was eenibiÏÏijke-waar-; 
deerder van de verhevene ta« 
lenten Van NEWTON en bewon
derde 'vooral ivpiwèrelBstel-
seL Hij was een- dër"eersten,; 
die bij de- oprigting van het 
instituut,, als • leden van; het
zelve werden- aangenomen. 
Onder het bestuur van BONA
PARTE , zag hij zich met eer
bewijzen overladen, en werd 
tot lid van den senaat, groot-
officier van, het legioen van 
eer,, graaf dés keizer rijks, 
groot-kruis van de orde der 
réunie enz* benoemd. LA-
GIUJÏGE bezweek na eenlcort-
stondig ziekbed, den 10 April 
1818,en werd in hetJPah-

3 • • . • . .• • ' • • • ' 
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thèon begraven. Be heeren 
ItACEPÈDE en LAPLACE spra
ken elk eene lijkrede uit. Er 
zijn verscheiden schriften over 
dezen beroemden wiskunste
naar in het licht gegeven. 
LAGiUjrGE heeft nagelaten; 
1.° Jdditions etc. (Bijlagen 
tot de algebra van EVIMB). 
Deze bijlagen bevinden zich 
in het 2<? deel, en bevatten 
300 blz, — 2.o Mécaniqw 
etc. (Ontleedkundige werk-
tuigkunde), Parijs, 1787, 
in 4 > — 3.o Theorie der 
ontleedkundige werkingen, 
Parijs, 1797 — 1803, in 
4.to __ 4.o Jtésoluiions etc, 
(Oplossingen e»*.)ibid 1798 
r - 1808 in 4.*o _ 5,0 /^ , 
gons etc. (Meken- en stel* 
kundige lessen, aan de nor-
titaalr-sckoal gegeven), —~6.a 

JEssais ètet {proeven van 
staatkundige rekenkunde), 
1786, in 4,to — 7fi Meer 
dan honderd Memoriën of 
Verhandelingen, voorkomen
de in de verzamelingen 'der 
akademien van Turin, Ber
lijn en Parijs, van welkehij 
lid was, zoö als ook van an
dere geleerde maatsehappij^ 
en, behalve die van Enge
land. CARNOT, toenmaals 
minister van binnenlandsche 
zaken, liet (in 1815) door 
«et gouvernement de hand-r 
schriften van LAGRANGE koo-
pen, die nog niet gedrukt 
zgn.Deze Van natuur goede 
en bescheiden, en, zoo als 

| men zegt, vr§ godsdienstige 
geleerde, be^at eene eenig* 
zins oorspronkelijke inborst. 
Hij schepte bijzonder beha-

| gen in het gezelschap van 
jonge lieden en vrouwen, op 
welker onderhoud, hóe oud 
dezelve ook wezen mogten, 
hij zeer gesteld wasr ook 
zeide hij , dat hij nooit een» ) 
vrouw» van 60 jaren gevon
den had ; dat is te zeggen, 
dat hij in het schopne ge
slacht slechts die beminne
lijkheid, dat gevoel en die 
zachtheid zocht, door de na- < 
tuur aai? hetzelve geschon* 
ken, en die door eene wij
ze opvoeding ontwikkeld wor
den. 

; LAGBANÖB. —; ZieGiiAïfGKi 

* tAGRE^B de oude {fo* 
AWKES LODEWIJK) , een schil- /5 
der, te Parijs, in 1724ge- ( 
boren. Men houdt hem voor 
eenen kweekeling van KARKII 
VAN Loo, ten minste hij 
volgde de manier van deze» j 
goeden meester. Zijn eerste 
werk, dat JOZEF, de drop-
men verklarende, voorstel
de, behaalde den grooten 
prijs: hij begaf zich daarop» 
te zijner verdere ontwikke
ling naar Bonte. Te Parijs 
teruggekeerd, werd hij, n* ', 
de vervaardiging van zijn '• 
schilderstuk DEJANÏRE door ? 
den ÜMNT4URVSgeschaakt, 
als lid der akademie aange* 
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nomenv; 0p uitawdiging der 
keizerin EMZABKÏH ,. begaf 
hij zich. naar Musland r en 
werd aldaar door die vor
stin tot hoogstderzëïver eer
sten schilder benoemd „maar 
hij,, kwam "weldra-- in Frank
rijk terug,, en werd hoog
leeraar der akademie van JP&-: 

rijs*. De koning verksoshem 
cenjgem tijd daarna rtot di
recteur zijner, akademie te 
Rome ^ alwaar hij verschei
dene jare» vertoefde* Naar 
Parijs teruggeroepen „. ver
kreeg h\j den post van rec
tor der akademie ,\ ,-• men gaf 
hem een dier verblijven in 
£e, gallerijen van. het Zouvre > 
waarmede HENDRIK IV de 
kunstenaars beloonde* Deze 
groote koning zeide: >_. Ik 
hen op de eer gesteld,,. om 
diegene,, welke ik hoogacht 
eh die het meest tot den 
roem des hestuurs bijdragen ,, 
bij mijnen persoon te hebben J ' 
Men- heeft nog van LAGRENÉE 
eene schilderij •„ voorstellende 
de bevalligheden * gekweld 
door de mémegoodjes. Hij 
is den 29- Junij 180& over
leden. [Zijne schilderijen, 
die zeer talrijk zijn, Waren 
zeer beroemd , doeh dezelve 
worden tegenwoordig veel 
minder gezocht. Hij-bezat 
slechts weinig vindingsvermo
gen. Er ontbrak kracht aan 
zijne manier, maar hij be
haagde door het frissche en 

E 

?achte zijner vJëeschklèure»,, 
om welke reden- Hij door zij
ne tijdgenooten d&Fransehe 
JXBANJ genoemd Werd..Mèn? 
heeft naar eenige zijner schil-* 
derijen, gegraveerd J -,.-.. 

*" LAGREÏÖSE ,̂ dejmge (ÏEo*-
ANNES JAGOBUS).,.broeder van* 
den voorgaande „ en ,.„ even» 
als hij een schilder,. werd in-
Ï740' geboren,, had dien zelf
den broeder tot meester ;.- na 
zijne talenten; in- Italië ont
wikkeld te hebhen,, begaf hij 
zich naar Mustand.JnFrank~ 
rdjk teruggekeerd ,v werd de' 
jonge LAGRENÉE ,hoogleeraar 
der akademie van scMlder-
kuade te Parijs x enwasigef 
durende eenigen tijd aara de 
fabriek van Sèvres. verbon
den r alwa,ar zijne teckenin-
gen eene gelukkige omwen
teling in de yormen en sie
raden,, der porselein-werken, 
welke men aldaar vervaardig
de ,, te weeg bragten. Deze 
kunstenaar beminde boven al
les het oude r hij heeft de af
beeldsels van eenige badsto
ven ,, van verscheidene etrus-
eische vaten,, en van een 
aantal versierde loofwerken 
op wapenschilden, linnen, 
hout, glas en marmer ver-r 
nieuwd , voortgebragt, door 
middel, van geestige, be
handelingen , welke hij zelf 
had uitgevonden. Onder de" 
schilderijen, welke men van 
4. '• 
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hem heeft, zijn er eenige 
belangrijk door de bevallig
heid der zamensteUing; de
zelve worden door de lief
hebbers gezocht* LAGRENJÉE 
is te Parijs, den ,13 Fe-
bruarij 1821 overleden. 

: LAGUIIXE (LODEWIJK) , een. 
jesuit,.te Juttm in 1685ge
boren y en te Pont-a-Mous-
son in 1742 overleden, ver
wierf achting door zijne deug
den en talenten. Hij had zich 
in 1714 op het congres van 
Baden bevonden, en de ijver 
voor den vrede, welken hij 
op: die vergadering had aan 
den dag gelegd, verwierf hem 
eene jaarwedde. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken. Het voornaamste is 
eene Histoire etc. (Geso/ne-
denis van den ouden ennieu-
wen Efaas, van CMSAR , 
tot in J725), Straatsburg ,• 
2 dl.n, in fol,, en 8 dl.» in 
8.v», 1727. Dezê  geschie
denis begint met een nuttig 
overzigt van den ouden J$l~ 
sus, en eindigt met ver
scheiden bewijsstukken, en., 
waaruit men groot licht kan 
putten. De Jtsatia illus-
trata van den heer SCHAP-
SXBT heeft het werk van pa
ter LAGUILIE niet doen ver
geten. Hij heeft ook eenige 
stichtelijke werken in het licht 
gegeven, onder anderen Pré-
servatifs etc, (Be/ioedmidde-
len voor em aanzienlij kjon~ 

geling, tegen de ongods^ 
dienstig- en losbandigheid), 
1739, in 12.mo [pater LA-
GÜIIXE werd tot driemalen 
als provinciaal zijner orde 
verkozen, na van verscheide
ne Gollegien rector te zijn 
geweest.] 

LAGÜNA of LACIWA (AN-
DREAS), een geneesheer, te 
Segovia, in 1499 geboren, 
bragt een groot gedeelte van 
zijn leven door aan het hof 
van keizer KAREL Y, die 
een groot vertrouwen in hem 
stelde, en hem tot zijnen; 
eersten lijfarts benoemde, Hij 
begaf zich in 1540 mar Mets, 
legde gedurende eene pest-
ziekte aldaar, al zijne zorg 
aan de inwoners dier stad te 
koste, en verwierf daardoor 
hunne achting en erkentenis, 
waarvan hij op eene schrab 
dere wijze gebruik maakte, • 
om de handen naaüwer toe-
tehalen, die hen aan dé Room-
sche kerk en aan hunnen vorst 
verbonden. Hij begaf zich 
van daar naar Rome, alwaar 
LEO X hem bewijzen eener 
gropte achting gaf; hij .door
reisde vervolgens Duitsch» 
land, de Nederlanden, en 
ging in 1560 zijne dagen i» 
zijn vaderland eindigen. [Om 
zijne verdiensten te bqloonen, 
had Paus Jvuvs lil hem tot 
aartsdiaken benoemd, en tot .? 
paltsgraaf en ridder van den 
heiligen PETRUS verheven. De-
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ze' arts was oók een zeef 
goede criticus, en paarde met 
zijne ' ervarenheid in dé ge
neeskunde , eene diepe erva
renheid in de Grieksche en 
Latijnsche talen.] Men heeft 
van hem : XfiAnatómica me* 
thodus, Parijs t 1635, in 
8,v° --- 2.o Epitome Gale-
ni operum adjectis vitaGa-
ieni et libello jdeponderibus 
et •niensuris, JLyon, 1643", 
in fol.' —. 3,° Annotatimes in 
'l)ioscorickm).£i/ofi,155&> in 
12.»no — 4.° löne Spïtanscïie 
Vertaling der werken van Di-
OSCÖRIDES., Falentiff., 1636, 
in lol. enz. [LAÏÖÜNA heeft 
verscheidene andere belangrij
ke schriften .vervaardigd, die 
bij herhaling herdrukt zijn]. 

- LAGUS (DANiëi.), een Lu
theraan , hoogleeraar der god-
geleer dheid te Gretfswald, 
overleed in 1678. Men heeft 
•van hem: 1.° Theorict me~ 
teorologica. •<— 2.o Jstro-
sóphiamathematico-pliysica. 
— 3.° Steichologia.,. Ar-
cheologia ; dit zijn drie ver
schillende verhandelingen. — 
4.° Examen trium confes-
sionum reformatiorum, ma-
chiaccs, Upsiensis et thro-
runensis, —- ö.° Commenta-
ri'én op de brieven aan de 
Galatiërs, aan de Efezers, 
en aan de Philippeërs, 

•* LAHAWE (AMADJEÜSEM-

JiANüëi),, divisie - généraal, 
werd* in 1754 op het kasteel 
van Uttins, bij Bótlé; in " 
lietWaddland, hetwelk toen
maals tot het kanton Bern ' 
behoorde, geboren: tot den 
militairen staat bestemd, gaf 
hij zich in Hollandsche dienst, 
bij het regiment M A T , toen
maals door den heer CON
STANT DE BEBECQÜE, vader 
van BENJAMIN CONSTANT, aan
gevoerde Weldra genood
zaakt', om haar zijn vader
land terug te keeren, en" dé 
loopbaan der wapens té ver
laten •,.•' om het opzigt te hóü-> 
den over het beheer zijner 
goederen, nam hij deel aan 
den opstand der Waldensersi 
tegen het bestuur van Bern, 
én ten gevolge van zijne staat
kundige gedragslijn, werd hij 
ter dood veroordeeld, en zij
ne goederen voor een' spot
prijs verkocht. LAHARPE, 
vader van zes kinderen, kwam 
in Frankrijk eene schuil
plaats en middelen van be
staan zoeken. Op het einde 
van 1791 tot chef van het 
4;e bataillon vrijwilligers van 
het departement Seine en 
Öise benoemd, werd hij door 
den maarschalk LÜCKNER , 
met een gedeelte zijner sol
daten in het kasteel- van Bo-
denak geplaatst: deFransché 
grenzen werden toenmaals be
dreigd ; LAHARPE zag weldra 
de onmogelijkheid in, om die 

5 
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,. -sterkte met' zulke, zwakke 
'•••••• middelen te verdedigen: daar 

hij den post niet wilde ver
laten , pp welken zijn aan
genomen vaderland hem ge
plaatst had, maakt hij zijn 
heldhaftig hesluit aan de dap-r 
peren dier bezetting hekend 5 
het was om niets minder te 
doen, dan om.niet te capi
tuleren j-.tot het uiterste te 
rechten, om, indien de te7 
genstand mogelijk was, dooi
den vijand heen te slaan, of, 
indien elk ander middel on* 
bruikbaar was, zich met den 
vijand, onder de bouwvallen 
van het kasteel te1%begraven; 
reeds worden de onderaard-
«che gewelven, met ebnegroo-
te hoeveelheid buskruid ge> 
ïtuld, toen JJWKMR] die er 
van onderrigt werd, de ont
ruiming van Madenah beval, 
JUHARPE zelf was aan het 
hoofd dezer verrigtingen, en 
het was in tegenwoordigheid 
des vjjands, dat hij de artil
lerie en den krijgsvoorraad 
van die plaats naar Meden-
hovendeed vervoeren. Toen 
hij den generaal en chef in 
de legerplaats van HMemonf 
ontmoette, gaf deze hem,in 
tegenwoordigheid van het ge-
«eele leger, den bijnaam van 
dappere, fljethetbevelheb-
flerschap van Jiitohe belast, 
verstikte hij in de omstreken 
mx stad, eenige pogingen 
tot opstand, en deed zich 
evenzeer door zijne wijze en 

bevredigende» als door «ijne 
onverschrokkene en kracht
volle inborst opmerken, flfa 
eenig deel te hebben geno-
men, aan de aanvallen bij 
Trier* onder aanvoering van 
den generaal BEÜIINONV&LB, 
werd hij tot het bevelhebber-
schap van Briancon benoemd, 
voerde den oorlog in het JU 

pische gebergte, verkreeg, 
daar hij zich stormenderhand 
van een der forten van Tou~ 
Ion meester maakte , den rang 
van brigade-generaal ,en voer
de gedurende eenigen tijd het 
bevel over de stad MarsetU 
Ie, Bij de voorhoede van 
het leger van ItaHÏ, ver
diende hij den lof zijner chefs, 
en onderscheidde hij zich 
voornamelijk in degevechten 

. van Garcssio, en Cairo. 
Hij werd tot bevelhebber der 
krijgsmagt benoemd, bestemd 
om Gorstlia te heroveren» 
Daar deze togt werd uitgesteld» 
ging hij weder zijnen post 
bezetten, bij het leger van 
Italië, Toen " KEILERMASJ* 
zich genoodzaakt- zag, om 
voor de Austro-Sardische troe
pen , onder aanvoering van 
JDEVJRINS , te wijken, werd LA-
HAKPE belast, om zynen af-
togt te dekken, en zijn schran
der en moedig gedrag, voor
al gedurende de gevechten 
van Fedo en Savom, van 
den 23 tot den 30 Junij 1796 
geleverd, stelde het leger iö 
staat, om zijne stellingen in 
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Hë riemen,, .Tot den rang van 
ditisje-generaal bevorderd , 
onderscheidde, hij zich. door 
zijne dapperheid in den Moe
digen , slag tan Loano. Toen 
in 1796 BONAPARTE niet het 
opperbevel over het leger van 
Italië -werd belast .,• werd aan 
JAHARFE : de regter vleugel 
opgedragen, en hijhadgroo-
jtelijks deel aan den goeden 
uitslag der gevechten van 
fflontemotte, Millesvnio en 
J)ogo, Terwijl de generaal-
«n-chef, liet Piemontêsche 
trachtte te. isoleren, om den 
koning tan Sardinië te nood
zaken eenen afzonderlijken 
vrede te sluiten, ontving LA» 
UAjRPE het bevel, om den Oos» 
Jtenrijkschen generaal BEAU-
XIEU in bedwang te houden, 
hetwelk hij met even zoo veel 
bekwaamheid als moed ten 
juitvoer bragt. Hij onder
scheidde zich andermaal te 
jtfondopi, en, toen het ver
drag, van iC/ierasco met den 
Jfpning van Sardinië geslo
ten was,; werd hem steeds 
met het hevel der voorhoede 
belast zijnde, de overrómpe-
Jing van den overtogt van 
den Po opgedragen. . Jifa in 
deze onderneming geslaagd en 
te Qodogna aan den weg van 
Cremona naar Zodi postge
vat te hebben, werden zijne 
troepen door eene afgedwaal
de colonne aangetast; dade
lijk biedt hij den vijand het 
hoofd, en dwingt hem* om 

den aftogt tk kiezen; Hij 
kwam gedurende den nacht 
in zijn hoofdkwartier terug', 
toen de JYansche troepen, 
die hem door de duisterheid 
niet herkenden, en zich ver
beeldden , dat er Oostenrij
kers naderden, eene losbran» 
ding deden, die hem het le
ven kostte. Het leger pleng* 
de billijke tranen op zijn graf. 
I/AHARPE heeft vier zonen na
gelaten > waarvan er tweebij 
het JTransche leger hebben 
{jédie'nd; een hunner is öan 
jjijne .hekomene wonden over» 
leden, 1 : • 

* XAHAIIPE ( JOMMSS FRAS^ 
«ISCirs m), een beroemde 
Fransche letterkundige en 
criticus,, werd te Parijs den 
20 November. 1739 geboren; 
zijn vader, die uit het Waad-
land oorspronkelijk was, dien
de in Frankrijk in hoeda
nigheid van kapitein der ar
tillerie. Voor den ouderdom 
van negen jaren wees gewor
den zijnde, werd LAHARPB, 
volgens zijne eigene bekente
nis , zes maanden door de 
liefdadige zusters van de pa
rochie St. jdndrè'des-Jtrcs 
opgevoed. Zelfs dreven deze 
goede zusters hare liefdadig
heid nog verder, dan dat zij 
dezelve tot de eerste opvoe
ding zouden bepaald hebben; 
daar zij er op bedacht wa
ren, hem onder het opzigt 

y van bekwame onderwijzers te 
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stellen. Eeii derzelve was de. 
eerbiedwaardige abt ASSEMS, 
principaal van het collegie van 
Hqiïcwrt, die vriendschap 
vóöt' hem opvatte «n hem 
in dat gesticht eene beurs 
deed bekomen. Met'zeker
heid weten wij geene andere 
•bijzonderheden van het eerste 
tijdperk des levens van LA-
HARPE : de sluijer die zijn 
oorsprong^ bedekt, is nooit 
geheel opgeligt geweest, men 
heeft hem in twintig schot
schriften de onwettigheid zij
ner geboorte verweten, even 
alsof de kinderen, die het 
ongeluk hebben, de vrucht 
der misdaad 'te zijn, aan het 
vergrijp hunner ouders schul
dig waren: ook verwaardigde 
zich langen tijd en met reden 
JLAHARPE niet, om zich van 
eene beschuldiging te onthef
fen, die op hem niet toepas
selijk was. In 1790 verklaar
de hij echter voor de eerste 
maal in eenen < brief aan den 
Mercurede Frame en voor-
-namelijk tegen 'den abtRoYou 
gerigt, dat het toeval hem van 
eenen goeden edelman uit het 
Waadland had doen gebo
ren worden; hetwelk noo-
niets tegen het betwiste pun"t 
besliste: voor het overfce 
spreekt hij in denzelfden 
bnef, dié wij voor ons heb-
oen , volstrekt niet over zijne 
goeder , e n dat stilzwijgen is 
door eenige personen als ee
ne stÜKwijgende bekentenis 

:Van de in geschil staande 
'zaak. beschouwd. Het zeke
re hiervan is, dat.toen de 
generaal LAHARPE in Italxè 
Werd gedood, deze omstan
digheid bij het Directoire 
werd ingeroepen, als eene re
den, om, den toestand van 
eenen geletterde, die denzelf
den naam droeg, en die toen
maals, ten gevolge van den 
J8 Fructidor, onder, een vér* 
banningsbesluit zuchtte, te 
verzachten: dit vertoog door 
BE TAIUTRAND en CHENIER 

ondersteund, bleef niet zon
der uitwerksel.. Alles beweegt 
dus, om te gëïooven,. dat LA
HARPE, wiens moeder ons 
niet bekend i s , de-zoon was 
van een Waldenser edelman > 
LAHARPE genaamd, en waar
schijnlijk van eenen officier 
van dien naam. Wat hier 
ook van wezen moge, de jon
ge LAHARPE werd in het col
legie van ffarcourt opge
voed, alwaar hij de loffelijk" 
ste studiën maakte: twee ach
tereenvolgende jaren, vw» 
hem de eerprijs der MhetoHca 
ten deel, een voorregt, dat na 
LAHARPE enkel is te beurt ge
vallen , aan den Heer Noét, 
schrijver van verscheiden olas-
siek geworden werken, e n 

aan" VICIOR LECIERC, thans 
Hoogleeraar der welsprekend
heid. , in de faculteit der lei-
teren aan de akademie van 
Parijs. Deze zegepraal werd 
dooj- eene biltere verneder1»!? 
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gevolgd :h i j had zich veroor
loofd, om hekeldichten tegen 
eenige personen van het col-
lègie van Marcourt, waar
schijnlijk tegen de studie
meesters te vervaardigen: de
ze misdaad werd door eene 
schandelijke gevanschap te 
Bichtre geboet, van waar men 
hem als door eene soort van 
gunst naar la Force vervoer
de. Later verzwaarde het o-
penh'aar gevoelen zijnen mis
slag , want men zeide, dat 
déze hekeling tegen zijnen 
weldoener gerigt was. De 
zaak was Valsch * maar zijne 
vijanden (èn,weinig schrijvers 
hadden er zoo veel als JLA-
HARPE) ,• naijverig, op den 
'roem, die hij- in de letter
kundige wereld, en vooral op 
het tooneel behaald had, wil
den door deze schandelijke 
lastering den goeden naam;van 
eenen man bezwalken, wiens 
talenten hun. bekommering 
baarden/ LAHARPE wederleg-
de deze. beschuldiging in een 
Berigt, aan het einde van. 
zijn. Treurspel TIMOKÉON ge
plaatst:. » het is jwaar, dat 
ik in den ouderdom van ne
gentien! jaren , zeer onvoor-
zigtiglijk versjes tegen eenige 
particulieren van het collegie 
vm,ffarcourt vervaardigde; 
eenige mijner makkers verza
melden dezelve, en voegden 
ér andere bij ; doch in. die 
Versjes heb ik nooit personen 
bedoeld, omtrent welke ik 

den minsten pligtte vervullen 
h a d , . . . " j j n y j , r o e p t ; te 

n J °P z% l e d e getuigenis 
yan den Heer ASSEMW zelven 
in. Na «jene gevangenschap 
.van eenige maanden, die zij
ne inborst verbitterd had, 
en hem had voorhereid, om 
te gelooven, dat, Frankrijk 
door dwingelanden geregeerd 
werd, sloeg hij de loopbaan 
der letteren i n , waarin zijne 
eerste welgelukte poging hem 
nieuwe; lauwer? beloofde, 
LAHARPE begon met eenige 
Brieven of Heldendichten, 
die hij in 1759 in het licht 
gaf. Be Brieven van Mo N-
TEZVMA aan üoRms+Ken 
van JÖLiZABEm aan don 
CARZ os^ waren voorafgaan 
door eene Verhandeling over 
net heldendicht Deze beide 
stutten werden hevighjEge
hekeld door F n W ^ d i e in 
een artikel van het Jnnée lit
teraire, dezen scholier hak-
te > wijl hij met eene hand, 
dte nog aan de plak onder
worpen was, de verdienste 
van eenen dichter zoo ah O-
yjDZtrs had durven wegen. 
De onbillijke critiek wekte 
den haat van LAHARPE op, 
en van dien oogenblik af ont
stond er een openbare oorlog 
tusschen deze beide geletterde 
mannen. Iedereen was niet 
van het gevoelen geweest van 
FRKRON : de fferoïden waren 
toegejuicht, en de jeugdige 
schrijver was niet .ontmoe-
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digd. In 1763 liet hij aan 
het. hof, en daarna in hét 
ThedtreFrancais, het treur
spel Warwick ten tooheele 
voeren; dit stuk maakte een' 
grooten opgang: hetzelve ver
schafte hem de eer, van aan 
LODBWÏJK XV te worden 
voorgesteld. Het edele des 
stijls, de kracht der hoofdrol > 
het eenvoudige des bedrij fs, 
en vooral de, waarheid der 
gezegden hebben dit stuk op 
het tooneel doen blijven, of
schoon de geschiedenis in het
zelve niet wordt geëerbiedigd, 
en de ontwikkeling eenigzins 
romanesk is. Intusschen werd 
het , genot der eigenliefde, 
hetwelk het gunstige onthaal 
van zijn eerste tooneelstuk aan 
JLAHARPE deed ondervinden, 
eenigzins gematigd door dè 
talrijke hekelingen, die van 
hétz0lve in het licht versche
nen , en welke hij met dien 
minachtenden toon van meer
derheid beantwoordde, die 
hem in het vervolg zoo nood
lottig werd. Vast besloten, 
om zijne lasteraars, en voor
al Pmox, die met zijne ge
wone kwaadaardigheid • van 
hem gezegd had; » Deze jon
geling heeft enkel dit stuk in 
den buik," tot zwijgen te 
brengen, wandelde hjj voort 
in de loopbaan, waarin hij 
begonnen was, zich te onder
scheiden; maar hij handhaaf
de deze schitterende optre
ding niet. LAHARFB had zijn 

treurspel aan' VöEü AIRE opge
dragen. Van dit tijdstip af, ' 
ontstonden' er tusschen den 
meester en den leerling dè 
vertrouwelij kste vriendschaps
betrekkingen ; bij den filozoof 
van Ferhey had zelfs eene 
overdrevene toegevendheid 
plaats. CffABAjroN verhaalt er j 
ons het bewijs van: men voer- j 
de dikwijls te Ferney, eeni-
ge stukken van VoiïAlREuit, 
en iedereen belastte zich met 
eene rol: LAHARPE veroorloof* 

| de zich somtijds, om de" dicht
regels .te veranderen, die zich 
in de zijne bevonden ; op ee-
nen zekeren dag, dat menA-* 
DELAÏDE DU GÜESCMÏJ ZOÜde 
voorstellen, kwam hij aan Vol4 

ÏAIRE zeggen '.Papa, ik heb 
emigedichtregelsverariderdi 
dié mij %wak toeschenen* 
VOITAIRE hoorde dezelve aan, 
'en zeide hem daarop:/?^ . 
xoo, mijn zoon, dit is veel 
beter, verander altijd op de
zelfde wijae, daar kart ik 
niet dan bij winnen. In an
dere omstandigheden, sprak 
LAHARPE , die halsstarrig in 
zij ne gevoelens was:, VOLTAI-
RE tegen, en bragt dikwijls 
zijn geduld teneinde ; en des
niettegenstaande vergramde de 
wijsgeer zich niet tegenheni, 
en toen verscheiden personen 
aan VOLTAIRE daarover hunne 
verwondering te kennen ga- , 

| ven, zéide hy hun : fr\$f 
%ou ik doen? hij'bemintmij' 
nm persoon en mijne toef' 
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ken. Een jaar na de voor
stelling van jfFarwick, vev~ 
scheen Timoléon in het licht 
(1764), die zeer koel ont
haald werd; en Pharamond, 
dien hij in het daaropvolgen
de jaar leverde, slaagde niet 
bij de eerste opvoeringen. 
Boosaardige hekelaars maak
ten van dit dubbele ongeval 
spoedig gebruik. DORAT , on
der anderen, schreef: 

J'ai vu, malgré la canicule, 
Mourir.de froid Timoléon: ' 
J'ai vu Ie public sans scrupule 
Bailler au nom de Pharamont* 

De meer bittere dan billijke 
puntdichten, ,en de slechte 
uitslag die aanleiding tot de
zelve had gegeven, bragten 
JLAHARPE niet van zijn stuk , 
die achtereenvolgend, of
schoon met groote tusschenpo-
zingen aan het tooneel lever
de: Gustave Wasa (1766), 
Men%ikoff{lTlG), Les Bar-
mecides (1778), Les Muses 
rivales, eene soort van over
dreven lofdicht ter eere van 
VOITAIRE (1779); Jeanne de 
Naples, Les Brames (1783), 
en Coriolan(178i). Het lot 
dezer verschillende werken, 
was op verre na hetzelfde 
niet: Men%ikoff3 Jeanne de 
Naples en Coriolan waren de 
eenige, die eenigzins opgang 
maakten. De talrijke vijan
den des dichters zegevierden 
reeds over zoo vele tegenkan
tingen ; maar LAHARPE wreek- ] 

te zich volkomen, doorPAi-
loctète, dat met Warwickt 
hem als tooneeldichter alle 
aanspraak op roem geeft. Het 
zij, dat hij, door SOPHOCMS 
ondersteund, dien hij veeleer 
vertaald dan nagevolgd heeft, 
en dat hij, vrij van de zorg, 
om een plan te ontwerpen, 
en karakters te scheppen, er 
zich. uitsluitend op kon toe~ 
Jeggen, om zijnen stijl te ver-
fraaijen en te zuiveren, een 
onwaardeerbaar voorregt voor. 
eenen schrijver, bij wien de 
verbeeldingskracht, niet het 
sterkste vermogen" was ; het 

J zij dat zijne hartstogtelijke 
liefde voor de meesterstukken 
van Griekenland es Rome, 
hem gelukkige ingevingen ver
schafte , het is ten minste ze* 
ker, dat hij zich in dit werk ~, 
met betrekking tot de zeg
gingskracht, op eenen gerin
gen afstand van de meesters 
der kunst plaatste. .Een werk» 
dat zich door zijne uitvoering 
onderscheidt, ofschoon tot 
eene mindere soort behoo-
rende, kwam nog den roem 
van LAHARPE vermeerderen. 
Het was Mélanie, een too-
neelstuk in drie bedrijven, 
dat hij in 1770 vervaardigde. 
Men wil, dat hij de hoofd
zaak tot hetzelve ontleende, 
uit een verschrikkelijk pas 
plaats gehad hebbende voor
val , en dat hij zich in het
zelve voornamelijk toelegde, 
om de deugden van zijnen 
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'weldoener, den heer LÉGER , 
pastoor van Saint-Andrè*-
des-JrcS te schetsen. Dit 
met eene weinig gewone sier
lijkheid en zuiverheid geschre
ven stuk maakte eenen op
gang , die wéinig naar des-
«elfs verdienste geëyenredigd 
was; en ontving bij herha
ling dé ftoej uichingen, eener 
vergadering, die met geest
drift de wijsgeerige zinspreu
ken aanhoorde waarvan het 
vol i s , , en die het treurige 

' lot-kwam beweenen eener 
jonge onbezonnene, die zich 
zelve, liever van het léven be
roofde, dan in een klooster 

, te gaan, naar hetwelke hare 
ouders haar wilden zenden, 
•Dit onderwerp^ dat in be
trekking stond met den haat, 
-welke de religieuze gestichten 
aan diegene reeds inboezem
den, dié dezelve later met 
zoo vele onmenschelijkheid 
vernielden, • was de voornaam
ste oorzaak van dit al te gun
stige onthaal. Men wilde niet 
zien, hoe onbetamelijk het 
was, om het inwendige van 
een klooster, en personen, 
zoo' als eenen eerbiedwaar-
digen herder en eene jonge 
nieuwelinge op het tooneel te 
brengen. LAHARPE zelf heeft 
zulks later zoo wel gevoeld, 
dat hij eenjaar voor zijn over
lijden, dit stuk van het too
neel heeft genomen, en op-
regtelijk betreurde van het te 
hebben doen voorstellen. De 

tooneélkundige roem was de 
eenige niet, dien LAHAÏIPE • 
wist te behalen. Hij had 
zich onder de kampvechters 
naar de akademïsche prijzen 
geschaard, alwaar de hoeda
nigheid zijner begaafdheid 
•hem bijzonder scheen te loe
pen. ï)e Lof reden van #$$• 
DRIK ÏV, van 'MACINE «» I 
vanFÊNÊLONvermeerderden ' 
zijnen -roem, en droegen op 
eene krachtdadige wijze bij> 
oni hem de deuren der aka-
demie te doen openen, » 
welke hij in 1776 'werd op
genomen , na door die maat
schappij acht malen bekroond 
te zijn geweest, Kort daarna., 
gaf hij , ofschoon hij, w? a's 

men zegt, het Portugeesch 
•niet verstond , eene vertaling 
der Lusiade in het licnt' 
Maar zijne vertolking, | °r 
schoon dikwerf van het dicht- ^ 
vuur en het schitterende des 
oorspronkelijken ontbloot, 's 

ten minste aanbevelen»^"!'* 
dig, door de naauwkeurighe"1 

en duidelijkheid, kenscl'fit" 
sende eigenschappen van <*en 

stijl van LAHARPE. Deze ver
taling (in het Fransch). met 

aanteekemngen en het Z^f 
van CAMOÖNS vermeerderd >* 
in 1776 , te Parijs, in 2dl. 
in het licht verschenen. We 

was omtrent dezen zeilde» 
tijd, dat hij zich met de ver-
korting belastte der tfistn*? > 
des voyages {Grëschiefcn%^ 
der Mei%en) van den abt PB*1" 
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VOST, eene verzameling uit 
een aantal boekdeelen bestaan
de , waarin gewigtigc aanmer
kingen, en de belangrijkste 
;daadzaken, meestal met de 
nietsbeduidendste bijzonder
heden vermengd zijn. Of
schoon deze arbeid, door des-
'zelfs natuur, zeer vreemd, 
aan de gewone bezigheden 
"van XAHARPE , en van zijnen 
•kant niet veel anders kon zijn, 
'dan een boekverkoopers spe
culatie , kan men echter niet 
'ontkennen, dat de verkorting 
met smaak ontworpen is, en 
zich met vele 'belangstelling 
laat lezen. Hij verminderde 

, "de 43 dl,n in 4 > van den abt 
PRÉVOSÏ tot 23 dl.n in 8.vo 

Daar de neiging van zijnen 
'geest hem tot het schrijven 
•van Verhandelingen lokte, zoo 
bragt een aanloksel van voor
liefde hem onophoudelijk, tot 
het netelige beroep van dag
bladschrijver terug. Gedu
rende 40 jaren verrijkte hij 
verschillende dagbladen met 
artikels, waarin de behoeden
de grondbeginsels van den 
goeden smaak, wanneer de
zelve door geenen beweeg
grond van partijdigheid mis
leid wordt, heerschende zijn. 
Zijne aanmerkingen zijn dik
werf onbeduidend, maar in 
het algemeen verraadt zijne 
verhandeling den Waren bnt-
leedkundigen geest. In de 
stukken, aan welke hij eene 

XIV. DEKI. J F 

bijzondere zorg te koste legt, 
is zijne redeneerkünst, over-' 
tuigend en dringend; aan dë 
duidelijkheid, aan de juist
heid, aan de naauwkeuri'gheid 
van zijnen stijl, erkent men 
den ijvérigen leerling der 
ÏYansche classieke schrijvers. 
Hij plukte ook dichtlauwers; 

j. maar in het algemeen is dé 
j grootste verdienste zijner ge

dichten , dé naauwkeurigheid 
des stijls en de zuiverheid des 
smaaks; maar het ontbreekt 
hem bijna altijd aan vuur, 
vindingkracht en koloriet: 
moeijelijk kan men in déze 
dichterlijke zamenstéllïngen,, 
eène tirade van twintig re
gels vinden , Waardig, öm ont
houden of aangehaald te Wór
den. LAHARPE had verschei
den jaren, aan de'redactie 
'van dén MERCURÉ gewérkt: 
toen de Fransche pnrwente-
ling uitbarstte, droeg hij an
dermaal tot dit tijdschrift bij, 
en ofschoon het letterkundige 
gedeelte aan hem was opge
dragen , verdedigde hij echter 
met vuur de staatkundige ge
voelens , die hij met geest
drift had omhelsd. Wij kun
nen dit gedeelte des leven3 
van LAHARPE niet stilzwij
gende voorbijgaan; later her
stelde hij zijn ongelijk op eene 
zoo edele wijze, dat wij het
zelve niet behoeven te ont
veinzen, uit vreeze van zijnen 
goeden naam te benadcelen. 
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Hij was sedert 1736, in hoe-
danigheid van lioogleeraar der 
letterkunde aan het Lyceum.-, 
tegenwoordig Atheneum der, 
Kunsten verbonden, hij droeg 
aldaar de lessen voor, die ge
drukt zijn orider den titel van 
Lycêe ou üours de littéra-* 
ture ancienne et moderne* 
een dikwerf herdrukt werk, 
wijl 'het gedeeltelijk uitmun
tend is^ het zou m alles een 
voorbeeld van gezonde critiek 
zijn, indien de heogleeraar 
«dieper ervaren was geweest 
aha de <ïraeksche studiën, en 
«omtrent zijne tij dgenooten , 
even zoo vele regtvaardigheid 
3iad aan den dag gelegd, als 
omtrent zijne voorgangers ; 
andiea hij, bij eenfe uitgebrei-
•der kennis der meesterstuk-
ifces van Griekenland',' de 
vergetelheid had kunnen voe
gen van eenige oude geschil
len -of van eenigen naijver, 
Be omwenteling verraste hem 
'te «lidden van dit nieuwe 
•onderwijs., dat de menigte 
uitlokte. JNfog omtrent dezen 
tijd aan de wijsgeerïge school 
verbonden, waarvan hij al té 
lang de toegenegen leerling 
*wass dacht hij zijne gevoelens 
te «loeten doen kennen, om
trent de groote hervorming, 
Welke zijne meesters hadden 
voor-bereid, en welke de de
magogen 'eerlang zouden vol
trekken. Men had verschei
den brave aiannen gezien, die 
de eerste gebeurtenissen der 

omwenteling toejuichten-, ui 
welke zij de toepassing der 
schoone staatkundige theoriën 
waanden te vinden, waarme
de zij zich de verbeeldings; 
kracht in slaap hadden ge-
.wiegd, maar de meeste waren 
van afschrik teruggedeinsd, 
bij het gezigt der eerste mis
daden , eener woedende de? 
mocratie. LAHARPE behoor
de niet tot dat getal; hij deel
de in de doïzinnigheid van 
dit tijdvak van dwaasheid en 
den 3 September 1792 vciv 
scheen hij in zijne cursus, 
met de roode muts pp l>et 

hoofd, en. zong of las een 
ffymnus aan devrijheidfóoï 
zoo vele onderpanden, hetzij 
door zijn gedrag, hetzij door 
zijn onderwijs, hetzij door 
zijne artikels van den Mer-
cure, aan de omwenteling 
gegeven, bevrijdde heraniei 
van de vogelvrijverklaring: W 
1794 werd hij verscheiden 
maanden "in de gevangenis van 
het Luxemhourg opgesloten. 
Het is met dezen tijd, dat 
zijne staatkundige en g P ^ 
dienstige bekeering begint. HlJ 
zelf berigt ons, dat zijne be-
keering geheel bewerkt werd» 
toen hij de Navolging «*ft 

J* C. bij toeval" openende, 
deze woorden hem in het oog 
vielen; » Hier ben ik,,mijn 
Zoon, ik kom tot U, omdat 
Gij mij hebt aangeroepen. 
Gedurende zijne gevange»" 
schap vertaalde hij het boek 
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lier Psalmen, aan het hoofd 
Van hetwelke hij eene uitmun- * 
tende F'er/iandeling plaatste, 
over den geest der gewijde 
boeken en den stijl der pro
feten. Tan dien tijd af was 
LAÏIAKPE een nieuw mensch 
en vooral een geheel nieuwe 
schrijver, Aan de vrijheid 
teruggegeven, vreesde hij niet 
om aan zijne bekeering, de 
openbaarheid te geven, welke 
de ergernis vorderde, die hij 
zou hebben kunnen geven; 
en, tegelijkertijd de schamp-
ïedénen der revolutionnairen 
'en der Filözofen trotserende, 
zag men hem in zijne open
bare lessen eer veile herroepin
gen doen. In 1799 gaf hij 
•zijn Cours de Littêrature, 
waarover wij reeds gesproken 
hebben, in het licht, hij bragt 
er de veranderingen in , wel-. 
ke zijne eigene verandering 
noodzakelijk maakte, 14 dl.» 
in 8.vo Tegelijkertijd verbond 
:zich LAHARPE met de héeren 

DE FÓNTANES en DE VAtXÈL-
lEs, ter uitgave van een dag
blad (Ie Métnorial), waarin 
ü j onophoudelijk de heersch-
zucht van het Directorium 
aanrandde, en waarin hij een 
volk, dat de omwentelingen 
reeds moede was, en dat zich 
over zijne buitensporigheden 
begon te schamen, tot de 
goede zeden en de gezonde 
leerstellingen zocht terug te 
brengen. Zijne openhartig

heid , en vooral een geschrift, 
• dat hij tegelijkertijd in het 
licht deed Verschijnen, en dat 
ten titel voert: Du fanatis
me etc. (Over de dweepzucht 
in de revolutionnaire taal), 
vol van eene geestkracht, 
welke men iiï hem nog niet 
kende, deed hem onder de 
bannelingen van den 18 Fruc-
tidor begrijpen. Hij was ge
noodzaakt, om zich" in de 
omstreken; van Parijs schuil 
te houden, van waar hij zijne 
Correspóndance litteraire 
(Letterkundige briefwisse
ling), die hij van 1774 tot 
•1791 met dèh groot-hertog 
van Rusland onderhouden 
ïiad, in het' licht gaf. De 

! gestrengheid, met welke de 
meeste schrijvers van den tijd 
er zich in beoordeeld vinden, 
haalde hem onaangenaamhe
den op den hals, welke hij 
had kunnen vermijden. Zij
ne schriften en verordenin
gen tegen de wijsgeerige par-

i 4ij , welke BONAPARTE scheen 
te begunstigen, berokkenden 
hem een bevelschrift, krach
tens hetwelke hij op vijf en 
twintig mijlen afstands van 
Parijs werd verbannen, hij 
verkreeg later, om te Cor-
beil de afzondering te ver
krijgen , in welke hij aan de 
stinkende moerassen van Si-
namary ontsnapt was: maar 
de zwakke staat zijner ge
zondheid deed hem weldra 

2 ' . 
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, de vergunning- erlangen van 
te Parijs terug 4e komen. 
Yan dien oögenblilc aferkende 

.men in hem.de uitwerkselen 
• der Ghrisiéïijke-ondemerpkg; 
. zich bijna uitsluitend met god
vruchtige oefeningen bezig 
houdende , maakte -hij zich 
bereid, om voor <3od te ver-

. schijnen ; en, ondanks <de 
-hulpmiddelen der kunst, gaf 
-hij den 11 Februari] 1803 

'; <len "ge,est- In den naam van 
/•het instituut, drnkte de heer 
..JHE OFOKXANES. bij zijn graf, 
,het leedgevoel der vriend
schap uit, én bij de opening 
vai» thet Atheneum in I80S, 
«prak de -heer BE CHAZEI, 

üijne lofrede "uit, Men vindt 
zijn leven en de treffende 
geschiedenis zijner bekeering 
in de uitgave der Cours -de 
HttêraHre van CosxE, Ï6 

• dl.» in 12. r a o , ï s i a . De 
.heer MEIY-JANIN is de schrij
ver derzelve. Behalve de wer
ken van LAHARPE, waarover 
wij reeds gesproken hebben., 
heeft men hem nog te dan
ken: 1.° Mélange etc. [Let
terkundige mengelingen, of 
wijsgeerige brieven en stuk
ken), 1763, ml2 .mo— 2.o 
Traduction etc. (P~ortaling 
van het leven der twaalf 
Cwsars); van SÜEXONIDS , 
met aanteekeningen en aan
merkingen, 17,70., 2 dl.» in 
8.,V(L D e z e i n J l c t algemeen 
sierlijke vertaling is -niet al
tijd getrouw, — 3,o J)is„ 

' cours •< -etc* {Awne^mïngwèr 
devoering, by de I'ranmh 
akademie).,1776, in4,t0 — 
4.o E loge etc., {Lofredevan 
FOLIAIÜE) , 1780 , in 8.« 

—~ 5. o JE loge etc, {Lofrede 
van -CjXlkjLX).*, in 1775, 
door de -Fransche akademie f 
bekroond, — 6,° De la guer- \ 
•re eto, .(Over den oorlog, ) 
door ome laatste dwinge
landen aan de rede, aan 
de zedeleer, en aan de kuns
ten verklaard), 1796 , in 
,8.vo ~_ 7,o Eenige dichtstuk-
ken, waarvan er verscheiden 
bekroond zijn, zoo als de 
Bevrijding van Salerno, 
•het Meeld des /Fijnen-, de 
voordeden des vredes, raad" 
[geringen aan -eenen jongen 
dichter•„ B&ums aanl'AS' 
&o, jFjjfau en 'FMinW-
.enz. '—? 8.o CommentariW 
oj? de treurspelen van" MA' $ 
ciNE, een nagelaten werk, j 
Parijs, 1807, 7.'dl.»in 8.*° 
— 9.° Commentarium op de 
looneelkundige werken, v0 
TOLTMRE , 1814., 1 dl. i» 
8.vo — 10-o Le iriowphe eto. 
.{De zegepraal der ffodf' 
dienst, of de koninklijk" 
martelaar), een heldendicht | 
in zes zangen, 1814. $$ i 
werk is .beneden den roem } 
van deszelfs schrijver.. 1^" j 
HARBE heeft zelf èene keuze ; 
van zijne werken geleverd, ^ 
JParijs, 1778, 6 dl.» 8.v° 
Zijne OJEuwes choisies et ; 
post fatmes \Uitgeie%ene '& 

http://hem.de
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nngelahne wérKen) r Parijs, 
1-806,. zijn door. PETITÓE nv 
het. licht gegeven, die zich. 
ia de: weglatingen * naar den-
wil des schrijvers schijnt ge
schikt te hebben-.. Hij heeft 
er verscheiden onuitgegeven?; 

voortbrengselen in opgeno-' 
men,. waartoe behooren. de 
Fragmenten van de verdedi
ging der gpdsdienst ;• een 
werk y door LAHAJIPE onder-
nomen> maar dat hij niet ten 
einde- heeft kunnen* brengen*. 
Deze Fragmenten vullen* het 
laatste deeL bijna geheel en -
al.. Men, bespeurt i a dezel~ 
ve* behalve- de gewone- zui-
verheid en sierlijkheid des 
schrijvers, eene zalving en 
eene verhevenheid, welke hij • 
in zijne godsdienstige gevoe
lens ,. en in de KL Schrift ge
pot had,, die- het voornaam
ste voorwerp zijner leesoeiW 
ningen en zijner overwegingen 
op het einde Tan zijn leven 
uitmaakten.. fZijne OFmves 
cornplètes [volledige wer
ken); zijniri 1820, in 16 dl.»' 

'm 8.vo, i n j ï e t Jicht versche
nen , en zijne OFttvres choi--
sies (Uilgelezen werken),. 
«uet< eene levensschels des 
schrijvers van FAT0ï.,.inl818.. 
Men heeft LAHAHPE den bij
naam van Franseken Qvvf-
TiUANus gegeven r wij hou
den de uitdrukking voor niet 
?eer juist gekozen, want het 
werk van QUINTILIANUS is 

.. .- : F 

hoofdzakelijk theoretisch, tér-
wijl dat van.<LAHARp£ eiritisch. . 
is- Be • eene heeft de regels. 
ontwikkeld, de anderc-heeffc: 

dezelve- toegepast ,. door- de-' 
voornaamste schrijvers1 der 
oudheid e», $er nieuwere tij
den te béoórdeelen^ Be min
der schitterende •Mjmttmv van 
AiusTAitcau», zou-s veel* beter 
aan; LAHAREE passen.J. 

t, Mmm<f of LOXJ&XX (PAB- •': 
'liJSjV, een- Jésuit ,,v: te* lil— * 
sgrMch in? l;5S6:gei)or8iï^tih--
derwees de- wijsbegeerte,,.hèti 
kerkelijke regt en die- godge^-
leerdheid te Ingolstadi, 'te-
Munehén en te Diüingen,.. 
en overleed te Coh&ians, in-
1635.. Men heeft van hem» 
eene Zedelijke* godgeleerd* 
heidyi. in fol..,. die van? eeft • 
groot» gebruik is,, niet' alleen.' 
voor de godgeleerden\- maar ' 
ook voor de canonisten. Men " 
heeft er verscheiden- uitgaven 
van vervaardigd; die van Pa
rijs, 1622, wordt gezocht. 

LAINEV— Zie JUISMÉ.; 

lUHfEZ > of liövep JDATNEZ ; 

(JACOBUS), tweede algemeene; 

overste der Jesuiten, in 1512, 
te Mmacario y een vlek, in 
het- diocees van Siguen&a,-

'm Kastüië geboren,- droeg • 
veel bij tot de oprigting dei -

3 . ' ' ' .: • . : , • ' , 
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maatschappij van JESUS. Twee 
jaren na den dood van; den 
heiligen ISNATÏPS, waarvan 
hij een der eerste medege
zellen was, Tolgde hij hem 
in zijne waardigheid op. Hij 
was bij de kerkvergadering 
van Trenie. tegenwoordig als 
theologant van PAUIUS I H , 
van Jutiü5 III on van PAU-
IÜS IV. , Hij onderscheidde 
zich aldaar door zijne kunde 
en zijnen geest, eji vooral 
door zijnen ijver tegen (Je sek
ten van LÜTHJER en KALVIW , 
e« verwierf aldaar zulk eene 
achting , dat toen hij de der-
dendaagsche koorts had, de 
cpngregratie der theologanten 
en kardinalen op zijnen koprts-
dag niet gehouden werd. Hij 

•verklaarde zich nadrukkelijk 
tegen het gebruik van. den 
kelk, door koningFJSKQÏNAND 
en den hertog „van Myeren, 
voor de Duitschers gevraagd, 
en zulks ondanks de groote 
verpligtingen, welke de ont
luikende maatschappij aan die 
vorsten had; daar hij zich 
overtuigd hield, dergelijke toe-, 
gevendheden, weïverre van 
de invoerders van nieuwighe
den te vreden te stellen, de
zelve nog des te meer ver
stouten. In het gevolg van 
den kardinaal van FERRARE, 
legaat van Pms IV, kwam 
L-Umz in Frankrijk, en ver
scheen aldaar op de bijeen

komst Van" Poissi t jóthmh 
tegen dé aanmatigingen;'der 
Calvinisten,te verzetten, Zij
ne eerste aanvallen waren te

il gen de koningin CATRARDfA 
»E MEDICK gerigt. Hij had 
den moed, om haar hetnut-
telooze en het gevaarlijke van 
dergelijke geschillen aantetoo-
nen, die de waarheid raad
selachtig schijnen te maken. 
Hij zintwistte niet te min in 
deze vergadering met BEW , 
en sprak met nadruk tegen de, 
nieuwere dwalingen. In ÜO' 
we teruggekeerd wees hij het 
purper van de hand, enpver-
leed in ,1565. Zijne levens
beschrijving bestaat in het 
Spaansch, en is in he,t Fransch 
vertaald door MICHAEI. B'ES-
NE, heer van Bettancourt, 
Douai, 159,5, 'm 8.v° Me» 
heeft van hem eenige godge
leerde en * zedekundige wer
ken. THEOPHH-ÜS RAÏNAÜU 
noemt hem als schrijver der 
Declaratiën op de cotitfiiu-
ti'èn der Jesuilen, en eenige 
schrijvers kennen hem de con-* 
stitutiën zelve toe: maar zulks 
is eene dwaling, door de dag» 
teekeningen en onbetwistbaar-
ste daadzaken wederlegd. (Zie 
IGNATIÜS). Hetgene, wateenige 
schrijvers hebben te boek ge* 
steld, betrekkelijk de verande
ringendoor LAÜHEZ, in de maat
schappij der Jesuiten gebragt, 
is evenzeer fabelachtig (*)• 

(*) De Ievensbe«chrijvers, die hem verweten hebben̂  van zich voor 
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Niemand Begreep bete* dan 
Bij' den geest van den stich
ter, ea lègdë zich met meer 
ijver toe* om denzelveir on
der zijne kinderen te behou
den! [Men vindt de 'lijst zij
ner wekten in de Êïblioffieek 
tan S0THWEI.1J 

' LilNEz' (ALEXAlf.DJER),. Uit 
dezelfde familie als de • voor
gaande > in tffSÖ te- €himay y 
in Êemgoüwèn geboren % 
"onderscheidde zien ' réèds 
vroegtijdig door zijne begaafd-
Ifeid vooi' de dichtkunde „ett 
door zijnen smaak voor de 
vermaken, Na (Griekenland y 
Klein*Azië y Mgypie, Swi-
lië x Italië, Zwitserland 
doorreisd te hebben y kwam* 
hij , van alles ontblootr in 
zijn vadeiland terug, maar 
deze dichter werdTom zijne 
•kwinkslagen, en aijne ver-
ïen,. Hié hij dikwijls voor de 
*vuist vervaardigde „ overal 
gunstig" onthaald. Tevreden; 
van met het glas in de-hand 
"aan tafel te worden toege
juicht ,. wilde deae epikari-
*sche dichter aan niemand de 
svrucht zijner zangnimf toe-
vëriroawén, Bë meeste der 
•kleine stukken, welke nog 

van hem Besfoaa„jh 1753>, 
gezamenlijk in S.vtKuitgége* 
ven,, zijn Kijn&senkel ex-4em~~ 
jpores*. LAINEZ overleed te-
Fïtrijs m 1710;. fiwaasselijfe 
was Mj op het denkbeeld ge*-* 
komen,» om; zich naar de-
vlakte- va» Montinantise te 
doe» geleiden,, om- alvorens 
te sterven,, nog eens de zon 
"te zien opkomen" (een trek 
door J . ƒ. ROUSSEAÜ nage
volgd, die zijn venster liet 
openen,, om nog eens de 
schoohe < riaiüm? <'tfe\ beschou
wen..) Zijn wellustig levert 
had hem tot . die gevoelens 
gëbragt.. /Al zijjie scfeiften. 
zijnr daarva» niet", dan èeè 
al te getrouw tafereel... Be 
keuze ,. die- hij. vaii' PETKÓ-
sau's" had' gedaan,,. öm dèn-
zelven. in-'dichtmaat envin on-
rijm: te vertalen r geeft zijn& 
'neiging genoegzaam tèken*-
•nen.. Iteze vertaling, is-niefc 
gedrukt- „ / 

* LAIRE (IFRANCISCÜS XA* 
~WERIÜS), lid der Arkadische 
^akademie van JHome, van de 
maatschappij van* Florence, 
e» vaa de akademie van Be-
mngon, werd den ÏO No
vember 173$ te Vadans, 
4 " . : - , 

"hem en tijm opvolgers, de witgebrerds're rolmogt te hebben doe» 
geren, aoo »ls het altoosdurehde generalaat,' hel regt, om zonder 
algemeen overleg, allerlei overeenkomsten te sluiten,, dat, om op 
dezelfde wijste de constitwttën der orde, te verklaren en te wijzigen, 
»iji* in dwaling gebragt. Alle» wa* vóé* LAIMKZ geregeld, die er 
wel .aan kan hebben toegebragt, maar als tweede pernoon, eu 
gépiiMtins"»!» algemeen overste der maatsehappS* 



f i L A I. 
een dorjx bij Gray in Fran-
cke-Comfé geboren. Hij om
helsde ; de. orde der minder
broeders, onderwees de wijs
begeerte in bet collegïe van 
Arbois, en verkreeg in 1774 
van zijne oversten de vergun
ning, om Italië te gaan be
zoeken. Te Rome gekomen, 
onderzocht hij met eenebijzon
dere oplettendheid de hand
schriften van de bibliotheken 
dier groote stad, en ver
kreeg door zijne kunde en 
boekenkennis, den titel van 
bibliothekaris van den vorst 
van Salm-Salm, die hem 
de grootste toegenegenheid 
betoonde. In 1796 , liet de 
iardinaal DE BMEMI-K hem 
den post van hpogstdeszelfs 
bibliothekaris aanbieden, dien 
hij met vreugde aannam, in 
de hoop van in denzelven 
zijnen smaak voor de biblior 
graphie \Q kunnen voldoen. 
JHij verkreeg van dien kar
dinaal de gelegenheid, om 
de aanzienlijkste bibliothe
ken van Italië te bezoeken, 
en keerde naar dat land te
rug , om er zijne, nasporin-
Jjen voorttezetten. Geduren
de zijn verblijf te' Rome gaf 
Pivs VI hem bewijzen eener 
bgzondere achting, en be
proefde vruchteloos om hem 
aldaar te houden, door hem 
«en ppst van opziener der 
Vatifcaansche bibliotheek aan 

W l ei?e i l* In 1791 hoodhij n e t b«tuur eene memorie 

aan, over de te nemen mèU 
regelen ter voorkoming, lef 
beschadiging van de gedeak-
teekens der kunsten, veriet-
te ziph met eene onverschrok
kenheid , die toenmaals niet 
zonder gevaar was, teges de 
woede der nieuwere San
dalen, en slaagde er in̂  om 
eene menigte zeer kostbare 
geschiedkundige gedenkstuk
ken te redden. Tijdens de 
organisatie der centrale scho
len , werd hij tot bibliothe? 
karis van het Dep.* der foti-
ne benoemd, en opende te 
Auxerre, zijne woonplaats» 
eene zeer belangrijke biblio-
graphische cursus, Mij behield 
dezen post tot aan zijnen 
dood, den 27 Maart 1801 
voorgevallen» In heiMaga*" 
sin encyclopèdique van het 
jaar 1801 vindt men een? 
.levensschets van pater XAIBE» 
Hen heeft van hem: b»Mk 
•moires etc. (Ferhandelin" 
gen om te dienen tot de ld" 
ierieundfye geschiedenis v0 
eenige groote marnoen d& 
16,° eeuw, met eene UjUf 
tot de typographische jaot" 
boeken van MMTTMR$)> 
Napels, 1776, in 4.t0 -^ 
2.o Specimen historicus H" 
pographice Romance 15 secu-
li, cum indice UbrorwM) 
Rome, 1778. — 3.<> Efü' 
tola ad abbatem IfGOliX1 

em., te JPavia, met het val-
sche drukmerk Straatsburg 
in 8,vo uitgegeven. ••** 4»° 



L A h 89 

JOe i*origine etc; (Otter den 
oorsprong1 en den voort
gang der boekdmkkunst in 
JFranche-Comtê, met eene 
lijst der aldaar gedrukte 
werken), Dole 1784, in 12.m° 
—* 5,° Serie delf edisioni al-
dine, met den kardinaal DE 
LOMENIE, Pisa, 1790 j in 
12.mo ; eene tweede vermeer
derde uitgave, Padua,1790, 
in'"12.wo; eene derde uitgave, 
Kenetïè 1792, zelfde formaat. 
__ 6;° Index lihrorum ah 
inventa typographia ad an-z 
num J500, Sensi 1792, 2 
dl.» in 8.vo Dit is eene ge
schiedkundige en beredeneer
de catalogus, van al de in de 
15e eeuw-gedrukte boeken, 
die tot de prachtige biblio-
.theek van den kardinaal be
hoorden. — 7.° Itecherches 
etc, (Naspprin%en en ge
schiedkundige waarneming 
gen over een gedenkstuk der 
gunsten, dat in de kerk van 
Sens bestond); dezelve zijn in 
het \Magasin encyèlopèdique 
opgenomen,, 3 e jaar blz. 542. 
Dit gedenkteeken is een heer
lijk praalgraf, ter gedachtenis 
van den kanselier DÜPRAT , in 
1535 als kardinaal en aartsr 
bisschop van Sens overleden, 
opgerigt. •— 8.° Letfresetc. 
(Brieven over verschillende 
Qudegedenkteekens^tejfuxr-
et-re gevonden), in hetzelfde : 
dagblad opgenomen. 

X 

f LAIRESSE (BEÏNIER) ,een 
schilder, te Luik, in, 1596 
geboren. Hij was de kweer 
keling van JOANNES TAÜIIER, 
met wiens dochter hij in den 
echt trad. Zijne voornaamste 
schilderijen zijn :' JDe martel
dood der elf duizend maag" 
den , die men in het Urseli-
ner klooster te Luik zag ; de 
opstanding der dooden, én 
de marteldood van den ff, 
LAURENTIVS , die men inde 
abdij van dien naam, bij 
Luik bewaarde. Het Augus
tijner •-» klooster van Luik be
zat verscheiden schilderijen 
van dien kunstenaar, welke 
een der schoonste sieraden 
van dat gesticht uitmaakten. 
Hij heeft het plafond der kerk 
van Sarte bij ff oei geschil
derd. Nog wordt door de 
kenners op prijs gesteld, de 
Bezoeking der ff, JELI2J-
'SEÏIÏ, die hij voor dezelfde 
kerk heeft vervaardigd. Maar 
het is voornamelijk in schil
derijen voorpartikulieren ver
vaardigd, dat hij de grootste 
talenten ontwikkelde. Men 
noemt als meesterstnkken*, 
den dood van SENECA,, en 
de schaking van ffEZEJfA, 
Hij openbaarde nog eene anr-
dere begaafdheid, welke hij 
met het beste gevolg beoefen
de: hij was namelijk de kunst 
meester , ont den rooden Jas
pis , het Witte marmer, en 
dat der steengroeven deslands 

5 • • . - ;. 
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op het hout voor te stellen, 
het was hein gelukt-, om de-
•zelve zoo natuurlijk na te boot^ 
«en, dat degene, die er dehand 
aan bragten,bedrogen werden. 
Dé kerk tan Val-Bettoït\y§ 
"Luik was ér mede versierd. 
Hij' overleed in 1667, zonen 
nalatende, dié de erfgenamen 
'zijner talenten waren. 

f tAlRESsB(jACOBBs) , broe-
er yan den voorgaande. Dê  
J B»ng; ïich met zijnen broe-
erJoAN»Es, in Jïollctndves-

tigen, teneinde zich methirn» 
neni broeder GERARDUS te ver* 
eenigen^ die derwaarts de 
vlugt had genomen, liet is 
vooral in dé-bloemen-, dat JA-
COBÜS heeft uitgemunt. Hij 
heeft ook een twintigtal zeer 
voltooide portretten geschil
derd , zoo als zulks blijkt uit 
een handschrift, door den 
heer »E VILIEKFAGNK aange
haald. Hij heeft ook een En
gel-bewaarder voor de Jesui* 
ten van Luik vervaardigd.-^ 
JOAICNES XAIRESSE, broeder 
der voorgaanden j beoefende 
Zoo als JACOBUS , niet alleen 
"de schilder-, maar ook de 
dicht-, toon-entooneelkuiist. 
Hij slaagde vooral in hetschil-
deren van insekten.—:ÉR*fSï 

"LAIRESSE > een andere broeder 
der voorgdandeo, muntte 
vooral'uit in het schilderen 
Van dieren. 

LAIRBSSE (GERARDUS) , broe
der voorgaanden, te Luik, 
in 1640 geboren. Deze is de 
-beroemdste dërzonenvanden 
ouden REINIER. Hij bezat ee-
nen geóefehden geest, de dicht
en toonkunst, maakten beur
telings zijne uitspanning, e» 
de schilderkunst zijne bezig-
•heid uit. Zijn vader was zijn 
onderwijzer in deteekenkun-
de; reeds in den ouderdom 
van 15 jaren slaagde hij in het 
portretschilderen. Zonderteel 
moeite won hij veel geld , doch 
verteerde het ook weder op 

• f LAIRESSE(REIKlER),ZOOn 
van den voorgaande. Zijne 
neiging bewoog hem, om 
•vruchten in het klein , bloe
men en vogelen te schilderen, 
'en dit was in de daad de soort, 
'waarvoor de natuur hem ge
schapen had; Zijne kleine 
•schilderijen worden als fraaije 
miniaturen beschouwd. MAXI-
tttioAAN HENDRIK VAN BEWE
REN , prins-bisschop vanLuik , 
én keurvorst van ICtklen, Was 
er zoo zeer over te vreden, 
"dat hij hem met èene jaar
wedde* naar Home zond : hij 
'verbleef aldaar twéé jaren', 
'én vestigde zich alstoen te 
Èonn, alwaar hij voor zijnen 
beschermer, ' JIAXIMILIAAN 
•HENDRIK werkte. Al zijne 
schoonste stukken werden ge
durende het bombardement 
"dier stad in 1601 vernield. 
Het jaar van zijnen dood is 
Onbekend. 



X- & L fff: 

dezelfde, wijze. Zijne jeugd 
was zeer onstuimig; de liefde 
strooide rozen en doorhen op 
het pad derzelve. Hij had ve
le bijzondere lotgevallen. Na 
epne zijner minnaressen, die 
hem met woede had aange
vallen , wijl hij haar niet wi l 
de huwen, gevaarlijk gekwetst 
te hebben, zag hij zich ge
noodzaakt zijn vaderland te 
verlaten, èn namde wijk naar: 
Holland, Hij muntte uit,, in 
groote zamenstellïngen.. Met 
eene gelukkige genie begaafd^ 
bezat hij even zoo vele vrucht
baarheid i n d e uitvinding als;• 
gemakkelijkheid in de uitvoe
ring.. Zijne denkbeelden War
ren schoon en verheven. De 
opneming ten. Hamel der H.. 
Maagd, die in de hoofdkerk 
van Luik was > de bekeering 
en de doop van denH. Au-
GUSTlNVS, die men in het 
Urseliner-klooster vond, heb-, 
ben de bewondering der ken
ners geboeid. Menstelde even
zeer eene.schilderij op prijs, 
de nederdaling van ORPHEUS 

in de hel voorstellende. Hij 
overleed te Amsterdam, in 
1711. Nadat LAIRESSK in den 
ouderdom van 50 jaren blind 
was geworden, troostte hij 
zich over dit ongeluk, door 
conferentiën over de schilder-
kunde te besturen , en zijne 

'geheele theorie in het Ne-< 
derduitsch te dicteren. Deze 
lessen door zijne hoorders en 
leerlingen met zorgvuldigheid 

opgeschreven, nikken•• eene 
volledige verhandeling uit o-

\ ver' de 'schilderkunde ?•: men 
! vindt in dezelve ook deg'rond- -
' beginselen der .teekehkunde ,* 
die lang te voren reeds ge-; 

i drukt waren geweest, luii-
KESSE heeft vele platen nage
laten met sterk water geëtst. 
Ook heeft men volgens dezen 
meester gegraveerd. LAIRES-

SE was de vader van drie zo
nen , waarvan twee de kwee-
kelingen in zijne kunst wer
den. -! '';..'•• • '••.- «'•• •<••• • 

LAIRVÏXS (SERVAïitrs), te 
Soigniêè, in Henegouwen t' 

'm 1560 geboren, abt van 
Sainte-Marie-aux-Bois•'j en 
reformateur Mr, orde van Pre-
monstrateit, liet-zijne he r 
vorming goedkeuren door Lo-
»EWIJK XIII., die hem toe
stond, dezelve in zijn rijk in 
te voeren, en door de Paus-
sen PAÜLUS Y èn GREGORI-

trs XV. De abt LAIRVEIS had 

den troost, van in Frankrijk 
zoo wel als in Lotharingen,' 
den geest van armoede, van 
liefdadigheid, van ootmoe
digheid en van versterving, 
welke de eerste volgelingen 
van den H. NORBERTUS beziel
d e , te zien herleven. Hij 
overleed in de abdij van Sain-
te-Marie-awc~Bois in 1 6 3 1 , 
na eenige stichtelijke wer
ken, op eene wijdloopige Wij
ze geschreven, in het licht 

I te hebben gegeven: l.o Sta" 
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tuts etc. (ffervormingsre~ 
gels der orde van Prèmon-
strateit).—< 2.° Cathéchis-
me etc. {Catechismus der 
nieuwelingen). — enz. 

LAÏs,„eene beruchte ligte 
vrouw, in het jaar 420 vóór 
JE. (X te ffyccara, eene stad 
in Sicilië geboren, werd 
naar Griekenland vervoerd, 
toen NÏCIAS, veldheer der A-
theners, haar vaderland ver
woestte, Jtorinfke. was het 
eerste tooneel.harer geilhejd. 
Vorsten, grooten, redenaars, 
wijsgeeren, alles snelde,naar 
haar toe. LAÏS had eenen be
paalden smaak voor de wijs
geeren. De walgelijke Cyni-
ker DIOGENES, behaagde haar. 
ARÏSTIPPDS , een andere wijs
geer, bragt met haar een ge
deelte van zijn vaderlijk erf
goed door. Deze vrouw schert
ste somwijlen over de zwak
heid dezer lieden, die den 
naam van wijnen voerden: 
» I k weet niet, zeide zij , 
wat men door de gestrengheid 
der wijsgeeren verstaat, maar 
met dien schoonen naam zijn 
zij dikwijls niet minder aan 
mijne deur dande Atheners." 
Na een gedeelte der jeugd van 
JCórinthe bedorven te heb
ben , begaf LAÏS zich naar 
Thessalië, om er eenen jon
geling te bezoeken, op wel
ken zij verliefd was. Men wil, 
dat eenige op hare schoon
heid naijyerige vrouwen > haar 

in het jaar 3 40, vóór J„ C J a 
eenen Yenus - tempel ver
moordden. Griekenland rigt-
te te harer eer gedenkteeke-
nen op,, tot schande der be
tamelijkheid en der zeden, 
die het blinde Heidendom niet i 
kende,, en wiens godheid zoo< 
als de heilige PAWPS zegt „ ; 
het schandelijkste gedeelte ] 
was van zulks ligchamelijk te-
zijn. Quorum deus venter' 
est, et gloria in confusione 
eorum. (Pkil.IU, 19.) [Men 
moet deze LAÏS niet verwar
ren met eene andere, die om
trent 50 jaren later leefde.] 

LAISNJÈ, of LAIIÏAS (Viie 
CENTIÜS), priester van het 0 -
ratoriums van Frdnkrijk, te» 
Zuccd, in 163^oeboven,OTL'-
derwees met roem, en hiel» 
Gonferentiën over de» heilige* 
Schrift, XeJvignonyte Pa- , 
rijs.). en te Jix. - Dezelve 
werden zoo zeer toegejuicht 
en gezocht, dat men in de 
laatstgenoemde stad verpligt 
was, stellaadjen in de kerk 
opterigten. — rZijne gezond
heid was steeds zeer wankel-
baar geweest; men had hém 
naar Aix gezonden, oin de
zelve te herstellen t hij over* 
leed aldaar k 1677. Me» 
heeft van hem: 1.° 'Qraisons 
funèbres etc. {Lijkreden van 
den kanselier SEGUIER M 
van den maarschalk PE' 
CHOISEUL.) De lofspraken 
zijn gematigd in dezelve,én 
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-de netelige, plaatsen met be
leid behandeld. Zijne wel
sprekendheid is te gelijker 
•tijd bloeijend én Christelijk. 
—> 2.° Conferentiè'n, over dë 
•Kerkvergadering van Trente, 
te Zyon gedrukt. — 3.° Con-
ferentiën, in handschrift, 4 
dl.n in fol. over de H; Schrift. 
Een overheidspersóon van Aix 
èewaarde. dezelve in zijne Bi
bliotheek. ' [In ben'' harer 
(Brieven aan hare dochter 
.spreekt, Mevrouw DE SÉVIGNÉ 
•met veel lof over de welspre
kendheid; van LAISNÉ , dien 
.zij eene zijner lijkreden had 

.hooren voordragen, en stelt 
hem gelijk met MASSILLON, 
van wien deze vaderde vriend 
was.} 

liAlïH, of LEITH , was een 
koperslager, die drie kinde
ren, JAKOB, AMRÖU en Au 
genaamd; opvoedde. ; Daar 
de vader en de kinderen hun 
beroep moede werden, wil
den zij de wapens vberen. 
LAITH trok dus met zijne drie 
kinderen te veld, en naeeni-
ge gelukzoekers verzameld te 
hebben, waarvan hij zich tot 
hoofd opwierp, werd hij ka
pitein van gaauwdieven. Hij 
rooide echter met beschei
denheid , en plunderde dege
ne, welke in zijne handen vie
len nooit geheel en al uit, 
maar stelde zich tevreden, 
hetgene, wat zij hadden met 
hen te deelen. Hij was be

kend en geacht om zijne dap
perheid, en om die zijner kin'-
deren, bij DARHAN, die toen
maals in Segesian regeerde. 
Deze vorst lokte hem aan zijn 
hof, en bevorderde hem tot 
de eerste waardigheden van 
den Staat: zoodat LAITH, bij 
zijn overlijden',' aan zijnen 
zoon JAKOB, de hoop en de 
middelen naliet, om tot iets 
groots te geraken. In de daad, 
het was deze zelfde JAKOB , 
die de dynastie dër Soffari-
den stichtte.. 

* LAKE (GERARDUS), Lord, 
Burggraaf, Engelsche veld
heer *, in 1744 , uit eenë zéér 
'oude familie geboren,; otor 
helsde vroegtijdig het vak der 
wapens en verhief zich door 
zijne eigene verdiensten. Hij 
onderscheidde zich gedurende 
den zevenjarigen oorlog, en in 
-Amerika onder den generaal 
CORNWALMS. Toen Enge
land in-1793 ,'den oorlog aan 
Frankrijk, had verklaard, 
werd hij , aan het hoofd van 
de eerste brigade der gardes 
naar Holland gezonden; hij 
kwam rnet het Engelsche le
ger terug, dat de Eranschen 
in 1794 noodzaakten, om het 
vaste-land te verlaten; in 1797 
ontving hij bevel, om zich 
naar Ierland te begeven, om 
aldaar den opstand te dem
pen, die er losgebarsten was. 
Den 21 Junij van dit zelfde 
jaar versloeg hij ;de opstande-
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lingen te FHnegarhill; toen 
-kort daarna, de Franschen, 
onder de hevelen van den ge
neraal HÜMRERT geland wa
ren, werd LAKE . te Castle-
bavy. alwaar hij zes stukken 
Achterliet, geslagen. Hij ver
goedde zijn verlies:den 8 Sep
tember 1798, bij JBallyna-
mttek; zeer overlegen in ge
tal zijnde j noodzaakte hij de 
Franschen en Ieren, die niet 
pp het slagveld gebleven wa
ren, om de wapens nederte-
leggen. Ierland onderwierp 
zich; LAKE, die aldaar in 
afschuw ; was, had ; door 
•zijne overdreven gestrenge 
maatregelen,; de geesten ver* 
•bitterd. In 1800 werd hij 
tot opperbevelhebber van het 
Engelsche leger in fndie be
noemd. In de maand No
vember 18Ó1 bewoog hij den 
Nabab-Vizier, om aan.JSn-
geland een gedeelte grond-
gebieds aftestaan, in plaats 
van de subsidie, Waaraan hij 
onderworpen was . In 1802 
versloeg hij de Zemindarsvan 
Sasni en - Coichoura, en 
maakte zich. meester van al 
hunne plaatsen. Den 29 Au
gustus 1803, trok hij liet 
grondgebied der Mahraten 
binnen , en na den Franschen 
veldheer PERRON, terug te 
hebben gedreven, maakte hij 
zich meester van de sterkte 
f'y-Ghor. Den 11 Septem
ber 1 8 0 3 viel hij den Fran-
«chen generaal in de vlakte 

«van Dehly aan, en hoódzaak-
-te na een bloedig gevecht, 
twee zijner brigaden, om zich 
gevangen te geven. Na de 
Mahratischë en Fransche troe
pen uit de -stad Jgra verdre
ven te hebben, vond hij zich 
jneester van de bezettingen 
,van Scindia, ten .oosten van 
de rivier Tomboul. Tegen hel 
•einde des jaars, sloot hij een 
verdrag met den rajah vari 
Djeipour. Den 17 November 
overrompelde hij in zijne le
gerplaats, HOLCAR, opper
hoofd der Mahraten, en ver
sloeg hem geheel, en al. In 
de maand Januarij 1805 be
rende hij Bertpore, de &éaï-
ge plaats, welke aart HoicAn 
overbleef: hij vraagde den 
vrede. De vijandelijkheden 
begonnen op nieuw. Nadat 
ïïotCAR alles verloren had, 
sloot hij in de maand Febru
ari] 1807 een tweede ver
drag , Waarna LAKE , in 1807 
in Engeland terugkwam. Met 
den titel van Lord £JKE, 
tot rijkspair, vrijheer van 
Dehly en Zaswurri, burg
graaf, gouverneur van Phjr 
m'outh benoemd, overleed hij 
den 21 Februari] 1808, na
dat hij slechts eenige maan-
xlen'van zijnen verheven rang 
genot had gehad.'— GEORG* 
AUGUSTUS FÈEDERIK, zÜn 

tweede zoon, die onder hem, 
den veldtogt naar de Indïèn 
had gemaakt, sneuvelde den 
•17 Augustus 1808, in den 
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slag van Boleia-in Portugal* 
WELLINGTON steide in hem het 
grootste belang. 

LALANDE (JACOBTTS DE) , 
Raadsheer en Hpogleeraar in 
de regtsgeleerdheid te Orle-
ans•., zijne geboorteplaats, 
werd in 1622 geboren, en o-
verleed in 1703. t Hij werd 
evenzeer betreurd orn zijne 
kunde als om zijnen ijver en 
zijne. neiging tot weldadig
heid, waardoor hij den titel 
van Vader des volks ver
diende. Men heeft van hem; 
l.o Een uitmuntend Comr 
meniarium over het stddsregt 
van Orleans, infol. 1677, 
en in 1704, in 2 dl.» her
drukt, de eerste uitgave is de 
beste. 2.° Traite etc. [Ver
handeling over het ppontbod 
van edelen en onedelen, die 
een leen bezitten en».), in 
.4.t<>, 1674. — 3.o Verschei
den andere Regtsgeleerde 
werken, in het Latijn. 

LAIANDE (MicHAët Rfc-
CHARD DE) een Fransche toon
kunstenaar, tePanjsin 1657 
geboren, overleed te Ver-
sailles in 1726. Hij verbond 
zich aan het orgel en het 
klavier, en deed zich weldra 
in verscheiden parochiën ver
langen. LODEWIJK XIV ver
koos hem, om aan de beide 
jonge prinsessen, zijne doch
ters , mejuffrouwen DE BLOIS 
en DENANTKS het klavier te lee-

jen spelen; Hij verkreeg achr 
tereenvolgend de beide posten 
van kamer-muzijkmeester, de 
J>eide van componist; dien 
van opperbewindhebber dei-
toonkunst , en de vier, posten 
van kapelmeester. De mo
tetten , welke hij steeds met 
vele toejuiching voor LODE
WIJK XIV; en LODEWIJK XV 
heeft doen uitvoeren, zijn 
gezamenlijk in 2 dl." in fofc. 
uitgegeven. Men bewondert 
vooral het Cantate, het Dixit 

I
'en de Miserere. . • ' 

•'.' * LAIANDE (JOZEF HIERO-
NYMDS I E FRANCAIS DE) , een 
beroemde sterrekundige, te 
Bourg-en-Bresse, den 11 
Julij 1732 geboren,werd in 
den beginne door zijnen va
der, voor de loopbaan der 
balie bestemd. Te IAJOH, in 
een gesticht der Jesuiten ge
plaatst , werd hij aldaar met 
eenenzeergodvruchtigen geest 
bezield, en, in den ouder
dom van 10 jaren, schreef 

I h i j tooneelstukjes of andere 
werkjes, welke de godsdién-
Stigste gevoelens ademden. Hij 
beoefende de wiskunde onder 
pater BERAUD, toen op den 
25 Julij 1748 de groote ver
duistering plaats had: met de. 
grootste oplettendheid volgde 
hij de waarnemingen, welke 
zijn onderwijzer over dit tocht
verschijnsel maakte. Onbe-r 
paald in zijne besluiten, wist 

I nij niet, wat hij voor zijne töc-
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-komstige bestemming zou on
dernemen ; in het begin had 
hij het verlangen van zijnen 
•vader toegejuicht, die wensch-
t e , dat hij advokaat zoude 
worden: toenmaals beoefende 
•hij de -welsprekendheid onder 
zijnen hoogleeraar der rhetó-
Ttca. Toen hij zijne wijs-
geerige cursus maakte,- had 
hij het oog op de godsdienst 
gevestigd,- en hij wilde Jèsuit 
worden; maar, achter deze 
godsdienstige gevoelens was 
de zucht voor de wetenschap 
verborgen, aan welke hij later 
200 veel roem heeft bijgezet. 
In dè afzondering, waarin hij 
zou geleefd hebben, ware hij 
va. de maatschappij vanJESUS 
gebleven, hoopte hij de hulp
middelen en vooral de rust te 
vinden, welke hij noodig had, 
óm de sterrekundige kennis 
op te doen, die het voorwerp 
zijner wenschen was* Maar 
zijne- ouders verzetten zich 
tegen zijn verlangen: zij 
zonden hem naar Parijs om 
zijne: regtsgeleerde cursus te 
volbrengen, Na tot advokaat 
te zijn bevorderd, stelde hij 
zijne regtsgeleerde studiën ge
heel en al ter zijde. Hij had 
kennis gemaakt met DEIISXE, 
die in het door hem bewoon
de huis een observatorium 
bad opgerigt: hij volgde zijne 
lessen, woonde de sterrekun-
«fge voorlezingen bi j , die 
™ B a i„ het colWie van 
frankrijk hield, en bezocht 

de cursus van wiskundigeha-
tuurkunde, welke toenmaaisde 
hoogleeraar LÈMONIER gaf, 
beroemd geworden, wijl hij 
eeneh graad aan den pool-
cirkel heeft gemeten. LA-
LANDE wist de vriendschap 
zijner meesters te winnen, en 
hij maakte gebruik van hun 
onderwijs. Men hield zich 
toenmaals met een groot sterj 

rekundig vraagstuk bezig; het 
was namelijk te doen, olri 
deparallaxis van de maan, 
den afstand van de maan tot 
de aarde te bepalen; Lx-
CAILLE had zich naar deX'daj) 

, de Goede ffoopbegeven, om 
betrekkelijk de- Oplossing van 
dit vraagstuk, waarnemingen 
te maken, en tevens de ge
leerden* van Europa uitge-
noodigd, om hem door cor
responderende waarnemingen 
te ondersteunen. De ligS'nS 
van Berlijn was degene, ffel-
ke het geschiktste toescheen, 
wijl dezelve zich bijna onder 
den meridiaan van de Kaap 
bevindt; maar hét observa-
torium dier stad, bezat toen
maals noch geschikt werktuig» 
nochbehoorlijkgeoefendesier-

rekundigen. - XBMOIHER b*"^ 
zich aan, en werd ligtehj» 
aangenomen; toen hij -&ooï 

het bestuur gemagtigd was, 
om zich naar Berlijn te pe-
geven, had hij geerie moeite, 
om zich te doen vervangen 
door zijnen kweekeling, aafl 

wien hij zijn vierde van ee»e» 
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cirkel toevertrouwde, het vol
ledigste , dat te dien tijde be
stond! LAUNDE ',-. ofschoon 
pas 19 jaren oud zijnde, ver
trok dus naar Berlijn. ^ Aan 
FREDERJK: voorgesteld, die ver
wonderd was, eenen zoo jon
gen sterrekundige te .zien, en 
die hem bij deze gelegenheid 
de vïeijendste woorden toe
sprak, werd; hij-als lid der 
Akademie Tan Berlijn aan-
genonien.' Gedurende % den 
geheeleri tijd van zijn, verblijf 
in die stad, bragt hij de 
nachten in zijn observatorium 
door, de morgenstonden bij 
EütElft, van wien hij lessen 
in de Algebraïsche analyses 
ontving, en de avonden jmet 
de wijsgeer en van het hof des 
kohings. Bij zijne terugkomst 
gaf hy den uitslag zijner waar
nemingen in eene brochure in 
het licht, getiteld: J). JLj-
£4NDE, astrommium regius} 
de observationibus suis Be-
rolinerisibus ad' parqllaxim 
tunesdefiniendam, etc. Na 
deze reis, kwam hij te Bom g 
terug, alwaar hij op den aan
drang, zijns vaders, die in zij
nen zoon liever eenen advo-
kaat, dan eenen academicus 
bezat, in de plèitzaal dier 
stad verscheiden zaken ver
dedigde. Omtrent dezen tijd 
bespeurde men in hem nog 
niet de minste soort van ver
andering: hij scheen steeds 
aan de godsdienst verkleefd, 
. .XIV, D m . 

en vergezelde zijne; moeder in 
hare godvruchtige oefeningen. 
In 1754 werd de 21jarige 
LALANDE , tot hoogleeraar der 
sterrekunde • benoemd :'.'.. hg 
kwam te Parijs terug. Mid-
delerwijl hadden LACAIUE en 
LEMONIER. een geschil over den 
graad van jtmiens; XAIANDE 
verklaarde zich tegen zijnen 
meester. De gevoeligheid van 
dezen laatste daarover duurde 
achttien jarenj en, zoo als 
JtiAiiANDf zeidet Eehegeheele 
omwenteling , van , de doot'r 
snijdingsguntm der, maan. 
De, waarnemingen van de 
Kaap en van Berlijn had
den den uitslag niet 'opgele
verd j welken men. er zich 
van beloofd had, wijl men 
den diameter der maan niet 
naauwkeurig kende. Mèibe-
hulp van eenen zonnemeter 
van achttien voeten, gelukte 
het aan LALANDE, dien diar 
meter en deszelfs onverander; 
lijke betrekking met de hork 
zontale parallaxis te bepalen» 
Er moesten twee voorbijgan? 
gen van Venus door de zon 
plaats hebben. Om op eenen 
aardkloot de gunstigste lig
gingen te kunnen kiezen, 
stelde LAIANDE op eene aard
rijkskundige kaart, het uur 
voor van den i n - en uitgang 
van Venus voor de verschil
lende landen der aarde. Bij 
de ontwikkeling der wijze van 
DEMSIE, die ook de zijne 
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wéid^, 'bëdiendeTiij ziph geliêel 
'en al jan dezelve,; deze wijze 
was des te" veiliger, daarlk-
«KATSTGE •, die dezelve ëéttigë j a-
^êa. kter wilde onderzoeken,, 
Itot dezelve uitkomsten gerüak-
teL XniïfDE hield iich ook 

• *oiet de jjonneFperkundè op.; 
3iij verklaarde verscheiden bij
zondere wijzers., zoo als dien 
*van Bourgen Bresie, dien 
•van ''Èesüngön,, die.n van PHT-
mi 'enz.' Hij schreef eeirié 
geleerde Weriiandeltng over 
"de komeet van 1765, waar-
•van HAILEY de.wcderverschij^ 
Tiing had voorzegd^ en gaf in 
Hét' vervolg nieuwe ..bijzon
derheden , over de laatste ver
schijning dier komeet in het 
'ïicM. jfedat MORALDI 'het 
opjsigt over de Cannaissancè 
des- témps had laten varen* 
"vojgde LAIANDE hem op, en 
liad den voorrang boven Pnf-
"GRi, ofschoon die sterrekun-
<lïge 'Ader voordeelig bekend 
'was door eénen Etat du eiel 
{Staat des Memels)., voor
namelijk voor de. marine be
stemd. LAIANDE gaf-aan het 
werk., waarvan '̂-hij redacteur 
was geworden, eeneri zekeren 
•graad van volkomenheid, en 
van 1760 tot 1775 ingesloten, 
schreeef hij 16 deèlën van 
Ixetzelve. Daar de verbeterin
gen aan dit wei'k toegebragt, 
breedvoeriger verklaringen en 
ophelderingen vorderden, ver-
eenigde hij dezelve in een „ 
boekdeel, dat hij afzonderlijk I 

'in het Kchjt; gaf, onder derf j 
'titel, van Èxposïtïonj etc. 
{Verklaring der 'Sterrvkuh' 
dige berekening), Parijs * 
1752, In hetzelfde 'jaar; 
stond hem BEMSLE , zijn eerste 
hïeéster tè Parijs, onderden 
last der;jaren gebukt, den : 
leerstoel -der sterréktinijé af; 
welken hij bij hét cóllegië ? 
van Frankrijk bekleedde. 
LAtAifDK Verving hem met 
roem op denzelven, en et 
kwamen uit zijne school uit* 
muntende leerlingen te'voor
schijn., zoo als ÏÏENRy,BAvnT> 
PIAZZI , zijn neef tÊ FRADTCAIS 
LALANDE , MÈckrir en anderen» 
die voor de zeévaartktinde 
zeer liüttig werden, •diaraj' 
sterrekuhdigè methoden,; Kj' 
dezelve invoerden. 'Deze.dien
sten verwierven hem dé eer, 
om onder de leden der aka-
demie ymJBrest te worden 
opgenomen, en eene jaarwed* 
de van 1000 Uvres hem door 
het gouvernement verleend; 
Nog bewees hij eene gewigtig? 
dienst, aan de door hem o»" 
derwezön wetenschap:, door 
in zijne Verhandeling cvcr 

de Sterrekunde de gaptnge11 

aantevullen, welke nien aan 
verscheiden werken verweet, 
zoo als de 'Elèinens vanCAS' 
SÏNI., de Institutions asttc 
twmüpies van LEMÖNIEII?

 en 

de 'Leqom élémentatres Tan 

LACAILLE. Men was in i>et 

jaar 1769, waarin men a<&' 
voorbijgang van Venus ende 
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ión wachtte. " LAIANDB be* 11 
ijverde zich, om alle sterre
nkundigen Tan JSuropa> uit te 
•noodigen, om hunne waarne
mingen te maken. Deze ge
leerden zonden hem den uit
slag derzelve, uitgenomen 
pater HELI- , een beroemde 
sterrekundige, en bekend door 
zijne Ephemeriden van Wee* 
•srcew, stad , waar hij, zijn ver
blijf hield. Dit gaf aanleiding 

ftot eenige geschillen tusschen 
de beide sterrékundigen; maar 
eindelijk was LALANDIE gö? 
noodzaakt te bekennen i dat 
de waarneming van pater 
HEIL over den voorbijgang 
van Vpnus de volledigste was 
geweest. Dat hij dezelve voor 
het overige niet aan LAIANDE 
Jiad gezonden, was op bevel 
van zijn gouvernement ge
schied. Intusschen gaf LA-
LANDE in 1772 zijne Waar
neming over dezen zelfden 
voorbijgang in het licht, 
welke diende, om pp de 
meestmogelijk naauwkeurige 
wijze, den afstand van de 
zon tot de aarde te bepalen. 
Nadat,hij. in 1773 , in de 
Mlemens ete. (Grondbegin
selen der, wijsbegeerte van 
NEWTON) door VOLTAIRE had 
gelezen, » dat de ontmoeting 
eener planeet, welke tegen de 
aarde zou botsen, dezelve in 
brand zou hebben kunnen 
steken, maar dat de Voorzie-
nigheid alles zoodanig gere

geld had, dat deze aanraking 
onmogelijk was gemaakt,".en 
nadat CLAIRAVX van zijnen 
kant, bij gelegenheid van de 
komeet van 1759 had „bewe
zen , » dat de aantrekking 
der planeten, eene wegstreep 
aanmerkelijk kon verande. 
ren," verklaarde zich LAEAN-
DE tegen de eerste stelling; 
en terwijl hij in zeker opzigt 
de tweede aannam > besloot 
hij, dat de zaak nietgelmel 
en al onmogelijk, maar bui
tengemeen onwaarschijnlijk 
Was, en schreef over/ dat on
derwerp, de memorie 1 geti-
teld: Méflexions etc. (Qverï 
toegingen over de planeten', 
die de aarde kunnen nade~ 
ren). Dit geschrift geraakte 
bekend; en de mogelijkheid, 
welke de titel aanduidde, dat 
eene komeet den aardbol na
derde en denzelven bijgevolg 
in brand $tahe> 'bragt het 
publiek in beweging. Men 
dacht dat het einde der we
reld zou plaats hebben op den 
oogenblik, dat men zulks het 
minste verwachtte. Deze vrees 
verdubbelde, toen men ver
nam, dat deze verhandeling 
niet was voorgelezen in de 
zitting, waarvoor dezelve be
stemd was; want men ver. 
beeldde zich dat Zulks enkel 
niet was geschied, om het 
ongeluk te verbergen, dat 
men er in aankondigde. LA» 
LANDE , die zoo zeer naar be-

2 ' • 
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röemdheid ^tóeëfde,, ter wierf 
dezelve bij deze gelegenheid^ 
ten koste der algemeene ver» 
slageriheid^ dezelve was.zoo-
danig, dat de luitenant van 
policie, zich de.memarïedeed 
ter -hand stellen, en overtuigd 
dit dezelve niets verontrus
tende bevatte., beval hij het 
in 'het licht geven derzelve. 
Beze voorzigtige stap bragt 
de geesten geenszins tot be-
dare%" en men hield -zich 
overtuigd, dat de schrijver, 
de «verschrikkelijke aankondi
ging;, welke men zoozeer 
vreesde:, had achterwege ge
laten. Be rast werd niet 
dan .langzamerhand hersteld, 
toen men en de memorie en 
de kometen vergeten had. Kort 
daarna begaf JLAIAJÏÖE zich 
naar Heulers., alwaar men 
den zuiversten hemel genoot, 
om de aangekondigde ver
dwijning Van den ring- van 
ASb/Mirawswaartenemen; maar 
de zwakte van zijn gezigt 
maakte zijne waarneming min-
dfejr naauwkeurig.,- dan die, 
weïke inen te Parijs eö te 
Londen gemaakt had. Hij 
had te dien öpzigte verschei
den geschillen met CASSIS! 
BE TH ÜRY ; maar gemeen
schappelijke vrienden verzoen* 
den de beide sterrekundigen. 
»e eerste gaf in 1776 eeneri 
Hemelbol in het licht van 
eenen yoet middellijn; hïj 
tueld aich vervolgens bezig, 
«m de laatste hand te leggen 

aan een wérk ovërr de mie* 
dellijnen der wachters van 
•JUPIXER , dat BATIXT onvol
ledig had gelaten, en om
trent betwelk deze > laatste 
liem Tolkomen vrijheid na
liet, lleeds in 1789 kwa
men al de sterrekundigen ié 
'beweging:; het was onieencn 
voorbijgang van Mercurius 
te doen, die den 3 Mei moest 
plaats hebben. LAIANÏ>E lid 
dezelve in het Journal de 
Paris aankondigen, en had 
de minuut en de seconde be
paald, waarop Mereurius is 
zonneschijf moest verlaten. 
XAIANDE bedroog zich, en 
vond zich gedrongen, zulfo 
te bekennen , maai' men 
moet -ook zeggen, dat d« 
Hemel, op dien dag met wol* 
keil bedekt was. Bij had tot 
deelgenoot in zijne - werk
zaamheden, zijnen neef, die 
zijn kweekeling was, en 
Waarvan hij op eene zeer voor-
deelige wijze;spreekt in dé 
voorrede zijner ffisloire ek» 
{ Geschiedenis van den Frari' 
schen Bethel). »"Beze ver
zameling, zegt hij , zal talrij
ke waarnemingen van CASSI-
ïrr, van LEMÖNIËR, van V%-
I I S I E , van MESSIER •, en?" 
kunnen bevatten; maar ik 
heb gemeend metdenieiiwsts 
te moeten beginnen, en voor
al met de waarnemingen der 
sterren, die de eerste grond
slag der sterrekunde zijn. I* 
had aan LEPAüïE-BAGEtE1 
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de besc&rijviag, van den ge-
sternden, H«mel aangewezene 
hij begoii in. 1782 „ en mem 
vindt in dit deel een gedeel
te zijner waarnemingen.. De 
peis van* LA, 'PBÏROTJSE.,, ont
nam hem ons de» fffc Jurrij 
1785. M-ICHAëL. IX BKAHCAIS; 
LAIANDE , mijn neef,, onder
steunde mij verre boven mijne 
verwachting,, en hij heeft het 
to% vijftig duizend, sterren ge-, 
bragt«M Deze lof, van zijnen, 
neef is bevestigd door den be
roemden! dr» OIBERS , die 
geene- zwarigheid maakt r om 
te zeggen ? dat dit werk uit
muntendis, en hij voegt er 
bij: y>- Ik ben zeer overtuigd,. 
dat de nakomelingschap deze 
uitspraak zal bevestigen, ent 
dat de sterrekundigen f een
maal de geheele waarde zul
len gevoelen ,. eener zoo ge
trouwe en zoo volledige be
schrijving des Hemels.." Op 
het einde der IS» eeuw deed 
LALANDE r doorzijneniovloed,. 
het observatorium der militai
re school bouwen, en door het 
gouvernement de quadvaimir 
des cirkels koopen , die eerst 
aan DAGENET , en vervolgens 
aan Micxuët LAIANDE , zij
nen neef, werd toevertrouwd; 
eindelijk stichtte hij eenen ge
denkpenning, welken het in
stituut jaarlijks aan den schrij
ver ,der belangrijkste waar
neming , 0f der ter bevorde
ring der sierrekunde nuilig-

G 

ste verfiaad&lthgtm'kejxt^Mji. 
bezorgde de HpMmemdes-tot 
in 1775 r. wanneer hij met 
de; domtatssanee des ternes 
werd belast..Na dit tijdschrift 
te hebban laten varen,-vatte 
Mj 'hetzelve'- in> K7;94 weder 
op ,. e»; zette het. voort tot aan 
zijnen? dood;. I » zijnen ouder
dom verviel LAlANDBtot eene 
dier zonderlingheden,. die vrij 
gemeen»zijn»aandiegene, wel
ke- zich op de rekenkundige 
wetenschappen' toeleggen .̂ee-
nezijnerzonderlihghedenw'as, 
spinnen; te eten-t zulks deed 
andermaal van. hem sjireken. 
en. dit was juist hètgene,, wat 
hij wenschte.. Met hetzelfde 
doel plaatste hij zich des avonds 
op den Pont-Neuf', ett liet 
den nieuwsgierigen,; die hem 
in grooten getale omringden , 
de glansveranderirigen der ster 
Jirjool zien,, en sprak met hen 
over sterrekunde ;; hij vergat 
daarbij niet te zeggen ,,datlnj 
LALANDE heette.. Daar hij een 
dweepzuchtige vereerder van 
MONTGOWJER was (zie dat art. 
en GÜSMAO)> en yjch hoe lan
ger zoo meer bij het volk 
Avilde indringen, kwam hij op 
het denkbeeld, om zich in 
eenen luchtbal naar GotAa te 
begeven.. Hij maakte dit be
sluit openlijk bekend, besteeg 
werkelijk eene ballon, die zich 
in de lucht verhief; maar zijn 
geleider, bij tijds onderrigt, 
deed hem. in het bvsch van 

3 •' 
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Mulogne nederdalen > betui
gende, dat de vrind tot de reis 
naar Gotha tegen'was.» Ge
dwongen, -om dezelve te sta-̂  
ken,, troostte zich LAIANDE , 
door het denkbeeld, dat het 
publiek zijnen moed op prijs 
had kunnen stellen, en dat 
hij,het onderwerp aller ge
sprekken zoude zijn. Bij het 
zien der uitgebreide'lijst der 
werken van LAIATOB , bij het 
opsommen der talrijke door 
hem gedane nuttige ontdek
kingen , staat men verbaasd, 
in hem geenen godsdienstigen 
man te vinden. Bij het begin 
der Fransche omwenteling, 
omhelsde hij met geestdrift 
de zaak derzelve, en sprak in 
1^93 openlijk eene redevoe
ring tegen het bestaan van 
God uit. Toen gelukkiger 
tijden aan iedereen, toeston
den, om zijn geloof te vol
gen; ging hij voort het a-
theïsmus te verdedigen en te 
prediken, en was SYLYANÜS 
MARECÏTAL behulpzaam in de 
zamenstellirig van het J)icti-
onnaire etc. (FFoordenboek 
der godver&akers). Hij gaf 
zelfs twee Bijlagen tot deze 
slechte compilatie in het licht, 
welke vol van leugens en 
grootspraak zijn; eindelijk 
«weef hg zijne zucht, o m 
proselieten te maken, zoo 
IZ: ,hiJ v a n het gouver-

onderwerp niets meer te schrij-

• ven. Men heeft zijn gedrag bij 
deze 'gelegenheid toegeschre
ven aan dé zucht, waarmede 
hij bezield wasy om van zich 
te doen spreken, onverschil
lig op welke wijze. Hij zeide 
zelf, dat hij een wasdoek-was 
voor de beleedigingen, en 
eene spons voor de lofspra
ken. Hij heeft bij herhaling 
doen drukken, dat hij alk 
deugden der menschheii 
meende te bezitten. » Ik heb 
welligt ongelijk gehad , voegt 
hij er ergens bij,, van aldus te 
spreken; maar de overtuiging 
van mijn geweten, maakt mij 
zulks tot eene wet." Een 
verstandig man zeide: . Men 
moet ten minste onder zijne 
deugden de zedigheid niét 
tellen. Zijne zonderlinge en 
eigenzinnige inborst, en de 
gewoonte, welke hij had aan
genomen , om aanhoudend 
zijn gevoelen te openbaren» 
zelfs over onderwerpen, die 
niet tot zijn vak behoorden, 
had eene menigte misnoegden 
en lasteraars tegen hem óp-
gewonden, die hem in den 
avond van zijn leven zelfs met 
béleedigingen overlaadden. 
Men beweert, dathij zichjaar-
lijks, in de Goede week,de 
Lijdensgeschiedenis van «/• 
C. deed voorlezen, Mendui-
de het ons niet ten kwade, 
dat wij in dit geval tot het 
Scepticismus overhellen, e« 
het uiteinde van LAIA»'DB 

reglvaardigt niet dan al t6 
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zeer onze twijfelingen- Ge:-' 
durende lajngen- tijd had hij 
zich aan. eenen leefregel on
derworpen ,'die in eenbeperkt 
gebruik Tan spijzen* in het 
drinken van'veel water,, en 
in het doen tan groote, wan
delingen bestond- Deze leef
regel r welken hij 'in de streng
ste jaargetijden opvolgde, 
eindigde met zijnegezondheid 
te ondermijnen, die daaren
boven, niet zeer sterk was. 
Hij voorzag,, dat zijn laatste 
oogenhlik naderde 'y- en men* 
hoorde hem. onu de hulp dè'r 
Godsdienst noch vragen, noch 
zich dezelve verschaften. .Op 
den avond van den 4 Augus-' 
tas 1807, zeide hij tot de
gene, die hem omringden:. 
Ik heb u niet meer. noodigr. 
gaat rtisten. Men, kwam ee
ltige oogenblikken daarna te
rug,."en hij had den geest^e-
geven. Hij heeft nagelaten: 
ï . ° Exposition etc*. {Ver
handeling over de sterre-
kundige beneliwiing) ̂ Parijs > 

1762, 't dl..— 2 JPTraite 
etc. (Verhandeling over de 
sterrekunde), 1764 , 2 dLnin. 
4. to. Hij gaf er twee andere 
uitgaven van in hét licht,., die 
van 1790, bevat zijneWewwe 
planeettafèls j eertvierde dl..,. 
inl7S0 in het licht gegeven , 
bevat een aantal waarnemin
gen over de getijen. Men 
vindt er ook eene Verhande
ling in van Duruis, over den 

• stenrekundigen-oorsprongnl-^ 
Ier fabels», dat later'aanlei
ding gaf'tot het zeer "onregt-
zinnige werk /' Origine ,de 
tous les qultes.- — 3,"° 'Mè-'-
moiré etc.. {Verhandeling 
over denvoorbij ganglion F~E-
NVS>den.3, Junvj J769waar
genomen ,. om tot; vervolg te 
dienen y van d&'verklaring 
der kaart, in Ï764 in hef 
licht gegeven), Parijs, 1772, 

. in 4.to — 4.0 Mèjlexions 
etc..(Overwegingen óver de, 
planeten,. diet de aarde, kun
nen naderen)-,,.ibid" Ï7r7'4. — 
5.° Lettre etc. (Brief over 
demping van Saturnus, door 

i heer LALANDE aan den heer 
CJSSMIgeschreven, ten'op-, 
azgtevanzypberigtgeplaatst?-, 
in liet. Journal politique: van. 
Augustus. J778)!, Xoulouse,. 
in 8,vo — 6;? Abrégé etc] 
(Beknopte theoretische en' 
praktische geschiedenis-: der:' 
scheepvaurt/amde\, doorde)i, 
heer, LALANBE , met uur-. 
Kringstafels j,door mevrouw 
LALANDE >, zijne nicht,, be
rekend), Parijs ,117 3,1 dl. 
in 4. t0 De schrijver heeft in 
dit werk de lijst van alle goe~. 
d e scheepvaartkundige werken; 
geplaatst, die in.de Bibliogra-
phie astronomiqueniet wor
den opgegeven. —1.9 Astro
nomie etc (Sterrekunde VQQ-P' 
dames), 1793, i d h , in'S/*'0 

— 8.° Cafalogu0*ét(u.(l,i/'&t 
van duizend deaspuiiteit 

i 
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omringende sterren), \795, 
•—•9.°Mémoirë etc. (Fer-
handelingover de hoogte van 
Pfirijs, boven de oppervlakte 
der nee), 1705. i - lO.oMis-
toire etc, {Geschiedenis van 
den Franschen Memel, -<fe 
waarnemingen van verschei-
dmFmnschesterrekundigen 
bevattende), 1801, op last des 
gouvernements gedrukt;. — 
11.° Voyageetc. {Reisnaar' 
den Mont-Rtanc), in Augus» 
tus 1796 gedaan, 20 blzd.» 
in 8.vo — \2.oFoyageetc. 
(Reis door Italië), Parijs, 
1786, 3 dl.nin 12-roo; eén 
uitmuntend werk, meleenen 
atlas, den platten grond der 
voornaamste sleden bevatten
de. Hij is de uitgever geweest 
van de Zecons élèmentaires1 

etc. {Grondbeginselen der 
sterrehmde door LAC4IL-
LE), 4« uitg. 1780, van de 
Traite etc. {Verhandeling, 
over de spheer en den alma
nak) , door RÏTARD, 1798, 
niéuwe uitgave;" van de Sis-
foirè etc. (Geschiedenis der 
•wiskunde), door MOJVTÜCLA 
1800, enz. Hij heeft daar
enboven , medegewerkt aan de 
Mwliographieastronomique 
aan bijna al de geleerde Das* 
Staden of rerxamelingemln 
furopa; hij heeft verschei-
jjfn afzonderlijke verhande
l e n , memoriën, overwe* 
£ « " . geschreven, 

I a n g 2 0 « d e2yn , end iemen 

ih la Francé littéraire bij 
het artikel iAlANöE, door 

. QüiRAKi) kan vinden. Be 
lofrede van LAIAKDE , ' door 
DELAMBRE gehouden, komt 
voorin het 5« dl. der Me* 
mori'èn van hét' instituut. 
Mevrouw de prinses CQNSIAK» 
TÏA van Salm, heeft in 1809, 
in het atheneum der kunsten, 
eene geschiedkundige lofre
de van LXLAXDE voorgelezen; 
dit stuk, gevolgd door aan-
teekeningen uit de Memoriën 
van LAIANDE ontleend; komt 
voor in het 2e deel van het 
Magasin encyclopèdtque, 
1810.- • 

LALANE (Wéi. of NAWIJS 
DE) , een beroemde leeraar 
der Sorbonne, te Parij's ge
boren, was het hoofd van de 
afgevaardigden te Rome-, ter 
zake van JAJTSENIÜS, ter wel
ker verdediging hij, zegt 'men» 
zijn geheele leven werkte. 
Men schrijft hem meer dan 
veertig verschillende werken 
over dat onderwerp tóe, over 
welke het gezag der Kerfc hem 
andere gevoelens had behoo-
ren te geven. De voornaam
ste zijn: l,o Re initiojpitó 
voluntatis, 1650, in 12.»10 

•— 2.o La Grace etc, (De 

aegepralende genade), Jn 

4.*o} onder den naam van 
BEAOIIEÜ : de volledigste uit
gave is die van 1666. —• 3-° 
Con/ormiié etc. (Overeen' 
komst van JANSENIÏÏS met 
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dé Thomisten, feri'.opzigte 
van de vijf stellingen,) ~~ 
4.o Findicice santi TBOMJE 
circa' gratiam sufficientèm, 
tegen pa ter NICOLAÏ, een do-
minikaner, met AHNAUID en 
Kicoii. LALANE overleed in 
1673 > 55 jaren oud. 

- LALLEMABTI (LODEWIJK) , 
.een Jesuit, te Chalons-sur-
Marrie in 1578 geboren,,,als 
rector te Bourges, in 1635 
overleden, is de schrijver ee-
ner Verxamelingvangrond-
tegelè t welke inén achter zijn 
Leven vindt, in 1794, in 
12.MW>, door pater CHAMPION ,< 
in het licht gegeven, en dat 
later is inhetlichtverschenen 
onder den titel van Doctrine 
spirituelle; de laatste uitgave 
is van Avignon , 1 7 8 1 . Er 
komen uitmuntende zaken in 
voor, vruchten eener groote 
ondervinding in de goddelijke 
zaken ; maar ook eenige beu* 
zelingen, vreemde geheimzin
nigheden j en" voor het minst 
onzekere stellingen. 

• LAüüBMANr (PETRUS), re
gulier Kanonik van de heilige 
GEWOVEVA , ' te Reims gebo
ren, omhelsde dien staat eerst 
in den ouderdom van 33 ja
ren. De kansel, het gewe-
tensbestuur en de godvruch
tige werken vervulde denge-
heelen loop van zijn leven. 
Hij eindigde hetzelve door 

ecneri heiligen dood in 1673, 
in den ouderdom van 51 ja
ren , na kanselier der uni
versiteit te zijn geweest. Ér 
bestaat van hem: l.o Le 
Testament spirituel (ffet 
geestelijk Testament), in 
12.MO „ 2 o £es saints dé-
sirs de la mort {Het heilig 
verlangen naar den dood), 
in 12.wio _ 3,0 La mort etc. 
(Be doodderregtvaardigen)y 
in 12.m° Deze drie werken 
zijn in de.- handen van alle 
godvruchtige personen.— 4.» 
Abrêgè etc. (Beknopte Ie* 
vensgêschiedenis dei' heilige 
GsNorsrj)',- in 8J° : deze 
schiet in oordeelk'unde te 
kort, — 5.° Elögc funèbre 
etc. (Lijkrede van P OMP O* 
NE DEBELLIÈVRE) , in 4. t 0; 
de 17 April 1657, in het 
Mótel-Bieu, te Parijs uit
gesproken. . 

LAILEMANT (JACOBÜS PHI-
LIPPÜS) , een jesuit in 1660 
te Saint-Kalery-sur-Somme 
geboren, overleed te Parijs, 
in 1748. Hij was een der 
ijverigste verdedigers van de 
bulle Unigenilus, en van het 
gezag der kerk. Men heeft 
van hem den waren geest 
der leerlingen van den hei-* 
ligen AUGUSTINVS , 1705 en 
1707, 4 dl.» in 1 2 » ° : een 
in zekere opzigten waar tafe
reel, maar dat niet van over
drevenheid is vrij te pleiten. — 

5 
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2.P .Le sèns; etp, (De eigen-
Ujke en letterlijke %in der 
psalmen), in onr ijm, in 12 ,mo, 
welk . werk de verheven lof
zangen van den koninklijken 
profeet in een schoon licht 
plaatst; Men heeft er eene 
menigte uitgaven van gele
verd ; en dit boek kan den 
Christenen niet te gemeen
zaam zijn, het is het beste 
gebedenboek, hetwelk men 
hun; aan dè hand kan geven. 
Pater GOLDHAGEN, heeft vol
gens dit. voorbeeld, eene hopg-
duitsche omschrijving gele
verd , Menta, 1780 , in 8.™ 
(Zie DAVID). —, 3.o Reflex-
itms etc. {Overwegingenover 
het nieuwe Testament) > 12 
dl.n in 12.m?,j welke hij te
gen die van QUESNEL over-
stelde. Indien, zoo als lie
den van de partij zulks be
weerd hebben, hij, bij hem 
in bevalligheid van stijl moet 
onderdoen, zoo wordt dit 
verlies rijkelijk door eene 
naauwgezette regtzinnigheid 
rijkelijk vergoed. Er bevin
den zich op het einde van 
elk hoofddeel zeer goede aan-
teekeningen tot goed verstand 
van den letterlijken zin door 
pater LANGUEDOC. — 4.» Eene 
hertaling (in het Franseh) 
der navolging van JESUS CHRIS-
ÏWS, 1 dl. in 12.J»» Ver
scheiden werken tegen de we-
derspannigen tegen de beslui
ten, der kerk. 

, LALLI (JoAisps BAPIISIA),,. 
LAI I IÜS , werd dóör den her-, i 
tog van Parma,, en den paus 
in het bessuur van verschei
den steden gebruikt .en over
leed te Jforcia in Umbri'è, 
zijne geboorteplaats in. 1637, 
in den ouderdom,van 64 ja-r 
ren. Men heeft van hém ver-
scheidenltaliaansche dichtstuk , 
kentl.oDotni&ianöMoschei' 
da , in 12.»» — 2P. Il wd 

francese, in l-2.no—3,° Jf 
Gerusalemme désolata, in 

. 12.mo - - . A&VEneide tra' 
vestita, in 12.«no ̂ _ 5.0 Een 
deel met verschillende ge* 
dichten,1638, in 12»» 

LAILODETTE (AMBKOSIÜS) , 
kanonik van Sainte-Oppor-
time, te Parijs, zijne ge
boorteplaats, in 1724, inden • 
ouderdom van 7l.jaren over
leden, legde zich met, het ^ 
beste gevolg toe op het ge-̂  
wetensbestuur, en op de mis-
siëh ter vereeniging van de 
Protestanten met de Roomsche 
Kerk. Men heeft hem ta 
danken: 1.» Traites etc. 
(Verhandelingen over de we-
z'enly&e tegenwoordigheid, 
over de communie, onder eene 
gedaante), in 1 dl. inlS.J"0 

vereenigd. — 2.° Hüioire 
etc. (Geschiedenis der Wf" ; 
talingen in hel Franschvan 
de heilige Schrift), 1692, 
in 12.«IO Be schrijver spreek* 
over de veranderingen, wel
ke de Protestanten er opvcf" 
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schillende lijden in gemaakt 
hebben, en treedt in belang
rijke, doch soms .onnaauw-
keurige bijzonderheden. —-
3.9 rie etc, {Leven van AN-
ÏOINEITEDE GONDi, overste 
van den Kalvarieberg) 4.° 
yie etc. (Leven van den kar* 
dinaalLE CJMUS, Bisschop 
van Grenoble.) Men schrijft 
hém gewoonlijk toe Histoire 
etc. (Geschiedenis èn kort be-
giHp der Lutijns'che, Italië 
aansche en Fransche werken 
voor en tegen liet blijspel en 
de opera), in 12.»° 

LAIIOÈETTE (JOANNES FRAN* 
CISCIJS) , een Fransche toon-
künstenaar, leerling van Lui-
H , te Parijs, in 1728 in 
den ouderdom van 75 jaren 
overleden, verkreeg achter
eenvolgend den post van ka
pelmeester der kerk van Saint' 
Germain-VAuxerrois en van 
die van JYotre-'Dame. Hij heeft 
verscheiden motetten, met het 
volle koor vervaardigd, die 
zeer toegejuicht zijn; maar 
men heeft van zijne werken 
slechts eenige één twee» en drie 
stemmige motetten met de 
algemeene bas voor de voor
naamste feesten des jaars ge
graveerd. Zijn Miserere voor
al wordt zeer op prijs gesteld. 

* LAX.LT of L A U I (THO
MAS ARÏHUR graaf van), vrij-
heer van TULIEKDAIXY of Toi-
IENDAI, in Ierland > cm Ier» 

| sche edelman, luit het oude 
geslacht der. 0 'MUI-LAIJ.Y , 

| wiens voorouders het lot van 
\ JACOBUS I I . , koning van En* 
• geland volgden, toen deze 
1 vorst in Erank?-ij7teemsckml~ 
plaats zocht, werd te Romans 
in Datfphiné in 1702 gebo
ren, en sloeg reeds vroegtij
dig de loopbaan der wapens 
in ; hij had den. ouderdom 
van 8 jaren nog niet bereikt,' 
toen hij in het Iersche regi
ment van ,DlLl,ON, waarvan 
zijn vader bevel voerend kolo
nel Was , den rang van kapitein 
verkreeg. Reeds in hetzelfde 
jaar liet zijn vader hem te 
Gironne bij zich komen, 
daar hij hem ten minste het 
buskruid wilde doen ruiken, 
om %ijnen rang te verdienen. 
Toen hij 12 jaren oud was, 
liet hij hem in 1714, te 
Barcelona de eerste loop
graaf bezetten. Het was in 
de vacantie, dat de jonge 
LXLLY aldus zijne militaire 
opvoeding begon, hij keerde 
vervolgens naar het collegie 
terug, en maakte wezenlijk 
zijne eerste wapenfeiten in 
1733, in hoedanigheid van 
adjudant majoor in het regi
ment van BUIOÏT. In het 
volgende jaar onderscheidde 
hij zich bij den aanval der 
versterkings liniën van Et-
lingen, alwaar hij het leven 
redde van zijnen vader, toen
maals brigadier. Nadat de 
vrede in 1737 gesloten was, 
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stak de graaf van LAÜLT naar 
.Engeland, over, om er de 
zaden dier zamenzweringen 
uittestrooijeri, welke zoo dik-, 
werf de STUARTS bijna weder 
pp den troonhaddengeplaatst> 
en, na. de drie koningrijken 
doorkruist, en er eenebrief
wisseling met de voornaamste 
JACOBDS gezinden aangeknoopt 
te hebben, werd hij , bij zij* 
ne terugkomst met eene ge
heime zending aan het Rus 
sische hof belast, in. welke 
onderneming hij niet slaagde, 
niettegenstaande zijn ijver en 
zijne diplomatische talenten in 
een helder daglicht versche
nen. Hij werd achtereenvol
gend, kolonel Van een regiment 
van zijnen naam, daarna luite
nant-generaal, en in 1756, 
landvoogd van de Fransche 
bezittingen in Indië. .Hij 
kwam den 28 April 1,758 
te Pondiehery aan. De oor
log was verklaard tusschen 
Frankrijk en Engeland. Hij 
maakte zich dadelijk meester 
van Gmdelour'en van Sctint-
JDavid; doch hij stiet voor 
Madras het hoofd; en, na 
het verlies van eenen veld
slag, was hij genoodzaakt, 
om onder Pondiehery terug 
te wijken, dat de Engelschen 
berenden, en den 16 Janu
ari) 1761 innamen. De be
zetting werd krijgsgevangen 
gemaakt en de stad gesloopt. 
'J^wwr had door zijne opvlie
gende en trotsche inborst., 

f en door de beleedigeridste ' 
uitdrukkingen, alle . geesten 
verbitterd. Om hem aan den 
toorn, der Fransche officieren 
te onttrekken, lieten de En- ., 
gelsehen hem de» 18 Janu-
arij naar Madras vervoeren» 
Den 23 September daarop^ 
volgende in Engeland .aan* 
gekomen, verkreeg hij de , 
vrijheid, om naar Frankrijk 
terug te keeren. De consul 
van Pondiehery en de in
woners beschuldigden hem » 
van misbruik te hebben ge
maakt van dé magt, welke 
de koning hem had toever
trouwd. Hij werd in de 
Éastillë opgesloten. Het part 
lement ontving bevel, vat» 
zich met zijn proces bezig t e 

houden, en hij werd den 6 
Mei 1766. veroordeeld, om 
onthoofd te worden y als vol
komen overtuigd, de belan* ? 
gen des konings, des sta^s 

en der Oost-Indische maatt 
schaf pij verraden, zijn 9e" 
aag jnisbruikt, en %ieh ««" 
knevelarijen en afpersing®1 

schuldig gemaakt te he\M^> 
Het vonnis werd ten uitvoer 
gebragt, en deze luitenant-
generaal eindigde zijn leven 
op een schavot. In 17'8 

voorzag zich een zoon va" 
den graaf van L A M Ï (zie "f 
volgende artikel), wiens wet- ,j 
tigheid door eene nicht (me-
vrouw de gravin »E J.A. n&?' 
SE) betwist werd, in cassatie» 
ten opzigte van het tegen ï'J" 
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neb vader uitgesproken Von
nis. Het gelukte hem in de 
daad, om hetzelve te doen 
casseren, en het proces voor 
het geregtshof van Dijon té 
doen verwijzen. Bij besluit 
van den 23 Augustus 1783 
bevestigde die regtbank het 
vonnis van het parlement van 
Purijs ; maar, krachtens een 
besluit -van den raad werd 
hét besluit ;van 'het parle
ment vernietigd. Het /«e* 
turn ;•••• hetwelk YÖLTAIRE teri 
gunste van dézen ongelukki-
gen generaal heeft in het licht 
gegeven, is tol valsche en 
lasterlijke beweringen * hét is 
altijd; schoon de partij der 
ongelukkigen voor te staan, 
maar men moet te hunnen 
koste de onschuld en de eer 
van anderen niet opofferen. 
[Het artikel, hetwelk de Bi-
ographie universelle aan L A I -
LT heeft toegewijd is een der 
schoonste van dit uitmunten
de werk]. '• *; , ' 

* LAMY-TOLEMÖAI. (TRO-
PÈIMUS GERARDUS, markgraaf 
van), te Parijs, den 5Maart 
1751 geboren, zoon van den 
voorgaande. Dé jonge LALIT 
werd in het collegie van Har-
court opgevoed, alwaar hij 
zich door zijne schitterende 
vorderingen onderscheidde. 
Daags voor dat hij zijnen va
der op het schavot verloor, 
werd hij van het geheim zij
ner geboorte onderrigt, waar

uit hij de hoop opvatte 'van 
hem te doen rehabiliteren.. 
Ook had hij te naauwernoöd 
liet.dollegie verlaten , of'hij 
deed de regtbanken van zijne 
reclamatiën weergalmen: de
zelve f werden ondersteund 
door die- van VOLTAIRE , wel
ke in deze zaak,; zoo Wel als 
in die .van CAL AS, eenén: ijver 
aan den dag t legde, welke 
zijner, menschlieYendheid tot 
eer• verstrekt. De uitslag be
kroonde ,/•. hunne pogingen ; 
•vier besluiten van den • raad * 
verbraken aéhtereehvolgend ;ï 
de vonnissen ; van het/parlé* 
ment, én dé zaak zou waar* 
schijnlijk voor het hof -van 
Roimmii haar volle beslag 
hebben bekomen, indien de 
omwenteling van 178$ , deze 
opperste regtbank niet juist 
vernietigd had. LAX&Y'• had 
voor dien tijd den post vanr 
hoofdschout van JEtampes 
gekocht*: de magtbrieven van 
dien post bevatten, dat hem 
dezelve zijn verleend, voorde 
door zijnen vader aan den 
staat bewezene diensten, en 
om zijne kinderliefde. Het 
proces, dat hij ter reluthili-
satie van zijnen vader had 
gevoerd, had de algemeene 
aandacht op hem gevestigd; 
in 1789 benoemde de adel 
van Parijs hem als afgevaar
digde bij de algemeene staten. 
Na zich met de minderheid 
van den adel met den burger
stand te hebben vereenigd, 



^SHWS 

110 L&Lr 

-trad hij eenigzins in de 
hervormingsontwerpen der ] 
nieuwsgezinden: hij sprak de 
lofrede van NECKÉR uit , en 
werd lid van de commissie 
van ^constitutie. Nadat er op j 
dén 14 Julij onlusten •waren 
losgebarsten-, werd, hij met 
eene deputatie gezonden, om 
de gisting des volks tot beda
ren te :brengen, den volgen
den dag sprak hij de menigte 
op het stadhuis aan; op den 
17 voerde hij in tegenwoor
digheid des konings andermaal 
het woord voor dezelve; maar 
zijne redevoering met de beste 
bedoeling ingegeven, maakte 
al het uitwerksel, niet, dat 
dezelve moest voortbrengen. 
Door twee magten te willen 
vereenigen, op welker, ver
deeling de partijgeest steeds 
uit was,' verbitterde hij de 
vijanden der kroon hoe langer 
zoo méër. Baar hij in zijne 
rol van middelaar niet was 
geslaagd', verklaarde hij zich 
Openlijk, ten gunste van het 
hof, randde de partij der 
nieuwsgezinden aan, en noem
de zelfs van ter zijde MIRA-
BEAV. Een ileerling, en be~ 
wonderaar van NECKER zijnde, 
had hij even als deze minister 
gewensqht, dat het bestuur 
in drie magten verdeeld was, 
en dat dé Fransche'constitu^ 
tie, op de leest van hét ehar* 
ter van Engeland werd ge
schoeid; hïj wilde ook dat .. 
de koning het volstrekte veto il 

behield;" met andere woorden 
hij had de grondbeginselen, 
welke LotówuK XVIII door 
het charter van 1814, inwer
king bragk LAI.LT» TOUNDAI 
zocht het gev.oelen der verga
dering over dit onderwerp te 
onderscheppen; "maar hét werd 
van de hand gewezen:' zelfs 
werd de commissie van" con- ï 
stitutie ontbonden; eene an
dere commissie, die dezelve 
opvolgde, stelde de constitu
tie van 1791 voor, volgens 
welke Frankrijk gedurende 
elf maanden bestuurd werd. 
LAILY was er verre van ver
wijderd, om die nieuwighf' 
den, welke hij als gevaarlijk 
beschouwde,,goed te keuren: 
de.dagen van den 5 en 6 Oc-
tober schenen hem de lens 
van nog.grooter ongelukken. 
Daar hij oordeelde,' dat M 
vergadering hare magttebu1* > 
ten ging, en dat zij dé kracht 
njet had, om de orde te her
stellen, verliet hij Franh^K 

' en begaf zich naar ZwiW' 
/««<# bij zijnen vriend MöB-
NIER, In ejax los stukje, het
welk hij 'middélerwijl onder 
den titel ym'Quintus Caf 
Minus in het licht gaf, °n* 
derzoëkt hij de. verrigtin^11 

der nationale,vergadering,.en 

overweegt de grondslagen dei' 
constitutie van 1791, waar
van hij dé gebreken aantoont. 
In het volgende jaar keerde 

hij met de heeren DE MO*'" 
MARIN , MAIOVET en B E K W ^ 
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i)E MoiMVILIK naar Frank
rijk terug: bij trachtte LO
DEWIJK XVI te redden; maar 
zijne pogingen waren vruch* 
teloos. Na de gebeurtenissen 
van den 10 Augustus zelf in 
hechtenis genomen,'werd'hij 
in de abdij opgesloten. Ge. 
lukkiger dan de meeste der 
overige gevangenen, ontsnap
te hij aan de möordtooneelen 
van September; hij «verkreeg 
zelfs, de vrijheid weder, en 
stak naar Engeland over, 
alwaar hij in "zulk eehen bë-
hoeftigen staat; verkeerde, dat 
hij-'.zich genoodzaakt zag, om 
van het Britsch bestuur eenige 
ondersteuning aan te nemen. 
Tijdens het proces van LODE
WIJK XVI schreef hij aan de 
conventie, om de eer te ver
zoeken, dien vorst te mogen 
verdedigen: daar zijn verzoek 
niet werd toegestaan, liet hij 
zijne pleitrede drukken, waar
in eene uitstekende begaafd
heid en eene edele ziel doör« 
stralen^ en die eene der schoon
ste voortbrengselen van hit-
IY-TÖLENDAI. is. Hij gaf ook 
in het licht: JDéfense etc. 
{F~erdedig$chrift der uitge
wekenen) . De 18 Brumaire 
gaf hem aan Frankrijk te
rug: hij; bewoonde Bordeaux 
tot in 1814; hij verliet die 
stad werkelijk niet anders dan 
in 1805, om den paus zijne 
hulde te komen aanbieden, 
die ter krooning van BONA
PARTE, Bome verlaten had. 

LODEWIJK XVIÏÏ benoemde 
LAIXT~TOI.ENDAI, tot lid van 
zijnen gelieimraad. Van toen 
af verbond LAM.* zich aan 
den persoon van dien vorst, 
welken hij naar Gend verge-" 
zelde. Hij was het, die het 
rapport uitbragt, volgens het-
welke het Manifest des Ao-
nings aan de Framche na~ 
He werd ontworpen. Den 
19 Augustus 1815 tot de 
waardigheid van pair verhe
ven , beklom hij dikwerf dè 
tribune; hij stemde voor de 
wet van amnestie, ,van.' deri 
12 Jahuarij 1816. Het was 
op zijne voordragt, dat eeni-, 
ge dagen later, de wet werA 
aangenomen, waarbij bevolen* 
werd, dat men door éenën 
algemeénen rouw, den ver
jaardag des overhjdens van> 
LODEWIJK XVI zoude . ge-" 

• denken, eéne wet, die tot 
heden, nog door geene andere 
wet is vervallen, en die toch, 
sedert dat LODEWIJK FHIUP-
PUS den troon beklommen 
heeft, niet ten uitvoer is ge-
bragt. [Op den 31 fDecem-
ber 1832, is deze wet door 
de kamer der afgevaardigden 
ingetrokken]. Men hoorde 
hem spreken over de wet dei-
verkiezingen , door het minis
terie in 1816 voorgesteld, en 
in 1817 op nieuw voorgedra
gen , over de budgets van 
1816 en volgende jaren, over 
de ministeriele verantwoorde
lijkheid, over dé vrijheid der 
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drukpers, Men kan zeggen, 
dat hij altijd gematigd was 
in zijne.gevoelens. Hij is dén 
11, Maart 1§30, in dezelfde 
godsdienstige gevoelens over
leden-, welke hij gedurende 
zijn gehe^ele,'leven ih uitoefe
ning had gebragt. LAXiY-
TOLENDAL was een geestige 
redenaar, maar zijne rede-? 
voeringen zijn dikwerf met 
sieraden ; en verhevene uit
drukkingen overladen, Hij 
heeft verscheiden redevoer 
ringen van CICERO (in het 
JTranseh) rvertaald, en heeft 
zelfs, in hjet tooneelk'undige 
proeven geleverd : behalve 
een JEssai etc. (Proeve over 
hel'levert van den graaf van 
Strafford), minister van KA-
KEÏ. I , veryaardigde hij over 
dezen staatsman een Treur~ 
spel, dat in: 1792 in het 
ihéatre .Francais, ten too-
neele werd gevoerd. Eenigë 
liederen, brieven aan JBUR-
K$., memoriën en \ andere 
staatlatndige schriften, zijn 
bijna alles wat LAtLt-ToiEN-
DAl, die lid der Fransche 
akademie. was , heeft nage
laten, 

* LAIOZERNE {C^SAR W I L -
WM DE) , kardinaal bisschop 
van Langres, pair van Frank' 
»#*', te Parijs, den 17 Julij 
1738, «ït eene oude familie 
van N&rniandij'è geboren, en 
door zijne moeder aan de X.A- II 
MOi€tf<ws verbonden, was in f 

den beginne ridder van Md-
ia ; , maar hij bestemde ïich : 
•weldra voor den geestelijken 
staat, en kwam in het set* 
minarie van Saint - Magloi-
re, te Parijs. De invloed 
van zijnen grootvader, den 
kanselier DE • LAMOIGNOJT;, , 
deed hem vroegtijdig verschei' ' 
den beneficiën. erlangen;: in i 
1754, tot kahonik in mi' 
noribus, van de hoofdkerk 
van Parijs, en twee jaren 
later tot abt van Mortemer 
benoemd, volbragt hij zijne 
theologische cursus, in het 
collegie van Navarre, was 
in 176? de eerste zijner doe* 
torale proefjaren, en werd 
grootvikaris vau ; den. heer 
DlIXON, aartsbisschop T^ 
JStqrbonne. He provincie P** 
enne, waarin hij de kapel vaft 
Notre-Dame de Pitié ,(&<>* 
cees van Grenobh) bezat» j 
benoemde hem'in 1765, tot : 
agent cler geestelijkheid, M 
kvyeet zich met ijver en roem 
van dien post, welke te dien 
tijde,.door de tusschen de 
geestelijkheid ;en,. de parle
menten ontstane geschillen, 
zeer-netelig was. Gemeen
schappelijk mét den heer DE 
CICÉ, zijnen ambtgenoot, 
bood hij den raad, in de 

maand maart 1766 , een re
kwest aan tegen de geregte-
lijke vordering, van den heer

 b 
CASHH-ON, advokaat-geiie* 
raal bij het parlement va" 
Provence, op de akten «?r-
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geestelijkheid. ï)e raad be
val de intrekking van het 
tequisitorium. In 1770 volg
de de abt DE IA LUZERNE, 
den heer DB MONTMORIN, in 
dat zelfde jaar overleden, in 
het bisdom JJangres op. Hij 
bleef Met te min honorair-
kanonik der hoofdkerk van 
Parijs, was bij de vergade
ring der geestelijkheid van 
dat jaar en bij die van 1775 
tegenwoodig. Met een groot 
diocese belast, verdeelde hij 
zijnen tijd tusschett de studie 
«n de bezigheden aan het 
herdersambt verbonden. Hij 
sprak in 1773 voor dengraaf 
van Jrtois &Q lijkrede uit' 
van den koning van Sardinië, 
en in het volgende jaar , droeg 
hij in dezelfde kerk die van 
LODEWWE XV in tegenwoor
digheid- van MONSIEUR voor. 
Hij deed in 1782 , afstand van 
zijne abdij van Mortemer, en 
werd tot die tan Bourgüeil 7 
in, het bisdom Angers be-. 
nóemd. t Hij vaardigde ver
scheiden órdonnantiën en 
herderlijke Brieven uit, die 
zijne talenten en evangelische 
deugden waardig waren. LA 
LUZERNE, werd :in 1787 tot 
de vergadering der notabelen 
beroepen ; in het volgende 
jaar had hij zitting in de 
laatste vergadering der gees
telijkheid; en in 1780,Werd 
hij tot de algemeene staten 
benoemd. Na de gevolgen 

XIV. DEEL. ' * H 

ontdekt té hebben, welke de 
eerste verrigtingen van den 
burgerstand na zich sleepten, 
stelde hij voor, dat de gees
telijkheid en de adel, zich in 
eene kamer vereenigen zou
den ; maar dit voorstel ,wérd 
door de drie orden verworpen: 
MIRABEATJ rigtte drie brieven 
aan zijne magtgèvèrs', om hét 
stelsel van LA LUZERNE , dat in 
de vormen van het Erigèlsch 
gouvernement gegoten was', 
te bestrijden. LA LUZERNE wa's 
echter de tweede der bisschop* 
pen , die de vergadering voor
zat; de geest, die er in 
heerschté; kon aan zulk ee^ 
hen wijzen prelaat niet beha
gen; ook begaf hij zich, na 
den 5 en 6 October naar zijn 
diocees, alwaar de tiieüwsge-
zinden hem niet in rust lie
ten. Hij stemde in de Fer^ 
klaring der grondbeginsel 
len van dertig bisschoppen; 
weigerde, om* den 1 Decem
ber 1790, aan de vernieti
ging van zijn kapittel mede' 
te werken, en, den 20 rigl-
te hij aan de administrateurs' 
van ffaute-Marne eenen na. 
drukkelijken Brief, die te
gen liunne besluiten protes
teerde, en rekenschap gaf 
van zijne grondbeginselen. 
Hij schreef nog andere, niet 
minder moedige brieven, en 
die de grondbeginselen Van 
den dag bestreden, te welen ; 
aan de burgelijke ofliciercn 
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van Zaragres, overzyne wei
gering van den burgereed; 
aan den heer B&CQVEY, al
gemeen prokureur en syndi
cus van het parlement* die 
antwoordde, en aan wiende 
prelaat op eene zegevierende 
•wijze repliceerde* Hij gaf ook 
•een Examen etc. [Onder' 
zoek der instructie van de 
-nationale vergadering over 
<d$ zoogenaamde burgerlijke 
•organisatie der geestelijk* 
Jieid) in het 'Slicht; alsmede 
eene Instruction etc. {On~ 
derrigting dan de pastoors 
•en andere priesters van %$?i 
diocees > die den eed niet had' 
den afgelegd), Ï5 Maart 
1794, en die dóór drie en 
dertig bisschoppen werd aan* 
genomen; en eindelijk eene. 
J[nsiruction etc, (Jiïerderlij-
ke onderrigting over .de 
scheuring in Frankrijk), te 
Zatigres , in 1805 herdrukt, 
waarin hij bondig .over de 
voornaamste wederlegde on
derwerpen spreelct. Deze 
moedige tegenstand was slechts 
in staat,; om de vervolgingen 
te verdubbelen. Men beroof
de hem . van zijn bisdom; 
weldra zag hij zich verpligt, 
om Frankrijk te verlaten. 
Hij begaf zich naar Zwit
serland, en vestigde zich te 
(lonstans, alwaar hij op den 
Paaschdag van 1795» eene 
leerrede voordroeg, over de 
oorzaken des ongeloofs (in 
1818 gedrukt). Hij hield 

zich gedurende, verscheiden 
jaren in die stad op, en ont* ' 
haalde er de priesters van 
j?ijn diocees, die even als hij 
uitgeweken waren. Hij W 
er altijd ten minste twaalf 
aan zijne tafel: om dit werk 
van liefdadigheid te vervul- , 
len, verkocht hij;tot zel/s 
aijne gouden ringen en zijn ) 
bisschoppelijk kruis; Zich j 
naar Oostenrijk, bij < zijnen 
broeder C^SAU JÏEïfDKlK bc- p 

l geven hebbende, die te Ber- j 
nau, bij PFels, woonde, 
bleef hij aldaar tot aan den j 
dood van dien ouden minister 
van LODEWIJK XYI, in 179? j 
voorgevallen. Hij begaf «ch 
daarop naar Italië, vestigde 
zijn verblijf te Fenetiè, 'M* 
Waar hij zich met de redac
tie zijner talrijke werken be
zig hield. Hij bood dezelfde > 
voorbeelden, van deugd en ^ 
goedheid,, als in zijne vorige 
ballingschappen aan. De_zor-
gen, welke hij aan de ïran-

; sche krijgsgevangenen, in Ö« 
ziekenhuizen toewijdde, haal
de hem eene ernstige ziektf 
op den hals, waarvan hg 
langen tijd de gevolgen ge
voeld heeft: hij hield w* 
op 600 zijner ongeluK^f 
landgenooten, die door " 
zweetkoorts aangetast war!r" I 
te ondersteunen. In * ^ 
deed hij, op verzoek va»P' \ 
TJS VII, afstand van «9»* i 
bisschoppelijken stoel * | 
Langres, en kwam eerst i | 
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1814 > ria den val van Bm&-
jPAKiB, in Frankrijk. Zijn 
doortogt door *£an%res was 
een. fcegetogt. Toen hij te Pa
rijs was. aangekomen; be
noemde koning jLoDEWiJK 
XVIII hem tot pair van 
Frankrijk. Op het einde 
van hetzelfde jaar, was LA 
XÜCERNE, een der negen in 
«ommissie vereenigde bis-
schoppen, om: over dë ker
kelijke zaken te raadplegen. 
Tijdens de terugkomst van 
BONAPARTE in Franjirijk, 
verliet hij Parijs niet, : en 
werd niet verontrust. Na de 
tweede restauratie aan den 
koning voorgesteld, werd hij 
iot de waardigheid van kar
dinaal verheven, en ontving 
den hoed, den 24 Augustus 
1817. Ofschoon I A LUZERNE , 
even als andere oude bisschop
pen , een aartsbisdom had 
kunnen bekomen, verkoos hij 
boven die verheffing zijnen 
stoel van Langres; , jnaar 
nieuwe onderhandelingen met 
het hof van Rome aange* 
knoopt, beletten hem, van 
zich naar zijn diocees te be
geven. Op dit tijdstip was hij 
de eenige prelaat, in den raad 
der ministers toegelaten, ter 
beraadslaging over het con* 
cordaat gehouden ; kort daar
na benoemde hem de koning 
tot minister van staat. Hij 
behoorde ook tot de vergade* 
ring der verscheiden bisschop-

H 

pen, over hetzelfde concor
daat gehouden, en ondertee-
kende de Brieven, welke aan 
den Paus en den koning ge
zonden werden. Men houdt 
hem voor den schrijver van 
dien aan LODEWIJK XVIII, 
in Junij 1818, door meer 
dan dertig bisschoppen on
derteekend , welke in denzel-
ve op de uitvoering van het 
voornoemde, concordaat aan
drongen. Hij verhief zich in 
de kamer der pairs met drie 
andere bisschoppen, leden 
derzelfde kamer, den 10 Mei 
1819, door: eene openlijke 
verklaring t tegen de weige
ring, om in een ontwerp van 
wet,, de beteugeling van ,be~ 
leedigingen der Godsdienst 
aangedaan, te vermelden. In 
October 1819 ontving hij het 
blaauwe lint. Ondanks zijne 
hoogejaren en zijne zwakhe
den , verdeelde IA LTJZERKE 
zijnen tijd tusschen de studie 
en de godvruchtige oefenin
gen. Hij stond des morgens 
ten vier ure op, en hield ee-
nen strengen leefregel. Se
dert lang verzwakte zijne ge-
jsondheid. Hoor eene ziekte 
aangetast, die vijf en vijftig 
dagen geduurd heeft, en zijn 
einde voelende naderen, riep 
Mj dadelijk de hulp der Gods
dienst in, en ontving dezelve 
in tegenwoordigheid zijner fa
milie , die hij op eene god
vruchtige wijze vermaande. 

2 •-• 
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hk LUZERNE behield zijne gc-
heele tegenwoordigheid van 
geest; tot op den oogenblik 
Tan zijnen dood, den21 Junij 
1821 voorgevallen. De heer 
GÜOIÏÏOISDEPKESSIGST , aarts
bisschop van JResangon, heeft 
in de lainer der pairs de lof
rede van den kardinaal DE 
IA LUZERNE uitgesproken. De« 
ze lofrede is'm den Moniteur 
van den 26 Julij 1821 opge
komen..... » Met de onder
vinding des grijsaards, zegt 
de Jmi de la Melig ion et du 
roi 2S« dl. , blz. 232, paarde 
hij de levendigheid der jeugd 
en de opregtstq godsvrucht j 
hij oefende de deugd eenvou
dig uit; na de geleerdste lie
den door zijne kunde.en zijn 
geheugen verbaasd te hebhen, 
bragt hij in den vertrouwe-
lijken kring, dopr zijne open
hartige vrolijkheid nog meer 
verwondering te weeg. Hij 
beminde de kinderen en werd 
door dezelve bemind. Een 
uitmuntende vriend, de aarts
vader zijner familie zijnde, 
was hij daarbij steeds een 
getrouwe onderdaan; een aan 
zijne pligten gehechte prelaat, 
een werkzame schrijver, en 
«en ijverige verdediger van de 
godsdienstige grondbeginselen 
en van de regten der Kerk. 
Hij is met eer eene lange 
loopbaan ten einde gestreefd, 
en laat in en buiten zijn dio
cees, de herinnering zijner 
hoedanigheden en zijner diens* j 

ten na." Men heeft vanhem: 
Oraison etc, {Lijkrede van 
KAKEL IJMMJNüëilll, 
koning van Sardinië) ,1773; 
in 4.i» en in 12.»"»—.2.» 
Oraison etc. {Lijkrede van 
LODBWIJKXF:, koningvan 
Frankrijk), 1774, in ifi i 
en in 12.*™ — 3.» Instm-
Hou etc. {fferder.lijke on- > 
derrigiing over de verheven- i 
heid'van de Godsdienst), 
Langres, 1786, in 12,w», I 
ibid 1809, Parijs, 1810, 
1818, Lyon, 1810, 1815; i 
in het Italiaansch vertaald do<* ; 
Gio; Venetië, 1799, inW°'> \ 
ibid 1810.— 4.o Institülions : 
etc, {Onderrigtlngen oW \ 
het rituaal van Zangres), 
fiesancon, ,1786, in 4.t0; 

Parijs, 1817, in„,4.t0—5,° 
Mxamen etc. {Ondernod w» 
de instructie der naiiwa'e ; 
vergadering, over de sap#e* ^ 
ntiamde üwgerlijke organi
satie der geestelijkheid)' 
•1791. — 6.° Consideratie»* 
etc, {Bespiegelingen W® 
verscMllende punten der 
Christelijke zedeleer) ïVenc ; 
^ , " 1 7 9 8 , 5 . . d l * in 12.*V 
Z ^ H , 1 8 l 6 , 4 d l « i n i 2 . « ° 
— Ifi Mssértations "0i 

{Verhandelingen overde^et 
der natuur.) — 8.°. Di*f' 
iaiüm etc. {VerhandeMg , 
over de geestelijkheid"'0 \ 
%iel, en over de vrijheid va\ \ 
den mensch). — 9.° C«f \ 
dératims etc. {BespiegeJ'm 

gen over den kerker® 
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staat), Parijs, 1810, in 
;J,2.*nQ __ lo.o JJissertation 
•etc. {Verhandeling over het 
openbaar onderwijs), Parijs, 
1816, in 8.vo —• l i . ° Sur 
la responsdbilitè etc {Over 
de verantwoordelijkheid der 
ministers), 1816, in 8.v°— 
12.°. Projet efo. (Ontwerp 
van wet op de verkiezingen), 
ibid, 1820. LA LUZERNE is 
de schrijver van verscheiden 
andere • werken = (*), onder 
welke de Verhandelingen, 
van'1802 tot 1808 , te ïan-
gres, in 8 dl,», in 12,190ge
drukt, Deze prelaat heeft 
daarenboven verscheiden ar* 
tikels aan de dagbladen Ie 
Co?iservatetir en la Quoti-
dienne geleverd. Wij zouden 
veel te zeggen hebben, in
dien, wij de inborst en, de 
schriften van LA LUZERNE wil
den beoordeelen: deze pre
laat toonde, hetzij vóór, het» 
zij gedurende, hetzij na de 
omwenteling, eene • onver-
schrokkenheid en eene stand
vastigheid , die den grootsten 
lofwaardig zijn. De kerke
lijke geschiedenis aal hem on
der de ijverigste verdedigers 
van • de Godsdienst en den 

• , . ' . • . • • . • ' ' . ' - H 

troon rangschikken': zijne 
schriften zoo wel als zijne 
handelingen hadden geen an
der doel: het zijn onweder' 
legbare redeneringen, niet 
vuur, met kracht en met 
zalving voorgedragen. Onder 
deFransche geestelijkheid ver» 
spreid, hebben zij bij dezelve 
de heilzaamste uitwerkselen 
te Weeg gebragt: zij bieden 
eene volledige cursus van 
godsdienstige wijsbegeerteaan. 
De sieraden des süjls vereeni-

. gen zich niet de kracht der 
bewijzen, en dragen bij om. 
zijne werken nuttiger te ma
ken, wijl dezelve tegelijker 
tijd aangenaam zijn. De kar
dinaal LA LUZERNE had twee 
broeders, CJESAR HENDRIK , 
die onder LOBEWIJK. XVI, 
minister van marine was, en 
ANNA CJESAR, afgezant van 
Frankrijk, aan het hof van 
Zonden, . ,: 

LAMARCHE ( JOANNES FRAN-
Ciscus), een Jesuit, in 1700 
in Bretagne geboren, heeft 
zich door zijne werken on
derscheiden , welker naauw-
kenrigheid en. bondigheid de 
voornaamste verdiensten der* 

3 

(*) Tot dezelve hehooren de ook in het Nederduitsch ver-: 
taalde Verhandeling over de Cafholijke Kerkten de Protes. 
tantsche kerken, 2 deelen in 8.vo Deventer 1821 — 1 8 2 2 , 
en Betrachtingen over het Lijden onzes Heeren JESUS CHRIS» 
XÜS, »'» J2.mot 'sHerlogenbosch, 1827. •• •; ' 

V e r t a l e r . 
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zelve uitmaakt, tot dezelve 
behooren: Xa Foi etoï {ffet 
geloof geregtvaardigd van 
alle vèrtuijlingen van tegen* 
spraak)y 1762, in 12,»*»0 

ïnstrnctions etc. (£eerstel" 
lige onderrigtingen over de 
aflaten), 1751, in 1 2 . ^ 
Nog heeft men van hem eene 
Verhandeling over de Meet
kunde. Hij overleed in 1763. 

* LAMARCK (JOAittïES BAP-
ÏISTA ANIONIÜS PETROS MOIC-
Mï DE), lid der akademié 
van wetenschappen, en hoog
leeraar in den plantentuin, 
werd te JBazentin in Picar-
dij'è, den 1 Augustus 1744 
geboren. Hij trad in de 
krijgsdienst, in het infanterie-
regiment van Beaujolais; 
maar een ernstig ongeval 
noodzaakte hem, om Van de
zelve aftezien; hij wijdde 
zich vervolgens aan de we
tenschappen toe. In 1778 
gaf hij in 3 dl.» La Flore 
Frangaise in het licht. De 
eerste uitgave is zeldzaam, 
dezelve wordt door liefheb
bers, om de schoonheid harer 
uitvoering gezocht. In 1795 
verscheen er eene tweede 
uitgave, 3 dl.»» in 8.vo,met 
platen van in het licht • beide 
worden nog gezocht, ondanks 
die, welke in 1815, in 6 
dl.» in S.v», met aanteeke-
ningen van GANDOUE eh LA-
MARCK is in het licht gegeven. 
Het is aan dit werk, dat de 

schrijver zjjn' eersten roem 
en zijne eerste titels te dan* 
ken had : hij vereeriigde in 
hetzelve, al wat hij het beste 
en het gemakkelijkste ver» 
eenigbaar vond, in de wijzen ' 
Vaft TotJRNEFORT , VaQ ÏW' 
NJEUS en van JÜSSIEÜ, en 
omvatte al de planten van 
Frankrijk. De eerste uitgave ) 
geschiedde ten koste van het 
gouvernement > en op deko* 
ninklijke drukkerij. De Foor-
rede is van DAUBENTON, en 

• destijl is door HAÜY bekuischU j 
Er is van dit werk een Uit' \ 
treksel vervaardigd, dat w 
1792 ? in 2 dl.»» m 8j<> is in 
het licht verschenen. I»*" 
MARCK werkte mede aan de 
uitgave der Fncyclopédiepar , 
ordre de molières, en schreef 
de vier deelen der JPruid» 
kunde, die tot dezelvebehoo
ren. Gedurende de Fransche , 
omwenteling tot hoogleeraar 
van de natuurlijke geschied 
nis der dieren zonder vvcr* 
velbeenderen benoemd, heef» x 
hij dikwijls in zijne cursus» t 
dat vreemde denkbeeld ont
wikkeld, hetwelk DEMAitt** 
reeds in zijnen Telliamedw* 
voorgedragen, te weten; o" 
wij begonnen hebben met 
vissehen te zijn, welker staart 
langzamerhand in voeten ver
anderd is. LAMARCK verhaf -
de de bijzonderheden «ïer j. 
herschepping, met eene oj1" 
versto orlijkekoelbloedighe»»' 
en zelfs heeft hij dezelve in 
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menige' zijner schriften ,'enin 
hét Uittreksel zijner Zoölo
gische cursus van het Museum 
der natuurlijke historie, 
1812 ',, in 8J<* vermeld. Zijn 
stelsel is vooral ontwikkeld in 
de Jffistoire etc» (Geschiede
nis der dieren zonder weï-
velbeenderen), 1815—1822 * 
T dl.» in 8.v° Bit is zonder 
tegenspraak het belangrijkste 
der werken van LAMARCK.J 
het • vooronderstelt onnoeme
lijke nasporingén en Werk* 
zaamheden: ongelukkiglijk 
wordt de stelselgëest er al te 
veel in aangetroffen,, en de? 
geleerde „ die de talrijke aan<-
merkingen van LAMAR€R éi* 
uit wilde wegnemen ,. zou der 
wetenschap eene groote dienst 
bewijzen. Behalve zijn be-
lagehelijk leerstelsel r matigde 
LAMARCK zich nog het ver
mogen aan, om de weerver
anderingen te kunnen voor
spellen r en in dien geest gaf 
hij een Annuaire mêtéorolo-
gique {Weerkundig Jaar
boek) 1799 — 1810, in het 
licht. Dit jaarboek stelde 
voor • 1.»' De verdeeling dei-
maanden, betrekkelijk dé 
beide beurtelingschc declina-
tien der maan enz. 2.° Nieuwe 
waarnemingen, betrekkelijk 
verscheiden reeds waargeno
men» weerkundige bijzonder
heden enz. De schrijver zag 
zich verpligt, om van deze 
uitgave aftezien, daar men 

I aah BONAPARTE gezegd tod, 
\ dat een lid van het Instituut1 

; almanakken maakte. Bijeene 
talrijke gehporgeving-, onder 
welke zich ook LAÜIARCK be
vond j, deed de keizer hem 

; hierover levendige verwijtin
gen • Onder dé andere werken 
van LAMARCK: , sullen wij op
merken : 2.0* ffistoïre etc. 

• {Watüttrlijke geschiedenis 
der 'planten t volgens derzeh 
ver vevvmntschappen), Pa* 
vijsy. 1802 en 1826 , 15 dl>' 
in 18,»n°' (met BRISSEAUMIR-
BELV die de schrijver der 
dertien laatste deelen is).. — 
Zjp- Philosophie etc. \Zoölo-, 
gische wijsbegeerte), 18©9'y 
2 dl.» in 8.v°> — i.9\JSe~' 
eherches etc» {Nasporing$n. 
over de vorming der levende 
ligchamen), .1802, i n - 8 . ^ 
— 5.Sr- Tableau etc*. {Ency~' 
dopedisc/ie en methodische-
beschrijvingderkruidkunde)}, 
1791 — 1&23, g d l * , in 
4.to* Behalve van dé aange
voerde werken is -LAMARCK 
nog de schrijver van een aan
tal Verhandelingen r aan de 
Jlecueil de l'académie des 
sciences,. aan het Journal de 
physique x de Choix de më~ 
moires sur divers objets 
dvhistoire naturelle ,,het Ma-' 
gasin encyclopédique,. dö 
Annales, en aan de Mémoi
res du muséum dThistoire 
naturelle, geleverd.. In het 
algemeen was deze geleerde-

. 4 • 
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een {Systematische geest, en 
zelden ;••. kwam zijn gevoelen 
met dat van andere geleerden 
overeen. In zijne laatste ja
ren hieïd LAMARCK zijne voor
lezingen niet meer; hij was 
blind geworden, en is in 
dien staat te Parijs, den 19 
December 1829 overleden, 
verscheiden natuur -, .natuur
lijke - historie - en scheikun
dige werken nalatende, wel
ker aanhaling ons al te breed
voerig zoude maken. 

LAMARE. — Zie MARE. 

. * IAMARQÜE (De Graaf 
MAxraiaiAAIf) , luitenant-ge
neraal, zoon van een lid der 
Constituerende vergadering, 
werd te £t. Séver., fransen 
Departement des landes, 
den 21 Julij 1770 geboren. 
Reeds vroegtijdig -werd hij 
voor de loopbaan der wa
pens bestemd, begaf zich in 
1792 als eenvoudig soldaat 
in dienst, en werd, na ver
loop van eenige maanden, 
kapitein der grenadiers van 
IA Toun D'AUVERGNE. Hij 
maakte den veldtogt van 
1793, bij het leger der Oos
telijke Pyi-eneën mede, en 
ontving, bij gelegenheid, dat 
hi3 op den 3 Februarij met | 
«ene enkele compagnie, aan 
eene geheele Spaansche co-
Jow»è het hoofd bood, twee 

maakte hij Zich aan het hoofd I 

| yain 200 grenadiers meester 
" van EontaraU'ë, een wapen

feit, dat hem den rang "van 
adjudant-generaal verwierf, 
Daarna bij 'de legers van En
geland en den Mijn geplaatst, 
werd hij in 1801 tot brigade-
generaal benoemd ; in, die 
hoedanigheid onderscheidde 
bij zich in den slag bij So' 
henlinden. Na den vrede van 
Zuneville, voerde hijhethe-
vel over eene afdeeling onder 
de bevelen: van LECIEIICJ 
maakte in 1805 den veldtogt 
van fluitschland'mede,, en 
vereenigde zich. vervolgens 
met de troepen, die op N& 
pels aantrokken. Deze reis 
van het Noorden naar liet 
Zuiden, stelde hem dikwerf 
aan groote gevaren bloot, 
vooral toen hij het. Tyroler--
gebergte, en de grenzen van 
het koningrijk Napels, alwaar. 
hij door 50 struikroovers door 
den beruchten FRA-DIAVOM 
aangevoerd, werd aangetast. 
Het, Fransche leger opende 
den veldtogt van Napels, 
door het beleg van Gaè'ta> 
waarin LAMARQUE zich deed 
onderscheiden. In 1807 be
last om de Kalabrische op
standelingen te beteugelen, 
nam hij Camerotta stormen
derhand in , sloeg bij Mar<t-
tica. 1200 Engelschen, die 
geland waren, om den op
stand te ondersteunen, nood
zaakte de stad, om te capi' 
tuleren en maakte 1200 krijr 
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gevangenen. Dpor deze schit-
terende krggsverrigtingen, 
verkreeg hij den rang van' 
divisie-^generaaL Koning J O 
ZEF benoemde hem tof chef 
van zijnen staf; JoACHiMjdie 
JOZEF op den troon van .#«-
pels opvolgde, belastte LA
MARQUE, met de inneming van 
het onoverwinnelijke Caprea, 
het, nieuwe Gibraltar, al
waar de toekomstige cipier 
van Si, JTelena, siï HUDSON 
LOWE , het bevel voerde. LA
MARQUE vertrok met 16.00 uit
gelezen manschappen, en, na 
wonderen van vermetelheid 
en dapperheid, noodzaakte 
hij de belegerden om te ca
pituleren. SAHCETXI, minis
ter van Napels, kwam te 
Caprea, en schreef: » Ik 
heb er de Franschen ge
vonden , maar ik kan niet 
gelooven, dat zij er zijn bin
nen gekomen." Na deze ver
overing werd LAMARQUE in 
Opper-Iialiè' geroepen, al
waar hij het bevel voerde 
over eene afdeeljng in het 
leger van den onder-koning. 
Hij onderscheidde zich in de
zen nieuwen veldtogt te. Vil
la-Nova > aan de oevers der 
Piave, te Obertoila, Zay-
back, Engendorf, Wagram, 
alwaar er vier paarden onder 
hem werden weggeschoten. 
Het is in dezen veldtogt, dat 
NAroiEojf hem tot groot-of
ficier van hel legioen van eer 

H 5 

benoemde. Na XpVagram , 
werd de generaal LAMARQUE 
naar Jtntwerpen gezonden, 
alwaar hij nieuwe diensten 
bewees. ' N a in 1812 den 
Russisóhen veldtogt mede ge
maakt te hebben , werd iiij 
naar Spanje teruggeroepen,, 
en gedurende driejaren, wa
ren de gevaren van dezen zoo 
werkzamen, ett zoo noodlot-, 
tigen oorlog voor hem eene 
aaneenschakeling van voor
spoed; de belangeloos» en 
menschlievendheid zetten zij
ne verrigtingen in het schier
eiland steeds luister bij, Na 
de eerste restauratie in Frank
rijk teruggekeerd j werd LA
MARQUE den 27 Julij 1814 
tot ridder van den ÏÏ.LODE-
WIJK benoemd. Na de te
rugkomst van het eiland JEl-
ba, gaf NAPOIEOJT hem ach
tereenvolgend het bevel over 
Parijs, en dat over eene 
sterke afdeeling aan de Bel
gische grenzen: en eindelijk 
in de maand Mei werd hij 
tot generaal en chef van het 
leger der Vendêe benoemd. 
Hij begon met gestrenge maat
regelen te nemen, tegen de 
bloedverwanten der konings-
gezinde Yendeërs; maar in 
den loop van dezen voldtogt, 
toonde hij zich bekwaam en 
edelmoedig, er meer naar 
strevende, om de Vendeërs 
te sparen, dan om hen te 
verdelgen, en den 9 Junij 
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schreef hij hun: » Ik bloos 
niet, u. den vrede te vragen; 
want, .in de burgeroorlogen 
is de eenige roem,. dezelve 
te doen ophouden." Zeer 
verschillende van de bevre-
digers van 1832, vervolgde 
deze man der gevaren en der 
slagvelden izijne vijanden he
viger met zijne voorstellen, 
dan met zijne gelederen. Na 
te Jjar.oche - Serviere eenige 
voordeelen: behaald te heb" 
ben, gelukte het hem eene 
bevrediging te bewerken, 
waarvan de artikels te €hoh 
let, &w 26 Junij 1815 on» 
dertcekend werden, Op den; 
volgenden dag kwamen de: 
heerenDüCHESNEenDupERAT, 
hem van wege SAPIJTAUD en 
LAROCHEJAQUEMN , den een-
parigen wensch derVendeërs 
overbrengen, om zich met 
zijne troepen te vereenigen, 
en onder, zijne bevelen, als 
Franschen te strijden, om zich 

vtegen alle pogingen der mo
gendheden te verzetten, wel
ke de verbrokkeling van 
Frankrijk ten doel zouden 
hebben. Ma de terugkomst 
des konings, was LAMARQÜE 
in de tweede lijst der ordon» 
nantie van den 26 Julij be
grepen, en begaf zich eerst 
naar St. Sever, onder het 
opzigt van den minister van 
justitie. Later nam hij de 
wijk naar Brussel, alwaar hij 
door koning WiLJtEM met on
derscheiding behandeld werd: 

de prins van Oranje-onder
hield zich met hem in de 
tuinen van Tervureh.. Wij 
hebben eenen. brief onder de 
oogen, waarin de generaal 
aan eenen burger van Jm* 
sterdam, zijne levendige er
kentenis voor zijne doorluch
tige weldoeners uitdrukt, een 
gevoelen, dat overigens, de ) 
Julij-omwenteling niet over
leefd heeft. In 1820 i» 
Frankrijk teruggeroepen, be
woonde de generaal LAMARQI* 
Parijs, en wijdde zich toe 
aan de beoefening der lette
ren. Hij gaf eenige brochu
res in het licht, die in aan
merking, kwamen, Eerst ver
scheen er van hem ee» werk 
in het licht over dé noodza
kelijkheid eener staande ar
mee , met een ontwerp eener 
organisatie der infanterie» 
meer bezuinigend, dan dat, ? 
hetwelk tot dusverre gevolgd 
was. In 1825 deed hij eene-
memorie verschijnen over de 
voordeden van een kanaal va» 
scheepvaart, parallel aan de 
Jdour, uit een lancjbouwkn»* 
dig commercieel en itiititffl? 
oogpunt beschouwd, en ifl 

1826 verscheen er van hem 
een los stukje in het lic»1 > 
onder dezen titel: de f^ 
prit etc. (Over den mililai" 
ren geest in Frankrijk, owr 

de oorzaken, die bijdrage'1' , 
om den&elven uit te doof®1» 
over de noodzakelijkheid 0 

de middelen, om demeh'etl 
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op té wekken). Al deze wer
ken werden zeer gezocht, aan 
het laatste \iel de eer van 
verscheiden uitgaven ten deel. 
In 1829 werd LAMARQUE door 
het dep.* des Landés, tot lid 
van de kamer der afgevaar
digden verkolen. Hij nam 
plaats aan de linkerzijde, en 
deelde in de overdrevenheid 
van diegene, 'zijner ambtge* 
nooten^ welke dezelfde bank 
bekleedden; hij voerde het: 
woord, in bijna alle gewigti-
ge onderwerpen, die ter ta
fel kwamen. Hij verdedigde> 
en dit is eene lofspraak, wel
ke men hem verschuldigd is, 
de belangen zijner oude spits-
broeders, te welker gunste, 
hij: bestendiglijk de gunst des 
gouvemements inriep. De 
onderwerpen van militaire ad
ministratie zijn alle door hem 
behandeld, en zulks dikwijls, 
met al de juistheid en dui
delijkheid, welke men van 
eenen bekwamen en eenen 
kundigen krijgsman verwach
ten kon. I»AMARQÜB heeft 
eene schitterende hulde be
wezen, aan dien veldtogt van 
1823, door den dauphin, 
» met eene bewonderenswaar
dige bekwaamheid en voor-
zigtigheid geleid." Dit zijn 
zijne uitdrukkingen, en deze 
lof is niet verdacht. Kort na 
de omwenteling van 1830, 
werd hij op nieuw naar de 
westelijke departementen ge
zonden ; maar naauwelijks be

gon hij krijgsverrigtingen, 
waarvan men zich:eenen ge--
lukkigen uitslag beloofde,- of 
hij werd teruggeroepen eft op 
reform gesteld. Van dien 
tijd af wijdde hij zich uit-: 
sluitend toe aan zijnen post 
van afgevaardigde. Het was 
voor de vierde maal, dat-hij 
in de,kamer zitting had, toen 
hij den 3 Junij 1831 te Pa-
rijs overleed. Zijne lijkpleg-
tigheden hadden den 5 Junij. 

: plaats. De lijkstatie bestond 
uit eene ontelbare menigte ; 
in den naam des legers spra
ken de maarschalk CJLAUZEI,, 
in den naam van de kamer 

: der afgevaardigden, de Heer 
> MAUGültf en de generaal LA-
JTAYETTE redevoeringen bij zijn 
graf uit; de Poolsohe gene-1 

raal UMINSKI, de nuntius LE» 
LEWEI,, de Portugesche ge
neraal SALDANHA, huldigden 
den verdediger hunner zaak. 
Maar de verregaandste erger-; 
nis kwam dit lijkfeest storen» 
De roode muts, het bloedige 
zinnebeeld van het schrikbe
wind van 93 werd geplant, 
en gedurende twee dagen 
werd de hoofdstad met bloed 
bezoedeld. De nakomelings
schap zal ongetwijfeld iets van. 
den lof afdoen, aan den ge
neraal LAMARQÜE als redenaar 
toegezwaaid. Zijne redevoe
ringen waren die des tribuuns 
(gemeensmans), maar des tri
buuns, die steeds het doel in 
het oog hield. Men heeft 
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hem den PISDARUS der tribu
ne genoemd, en deze scherts 
is eene billijke optiek. De 
schrijver overtrof den staats
man. Wat de.krijgsroem van 
LAMARQUE betreft, zoo is de
zelve ten prijze des bloeds in 
vijftig veldslagen verworven; 
en zal de hartstogten der tijd-
genooten lang overleven. 

* LAMABALIE (MAM THE-
RESIA LOÜISE van SAVOOIJE 
CARIGNAN, prinses van), we
duwe van LODEWIJK AiEX-
ANDER JOZEF STAWSIAKS BE 
BOURBON-PENTHIÈVRE, prins 
van LAMBAIXE, werd te Tu-
rin, den-8 September 1749 
geboren, in den ouderdom 
van 16 jaren gehuwd, werd 
zij kort daarna kindérlooze 
Weduwe. Zij was gedurende 
haar kortstondig huwelijk on
gelukkig geweest; reeds vroeg 
was zij in naauwe vriend
schapsbetrekking met de ko. 
ningin MARIA ANTOÏNEXXE ge
komen , en deze beide vors
tinnen vertrouwden elkander 
onderling haar wederkeerig 
hartzeer toe, want de ko
ningin voorzag de ongeluk, 
ken der Fransche omwente
ling , en ging diep onder dit 
vooruitzigt gebukt. Haar post 
van opperbewindhebster van 
het huis van MAIIIA ANTOI-
NETXK, bragt haar gestadig 
jn betrekking met het gehee
lehof, waarvan zij door hare 
schoonheid ep hare beval

ligheden het .sieraad was.-
Bij de eerste onlusten, die 
zich in Parijs openbaarden, 
Spoorde de koningin, die 
voor de veiligheid harer 
vriendin bezorgd was, haar 
aan , om naar JSngeland 
te vertrekken; maar de prin
ses van LAMBAUE stemde in 
deze treurige scheiding enkel 
na de grootste tegenkanting 
toe: sommigen zeggen, dat 
zij er enkel toe besloot, ioen 
zij het op handen zijnde ver
trek van den koning naar Va-
rennes vernomen had, ande
ren willen, dat zij van dit 
voornemen niets geweten heeft. 
Intusschen vertrok zij op den
zelfden dag, 20 Junij 179} 
naar JDieppe, ;van waar 4 
naar E;ngeldnë overstak; zij 
werd er met al den eerbied; 
aan het ongeluk en de schoon
heid verschuldigd, ontvangen' 
Zij had het geheele tijdva* 
der Fransche omwenteling »P 
dezen gastvrijen grond k«»nen 

doorbrengen; maar toen m 
vernomen had, datLoDE*1» 
XVI naar Parijs teru$e; 
voerd,,cn dat hij de consti
tutie aangenomen had» v 

dien oogenblik af, wik» •*•»' 
naar Frankrijk terugkecren' 

" i • i...„;»i ir ui

en 
ke 

de gevaren der k o n i n g 
,..w familie deelen. Zij wC 

de onafscheidbare gezellin van 
MARIA ANIOINEÏTE , en toen 
de koningin in hechtenis wou 
genomen, volgde zij haar i 
hare gevangenis des Tempe 



(13 "Augustus "1792.) Zij 
bragt er slechts eenige dagen 
in door. Den 19 Augustus 
uit den toren gerukt, en naar 
de gevangenis la Force ver
voerd , op den oögenblik, 
waarop men de moordtoo-
neelen voorbereidde, waarin 
de gemeente van Parijs be« 
sloten had, haar te betrek* 
ken, .en toen reeds het bloed 
met groote stroomen voor de 
deur der gevangenis vloeide, 
kondigde men War aan j dat 
zij naar PJbbaye zoude ver
voerd worden. Zij zeide, 
dat zij even zoo gaarne in 
deze < gevangenis wilde blij* 
ven als naar eène andere te 
gaan, maar een nationale 
garde, die haar bed naderde > 
zeide haar op eenen norschen 
toon, dat haar leven van ha
re gehoorzaamheid afhing» 
Er ontstond alstoen eene groo
te beweging' iti de gevange
nis ; maar • de kreten der ster* 
venden konden; nog niét ;toi 
in het verblijf der prinses 
doordringen. Deze beweging 
en Voor al de angst,. die, op 
aller aangëzigte'n té lezen was, 
boezemden .haar zulk eene 
verschrikking in , dat zij om 
eenige oogenblikken verzocht, 
om haren geest tot bedaren 
te brengen en zich aan te 
kleeden. Daarna den natio-
nalen - garde roepende, om 
haar den arm te geven, werd 
zij voor den bloedraad ge-
bragt, waarin HÉBERT ,LHÜ«.-
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HER en CHEPPT, in hunne 
municipale sjerp gekleed, zit
ting hadden, en waarbij zich 
de beulen bevonden, die de 
lianden , het aangezigt en de 
kleederen, met bloed ge-
verwd, met ongeduld op slagt-
offers wachtten. Bij het zien 
dezer verschrikkelijke verga
dering , en bij het gillen der 
pngelukkigen, die men geheel 
in de nabijheid ontzielde,. 
zeeg delprinses bewusteloos 
neder; zoodra zij weder tot 
bewustzijn ; was - gekomen , 
vroeg men haar naar haren 
naam en hare hoedanighe-' 
den, en of zij kennis badges 
dragen van de zarhenspannin-» 
gen van het hof voor den 10 
Augustus, Men deed haar 
verscheiden vragen betrekke
lijk de koningin. «Helaas! 
riep zij uit, ik heb niets te 
antwoorden; Wat vroeger of 
wat later, te sterven, is niij 
pnverschillig. Ik ben geheel 
bereid." ~ - » O , zeide de 
president, .zij • weigert te ant
woorden , naar PjLbbaye / " -U* 
Dit woord was het doodvon* 
nis der gevangenen van la 
Force, zoo als het woord 
naar la Force! het dood
vonnis der gevangenen : van 
Pjtbbaye was. Men sleurde 
de ongelukkige dadelijk naar 
buiten, en naauwelijks was 
zij den drempel over, of z|j 
ontving op het achterste van 
haar hoofd eenen sabelslag. 
Er verhieven zich verschel-
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den stemmen onder de me
nigte,- die genade! genade! 
riepen; maar een eerlooze 
soldaat velde haar met eenen 
knodslag neder. Haar lijk 
werd vervolgens het voorwerp 
der bloedigste beleedigingen, 
men scheidde er het hoofd 
afJ men opende haar den 
boezem, het hart werd haar 
mtgerukt, en aan eenenijze* 
ren haak gestoken. Dadelijk 
vormt zich een afschuwelijke 
optogt. Dit hoofd, aanheb 
Welk de dood nog al den na
druk niet beroofd had, wordt 
op eene lans geplaatst, en 
het bloedende hart wordt 
door de goten gesleept; een 
pijper en een tamboer, gaan 
de moordenaars vooruit die 
na verschiilende wijken van 
rarijs doorkruist te hebben 
voorbij het hotel van Tou. 
to*^ (thans da bank mn 
frankrijk), de woning der 
prmses vanLAMBAIM, |aan, 
den turn van het Palais. 
Mmjal omtrekken, en het ver. 
schrikkelijk zegeteeken naar 
oen Tempel, onder deoogen 
der koningin dragen, die de 
gedrogten met groote kreten 
T ^ P 6 » » o«» haar van dit 
afschuwelijk tponeel getuige 

Jn»aken. gehoon,zacht, S f ! 
ï j ^ e n d , vlekkeloos, deugd. 

v o r S 'm d e n s ^ o o t d e r 
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blinde, woede deed haar bloed 
stroomen, want zij had gee* 
ne vijanden, er kleefde ep 
haar geenepersoonlijke wraak j 
men martelde haar zonder 
haar te haten. Het was het 
hart van MARIA AffTOipiiJ, 
dat men wilde treffen, door 
dat van hare dierbaarste vrie^ 
din te doorboren. Het beste ) 
bewijs, van den eerbied, wel
ken men aan mevrouw DÏ 
LAMBAIAE toedroeg, is, dat 
zelfs diegene ', welke haar de
den vermoorden, in hunne 
libellen nimmer hare nage
dachtenis durfden lasteren. 
[Men heeft in 1826 te Pd' 
rijs een zeer belangrijk werk 
in het licht gegeven, vplvan 
tot dus verre onbekende bij
zonderheden; men heeft ge* 
zegd, dat zulks volgens eigen
handige aanteekeningen der 
prinses zelve is ontworpen! , 
maar de echtheid derzelve is 
'door aanzienlijke personen 
betwist. Wij willen ons be
palen met er enkel' den titel 
van op te geven: . Mêmdrt 
etc. {Verhandelingen betre* 
keiijk de koninklijkefamiïü 
"«» Frankrijk, gedurende 
de omwenteling, voor »e 

fierste maal in het licht ge
geven ^ volgens het dagboek 
de érieven -en de gesprek^ 
der prinses van LAmAltö > 
door eene aanzienlijke da* ) 
me.) ^_ Mevrouw CATHAB1' 
ÏÏA Hros , markgravin Go' 
WON Bg e ö I < i 0 s o t A R I —sa» 
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de vertrouwelijke dienst dezer 
ongelukkige prinses verbon
den, Parijs, 2 dl.n] 

LAMBÈCIÜS (PETRUS) , een 
beroemd Duitsche boeken-
kennér, in 1628 te Hamburg 
geboren, maakte zulke snel
le vorderingen in de letter
kunde, dat hij in den ouder
dom van 19 jaren, geleerde 
Aanmerkingen op ATJI.U-< 
GEIXUS in het licht gaf; Rei
zen in verschillende gewesten 
van Europa verspreidden zij
nen naam en vermeerderden 
zijne kundigheden. In Ham
burg teruggekeerd, werd hij 
in 1652 tot,hoogleeraar dér 
geschiedenis, en in 1664 tot 
rector van net collegie be
noemd. Twee jaren later 
trad hij in den echt met eene 
rijke, maar oude, gierige en 
hoofdige vrouw. Daar hij 
met deze furie niet langer 
kon leven, begaf hij zich 
naar Home,' alwaar hij open
lijk de Gatholijke Godsdienst 
omhelsde. Daar bereidden 
Paus AIEXANDER VII en de 
koningin CHRISTINA voor hem 
een gelukkig lot. Ligtelijk 
vergat hij zijn vaderland, al
waar, de nijd, na zijne stu
diën en zijne werken gehe
keld te hebben, hem beschul
digd had van een ketter, en 
zelfs een godloochenaar te 
zijn. Hij werd vervolgens 
bibliothekaris, raad en ge
schiedschrijver des keizers, 

en overleed in dien post té 
Weenen, in 1680. De wer
ken, die zijner gedachtenis 
tot eer verstrekken,« zijn: 
l.ö- Origines Hamburgensis 
ab anno808adannumJ29ê, 
2 dl.« in 4.to, 1652 en 1661, 
2 dl.» in fol. 1706 en 1710, 
een werk vol geleerde aantee-
keningen. — lp Animaa\ 
versiones ad Codini O n ' -
gines. Co?istantinopolitan[as , 
zeer geleerd , Parijs, 1655 , 
in fol. — 3.° Gommmiario-
rum. de bibliotKecd ccssarea 
vindobamtisi libri VIII, 
1664,-8 dl.» in 12.«v>, Dit 
is eene geleerde catalogus der 
handschriften van de biblio^ 
theek des keizers. Men moet 
bij dit •.•'wérk de bijlage van 
DA'Niëi, DE NESSEI voegen, 
1690, 2 dl.» in fol. — 4.9 
Prodromus historiw litem* 
rice, et Iter Gettense, een 
nagelaten werk, in 1710 v 
door JOAWNES AIBERTÜS F A -
BRICIÜS, in 1710 in 't licht 
gegeven, i 

- LAMBERT ( FRAHCISCÜS ) > 
een franciskaner monnik van 
Avignon, zijne geboorteplaats 
in 1487 , verliet zijn kloos
ter in 1522, om het Luthe-» 
ranismus te prediken, en 
vooral om eene vrouw te heb
ben. LÏJXHER maakte hem 
tot zijnen apostel in Zwit
serland en in Duitschland i 
en verschafte hem den post 
van eersten hopgleeraar te 
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Maipurg, Hij overleed al
daar aan de pest in 1530, 
na in het licht te hebben ge
geven: l.otwee Geschriften, 
het eene om zijne afvallig
heid te regtvaardigen, en het 
andere om zijne orde in min
achting te brengen, 1523, 
m 8.va Het eerste is her
drukt , met verscheiden zij
ner brieven en godgeleerde 
onderwerpen, in de Jmoe-
nitates tilteraria van SEL-
HORN. — 2.° Commentariën 
op den heiligen LUCAS , op 
het huwelijk, op het hoog
lied, op de kleine profeten, 
en op het boek der openba
ring , in 8.vo. eene Verhan
deling, bevattende verschei
dene godgeleerde discussiën, i 
onder den vrij juisten titel 
van^Fatrago in 8.vo D e Z e 
alvallige monnik verborg zich 
langen tijd onder den naam 
van JÖANNES SERRANUS. Zij
ne schriften, zijn even zoo 
oriverstaanbaar door zijne over
g ing , als ledig van. reden. 
L«iJ was de tijdgenoot van 
den al te bferuchten ZWIN-
6Hüs, met-wien hij over 
verschillende leerstellige pun
ten(verscheidene conferentiën 

^IAMBERT (ANNA THERESIA 

^ m t » e
d

r ° c H t ^ ™? «enen W H e r > M verloor ha

ren vader' toen^zij drie jaren 
oud was. Hare moeder ging 
een tweede huwelijk aan, 
met den gedienstigen en gees-
tigen BACHAUMONT, die uit 
pligtbesef en uit vermaak den 
gelukkigen aanleg ,* dien hij 
in zijne schoondochter ont
dekte, ontwikkelde. Dit be
minnelijke kind gewende zich 
toenmaals reeds, om kleine 
uittreksels harer leesoefenin-
gen te maken. Op deze wij
ze vormde zij langzamerhand 
eënen letterkundigen schat, 
geschikt om hare uitspannin
gen te veraangenamen, en 
om haar in hare wederwaar
digheden te vertroosten. Wa 
den dood van haren echtge
noot , HENDRIK IAMBKKI > 
markgraaf van Saint-rBris, 

! met wien zij in 1666 in den 
\ echt was getreden, en dien 
i Zij in 1688 verloor, werd zij ? 

in langdurige en wreede pro
cessen gewikkeld, waarin het, 
om hare geheele fortuin te 
doen was. Zij voerde en bragt 
dezelve met al de bekwaam* 
heid eener persoon ten einde* 
die geene andere begWfdhejd 
zou gehad hebben. Eindelijk 
vrij, en1 meesteres van een 
aanzienlijk vermpgen> dat zij > 
als ware liet, overwonnen had> 
i'igtte zij te parijs een huis 
op, waarin het tot eer ver-, 
strekte Yan ontvangen te wor- ^ 
den : het was, op een H&n ' 
getal uitzonderingen na, het 
eenige, dat van de besffl*1* 
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telijke ziekte dés spels niét 
aangestoken was, en waarin 
men zich begaf, om opeene 
verstandige wijze met elkan
der te. spreken. Ook lieten 
de ligtzinnige lieden niet na, 
om, wanneer de gelegenheid 
zich daartoe aanbood, zich 
schampere uitdrukkingen te
gen het huis van mevrouw 
DE LAMBEUX te veroorloven, 
die zeer gevoelig ten opzigte 
van de( gesprekken en gevoe
lens van het publiek, som
tijds vreesde van te veel aan 
haren smaak te offeren. De
ze beroemde dame overleed 
in 1733. Haar Zeven is in 
2 dl,n, in I8.1110', 1813, en 
hare gezamenlijke werken in 
2 dl,»», in 12.»io inhetlicht 
gegeven; de voornaamste zijn: 
1.° Zes J.vis etc. {De Raad
gevingen eener moeder aan 
haren zoon en eener moeder 
aan hare dochter), 1727, 
in 12.«w>,i.3.e uitg.« Dit zijn 
geene dorre... lessen, Waarin 
hét moederlijke gezag kenne
lijk is; het' zijn lessen én 
voorschriften', door eene vrien
din gegeven, en die uit het 
hart voortvloeijen., Het is 
een beminnelijke, wijsgeer, 
dié den weg, langs welken 
hij zijne leerlingen wil doen 
wandelen, met rozen bestrooit, 
die zich minder tot de beur-
zelachtige beschrijvingen dèr 
deugden bepaalt, dan om 
dezelve inteprenten, door der-

XIV. Dm. 

zelver bevalligheden teleeren 
kennen. Alles, wat zij voor
schrijft, draagt den stempel 
eener edele en kiesche ziel* 
die zonder tooi en zonder 
inspanning de hoedanigheden 
bezit, welke zij i« anderen 
vordert. Men gevoelt alom 
deze warmte des harten,die 
alleen de waarde bepaalt van 
de voortbrengselen des gees-
tes. — 2,°, NouvelUs etc. 
{Nieuwe overwegingen over 
de vrouwen, of Boyewria-
tuurkunde der Zie/de); de
zelve zijn vol verbeeldings
kracht, schranderheid en be
valligheid. -— 3.° Traite etc. 
{Verhandelingoverdevriend-
schap)'. De geestige schrijf
ster schildert de voordeden, 
bevalligheden, vriendschaps-
pligten, met even zoo vele 
waarheid ah kieschheid. •— 
4.o Traite etc. {Verhande
ling over den ouderdom), 
niet minder op prijs gesteld, 
dan die der vriendschap. —> 
5.o La Femme ermite {De 
Klui%enaarster), een kleine 
buitengemeen, aandoenlijke 
Boman. — 6.° Morceaux etc. 
{Losse stukken over de «e-1 

deleer of de letterkunde). 
Alom straalt, dezelfde geest, 
dezelfde smaak, dezelfde scha
kering door; somtijds doch 
zeldzaam, stoot men pp ge-
zochtheden. De berken 
{OJEuvres) van mevrouwXAM-
BERT zijn gezamenlijk uitge-
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geven , ï 748 , 2 cïL» ifl 12.nw 
en 1813, 2 dl> 18.«"> 

LAMBEKT (JOZEF) »zoon van 
eerien rentmeester, werd te 
Parijs in 1654 geboren, aan-

-Vaardde den doctoralen hoed 
. van. S&rbonne, en verkreeg 

de priorij van Palaiseau, bij 
Parijs. Be kerk van St. 
André-des-Arcs, zijne pa
rochie, weergalmde langen 
tijd van zijne zachte en wel
sprekende stem. Hij had het 
geluk Tan verscheiden Cal
vinisten en verharde zondaren 
te bekeeren. Hij hield zoo 
wel te Parijs als te Amiens, 
conferentiën, die gedrukt 
zijn». Zijne liefdadigheid mag 
met den naam van helden
moed bestempeld worden: de 
armen verloren in hem den 
teedersten der vaders, den 
wijsten trooster, en den edel-
moedigsten beschermer j toen 
de dood hem den 31 Januarij 
1722 wegmaaide. Het was 
op verzoek» van dezen heiligen 
man, dat de Sorbonne eene 
vérklaring uitvaardigde, waar
bij de thesis dergenen, die 
zich - in dezelve titularissen 
van verscheiden beneficien 
hadden genoemd, van geener-
Ici waarde werden verklaard. 
Men heeft van hem; 1 „o VAn-
•nèe etc. (£Tet Evangelische 
Jaar of Homiliën), 7 dl.» 
ml2.*»o Zijne welsprekend
heid is waarlijk Christelijk, 
eenvoudig, zacht en treffend. 

Al déze wei-ken dragen den» 
zelfden stempel, en men kan 
dezelve niet genoeg aanbeve
len , aan diegene, welke door 
hunnen staat verpligt zij», 
om het volk te onderwijzen. 
Indien de stijl derzelve on
gekunsteld is , móet men daar
bij in aanmerking nemen, 
dat hij voor landbewoners 
schreef, en geenszins voor 
hovelingen. — 2.° Conferen
tiën, 2 dl.n in'12.w°,onder 
den titel van Ferhandeling 
over het kerkelijke Zeven.— 
3.°^ Epitres etc. (Ejnsïels 
en Evangeliën vanhetJaarp 
met overwegingen, 1 d.1 in 
12.mo. flit Werk is in 1831 
in 2 dl." herdrukt, en elk 
deelbevat2boekdl.ainl2.'n,, 

— 4.o Les o'rdinaUöns etc. 
(De verordeningen der Ma
tigen) , in 12.«M> — 5.° La 
maniere etc. (De wijw otn 

de armen behoorlijk te <>n' 
der wijzen), in 12 .m0 •> lB 

1831 herdrukt. — 6.° Mi** 
toires etc. {Uitgezochte gt* 
schiedénissen van het Otido 
en Nieuwe Testament), ,n 

12.mo; eene voor de gelooft-
onderwijzers zeer nuttige ver
zameling. -•- 7.° Ze Chre' 
tien etc. (De in de geheim6* 
der godsdienst, en de waar" 
heden der aedeleer onder' 
rigte Christen). — 8." /«"' 
structions covrtes et few 
lieres, ook in het Nedei" 
duitsch vertaald , onder «<* 
titel van Gemeenzame Pre' 
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hen op al de Zondagen, en 
„op de voornaamste Feestda
gen van het Jaar, 's Bosch, 
1831, 2 dl.n, in 12,mo; 
deze onderrigtingen voor de 
Zon- én voornaamste Feest
dagen des jaars, zijn tedien-

, ste der armen en voorna
melijk der buitenlieden. —• 
9.° Instructions etc. (On-

.derrigtingen over het Sym-
bolum des geloofs) , 2 dl.» 

.'m.l'2.»a, in 1831, in 3 dl.» 
in 12.1»? herdrukt ;— over 
de goddelijke Geboden, en 
die der Kerk, 2 dl.» in 

, 12.iuo — io.o Deux lettres 
etc. {Twee Brieven over de 
meerderheid van benefieten), 
.tegen den abtBoiiEAU. [De 
Ami de la Beligion' geeft 
een zeer gunstig verslag van 
deze werken, welke hij, blz. 
68 en 283 , den herders en 

.geloovigen zeer aanbeveelt]. 

, LAMBERT (CIAÜDIUS FRAN-
CISCÜS) , een vruchtbare en 

. werkzame Compilator, te 
, Dole geboren , verkreeg de 
„pastorij van Saineau in het 
diocees xanBouanen, waar
van ,hij later afstand deed. 
Hij kwam te Parijs, stelde 
zich aldaar te dienste der 
boekverkoopers, voor welke 
hij onderscheiden werken 
compileerde, die hem wei
nig kostten, en die niet waar
dig waren, wat zij hem kost
ten, Be voornaamste zijn : 

I ' 2 

l.o Ze Nouveau etc. {Be 
nieuwe TELEMACHUS of ge
denkschriften en lotgevallen 
van den graaf *** en van% 
zijnen, zoon), .,3 dl.» in 12."10 

— 2.°Za Nouvelle etc. (fle 
nieuwe MARIANNE) , 3 dl,*1 

in 12.»» —• 3.o Mémoires 
, etc. (Gedenkschriften en lot
gevallen eener aanzienlijke 
vrouw), 3 dl.» juj.l2.wo _ 
Men ziet, dat hij in d^ze 

'.verschillende romans heeft 
getracht te doen zien, dat" 

.Hij naar goede voorbeelden 
werkte; maar zulks schijnt 
enkel in den titel, en het 
is aan dien titel, dat zij der-
zelver geheelen opgang te dan-
i ken hebben. Van verbeel
dingskracht en sierlijkheid 
zijn dezelye geheel en al ont
bloot. —, 4.0 Vlnfortunèe 
etc. (Be ongelukkige Sicilië, 
aansclie vrouw), in 12.»° —•' 
5.° Becueil etc. Verzame
ling van wadi'nemingen o-
ver alle volken der wereld),' 
4 dl.» in 12.mo _ 64° Be
cueil etc. Verzameling van 
belangrijke waarnemingen 
over de zeden, gebruiken ,• 
hunsten en wetenschappen 
der verschillende volken van 
Azië, Afrika en Amerika), 
Parijs, 1749, 4 dl,»in 12.»° 
— 7.° Btistoire etc. (dlge-
meene, burgerlijke, natuur
kundige, staatkundige en 
godsdienstige geschiedenis, 
mmr alle volken der wereld), 

http://juj.l2.wo
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1750, 1 4 dl;« in 12.^° Hij 
"heeft in dit werk al datgene 
vereenigd, wat men in de 
vverschillende reisbeschrijvin-
'gen verspreid vindt; maar 
Tiet ontbreekt hem aan haauw-
Iceurighèid in de daadzaken, 
ten raan héva'lligheid in den 
verhaaltrant, — 8.° Sistoi-
re etc. (Letterkundige ge
schiedenis van LoDEWiJK 
JOK.') , , 3'dl.a.in 4.fa»i die. 
*hem eene jaarwedde verwierf t 
dezelve '"is slechts eene on-
vérduwelijke en slecht ge
schrevene compilatie derwze-
moriè'nvm NICEROÏT, der 
lofreden van onderscheidene 
geleerde genootschappen, der 
beoordeelingen van dagblad
schrijvers. De schrijver heeft 
er eene voorrede voor ge
plaatst over de vorderingen 
van elke wetenschap onder 
'het tieroemde bestuur van 
liODEWUK den Groole; maar 
deze van denkbeelden ont-
bloote voorrede, is enkel met 
hoogdravende volzinnen op
gevuld. Dit werk is in het 
Hoogduitsch vertaald, Kop-
penhagen., 1759, 3 dl.» in 
8.vo _ . ft.* Histoire etc. 
{Geschiedenis van HENDRIK 
II.), 2 dl.» in 12.WO — io.° 
Bibliotlihque etc '{Natuur
kundige bibliotheek), 7 dl;« 
m 12.«»o — H.o Memoires 
e*°' {Gedenkschriften van 
r^SCARILLj) j i n 12.M0 ) 

een^slcchte roman, enz. Hij 
overleed te Parijs in 1765. 

De zucht om te «ompilerén 
van den abt LAVEERT is we-' 

- zenlijk aanstekelijk geworden.̂  
' Die ondoordringbare wolk van 
allerlei brochures, en die." 
min of meer encyclopedische 

"romans, welke de wereld o-
verstroomen, zijn een uit
werksel, dier ziekte. 

LAMBEKT (JOANNES HKIT-
DRIK) , een wiskunstenaar, 
in 1728 te Mulhausen, in 
den Mms geboren', overleed 
te Berlijn aan eene uitte-
ring, den 25 September 1777, 
[De zoon zijnde van eenen ar
men, kleermaker, dié met 
eene talrijke familie bekt 
was-,- kon hij in den beginne 
zijnen smaak voor de studie 
niet voldoen ; hij begaf zich 
echter naar eene kosteloozö 
school, alwaar men hem «e 
grondbeginselen der Latijn-
sche en Fransche talen on
derwees: het overige leerde 
hij alleen uït zijne boeken; 
en «ijn aanleg tot het aanlee-
reri van wetenschappen was 
zoo groot, dat het hem ge
lukte, om het Grieksch,het 
Latijn, het Engelsen, het 
Hoogduitsch-,' de natuur-, 
werktuig- en sterrekunde, 
de godgeleerdheid, de wijs
begeerte, de welsprekendheid 
en zelfs de dichtkunde te 
leeren kennen.] Zijn geest 
bezat iets z'onderlings en ooi-

spronkelijks. Op eenen f' 
keren tijd aan den kfWK 
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van Piyxssen voorgesteld, en. 
door dezen vorst ondervraagd 
zijnde, wat hij in het vak 
van wetenschap, sterrekun-
de , geschiedenis, of einde
lijk in eentg ander deel nou 
kunnen ondernemen r. ant
woordde hij zJtlles.. Ofschoon 
dit antwoord tegen hemt in
nam , verschoonde hem ech
ter de; vorst,.ongetwijfeld om 
de ïigtzi'nnigheid enverwtónd-
heid' der eeuw, tégen welke 
de jonge lieden zich niet dan 
moeijehjk kunnen verdedigen, 
en onthaalde 'hem op eene 
yrïendelijke wijze; hij werd 
pensionaris der akademié vair 
Berlijn, en raad bij het de
partement der gebouwen, 
pïij begon met onderwijzer 
te zijn der klein-tfonett. van 
den graaf PETRUS DE SAUS , 
te Chur, en vergezelde in 
die hoedanigheid zijne lcwee-
keü'ngen op hunne reizen door 
Ifoatschland, Italië en-
Frankrijk, alwaar lüj" jfrM-
lEiKBEitl leerde tennen, die 
feem. den koning van Pruïs-
èew aanbeval..] LAMBERT had 
éene bijzondere voorliefde 
Voor nieuwe en buitengewone 
zaken » en omhelsde dezelve 
met die geestdrift,,welke zoo 
nabij aan de dwaling grenst.. 
Be gewaande wachter van 
Venim is eene dier ontdek
kingen der eeuw, in welke 
hij zich zeer oefende. Jïij 
verzekerde r dat die wachter, 

, op.eene^duidfclijïe w |zede»: 
1. JFünij 1777 verschijnen' 
zonde, en vele sterrekundigen* 
wachtten' denzelven met eene-
oplettendheid en'eengeduldy 
dié het vertrouwenbewijzen ,.„ 
waarin de Bërlijner kunstge~ 
noot bij hen stond;. Behalve** 
de stukken^, welke hij voor 
de Memariën van Berlijn >3, 
Babel én Munchen leverde; tr 
heeft men van hem een aantal* 
andere werken; de voornaam
ste zijn: 1 'S> Vergëzigtkundè, 
Zurich y, 17.58: —*2> Ver* 
liandélingx over de.voomtdaun--
sfe: èigenscA'apjpèn vén' dew 
weg des lichts, ' s Graven*-

: Rage, 1759. — 3.a Photo*-
metrie öf 'McMmeetkwnde,,. 
Augsbmrgl 1765. — 4.Ö* 
ferhandeling oven da weg--
strepen der Kometen, J(ugs-* 
burg,; 1761V. — &&Wïs*>: 
kundige siukjès,, enz_. -De-.-
Keer i>E~ M E R M , lid der: 

' jfekademie van Berlijn, heeft? 
Het Wereldstelsel door•JïJiMH-
BERT, in 1773 in. het licht' 
gegeven; de tweede uitgave* 
is in tl8&, in 8^° in het 
Kcht verschenen.. JBez«ster~. 
rekundige, maakt van a lde-
zigtbare, sterren,, (met uit-*-
zondering van die van den 
melkweg),. een- enkel en. zelf
de stelsel,, dezelve wentelen, 
zich. alle in massa, met on--
ze zon, rondom een duister 
Kgchaam, van eene gedrog— 
telijke grootte* etf hetwelk 

• • 3 - .' " 
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men tégl, ziet in Qrion te 
bevinden, alwaar, sedert lang 
een bleek, schijnsel Vordt 
waargenomen .,,. hetwelk on-
getivijfeld het genoemde lig-
cjiaant, het middelpunt van 
het geheele stelsel, is. De 
melkweg Handelt van zijnen 
kant op dezelfde wijze, en 
bWijst dezelfde hulde aan 
zijn duister ligchaam. Maar 
die groote stelsels zijn enkel 
kleine deelen van een ander 
stelsel; en de melkweg is 
slechts een toëbehooren van 
eenen anderen melkweg, een 
klein rad van een werktuig, 
uit honderd andere raderen 
zamengesteld enz, Verschei
den aanmerkingen over dit 
stelsel kan men tvinden in 
het Jfoiim. histor, ei lifter. 
15 MeL17S,6 ,blz, 97. ; 

'vt IAMBEIIÏ (BEKNARDPS) , 
een religieus van dé orde van 
<3en H. BóMiNicts, te Sa-
ïernes, in Provenee, m 1738 
geboren, legde zijne.geloften 
af in het klooster van den 
ïf. MAXIMINUS , waarvan toen
maals al de religieuzen, uit 
hoofde van Jansenismus, in 
interdict stonden; hij nam 
den geest en de grondbegin
selen van het gesticht aan, 
en verdedigde in openbare 
thesis de leer van hetzelve: 
later hoogleeraar van het 
klooster van Limoges gewor
den zijnde, onderwees hij 
dezelve in zijne lessen. Eene 

thesis t welke hij er den .t'4' 
Augustus 1765 deed verde
digen j werd den 19 Ifebrarij 
1766 op ^en Index geplaatst. 
Hij volgde dezelfde gedrag?-' 
lijn te GrenoMe, alwaar hij, 
ook de godgeleerdheid onder-, 
wees. De heer p£ MONTA-
ZEX, aartsbisschop vanJ#o«> 
riep hem derwaarts, nam hem 
in zijnen raad, en benoemde 
hem tot zijnen theologank 
Hij verliet niettemin.dien prei 
laat om zich te Parijs te 
komen vestigen. Zijne grond
beginselen waren al te strij
dig met die van den heer 
DÉ BEATJMOirT, dan dat hij 
hem aldaar gaarne zoude dul
den. Benige bisschqppen kwa
men échter te- zijne gunste 

tusschenbeide, en beloofden 
dat hij niets 'anders dan te
gen de wijsgeeren en de on-
geïopvigen zoude schrijven; 
op deze voorwaarde t dié hij 
ongetwijfeld gedurende het 
leven van den standvastige» 
en godvruchtigen bisschop 
hield, werd het hem toege* 
staan, om zich in een kloos
ter der hoofdstad te begeven. 
Hij is de schrijver van ver
scheiden werken, waarvan 
de geheele naamlijst voor dit 
bestek veel te wijdloopigz°u" 
de zijn, wij willen ons tot 
de opgave van enkele van de 
voornaamste derzelve bepalen: 
1.° JSecueil etc. {Vernam?" 
Ung van teksten over de *'«" 
termediaire komst van 
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bestrijdt, die, Waarin hij den 
religieuzen staat Verdedigt, 
enz» Al deze schriften doen 
betreuren, indien het geoor
loofd i s , zich van deze uit
drukking te bedienen , dat 
pater LAMBEBI het onkruid 
met het goede zaad heeft uit
gestrooid* Gaarne zou men 
•wenschen, hem niet te be
hoeven te verwijten, van*ou-» 
de dwalingen te hebben doen 
herleven, en nieuwe dwaluir-
gen te hebben verdedigd; 
tan in eerbied te'.kort te zijn. 
geschoten, omtrent geestelij
ken, die in waardigheid ge
steld waren, zoodra zij met 
hem in gevoelen verschilden; 
van zijne pen in gal; gedoopt 
te hebben,. wanneer hij te
gen zijne vijanden schreef i 
en eindelijk van zich met de 

I ongerijmde verdediging der 
dwaasheden van het 'secou~ 
rismus te hebben belast, 
hetwelk hij r ofschoon het
zelve dóór dé redelijkste» der-
genen» met welke hij ge-
meene zaak maakte, veracht 
en verworpen werd» hard-
nekkiglijk heeft verdedigd. 
Hij was voor het overige een 
religieus, die zeer aan zijne 
orde gehecht was, en zelfs, 
na van; dezelve afgetrokken 
te zijn, de pligten derzelve 
waarnam. 

SUS CMRISTVS. aan den uit-
. gever der verhandeling vatt 

den bisschop van Lescar (B% 
WoÊ) >• over den .toekomsti-
gen staat der kerk, onder" 
•worpen).—2." Mémoire etc, 
{Verhandeling over'het ont
werp , om de religieuze ge* 
nootschappen te vernietigen), 
'••— 3.° jivis etc, {Raadge
vingen aan de geloovigen, 
of Grondbeginselen tér re-* 
gélihg hunner gevoelens en 
huns gedrags in i de tegen-', 
woordige omstandigheden), 
.enz. enz. LAMBÉRÏ "overleed 

v te Parijs den 27 ÏPebruarij 
1813. Hij bezat vele kunde 
en was zeer ervaren in de god
geleerdheid. Indien er onder; 
zijne werken gevonden wor
den , die eene berispelljke leer 
bevatten, en onder deze moet 
men niet alleen diegene tel
len, welke hij ten voordeele 
der partij heeft vervaardigd, 
aan welke hij zich vérbon
den had, én in welke hij 
eönenmisdadigen tegenstand» 
tegen de besluiten van het 
hoofd der kerk tracht te regt-
vaardigen, maar oök d i é , 
waarin hij de dwalingen van 
het millenarismus (stelsel van 
het duizendjarig rijk) ver
nieuwt, zijn er ook andere, 
waamn het doel loffelijk is; 
zoo aV diegene, in welke 
hij met alle gestrengheid het 
Ongeloof Navolgt, die, waar
in hij de ctostitutioneie kerk 

* LAMBERTI (LODEWIJK) , een 
Italiaansche beoefenaar der 

4 '.. . 



336 LAJfc 
Grïekschè taal, in 1758 te 

, Règgio in Lombardij'è ge
boren. Hij werd te Modena 
tot advokaat bevorderd, doch 
verliet weldra de pleitzaal, 
Om zich aan de letterkunde 
toe te/wijden. Hij werd eerst 
secretaris van den nuntius van 
Bologna, begaf zich vervol
gens naar Bome, alwaar hij 
de vriendschap won van den 
geleerden oudheidkundigen 
Viscoifïi, die hem ingang 
gaf in het huis van BORGHESE. 
LAMBERTI beschreef, onder het 
opzigt van zijnen beschermer, 
de oudheden en schoone stand
beelden der villa van dien 
naam. In het begin derFran- j | 
sche omwenteling begaf hij | 
zich ; naar Beggip, en van f 
daar, tijdens den inval van 
BONAPARTE, in 1796, naar 
Milane, In de maand Maart 
des volgenden jaars, had de 
daarstelling der Cisalpisphe 
republiek plaats, welke door 
een zoogenaamd nationaal 
congres werd voorafgegaan, 
in welke IUMBERTI de ver
nietiging des adels en aller 
monarchale zinnebeelden 
deed bepalen; hij verzette 
zich tegen de invoering der 
veelwijverij, door COMPAGNO-
NI voorgesteld. Hij was lid 
van den grooten wetgevenden 
raad, en later lid . van het 
uitvoerend bewind. De over
winningen van SUWAKOW in 
Italië (1778 en 1799)nood-
zaakten LAMBERTI , om Mi' 

lane te verlaten: hij kwW 
aldaar terug na den slag vaj 
Marengo, door BoifAPARU 
gewonnen, die na zijne tel 
rugkomst uit Egypte eerste 
consul was geworden. LAM* 
BERT1, tot lid van het Itali» 
aansch instituut benoemd, da; 
men omtrent dien tijd oprigti 
t e , betuigde zijne erkentenif 
door eene ode tot lof van den 
overwinnaar. Hij verkreeg 
kort daarna den leerstoel der 
schoone letteren aan de uirir 
versitejt van Bréra, en den 
post van directeur der bibli
otheek van: denzèlfden naam, 
die hij verrijkte met eene reeks 
van uitgaven der 15e eeuw, 
zoo als d ie , der AMES , va» 
CöMiiro van LA GKüsc&enu 
Hij werd versierd met de orde» 
teekens van het legioen vatf 
eer en van de ijzeren kroon; 
en in 1810 te Parijs %é*>r 
men, om aan keizer KAPOK-
Off, zijne prachtuitgave vaii 
HOMERUS, door den beroem-
den BODONI gedrukt, aan te 
bieden, ontving hij de som 
van 30,000 francs tot beloo
ning. Te Milane terugge
keerd , overleed hij aldaar den 
i December 1813. Menheeft 
van hem in het Italiaansch: 
1.° Gedichten, Parma, Bo-
»o*r, 1796, inl8.m°—2." 
Sculture del palazzo dellet 
villa Borghese, enz.Home, 
J796, 2 dl.» in 8.ró —3.° 
Ode aan JVAPOIEWY bij gele
genheid van hit- nationale 
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feest van 1803 (met dip vari 
S^VIOM en Moira gedrukt, 
en bij dezelfde gelegenheid in 
het licht gegeven). ~ 4.° 
Verhandeling wet'de schoQ-
ne letteren, Milane, 1803, 
— 5.° Ode aan NAPOLEON 
(bij zijne kröoning als koning 
van Italië), Milane, 1808. 
-^~ 6.° ALEXANBER in Ar-
ftiotië, kantate, ibid. in fol. 
'7;." Gedichten van Grieksche 
schrijvers, te vreten,: de ge
zangen van RÜFTEUS, de OE-
DIPUS van SopHöciis, en de 
lofzang aan CEREsdoor HO
MERUS , in Italiaansche VerT 
zen vertaald, Brescia, 1808, 
in 8;VO —- 8.° Adnteekenin-
g'en gevoegd bij die van pater 
MoMBEim, over de Itali
aansche taalé (Zie de Clas
sici Italiani, in 1809). — 
9.0 De HOMERUS in het 
Griéksch; met verbeteringen 
en veranderingen, Parma, 
BODONI, 1810, gr. in fol. 
Dit is de schoonste uitgave 
van dien groeten dichter, 
welke'bekend is. Dezelve 
heeft, volgens het verslag, 
dat de heer BOISSONNADE er 
van geleverd heeft, den lof 
van het Fransche instituut 
verdiend. — 10.° Osserva-
zione sopra ALCÜNE lezioni 
della Iliade tfOMEROiMi-
lane 1813 , in 8.v° 

LAaiBERüftjs (ffeiligè), in 
640 geboren, bisschop van 

I 5 

Maastricht, zijne geboorte
plaats , volgde in 670, op 
THEÖDORETUS , zijnen mees
ter ; en werd na den dood 
van CHILDERIC I I , koning 
van Austrasië, door den bar
baar EBROÏN, die zeven jaren 
later stierf, van zijnen zetel 
verdreven. LAMBERTUS, die 
de vlugt had genomen naar 
het klooster van Stavelo, 
werd door. PIPYJN: van Ileris-
tal, in 681 op zijhen zetel 
hersteld.' hij hekeerde een 
aantal ongeloovigen van\7'oa?r 
andrië, verzachtte hunne baiv 
baarschhéid, en: werd in 709, 
(volgens de JB.ollandisten y 
en in 696 óf 697 volgens 
anderen) door Pobo, om de 
vrijmoedigheid met >velkehij 
PIPTN van Heristal berispte , 
die een ergerlijk leven leid
de met ixPAis, vermoord. 
DODO was een bloedverwant 
dezer bijzit. Anderen schrij-
ven zijnen dood aan eene 
verschillende oorzaak toe; 
zij beweren dat, nadat twee 
neven van den bisschop, twee 
broeders van DODO vermoord 
hadden, deze zich door dien 
moord over eene misdaad 
wreekte, waaraan LAMBERTUS 
niet te min vreemd was. Zijn 
mar teldo od had te Luik plaats, 
dat toenmaals slechts nog een 
dorpje was, en dat door deze 
gebeurtenis eene aanzienlijke 
stad werd, daar de godsvrucht 
der geloovigen veel volk der-

" . . i 
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waarts lokte. De heilige Hü* 
BBRTüs was zijn opvolger. De 
Mblibthèque • historiqué de 
France. I. deel N.o 8746 — 
8760 geeft 14 levensbeschrij
vingen van dien prelaat op, 

— Er zijn twee andere Hei
ligen van dien naam geweest, 
de eene aartsbisschop van Ly-
on, in" 668 overleden ; de an
dere bisschop van Vence in 
1114 gestorven, 

IIASIBERXDS, keizer en ko
ning van Italië, was de zoon 
Van GBIDO , hertog Tan Spo-
lelo, dien hij in 894 opvolg
de j na in 892 deel aan liet 
bestuur te hebben bekomen. 
Hij had tot mededingers BE-
ïtÉtffiARiüs en ARNÜIPHÜS; 
maar hij veroverde op hen 
Müane en een gedeelte van 
Zoitib«,fdij'è;\iii eindigdedoor 
zich met BERENGARIÜS te ver
staan, en overleed aan de 
gevolgen van eenen val van 
liet paard, welken hij in 898 
óp de jagt deed. Deze vorst 
gaf de schoonste hoop, diè 
hij ongetwijfeld zou verwezen
lijkt hebben, indien hij lan
ger had mogen leven. 

1077. Deze iroriijk is tot het 
jaar 1050 slechts eene ge
brekkige korte schets, maar 
van 1050 tot in 1077 is het 
eene behoorlijk•* uitgebreide 
geschiedenis van JDuitschland, 
Dit gedenkstuk der oudheid 
werd te jffase/inl669,met 
dat van KOENRAAD LEICHÏÏ-
KA.V, in fol. gedrukt, en in 
het eerste deel der schijven 
van Duitsohland, door Pis-
TORIÜS opgenomen* Een mon
nik uit jErfuri, heefteree» 
vervolg van geleverd tot het 
jaar 1472 ; maar dezelve 
wordt weinig geacht, Bit 
vervolg wordt ook in <k 
Verzameling van P.EST0RWS 

aangetroffen. 

IiAMBERTlis van AscJmf-
fetiburg of Schauenburg, een 
beroemde benediktijner uit de 
abdij van Eirchfelden, in 
1058, ondernam de reis naar 
Jeruxalem, In JSuropatG" 
ruggekeerd, schreef hij eene 
Kronijk van ADAW tot in 

• XATIIBERTÜS , bisschop va» 
rftr-ee/it, te Guines geboreni, 

f onderscheidde zich, terwijl 
hij hog kanonik van Bijbel 
was, zoo zeer door zijnepre-
dikgave, dat- de Artesiërs, 
die hunöe kerk van die van 
ICamérijk wilden scheiden, 
met welke zij sedert 500 ja
ren verbonden was, her» i" 
1112 tot. hunnen bisschop 
verkozen. URBANDS II be
vestigde deze verkiezing, en 

wijdde den nieuwen-bisschop 
te Rome, ondanks de tegen
kantingen der Kamerijkefs. 
LAMBKRÏÜS was bij eenige 
kerkvergaderingen tegenwoor-
«Jiï, en overleed in 1115. 

,, J"J werd in zijne hoofdkeri 
II begraven, en men gaf hem 
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e'en grafschrift, waaruit.men 
ziet, » dat de heilige Maagd: 
aant LAMBERIÜS verschenen 
was, en hem eene waskaars 
had gegeven, die de kracht 
bezat om van het heilige vuur 
[êene zekere pestachtigc ziek
te toenmaals in Frankrijk 
zeer heersehénde], te gene-
zien.". Men heeft in ie Mis-
cellanëa van B-Uuziüs , eene 
Fersameling van handves
ten èn brieven betrekkelijk 
het bisdom jttrècht, en die 
aan LAMBERXUS wordt toe
geschreven. ;, 

LAMBERTUS /bijgenaamd de 
stamelaar, uit hoofde van 
d<? moeijehjkheid zijner uit
spraak., overleed in 1177,op 
zijne terrugreize van Rome, 
wenvaarts, RUDOLF, bisschop 
van Zwik hem had gezonden. 
Hij was het , die de bagynen 
in de Nederlanden invoerde | 
welker gestichten zich in die 
gewesten zeer "verspreidden,. 
tot groot nut der godsdienst 
en der maatschappij, daar 
dezelve aan eene menigte doch
ters de middelen verschaffen 
om deugdzaam te leven', zon
der haar van de vrijheid te 
berooven, om in de wereld 
terug te keeren. Verscheiden 
schrijvers kennen de instel
ling der bagijnen aan de hei
lige BEGGA toe ; men kan de 
reden dezer toekenning vin
den in de Diplomat. Belgica 
van FOPPENS, 2edeel blz. 948. 

* LAMBESC ( K A R E L ËÜGE-

' Sluis van Zbtharihgên ? her
tog van JSlboeuf, prins van), 
den 25 September 1751 ge
boren, was de zoon van een 
der prinsen uit liet huis Van 
Zotharingen, de bloedver
want van MARIA ÜNToijraTTB ,: 

voor welke vorstin hij steeds 
eene bijzondere toegenegen
heid aan den dag legde. Hij 
was, nog zeer jong zijnde , 
in Fraïische dienst getreden, 

I en door bemiddeling zijner 
beschermster verkrèeg'bij den' 
gewigtigen post van gtööt-
schildknaap. , Hij' was bevel
voerend eigenaar, van' "hét 
koninklijk-Duitschè regiment 
én had eenen grpoteri invloed 
aan het hof. Reeds bij het 
eerste begin der Fransché 
omwenteling, toonde hij zich 
de hevigste vijand dèrzeïvé. 
De wending, welke de za
ken namen, nppdzaakte het 
bestuur, om ür'Juïij 1789, 
bij Parijs, eene legerplaats op 
te rigten. De prins van LAM-
BESC werd in dezelve geplaatst, 
en toen Op den 12 dier 
maand , oproerige groepen op 
het plein van LODEWIJK XV 
waren gekomen, werd de 
prins van LAMBESC belast, 
om dezelve te verstrooijen. 
Aan het hoofd van zijn re
giment trok hij over den Pont-
Tournant, en kwam ren
nende in de Ttdlerïèri. De 
overige corps ondersteunden 
hem niet; men zag zelfs de 
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Fransche gardeszich met het 
yoïk vereehigen, den weg 
zelfs inet stoelen belemme
ren , de soldaten des prinses, 
trotseren, terwijl deze met 
eene hagelbui van steenen 
begroet werden. Genood
zaakt , om den * aftogt te kie
zen, doch zorider veel ge
vaar, begaf hij zich naarde 
legerplaats; de zegepraal der 
volkspartij 'op den 14 Julij 
had ten gevolge dat hij in 
staat van beschuldiging werd 
gesteld. Hij werd voor de 
nationale vergadering beschul
digd en aangeklaagd, als • 
hoofd der anti-revolution-
naire zamenzwering. Voorde 
regtbank het CAaielet ge
voerd, als hebbende tegen 
de natie gehandeld, werd hij 
door zijne regters vrijgespro
ken. ; Voor het overige ver- | 
nieed de prins de gevolgen 
dier zaak, door de vlugt 
naar JDuitschlanU te nemen, 
wervvaarts zijn leger hem in 
1792 volgde, om in het le
ger der prinsen, broeders 
van XODEWIJK XVI, te die
nen. De prins van LAMBESC 
viel met de Pruissen in 'Cham-
2>«gne. Nadat zij het Fran
sche grondgebied hadden ont
ruimd , nam hij in Oostenrijk 
dienst, en verkreeg er de ran
gen van generaal-mnjoor en 
van luitenant veldmaarschalk. 
Men meent dat deze prins 
ook de veldto,oten van den 
% « en van Italië tejren de 

R Franschen mede gemaakt 
heeft, maar hij voerde geen 
opperbevel in dezelve.. Hij 
trad in 1803 in den echt, 
met de gravin ANNA. DE 6BT-
TJER, weduwe van den'graaf 
POXOKI en ging in 1812 een 
tweede huwelijk aan, met de 
gravin weduwe van COIIORK-
DO. Bij de restauratie inl8l4, 
kwam hij in Frankrijk terug, 
Totpair verheven, was hij naar 
Weemn teruggekeerd, al
waar zijne hoedanigheid van 
prins van d en bloede „ hem B* 
de aartshertogen, den eersten 
rang toewees. Hij overleed 
den 8 December 1826, gee-
ne erfgenamen nalatende. « 
hem is de mannelijke tak 
van het huis Yan Zotha* 
ringen uitgestorven, 

LAMBIN (DIONTSIÜS)* e e n 

geleerde Franschman, te i/öM-
treuü-sur-mer, in Pictti'dij^ 
in 1516 geboren. Hij reisde in 
Italië, met den kardinaal»K 
TOÜRNON , en verkreegdoorzij" 
nen invloed den post van hoof 
leeraar in de Grieksche taal» 
bij het koninklijk collegie Y»n 

Parijs. Hij bekleedde denzel-
ven tot aan zijnen dood, ver
oorzaakt in 1572, door het 
verlies van zijnen vriend BA-
MUS, dieindemoordtooneele» 
van den Bart/ioiometis-»^ 
het leven verloor. Men heelt 
van hem verscheiden werken, 
in welke men eene 'uitgebreid6 

doch dikwerf verdrietige Se" 



leerdhieid aantreft. De zórg, 
die hem bezielde, om met 
de angstvalligste naauwkeu-
righeid de verschillende les
sen aan te voeren, verveelde 
vele geleerden , en deed het 
woord lambiner (talmen) ont
staan.' LAMBIN heeft Com-
mentariè'n op LUCRETIUS ge
leverd, 1563, in 4 . t ° ; o p 
CICERO, 1585, 2 dl.«; op 
PIAUIÜS, 1588, en op Ho-
RATIÜS , 1605 , alle drie in 
fol. Zijn werk op HORAXIÜS. 
is toegejuicht; maar hij is 
minder gelukkig geweest, in 
de verbeteringen welke hij 
aan de wérken van den La-
tijnschen redenaar heeft ge
maakt. Hij verandert naar 
willekeur den tekst van C I 
CERO , zoftder door de oude 
handschriften daartoe bereg-
tigd te zijn. Hij neemt de 
woorden weg uit de uitga
ven, welke zich in de han
den van iedereen bevinden, 
•om nieuwe in derzelver plaats 
te stellen, die hij enkel'uit 
zijne eigenzinnige verbeel
dingskracht geput heeft. Tel
kenswanneer hij er deze woor
den bijvoegt: Invitis et re~ 
ugnantibus libris omnibus, 
an men verzekeren, dat hij 

zich bedriegt. 

* LAMBINEI (PETRUS), een 
kenner van oude boeken en 
handschriften, achtereenvol
gend Jesuit, Premonstraten-
zer, en wereldlijk Priester, 

werd in 1742, te Tournes \ 
een dorp bij Mézières (Fr. 
Departement yirdennes) ge
boren. Hij, volbragt zijne 
studiën bij de Jesuiten, en, 
trad in den ouderdom van 15 
jaren, te Pont-a-Mousson in 
hunne maatschappij; hij bleef 
in dezelve tot op de vernie
tiging dier orde.- Aan. de 
wereld teruggegeven, bragt 
hij eenige jaren in dezelve 
door, waarna hij zich in de 
abdij van JLavaldieu, van de 
Premonstratenzer orde. aan
bood, om zich aan den regel 
derzelve te onderwerpen; 
zijne proefjaren ging hij in 
de abdij van f^illers-Cotte-
rets doorbrengen. Hij vér
liet dit gesticht en het reli-
gieuse gewaad, zoo. niet niet 
de uitdrukkelijke toestemming 
zijner oversten, dan toch ten 
minste Zonder dat zij ér zich 
tegen verzetten, en begaf zich 
naar Brussel, alwaar hij zich 
niet de opvoeding der beide 
zonen van den Hertog van 
fjroquetnbourg belastte. Na 
dezelve ten einde te hebben 
gebragt, wendde hij zich naar 
Rome, om eene secularisatie-
breve te erlangen, die hem, 
op de toestemming van den 
abt van Premonstrateit ver
leend werd. De abt LAMBINEX 
had zich steeds met de schoo-
ne letteren en voornamelijk 
met de bibliographische na-
sporingen, bezig gehouden. 
Hij had een aantal bibliothe-
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ten bezocht, en .reizen on
dernomen , om zijne kennissen 
in dat. gedeelte der letterkun
de uittebreiden. Hij gAf ver
scheiden werken in het licht, 
waarvan de titels volgen: 1.° 
JE loge etc* [Lofrede der kei' 
zeriii MARIA TITERESIA) , 
Brussel. — 2.» Table ete. 
(Beredeneerd register der in 
den Esprit des Journeaux, 
van J772 tot J784 ingeslo~ 
ten vervatte onderwerpen), 
Parijs en Luik, zonder jaar
tal, 4 d l» , in 12,mo — 3.o 
Nolice etc. (Beredeneerd uit
treksel van eenige hand-* 
schriften , betrekkelijk de ge*, 
schiedenis van België, en 
die in de, openbare hiblio-*-
tfieek van Berne gevonden 
.worden), in het .5/» dl. 2.c 

afd. der Memoriën van de 
akademie van Brussel, blz. 
252 — 263. De abt LAM-
BIJÏEÏ ontwierp dit uittreksel 
met behulp van den Heer 
WttHEtair, bibliothekaris van 
Berne; dezelve werd den 12 
Öctoher 1780, in de akademie 
van Brussel voorgelezen. — 
4.° Récherches etc. (Ge
schied* en letterkundige na-
sparingen over den oorsprong 
der boekdrukkunst, voorna* 
melijk over derxelver eerste 
gestichten in de ,15.<* eeuw 
in België), Brussel, 1798, 
» 8.vo, te Para's, in 1810, 
onder dezen titel herdrukt: 
Origine etc. (Oorsprong der 
boekdrukkunst, volgens de 

geloofwaardige beivtjaen, 
liet gevoelen, van den Beer 
DAUNOU en dut van den 
Meer PRAëT), H .dl,n, in 
8.™ J)e eerste uitgave werd 
hcviglijk gehekeld, door den 
Heer DE LA SERNA-SANTAK-
»ER, Dictionnairebiblipgra' 
phique, der 15.c eeuw, l.edl, 
blz. 3Sj8 — 389.—5.°i?f-
marqufis etc. (BMiogwpIf-
sche en eritiscjie aanmerkt' 
gen op eene.Zatijnschevit* 
gave der Navolging van/' 
C. door MEAVZÈE , Kd dev 
Fransche akademie), 'l?8o 
(en op verscheidene andere 
uitgaven van hetaelfdebo™) 
geplaatst in het Journal des 
Curés van 25 en 27 Augu*-
tus 1809, N/>8 117 en U* 
Tegen dit werk plaatste f , 
Heer GENCE in hetzeltde ; 
Journal, een stuk getiteld: 
Dèfense etc. (Verdedigd f 
van de Latijnsche uitga1"0 

der Navolging, door BEAV-
ZÈE in het licht gegevcnh 
Hij bewijst er in, dat de f 
waande uitgave van BEABZ&> 
door . LAJIBINEX , aangew«d> 
geene andereis, dan .die va» 
VALART, met het titelblad 
der uitgave van den aceufa 
wiens voorzien (zie GER^i' 
He abt LAMBOTT heeft ƒ* 
verslag van de uitgave ^ 
Navolging , door pater DBS-
BIUONS in het licht geg»vJ» ? 
herzien en vermeerderd. "'J 
•heeft zelf eene stereotype °'v 
gave van dat beroemde «c5,i 
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geleverd, en tevens deel ge
nomen aan de geschillen, om
trent deszelfs schrijver ont
staan, welke hij, tegen het 
gevoelen van den heer GEN-
C E , beweert A KESIPIS te 
zijn. De worsteling, welke 
hij te dien opzigte, met be
roemde tegenstrevers te voe
ren had , ondermijnde, zegt 
men, zijne gezondheid. Hij. 
werd dóór eene beroerte ge
troffen, en overleed den 10 
December 1013. Het insti
tuut heeft aan zijne kunde 
lof toegezwaaid , en geleer
den hebben hem onder het 
getal gerangschikt, dergenen, 
welke zich ten opzigte van 
de bibliographie verdienste
lijk hebben gemaakt. ' 

* LAMBKECHTS (KAREL J O 
ZEF MATTHEBS) , senateur, te 
St. 'Tririjen, in het Belgi
sche gedeelte der provincie 
Limburg , in 1753 geboren, 
maakte uitmuntende studiën 
aan de universiteit van Leu
ven; in 1788, werd hem 
door JOZEF I I , keizer van 
Duitschland, den last opge
dragen , om verschillende hoo-
gescholen van dat land te 
onderzoeken. Hij waste/'Fee-
nen bij de lessen eener normaal-
school tegenwoordig, door 
dien vorst in de hoop opgerigt 
van goede hoogleeraars te 
vormen. Tijdens den opstand 
der Belgen tegen het Oosten-
rijksche bestuur, van ver

kleefdheid aan hétwelke men 
LAMBRECHTS verdacht .hield, 
zag hij zich genoodzaakt, om 
zijn vaderland te verlaten. Na 
den afloop dier omwenteling 
en de herstelling vanhetOos-
tenrijksehe gezag, keerde LAM
BRECHXS naar Brussel terug, 
en oefende er de regtsgeleertU 
heid uit. Hij was tot lid van 
den grooten raad van MeoAe-
len verkozen , toen de Fran-
sche troepen de keizerlijken 
uit België verdreven. Toen 
omtrent dien tijd zijn vader-> 
land door de Fransche re
publiek werd overmeesterd, 
voegde hij zich dadelijk aan 
xle zijde der overwinnaars, 
en verkreeg de. eerste admi-
nistrative posten. Na den 
18 frucditor, werd hij naar 
Parijs beroepen, om MER-
HN van Douai, in het mi
nisterie van justicie te ver
vangen (4 September 1797). 
Op zijne beurt door CASIBA-
CERES vervangen (Julij 1799) 
keerde hij naar zijn vaderland 
terug, alwaar hij president 
werd van het dep.* der JOyle. 
Na den 18 Brumaire, be-
noemde het consulair bestuur 
hem tot senateur. In plaats 
van zich door de erkentenis 
te doen kluisteren , bragt hij 
in die vergadering denkbeel
den van onafhankelijkheid en 
tegenkanting, die hem deden 
opmerken; hij verklaarde zich 
vooral tegen de overheerin-
gen van BONAPARTE , en was 
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een der drie'leden van den" 
. senaat, die hunne stemmen 

aan de oprigling van den kei
zerlijken troon weigerden. Ge
durende de dertien jaren, .wel
ke hij in deze vergadering 
.zitting had, behoorde hij al
tijd tot de minderheid. Hij 
was het , die in 1814 de be
ruchte consider'anten ,der ver-
vallingsacte tegen BONAPAR
TE uitgesproken, ontwierp, 
hij was ook lid der commissie, 
die aan. LODEWIJK XVIII de 
constitutionele acte voorstel
de , welke die vorst weiger
de aantenemen. Hij behoor
de niet tot het getal der se-
nateurs, die toenmaals in de 
kamer der pairs kwamen; hij 
ontving van het koninklijke 
bestuur slechts brieven van j 
groote naturalisatie. Gedu- ' 
rende de, honderd dagen, 
stemde hij tegen de consti
tutionele acte, en legde geen 
eed van getrouwheid aan BO
NAPARTE af. Twee/departe
menten benoemden hem in 
1819 tot afgevaardigde (de 
departementen der Seine-In-
férieure en van Bas-Jthin): 
de slechte staat zijner gezond
heid stond hem niet toe, om 
dikwijls in de kamer te ver
schijnen ; intusschen sprak hij 
dikwijls in dezelve, vooral in 
de zaak van GRÉGOIRE, die 
als onwaardige werd verjaagd, 
en ten opzigte van de uitzon
deringswetten, welke de om
standigheden toenmaals nood* 

zaakten ~ om voor te,stellen, 
om te toonen, dat hij tot de 
oppositie van de uiterste lin
kerzijde behoorde; voor het 
overige stemde hij ten allen 
tijde tegen alle ontwerpen 
van het ministerie. LAH-
BRECHXS is te Parijs, den k 
Augustus 1823 overleden; hij 
had den titel van graaf en 
den rarig van commandeur 
van het legioen van eer ont
vangen. Onder zijne testa-
mentaire beschikkingen merkt 
men op een legaat van 12000 
franken, ter qprigting van oen 
gesticht, uitsluitend ter on
dersteuning van blitide pro
testanten bestemd, ieneene 
som van 2000 franken, be
stemd voor het beste werhy 
ten voordeele van de vrij
heid der eerediensten, en 
andere geschenken in den
zelfden geest. Indien het, 
zoo als de heer MAHIJI «egt, 
waar is, dat LAMBRECHIS 
steeds der Catholijke gods
dienst bleef toegedaan, ^ 
welke hij geboren* was, IS 

het moeijelijk. de eerstgenoem
de beschikking te verklaren, 
en wat het tweede legaat be-
treft, zoo weigerde de m»' 
nister van bihnenlandsche zf 
ken, aan de akademie «e 

magtiging, om hetzelve te 
aanvaarden: zijn erfgenaam 
(de heer KAREL D'OÜTREP01^ 
heeft de maatschappij vtt>i 

Christelijke zedeleer, he" 
last, om over dit onderweg 
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een<? prijsyraag uit-te vaardi
gen , en het is de heer AtEX-
ANDER YINET, 3ie in 1826 
den prijs heeft behaald. Men 
heeft van LAMBKECHIS: 1.° 
Principes etc. (Staatkundi
ge grondbeginselen) , 1 8 1 5 , 
in 8.vo en 2.° Mèjlexions 
etc. (Overwegingen bij ge
legenheid van hei werk van 
den abt D3E FRAYSSINÖUS, 
getiteld: Over de ware 
grondbeginselen der Galli-
"kaansche kerk), Parijs, 
1816, in 8.vo 'Hij heeft ook 
eenige bijzonderheden over 
zijn leven geschreven, na zij
nen dood in het licht geger-
ven ónder den titel van ]\fo-
'tice etc. [Aanleekening, ge-
-vqnden in dé papieren van 
den graaf LAMBHECBTS) , 
Parijs, 1823, in 8.vo 

* LAMBRUSCHIM (JOATÏNES 
BAFTISTA) , bisschop van Or-
vietOf den 28 Octöber 1755 
te Sestri-di-Levante, in het 
diocees van Jirugnato gebo
ren, omhelsde, na zijne stu
diën bij de Jesuiten van <?e-
•nua volbragt te hebben, den 
geestelijken staat. Tot hoog
leeraar der godgeleerdheid in 
het seminarie dier stad be
noemd, bewees hij de groot
ste diensten aan de jongelin
gen , die zijne cursus volgden, 
door hun de middelen aan de 
-hand te geven, om zich te
gen de gevaarlijke nieuwig-

XIV, DEEI, 

heden te wapenen, welke on-
voorzigtige théologanten toen
maals verspreidden. Tijdens 
de omwenteling van 'Genua 
(1797), werd LAAÏBRÜSCHINI 
met verscheiden andere aan
zienlijke personen, in hech
tenis genomen: in het kasteel 
van Savona opgesloten, ver
kreeg hij eerst, na verloop 
van eenigeh tijd, en op voor
waarde van niet naar Genua. 

• terug,te keeren, de vrijheid 
'weder. Ondanks. deze voor
waarde, keerde hij echter) 
toen de bondgenooteh eenig 
voordeel op de Franschett- be
haalden, naar die stad terug'; 
maar verpligt, om andermaal 
'de vlugt* te nemen, begaf hij 
zich naar Rome, alwaar de 
paus hem op de eervolste wij
ze onthaalde, hem to tb is^ 
schop van Azoth inpartibüs, 
daarna tot Apostolisch Ad
ministrator van het diocees 
'tan Orvieto, en eindelijk in 
'in 1807 tot bisschop van dieii 
stoel benoemde. Dé rampen 
"der tijden gedoogden niet, 
dat hij langen "tijd onder zij
ne diocesanen verkeerde: daar 
hij den eed, welken het Fran-
sche bestuur van hem vor-̂ -
derde, niet had willen af
leggen, werd hij eerst naar 
Turtn , daarna naar Bourg, 
en eindelijk naar BeUeyx&-
bannen, alwaar hij verbleef 
tot op den oogehblik, dat 
Europa den vrede veroverd 

K 
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h H .j, door ,den krggsmaa te 
doen -tallen,, die de verove
ring aller rijken gedroomd 
ihad. ïfa. op zijne doorreize 
te Rome den paus begroet te 
jh.éhbe'n., haastte LASIBRUSCH> 
m zich,, om zich naar Or-
vieto te begeven,•, alwaar hij 
er zich geheel en al aan toe
wijdde, pin in zijn djocees 
de godsdienst weder te doen 
Woeije», en de onheilen door 
den -vreemden inval veroor
zaakt, te herstellen. Hij rigt-
te verscheiden nuttige gestich-
ten, op: door zijne zórg werd 
er een gebouw voor de Chris
telijke broeders tot stand ge-
bragt; zoo als er zich ook in 
korten tijd, onder zijne be
scherming tien kloosters ver-* 
hieven. Het was te midden 
dezer werkzaamheden., dat 
hij door eene beroerte werd 
'getroffen, die hein den 24 
November 182,7 in het graf 
sleepte,- Men heeft aan de-
zt?n deugd^amen; prelaat ver-
scheiiea werken te danken, 
onder andere'n: l f° Theolo-^ 
[gica dogpala, Genua, 3;788, 
in 4,to, welke in drie en der
tig artikels de geheele leer
stellige godgeleerdheid bevat. 
— 2,° eene Beknopte god
geleerdheid over de genade, 
in het Latijn, Genua, 1789, 
in 8.vo— 3.6 eene Ferhan-
delingen J804 in de aka-
demie der Caiholijke gods
dienst, van welke hij een 
der eerste leden was, voor-

gedragen. ••—. 4,° Geesielp 
/te gids, ten gehruike va% 
het diocees van Orvieto, 
•Rome, 1823 in 12."10 . 

. LAMECH , uit het geslacht 
van KAÏN, zoon van MATHÜ-
SALA , vader van JABEI, vaii 
JÜBAX van TÜBAIKAÏF enwi) | 
NOÜMA , is hekend in de schriff 
door de veelwijverij, ^aar-
van men hem vpor-den eei> 
.sten grondlegger houdt. ÏÏ§ 

.huwde ABA en SEWA. 'Op ' 
eenen zekeren/tijd",,-wide 
LAMECH tot zijne vrouwen; | 
» Hoprt mij, vrouwend 
LAMJECHI Ik heb een' in»11 ; 
.verslagen, om mijne vronen, • 
en eenen jongeling, om mjjne 
kneuzing. Men zal zevenvou- i 
dig wraak nemen over den 
moordenaar KAÏN » en pvef 
LAMECH, zeventigmaalzeven
malen^' : — (Genesis 'IY >**. ? 
— 24).' Deze woorden »e- \ 
vatten een, endoerdripg^ ! 
duister; men heeft. dezelve 
jiiet dan door gissingen W" 
jien Verklaren , omdat ,^ 
jnet <al de bijzonderhedenM \ 
zaken, 'die' in, de eerste tij*. , 
den, der wereld voorviele"» 
niet 'genoegzaam bekend lS' 
Jlet schijnt echter, dat es» 
«gedeelte dezer ui.tdr«k*,n| 
JCAÏN betreft, die men me f1 

jdoor LAMECH gedood te ̂ n > : 
en wiens moordenaar WW i 
voudig^ moest gestraft wor
den , zoo als zulks in het 4-, 
hoofddeel van Genesis 8eie% 
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wordt. Hetgène, wat toen 
in het algemeen kan beslui
ten , is dat JLAMECH een op
vliegend man was, wiens 
onbezonnen toorn door God 
gestraft i s , en dat de 
Goddelijke regtvaardigheid, 
door eene toenemende ge
strengheid , de straf van den 
manslag verzwaarde, naarma
te dat deze gruwelijke bar-
baarschheid onder de kinde
ren der menscheh toenam. 
Dom GAIMEI en de vervol
ger van BÜW.EX hebben zich 
beijverd, om. dezen tekst der 
H» Schtift op te helderen» 

" eh de 'tooeijelijkheden, wél-r 
kè dezejve heeft doen ont
staan, pptelossen. 

* LAMECH, zoon van MAXHU-
SAHKM , ën vader van Noé', 
die hem in den ouderdom 
van 182 jaren gehoren werd. 
Na .dé, geboorte van zijnen 
zoon, leefde hij nog 575ja-
Jterij zoodat zijn geheelé leef
tijd 75-7 jaren beloopt. Hij 
overleed het1 vijfde jaar vóór 
den zondvloed, in 1342 vóór 
J . C. . . 

LAMST* — Zie DELAHEÏ. 

LAMÉTRIE. ~- ZieMJÉiRïE. 

• LAMI (dom FRANCISCUS), 
te Montreau, een dorp in 
het diocees van Chartres, 
in 1636, va» adellijke ou-

- K 

defs geboren, voerde in den 
-beginne de,wapens» die hij 
liet varen, om in de congre
gatie van den H. MAÜRUS te 
gaan. Hij legde er in 1659 
zijne geloften af, en overleed 
te Saint-Denis, in 1*111, Hij 
werd buitengemeen betreurd 
zoowel om zijnen verlichten 
geest, als om de goedheid 
•van zijn hart , de opfegtheid 
zijner inhorst, en de zuiver
heid zijner zeden. De wer
ken, met welke hij het. pu
bliek .verrijkt heeft, dragen 
den stempel dier versehillen^ 
de hoedanigheden. De voor
naamste zijn: 1.° eene ge
achte verhandeling De la con-. 
natssance etc. [Over, de zelf
kennis), 6- dl.1* in 12.^»o, 
waarvan de volledigste uit
gave, die van 1700 is. Die 
van IBBADIE , over hetzelfde 
onderwerp, schijnt dieper ge
dacht te zijn. — 2.? Mouvel 
etc, (ffieuw omvergeworpen 
dtheismus), in 12.™° tegen 
SPINOSA: een vrij zwak Werk, 
en waarin de schrijver aan 
zijne redeneringen de schitte
rende zegepraal niet verze
kert, welke de ongerijmdhe
den van SPEÏOSA zeer gemak
kelijk maaTcten. — 3.° Vln-
crédule efo. (De ongeloovige 
door de rede tot de gods
dienst ternggebragt >, of Ge
sprek over de overeenkomst 
der rede en hel'geloof), Pa
rijs , 1710, in i2;nw>, een 

2 
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zeer - geacht en, niet zeer 'be
kend werk. •—• 4.9 De la con-r 
naissance etc. (Over de ken
nis en de hef de Gods), in 
12.tao; na.'den dood des 
schrijvers in het licht ver^ 

> schenen. —• 5.w Lettres etc 
(ïprijsgeerige brieven over 
verschillende onderwerpen), 
indSjmo — GS Lettres etc. 
(^Godgeleerde en redekundi
ge brieven)i, in Ï2.»»P __ 7.0 

•Les gémissemens etc. {De 
verzuchtingen der aiel onder 
de dwingelandij des Mg-
•chaams)-, enz. enz, 

LAMipEiwrAjiDus), priester 
van het Oratorium, Xe Mans 
in 1645, uit eene aanzienlijke 
familie geboren, onderwees 
de humaniora., en de wijs* 
begeerte in de verschillende 
collegiën zijner congregatie, 
sa. in alle met den meesten 
roem. Zijn ijver voor de ge
voelens van DESCARTES, jpeg 

. de voorstanders jan ARISÏO-
.ÏELES tegen hem in het har
nas. Hij onderging verdrie-* 
telijkheden te Saumur en te 
Angers^ alwaar hij achter
eenvolgend de Wijsbegeerte 
onderwees; men bragt het zoo 
ver, dat men een' lettre de 
cachet tegen hem vraagde en 
verkreeg. De kundige orato-
rist werd van zijnen leerstoel 
beroofd,, en naar Grenoble 
verbannen. Be kardinaal I E 
kAMüs, bisschop dier stad, 
verbond hem aan zich in het 

•bestuur -van zijn diocees, m 
-vertrouwde hem den post van 
hoogïeeraar der godgeleerd
heid in zijn seminarie toe, 
LAMI paarde de IL Schrift 
met de godgeleerdheid, en 
van dien tijd af maakte hij 
de bouwstoffen der werken 
gereed,.- welke hij over dat 
onderwerp heeft in het licht 
gegeven. Datgene, hetffell 
•het meeste gerucht heeft ge
maakt is zijnen Concorde etc. 
{ Overeenstemming der eva»* 
gelisten), in hetwelke hij drie 
gevoelens blootlegde, die hem 
in .langdurige geschillen ver
wikkelden» In de eerste plaat» 
beweerde'hij er. kt, dat de 
H. JOANNES deJDooper, twee
malen was gevangen geno
men, de eerste maal op Jast 
der priesters en Farizeê'rs; e» 
de tweede maal op dien van 
H E R O D E S . . . . Ten tweede,» , 
beweerde hij, dat Jv & ^ 
het, laatste avondmaal, «et 
paaschlam niet a t , en dat 
het ware paaschlam aan '•ƒ 
kruis werd .gehecht, terwijl de 
Joden het zinnebeeldige offer" 
d e n . . . . . Ten derde, ^ 
waren de beide MARIA'S e" 
de zondaresse, volgens1 he» 
dezelfde persone, waarin hij 
gelijk schijnt gehad te hê>»en 

(Zie MAGDAIENA.) Bviï^l , 

TASSE, D A M ë i , PlEDJflrI)' > 
randden deze gevoelens tf* 
veel vuur aan, vooral dat ran 
het Paaschlam, h e t w e l k 



£ £ 14$ 

het' Evangelisch verhaal niét 
scheen óvereehtekome». j£~ 
pud te facto Pascha cum 
diseipzdis meis*: Pater LA-MI 
was een zeer achtenswaardig 
Hian, een vriend; der afzon
dering, eenvoudig en-zedig;-
zijne zeden waren- zuiver en* 

estreng. • Hg sprak over al-
èrlèi onderwerpen met zeer 
vele geraakkelijkheid. < Het 
gebied der letteren verloor 
hem in-1715. Er bestaai van 
hem-: 1'.° Elémens- etc, 
{^Grondbeginselen den meet -
en wiskunde) r2 dl.», in 12.i>"> 
Hij ontwierp dit werk, op' 
eene 'reis,, die hij te voet deed 
van Gfi'enolih naar Parijs^ 
•— 2.° Traite etc. {Verlian-*-
deling over de vergeaigthun-
de), 1:700,- in §.w __ ,3.0 
Traite iele: {Venlmrideling 
over het evenwigt), 1687 , 
in, 12j*"> — 4.o '' Traite ëtc. 
(Verhandeling over de groot
heid i% het algemeen\,. in 
•12.M0 Aï deze verschillende 
verhandelingen genoten in den 
tijd een gunstig onthaal; maar 
tegenwoordig- worden dezelve 
in het geheel" niet meer ge
bruikt. — 5ro<jExlret*em etc* 
{Gesprekken over de weten-
schappen en over de wijze 
om te studeren), 1706, in 
12 .?»*<>; deze gesprekken be
vatten een leerzaam geheel, 
welks beoefening zeer nuttig 
zou zijn voor jongelingen, 
wijs genoeg, om zich te wil 
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len onderwijzen, alvorens Kun
ne pen in het wild en zonden 
grondregels te doen ^werken». 
De schrijver- geeft hun zeer 
oordeelkundige- raadgevingen 
tegen den eigenwaan',, en de 
overhaasting, die hunhetspoor 
bgster maken en schildert'op. 
éene uitmuntende wijze- de
geleer-den onzer eeuw (zie 
SPIZEEIUS). — 6.0 JDémon-
stration etcc, {Betoog der 
heiligheid en- waarheid van 
de Christelijkeaedelee?^, 5» 
dl.ninl2.n">, 1706 — 1716. 
— 7.° Introductiónelc. .{In
leiding tot de- Hf, „Schrift)*, 
volgens- de - Apparatus Bi~ 
Blicus van-BörjEft, in>4.t0:< 
de Latijnsche uitgave-is in 8.v<* 
Dit boek beantwoord* aan* 
zijnens titelden door hetzelve' 
vooraf te leaen,, wint men» 
veel in de , beoefening- der-
gewijde boeken.. — 8j>- JDe> 
Tabernaculo foederis, *de< 
sancta civitale Jerusalern et' 
de i'emplo cjais > in fol., een 
geleerd werk.. — 9.9 Mar~ 
monia sive concondia evan-. 
gelicayLyon,, 1699, 2 dl.» 
in 4<.t0,.hierover hebben wij 
hoven reeds-gesproken, enz. 
De stijl van dezen-schrijver 
is vrij sierlijk en ongedwon
gen, maar hij is niet altijd 
zuiver. , 

, LAMI (JOAWNES) , godgeleer
de van den hertog van,jrW-
kane, hctuglceraar der kerke-
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lijke "geschiedenis, inde uni
versiteit, van Florence*in die 
stad den 6 Januattj 1770 
overleden, heeft zich hekend 
gemaakt door een aantal La-
tijnsche, werken , onder ande
ren door de Uitspanningen 
fS^geJe^d&ni Florence, 
1.737V2.dl.nin8.vo,endoor 
het Ware geloof der Chris
tenen , aangaande het geheim 
fr allerheiligste Drieëen-
hW, m a hoeken verdeeld, 
Morence> 1737, j n 4 t t 0 

!»AHIA , de naam eener be
roemde Romeinsche familie, 
uit welke Mum LAMiisproot,-
die _in HORAXIÜS geprezen 

SS: rEr is e e n **e™ 
<®*mnUwxi8 'geweest, die, 
wjl hn de partij van CICBRO 
tegen Piso m e t al te veel vuur 

werd*. Hij ^erd houwmees-
wr, ,efina den dood van 
^ " i p r ' t 0 r ' Men meent, 
dat%het is ,dienPU MuS 

fetAv^A«nXcBEno,onder 
het getal der mannen plaatst, 
de dood gewaand zijn,, maar 
öie ontwaakt werden, .door 
W V 0 U / T a n d e Q brandstapel, 
^ d omhenteverteïen 
Sf ' T-'^ ! 'C '52. Maar 
J vcrgehjken, met .dien, 

Men W 0 Se sF°k e n wor«it 
u<31ï °P die gebeurtc* 

nissen zien, ibidr t Decemb* 
1791^ bladz, 492. 

LAMIA, een berucht on-
tuchtig vrouwspersoon» de 
dochter van eenen Athener, 
werd van fluitspeelster, de 
minnares van PTOIËJIEÜS I* 
koning van Egypte, #ijwerd 
gevangen genomen inden zee
slag, \yelkenD&MEÏRTOS Po-
iTolwpsTUSjop .dien vorst bij 
het eiland Cyprfis won, De 
overwinnaar ., beminde jkaar; 
evenzeer als de overwonnene ,< 
ofschoon zij reeds vrij ver, in, 
jaren gevorderd was, • De 
Atheners en Thebaners rigtteft 
te harer eer, even als voor 
alle beruchte verleidsters der, 
goede zeden; eenen tempel 
op, onder den naam «van „V̂  
KUS JLAMIA. Zie.LA'is» 

.* LAMIOT (JLOMWIJK MA
RIA), in 1775 in het diocees 
v&n.Jtreckt geboren,; begaf 
zich in 1787, in dé congre
gatie van den II. JCAZAKÜS; 
en vertrok in 1789, met de 
heeren GIET en Vmé, M® 
de, missiën; hij was alstoert 
nog maar diaken. Tejfacao 
tot priester gewijd ,• begaf hij 
zich naar CWow, vervolgen* 
naar Pekin, alwaar hij, n» 
den dood van den heer BAitf» 
hij het Sineesch bestuur tolk 
voor de Europesche talen 
werd. Tegelijkertijd bestuurde 
hij aldaar een seminarie va» 
jonge Sinezen, en onderwees 

file:///yelken
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de ilviskünde. Nadat de heer 
CtET, zijn ambtsbroeder te 
ffo-Nöti , alwaar hij predikte , 
was gevangen genomen , sloeg 
iften oöfc de handen aan LA-
MIOT ', onder voorwendsel „'dat' 
hij betrekkingen met hem 
onderhield. Naar IfóU-Pè 
vervoerd, om hem met dien 
geestelijke te vergelijken, werd 
hij bijherhaling geslagen', om 
hem tot dé bekentenis zijne* 
betrekkingen te brengen. Dé 
regtbank deed uitspraak,'dat 
het niet bewezen 'was, dat1 

LAMIÖT " met deii heer- CLÈÏ 
iti betrekking stond,' maar 
dat men hem naar Miropd 
behoorde terug fe zenden. 
De heef CLET werd den 1? 
Februarij 1820 * in zijne ge
vangenis gewurgd {zie Fjtmi 
de la Èeligim, 26 HX N.P 
624), na uit de handen van 
LAMIOT, die hef middel had 
gevonden, om in zijne gevan
genis door -te dringen y de H. 
Communie te hebben ontvan
gen. LA3HOÏ werd naar Gan-
ion vervoerd, alwdar hij in 
de maand April 1820' aan^ 
kwam, en begaf zidh kort 
daarna naai* Macao, alwaar 
hij den 5 Jtinij 1831 overle
den is. Hij had in die sttad 
een collegie "of seminarie voor 
jonge Sinezên opgerigt, en 
hij heeft de missie met ten 
minste vijftien priesters ver-
-meerderd. Hij was het, die 
op het gelukkige denkbeeld 

kwam » öm j oóge SiheZen naar 
Frankrijk te zendbn, ten 
einde er groiidige studiën te 
maken» 

LAMOIGNOli, de naam eenei4 

oude familie, uit hét voorma
lige Fransche gewest Nivef-
nais (tegen wbordigpep.tiVï'è-
iire), in de 13.e eeuw door 
de wapens beroemd, eri die 
zich in de 16A de loopbaan dei: 
magistratuur opende, r— LA-
JftoiGNoif (KAKEL DE) , , heet 
van SasvilU," in 1:5Ï4 gebo
ren, beoefende de regtsge-
leerdheid te Fertare, onder 
den beroemden Aic r i ï , ' eft 
was de éérste zijner familie, die 
tot de magistratuur overging; 
hij overleed in IS*73 als re
kwest-meester. Hij werd ih 
zijne laatste ziekte verscheiden 
malen, door den koning be
zocht; hij had zich deze ón
derscheiding door; zijne wijs
heiden fegtsc'hapenheid waarr 
dfg gemaakt- •— zijn zoon, 
PEÏRTJS DE LAMOlGNOTf „ in 
1584 overleden,, staatsraad, 
was een goede Latijnschë 
dichter. — CÏIRISTIAAN ,. zijh 

"andere zoon, was de vader, 
van den navolgende» 

IAMOI&NÖN (WII IEM DE)> 
markgraaf van Basville, was 
de klein-zoön van den voor-

" gaande, en werd iri J6jl7 
geboren. Hij werdbir'4'635-
als raadsheer bj^fiet pai-le-

K 4 
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J»ent van / > « ^ a a n g e n o . 

— "V*?" a l s wkwwtmeester 
in , 1 6 4 4 , en onderscheidde 
"<* M deze beide betrek
kingen door zijne kunde en 

•*ü.ne regtschapënheid. Zijne 
verdienste verschafte hem in 
*o&», na den dood vanden 
eersten president DE B E I I I E -
yRK,,den post van eersten 
president bij het parlement 
van Parijs. [Tijdens zijne 
benoeming sprak LODEWIJK 
XIV "deze vleijende woorden 
tot hêm; » Indien ik een 
deugdzamer man, een waar
diger onderdaan had gekend, 
«ou ik hem gekozen hebben."] 
Be president DE LAMOIGNOÏT 
•vervulde al de pligten van 
zijnen post met even zoove
le wijsheid als ijver j hij hand
haafde de regten van zijn ge
nootschap, hij verhief zijne 
"stem voor het volk; hij ont
wapende de haarkloverijen 

"dooi zijne uitspraken; hij 
was, eindelijk vatt gevoelen, 
'dat %v}ne gezondheid en %yn 
leven aan het pubftek en 
niet aan hém toebehoorden : 
dit waren de uitdrukkingen 

, van welke hij zich. bedien
de. [Hij had èenige geschil
len met FOUQUET, ten op-
zigte van zijne verbazende 
uitgayen. Intusschen onthield 
hij zich, bij gelegenheid van 

-het «r«««~ —•• 

^dTeb b e r d i e n °^er-
het S ier\.?,00 Teel als 

i» het S ° 8 e I « k • * * , om 
P i m e n t voortezit-

ten,: en was op den dag, 
dat het vonnis uitgesproken 
werd, niet bij de-zitting Je-

• genwöordig. Toen zijne vrien
den hem aanspoorden, om 
zijne plaats in de kamer we
der in- te nemen, antwoord- i 
de hij: Zdvavimanusmeas,» 
quomodo inquinaboeas/'Hij 
erkende FOÜQUET schuldig:, > 
maar, hij keerde de verbit
tering af, met welke Coi-
BERT het vonnis tegen eezren 
man "wilde doen vellen, dien 
hij haatte. Toen XODEWIJK 
XIV in , het begin van zijn 
bestuur eene vergadering in 
het parlement bijwoonde, 
meldde de ceremoniemeester 
zich aan, om het parlement 
na de Bisschoppen; te groe
ten. < »; SANTOT, zeide de 
eerste president, het ho' 
neemt uwe beleefdheden niet 
aan." — » jfc noem hem ? 
mijn heer SAWTOÏ," hertfam 
IODEWIJK XIV. ~ » Sire, 
zeide daarop de president, 
uwe goedheid ontslaat u soms, 
om als meester te spreken, 
maar uw parlement moet u 
als koning doen spreken."] 
Zijne redevoeringen^ zijne ant
woorden , zijne vonnissen wa* 
ren alle even zoo vele bon' 
dige, als licht verspreidende 
schriften. Zijne ziel even-
aarde zijne genie. Eenvou

dig in zijne zeden, streng in j 
z«n gedrag, was hij de «us»1" 
ste der menscheii, wanne* 
de weduwe en de wees ^ 
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zijne vóèten lagen.. Hij ver
poosde van .zijnen arbeid door 
de bekoorlijkheden der let
terkunde. De BOILEAUS, de 
R A C I J Ï E S , d e BOÜKDALOTJES 

vorröden zijn klein hofgézin. 
Hij overleed in 1677. PiÉ-
CÖIEII sprak zijne lijkrede uit, 
en BOIJLEAU vierde hem in 
zijne gedichten. Zijne be
sluiten {arrêtés) over ver
scheidene belangrijke onder-
Werpen van het Fransche 
regt, verschenen te Parijs, 
in 1702, in 4*°, en in 1768, 
in 8.vo in het licht. .[De
zelve zijn in 1783 herdrukt 
met eene levensbeschrijving 
van den president DE LA-, 
JiwiGJfoïï, volgens de fami
lie papieren geschreven.] 

LAMOIGNON ( OHRISXIAAN 
FBANCTSCUS D E ) , oudste zoon 
van den voorgaande, werd 
te Parijs , in 1644 geboren. 
Hij ontving van den Hemel, 
met eenen veel omvattenden, 
ongedwongen, bondigen, voor 
•alles geschikten geest, eene 
edele houding, eene zware 
en aangename stem, eene nar 
tüurlijke welsprekendheid, bij 
welke de kunst weinig te 
voegen had; een verbazend 
geheugen, een regtschapen 
hart, en een standvastig ka

lt 

rakter. Zijn vader 'kweekte 
deze gelukkige voorregten aan. 
In 1666 tot raadsheer be
vorderd , belastte zijn ge
nootschap hem met de be
langrijkste commissiën. Hij 
werd vervolgens rekwestrriees'-
ter, en eindelijk advokaat-
generaal; welken post hij ge
durende 25 jaren bekleedde, 
en in welken hij alles scheen, 
wat hij was. In het begin 
van 1690, gaf de koning 
hem de bewilliging van eenen 
post van president met .de 
fluweelen muts; maar de 
zucht tot den arbeid hield 
hem nog acht volle jaren in 
de vergadering der raadka
mers, en hij maakte van 's 
vorsten gunstbewijs niet eer
der gebruik, dan toen zijne 
gezondheid en, de aandrang 
zijner familie, hem niet lan
ger ' toestonden eene eervolle 
rust te ontvlieden. De aka-
demie van opschriften, open
de in 1704 voor hem hare 
deuren, en in het volgende 
jaar benoemde hem de ko
ning tot president dier maat
schappij. BOIUSAU droeg hem 
zijnen 6.en JEpitre op. Hij 
is i e t , die de.even zoo be-
lagchelijke als schandelijke 
proef van het congres (*) deed 
afschaffen. Men heeft slechts 
5 

(*) De%e geheel met de eerbaarheid strijdige proef neming, 
werd door 'den regier bevolen, en geschiedde in tegenwoor
digheid, van heelmeesters en matronen, om te ̂ onderzoeken 

V 
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een enkel zijner wérken ge-, 
drukt, zoodanig als hetzelve 
uit .zijne pen is gekomen, 
en dit is een brief over den 
dood, van pater BOÜRDALOUE, 
die« men op het einde van 
het 3.e JW. van den Carëme 
van dien grooten redenaar; 
vmdt. Hij had ook: het /e-
yen ym zijnen vader, den 
eersten, president, zamenge-
stêld. • , 

ZAMOIGNON »E MALÈSHER-
BES. .--* Zie MALESHERBES. 

IiAMOÏÏE.— Zie HoïlDARD. 

• ^ijAMOUREÏXE^ADRïANDS), 

canstitutiónnele bisschop van 
&ym\ werd in 1742, te 
mvms, In het Bmlonne-
f tóe geboren. Hij begaf zich 
aa/de congregatie der Laza* 
risten ^ en werd achtereen
volgend overste van het se* 
annarje van Toul, directeur 
ym.A(ttntf<Zaaarèt en in 
1789 groot -vikaris van A-
treckt, Hij had zich tot dus 
verre door eene schijn-gods-
ymcht onderscheiden, of 
^dien dezelve opregt mogt 
nn geweest, was zij niet ^ r b e s t e d % j e n a l t e J w a k ) 

«m tegen de verleidingen der 
eeuw te Worstelen, "intus
s e n had hij reeds eenige 

*ƒ een 
van 

schriften in het licht gege
ven, waarin hij , onder de 
grondregels der godsdienst 
eenige wijsgéerige denkbeel
den gemengd had. Deze 
overhelling tot de revolution-
naire1 nieuwigheden deed hem 
door MIRABEAÜ tot deszelfs 
theologant verkiezen, en hij 
bediende zich van de pen 
van LAMOÜRETIE , wanneer 
hij over godsdienstige onder
werpen te spreken had, Het 
"was LAMOUREXXE , die het 
ontwerp van Adres aan hti 
Fransche volk over de bur
gerlijke constitutie dêr gees
telijkheid zamenstelde, het
welk MIÊABEAÜ in dé con
stituerende vergadering voor
las. Na den gevorderden, eed 
te hebben afgelegd, werd 
liAMOüRETïÈ tot het bisdom 
van Lyon benoemd, en te 
Parijs,, den 22 Maart179* 
gewijd. Het departement van 
Satne en Loirê, • verkoos 
hem als" afgevaardigde bij dö 

wetgevende vergadering, w*' 
waar hij zich in den begin* 
ne als een der gëmatigdste 
toonde. . LAMOÜRETTË ver
klaarde zich tegen de vrij
heid der eetediensten, tegen 
de republiek eff de twee ka
mers , en spoorde- de verga
dering aanhoudend tot een-
dragt en gematigdheid aan; 

l-rr,°n/V"f f lf5e , ld was> im ***** opgrond dmr-na huwelijkte ontbinden. • . • • 
Ver ta le r» 
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intus,scheti stelde hg .voor, 
dat men- alle ttasporingen zou 
doen ophouden * betrekkelijk 
de hoofden van den opstand 
van den 20 Junij 1792 tegen 
de koninklijke familie in het 
kasteel der Tuilerien, en 
scheen ongevoelig voor de 
verschrikkelijke gebeurtenis, 
van den 10 Augustus des
zelfden jaars. Toeh L9DE-: 
WIJK XVI toet zijne; familie 
in ~ „den toren des itempels 
werd opgesloten,vraagde hij, 
dat allegemeenschaptusschen 
dejeden der. koninklijke fa
milie- zou. verboden worden. 
Nadat de * Moniteur zich in 
den naam bedrogen had, en 
DAÜMEREÏTE , eenen eerlijken 
landbouwer in ^& Ardennes ̂  
als de voordrager dier wree-
de .motie had opgegeven , re
clameerde deze afgevaardigde 
tegen dit berigt, en de Mo
niteur herriep zijn gezegde 
den 6 September 1792, door 
den abt LAMOÜREÏIE, bis
schop van Lym} als den 
waren" voordrager der motie 
te verklaren. Hij kwam wel
dra tot menschelijker en- bil
lijker denkbeelden terug, toen 
hij het onschuldige bloed zag 
vergieten; hij randde de mui
telingen aan, sprak met moed 
en nadruk tegen de moord-
tooneelen van den 2 Sep
tember , waarbij , zoo in de 
gevangenissen als in de ker
ken , zoo vele ongelukkigen 
omkwamen» onder welke men 

een aantal priesters telde. "Bij 
het sluiten der wetgevende-, 
vergadering,-, begaf hij 'zich 
naar £yon', alwaar.hij zich J5 
gedurende het schrikbewind,,: 
te gunste der inwoners, dier. 
ongelukkige. stad .verklaarde. 
Later in de handen der muit' 

; telingen gevallen, werd LA-
MOURÉrïE Jnaar Parijs^ge-
vöerd, en in de conciërge» 
rie, opgesloten, alwaar hij 
qlen abt EMERY aantrof. De 
raadgevingen Van dezen eer
bied waardigen.' geestelijke en 
zijn eigen,geweten bewogen: 
hem, om den 7 Januarij, 
1794, eene herroeping zij-* 
ner vorige dwalingen te on-
derteekenen; het 'oorspron-, 
kelijke van dit stuk wordt 
nog. te Li/on bewaard. Hij 
verklaart zich in hetzelve als 
de schrijver der redevoering 
gen, door MIRABEAU over de 
kerkelijke aangelegenheden 
uitgesproken. 'Door de ve* 
volutionUaire regtbank ter 
dood veroordeeld, beklom hij 
het schavot met eene Chris
telijke gelatenheid en onder
werping , die de overige slagt» 
offers, Welke hem ter slagt-
bank vergezelden stichtten. 
Hij werd den 10 Januarij 
van hetzelfde jaar 1794 ter 
dood gebragt. Welke ook 
de misslagen van dezen rouw-
hebbenden zondaar geweest 
zijn, moet men echter be* 
kennen, dat hij meer on-
voórzigtig dan misdadig was. 
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Hij heeft nagelaten x 1,° Pen
sees etc. (Gedachten over de 
wijsbegeerte des ongeloofs , 
of enz.), 1786, in 8.™ — 
2.° Pensees etc. (Gedachten 
over de wijsbegeerte des ge
loof s > of enz.), 1789, in 
8,vo — 3,0 Zes Sèlices etc, 
{J)e bekoorlijkheden dergods' 
dienst of de kracht des 
Evangelies om ons gelukkig 
temaken), 1788, in 12.*»° 
in het Spaansch vertaald, 
Madrid, 1791, in 8.w — 
4>° Décret etc. (Besluit der 
nationale vergadering, be
trekkelijk de geestelijke goe
deren,geregtvaardigd door 
den aard en de wetten der 
kerkelijke instelling), 1789 
— 1790 , in 8?°—>5.oLet
tre etc. (Herderlijke brief, 
gevolgd door den brief aan 
den Paus). — 6.° Considé-
rations etc. (Bespiegelingen 
ever den geest en de jolig ten-
van het religieuze leven), 
na zijnen dood in het licht 
gegeven, 17,95, in 12.n»o} enz. 

• XAMPE (FKEDERIKADOW), 
een protestantsche godgeleer
de, den 18 Februarij 1683, 
te Bethmold, in het graaf
schap Lippe, geboren, was 
achtereenvolgend predikant in 
verscheiden, kerken, daarna 
doctor en hoogleeraar in de 
geleerdheid en de kerkelijke 
geschiedenis te Utrecht, en 
overleed in 1729, aan eene 
.Woedvloeying, a l s leeraar win 

de- Si. Stepftanus-kerk, te 
Bremen, verscheiden werke» 
nalatende, onder welke men 
onderscheidt zijne ver-handc» 
ling 3e cymbalïs vetémm, 
Utrecht,, 1703,, in 12.»9, 
niet plat» en zijn commenta-
rium op het Evangelie va» 
den heiligen JOANNES „ 1724-
— 1725, 5 zware deelen-i» 
4>t<\ vol geleerde- beuzelin-
gen. Nog- heeft men va» 
hem een kort begrip derm-
tuurtijke godgeleerdheid)® 
8.vo Hij werkte met TBBO-
DOiors DE HASE, aan een dag
blad, getiteld: Bibliotheek 
historieo philotögico-theoh-
gicar en leverde eene uitga
ve van Hist. ecclesiae refot' 
ma-fee inlfungarïctetTrdn-
silvania, door PAÜEW BM-
BERÏ , met bijlagen> Üinohtr 
1728, in S.vo. 

• * LAMFIIIAS (de abt don' 
FEANCISCÜS XAVERIUS) , een ' 
Spaansehe geestelijke en let
terkundige , werd te JaW'r 
in Jndatusië in 1739'.f*0' 
ren. Nog jong aijndö fop 
hij zich reeds onder de Je" 
sniten, en bleef bij deMff* 
tot aan de vernietiging «er 

maatschappij. Hij 'bettewf , 
den leerstoel der schoone iet" 
teren in het collegie van Ac 
villa, toen hi j , ten gevolge 
der strenge maatregelen te
gen de religieuzen zijnei' or
de genomen, zich geri°on-
zaakt zag, oin zijn vadert9 
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•te verlaten •' met verscheiden 
zijner ordebroeders begaf hij 
zich naar Genua. Zich al
daar uitsluitend met de bèoe-
feehïg 'der Italiaansche taal en 
letterkunde bezig houdende, 
gaf hij in het licht, zijn Sag-
gio storico, of Geschiedkun
dige en verdedigende groe
ve der Spaansene letterkun
de•',• zijnde leene beantwoor-
ding van twee geschriften der 
paters BEIIINELM én TIRA^ 
BÖSCHI, waarin deze laatste 
met vele vooringenomenheid 
over de Spaansche letterkun
de spraken, dit werk ver
scheen te Genua in het licht, 
1778—- 1781, 6. dl.» in 
8.YO, eri maakte eenengroo-
ten opgang. De abt LAMPII.-
LAS spreidt i in hetzelve eene 
niet zeer gewone geleerdheid 
ten toon ; hij bewijst den Ita
lianen , dat zij de eerste oor
zaken zijn geweest van het 
verval der letteren en der let
terkunde, hetwelk, geene be* 
antwoording .zou zijn geweest 
aan zijne tegenstrevers, in. 
dien hij niet te gelijkertijd 
had doen zien, dat te mid
den der grootste ,onkunde 
der natiën, Spanje nog be
roemde geniën behield, en, 
dat het bijna de wieg en ba
kermat van de herleving der 
letteren in Europa is ge
weest. Men zou hem wei-
ligt dien lof kunnen betwis
ten; maar KAREI I I I , ko
ning van Spanje, overlaad

de als een erkentelijk vorst 
den schrijver met weldaden, 
die zijne talenten aan den 
roem zijns vaderlands aan
wendde. BEIXINELU en Ti-
RABOSCHI beantwoordden de
ze geschiedkundige proeve 
dooi' twee brieven, aan wek 
ke LAMPILIAS op zijne beurt 
geen wreder- antwoord schulr 
dig bleef. Deze verschillen-* 
de stukken werden te Home 
in 1781 r gedrukt. Hij heel't 
bij zijne! voortbrengselen ge-, 
voegd Yld^mschsi gedichten, 
die niet zonder 'verdiensten 
zijn* XAMPittAs overleed te. 
Genua > in* November 1798i 

LAMPRIDIÜS (JEIJUS) , een 
Latijnsche geschiedschrijver 
der 4é eeuw, onder de re-
geringen van DIOCXEÏIANUS en 
CoNSIANIIUS C H L Ö R U S , h a d 
het, leven van verscheiden 
keizers beschreven •, maar er 
blijven ons enkelover dat van'. 
COMMODUS, DlADÜMENIANUS ,' 
zoon van MACRINÜS , van H E -
MOGABALUS en van ALEXAN-
BKK. SEVERÜS. Deze werken J 
welke hem, volgens-eenige 
critici, ten onregte worden 
toegeschreven, zijn voor de 
eerste maal gedrukt te Mi-
lane, en men vindt dezelve 
in Hislorïce Augustus scrip
tor es) JLeijden, 1671,2 dl;» 
in 8.vo Deze schrijver biedt 
belangrijke zaken aan,doorde 
meeste geschiedschrijvers over 
het hoofd gezien, en die echter 
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bijdragen ; om een juist denk* 
beeld van die vorsten van 

'Bonte te vormen.' Zijn stijl is 
veeleer die eener verzameling 
van anekdoten, dan eene aan
eengeschakelde geschiedenis* 
[Vossiüs (De hüt. lat.) en 
FABRIQIÜS (bibh'ot/i. Lat) zijn 
van gevoelen t dat LAHPRIDI-
VS en'SPARTIANÜS slechts een 
en dezelfde schrijver 'zijn j 
maar m MduLijfEs heeft dit 
gevoelen, wederlegd, en heeft 
hetgeen wat nog overbleef van 
£AMPRIDIÜ$ , in zijne Fran-
sche vertaling der ffistoriw 
Jugust<s scriptores geleverd. 
Twee fragmenten zijn-door i>E 
MAROIXES ook in het Fransch 
vertaald.] ' . 

- LAMPUIMIIS (BBNEDICTÜS) 
e<m beroemde dichter, op het 
emdcder 15e eenw te W 
mona geboren, onderwees 
«iet roem de Grieksche en 
iatnnsche talen, te Bome, 
jtfwaar Iffio X hem bescherm! 
de. Na, den dood van dien 
opperpriester, begaf hij zich 
oaar Padua, e» werd ver
volgens onderwijzer van den 
«oonvanFRBRERiKYANGoN-

«e» heeft ^nhm Puntdicht 
atakfr ° ^ , e n an<*ere dicht
i n g T

n \ ? n h e t G r ^ 

- .XAN. 

andere verzamelingen" opge* 
nomen.] Hij overleed in 1536. 

LAMPSONIOS (DOMINICÜS)) 
een Ylaamsché letterkundige, 
te Brugge, in 1532 gebo
den , verbond zich aan den 
beroemden kardinaal POMJS» 
volgde denzèlven in* JEnge-
land, en begaf zich na den 
dood van dien prelaat, inlSSS 
naar Luik. Hij werd aldaar 
secretaris der prins-bisschop
pen. GERARDITS V/A&GROÏS-

REEK en ERNSX VAN BEOTKElf. 
Ondanks1 zijne bezigheden, 
vond hij den tijd, om met 
vrucht de schilderlessen van 
XAMBERTUS ïiOMRAR» waarte 
nemen. Uit erkentenis schreef 
hij het leven van-dien schil
der , dat te Brugge dooi 
HÜBERTÜS GOIXZIÜS , in 156ö> 
in 8.vo werd in het licht ge
geven. Ook vierde hij- in &"• 
tijhschc verzen deberoemdste 
schilders der Nederlandsirt 

een werk, hetwelk, ten titel 
Voert i Mïogiaineffigiesffc 
lorum celebrivM' GermttM^ 
inferioris^ ontwerpen, 15^ 
in'4.to Hij- overleed'te'Zvik 
in 159^ 

, XANA - TERZI '(FRANCISCPS 
DE), in 1631, te Bresri<t> 
in het'Iömbardijnsch-rVene-
tiaansch koningrijk geboren i 
werd Jesuit, en onderwees 
met veel roem dé wijsbegeer
te en de wiskunst. Men heeft 

van hem verscheiden geleerde 
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en belangrijke werken over 
de natuurkunde, in het Ita-, 
liaansch geschreven, onder 
anderen, eeneverzamelingvart 
nieuwe .uitvindingen, onder 
den titel van Prodomo aW 
ai'te maestntyBrescia, 1670, 
in fol,: een werk, dat in 
•1684 indezelfde stad op nieuw 
js in het licht verschenen, 
onder den titel van Magis-
terium naturoe etartis*, 3 
dl.» in fol. met platen (zie 
SïüRM-JOANNES CHRISTOPHO-
RUS—- en Joum. histr.-et 
lifter-.- van 1 Maart, 1784, 
•blz. 346). De werken van 
FRANCISCUS LANA , én van PHI-
MPPÜS loBMEiit, over de 
scheepvaart 'in de lucht, zijn 
in het Hoogduitsch vertaald 
toet aanmerkingen van HEER-
BRANDT, Tubingen, 1784 > 
in 8.vo Deze PMIHPPUS LOB-
MEÏR gaf. te Wittmberg , in 
•167 9 eene verhandeling in het 
licht onder dezen titel: Exr 
ercitatiö physica, deartificio 
navigandi f er aerem. , Hij 
schijnt LAMA of SÏURM geco-
pieerd te hebben, wiens Col
legium 3 jaren vóór zijn Ex-
ercitatio in het licht ver
scheen. Pater LANA gaf an
dere werken over verschil
lende natuurkundige onder-, 
werpen in het licht. [Hij is 
•te Brescia, in 1687 overle
den. Be lasteraars, van MONT* 
«otMER hebben bevreerd, dat 
hij het eerste denkbeeld zij
ner luchtbollen, uit het -werk 

van LANA^TERZI gepothad'; 
waarvan er een uittreksel is 
geleverd, onder den titel van 
JVavis volans, Napels, 178 4.] 

- LANCEiiOT'(DomCi.Aüi)nis), 
een bekwame taalkundige, te 
Parijs , in 1616 geboren, 
werd door de kloosterlingen 
van Port- Moyal in „eenè 
school gebruikt, welke zij te 
Parijs hadden opgerigt, en 
onderwees de humaniora. ea 
de wiskunde; Hij werd ver* 
volgens belast met ,de opvoe
ding der prinsen • van CoTf-Tl* 
Toen deze opvoeding hei» na 
den dood der prinses^ hunne 
inoedér, ontnomen werd, aan*s 
vaarddehij hetkjèé&vanden. 
heiligen BENEDICTÜS in de ab
dij van St.. Cyran. Nadat hij 
had bijgedragen, omeenige 
onlusten in dat; klooster te 
verwekken, • werd hij naar 
Quimperlay 'moeder-Bre* 
tagne verbannen, alwaar hij 
in 1695 overleed. De deug* 
den^ welke hem de Mémot* 
res.sur Port-Moyal toeschrij* 
ven komen geenszins overeen^ 
met hetgene, wat 'de graaf 
van Brienm in 1685 van hém 
zeide: » CX-ADDIÜS JLANCE-* 
I O Ï , in 1616 geboren, is 
zeker de hardnekkigste en 
verwaandste Jansenist ,< dien 
ik ooit gezien heb. Zijn va-r 
der was een houtmeter te 
Parijs. Hij was de onderwij
zer der prinsen van COMTI, 
,van ., welke de koning. ;zelf, 
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hem, na den dood. der prïn* 
ses, hunne moederj wegjoeg; 
•waardoor hij zich genoodzaakt 
zag, om zijnen intrek te ne-; 
nien in de abdij van St. Qy-
ran, alwaar hij het sub-dia-
konaat reeds ontvangen had. 
Sedert zijne terugkomst in die 
abdij , bezorgde hij er de keu* 
ken, en zeer slecht; hierme
de ging hij voort tot aan den. 
dood van den laatsten abt van 
ïSt, Cyran" Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.0Nouvel
le etc {Nieuwe wijze, om 
de Latijnsche taal te he
ren) , 1664; en herdrukt in 
1667 in 8.vo met verbete
ringen en vermeerderingen, 
en in 1761, en later zeer dik' 
•wijls. LAWCEÏ.OT is de eer
ste , die de gewoonte is voor
bijgegaan, om den leerlingen 
de regels van het latijn, in 
liet latijn zelf voor te dragen; 
«ene gewoonte, die, met de 
in het begin afschrikkende 
moeijelijkhedeh, het voordeel 
had, van de vorderingen der 
scholieren te bevorderen, en 
hun de praktijk, te gelijk met 
de theorie te geven: ook ont
waart men, dat, sedert men 
zulks heeft verwaarloosd, het 
gebruik der'latijnsche taal zeer 
vervallen is. De spraakkunst 
ten van DESPAÜXÈRES , van 
AIVARIS , „en andere, die zoo 
Vek goede latinisten hebben 

• gevormd, waren in het latijn 
geschreven, Ofmenalzegt, 
aat zuUts ongerijmd is , dat 

het met de natuur en 'dé ar
de der dingen- strijdt, ee-
na .taal, in die «elfde .taal 
te onderwijzen, wijl zulte 
vooronderstelt, dat men de
zelve reeds verstaat; zoo is 
zulks echter in de doode ta
len volstrekt noodzakelijk; dit 
is het eenige middel, om de
zelve gemeenzaam te maken, 
en het. voordeel te vergoeden, 
hetwelk men in den leertijd 
der levende talen.heeft. Iw-
dra men er genoeg van weet, 
óm. dnvolkomenlijk eenige 
woordvoegingen? te begrijpen, 
moet men zich aan de latijn
sche spraakkunsten verbinden. 
Men is alsdan in hetzelfde 
geval, als een kind, dat leert 
gaan en dansen ;, enkel door 
die dingen te oefenen leert 
hij dezelve. Kende hij de 
moedertaal, toen men onder
nomen heeft, hem dezelve 
te leeren? (Zie de verdedi
ging dezer aanmerkingen W 
journ. kist. et HttértysA ** 
Jan. 1783). — [Dit gevoe
len is dat van de FJEIIER: 

de uitgevers dezer 8i° urtga* 
ve _ durven hunnen meester 
niet tegenspreken; rnaar &n 

zeggen , dat het; tegen over* 
gesteld gebruik, zelfs bij de 
Jesuiten de overhand hee» 
behouden, én dat men door 
de ondervinding,niet bevon
den heeft, dat deze veran
dering ondoelmatig was]. •-* 
Men kan het werk van M*" 
CJ6XOT beschouwen als een uit* 
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•treksel van.hetgene, wat VAI- fl 

U , SCALKSEli, SCIQPWÜS, S A-
' ïüRNlus , en vooral SANCÏIUS 
tiyer.de Xatijnsché taal ge 
schreven hebben. Men vindt 
in hetzelve belangrijke aari-
teekeningen over de Romejn-
sche namen , sestertiussen, 
over de wijzen om uittespre-
ken en te schrijven der ouden. 
•f- 2.°'Nouvelle etc. (Nieu
we wijze om liet Grieksch 
te.leeren). Dezelve zag in 
1650,. in Ö.yo het licht, en 
is in 1754, ën later dikwerf 
herdrukt: deze beide wer
ken zijn in hét Engelsch ver
taald. — 3.° Verkorte uit" 
gaven dezer beide werken. 
Men wil, dat LODEWIJK XIV 
zich van de Latijnsche leer
wijze bediende» De Fransche 
verzen dier beide werken zijn 
van SACT. — 4.° Lejardin 
etc. (De tuin der Grieksche 
wortelwoorden), in 8.v°, 
1657. (ZieLABBEJ. Dit werk 
heeft een aantal uitgaven ge
had; het heeft tot voorbeeld ge
diend vdn verscheiden andere 
wortelhoven, ter beoefening 
van verschillende talen, doch is 
geen zijner talrijke navolgin
gen geëvenaard. -.— 5.° Gram-
maire etc. (Italiaansche 
spraakkunst), in 12.m0 — 
6." Grammaire etc. (Spaan-
Se Ae spraakkunst), in 12.>»o 
— 7.° Grammaire etc, (Al-
t/emeene en beredeneerde 
spraakkunst), in 12.»»° in 

XIV. DEEL. 

1756, door de zorg van Hv-
ctos, secretaris der Fransche 
akadenue, herdrukt. Dit wérk 
volgens het plan en de denk
beelden van D.r ARNAUIÖ 
vervaardigd, is in verschei
den talen vertolkt. g.o 
JDelectus epigrammatum, \ 
dl^m^.Buvmeteenevoor-
rede door NICOLE. —. 9 o 
Mémoires etc. (Gedenk
schriften om te dienen tot 
het leven van ST. GYRJN) 
2 dl.nin.12.mo'; het werk 
eens dweepers, hetwelk mén 
volgens het leven en de be-
kende hoedanigheden van zij
nen held. moet beoordeeleni 
(Zie VEitctÈR).'._/ lo.° Ver
handelingen , ^Waarnemin
gen en Gewijde Tijdrekén-' 
kunde, voorkomende in den 

1662, m fol. ' .•?•..! 

LANCELOT, koning van Na
pels. — Zie LADISLAUS, •.'•" 

LANCIXIOXI of LAKCËWOTTI 
(J0AN1VES PATJIUS) , een be
roemde regtsgeleerde van Pe-
rosa, in zijne geboorteplaats 
in 1591, in den ouderdom 
van 80 jaren overleden ; 
schreef verschillende werken, 
onder anderen dat van het 
Kort begrip van hei cano
nieke regt, in het Latijn, 
in navolging van dat, het
welk keizer JÜSTINIANÜS had 
doen ontwerpen, om tot in-

http://tiyer.de
http://dl.nin.12.mo'
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leiding aan het burgerlijk 
regt te dienen. Hij zegt in 
de voorrede tot dat werk, 
'dat hij er pp bevel van paus 
PAÜIÜS IV aan begonnen 

"was j en, dat ditf kort begrip 
werd goedgekeurd door com
missarissen, afgevaardigd, oxn 
hetzelve te onderzoeken* Er 
bestaan van hetzelve verschei
den uitgaven met aanteeke-
ningen» De "beste is die van 
DÓUJAT, 2dLainl2.*"» Nog 
heeft men van LAKCII,I.OTI een 
Xjoi'pus juris can+ 'm 4. t o 

LANCISI (JOAITNES MARIA) , 
•een beroemde Italiaansche 
arts, te Mome in 1654 ge-
Ijoren, en in die stad in 1720 
•overleden., hoogleeraar der 
«ontleedkunde in het collegie 
ïSapienUa, lijfarts en geheim 
kamerheef van IüfjroGENTïüs 
XI en van CIEMENS XI, oe
fende zijne bedieningen, met 
•veel roem uit. Hij lieteene 
lijke bibliotheek na, welke 
'hij aan het ziekenhuis van 
den H. Geest schonk, op voor* 
•waarde, dat dezelve publiek 
«oude zijn. [De abt CHRIS-
ïoPHORtis CARSDGH maakte 
dit kostbare geschenk onster
felijk door zijne Bibliotheca 
Zancisiana, Mome, 1718, 
in 4 t

to] De meeste zijner 
voortbrengselen zijn te Ge-
«eve,1718, in 2 dl.n'in 4.t° 
gedrultt, en herdrukt in het 

" 4 5 , 4 ai.n in 4.to Men 

vindt er verschillende belang? 
rijke verhandelingen in, over 
de plotselijke sterfgevallen > 
over de schadelijke uitwerk? 
selen der moeras - dampen, 
over den liijdworm, over de 
aanstekelijke veeziekten, over 
de wijze, op welke de art
sen belmoren J e studeren, 
Nog heeft men van hem ecnfi 
uitgave van het Metallqtkm 
valiwna van MICIIAEIJta-
CATi, Mome, 1717,meteene 
bijlage, van 1719, 4ie dikf 
wijls ontbreekt. 

LANCIVAIV 
XAKGITAI.. 

Zie Ivant 

", LANCREX (NicotAAs),, «ej| 
Jarijsche schilder, in 1690 
geboren, en in 1743, W* 
meen bemind en geacht,ƒ f 
verleden, , studeerde owf 
PETRUS UMN en GttW*! po* 
had hij WATTEAU tot ni?^? 
ter: maar hij evenaarde hem 
niet, noch in fijnheid ^ 
penseel, noch in zachte 
van teekening.. Hij heeft * 
ter verscheiden bevallige SWST 

ken vervaardigd. Meer dan 
80 onderwerpen zijn, volgoj* 
zijne schilderijen, gegraveerd. 

JLANDA (CATHARINA)» eene, 
dame uit Piacm%a,ty°fe*~' 
de de letteren zonder W~ 
dunkendheid, en was vrij van 
de gewone gebreken der ge
leerde vrouwen. Zij *w*f\ • 
in 152(T eeneh Latijn^'1 
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•ériëf aan BEMBO j ' welke on- I 
•dèr die van dien bekwanien 
•man gevonden wordt. Zij 
Was dé zuster van den graaf 
AüCtüSTiNüs LASÖO , en vrouw 
tan den graaf JoAJfNËS FËII-
m TRIÏVLGIOÏ 

*> LANDAZCRI (JOACHIM), 
• éeh Spaansehé priester, te 
Fittoria, in. 1734 geboren', 
'jpmhèlsde den geestelijken 
staat en wijdde zich met ëe-
"rierï bijzonderen ijver toe, 
•aan de beoefening' der ge
schiedenis van zijn land. Hij 
Iteeft'Verscheiden werken ó-
Ver dat onderwerp nagelaten^ 
die zeer belangrijk zijn door 
$e bijzonderheden, welke men 
er in aantreft, en' door dé 
"Wijze, waarop dezelve ver
haald worden. KAREI. XII, 
erkentelijk voor de diensten -, 
•welke hij aan zijn land had 
t)ewezen, verleende hem ee'nè 
jaarwedde, en dé Spaansche 
'èiademie haih hénl- onder ha
re leden óp. Men heeft van 
dézen geschiedschrijver: 1.° 
Kerkelijke en staatkundige 
geschiedenis van fiiskaaije, 
Vittoria, 1752, 5.dl.» in 
12.»ntf _ 2.° Aardrijkskun
de van Biskaaije; 1760, 2 
d l> in 8.™ Ónder alle dard-
tijksbeschrijvingen Van dit 
tjewest, wordt deze als de 
uaauwkenrigste geroemd. —r 
3.° Geschiedenis der beroem
de mannen van Biskaaije, 

Vittoria, V,'86, i r i 4 > JUir-
BAzimi overleed te Vittoria 
den 12 Januarij 1806 V door 
al zijne ïandgenooten be
treurd, aan welke hij bijna 
al de werkzaamheden zijns 
levens had opgeofferd. 

LANDES. — Zie DESLANDES. 

LANDIM of LANDINO (CkRïs-
xqpHORüs), een Italiaansche 
letterkundige, te Florence, 
in 1424, geboren, heeft de 
Natuurlijke Historie van P ü -
Nius vertaald. Zijne Verta
ling, die hiët altijd riaauw* 
keürig is , werd door JENSÖN*, 
te Venetië in 1476, in fol. 
gedrukt. In 1482 drukte men 
te Flóreiice, in fol. zïjneXa^-
tijnsche Commentariën f op 
IIORATIÜS , [en te Venetië m ' 
1520, die, welke hij op* VÏft-
«tlMüS heeft gemaakt]. De-
•zelve Zijn 'ïater verscheiden 
malen herdrukt, doch de eer
ste uitgave Wordt het meeste 
gezocht. Men heeft hem-ook 
Aanteekeningen op BANXJE te 
danken, welke door SANSO-
yiNo, bij die van VEtiüiEÏto 
óp denzelfden schrijveï ge
voegd zijn. [Hij Heeft daar
enboven ïn hét licht gegeven: 
'Bisputationum camaldulen-
siuni libri IV, JDialogi de 
nobilitate animce etc, ' Hij 
was lid der platonische aJca-
demie van Florence], 

, 2 . ' '• " • • ' 
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IiANDO, Paus, ojpvolger van 

ANASTASHJS III j in 913. óf 
. 9 1 4 , overleed na slechts aes 

maanden • dèh stoel, van den 
I I Ï PETRUS bekleed te hebben. 
Blindelings: aan den wil der 
beruchte THEODORA", moeder 
van MAROSIA.-, onderworpen, 
wijdde -hij den diaken JÖAN-
ms, een' der gunstelingen 
dier heerschzuchtige vrouw, 
tot aartsbisschop van Jtaven-
««. De dood maaide dien 
^ppernriester-koïtjlaaTna weg. 

. LANDO of LAKDI (ORTEN-
SIO), een Milanesche arts van 
de 16.e eeuw, [liet wel dra 
zijn beroep varen, al te ern
stig •voor eenen aoo ligtzin-
nigto geest als de zijne. Jfa 
in Frankrijk <«i in/talie 
gereisd te hebben., verbond 
,Jiij zich aan de bisschoppen 
van Catana en van Trente, 
was bij de opening der kerk
vergadering , in deze laatste 

•stad gehouden, tegenwoordig 
m overleed te Feneltë, in 
•Ï560.J Hij is de schrijver 
van verscheiden werken, wel
ke hij behagen vond, om 
onder aangenomen namen in 
Jet licht te geven. Men 
beeft vanhem: L o E e n e Z a _ 
«lenspraak, getiteld,- Forti-
«««? qucsstiones , waarin hij 

JJwduUende volken van Ito-

h l £ e r * o e k t * en waarin 

*-Hn,AXïTHB3 PotïïoPIEKSIS, 

I .Leuven,? 1550, jïi' 8;w<r* 
2.0 Twee" andere Zamenspra? 
ken, de eenegetiteld,- CICE? 
RO Belegatus ycrti de imderfl 
CICERO Revocatm, die ten 

.onrëgte aan den kardinaal 
HiEiuwfraus AEEXANDRE zij» 
toegeschreven, .Dezelve ver
schenen in 1534 j <i» 8J» te 
£yon, in het licht, alwaar 
LAJVDO zich toenmaals bevond, 
-TV 3;P Terscheiden # 5 
losse stukj es, - zijn te Jfeneljh 
in 1554 j onder dezen titel 
herdrukt;',. fTarii compnir 
menti D^ORTMNSIOLASDO, 

rAoe dialoghi, novelle,'M 
vole; in 8.VQ; op zijne reizen 
door Duitschland, Zwitsft 
land enz., had;LANDO zi«« 
dpor de nieuwigheidpredif 
Jcers laten verleiden;, verschei
den zijner werken zijn op de.tt 

, Index geplaatst., [Men kan 
hierover raadplegen; het 7, 
d.l .der Storia Zetter"*1* 
d'Italia, dóór TIRABÓSCH!» 
en het 1.» d.ï der .Mem*1* 
par la storia letteraria $ 
Piacen&a, door JPosGlw' 

LANDRI of LANDERIC, °f" 
perhofmeester van Cx.olARic? 
I I , wist dien koning T,a" 
Neüstrie', gedurende •$$$ 
jeugd , tegen GHIIDEBEKXÏÏ* 
(584 — 628) te verdedigen» 
LANDRI deed eenige troepen 
met boomtakken, welke Z1J ) 
.plantten,, tot de legerpl»^ \ 
van CHIÜDEBERT naderen^00" | 
dat de krijgslieden van A0*a j 
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•laatste, róch verbeeldden^ bij 
.tfeh. -krëupelbosoh té zijn. 
Maar bij het aanbreken van 
dien dag,: kwamen de soldaten 
van LANDBI uit dit loof te 
voorschijn, én tastten die-van 
• GHIÊSMSBERT ZOO- hevig aan> 
dat zij dezelve in &09 op de 
vlugt dreven*. Eene-krijgs-

; list ̂ waardig om onder-die
gene geplaatst té word'en, 

.welke- JvjiïiiS; FitoNTErps, in 
zijne (Verhandeling dé Stra-

• tagernatibm verhaalt j, en die 
vrij wel; overeen \ komt met 
eenige van diegene., welke 
hij zegt ,• het beste -geslaagd 
té zijn. Zijne misdadige be
trekkingen met FREDEGONDE, 
zijn niet • dan al te waar» 

. * %XTsm<&.{lIeiHge), bisschop 
Van Parijs, kenmerkte zijne 
liefdadigheid, gedurende den 
gróoten hongersnood, welke 
die- stad in 651 trof. Hij was 
het;, die omtrent denzelfden" 
tijd het ziekenhuis stichtte, 
dat in Jiet vervolg den- naam 

.van ÏÏÖtel-Dim heeft aange
nomen^ Na zijn overlijden 

«. werd zijn stoffelijk hulsel in 
• de kerk ya.n-/Saüit-Ge}>main--

V Auxerrois > die, toenmaals 
onder de aanroeping van den 
heiligen TINCENÏIÜS stond * 
bijgezet. 

LANFRAÏÏC, aartsbisschop 
Tan Kantelberg,. (Cantorbe-
n) > werd te Paviu, in 1005 

geboren; hij was de zóöïi'Van 
ëenen raadsheer dier stad. 
Na zich door zijne kunde on
derscheiden , en de regtsge-
léerdheid te Pa'oia onderwe
zen- té- hebben*, begaf hij zich 
naar Frankrijk, en wijdde 
zioh,; in-l:04r,..-üi het kloo
ster Ie JBec%: waarvan- hij 
prioor werd, aan God toe; 
Hij opende aldaar zijne school, 
die de beroemdste van Euro
pa werd: eene andere voor 
de letterkunde rigtte hij te 
Avranohes op; maar op eene 
reis • van- Avranckes naar 
Jtöuanen ^ - door dieven- aan
gehouden j die hem- aan- eenen» 
boom gebonden lieten ,, kreeg-
hij eenen afschrik van de> 
wereld.' Hij onderscheidde*' 
zich ook door den ijver, met-
welken hij in liet Concilie 
van Home m t05.9,. en :ia. 
verscheiden andere Conciliën,,; 
de dwalingen van B E R E N D -
Rlüs bestreed. WIKCEM , her
tog van Nürmandijë, ont
trok hem aan zijn klooster, 
om hem y in- 1063 aan het 
hoofd der abdij van den H. 
STEPHAJSUS, te Caen} te plaat
sen.. IrANFKANC opende er 
andermaal ëene school,., wel- • 
ke even zoo beroemd werd 
als die van Ie jSëc-,. Tben-
WiLiEM, koning van Enge* 
land was geworden, beriep 
hij LANïKAïfc lot zich, en gaf 
hem in 1070, het aartsbis
dom Kantelberg. Be nieu-

& . . . . . . . -
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^e aartsbisschop herbouwde 
de hoofdkerk dier stad, en, 
Richtte er yerscheiden zie
kenhuizen. WIIÏ.EM stelde 
WK een groot ' vertrouwen 
{* hem, dat hij hem met 
«et hestuur; van ingeland 
belastte, • wanneer hij zich 
genoodzaakt iag, om naar 
mrmandyè over te steken. 
f>eze heilige prelaat overleed 
J> 1089, beroemd door zijne 
aejigden en door zijnen ijver 
ter handhaving der tucht, 
der regten zijner kerk, en 
der kerkelijke vrijheden. Hii 
W d tegelijkertijd als een be-
k^aam staatsman, én als een 
geleerde prelaat beschouwd. 
Ajne werken zijn verzameld 
Mor dom D'ACHERY, en te 
Parijs m 1648, in fol. <*. J^^«ind;Zel 
Y' i v Z l J n e beroemde rer-

en. bloed on%eS ffee°m te_ 
SS»f*xsm4Mtrs;%S Com-
-mentariên op den heiligen f 

t\CiSSJAmsr^£nlevSen;1 

hét F er¥el> ,lyaadn er w Je* bijzondere over de oefe-
Woff T h,et « « l e v e n 
door!i£$ F ,0?e , ï ; een werk 

w eeuw , w w d k q h» 

schreef dan-bij xftne .Ujdge-
nootèn j hij legt eene groQte, 
kennis van- de II»,. Schrift,, de. 
overlevering, en het kerkelij
ke, regt aan den dag. Men 
vjndt. in zijne schriften meer 
na^uurhjke orde en naauw* 
keurigheid, dan in al de an
dere voor tbr engsjeien der 11? 
eeuw, De protestanten,die P 
er weinig belang ia gesteld 
hebben , jvvijl, hij een, ijiQnnifc ! 
was,, ,hadden; vergeten, ,dat ; 
zijne verdienste alleenheraopi 
den eersten Jbisschoppeip«n; 
stoel van JjUngehndhad doen 
plaatsen; dat jiiij het vertrou
wen Won van fVHim^ 
veroveraar.; dat gedurende 
de afwezigheid van dien vent,: 
LANÏRANC verscheiden malen. 
het - rijk met alle';mogelijke 
wijsheid bestuurde,. Men «wet 
dus .over de menschen öordeê  
len, nóch volgens he t rJw b 
hetwelk zij , gedragen,- noch. 
volgens de eeuw in, welke # 
geleefd hebben. Het klooster 
was,. enzal altijd het geschikt* 
ate verblijf zijn, on* zich aanL 

de studie toe te wijden, om te* 
gelijker tijd velekundighédea-
en deugden op te doen, Hen-
behoeft slechts datgene, wat 
ï-AïTFRAJfc geschreven heeft, \ 
om het geloofsartikel der flw \ 
ckaristie te bewijzen, te ver-, ' 
gelijken , met de schriften der 
voornaamste protestantsche s 
predikanten, om hetzelve aa» 
t e randen, en menzal2ien 

™» welke zijde de meeste 
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j>öïsthëid: en Bondigheid zijn»'* 
Eenige. hekelachlige en- las-
tèrzuchtige schrijvers hebben
de gedachtenis Tan dien pre
laat aangerand,, maar men 
vindt eene bondige wederleg
ging vSn het door hen aange
voerde in het Jmgli sacrcb 
van WAEÏHON.- [LANFRANC 
had ook eene? kerkelijke ge-~ 
sijkiédenis,. het leven van 
fVlLEEM den veroveraar x 
èa eè» Gómmentarium op dó 
psalmen geschreven,, die ver
loren, zijn geraakt» Zijne wer
ken komen ook Voor in deöï-
Miqtkeek dèrkerkvaders^ 

''--EANFRAïfc,. in dé 13*eeuw 
feen arts te Milane r, oefende 
met roem-in die stad de ge
nees-" en heelkunde uit» Hij 
ondervond niet te min ver
drietelijkheden „ welker oor
zaak hij niet noemt ^ maar 
'die betrekking schijnen ge
had te hebben tot dé geschil
len der GueJfen en Gibelli-
Taen j hij werd fcelfs in hech
tenis fgëhómen en gevangen 
•gezet. Be burggraaf M A Ï -
ÏHEÜS, stond hem toe, van 
zich te- begeven, werwaarts 
'hij wilde,enzoodra hij Frank-
"rijk gekozen had, deed die 
'heer hem derwaarts vergezel
len» Hij -werd naar verschei
den plaatsen des konïngrijks 
beroepen t en veri>leéf eeni-

;gen tijd teZyo»» In 1295 
"begaf hij ïieh op aaaaoek van 
" -I» 

verscheiden heeren-eri'artsen, 
maar voornamelijk van mees
ter JoAOTES DE' pASSATAN't 
naar Parijs, om openlijk de 
heelkunde' te onderwijzen r en 
de bewerkingen dier kunst 
aan te toonend De heelkun
de was geheel en al in han
den van baaïdschrapers of on
kundige kwakzalvers*. Hij bragt 
tussehende artsen- eri barbiers, 
eene klasse van geleerden tot 
stand,,die even als LANFRAKC , 
de praktijk der kunstbewer
kingen 'x met' de geneeskundi
ge'wetenschap paarde» Van 
daar is het hottegie van heel
meesters van St~ C6mer te' 
Parijs ontstaan', dat ten tij
de van den heiligen L&»EW.iik 
is begonrien» %en heeft van 
hem t Ghirurgia magné- èt 
parvaj. Venetië * l49Öj,ih 
fol»r en later verseheiden ma
len herdrukt:: in de uitgave 
van 'Zijm, 1553, vindt men 
GÜIDÖ ï)E CteAüUAC y en an
dere-oude-heelmeesters. LAK; 
FRAKC'heeft,, zonder zulks té 
vermelden „- WKLEM; SALICEÏ 
dikwerf afgeschreven» [Zijn 
•werk is in het Fransen ver
taald door meester WILLEM 
TTOIRE. Lyon, 1490, en in 
het Hoögduitsch ,door OTTO 
RRUNFËLS,, Frankfort»1566 > 
in8»v<>l 

LAMRANC (JOANNES), een 
schilder te Parma, in 1581 
geboren,.en te2?o/#eiril647 

4 • • V • 
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overleden, was in den begin* 
ne edeljonker van den graaf 
van Scotti; maar met veel 
aan eg en smaafc voordetee-

; Jceniunde'geWen zijnde, be
oeffende bij dezelve voor zijne 
uitspanning. De g r aaf o n t . 
.dekte zulks, én bragt hem 
zeil in de school van AÜGUS-
Mfüs CARRACCIO ", en vervol
gens in die van HAÏWIBAL CAR
RACCIO. De snelle vorderin-
$e° welke JLAMFRANC in de 
schilderkunde maakte, ver
dierven hem weldra eenen 
grooten naam en de ridderlij
ke waardigheid; deze ridder 
bezat eene uitgebreide ver
beeldingskracht, die groote 
onderwerpen vorderde? Hü 
slaagde slechts op eene mid-
dehnatige wijze, in schilde-
g e n , die geene buitengewo
ne grootte hadden. [Hifteeft 
-vooral uitgemunt i n U S 
deren van helmdaken- als 
zijne meesterstukken m dat I 

MJ7 £eihsen Jm^« 
en £* — *f-i**v*,w 

v%a«tól'-en^deeIteliJk 

ëi,'1607,Slbladeffin^i'] 

« * LANERBDINI (JACOBBS), 
een geleerde kardinaal te J7o-
rence, den 26 October 1670 
geboren. Na' den geestelijken 
staat omhelsd te hebbén, sloeg , 
hij de loopbaan in van het ' 
Roomsche kerkvoogdijschap. 
Be eerste post, welken hij be« \ 
kleedde, was, in 1722,dien 
van burgerlijk bijzitter van 
den kardinaal-kamerling. I» 
het volgende jaar werd hij 
'tot huisr-prelaat, lid der con
sistoriale congregatie, en re
ferendaris der beide handtee-
kehingen benoemd. De 16 
Maart 1727, werd hij door 
Paus BENEDICTUS XIII zelven 
tot priester gewijd. -GsME® 
XIII ̂  zijn stadgenoot, he" 
noemde hem in 1730 tot een 
kanonikaat van den heiligen 
PETRUS. Hij 'werd achtereen- j> 
volgend secretaris vandccon* 
. gregatie der kerkvergadering > 
stemgever der genadè-onder-
teekening, datarius der p' 
nitmtiaria, en eindelijk den , 
24 Maart 1735, kardinaal. 
Hij liet alstoen den naam va» 
AMADORI, welken hij tot dus-
.verre gedragen had, varen» 
om dien van JLANFREDINI»

 Z1J" 
nen familienaam aan te ne
men. Den 27 derzelfde maand, 

stelde hem de Paus in V®* 
sistorie voor de vereenigdÊ \ 
bisdommen van Osimo f1 

<Xngoli} in het nrnkJ»*0' 
««voor; enden4Aprildaar" 
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aaövolgendc, werd hij door 
den kardinaal GUADAGNI ge
wijd* Hij was een geleerde 
én ijverige prelaat, die zich 
niet minder door zijne bis
schoppelijke deugden, dan 
door zijne diepe geleerdheid 

' beroemd maakte. Hij over
leed den 16 Mei 1741, in 
zijn diocees groote voorbeel
den van wijsheid en liefdadig
heid nalatende, llr bestaat 
van hem : t.°jRaccolta cPora-
xioni sinodali e pastoralt, 

"Jesi, 1740, in 4.*°— 2.° 
Lettere pastorali etc. Tu-
rin, 2 dl,« in 8.vo -i- 8.o 
Lettere scriite alla- nobilta. 
ad ttgli artisti, in 8.v° JDe 
abt LAMI gaf zijne levensbe
schrijving in het licht 2C dl. 
der Memorabilia Italorum 
eruditionepreestantvum. Gu-
AKNACI en BUONAMICI spreken 
er met lof over, de eerste in 
zijn werk getiteld: Pitce et 
gesta pontificum Romano-
.rumet S. M. E. cardinali-
urn, bh. 681,Home, 1751, 
2 dl.n; en de andere in zijn 
werk, de claris pontific, 
jepist. scriptoribus, Mz. 286. 

LANG of LANGE (JOANNES 
MiCHAëi), in 1664, teFaels-
wangen in het hertogdom 
Sulabaoh geboren, verkreeg 
den leerstoel der protestant-
sche godgeleerdheid te Jltorf. 
Maar na zich aldaar vijanden 
«P den hals te hebben ge

haald , verliet hij die stad'j' 
en kwam te Prentzlow vro
nen, alwaar hij den 20 Jti-
nij 1731 overleed. Men heeft 
van hem: 1.° JDefabulismo-
hammedicis, 169 7 , • in 4. t o 

—• 2.o Verscheiden Latijnsche 
Perhandelingen over het ma-
hometismus en den koran."—-
3.o JDissertationes botanico-
theologicce, Altorf, 1705, 
in 4.to _ 4,o Pkilologia 
barbdró-greeca, Neuren-
berg, 1708, in 4 > 

LANGALEME of LANGALLE-
RIE (PHIMPPÜS DE GENTÜ, 
markgraaf van), eerste vrij-
heer van Saintonge ', werd in 
1656 te la Motte-Charente 
geboren. Reeds inzijnejeugd 
wijdde hij zich aan Se dienst 
der wapens toe, maakte twee-» 
en-dertig veldtogten mede in 
dienst van Frankrijk , gaf 
groote bewijzen van dapper
heid, en bragt hetin 1704 tot 
den rang van luitenant-gene
raal. Zijne trotsche inborst en 
zijne overdrevene heerschzucht 
verwekten hem onaangename 
geschillen, die hem in 1706 
bewogen, om in keizerlijke 
dienst over te gaan. Hij werd 
in Frankrijk als. een overloo-
per gevonnisd, en veroordeeld* 
om opgehangen te worden. 
Na in het leger des keizers 
den rang van veldheer der 
ruiterij bekomen té hebben, 
behield hij denzelven niet 

5 
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lang,; daar Ij ij zich de ongena
de taw prins EüGiJriüs, diéh 
hij bij hét b'shg' van Turin 
vergezeld, en onder.wien hij 
dé beide volgende veldtögten 
mede gemaakt had, had op. 
den hals gehaald. Hij verliet 
de dienst des keizers:, begaf 
zich haar Polen, alwaar hij 
tot generaal bij de Litthaü-
sche_ ruiterij bevorderd werd, 
en niet rustiger was. - In 1714 
werd hij Calvinist, in de 
hoop van bij dè protestantsche 
vorsten, gemakkelijker eene 
bediening te vinden. Na' ver
schillende togten, naar Frank-
fort, Berlijn > Hamburg, 
jSfremen > Cassel, vertrok "hij 
naar Holland: alwaar hij 
zich zeernaauw verbond, met 
denTurkschen aga, of afge
zant te 's Gmvenkage, die 
met hem, in naam van den 
grooten heer een verbond sloot. 
Men heeft er nooit'de arti
kels wel van gekend f i n het 
algemeen meent men , dat het 
om eene landing in Italië te 
doen was, die onder aanvoe
ring van den markgraaf zou* 
de geschieden. Bit was het i 
uitwerksel der kuiperijen van 

da arükel), die z i ch met de 
"«omannen had verbonden, 

^enhersenschimmigont-

&«>'/, om S k d00r a<™~ 
^«omachepentedoenge. 

f eed- maken, toen • de ke te 
heni in 1716, teStadeiiAé&i 
in hechtenis nemen. Men-ver
voerde hem naar Weemiiy 
vervolgens naar het kasteel 
van Raab of Javarzn in 'Sm-
garijë, alwaar hij in 1717 
van ' verdriet overleed* In 
1743 verscheen in lïét licht. 
Memorien van den mark-
graaf DE IjNGJLÈRB * 
eene geschiedenis door hem 
aèlvett in %y'ne -gevangenis 
te • IWeénén geschreven j. 
\Gravmhage, in 12»»° De
ze zoogenaamde geschiedenis 
is een roman >, "die inen onder 
begunstiging van eenën beken
den naam aan den manheeft 
willen brengen: de nameny 
daadzaken, dagteëkemngen f 

alles toont genoegzaam «e 
valschheid derzelve aan. Jtfett 

Wil, dat de markies »*' 
LAWGALEME het ontwerp; $e* 
vofmd had, om op de eilan
den van den Jlrchip'd de 

overblijfselen der HebfeeW-
sche natie te verzamelen» 

LANGBAÏIÏE ((xERARD»sMe 

Barton-Kirltë-m West-M^ 
reland, in Engeland gebo
ren , en in 1 6 5 8 / i n deB 

ouderdom van 50 jaren over
leden, was opziener van «e 

handvesten der universi'elt 

van Oxford. "Menhecftvafl 
hem verscheiden geschrifte»1» 
waarin de geleerde aanmer
kingen met volle handen vf°f" 
den uitgestrooid, De meesl 

file:///Gravmhage
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peltende zijn* 1.° Eene Uit
gave vaft LONGINUS, in het 
Grieksch en Xajijn, met aan-
teekeningen 1636 en 1638 in 
8»vQ — 2.0 JFcederis scoticï 
examen, }n het Eugelsch, 
in 4.4<> — 3.o Eene; Feriar 
Ijaig in het Eugelsch, van 
het Onderzoek der. Kerkver
gadering van' Frenfe>., door 
MARMNÜ,» CHESfNiTZ, —- Zie, 
dat artikel. •— [4.° Platoni-
Gorum aliquot qui etïamnum 
suf ex sunt aufhoitm, <yrce-: 
corum imprimis, mox et 
Idtiriopum syllabus alphabe* 
ticus,, ,ten vervolge van Ai-
eiNï in Platonicatn philosOf. 
phiqm introductie», door D.* 
fXÜ,Ï 1667 , in 8.*°] 

LANGE (RUDOW),, een 
Westfaals,ch.e edejman, en 
proost der Domkerk van 
Munster» werd ter behande
ling eener gewigtige • zaak, 
Öopr zijnen Bisschop en zijn 
kapittel tqt Paus.Slxras IV 
gezonden, en kweet .zich op 
eene eervolle wijze van zijnen 
last. Bij zijne terugkomst 
liet'hij te Munster ,een col-
legie oprigten. LANGE werd 
door, dit gesticht en door zijne 
schriften, de voornaamste 
hersteller der letteren in 
JDuitschland, Men heeft van 
hem verscheidene Latijnsche 
Diohtstukken (op het Laatste 
beleg van Jeruaalem, op de 
heilige Maagd, op den H. 
PAVWS), die men niet ge

looft gedrukt te zgn. MAÏT-
ÏAIRE geeft er. echter ééne 
uitgave "van op van Munstery 
1486 ', in 4.to LANGE, over
leed in 1519, in den ouder
dom van 81 jaren, door zijne ~ 
medeburgers, wier weldoener 
en verlichter .hij was geweest, 
algemeen betreurd, 

LANGE (PAÜLUS), een Duit* 
sche Benediktijner, en later 
een leerling tvan LUTHER , te/ 
Zwichau, in Meisnië gebo* 
ren, doorliep, in 1515, de 
kloosters van Duitschland^ 
ten einde gedenkstukken óp 
te sporen* Hij is de schrij
ver eener Krohijk der Jiïis-i 
schoppen van Zeit%, 'm Sak
sen, vari ,968 tot 1515, in 
het eerste deel der Schrijvers 
van DuitscMand, Hij prijst 
in dezelve LUTHER, '-• CARX-T 
STADX, en MELANCHÏIION , 
en .vaart er heviglijk in uit 
tegen de geestelijkheid; dit 
is hetgene, wat hem bij de 
Protestanten zoo dierbaar 
heeft gemaakt, even als of de 
goedkeuring van eenen afvalr 
ligen monnik, de noodlottige 
scheuring kon regtvaardigen, 
door welke zij de Kerk be
droefd hebben. 

LANGE (JOANNES), in 1485, 
te Lbwenberg in' Sileaië, 
geboren, en te Jïeidelberg., 
in 1565 overleden, oefende 
met roem in die stad de ge
neeskunde uit, en was do 

k 
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' lij farts ' van vier ' Palts-keur
vorsten. Men heeft van hem: 
Epistolar\im medicinalium 
opus-miscellaneum, Frank' 
fort, 1689, in 8.T 0 ; eene 

"• verzameling, waarin hij eene 
zeldzame geleerdheid ontwik
kelt y en welker beoefening 
zeer nuttig.is, vóór al degene, 
die de geschiedenis der natuur 
Willen leerén.—-Hij" is on
derscheiden van CHBISTOFEEL 
JOANNES LANGE , in 1655 te 
Pagau in Meisnië geboren, 
hoogleèraar in de geneeskunde 
te Leipaig, in 1701 overle-
'den; wiens Werken te Leip-
aig, in 1704 , in 2.n in fol. 
zijn in het licht verschenen. 

LANGE '(EiREL-ïificoiAA8)> 
een bekwaam , Zwitsersche 
natuurkenner, heeft in het 
Latijn geleverd:. 1.° ïïistö-
ria lapidum figuraioftim 
Helvetice, Venetië 1708, in 
4,to,— 2.° Origo lapidum 

figuratorum, Lucerne, 1706, 
in 4.to — 3.0 Methodus 
testacea marinu distribmn-
di, Lucerne, 1722y in 4;to 

Deze werken, en -vooral het 
eerste, worden door- de na-
tuurkenners zeer gezocht, 

LANGE (FRAWCISCÜS), ad* 
vokaat bij het parlement va» 
Parij's, in 1610 te -Mé/p 
geboren, ,en te Parijs,r& 
1684 overleden, heeft.zie» 
beroemd gemaakt door een 
werk, getiteld:. ZePatiicien 
Francais, 2 dl.», in 4.tó, 
1755, [het verscheen •;«** 
de eerste maal in het hcnt» 
onder den naam van GASïiERr 
procureur bij het parleniertt' 
Hij was reeds aan zijne 4.® 
uitgave, toen de bevelschrif
ten-van 1667 en 1670, ee
ne verbetering noodzakelijk 
maakten. Van toen af vér* 
schenen er een.aantal uitgave» 
van hetzelve in het licht. De 

laatste is die door*PIEMÓNI» 
referendaris-raad bij de i»n" 
selarij, lëParijs in 1755 > u» 
2 dl.», in 4 > geleverd.] 

LANGEAC of LANGHAC (JO
ANNES DE) uit eene oude fai»1-

lie te langeac, diocese ?aB 

• LANGE (JOZEF) , LANGIUS , 
te-JTaisersberg, in den Op-

pèr-Mfaas, geboren, en in 
.1630 overleden, was Hoog
leeraar in het Grieksch te 
Freiburg, in Brisgau, in 
.1610,* werd vervolgens Ca-
thohjk,' en gaf de, compilatie 
in het licht, getiteld: Pohj-
anthea nova, Geneve,i 600, 
2 dl.»,"in foï. ,Zyon, 1604, 
Frankfort, 1607. Men vindt 
er stukken in over allerlei 
onderwerpen. Nog heeftmen 
van hem: Florilegium, eene 
alphabetische verzameling van 
xin-, zede- en gedenkspreuken, 
enji., Straatsburg, 1598, 
in 8.vo} Elementare mathe- || 
•maticum , in 8.vo [Men heeft 
hem ook uitgaven van PERSEÜS, | 
JÜVENAUS enz, te danken,] | 
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StZ'Flourgeboren, volbragt 
zijne studiën te Parijs, en om
helsde den Geestelijken staat. 
De menigte Beneficiën, wel
ke hij bezat: is verbazend; 
maar hij maakte een goed 
gebruik van zijne inkomsten. 

• ERANCISCÜS I , die hem be
minde, benoemde: hem in 
1516, tot,Hoogstdeszelfs aal
moezenier, in: 1518, tot rer 

•kwestraeester", en achtervol
gend tot afgezant in Portu
gal+. Rolm,.,. Hongarije, 
Zwitserland, 0 Schotland', 
JTenetië,,ÜPerrare, en, ein? 
delijk téMomëi Het was op 
zijne aanbeveling dat B-OBËRT 
CENAMS, hem in .het bisdom 
van Avranches opvolgde. In 
alle plaatsen-, -waar hij zich 
bevond, hield hij zich enkel 
met het algemeene welzijn 
-bezig. Zijne gedachtenis be
staat nog,te Limoges, alwaar 
men hem den goeden Bis
schop noemt. Hij beminde 
,én beschermde. de kunsten. 
SÏEPHAJVÜS DÖIET droeg hem 
„drie werken op; Be officio \ 
Xegati, quem; vulgo atnbas-
siatorem vacant; de immu-
•nitate legatorum; de legati-
onibus Langiachi episcopi 
Zemovicensis,. Lypn, 1541, 
in 8.vo Deze waardige Pre-
.laat overleed in,hetzelfde jaar : 
-te Parijs, en werd algemeen 
betreurd. 

f LANGRSDIJK (PIEKER) , 
een beroemd Hollandsen, dich

ter , den 25 Julij 1683,,: te 
Haartim geboren; Met eer 
nen natuurlijken geest begaafd, 
die niet door de opvoeding 
werd ontwikkeld, worstelde 
hij bijna zijn geheele leven, 
met de behoefte. Door die 
geestigheid onderscheiden, 
welke de Engelschen kimour 
noemen, is hij dikwerf, in 
het kluchtige, en zelfs in het 
snaaksche . vervallen. Vroeg 
reeds was de dichtkunst ziĵ -
ne geliefkoosde uitspanning; 
daar hij reeds» in den ouder* 
dom van zestien jaren zijn 
blijspel :dm QUICMÜT, fop 
de bridhft van KAMdcim 
voltooide,. welk stuk hg la--
ter heeft verbeterd, en dat 
steeds, zelfs tot in onze ;da* 
gen,. op, het tooneel is geble^ 
,ven.; Men heeft van LAN-T 
.GEjrpiJK verscheiden- andere 
geheel oorspronkelijke tooi-
neelstukken, zoo als KRELIS 
LOUWEN, of JLEXANDER de 

Groote op,'het Poëtenmaal, 
kluchtig blijspel, de Zwet
ser, kluchtspel, de Wis-
künstenaar of het gevlugte 
.Juffertje, kluchtspel, en eene 
menigte andere. Zijne punt
dichten zijn niet zonder zout, 
maar dit zput is soms gewei-? 
dig grof. Zijn JENEAS in 

1
%ijn %ondags pak, is „ eené 
ioertige navolging van het 4e 
boek van den JÉNEAS ,vari Vui-
GIHÜS. Zijne , berijmde ge-r 
schiedenis, der Graven van 
ffolland, bestaat in Jaaf 
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dichten ra. de kamer der crhé-
• torijkers .voorgelezen. Zijn 
treurspel Ju mus CJE SAR en 
CATO is naar het Fransch van 
DE CHAMPS gevolgd. Zijne 
•dichtwerken zijn in 4 dl.n in 
4, to uitgegeven, Haarlem, 
1721 —- 1740j en zijne Gra
ven van Holland bestaan uil 
2 dln in 4>t0 1745. LAN-
GKlfBiJK overleed te Haarlem 
den Julij 1756; na pas vijf 
<lagente voren, op zijn ziek
bed , door een doopsgezind 
predikant te zijn gedoopt. 

LAKGEVIN (ROEIAND), ka-
nonik van Bayeux, schreef 
in 1269 het beroemde Car-
tularia dier Kerk , onder 
den naam van deszelfs schrij
ver zoo zeer bekend, Hat is 
«ene Compilatie van statuten, 
gebruiken en plegtigheden, 
welke- ten zijnen tijde in die 
hoofdkerk plaats hadden , en 
voor welke Kerk het nog tot 
wet dient. Dit kostbare 
handschrift, werd door een 
gelukkig toeval gered van de 
verschrikkelijke verwoestin
gen der Protestanten in 1562. 

LANGEVW (EUEONORÜS) , 
leeraar der Sorbonne,te Ca-
rentan geboren, overleed in 
in 1707, is de schrijver van 
«en werk getiteld: LHnfaili-
* « etc. (De onfeilbaar^ 
Aetd der Kerk, betrekke-
lykhet geloof en de %eden), 
tegen MA&KJ», hoogleeraar te 

Kogpmhagw\ Parijs'>:, 17ÜÏ, 
-2 dl.n, in l2.mo ' 

"•' LANG-JEAN ^REMIGIUS), 
"een schilder 't té Brussel ge* 
boren, in 1671 overleden, 
was de Beste der kweekelin-
gen van VAN DIJK. Hij vorm
de zijne wijze volgens dïe van 
zijnen meester, en hg heeft 
zijn koloriet zeer wel nage
bootst , maar hij heeft dezelf
de fijnheid van tèekening niet 
kunnen bereiken. Men- ziet 
weinig ezel-stukken van LANG* 
JEAN. Zijne voprhaamste 
schilderijen zijn stichtelijke 
onderwerpen, in het p t y 
ontworpen. 

LANGIDS. - f Zie Itiss 
(JOZEJV) r 

-- LANGIÜS, of LANGE(#*" 
REL), volgens sommigen tó 

Gend, en volgens andereft 
te Brussel geboren, waska* 
nonik der kerk van JLiïikt, 
alwaar hij, in eenen niet 
zeer gevorderden ouderdom, 
-den 29 Julij 1573 overleedi 
Hij was naaüw verbonden mf •> 
«TUSTUS LIPSIÜS en verschei
den andere geleerden va» 

•zijnen tijd., LANGIUS was zeer 
-ervaren in het Grieksch en 
'het Latijn, een goede dien** 
ter, en een der oordeelkuw-
digste Critici zijner eeuw; 
al degene, die over hem ge* 
oproken hebben, kömeff & 
in overeen, dat bij i» ïlC'1 
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eene buitengewone geleefd
heid en eene voorbeeldige 
godsvrucht vereenigde. Er 
bestaan van hem Commen-
tariën op de Officiën van 
CICERO i op de Blijspelen 
van ;PIAVHJS , en Dichtsfak-
ken, - • 

,I(ANGJÜU>E. ?ie SERRE. 

JUiNGXE { PETRJJS ; DE ) , te 
Mvreux in. 1644 gebpren, in 
J.670 D. r AetSorbonne, werd, 
op verzoek van den ,grpoten 
JBossoEXj zijnen, yriend, ver
kozen tot onderwijzer van den 
graaf van Twlouse. LOBE-
wijK XIV beloonde hem in 
1698 voor zijne zorgen ten 
opzigtevan zijnen kweekeling, 
met het bisdom JBoulognei 
Het mondameni, dat hij in 
1717 ten opzigte van beroe-
ping van de bulle wtigenitus^ 
uitvaardigde, ergerde de Ca-
jholijken, veroorzaakte zijne 
ongenade aan het hof,, en 
verwekte hevige onlusten in 
zijn diocees. De inwoners 
van Oalais sloegen aan het 
muiten; die van Quernes en 
Artois, ontvingen hem bij 
gelegenheid van een .bezoek 
met steenworpen en stoksla
gen. Met den bisschop tan 
Montpellier, CO*BERT, ver-
xette zich deze prelaat, te-, 
gen het vergelijk van 1720. 
Deze stap verbitterde den re
gent, die hem naar zijn di
ocees verbande, Hij overleed 

aldaar in 1724, ha. het zach
te des vredes, de voordeden 
der onderwerping aan de kerk, 
de voldoening, aan de p % -
.ten van eenen getrouwen her
der verbonden, aan den geest 
van verdeeldheid en partij
schap te hebben opgeofferd. 

* LANGIES (LODEWIJK MAÏT. 
THEjrs), een geleerde kenner 
der Qöstersche talen, den 23 
April 1763, te Pérwne; in 
Picardijë geboren , had tot 
vader een. oude krijgsman j, 
ridder vanden H. LOBEWIJK, 
die hem eyenzeer voor; de 
loopbaan der .wapens bestem
de; ondanks eenen vroegen 
smaak voor de studie, Wei* 
gerde hij niet, om den m i 
litairen staat te omhelzen, 
maar hij verzocht aan zijne 
ouders <ïe vergunning, om de 
Oostersche talen te Jeeren y 
ten einde, zoo als. hij zeide, 
in Indiè'f of als officier of 
als diplomaat te kunnen die
nen; hetwelk toenmaals zeer 
voordeelig was. De jonge 
LANGLES was zijne opvoeding 
teMontdidier begonnen; hij 
bragt dezelve te Parijs ten 
einde, alwaar hij zijnen va-? 
der opvolgde in den post van 
officier, bij de regtbank van 
maarschalken y&nFrankrijki. 
Het was alstoen, dat hij zich 
den tijd, welken zijn post 
hem overliet y ten nutte maak
te, om de verschillende voor-» 
lezingen over de Oostersche 
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taleiji-te volgen, die hij wil
de leeren kennen: aldus volg
de hij in het collegie van 
Frankrijk, de lessen in het 
•Arabisch van den heer CATJS-
•snr. DE PERCEVAI , en die in 
het Perzisch, van den heer 
ROFFIN. De ministers BJER-
TIN en »E BRETEUIL spoor
den hem aan om het mand-
choute beoefenen, en in 1797, 
gaf hij een alphabet jri 4. t 0 

in die taal in het licht, dat 
verscheiden malen herdrukt 
is. Hij droeg hetzelve op, 
aan de akademie van opschrif
ten; door dit werk verwierf 
h i j , welligt overdreven lof
tuitingen; maar hij haalde 
sicli tevens het onbillijke ver
wijt op den hals, van zich 
het alphabet van DÉSHAÜ-
RAYES te hebben toegeëigend, 
dat .20 jaren vroeger in de 
platen der Encyclopédie was 
gegraveerd. Het alphabet van 
LANGXES was vervaardigd vol
gens de Dictionnaire tarta
re , mcwdchou Francais, van 
pater AMIOT, dien de schrij
ver uit Sina aan den heer 
BERTIN had gezonden. LAN-
GIES werd met de uitgave 
van dit woordenboek belast, 
dat te Parijs, 1789 —1790, 
in 3 dl.» in 4.*° gedrukt werd. 
Eene bijzonderheid betrekke
lijk dit mandchou-alphabet, 
die wij niet stilzwijgende mo
gen voorbijgaan, is dat zulks 
net eerste werk in die taal 
was, hetwelk met beweeg

bare . letters gedrukt werd. 
Troeger had LANGIES uit hek 
Grieksch .vertaald en in het 
licht gegeven Insiitut etc, 
(Staat- en krijgskundige in
stellingen van TJMERLAS), 
Parijs, 1787, in 8.v°; dei. 
ze vertaling, die de eerste 
proeve van dezen jeugdigen 
geleerde was» -had hem de 
bescherming van den maar
schalk van. RïCHEMEir ver
worven, en deed hem een 
der twaalf jaarwedden ver
krijgen, welke het ••maar-, 
schalks-geregtshof, aan man
nen verleende, die aart zij
ne dienst verbonden waren. 
LANGXES liet kort daarna, w 
18.mo en in 8.^;drukken; 
Mecueil etc. (Verzameling 
van vertelsels, fabels enM* 
despreuken, uit verschillen-
de Arabische en Perzische 
schrijvers ontleend)'- *? . 
werk maakte hij het bestaan-
en het doel der Aziatische 
maatschappij van Cahutw 
bekend. In hetzelfde W 
gaf hij nog in het licht: i f ' 
bassades etc. (Wederkeer^, 
gemntscliappett. van' eeiiè^ 
koning van Indië, van ?et" 
zië enz. meteenen keizermn' 
Sina), uit het Perzisch ver
taald van AuDOra-RizaC van 
Samarkand, met "het W» 
dier vorsten, en een .Beknop 
geschiedkundig berigt oviT 
de Makratten, uit het Per
zisch , Indisch dialect, -ver" 
taald. Wij hebben reedsf" 
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zegd,- dat hot ontwerp van 
I/ANGlES was, om: «aar de, 
Jfxansche Overzeesche bezit
tingen over te steken. De om
wenteling stond hem niet toe, 
om zulks ten uitvoer te bren
gen. Hij ging dus voort, met 
zich op de beoefening der 
levende Oostersche talen toe 
te leggen, die hij voor de 
handelondernemingen alsnoo-
dig en voor de vorderingen 
der wetenschappen en der 
letterkunde . als gunstig be
schouwde. Het< was met oog
merk , om het gouvermemènt 
té doen besluiten, dergelijke 
studiën te beschermen en aan 
te moedigen, dat hij in 1790 
aan de constituerende verga
dering eene memorie indien
de : in hetzelfde jaar gaf hij 
Indische fabels en vertelsels , 
met eene voorrede, en aan-
t,eeke?iingm over de zeden, 
de godsdienst en de letter
kunde der Hindos in het 
licht. In 1792 tot bewaar
der der Oostersche handschrif
ten van de koninklijke bi
bliotheek^ benoemd, werd hij 
in 1813 lid der tijdelijke com
missie van kunsten, der com
missie van openbaar onder
wijs toegevoegd. In het vol
gende jaar werd hij opziener 
van het letterkundig depot, 
in het oude capucijner-kloos-
ter te Parijs opgerigt; en 
in hetzelfde jaar verkreeg hij 
de oprigting der school voor 

XIV. DEEL. 

de levende Oostersche talen, 
bij de toenmaals nationale bi
bliotheek geplaatst, een ge
sticht , waarom hij reeds se
dert lang had aangehouden', 
en waarvan hij de bestuurder 
werd; hij onderwees er te 
gelijkertijd het Perzisch en 
het Maleitsch, In 1795 werd 
hij een der acht opzieners 
dier bibliotheek, voorname
lijk met de Oostersche hand
schriften belast. Bij de op
rigting van het instituut, tot 
lid van hetzelve benoemd, 
weigerde hij , om deel te ne-, 
men aan den togt van Egyp
te, ofschoon hij BONAPASÏÏ:. 
persoonlijk kende. "De/staat
kundige grondbeginselen Van 
LANGI,ES , hielden hém van 
den krijgsman venvijderd, 
die later de republiek moest 
vernietigen, aan welke hij be
stendig was verkleefd geweest. 
Gedurende het geh'eele tijd
vak der omwenteling werd 
LANGIES nooit verontrust: hij 
had beschermers en vrienden 
weten te vinden, onder de
gene, die aan het hqofd der 
zaken stonden ; enindien liet, 
een onaangenaam gevoel ver
wekt , zulk eenen beroemden 
geleerde zich te zien bezoe
delen, door de aanraking 
met de revolutionnairen, kan 
echter de wetenschap zich 
over deze omstandigheid ver
heugen, die tot het behoud 
van een aantal gedenkstuk-

91 
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kén bijdroeg, welke de "Wan
dalen van dien tijd onfeil
baar zouden verwoèsthebben. 
Te gelijkertijd gaf XANGLES 
belangrijke werken in het 
licht, die hij aan" Jtzië ont
leende, "en wijdde zich aan 
het onderwijs der Oostersche 
talen toe,- voor welke het 
hem gelukte in Frankrijk 
'smaak óp te wekken, Tot 
aan zijnen dood den 28 Ja
nuari] ' 1824 • voorgevallen, 
heeft hij zijn werkzaam leven 
besteed, om onder zijne land-
genooten, de beoefening der 
Aziatische talen uit te brei
den, welke hij bijna alle met 
gemakkelijkheid sprak. In
dien hij aan deze verdiens
te een al te groot gewigt 
hechtte, moet men ten min
ste bekennen, dat hij de
ze' uitgebreide letterkundige 
kennis ten voordeele der wei 
tènschappenheeft aangewend, 
en dat hem dezelve gediend 
heeft, om eene menigte ge
schied-,- aardrijks- en staat
kundige bijzonderheden der 
Aziatische gewesten op te hel
deren. Zijne partikuliere bi
bliotheek bevatte een onnoe
melijk aantal boeken, betrek
kelijk het Oosten; de naam
lijst derzelve is belangrijk, 
en door MERMN , in 1825 , 
*& 8.vo in n e t licht gegeven. 
Be2e beroemde geleerde ont. 
T«\g eerst onder de restau-
***» het kruis van eer: hij 
wstn&teSt.rriadimiri. 

orde ïm Rüstand versierd, 
lid der Aziatische maatschap
pij van Calcutta, der oud» 
heid- en aardrijkskundige 
maatschappij tan Frankrijk, 
enz. Men kan de naamlijst 
zijner talrijke werken {voor 
dit bestek al te • uitgebreid) 
zien in de Dictionnaire des 
anonymes, la Franee Mtte* 
raire door EKSCH , enl'Jn-
riuaire nécrólogiqueioor Ju* 
HÜL, 1824, blz. 157-162. 

LANGLOIS (JOANNIS BAP-* 
TISTA) , een Jesuit, te fi6* 
vers, in 1663 geboren, ett 
in 1706 overleden, gaf ye£ 
scheiden schriften in het licht 
tegen de uitgave van den hei
ligen AÜG üsiiifüs, door ae 
benediktijnen van den »< 
MAURÜS geleverd. Er b&stm 
van hem- een door desim 
uitgebreide geleerde nasjo-
ringen, critièk en edele on-
gedwongene en dikwijls zeits 
warme en sierlijke vooraw? 
zeer gezocht werk, BameliJ* 
Histoire etc (GescAiedenjS 
der kruistogten tegen de M' 
bigensm), Parijs, W » 
in 12.WO .Hetgene, wat J»ü 
van de ondeugden, dwalin
gen en buitensporigheden f 
Albigensen verhaalt, bew{j£ 
hoezeer de nieuwere scWjr 
vers ongehjk hebben gehad, 
van de tegen die sectarisse» 
in het werk gestelde gestreV 
heden te laken. 
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; - '* LANGLOIS (ISIDORÜS) , een 
dagbladschrijver te Douanen 
den 18 Junij 1770 geboren, 
schreef gedurende verscheiden 
jaren der Fransche omwente
ling Ie Messager du Soir, 
(De avond-bode), en zocht, 
door de grondbeginselen, wel
ke hij, daarin verspreidde, 
het , ongelijk te vergoeden, 
waaraan hij zich had schul
dig gemaakt, door het werk
zame aandeel,, dat hij aan de 
eerste onlusten van Frankrijk 
genomen had. Hij randde 
zonder ontzag de dwingelan
den aan,* wier haat en ei-

' genliefde men niet straffeloos 
kon trotseren, en werd den 
18 Fructidor door een ver-
banningsvonnis getroffen. Het 
gelukte hem, om te ontsnap* 
pen, maar in 1798 in hech
tenis genomen, werd hij in 
den Tempte opgesloten, en 
naar het eiland- Qléron ge-
xonden. Na" den l&Brumai* 
re door de consuls terugger 
roepen, overleed hij te JPa-
rys»den 12 Augustus 1800. 
(Men heeft van hem: Des 
gouvernemens etc, (Over de 
besturen die aan Frankrijk 
niét passen), 1795, in 8/*> 
— Appel etc. (Beroeping op 
mijne regters en medebur
gers), 1795, in 8.w] 

* LAtfGlOIS (JoitfNES ÏHO-
HA»), een dagbladschrijver, 
oud-advokaat bij het parle-

M 

•ment van Parijs, alwaar hij 
in 1748 geboren werd ,. werk
te in 1791. en 1792 mede 
aan de uitgave van een dag-
-blad , getiteld: Les actes des 
Apótres (deffandelingen der 
Apostelen) [in,den beginne — 
1789 — door PEITIER uitge
geven, en strijdig met de 
grondbeginselen der omwen
teling, 1791 , 10 dl.ain8.vo] 
Hij had zich bestendiglijk va»° 
alle posten verwijderd gehou
den , en hield zich enkel b.ezig 
niet de zamenstelling van.ee* 
nige Memoriën. Hij,,hééft 
voor de Quotidienne, en den 
Précurseur eenige artikels 
geleverd. Men haalt als een 
voorbeeld, aan dat, hetwelk 
hij in 1804, in het licht gaf, 
ten-voordeeleder afgevaardigv 
den van Guadaloupe, en 
waaraan diegene hun.behoud 
te danken hadden. LANGÜOJS 
overleed te Gisors in 1805. 

- LANGUET (HUBEKTÜS), te 
Titteaux in Bourgondië, in 
1518 geboren, studeerde de 
regtsgeleerdheid te Boulog-
ne, .Na een werk van ME<-
IANCHTHON te hebben gelezen, 
nam hij het besluit, oinhern 
te Wittenberg te gaan be
zoeken. Hij kwam aldaar in 
1549 aan, trad met dien 
beruchten man, die hem de 
dwalingen van LÜMIER in
boezemde, in eene naauwc 
vriendschap. Na den dood 

2 . 
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TanMELANCHTHOÏr begaf LEN-
<JUET , zich naar AUGUSTUS", 
keurvorst van Saksen, dien 
-hij vin ;het beleg van Gotha 
Tolgder en die hem de ge-
'wigtigste onderhandelingen 
toevertrouwde. Hij werd in 
1568 tot den landdag van 
Spiers afgevaardigd, en was 
•in 1570 bij de oonferentiën 
Van Stëttin tegenwoordig. In 
Üen loop-deszelfdenj aars naar 
•Frankrijk gezonden, sprak 
hij, in den naam der protes-
tantsche vorsten van Duitsch-
lakd,, voor KAREL IX eene 
onbeschaamde redevoering uit 
(dezelve wórdt in de memo-

'«riën van dien koning gevon
den). De geschillen in Sak
sen .tussehen de, Lutherschen 
en Zwinglianen,, omtrent de 
eucharistie ontstaan-, nood
zaakte .LANGUET , den her-
•tog van Saksen, van wien 
.hij een der eerste ministers 
was, om zijn ontslag te vra
gen» Jïij overleed te dht-
werpen in 1581, in dienst 
van den prins van Oranje. 
"Volgens 'iWiEssis-MoRNAi, 
was LANGUET datgene., wat 
vele lieden' trachten te schij
nen , en leefde hij op de 
wijze, wraarop weldenkende 
lieden Wenschen te sterven; 
maar men gevoelt ïigtelijk, 
<lat men de loftuitingen, 
"welke sectarissen elkander 
toezwaaijen, in geenen deele 
gaaf moet aannemen. Men 
heeft van hem verscheiden 

werken; de voornaamste zijn: 
1 .oF'erzanieling van bineven, 
in het Latijn, aan den keur
vorst van Saksen, Malle, 
1699, in 4 > ; aan GAMS-
jtJRlïïS.,. vader en soon, 
Frankfort, 1685,ml2.*°; 
aan den ridder SlBSEi, 
1646, in 13 , i n o— 2,°^»: 
'dictee contra tyrannos,m' 
der den haam van SÏEPHA-
NUS JUNIUS BRUÏUS in he t 

licht gegeven,. 1579,w8. 
in het lïansch vertaald,im. 
Dit is-het voortbrengsel eens 
republikeins, die niets on̂  
ziet, en die over de yrf» 
denkt, zoo als-men * 2» 
senaat van Rome, «ade"", 

•rocijing der Ti^ff*»• 
.sprak " - ZP rerhaal v«» 
Je onderneming w*** 
Jiwrvó-r.stJüGüSivs,%W 

WILLEM <&™SAC%t 
andere Saksische * » * £ • 
.gen,, met de Gesck^ 
van hetgene, wat de . t o * 
te*en dien vorst v e n * 
1Ï62, in 4. to-Mensch| 
hem toe het verdedzgscW 
van den f rins,van <hm^ 
tegen deti, koning van if 
ie 1581, in 4.to,.eenW 
fn' lasTerachtig h e k e l s ^ , 
d a t d e d w e e p e r . W A ^ 
willen doen voorkom6»^ 
een geloofwaardig sWji • 

vvs II (zie dat a r t . ) . 
ieoordeelen. Zijn ZjJ» . 
beschreven door ^ J ^ 0 raadsheer bij het parlement 
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Dyvn tffaUe ,1700 ,in 12,H«> 

• LAKGUKX DE GERCY (JO-
ANNES-BAPTISÏA JOZKE) ,ach-
terkleinneef,, van den voor
gaande» te Dyon, in 1675 
geboren, was d.e zoon van 
den prokureur • generaal bij 
net parlement dier stad.. Hij 
ontving den döctoralen hoed 
der Sorbonne, in 17.03 „ en 
werd pastoor van St^Sulpï-
ce, in 1714* De kerk zijner 
parochie was der hoofdstad 
niet waardig; men wildede-
zelve herstellen, en had te 
dien einde het koor reeds 
©pgerigt: maar het overige 
was onvoltooid. De abtLAN-
GÜEÏ vormde hetgroote plan, 
om eene kerk op lengten , 
die al zijne talrijke parochi
anen kon bevatten.. Hij on
dernam, dat groote werk, 
met geene andere fondsen, 
dan eene som van 100 Iran-
sche kroonen», Dit geld be
steedde hij tot het aankoopen 
van steenen, die hij in alle 
naburige straten liet uitstel
len, tevens zorgende, om be
kend te maken , dat, dezel
ve tot het opbouwen zijner 
kerk bestemd waren.. Tan 
alle kanten stroomden hem 
dadelijk alle hulpmiddelen 
toe, en de hertog van Orle-
nns, regent van Frankrijk, 
stond hem eene loterij toe. 
Deze prins legde in 1718 
den eersten steen van het I 
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portaal; en de pastöoFvan 
i$t. Sulpice spaarde geduren
de zijn geheele leven, noch 
zorgen , noch kosten , Om zij
ne kerk in bouworde en sie
raden eene der prachtigste Van 
geheel Frankrijk te maken. 
De inwijding derzelve had in 
1745-plaats.. Een ander werk, 

\ dat den abt LAN&UJET. niet 
minder tot eer verstrekt, is de 
oprigting va» het gesticht, 
het Kind JESÜS , ten behoe
ve van arme vrouwen en meis
jes , en van een zeker getal, 
adellijke jufvrouwen: hetzel
ve is. tegenwoordig voor zie
ke kinderen bestemd. De txW 
LAN&UET hield niet op ,. dit, 
huis té ondersteunen tot aani 
zijnen dood,, in 1750 , in 
zijne abdij van fiiemay vóbx-
gevallen. Nooitwaseenmensch.-
bekwamer en vernuftiger, om, 
zich ruime aalmoezen, en aan* 
zienlijke legaten te verschaf
fen.. Men weet van goeder 
hand,, dat hij jaarlijks om. 
trent een millioen franken; 
uitdeelde. Hij verkoos altijd" 
verarmde adellijke familien ,," 
en inen heci't vwo geloofwaar
dige menschen vernomen, dal 
er in xijne parochie'eenigc-
aanzienlijke familien waren,, 
voor weïkehi) jaarlijks80,00^ 
Uvres besteedde. Edelmoedig 
van inborst zijnde, gaf hij op 
eene onbeperkte wijze, en 
wist de behoeften voorleko-

I inen» Ten tijde van de'duurte 
• «•» 

. 0 
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des broods, in 1725, ver
kocht hij, ter ondersteuning 
der armen, zijn huisraad, 
zijne schilderijen en andere 
zeldzaamheden, welke hij mét 
vele moeite verzameld had. 
Hij had sedert dien tijd slechts 
drie zilveren gedekken, geen 
tafelkleed, en een eenvoudig 
saaijen bed, dat mevrouw »E 
CAVOIS hem leende, omdat hij 
al degene, welke zij hem tot 
dusverre gegeven had, voor 
de armen verkocht had. Wel 
verre van zijne familie te 
verrijken, deelde hij zelfs 
zijn vaderlijk erfdeel uit. Zij
ne liefdadigheid bepaalde zich 
niet tot zijne parochie. Toen 
de pest in Marseüle woed
de., zond hij aanzienlijke som
men naar Provence , ter on
dersteuning dergenen, welke 
door deze plaag bezoeht wer
den. Hij stelde onophoudelijk 
en met ijver belang, in de 
bevordering en den bloei der 
kunsten, in de ondersteuning 
des yolks^ en in den roem 
der natie. De abt LATTGUET 
wees bestendigüjk het bisdom 
van Ccnserans, dat van Pot' 
tiers en verscheiden andere 
van de hand. Zijne godsvrucht 
en de bestendige ijver, met 
welken hij zich op de werken 
yan : liefdadigheid toelegde , 
beletten hem niet, om vrolijk 
e n aangenaam in den omgang 
ïe *'»jn. Hij legde in denzel-
ven veel geest aan den dag, 
en was rijk in snedige enkie-

sche antwoorden. Méntóft 
hem in de kerk van Bi, Sd< 
pïce een heerlijk praalgraf 
opgerigt, dat gedurende de 
omwenteling gesloopt wwi 

. LANGBET (JOANNES JOZBF), 
broeder van den voorgaande» 
kwam, op verzoek tanden 
grootenBossüET,zijn'vnen4 
6ri stadgenoot, inKetgesticht 
van Navdrhf waarvanJJ 
overste werd; hijaanvaardcle 

er den doctoralen hoed W 
Sorbonnè, en werd in .17 w 
tot bisschop w n ^ ' W ? noemd/ZijnijveryoordeM 
Ie Unigenüus, droeg-w 
weiniglj',omhemae«mr 
tér'te\erschafferi,en^en 

zelven verkregen te i d j g 
verkoelde deze ijver n ^ e 

minste. Hij kensch^^ 

bestuur toot--m*»d*g*fr 
geschriften,, tégen de« 
cmstilutionnarïssenj^ 

vereerders vau« wTCer-

ste aandeel w g* . te. 
deze verschillende werken 

fan dien leeraar, de m ^ . 
het Zeven van MJM*. e. 

geven, seideeen **£•# 
partij, datTom^^ 
leritmd van' ft^SZ 
van Soissons had «*#& 
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nomen, en kern énkel den dop 
\l<lt coquè) had gelaten, Dè 
'ase scherts was niet meer ge
grond dan deze andere tegen-
rede, door ik weet niet wie 
toen hij in dë Fransche aka-
demie en in den staatsraad 
was toegelaten; »Debisschop 
Tan Soissons, heeft de god
geleerdheid behandeld, zon
der er in onderwezen te zijn y 
ïuj was een academicus zon
der er de talenten toe te be
zitten^ e» staatsraad, zonder 
met de staatszaken bekend te 
zijn.." Deze geheele scham
pere, rede is ongegrond» LANr 
GÜET was noch eenFjÉNÉr.ON, 
noch eea BOSSUET , zulks is 
genoeg bekend , maar hij wist 
te schrijve» en zelfs met sier-? 
Jijkheid.. Zijne vijanden moes
ten zulks bekennen , en zou-
den het bekennen,, indien de 
blinddoek van den partijgeest, 
alle waarheid niet geheel ver-
borgen hield. Het is mogelijk, 
dat hij in zijne polemische 
werken al te veel aan zijnen 
ijver heeft toegegeven; dat 
hij de leerstelling van het ge. 
•roeien niet onderscheiden 
heeft, dat hij de verdienste 
zijner tegenstrevers niet altijd 
gezien heeft, maar het is niet 
minder waar , dat verscheiden 
stukken zijner voortbrengse
len, zijner kunde en *zijnen 
geest tot eer verstrekken. De
le prelaat ging in 1731 van 
net bisdom Soissous tot het 

aartsbisdom Sen$ over, en 
overleed in 1753 in deiï ow« 
dérdom van 76 jaren, als een 
godvruchtig en liefdadig pre* 
laat beschouwd. Zijne pole
mische werken zijn in het La-
tijn vertaald, en te Sens, in 
1753, in 2 dl.» in fol. ge
drukt. Nog' heeft men van 
hem: eene Vertaling in het 
Fransch der psalmen, in 12><* 
r— 2.» De VEsprit etc, (Over 
den geest der- kerk' in harq 
plegtigheden), tegen de ver
handeling van ClAüDlus DB 
TEKT , schatmeester van Clu-* 
py, over de plegtigheden der 
kerk. — 3,°Stichtelijke wer
ken ; vol zalving, onder an
deren ie verhandeling over 
het vertrouwen op de barm
hartigheid Gods, zeer ge
schikt, om dezelve in het hart 
der geloovigen op te wekken. 
—r 4.°' Aanmerkingen op de 
beroemde verhandeling van 
den Jesuijt PICHON, over de 
menigvuldige Commüniën.-— 
5,o Eene wederlegging der 
brieven van JACOBWS YAIUCEÏ.' 
(zie dat art.) —> 6.° Vie etc. 
[Leven van MARIA AJ.AC6-
QUJE), 1729 i in 4 . to~ 7.0 Ver
scheiden redevoeringen, in de 
verzamelingen der Fransche a-
kademie. Dezelve bewijzen, 
dat hij zeer wel in staat was, 
om zelf zijne werken zamert te 
stellen. Zijrii stijl is eenigzins 
wijdloopig, maar duidelijk, 
natuurlijk, sierlijk en vrij edel. 

M 4 • ' • 
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f LANJPNAIS (JOANNES DlO-
NYSIUS graaf-van), pair van 

•Frankrijk, en lid der akade-
mie van opschriften en schoo-
ne letteren, den 12 Maart 
1753 té Mennes geboren, 
werd in 17 7 5 hoogleeraar van 
het kerkelijke regt, in 1779 
ïaad der staten van Bretag-
ne} en in 1789 lid der con
stituerende vergadering en der 
conventie; Hier sprak hij even 
zeer voor de regtendes volks, 
als later voor die des troons, : 
en huldigde alom de grond
stellingen der constitutionele 
monarchie. Later moest hij , 
door de Jakobijnen vogelvrij 
verklaard, zich 18 maanden 
verborgen houden, nam ech
ter na den val van het schrik
bewind , zijne plaats in de 
conventie weder i n , waarvan 
hij president werd. Reeds in 
het begin verzette hij zich te
gen de heerschzuchtige plan
nen van BONAPARTE J en des
niettegenstaande verhief deze 
hem tot de waardigheid van 
graaf. In 1814 stemde hij 
voor de afzetting van' NAPO-
XEOK , en werd door LODEWIJK 
XVIII tot pair verheven, Ge
durende de 100 dagen wei
gerde hij aan FAPOIEON den 
«ed, en desniettegenstaande 
nam déze zijne verkiezing aan, 
lot president van de kamer 
der volksvertegenwoordigers, i 

Zie MACRO- |j Zijne- staatkundige loopbaan 
•werd door geene misdaad be
zoedeld,, en in verscheiden 
gelegenheden legde hij een edel 
karakter aan den dag, ofschoon 
zijne betrekkingen met den 
beruchten GRÉGOIKE en DB 
POTTER , hem niet zeer tot 
eer verstrekken. Hij overleed' 

| te Parijs, den 13 Januari] 
1827, een, aantal werken, 
meest 'van staatkundigen in
houd, nalatende. 

•••'•> LANNES (JOANNES), her
tog van Montéöello,$mw 
veldheer, den 11 lprill769, 
te lectoure, in het Fransen 
Departement Gers, geboren, 
heeft in.de militaire.gesch'e-

.denis- van Frankrijk, f* 
schoonsten roem van.beleid, 
en moed nagelaten. " ï 
studeerde ,in zijne geboorte
plaats, toen hij, ten gevolge 
van het verlies, hetyveM» 
vader van zijne geringe tor-
tuin , in eene Iandhoeve De-
staande , onderging, zich ver-
pligt- zag, om zijne studiën 
te staken". Tot hetaanleeren 

van een 
handwerk genoopt, 

werd LANNES als leerjonge» 
bij'eenen verwer geplaatst, 
hij oefende ditberoepjn 1 'f 
nog, ui t , toen hij door de 
wet, waarbij alle jonge ttm-
schen, in staat om de wapen* 
te- voeren, werden opgeroe
pen , tot de krijgsdienst ver 
bestemd. LANNES was ou 
der eersten, die in hoedanig" 
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jieid " van Sergeant-majoor 
vertrok, in een der batail-
lons, Welke men voor het 
leger der Oostelijke Pyrene-
ën formeerde. Werkzaam, 
schrander en dapper zijnde, 
zoo werd hij snel bevorderd, 
en reeds in 1794 was hij 
Chef'de*brigade (kolonel.) 
Na het verdrag van Bazel j 
waarin de.vrede met Spanje 
gesloten werd, werd LANNES 
niet onderde activiteitshoofd
officieren geplaatst. Hij werd 
onder de Officierenbegrepen, 
die de conventionneel AujBRY * 
na den. 9 ' Thermidor, uit 
hoofde van onbekwaamheid 
deed afzetten. De rust, tot 
welke hij veroordeeld scheen, 
verontwaardigde hem, en hij 
begaf zich in het begin van 
1796, in hoedanigheid van 
eenvoudig vrijwilliger, naar 
het leger van Italië, alwaar 
zijne dapperheid hem deed 
opmerken, «n bijzonder de 
aandacht van den generaal 
BONAPARTE tot zich trok, die 
zich herinnerde, dat op den 
13.e Vendemiaire, 4.e jaar 
(18 October 1795), op den 
oogenblik, waarop de Con
ventie, door de sectiën van 
Parijs werd bedreigd, deze 
officier onder zijne bevelen 
had gestaan, en dat hij zich 
door zijn beleid en zijnen 
moed had onderscheiden. Op 
het slagveld van Millmimo, 
tot kolonel van het 29,« re-

M 

giment; (32.6 halve-brigade) 
benoemd (den 14 April 1796) j 
deed hij wonderen" van dap
perheid, bij het overtrekken 
van den Po, in den slag van 
Lodi (10 Mei 1796), in 
dien van Bassano (8 Seplem- -
ber 1796), waarin hij twee 
vaandels veroverde; bij de 
bestorming \m,Pavia, terf 
gevolge van welke hij tot ge
neraal werd bevorderd; bij 
het beleg van Mantua, waar
bij hij de yoorstad St, Ge-
orge met' dé bajonnet in de 
hand innam; en dé gevechten 
van Fomhio en Governolo, 
eindelijk in den gederikwaar-
digen slag van Aroole (15 
November 1796), waarin de 
Franschen op de Oostenrijkers 
eeneder belangrijkste overwin
ningen van den veldtogt be^ 
haalden , en bij welken LAN-
NES had willen tegenwoordig 
zijn, ondanks de hevige pij
nen, welke hem, de in een 
vorig gevecht bekomene won
den veroorzaakte. Toen het 
leger van Italië op Rome 
aantrok, kwam de generaal 
LANHES het eerst te Imola 
aan, van welke stad hij de 
verschansingen veroverde; en 
deze gebeurtenis-besliste da
delijk omtrent de onderwer
ping van den eerbiedwaardig 
gen en ongelukkiger! Paus 
Pius VI , tot vrien de •over
winnaar gezonden werd, om 
over den vrede te handelen. 

5 
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Na het sluiten van het ver
drag, van •- Chmpo-Formio 
(17 October -1797), begaf 
de generaal LANNES zich naar 
Parijs, alwaar hij een bei-
velhebberschap in de onder
neming tegen MngelandiAoesi 
aanvaarden; maar daar mid-
deler wijl, die van Egypte 
beslist was, vergezelde hij 
BONAPARTE op denzelven, die 
hem sedert langen tijd, als 
een zijner dapperste veldhee-
ren beschouwde. In dezen 
veldtogt, waarin alles nieuw 
was voor het Fransche leger, 
vijanden, wapens, plaatsge-
stéldheid, luchtsgestel, werd 
LAJTNES steeds met het bevel 
over de voorhoede belast. Bij 
hét ontschepen des legers, 
onder de muren van Mexan-
drië± in al de gevechten, 
welke den intogt der Fran-
ischen in Caïrovoorafgingen, 
bij het beleg van jtccon, in 
den slag van Jboukir,on
derscheidde hij zich door eene 
bewonderenswaardige onver
schrokkenheid, en ontwik
kelde de grootste, krijgskun
dige bekwaamheden. Zijne 
afdeeling, trok op den berg 
Sctbles, door zes zware stuk
ken geschuts verdedigd, tegen 
de Turken op; en de ver
schrikking , welke hij in hun
ne gelederen verspreidde, 
•was zoo sterk, dat de geheel 
*adelooze soldaten, zich in de 
*ee stortten , om aan het staal 
des overwinnaars te ontsnap

pen , meer dan tien duizend, 
door de ruiterij van. den ge» 
neraal MUBAX naar strand 
gedreven, kwamen op deze 
wijze om het leven. LAIWSS 
berende JbouMr, tastte de 
wjjkschans aan, waaryan hij 
stormenderhand de verschan« 
singen veroverde, en werd in 
dit gevecht gevaarlijk ge
kwetst. Toen BoifiPAMï 
Egypte verliet, om naar 
Frankrijk terug tekeeren, 
was. LANNES een der «eren 
officieren, die hem vergezel-
den-, en een der veldheeren, 
die hem op den 9. en.10 
November 1799 het nuttigste 
waren. Ten gevolge iier 
gebeurtenissen naar Toulw*l 
gezonden, werd hij met net 
bevelhebberschap der 9.e e» 
10.« militaire divisienMast, 
waartoe zijne.geboortepJaa« 
behoorde, en. ofscliootijjl 
meer moed op het sto^W 
dan bekwaamheid tot eene 
onderhandeling bezat, »oo £ 
lukte het aan zijnen roem» 
aan zijne standvastigheid, aa» 
zijne openhartigheid, aande 

hoop, welke men van & 
nieuw gevestigde bestuur W 
t e r d e , ü o m de onluste» * 
doen verdwijnen, *eU» 
factiën er nog hoop*»' 
onderhouden. Naar W 
teruggeroepen, werd "J , 
opperbevelhebber van de W 
wacht des Consuls benoen*' 
Na dat de oorlog op »>eB 

in Italië was losgebarsten 
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en ie eerste Consul den 6 I 
Mei 1800 Parijs verlaten 
had, om zich aan het hoofd 
des legers te plaatsen, werd 
EANNKS met het bevel over 
de voorhoede belast;, trok 
andermaal op Pavia los, dat 
hij ttyee jaren vroeger stor
menderhand had ingenomen, 
stak over den Po, veroverde 
het vóordeelige standpunt Van 
Stradella, gaf bewijzen van • 
bekwaamheid 'in den' slag 
van Casteggïo, bnderschei-
de zich in dien van ffla-
rengo, door verscheidene wa
penfeiten, waariaah hij,- en; 
als veldheer j en als soldaat 
deel nam. Eene eeresabel 
was de beloonïng van zijn 
sphoon gedrag. In 1801, in 
hoedanigheid van gevolmag-
tigd minister, naar Lissabon 
gezonden, wist hij aldaar de 
waardigheid der natie te hand
haven, welke hij vertegen
woordigde, en verliet dien 
post, ten gevolge van moeije-
lijkhèden door het regt ont
staan, hetwelk hij beweerde 
te beiitteni om koopvaardij
schepen den Taag te doen 
opzeilen, zonder aan eenig 
onderzoek of het betalen van 
regten onderworpen te zijn, 
Den 19 Mei 1804 tot de waar
digheid van rijks-maarschalk 
verheven, werd hij achter
eenvolgend tot chef der "9e 
cohorte, groot officier van het 
legioen van eer en hertog van 
MONTEBEUO benoemd. Bij 

het hervatten dér-vijandëlijk-
hëd'èn met Oostenrijk, in 
1805 > verkreeg hij het bevel 
óver de voorhoede' van1 het* 
groote leger, trok • op Md* 
wigsburg aan, en drong in 
Beyerenj alwaar hij op dé 
roemrijkste wijze den veldtogt 
begon. Hij droeg dok veel 
bij tot den goeden uitslag van 
het gevecht van Wertingen, 
tot de nederlaag >van MACK,< 
tbt de inneming van • Hl-m en-
voornamelijk tot de overwin
ning van JEfolabrunn, alwaar' 
hij een aanval der ruiterij be-
val; ,di<e <de overwinning van 
den Tcant dér franschen beslis
te, In dënf slag van Jlus* 
terliin met het opperbevel o-
vèt den linkervleugel des groo-
ten legers belast, werden er 
in dit belangrijk gevecht twee 
zijner adjudanten aan zijne 
zijde 'gedood; de gelukkige 
uitkomst van dezen veldslag, 
die over het lot Van Oosten
rijk besliste, was grooten
deels toeteschrijven aan de 
schrandere krijgsvèrri«tingèn, 
en aan de onbegrijpelijke 
Werkzaamheid der bewegin
gen van den hertog van'MONTK-
BEIXO. Toen in October 1807 
de veldtogt tegen pruissen 
begonnen was, onderscheidde 
zich de maarschalk in alle 
gevechten: Jena, Eylau, 
JFriedland werden de nieu
we tooneelen van zijnen roem; 
maar het was voornamelijk in 
den verschrikkelijken slag van 
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JSyluu, dat hij wonderen van 
dapperheid deed, waardoor 
hij de bewondering en erken
tenis van het geheele leger 
verdiende. Toen BONAPARTE 
naar Spanje vertrok, verge
zelde de hertog van MONTE-
BELLO hem derwaarts; in den 
slag van Tudela voerde hij 
het hevel over een legercorps; 
hij bestuurde het beleg van 
Saragossa, en behaalde in 
dezen waarlijk goddeloozea 
oorlog, wijl dezelve tegen de 
vrijheid en onafhankelijkheid 
van een volk gerigt was,. ver
scheiden voordeden, waaro
ver wij hier niet dan met leed
wezen spreken, en enkel om 
der geschiedkundige waarheid 
te huldigen. Intusschen had 
het steeds overwonnen, doch 
steeds geduchte Oostenrijk 
voor de vijfde maal den stan
daard des oorlogs tegen NA
POLEON opgeheven, la. Frank
rijk teruggekeerd, alwaar hij 
sedert verscheiden jaren bur
gerlijk Was getrouwd (hij was 
van zijne eerste vrouw ge
scheiden), genoot de hertog 
van MONTEBÉUO, eenigen tijd 
rust, op het schoon landgoed 
van liaisons, dat hij in den 
omtrek van Parijs had aan
gekocht, toen hij bevel ont-
ving om naar DuitschlandtG 
vertrekken; hij verliet zijne 
woning niet dan met 'het 
noodlottigste voorgevoel, om
helsde zijne vrouw en zijne 
kinderen, en stortte tranen, 

bij het verlaten /san zijttkas-; 
teel, dat hij niet moest we
derzien. Aan het hoofd dier 
dappere legioenen, die dik
werf onder zijne bevelen over
wonnen hadden, ™aalcte ^ 
hertog -van MONXEBELIO, na 
eene onafgebrokéne reeks van 
overwinningen» zich meester 
van Regensburg t en behaal
de nog eenémenigtezegepra-
len,. toen in den slag van Mr. 
s/%V den 22 Mei 1809 ge
leverd,' een kanonschot heni 
het regterbeeii geheel. enM 
linker boven den enkel ƒ eg-
nam j men vreesde dadeJjjK 
voor zijn leven, en. haastw 
zich, om hem op eene draag
baar naar BONAPARTE te*** 
voeren. Ofschoon deze bezig 
was,, met bevelen te geve», 
die het naauwelijksverzewr 

de lot van den s l a g » ? 
noodzakelijk, maakte^ ton uj 
bij dit treurige &m\ «P 
levendige aandoening w»« 
dwingen. Be maarschalM 
het bewustzijn verloren W> 
kwam op dezen oo®f* 
weder tot zich^elven, 
zeide tot NAPOLEON: .».»» 
nen een uur zult gij dengejj 
verloren hebben, die me J 
roem en de overtuiging f '' 
van uw beste vriend te ?ll 
geweest.» Deze woorfenj 
len gehoord door aldege^» 
die hen omringden; »* 
hetgene, wat slechts dooi er 
. ^ • I w n w m e B . i s r t ^ 
op eene wijze, die a&o 
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van een riaauwkeurig verslag 
van hetzelve onmogelijkmaakti 
is liet afgebroken gesprek van 
den maarschalk niet NAPO-
IEÖN j en de raad, dien hij 
hein al' stervende gaf, om 
hein" te bewegen, toch een 
eindpaal aan zijne overdre-
vene heerschzucht te stellen, 
die, na achtereenvolgend al 
de deelgenooten zijner fortuin 
in het graf te hebben gesleept, 
zou, eindigen, met er hem 
zelven ook in te storten. Het 
bestaan van dit, gesprek is 
stellig., maar' wij .zouden niet 
durven instaan voor de bijzon
derheden, die er van bekend 
zijn gemaakt. Aan een klein 
getal aanschouwers, aan wel
ke BONAPARTE bevel had ge
geven, om zich te verwijde
ren, gelukte het, om slechts' 
eenige woorden te onderschep
pen, en om uit het vuur, 
waarmede de stervende maar
schalk zich uitdrukte.* en de 
zigtbare aandoening van NA-
POÏ,EON te oordeelen,dathct-
gene,, waarover zij handelden, 
van het grootste aanbelang 
was. De hertog van MÖNTE-
BELLO, gaf den 31 Mei 1809 
den geest, na dooreene dub
bele amputatie negen dagen 
in de hevigste smarten te heb
ben doorgebragt. Zijn lijk, 
eerst te Straatsburghijgezet, 
is op den 22 Mei des vol
genden jaars, op den verjaar
dag zijner verwonding, naar 
Parij's vervoerd, en op den 

6 'JuHj, den jaardag der" [o* 
verwinning van"FPagfam, in 
het Pantheon te rrist gesteld. 
De tweede echtgenoote van 
LANNES» mejufvrouw DE GIJÊ-. 
HÉNEÜC, was de dochtervan 
een oud* commissaris vanoor-: 
log. De maarschalk heeft drie 
kinderen nagelaten, waarvan-
de oudste, den 17 Augustus 
1805,.onder den naam van, 
MONTÉBEMO, tot pair: van. 
Frankrijk is verheven.. Een 
zoon der . eerste vrouw, die 
een .gedeelte dernalate.nschap; 
des maarschalks reclaikeerde,,, 
was vroeger, door de regtban-
ken .als; onécht (adu/férin), 
veïklaat'cL Er bestaat, een, 
Vie militaire ,de J'LAN'NJES, 
etc. door RENÉ PERIN, Parijsi; 
1810, in,8;vo .'.'.-. 

LAMOT ( I U R E ^ D E ) , veld*" 
heer in dienst van KABEL Vj-
Wa's ' uit een ,de.r beroemdstej 
huizen, van Vlaanderen ge
sproten, alwaar hij in 1470 
geboren,werd; hij diende in 
den beginne in de legerben
den van keizer MAXIMIIIAAN, 
die hem in 1516 tot ridder 
van het gulden vlies verhief, 
en in 1521 tot stadhouder 
van Doornik benoemde. LAN. 
MOT werd in 1522 onder-ko
ning van Nagels, voor keizer 
KAREL T. Na den dood van 
PROSPERÏIUS COMWNA, in 
1523, had hij het algemeen 
bevel over de legerbenden des 
keizers, en maakte zich onster-
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felijk, inden slagvanPavza'i 
in 1525 waarin FRANCISCUSI 
werd gevangen genomen. Men 
weet dat deze vorst zich niet 
dan aan den onder-koning wil
de overgeven. » DE LAMSOY , 
zeide hij hem in het Itali* 
aansch, zie hier den degen 
eens konings, die verdient 
geprezen te, worden, wijl hij, 
alvorens "denzelven overte-
gevén, er zich van bediend 
heeft f om het bloed van ver* 
scheiden der uwen te doen 
storten." Dit was waar, en 
de koning had wat al te veel 
gebruik gemaakt, van de ze-» 
kerheid, waarin hij was, dat 
de keizerlijken hem-niet wil
den dooden, om er zelf zeer 
nutteloos; en straffeloos ver-

'scheiden te doddett,.die, hem 
zochten krijgsgevangen te ma
ken» Ook zeide Hém »B LAN* 
Kor, bij hef aannemen van 
zijnen degen, en terwijl hij 
hem eeneh anderen gaf. >> Ik 
verzoek uwe "majesteit, mij 
te- willen vergunnen, dat ik 
haar den mijnen geef, die 
het bloed van velen dér u-
wen gespaard heeft." Deedeï-
moedige LANNÖT behandelde 
FRANCISCUS I steeds als ko
ning. Daar hij vreesde dat 
zijne troepen soms mogten on
dernemen, om zich van den 
persoon van dien vorst mees
ter te maken, om zich van 
hunne betaling te verzeke
ren, zoo liet hij hem naar 
«et kasteel van Pikxighettone 

vervoeren. öm. hem' vervol* 
gens tot de reis naar Spanje 
overtehalen, zeide hij hem, 
dat hij een mondgesprek met 
den •• keizer kon hebben, en 
dat zij het Ügtelijk te zamen 
eens zouden worden, hem 
belovende', dat hij hem, inge
val er geene verzoening te tref
fen ware, weder naar ItaB 
.zoude geleiden. Nadat hetvef 
drag tusschen RAREÜ V eD 

: IRANCISCITS I gesloten was, ge« 
leidde LANNÓY den koning naar 
Fontarabië, tot aan den oe
ver der rivier Bidassoa, die 
Frankrijkvan^^scheidt. 
Keizer KAREÜ V gaf hem het 
prinsdom Sulmma, hetgraai-
schap Jstï en dat van Mof» 
.cnJrdennes.WïowïtoW 
Gaèta in 1522, « f f "e 

brandende koorts, die W> 
binnen vier dagen wegmaf̂  
XAMÖT was een bedaard «> 
gematigd veldheer,' m Ja» 
óm de zegepraal zoo wel door 
zijne krijgskundige talen en « 
door zijnen moed te Mf1 

sen. Zoo wel voor het»! 
binet als'voor het dagje» 
geschikt > wist hij onderban 
delingen aanteknoopen enw» 
dragen te bewerken. 

•••* LANJTOT (Joiuw 2 
MMA baronnesse D E ) ) ? , 
onder de Hollandsche du* 
ters eenen beroemden r » 
ingenomen. In 1738 tei $rek' 

de" geboren, is zij aldaar H» 
ouderdom van 44 j " r c n 



verleden, na zich geduren
de verscheiden jaren gevreesd 
te hebben gemaakt in alle 
dichterlijke prijsuitlovingen, 
waarin zij dikwerf den zege-
palm behaalde» De natuur 
had haar tot eene dichteres 
gevormd, en zij kweekte de
ze begaafdheid aan door de 
beoefening der Engelsche let
terkunde, en zelfs die van 
het oude Rome. Zij veree-
nigde in harfr werken dicht-
vuur", oorspronkelijk-en sier
lijkheid-; hare begaafdheid 
heeft zich onderscheiden in 
de brieven, in het hekel
dicht en vooral in 'de ode. 
Ook bestaan er van haar drie 
treurspelen in vijf bedrijven 
diê eene welverdiende en 
duurzame toejuiching op het 
tooneel van Amsterdam heb
ben genoten, te weten • LEO 
de Groote, 1767, in 12n»o 
fat beleg van Haarlem, 
1770, en CLEOPATRA, 1776-. 
Bij haar leven had zij twee 
deelen met hare gedichten 
in het licht gegeven- (hare 
treurspelen hier niet onderbe-
grepen), Zeydén, 1780, in 
8.vo t e n de heer BIIDERDIJK 
heeft er na haren dood, te 
Breda, in 1782 voorgevallen, 
een derde in het licht gegeven 
1783, in 8.vo. Dezelfde uitge
ver had ook eene verzameling 
van Fransche gedichten van 
mejufvrouw de LANNOT aan
gekondigd , maar dit ontwerp 
18 onuitgevoerd gebleven. 

£ A N. 

IiANoüE, — Zie NOUB. 

LATTSBERG (JOANNES) , in 
het Latijn LANSPERGIÜS, in 
Beijeren, in eene stad van 
zijnen naam, geboren, werd 
te Keulen, Karthuizer en o-
verleed in 1539, zijn 50.» 
jaar nog niet bereikt heb
bende , met den bijnaam van 
reg[vaardige, en liet een 
aantal stichtelijke werken na, 
waarin eene téedére gods
vrucht doorstralen. Dezelve 
zijn in 1693 , in 5 dl.n in. 
4 . t 0 , te Keulen gezamenlijk 
uitgegeven. Zijne Zamen~\ 
spraken van JESXTS CHRIS~ 
TUS met de geloovige %iel 
(Alloquium JESU GSRITÏ 
adanimamfidelèm), Leuven, 
1572, in 12i«"> zijn in vér-
scheiden talen vertolkt. De* 
schrijver was een ijverig man, \ 
die met geestdrift werkte", 
om diegene tot den schoot 
der Kerk terug te brengen, ' 
welke de dwalingen van Lu--
THER er uit verwijderd hadden. 

LAKSBERG (MATHEUS). — 
Zie LAEÏTSBERGH. 

LANSBERGIIE (PHILITPUS) , 
een protestantsche wiskun
stenaar en sterrekundige, in 
1561, in de provincie Zee
land geboren, was geduren
de eenigen tijd predikant te 
Antwerpen. Nadat die stad 
den 12 Augustus 1585 tot 
de gehoorzaamheid aan PHÏ-

ni 
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LIPPJJS II was teruggekeerd, 
zag hij zich genoodzaakt, om 
eene schuilplaats in de Ver-

• eenigde provinciën te zoeken. 
Hij werd predikant in de 
stad Gfoes en begaf zich op 
het einde zijner dagen naar 
Middelburg, alwaar hij in 
1632 overleed. Er bestaat 
van hem; 1,° Progymnas-
matfi astronomice resiitutce, 
1629, in 4 . t 0 ; uit het Ne-' 
derduitsch in het Latijn ver
taald , door MARTINÜS HOR-
TENsrps, Middelburg, 1630, 
in 4 . t 0 , en in het Fransch 
door N. GOTJBARD , ibid. 1639, 
in fol. — 2.° Commentati-
ones in motum i?errc<?,inhet 
voorgaande. Hij verklaart zich 
in dezelve voor hét stelsel 
van COPJERNIOÜS. — 3.o Ta-, 
bjxloe motuüm coelestiumper-
peiuce, Middelburg , 1633, 
in fol. Meri zegt, dat hij 
40 jaren aan deze tafels werk
te. 4.° ïntroductio in qua-
drantem luw, astronomicum, 
turn geometriaim, etc, Mid
delburg, 1632, in fol. —. 
5.° 15ene gewijde tijdreken
kunde, Middelburg, 1645, 
in 4. t0 — Êorologiografhia 
nova, enz. Al deze werken 
zijn in 1663, te Middelbmg, 
gezamenlijk in folio uitgege
ven. — Zijn zoon JACOBÜS 
LANSBERGHE legde zich ook 
op de wiskunde toe, en gaf 
een vcrdcdigschrifl van de 
werken van zijnen vader in 
het licht, Middelburg ,1633, 

in 4.*o, en oyerleed in iTo/-
land,'m 1657. — Menmoet 
hem niet verwarren,, metee
nen JACOBÜS LMSBBRCHÏ, 
bekend door eene beschrij
ving van de, stad Suist, 
',9 Gravenhagc, 1687, in 
8.vo, noch met N.-IASSBKK-
GHE , een bekwaam Hollandse 
ingenieur, dié in het licht 
gaf: I)e wijze om de plaat' 
sen te versterken, '* Gr& 
venhageim2iin^.M 
werk is belangrijk door de 
nieuwheid var* het ;stelseL, 
hetwelk de schrijver er u» 
ontwikkelt, en door deen-
tiek der steden, welke m--
beste versterkt schijnen. 

' LANSIÜS of LANZIÜS (Tfl°; 
Mus), een Duitsche regtsge-, 
leerde, in 1 5 7 7 , t e ^ ' 
inOpper-OostenpjHf0^ 
reisdT veel, V*ff •$£.. 
groote kennis van d e j j 
Sn wetten der verschg 
natiën, en Werd h o o ^ 
der regtsgeleerdheid t e j 
bingen. Sen heeft van J 
Omtionés, sm-comnm 
deprtncipatu inter•ƒ>«»• 
cias JSuropccJmster^ 
1636, inS.voMenmeH» 
wel'wachten van aai 
bijzonderheden geloof t e * J 

er komen er geheel valse» 
lasterlijke onder voor, T » 
meiijk in hetgene,^a lJ;Jj t ( den kardinaal BEMBOveg 

LANSIÜS overleed m * 
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LANÜZA ( HlEROMJMÜS BAP-
jnstA DB SEIXA DE), bijge
naamd de DOMXNICÜS zijner 
eeuw, te Jxar, in het dio
cees van Saragossa, in 1553 
geboren, begaf zich onder de 
dominikaners en werd pro-
yinciaal zijner orde. Hij be
kleedde dien post met Yeel 
roem, toen hij aan PHH.MPT 
PUS III een verzoekschrift 
aanbood, tegen de leer van 
MótiJfA, en de vrijheid, wel
ke de paussen aan de godge
leerden lieten om dezelve,.te 
onderwijzen. Dit verzoek
schrift kan, wat het natuur
kundige voorbesluit betreft, 
den ijver des vervaardigers 
tot eer verstrekken, maar 
geenszins zijner gematigdheid. 
De paussen hadden de vrij
heid gelaten, omdat zij za
gen, dat in de betwiste pun
ten, niets het geloof betrof 
(Zie LE«OS). Deze godvruch
tige dominikaner werd in 
1616, op den bisschoppelijk 
ken stoel van JBalbastro, m 
in 1622 op dien van Jlbw 
raam, verheven. Hij over
leed in deze laatste stad in 
.1625, na een leven, vol van 
de pligten eens bisschops en 
de oefeningen eens religieus 
ten pinde te hebben gebrast. 
PHIUIPPÜS III stelde zulk 
eenen hoogen prijs op zijne 
Jeugd, dat hij hem bij zijne 
komst tot den troon deed ver
zoeken, van hem de geeste-

Alv. ÜEur,, 
N 

lijken en religieuzen optege-
ven, welke hij de eerste ker
kelijke waardigheden zoude 
waardig keuren. Men heeft 
van hem Evangelische Fer-
lumdelingen, op eene een
voudige en bondige wijze ge
schreven; Bomiliën, 3 dln , 
vrij getröirvy uit het Spaanscïi 
in het latijn vertaald, door 
ONESIMÜS DE KIEN,, Mente, 
1649, 4 dla,,in 4 t 0 ; doch 
niet zeer naauwkêurig in het 
Fransch, door LOMWIJK; AMA-
RITOM'; én Fer&oeïs^chpft 
tegen de jesuiien, L'ANUZA 
benijdde eeriigzins 'het aan
zien, waarin zij stonden j in.-
dien hij een profeet ware ge
weest j zou hun lot hem gee-
ne afgunst gebaard hebben, 

, *LANZE (YICÏOR AMADEÜS 
DEUE ) , d en , 1 September 
1712 te Türin uit eene aan
zienlijke familie geborenl Hi| 
werd achtereenvolgend regu
lier kanonik van de H. GE-
NOVEVA te Parijs, vervolgens 
vikarius te Turvn. Dóór paus 
BENEDICXÜS XIV, den 10 A-
pril 1747 tot kardinaal be
vorderd, werd hij kort daarna 
aartsbisschop van Nicosia, 
prefekt der kerkvergadering, 
aalmoezenier vanden Iconing 
ywa. Sardinië, en abt 'Com-
mendatarius, van de abdij van 
den H. BENIGNUS, alttaarhij 
den 25 Januarij . 1784 over
leed, /Indien 'hmn tot'het 

I 

i 1 Pil 
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toppunt Tan' Kerkelijke -waar* 
dighèden ;wërd verheven, had 
Lij zulks ihéër aan 'zijne ta' 
Jëntèn'èn deugden, dan aan 
zijne geboorte ie danken. 'Bij 
ëëhe diepe geleerdheid paarde 
Jrij bënë zuivere leer eneene 
zeldzame godsvrcfèht, dié hij 
iiög opluisterde door eene e-
<lelmoedlgë: inborst, en eene 
-vurige liefdadigheid. Men heeft 
van' hénï: 1.° Synodus clice-
vèédnaÊegusu in Gdlliasub' 
Mpihd, coacta anno J745, 
a ï^icxORio JMEDÏEO A 
:L-ANCKi$, ~ % i ° Synoduè 
Mcecesana insignis abbdtiöè 
finictudHënsissanciiÊENIG-' 
ftïde saticto JSJENÏGÉO , Tu
ne , 1752. Men vindt dé 
lofrede van dien prelaat in dë 
Storia letteraria d'Itdfya, 
•bh,. 325,en wde<Mioiardc~ 
èolta degli opüscohy enz. 
Van deri beroemden pater Gd* 

* IANZÏ (IOKEWIJK) een 
g£ïéei*dë Italiaan , të ÉConte-
uel-Oïïrko bij Macereta, in 
1742 geboren, studeerde bij 
dé Jesuiteh, en begaf zich 
in,,1750 in die orde. Hij on
derwees de rhetofica, de wijs
begeerte, en de godgeleerd
heid: na de vernietiging zij
ner orde , benoemde dé groot
hertog LEOPOID hem tot o'h-
derbestuurder der galerij van 
Florence, alwaar hij den 31 
Maart 1810 overleed. [Hij 
%v«ts ontegensprekelijk een der 

^waanistë" letterkundigen, 
en der geleerdste öudheidken-
hërs Van Italië. Men heeft 
hëni dé ' oprigting fan een 
Ëtruscisch kabinet te danken, 
hetwelk hij mét eene fomn* 
derënswaardige orde inrigtte.' 
Hij heeiV28 belangrijke wer
ken nagelaten, waarvan men 
de lijst kan vinden in een 
verslag, door dèn ahtMACB"' 
BONI in het licht gegeven, en 
in het ¥ $1. &cr Jnmlesen-
rcyclopêdijiies,mi>hu 

Fransch vertaald], en waarvan 
wij enkel diegene willen aan̂  
halen, welke het meest tot 
zijnen roem hébben %<f a" 
gen: l.o Gids der gaknj 
van Florence, •'•ftow*> 
1,782, in 8.VÖ-2.0 fff 
veoverdeMiruseücketaah 

Rome', 1789, 3 dL« » «-V 
dië door alle geleerd^ Tan 

Eiïropa werd toegejuicht;,--
3.o Eeneuïtmuntendeberijm-
de vertaling der werken en 
dage» van ffr^lOJ>Vs,^ 
aanteekeningen, ibid., 1»"°' 
'm * 4,toL_-' 4.» ferAandeMg 
over de zoogenaamde WW" 
cisc1ieva%en,florence,Vi^' 
— ' 5 . 0 Geschiedenis ƒ«ƒ 
scMlderkundeinltalü, f 
sano, 1 7 9 1 , 6 ^ 1 ^ 1 » ^ 
een werk, datzichin «M» 
zeer aanbeveelt. M «fcwjJJ 
ken zijn in het fta^' 
L i r awaszoo teeder g e ^ 
lig voor de herinnering *|% 
or°de, dat men hem ^ 
bewogen zag, telkens 
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neer; hij een' zijner ördebroe- I 
ders ontmoette, } " 

Lmzóm. (JOZEF) , ̂ genees
heer en hoogleeraar te F.er-
ram > Jïd.?- der. akademie van I 
de i verzamelaars der natuur
lijke: zeldzaamheden, werd te 
Ferfare in „ li663 geboren, 
en j toonde reeds in zijne 
kin^Schheid:; eene, bijzondere 
neiging , voor de studie,' De 
róenj.,5 welken hij verwier %in 
de 4 uitqefening der genees-
kunde:, ;verschafte,.hem liet, 
vertrouwen, van verscheiden 
aanzienlijke personen. Den ge-i 
heelen, tijd, die nietptot zijn 
beroep \verd gevorderd, be
steedde hij tot de letterkun
de ; of de beoefening der oud
heid» Verscheiden Italiaanr 
sche en vreemde geleerde ger 
nootschappen namen hem ^ls, 
hun medelid aan. Hij is,de 
hersteller en secretaris van; 
dat: van jFermre , geweest. 
LANZONI .;,Voverleed,'.''in ;Ï73Ö.; 
Men . heeft vte. Lausamé 'va. 
173$, de Verzameling zij
ner werken ; die nog in hand
schrift waren, met die, wel
ke tóen reeds had injiet licht 
gegeven, in 3 dl.«in 4,*° in 
heï Latijn gedrukt» ....... 

W A R E L U (FRANCISCUS) ,K 

krijgsbouwkundige en bouw-
kwwtenaar, te Cortena den 
& April 1521 geboren; maak
te picli door z p e ervarenheid 

L A P. ;*95-

in de. feggs.^ en werk|uigkun~ 
de, bij CÓSMÜS rgroot-lier-
tog van Toskcmen bemind en 
geacht*. . Hij verkreeg onder 
PÏÜS IV. ëene compagnie van 
200 manschappen , met wel-? 
ke hij, belast werd, Civita-
Wecehia te bewaken, waar
van hij de muren en deïiaveni 
versterkte, .MiciuëL. AWBLO. 
J$UQNAftOTH; vertrouwde, hetn* 
vervolgens de uitvoering zij
ner , teekeningeri ? van de 3tv 
Bietersjcerk. $pe:: Nsidat So* 

i I I J M I I , in .J56:^ ï>esjótei| 
i had, «PW .met «j»£0 zeilen ,&& 
\ ridders van Jetu%a,lem.i -van. 
\ Malta, te yer^rijyen, zojid Vj.<f. 

TJS^lf.I'jRAïfCISCpS ËAPAREL--
II derwaarts. JRfij wérkte^ aan 

; de versterking des eiland?, 3en 
i gaf het. ontwerp, eener nieuwe 

stad, welke den «naam tart 
; TfaleHa verkreeg,; wijl Jfp-

ANNES' PARISOT DJE I,A Jx£m-
i ïEy to^nnjaalsjgropii-nieestö^ 
van Malta, w-as, ï^oen de Tur
ken, in het vervolg onderne
mingen op het eiland Cy
prus gevormd hadden, bood 

: JLrAPARixi,i den Yenetianen zij
ne diensten aan ; en te Can~ 
dia aangekomen zijnde, al
waar de geheele Christenvloot 
zich yereenigd had, overleed 
hij aldaar, den 26 October 
1570 , aan de pest. , 

.XAPETRKRE. 

RERE, 
Zie Psr-
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* LAPEyROÜSE of IiAEÉROUSR 
( JOAjfNES FRAIfClSCÜS'"' PiCOT 
DE GALATJP DE), een beroem
de Franschè zeevaarder., te 
Jlbi, in 1741 , uit èene a-
deliijke familie van Toülouse 
geboren,-begafzich ïri 1758* 
onder het corps der Franschè 
marine, en wertl ÜiJ 1764 
vaandrig. Gedurende de 14 
daaropvolgende jaren van vre
de j had hij de gelegenheid, 
om een groot gedeelte . des 
dardboïs te doorkruisen. Bij 
het 'hervatten der vijandelijk^ 
heden in 1778, voerde hij 
hét bevel over een fregat in 
het smaldeel van den graaf 
van M'staing, en verdiende 
door zijn schoon gedrag den 
rang van scheepskapitein 
(1780), dien hij zich door 
nieuwe wapenfeiten hoé'lan
ger'zoo iriëer waardig inbak
te. In 1782 vernielde hij de 
Engélscbe' volkplantingen aan 
de Jludsonsbciai. LODEWJJK 
XVI, 'dié zijne verdiensten 
had leeren kennen, Vertrouw
de hem de regeling eener reis 
rondom de wereld toei Hij 
Vertrok den 1 Augustus 1785, 
op hét fregat la, JSoussóle van 
£re&t, in het gezelschap van 
"verscheiden geleerden, en met 
ae-naauMkeurigstë, natuur-, 
"wis- e n sterrekundige werk-
tmgenToorzien, om ontdek
k e n te doen, of liever ora 

dïè"%an'CöoK voort *e jsètten,; 
Hij had onder zijne bevelen 
het fregat Vdstrolabe, ge
commandeerd door den kapi
tein DELAÜ'GI.Ê,, zijnen vriend, 
een officier van groóte ver
diensten. Hét scheepsvolk 
der''.béide fregatten, ^i» 
uit de gehardste, 4e -gezondi 
sté en de schranderste mail''' 
schappen, dié men had kön-
nen vinden. LOBBWÏJK XTÏ> 
aan Wièn hien deze zeere» 
had voorgesteld; als eeheon-
derneming,; die tot luito 
zijner regering zoude verstrek» 
kéh.schetsté-zelf het plan tot 

dezelve, en ontwierp,' *?, 
men, tlë instructiën, die aan 
LAPEYRÓUSE , als 'opperkvW' 
hebber van den togt, werde" 
gegeven. Al de geleerde maat
schappijen hadden hem ^ 
moriën geleverd, en ai., 
Europesche -besturen ,»««"* 
hem de'bescherming '<» 0IV 
dersteuning hunner zeema„ 
beloofd. ' m la Concept^ 
de Paasch- en Sandme^ 
etlandm bezocht te heMtffl f 
kwam:;M Mti de Woerd'**' 
kust van" Mörd-Jntertte' 
op den kW*graad ••'Noor** 
breedte, en den 1 3 9 ^ ^ . 
terlengte, alwaar* hij de»* 
gang ontdekte eener <JJP 
baai, die nog d W » 0 * J 
enkelen zeevaarder gezien w -
De'doorvaart, bij ^nen.s^ 
len stroom, geheel met v 
borgene klippen bezet,• • 
moeijehjk en gevaarlijk vi 



deren ;. maar Uet binnenste 
bclpofde alles /wat men van 
eene . rustplaats verw.ach.ten 
tan., De beide fregatten, dpor 
gebrek aan water, levensmid
delen en hout gedrongen, 
waagden het binnenloopen 
derzelve zonder ongeluk, maar̂  
niet zonder het uiterste ge
vaar, het grootste» zegt LA,-
rjBYROUSE ,. waaraan hij ooit 
schepen heeft blootgesteld, ge» 
zien, Deze baai verkreeg op 
de 'expeditie-kaart den naam 
van Port des JFrangais ; 
er werd in, de daad een uit
muntende ankergrqnd. gevon
den, bij een. klein onbewoond 
eiland, waarop men hout, 
water en wild in overvloed 
aantrof» Tot dusverre, had 
LAPBYROÜSE noch dooden, 
noch zieken' aan boord.ge-
Had: alvorens het eiland te 
verlaten, wilde hij,, volgens 
het plan, door zijne ingeni
eurs opgemaakt y peilstokken 
plaatsen» en gebruikte tot 
dat einde eene groote en eene 
kleine boot van la JSoussole,. 
en eene boot van VAstrolabe» 
De drie booten scheidden van 
hun boord ten zes ure des 

. morgens, en ten tien ure 
kwam de kleine boot alleen 
terug, met het even zoo. ver
schrikkelijke als onverwachte 
berigt van den ondergang der 
beide andere. De eerste boot 
was door eene beweging der 
zee,, waarvan dezelve het uit-

. ,. • • N 

I 
I \ | 0 7 . ! 

werksel. noch:-ko» voorzien, 
noch kon- vermijden-, op de 
klippen der doorvaart gewor- > 
gen ;. de tweede- had er zich 
vqjwilliglijk op- geworpen > in 
de hoep van hare makkers te 
redden. Dit ongeluk was des 
te gevoeliger voor LAPEYROU-
SEr, daar hij zes kundige offi-, 
eieren verloor, waarvan er 
een „ een naaste bloedverwant 
van* hem. was.,> en bij hem,: 
zoo . als, hij zelf zeide,, de 
plaats van. aoon bekleedde^ 
ffij: rigtte vervolgens zijnen 
togt van het Knorden naar het 
Zuiden, om de westkust van 
Amerika te erkennen,, en; 
kwam den 3 ; Januarij Ï1M;,. 
te Macdo aan, alwaar hiji 
het genoegen had,, van een 
FranscR. vaartuig der konink- ! 

lijke marine aan- te treffen.. ! 
Hij, begaf zich van Saar naar i 
Manilla r en stevende naar 
het Noorden, langs dezelfde 
breedten, welke,hij aan de-
kust van Amerika, doorkruist 
had;, maar deze, scheepvaart,,., 
in bogtigc met eilanden door-
zaaide zeestrekea,, was ïan- ' 
ger, gevaarlijker en rijker in* 
gebeurtenissen.. De». 8; Sep- ! 
tember kwam-hij te Aval- j 
solia, op het schiereiland "I 
JTarnschatka,. alwaar hij zich-
2.0 dagen ophield» Den t 
Qctober 1787 ging hij weder 
onder zeil, om de Japaiische j 
eilanden en de zeeëngte te | 
erkennen, die dezelve, het- 1 

http://verw.ach.ten
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zij van her vaste land van 
Jfeië. /hetzij onderling sëhéidt, 
eenemoeijelijke taak, die noen' 
door COÖK, nóch door KiNG; 
was kunnen téri uitvoer ge-
bfagt worden. Den 9 De
cember'was hij voor eehe dër 
eilanden vaït dé Zeevaarders 
(ïleê 'des Navigaièiirs), een 
gëdeël te van het' scheepsvolk 
wilde aan land stappen, de 
heer m LANGIE , die de on
derneming in persoon aan
voerde, werd niet elf man
schappen, door de wilde in
boorlingen van dat land ver
moord , een aantal anderen 
werd zwaar gekwetst. Het 
schijnt zeker, dat men dit 
moórdtooneel- zöu hebben 
voorgekomen, door géén der 
wilden te doen naderen; maar 
alsdan had men zijne toevlugt 
tot het geweld moeten ne
men, en al de aanvoerders 
der onderneming hadden het 
zich tot een punt van eer 
gesteld, van in Europa te-
rag te komen, zonder een 
ÖTuppel Indisch bloed te heb
ben gestoft. * LAPÉTROÜSÈ van 
den bekwaamsten zijner offi
cieren , van een gedeelte van 
zjjn scheepsvolk en van' zijne 
sloepen beroofd, die de wil-
«en m eehen oogenblik ver
g e l d hadden, koos de par- ' 
J ' om zich naar Botany-
«*£' lC Heven , zonder er-
KL** * la«den , e„ hij 

J * '«« , omtrent dorti<* 

maanden na zijn vertrek uit 
JEurópa: Sedert dien tijd, 
hééft "men geen ;berigi van 

[ hem öntvahgen. In zijnen 
laatsten brief aan den mi
nister, gedagtëëkend den 7 
Januarij 1788, gaf hij zijn-
voornemen té këhnén, van 
tot dé Friènden-èïlandcn^ 
te zeilen, van tusschenî 'e«w-
Guinea ëh Méiiw-JSfolland, 
door' een ander kanaal te va
ren, dan dat ^uEndeavokr» 

Imi t s er ëen bestond, van ttcn 
zeeboezém van Carpentam, 
en de gehëéle westkust van 
meuw-Molland\^\m 

Diemens-laM'tei bezoeken, 
zoodanig echter,, dat h| » 
het begin van December Ï7ö», 
op het eiland Maurthusf 
Ile de Frame kon aank°" 

, men. Het iswaancWW 
dat hij zijnen dood J f « ^ 

I vonden in eene s c h e u k of onder de slagen van ee 

nïge barbaarsche horden. » 
constituerende vergadering^ 
valin 1791, dat er tweesene 
pen te zijner nasporingzo"^ 
worden uitgerust. »'&*""! 
CASXEAUX werd met die on 

derneming belast; en ofschoo» 
hij zorgvSidig *i#> *££ 
heeft bezocht, welkeU» 
ROUSE, na zijn vert«« 
Botany-Bay moest aamg^ 
heeft hij echter van a« .. 
ongelukkigen reiziger wei 
minste spoor kunnen onw 
ken. LAPBTROUSB had sefl^ 
zijn vertrek verscheiden 
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len het Dagverhaal van zij
nen togt, het ontwerp van 
een aantal kaarten, eenige 
memoriën over wetenschap
pelijke onderwerpen gezon
den : deze verschillende Bouw
stoffen zijn gezamenlijk uitge
geven ; onder den titel van 
royage etc. (Iteize van JLA-
PEUROUSE rondopi de we
reld) , door MlLET-MUREAU, 
brigade generaal hij het corps 
der genie, Parijs, 1794, 4 
dl.I»in4,t0V eene uitgave niet 
pracht uitgevoerd., «iet eenen 
atlas van verscheiden schil
derachtige gezigten, en bij
zonderheden, de natuurlijke 
historie betreffende, mede zeer 
schoon uitgevoerd. Deze reis 
is in 1793, in 4dl.» in Ö.v», 
met den atlas herdrukt, wel
ke uitgave, ook zonder atlas 
verkocht wordt. In 1826 
heeft men onuitgegeven brie
ven van LAPEYROÜSE gevon
den, waarover men de i?e-
tj«e encyclopédique, ïe dl. , 
1827, blz. 323, kan raad
plegen. 

LAMDE (CORNEMUS h ) , of 
CoRNEMUS CoRNÉUSSEJf TAN 
DEN STEEN , eèn beroemde 
verklaarder der H. Schrift, 
in 1566, te 2 ^ M o & , in het 
Belgische gedeelte der provin-
Linéiirg geboren, begaf zich 
onder de maatschappij van 
JESBS , en wijdde zich in de
zelve toe aan de beoefening 

N 

der talen, der schoone lette
ren , en vooral aan die 'der 
IJ. Schrift'. Na mét roem te 
Leuven en teiZome/ [alwaar 
hem .dikwerf de" eer te beurt 
viel, om eene redevoering voor 
den paus te houden. Men 
verhaalt, dat toen hij bij ee
ne dezer gelegenheden, zijne 
redevoering geknield was be
gonnen , eri de heilige vader 
hem gezegd. had, van' op te 
staan, zijne kleine ges|alte , 
nadat hij gehoorzaamd had, 
den paus deecl gcloove'n, dat 
j^ij in'. dezelfde houding was 
gebleven, zoodat dezelve de 
uithóodiging herhaalde,, 'COR-

. NEMÜS de otorzaak' van dit 
nieuwe bevel begrepen heb
bende, zeide zediglijk*: Sea-
Hssiyie pater, vpsefèeip nos , 
ét non ïpsi nos]. Deze ge
leerde Jesuit overleed te ^ p -
me.y den 12 Maart 1637,. in
den geur van heiligheid» Zijn 
ligchaam werd op eene af
gezonderde plaats begraven *. 
opdat men hetzelyp zou kun
nen onderscheiden, wanneer 
net om zijne zaligverklaring: 
mogt te doen zijn, Er bestaan, 
van hem 10 dLn me* Cww-
mentarien ojode H* Schrift T 
vol uitmuntende zaken, maar 
die niet altijd de hoogte des 
onderwerps bereiken, waar
over dezelve handelen; het 
oordeel en de critiek des 
schrijvers evenaarden zijne 
uitgebreide geleerdheid niet. 



200 . . . . . . L A P . 

Meer dan al het -overige zij
ner Comnientariën, stelt' men 
op prijs, die welke de Boe
ken van MOPJES en de Brie
ven van den ff. PAUIUS 
verklaren. De beste uitgave 
van de volledige verzameling 
zijner Commentariën, is dié 
van ontwerpen, 1681, en 
volg. jaren, 10 dl.n in fol. 
XIRINÜS en MENOCHIÜS heb
hen grootelijks gebruik ge
maakt van deze schriftverkla
ringen , dikwijls hebben zij 
dezelve slechts verkort, door 
al datgene weg te nemen 
wat aan den letterlijken zin 
vreemd is. 

LAPIERRE.—ZieMAUEiiOT. 

' •* LATUCJB (PETRUS SIMOJT) , 
. éen beroemde meet- en ster-
rekündige, den 28 Maart 
1749, te Beaumont-en-jtu-
ge, in Calvados geboren, 
was de zoon van eenen eeii-
voudigen landbouwer. On
danks de armoede zijner ou
ders, wist hij de hinderpa
len te overwinnen, die zich 
tegen zijne "opvoeding aankant
ten. Na de wiskunde in de 
militaire school zijner geboor
teplaats te hebben onderwe
zen, kwam hij te Parijs, 
alwaar zijne talenten en kun
digheden hem vermogende en 
nuttige beschermers verschaf-
« i n t * d c ^ hehöorde D'A-

w wetensch«ppen be

stuurde, en de president SA» 
RON ,' die zijne eerste Ver
handelingen deed drukken, 
en aan wien hij dezelve op
droeg. Hij maakte "vroegtij
dig eene belangrijke, ontdek
king, die welligt de oorzaak 
zijner snelle bevordering was, 
namelijk die der Ohvermi-
derlijkheid der middelbard 
afstanden van de planeten 
tot de zon. Weldra, in de 
plaats van BEZOUT,- in 1784, 
tot examinator der kweekeV 
lingen van hét koninklijk corps 
der artillerie benoemd, werd 
hij lid van de akademie van 
wetenschappen.' Voortgaan
de, om zich met ijver toe te 
leggen op de nasporing «ef 
wetten, welke het wereld
stelsel besturen, gaf Wj over 

dat onderwerp in 1796% ?e" 
werk in het licht, dat in net 
geheele geleerde JEuropa™n 

grootsten indruk verwekte; 
hij droeg zulks als eenenul-
de aan den raad der vijfhon
derden op, en, den 2frSep
tember deszelfden jaars, kwam 
hïj aan het hoofd van een 
gezantschap, aan dien raad 
verslag geven, van de werk
zaamheden des instituuts se
dert deszelfs oprigting: in»6 

redevoering, welke hij hijde" 
ze gelegenheid uitsprak >«er" 
innerde hij de namen oerge-
nen, die door hunne talenten» 
en hunne zucht voor de we
tenschappen aan / V « W A 

tot roem hadden verstn»"» 
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en in deze lijst van geleerden, 
welke hij op deze wijze aan 
de erkentenis van zijn land 
toewijdde, vergat hij zijnen 
eigen weldoener, den presi
dent SARON niet, die voor 
hem, op eene zoo edelmoe
dige wijze de loopbaan dei' 
wetenschappen had geopend. 
Ofschoon LAPÜACE de-grond
beginselen 'der omwenteling 
had omhelsd, bekleedde hij 
échter vóór het consulaat gee-
nen openbaren post; alstoén 
(November* 1799) werd* hij 
tot minister van binnenland-
sche zaken benoemd; maar 
zijne buitengewone bekwaam
heid was niet algemeen; het 
s'ehijnt zelfs, dat.hij weinig 
geschiktheid tot het behan
delen van staatszaken bezat; 
wat hier ook van wezen mo
ge, hij werd na verloop v.ah 
zes weken door LÜCIEN BO
NAPARTE vervangen. NAPOLE
ON BONAPARTE sprak over hem 
de volgende beoordeeling uit :' 
» Een meetkundige. van den 
eersten rang zijnde, toonde hij 
weldra een beneden het mid
delmatige administrateur te 
zijn.̂  Reeds bij zijnen eersten 
arbeid ontdekten de consuls, 
«lat zij zich bedrogen hadden : 
LAPIAGE plaatste geen enkel 
onderwerp, onder deszelfs 
ware gezigtspunt, hij zocht 
overal spitsvinnigheden, had 
slechts twijfelachtige denk
beelden, en brajjt eindelijk 

N 

dert geest der oneindig klei
nen in de administratie;" In 
hetzelfde jaar werd LAPÜACE 
tot den senaat beroepen, waar
van hij in 1803 tot vice •pre
sident en in hetzelfde jaar tot 
kanselier werd verkozen. In 
1805 werd hij belast, om aan 
den senaat een verslag uit te 
brengen, over de noodzake
lijkheid, om dèn almanak der 
republiek af te schaffen, en 
door den grégoriaanschen te 
doen vervangen. BONAPARTE 
gaf hem den titel van graaf 
en het groot-kruis van liet le
gioen van eer. Gedurende den 
gehcelen loop van het'keizer
lijke bestuur was hij zeer aan 
lietzelvë verlcnocht geweest;, 
en had van hetzelve de be
looningen zijner talenten ont
vangen ; desniettegenstaande 
stemde hij voor, de vervalleh-
verklaring van BONAPARTE , 
en werkte op eene krachtda
dige wijze mede tot de ver
nietiging zijner magt, door de 
daarstelling van een provisio
neel bestuur te bevorderen* 
LODKWIJK XVIII, verhief hem 
den 14 Junij 1814 tot de 
waardigheid, van pair, en gaf 
hem den titel van markgraaf. 
Getrouw aan zijne nieuwe ee-
den verscheen LAPIACE ge
durende de, 100 dagen niet 
in de Tuihries; bij gevolg 
nam hij, zoodra als de ko
ninklijke troon hersteld was, 
zijne plaats in de kamer der 

5 
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pairs weder in, In 1816 werd 
hij tot lid der Fransche aka-
demie benoemd. Toen dit ge
nootschap in hare vergadering 
van den 27 Januarij 1827 be
sloot , om den kening een 
verzoekschrift aan te bieden, 
waarin de bezwaren ontwik
keld werden, die het geleer
de Frankrijk door,, de aan
neming van het ontwerp van 
wet over de beteugeling van 
drukpersvergrijpen, «ouden 
drukken, bestreed de mark
graaf LAPLACK , die toenmaals 
directeur dier letterkundige" 
maatschappij was,enhetvoor-
zitterschap waarnam, vruch
teloos het besluit zijner me
deleden ; doch daar hij niet 
had kunnen slagen, nam hij 
«jn ontslag. Hij is den 6 
«aart dcszelfdén jaars te,P«-
*»* overleden; .heMmïteur 
Vanden 20 derzelfde maand, 
bevat ̂ Redevoeringen, door 
deheeren DARU , Pomoif en 
mot, va den naam van het in
stituut, aan het graf van den 
markgraaf LATOACB uitge
sproken, en die van den 12 
April, zijne lijkrede, in de 
Kamer der pairs, door den 
markgraaf DB PASÏORET voor
gedragen. De voornaamste 
TA'1* ™> ^ e n grooten 

1^:0'SBesPieSel™gover de 

, trekkingen der spltemden,, 
en over de gedaante der^1M" 
?lelen)y,1185 s wAP — 3.». 
Èxpositioneto, {Ferkhrmg 
van het wereldstelsel), 1796, 
2dl.n in8.vo, 5e, door den 
schrijver herziene en vermeer
derde; uitgave, 1824, in 4.V 
met portretten, en 2 dl.n w. 
8.vo ~A.o Traite etc. (Ver
handeling over de hemelsck 
werktuigkunde), 179-8 — 
1805, 5 dl." in 8.v>-7f° 
Theorie etc. (OntleedfawW\ 
be&vièeeling der schijnW" 
hed^ 1812,mi,*>Se f: 
gave, 1820, met eeneƒf 
luge, in 1825, in *.* » • 
het licht gegeven, —o. 
ISssai etc. {ïfr&^ 
proeve over de schij'"^MrliT 
den) 1814, in 8 J V j ff* 
gave, 1825. _ 7 . « * * f 
etc. (Kort begrip van deë^ 
schiedenis der sterréwm 
1821, in,8.vo 8.o Een 

(^^4°^^s 

aantal rerhandeltngen, ,n 

het Journal de VécoUflK 
technique. LAPIACE heeft MCJ* 
ook met de scheikunde D̂  
zig gehouden. Men heeftn""» 
de uitvinding van eenen warm 
temeter te datiken, en,"J 
heeft de proefnemingen r " 
GAVENDISH en MOWGB, 'T 
trdckelijk de oplossing 
i,,„i,t i^^nniri T>ft uitslag 

in 
lucht herhaald. De 
dezer proefnemingen, 
het Journal poUtyp^ tlT 
26 Julij 1786 opgeteekenü. 
Zijne werken zijn met fe 

lijkheid en zuiverheid gescn'c 
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ven y voornamelijk zijner Fér-
kldring van het wereldstel
sel, en hij heelt bewezen, 
dat wetenschappelijke betoo-
gen, de verdienste des stijls 
niet: buiten sluiten! Het 'be
langrijke van dé; meeste zij
ner wérken is Wijsselijk óp 
prijs gesteld doof den heer 
DELAMBRB^ iii zijn Rapport 
etc. {Fersïag van den aan-. 
was ..der wetenschappen), 
van den 6 Februarij 1808. 
LAPÉACÉ wüsiid van "bijna "al; 
de geleerde genootschappen. 
Dé maatschappij van Jrceuil, 
tér aanmoediging van • den 
bloei der wetenschappen op-
gerigt, telde LAW.ACE ónder 
hare stichters. 

' LAQUIKTINIE, -— ZieQuiN-
TIKIÊ. * 

* LARCHER (PETRUS HEN
DRIK), een geleerde kenner 
der Grieksche taal' en oud-" 
heden, te - Dijon, den 12 
October 1726 geboren-, en 
den 22 December 1812, als 
lid van het Fransche insti
tuut , en titulair hóogléeraaf ' 
der Grieksche letterkunde bij 
de faculteit van Parijs over
leden, was een zeer geleerd 
en diepdenkend man , maar 
aan wien de natuur de be
valligheden en de welluidend
heid^ des stijls had geweigerd, 
zonder welke de geleerdste 
aanmerkingen, en denaauw-
keurigsto denkbeelden den 

le2ér niet kunnen bihden. 
Het godsdienstige gevoelen van 
LARCHER onderging drie ver
anderingen : hij was eerst aan 
de godsdienst gehecht, werd 
vervolgens een val?phe wijs
geer , en stierf in de gevoe-
lens vart eerien opregten Chris
ten. De Voornaamste zijner 
werken zijn: i,°Supplément 
etc. [Bijlage tot de, wijsbe
geerte der geschiedenis) \ te-: 
gen VOLTAIRE , Parijs, 1767 
en 1769.j in 8.^° ~ 2.o. 
Mémoire etc,( {Verhandeling 
over Venus)i een ''werk in'' 
177d 'y door de akademie yam 
opschriften en schoortö let« 
teren bekroond. ;**- Z.° La 
retraite etc, (Be aftogt der< 
Tien Duizenden), door XE-.» 
NOPHÖK , 1778, 2 dl.» in: 
Ifc.mö,— 4èo ffjsmnoTüs t 
1786, 7 dl.« in 8.vo,6dl.«» 
in 4.to Dit werk, het mees
terstuk van LAKCHÉR , is min
der belangrijk 'dóór den stijl, 
dan door het CommentaH» 
urn, én zijne uitmuntende 
aardrijks- en tijdrekenkundige 
nasporingen, enz. 

LARDNER (NAïHANiëi), een 
Anglikaansche godgeleerde, 
in 1684, te Hawkhurst, 
in het graafschap Kent ge
boren , eh den 24 JuMj 1768 , 
in eenen behoeftigen staat 
overleden. Zijn leven biedt 
eeri voorbeeld te meer aan 
van den behoeftigen staat, 
waarin zich dikwerf dé ge-
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letterden bevinden. Br be
staan Tan hem geachte wer
ken , ofschoon dezelve, wat 
dch grond der zaken betreft, 
weinig nieuws aanbieden. Het 
eerste is getiteld: The credi* 
bility of Me gospel history 
{•Be geloofwaardigheid der 
geschiedenis van het Evan
gelie) , 8 dl.n.in;12.n»ó 1755 
—^•1757. Het tweede voert 
ten titel: Begetuigenis der 
oude Joden en Meidenen ,te 
gunste van de Christelijke 
Godsdienst, 4 dl.«, 1763 — 
1767. De heer BÜMJEÏ en 
pater DE CQIONIA waren hem 
in deze loopbaan voorgegaan. 
Hij heeft nog verscheiden an
dere minder belangrijke schrif
ten in het licht gegeven, 
zoo als. Proeve over het 
verhaal van MozES>he-
trefckelijk de schepping en den 
val van denmensch, 1753; een 
systematisch werk, waarin 
de "schrijver zijne denkbeel
den Toór die der H; Schrift 
opdischt, waarin men niets 
vindt, dat de wezenlijkemoei-
jelijkheden yan het boek Ge
nesis verklaart. Het is eene 
physico-theologie even zoo 
willekeurig als die van Bün-

KBX. 

LAREN. • 
TKüS VAN) 

Zie LAAR (PE* 

LAKGIUJÈRE (NICOIAAS DE) , 
een uitmuntende portretschil
der, te Parijs in 1656 ge

boren: [hij! was de kweeke-
ling yan ANTÖNICS GOTOXA» > 
een' Antwerpsch schilder, die 
hem, toeïi hij 18 jaren oud 
was , wegzond, zeggende, dat 
hij hem niets meer kon Jee-
ren]. De jongekunstenaarstak 
naar Engeland over, alwaar 
zijne begaafdheid levendig 
werd toegejuicht; maarte» 
«revolge der wet, die de U; 
tholijken verbande, n f» 
zich yerpligt; i ö w ^ t « TerJa-
ten. De beroemdeUBMJ-
hield hem in Franknfi. »<> 
akademienamhemopalslij-

torie-schilder, . ty ?Hd, 
werkelijk zeer wel .» m 
yak; maar degelegenhejd deed 
hem voornamelijk, aai. W 
portret werken. Bij dek ^ 

! yan JACOBÜS Iltotdentroon 
I van Engeland y .****£ 

GILHERE ontboden, om** 
portret van' den fcjgj * 
Se koningin te , « W J * J 
hij keerde vervolgens naar 
Frankrijk tem$,^.°tó 

leed te P<*y*> in " - - ' 
groote goederen 
Deze meester 
meestal bestelde 
zijne tëekening 
naauwkeurig en - ~ 

dezelve Volmaakt W 
,ootst Zijn. opleg d 

ren is vnj, g e ^ .. 
, zijn penseel z a c h ^ 
zamenstellingnjk^v. 

Hij gaf eene v o j * 
3nis aan m™}10"™^ 
handen zijn W06* 

in *. - . 
nalatende. 
schilderde 
stukken; 

is echter 
de i»tuur 

in 
geb 
kleur 
los 
ne 
tig, 
ge 

LI 

ilijkei 
zijne 
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Menswaardig, en zijne klee-̂  
dingen vol smaak. [Be uit-
mnntende wijze, waarop de
ze sehilder het portret vol
voerde , verwierf hem den 
bijnaam van Franschen VAN 
DIJK. Hij heeft ook uit
muntende schilderijen ver
vaardigd zoo als: Be maal
tijd door de stad, in J687 
aan LoMsmM XIFgege
ven; — liet huwelijk valt 
deh Jïét'tog van Bourgon-
di'ë, in J627, en cene an
dere groote schilderij", voor
stellende dé gelofte van de 
stad Parijs, in de kerk van 
de H GENOVEVA geplaatst. 
Meer dan 60 zijner portret
ten zijn gegraveerd]. — Een 
zijner zonen in 1742 over
leden , heeft eenige tooneel-
stukken nagelaten. 

LA RÓCHE. — Zie ROCHE. 

LAROCHÊFOÜCAUIT. —-Zie 
ROCHEFOUCATUCT. 

* LAROCHEJAQUEIEIN (HEN
DRIK DE) , een der beroemd
ste aanvoerders der Yendée-
sche legerbenden werd den 
30 Augustus 1772, op het 
kasteel van Fruhelihres, 
bij Chdlillon-siir-Sèvres in 
Poitou geboren, hij was de 
«oon van den markgraaf DE 
IA RocHUAQCKtECf, kolonel 
van het koninklijk Poolsch 
regiment (ruiterij). Bestemd 
om de loopbaan der wapens 

te volgen, werd hij naar de< 
militaire school van Soreze 
gezonden. Op het eerste: 
tijdstip der omwenteling was 
hij pas 16 jaren oud; hij 
vergezelde zijnen vader niet 
op deszelfs uitwijking: het 
verlangen om den troon te 
verdedigen, deed hem inde 
constitutionele garde van i o -
DEWIJK XVI treden; maar 
de verschrikkelijke dag van 
den 10 Augustus kwam zij
ne vleijeridè hoop verijdelen. 
De hoofdstad verlatende, zei-
de' h i j : . . . . » Ik ga naar: 
mijn gewest, en weldra zal 
men van mij hooren spre
ken." Hij begaf zich naar 
het landgoed Clisson, bij DE 
LESCURE, zijnen vriend en 
bloedverwant. Door dezelf
de gevoelens vereenigd, wa
ren zij bijna van denzelfden 
ouderdom en hadden dezelfde, 
belangen; het duurde niet 
lang of zij namen een werk
zaam deel, aan de in hun 
gewest reeds begonnen po
gingen, tot herstel der mo
narchie, welker ondergang 
door de misdaad van den 21 
Januarij voltooid .scheen. De 
slechte uitkomst van dm 
eersten opstand van Bres-
suire, ontmoedigde LURO-
CHEJAQUEiasrn niet. Toen er 
op den 10 Maart 1793 een 
nieuwe opstand had plaats 
gehad , kwam een boer aan 
LAROCHEJAOJBEI.EIÏI h e t b e -
rigt brengen, dat de imvo-. 
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ners der. naburige parochiem 
de: wapens, hadden opgevat,.; 
oni zich'met de opstanden, 
linden te vereenigenV eA mxt 
zij "hem tot hunnen aanvoer-, 
der ' hadden .verkozen (Zie 
LESCURE)* Hij snelde toe,. 
en vereénigde zich met zijr-
ne schaar met BoNCHAMP en; 
D'ÈI.EÉE <zie die artikels)* 
Een republikeinsch leger was 
in de reridèe tfoorgedrom 
gen, hg- bögaf zicltrnaar-
Chuiillon; en Saint~Aubin, 
alwaar zich de eigendommen 
zijner familie . hoonden\ 
duizenden van boeren komen, 
van alle kanten toesnellen, 
en roepen "hem* tot hunnen' 
aanvoerder uit. Hij-houdt 
voor hen eene; faaehtyolle. 
redevoering^ die Hj met der; 
ze moorden ,< eindigt: ,»»• ifc 
beri jiog -zeer jong:'éft zjönder, 
ondervinding*, maar ik ^ 
lang" wriglijk,v. mij-, waardige 
te maken ,r OBÜ;over «• U 
bevelen!; cïaat onsj den vij
and gaan, opsporen, mdien 
ik> terugdeins ddn.doodt mij,; 
indien ifcvoorwaarts ga ,;«oM 
m^; ' indien ik, ^ u v e l » 

w » m y . U ^ v ^ T ^ 
deërs, vol .geestdrift,: snel
len dennvijand •tengemoet,. 
dien zij rop het kei-khpf tan. 
JvMeré verschanst vinden» 
Zii vallen het vlek aan, schie
ten op ;de- republikeinen 
toe, drijven dezelve terug, 
maken zich meester van jilin 
0eschuty en hun aanvoerder, 

geleidt;, hgn f idadehjk naar 

rug, alwaai'hij de veroverd? 
irmmtie w\ de andere op-
; stafdelingen; deelt > die ziek 
I onder" zijne standaards, s4ar 
'ren.; Op dezen oogenblifc, 
f had de,markgraaf Di;:LKCCr 
. KÈ , dopr hetgevaar gedrongen, 
aan meer, dan veertig paro-, 

ichiën het bevel gezonden, van 
if dq :wbens op te Vatten, toen 
LAB.OCSm.QHEl.El*.'onte dj. 
kreet- van lcye,deiLwm-
met zijne schaar ^ ™ 

/Het .kasteel: van Ohm", 
peene3vapenplaats„gewr|te, 
''werdopgeprapt " f ƒ * 

gedisciplineerde j . slecht e 
wapende .Soldaten, doch £ 

;allSrmet;eenenheFoefc 
•jnoedhezield^aren. W 
ïSrpsvanUnoqHBUQ^' 
iïvereenigde zich ge f fo* 
> . i/J? _««.* Wp.r van»» 

) 

vereenigae « ^ v" _ »«. 
m e t h i g r ^ o t l ^ v ^ 
Tó0, dalr 18,000 « t t J » 
i w a s V ^ o k n a m ^ ^ 
Anril deel aan het t e » 
#S*t van J-JJ-J-
republikeinen, t o , ^ 1 ^ 
, Z ; f e ^ r d é n : ; g e d r ^ 
d e n . a a n v a l y ^ a n ^ s , 
rukte,, ^ « « ' i S i r , op de-schouders van g i 

voorbeeld, en fle dc «a-
; republikeinen H g eers(en 
pens neder. H» •*. 

http://LAB.OCSm.QHEl.El*


I> A & ' - 207-;: 

slag van Fontmai, door dé' 
Yendèëfs verloren, voerde-
hij hét bevel óver den linker 
vleugel. In den tweeden1 

slag, viel tój mét dé ruiterij-
aan, en voltooide de nedér-T 
laag der vijanden.1 De 7 Ju-
nïj, sloeg hij het verschanst; 

' leger van Varins op dé 
vlugt/ en ^ met zijnen sabel 
gewapend, achtervolgde hij dé 
vlugfeiingëni en doodde ee-< 
nen dragonder, wiens schot 
óp hem gemist had. Hij 
toonde dénzëlfdën moed bij 
dé inneming van Saurkivr,i 

waarin Mj hét eerste" bin-1 

nen trok. Binnen vijf dagen 
tijds hadden de Vendeërs, 
zich van 80 stukken geschuts, 
van eene menigte krijgsbe-
hoeften meester, en 12,000 

-.krijgsgevangenen gemaakt.' 
Saumur werd aan LAROCHE-
JAQÜELEIN toevertrouwd; hij 
verliet die stad eerst na de 
nederlaag van Nantes. In 
dett élag van I/ugon voerde 
hij het bevel" over den lin* 
kervleügel, én dekte den afc 
togt van Het koninklijke le
ger. Het is van dit tijdstip af, 
dat de vernielingsoorlog te~ 
gen de Fèndèe begon; maar 
niets was in staat, om de 
dapperheid der koningsgezin-
de helden te verflaauwen. 
IrARocHKiAQüEi-ïiit veroverde 
met BONCHAMPS, het stér
ke punt van Ernèe; en 
ofschoon hem de duim door 
eenen kogel verbrijzeld werd, 

verliet 'hij het slagveld 
niet. Na dat de republikein- ;. 
sché legers zich vereenigd? 
hadden, beproefden STÓI?» 
J?I,EÏ>! LESCÜRE en XARO-•> 
CHEJAQUEI/EIN * vruéhtelooa, • 
om • Chatillon. té dekken. 
Zij Wilden' de Republikei
nen bij ijholet aanvallen; 
ondanks wónderen van dap
perheid , verloren zij den 
slag, en LESCÜRE, BONCHAMPS 
eti yiLKÉE, werden doode-

: lijk ' ift : denzèlven gewond. 
: LAèÓCHEJAQUK£EHfi Werd n ie t : 
de! vlugtelirigeBL* tot Bmüprè' 

\ medegésleepr, ert" 'het • was-
:tégen-'zijneh>raadj dat-meti 
den hoodlottigen overtbgt &&h 
Lqire' ondernam. Tachtig* 
duizend vlugtelingen, ' kwa-' 
men, om zich aan het ge-> 
duchte geschut der R.epubli'»" 
keineri1 te onttrekken, den 18 
October te •Saint-Floiktnt 
aan, én bereikten den regier 
oever der rivier. Opdenïö1 

Octóbér Was er te Varades, 
en aan 'dén regter oever der 
Lpiré een nieuw koninklijk 
legér vereenigd. D'ELBÉEen 
BONCHAMPS bestonden niet 
meer en LESCÜRE, even gelijk 

' zij, doodelijk gekwetst, had 
slechts weinig tijd meer om 
te leven. Hij noemde LA-
RÖCHKUQUEMSIN, als den ee-
nigen, die in staat was, om 
den verslagen moed der Yën^ 
deërs weder optewekken, en 
al de chefs benoemden hem 
eenparig tót opperbevelheb-
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ber: hij was alstöen pas 20 
jaren. Vruchteloos wijst de
ze jeugdige en zedige held, 
met de tranen in deoogen, 
deze eer van de hand; hij 
wórdt, als ware het > gedwon
gen om toetestemmen e n . . , . 
door een leger van dapperen 
ziet hij zich als opperhoofd 
begroet. Dit leger breekt den 
20 October op naar de kusten 
van jfretygne, alwaar de 
Engelschen hulp hadden be*. 
loofd,. Een Republikeinscli 
corpsi, dat L</mal bedekte, 
werd door de Vendeesche 
ruiterij aangevallen en ver. 
strooid. Bij het vervolgen van 
den vijand, bevond LARO-
CHKJAQUÉLEIN ., zich alleen, 
zonder wapens,, den arm in 
eenen sluijer, jn eenen naau-
wen weg, en rggt tegen over 
eenen Republikein, die op 
hem aanlegde. LAROCHEJA-
QUÈUEBT ontwijkt het schot, 
dringt met zijn paard tegen 
hem in, velt hem ter neder, 
en verdedigt hem vervolgens 
tegen zijne soldaten, die toe
gesneld •-zijn, en den Republi
kein willen afinaken, » Ga, 
zegt hem LARO0HEJAQUEI.EIN, 
ga, keer tot de Republikeinen 
terug, en zeg hun, dat de 
generaal der koningsgezinden, 
ongewapend, en van het ge
bruik van eenen arm beroofd, 
« .neergeveld , en het leven 
gelaten heeft." Intusschen, 
^«««t mm slag leveren, aan 
den g«i,eraia SKCJJEI&E , dio 

op"Z#if«J aantrok, Deie slag, 
duurde eenen dag en eenen 
nacht; dezelve had plaats, 

, tusschen die stad en het vlek 
Jfntrain; de koningsgezindq 
generaal ontwikkelde in den» 
zelven de talenten van eenen 
groöten veldheer. De over
rompelde Republikeinen ver
loren veel volk, hunne m; 
gaadje en hun geschut. Het 
koninklijke, • leger rustte te 
Laval eenige dagen uit. i»a-
dat iJLBOCHmSUB»* •' ZIJ" 
leger in drie corpsen had ver
deeld, zegevierde hij W t f ff 
andere aanvallen, eninaaKte 
zich meester yin'M*»* 

'Fougerès. Hij rigtte *«* 
vervolgens door J)ol op &**« • 
ville, dat zijn leger uit 
50,000 man bestaande, WUCB.. 
teloos aanviel. W ° ^ 
ontmoedigde de Vendeer^, 
zeer, dat zij luidkeels r j g . 
om naar hunne h ^ t e g 
terug te keeren, en op 
punt stonden, om aan , 
muiten te slaan. „ Hetgel"^ 
aan LAROCHIJAQÜEI*®,. 
hen tot bedaren te h n » ^ 
en hij verwijderde zw* .. 
die kusten. Dezelve ^ 
tende,, verloren de kom^ 
gezinden de hoop, ™n

 te 
met de E n g e l s c h e ^ j , 

vereenigen, d i e i n ^ S R A , 
op hen wachtte. L p r * ^ die het bevel over de^1 

voerde, was, uithoofde 
tegenwind, nog J»et n0[ 
zeil gegaan. Zich. naai » 
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rigtende, ontmoette LARÓCHE-
IAQUEIEIM; op den 16 Novem
ber den generaal WESTER-
MATW ;• het gevecht duurde 
22 uren, en de koningsge. 
zinden' behaalden eenevolko. 
mene overwinning: het paard 
van hunnen generaal werd 
gekwetst, maar hij noodzaakte 
de republikeinen, om in de 
grootste wanorde de vlugt te 
li'einénV èn déze overwinning 
stelde 'hem in het bezit van 
Ernêe en Maijenne, van waar' 
hij zioh naaf Zaval begaf, 
Den!; 5 December tastte hij 
Augé aan, alwaar hij hetzelfde 
lot ondervond als te Gran» 
vitte. Genoodzaakt om der 
Zpire den rag te keereri, en 
de brug van Cé, door ster
ke vijandelijke detachementen 
versterkt, te vermijden, wil
den de Vendcërs echter d e Veri-
dée binnen trekken, en zij Volg
den denwegvanJWg-é, Tóór 
la Fleche, vonden zij tegen 
den avond de brug afgebro
ken , en van den anderen kant 
dé stad door eene sterke be
zetting verdedigd. LAROCHE-
JAQxrEtEnr zich tusschen de 
rivier en de vijanden geplaatst 
ziende, neemt een besluit, 
den kundigsten generaal waar
dig. Hij kiest 400 ruiters, 
die élk mét eenen voetknecht 
achter op het paard de Loire 
Kings trekken; hij vindt eene 
Waadbare plaats, trekt er het 
eerste d00r e n d d • « n 

- XIV. BEEI. i O 

gevolgd, overompeit eri slaat 
hij het garnizoen opdevlugt', 
maakt zich meester van de 
voorstad, verschanst zich in 
dezelve, herstelt de bruc, 
maakt zich meester van de 
stad, redt het leger, en voegt 
nieuwe lauwers bij zijnen 
roem, Intusschen had he% 
leger aan alles gebrek; om 
hetzelve van levensmiddelen 
te voorzien > rigtte hij zich 
naar Ie Mans en maakte zich 
meestet van diè stad; maar 
dén volgenden dag, ziet hij 
zich op drie verschillende; 
Wegen aangevallen!, Den 13 
December had er èen bloe
dige slag plaats, die als het 
ware het graf van, éen evëri 
zoo getrouw-als onverschrok-
ken leger was. Nadat LA-
ROCHEJAQUEi.EBr een weinig 
ruiterij verzameld, en een 
aantal vlugtelingen weder vêr-
éenigd had, kwam hij met 
dit overschot te Zaval aan, 
steeds door de republikeinen 
aangevallen, die den volgen
den dag Craon binnen trok
ken. Men marcheerde dag en 
nacht, in de hoop van te 
Ancenis de Loire over té 
trekken. De koningsgezinden 
bereiken eindelijk Pouancé, 
en vervolgens Ancenis, het
welk zij den 16 zonder te
genstand te vinden, binnen 
trokken. Maar de tegenover
gestelde oever was door den 
vijand bezet, en er Was op 
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idg - riyier nocïh brug f noch, 
schuit- JJen on,td,ekt aan de 
overzijde der rivier, vier i e -
la.de» schuiten i men moet 
zich yan dezelve meester ma?, 
Jren .,«... wie zal zslfcjs durven 
bes,taan? . .. . . . de onver.-
s^hrokken generaal., Hij laat 
uit eenen naburigen vij.ver een 
bootje halen, dat men op 
eenen wagen vervoert; hij 
springt wet SïpïTXEX en LA* 
TjipiiE "BB ..BEAJIGÉ in hetzelve, 
en hpudtt, zijn paard bij den 
toom, dat het schuitje al 
zwemmende volgt. Dit zwak? 
ke vaartuig, zonder rper of 
stuur en zeer beschadigd, zjaikt 
pu., en verschijnt dan weder 
(jp de bar.en, en bereikt eirij 
delijk den oever. Middeler^ 
wjjï had het leger, ,d,at ? ach-? 
tereenyoJgend ' was . aangekor 
mep, vlotten .vervaardigd, 
om. de riyipr ,oyer te steken-
p,e koningsgezinden worden 
ïnj|ezen^,rbej[4 gestoord, dqoV 
«,en4eii' - .opyerwachten aanval 
4<3r.rjejp!û )i|:eiïi1en. Het bloed
bad ;wa,?. yerfichr^klcelijk. Deze 
waren de ,laatste pogingen yan 
•dit dappere leger, dat twee 
maa ien yrflegèr meester was 
yan t\e Zoire, m Mrmie en 
Brptagtiéay de republikeinen 
zegevierde, en in verscheiden 
steden den standaard van HEÏJ"-
mvf. dm Groette had geplant. 
ï)egene, die dezen nopdlotü-
p n dag overleefden, gingen 
roejiwjjk i„ d e v i ak t e v a n 

Aavenay sneven. Getuige van 

4ezen ,ratnp> .fil Ĵ WWK» 
jAQüEljVWj die zich, aan den 
t.êgeuóvergesteldên oever hu 
vond, dopr SippiET, DBB*< 
AVGÈ DE. LANGERIE, en.eenïö 
tal soldaten, die zich bij hm 
hadden kunnen «voegen, f 
volgd, in tat binnenland ver* 
bergen, zij worden dopreene 
patrouille overrompeld; "f' 
ne soldaten verspreide" »* 
en zij blijven alleen; alle «er 
dwalen het. overige van den 
dag 'rond, en Jtomeni des 
avonds in eene landde 
aan. Door vermoeidheid e» 
slaap uitgeput, vallen »!)JS 
eenen hoop strpo neder, *J 
worden weldra door hunne» 

waard gewekt, d i e h e « ' 
scWuwt,datereenepatroul 

l e ; n a 4 e r t , , , ; m a a r ^ 2 
is sterker, dan de MÏ]'Z 
het leven, zij geren aan a™ 
dringende behoefte toe. •»« 
rep«bKkeinsohe>oldagn^r 
men opdagen, en ^ _ 

„ slaapen vermoeidhe^dPev 
gen, vallen zij aan *9»JJ 

1 derenkantvandenstrophP^ 
in de nabijheid der vier 
deër§, welke zij n i ^ ° ^ f . 
hebben, in den slaap-
nocHEJAQüELEiir en zyn! t en 
geïuksgezellen , ver t rap 
met het aanbreken v j » ^ 
dag, en gedurende *° , . 

welk zij aan afgeaon^ 
republikeinen, die 
hunne slagen vielen» .-
men.' Na versche l »» 

http://la.de�
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wegen te zijn doorgeloopen, 
komt LAROCHEJAQUEi.Eiïr des 
nachts te Ckatülon aan: de 
republikeinen hadden aldaar 
èenen post. Hij gaat de stad 
door ,. antwoordt niet op het 
geroep eener schildwacht; en 
bereikt eene landhoeve, bij 
$aint-jlubin de JBeaubigné. 
Hij vindt pi deze landhoeve 
zijne mpei, mevrouw LA-
ROCJHEfAĉ raxEiN > die er zich 
gedurende eenige dagen ver-
bprgen hield. Hij rièenrt rus$ ,' 
en op den opgenblik des ver«i 
treks," spoort deze moedige 

. vyou/W:, die ïn de edele bera-
tfenheid van haren neef deelt 
de , hem nogmaals aan, om 
YOpr dé koninklijke zaak te 
strijden. «Indien gij sterft, 
zeide zij , zult gij mijne tranen 
én mijne achting mede in het 
graf nemen." LAROCHEJA; 
QCELEIN begeeft zich weder 
op weg ; maar door vijanden 
omgeven, dienden de puin-
hoopen van zijn eigen kasteel 
yaji Jfrubelièrfis, alwaar hij 
geboren was, en dat de re r 
publikeinen hadden afgebrand 
hem eenigen tijd, tot schuil
plaats. Zijne aankomst en de 
plaats, waar hij zich ophield , 
werden weldra b.ekend. Een 
detachement ruiterij komt de 
boijwvallgndoorsnuffelen, en* 
M door zich pp het bovenste 
gedeelte van den muur van 
aejj voorgevel, die niet om
gevallen was, uit te strek

ken, onttrekt hij zich/aan 
hun gezigt. Andermaal uit 
dit gevaar gered, en verno
men hebbende, dat GHARET-
TE in JVeder-JPoiiou is aan
gekomen, snelt hij naardien 
veldheer, orn nieuwe krijgs-
verrigtingen met hem te be
ramen. Hij werd zeer koel 
ontvangen, en toen zij van 
elkander scheidden * zeide 
CïIAREÏTE tOtLAROCHEJAQUE-
iMif •:,» Ik vertrek naar Mor-
tctgne i indien gij mij wilt 
yoijgen, zal ik u , een paard 
Soen geven . . . . " — » Jk, 
u volgen! antwoordde tro.tr 
schèlijk ,de pppèrvëïdheerder 
f^endeê, weet, . dat ik ge* 
woon ben, ,pm 7?elf gevolgd 
te worden, en dat ik het ben, 
die hier Jiet bevel voer!" Bij 
het uitspreken dezer woorden 
verwijderde hij zich', en, op 
denzelfden dag verlieten 800 
man CHARETTE , en kwamen 
JLAROCHEJAQUEIEIN als hun
nen veldheer erkennen. Mid-
delprwijl verwoestten de re
publikeinen de fendeé te 
vuur en te zwaard, hetwelk 
aan hunne detachementen den 
naam van helsöke colonnes 
deed geven. Niet lang* duur
de het, ofLAUOGHEJAOjraXEIN 
werd in drie ernstige gevech
ten met den generaal CORDE-
MEB. gewikkeld , die echter tl e 
koningsgezinden niet kon over
winnen. Maar de gevaren ver
menigvuldigden zich j en daar 

http://tro.tr
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XAUOÖHEJAÓUELEW geen volk 
genoeg had, om aan geduchte 
massa's het hoofd te bieden, 
zoo stelde'hij 'zich enter in hét 
Losch. vanF7e&m,, in Staat van 
Verdediging.; hij liet er veld-
huttenbouwen, 'cantonneerdé 
zich'in dezelve,, en plaatste 
op den weg van CHOIET ee*' 
hen post üït de dappersten van 
zijn klein leger zamengesteld. 
Gedurende het overige van 
*deh winter* hield hij zich be
zig., om de gemeenschappen 
der jPepublikeinen af te snij-
deü,, hunhepatrouilles, krjjgs-
lieden,, munitien en hezen 
dingen op te %tën. Eene -bij' 
zóndere omstandigheid kwam 
het getal zijner krijgsliedett 
Vermeerderen. Hij liet'.hl al-
ïe parochiën een Jb&veZ aan
plakken., .hij eenen gevangen 
genomen, adjudant - generaal 
gevonden,; ditbevefhield in, 
van yrijgelëidèn aan de teri-
deésche loeren te geven,, zich 
vervolgens van hen meester 
te maken., erihènte fusileren. 
Daar de hoeren dusgeenean
dere veiligheid dan in Tiunne 
«ïgene verdediging zagen, wa
penden en Schaarden zij zich 
ónder LARoCHEjAQüEtEnr. 
Aan 'hét hoofd van een tal
rijker leger , trekt hij te veld, 
bedreigt dé repübh'këinsche 
cantonnemetiten,, en behaalt 
«6nig voordeel op den gene
raal CORDEIIER. Toen de be
zetting van VAotef was uit-

getroae n ,omhetdorpiVb«. 

<aiMè te gaan" terbuuiueu, 
randde. LA^ÖC^EJAQUEIKW 
liaar aan, op dek oogehtóik 
dat zij hetzelve in brand stak 
. . . . . . Helaas! dif"moestlet 
laatste gevecht van dezen heil 
zijn J Eén .gedeelte der Yen-
deërs omsingelt de brandstich
ters , waarvan er verscheiden 
in de door hen ontstoken 
vlammen omkomen; ander? 
Vendé'érs schieten op de vy* 
anden los, W hunne ruiterj/ 
rigt er een vérschrittelg* 
bloedbad onder aan. ' W 
vlugtélïngen 'achtervolgende, 
ontdekt ïjAüocxm^M*®' 
.twee grenadiers achter ee«e 

haag verborgen: » Geeft u 
overjzeidehghun^ksche^ 
u genade^ J&ij maken, zie» 
gereed, om te gehoorzanieiij 

dé generaal wil hen onder' 
vragen, en nadert hen» on
danks dé tegenbedfKingen 
zijner officieren,,, dié hem ?<* 
gen. Men spreekt zijne» f «J 
uit , en een der grenadieren 
offert zich op; terwijl Wr 
I10CHEJAQDEI.EIN- zich op "ö 
paard voorover bukt, om»J 
zijn wapen te tasten, leg'<* 
grenadier op hem aan, 
schiet hem van zeer nm> 
de kogel treft het voorhof 
van den generaal, die w » 
en op denzelfden oogenW* 
A«n «**& «APft ^4.Tunil l 7 a •'* den geest geeft (4 Jong Ij9*'* 
Zijn moordenaar wordt op 
staanden voet afgemaaktj» 
de koningsgezinden ° e J } 'B 
hunnen aanvoerder en hufl« 
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llëïd" verloren!; Zijn lijk. werd 
óp dézelfcle plaats begraven , 
waar hij de laatste zucKt had 
gegeven,. en zijn. dood' werd 
door de Konibgsgezihden en 
zelfs 'door de repuüliKeinen. 
Betneurd, Binnen tien maan
de» had lüj zestienu over,wiri-
nihgen. befiaald^enaulksmet 
de zwakste rnidtlelén,,, en in 
dè neteligste omstandigheden,. 
»-JJAUOCKEJ^öüEl,EIN bezat' 
een sterk lïgohaamsgestel ;,.met» 
bevalligheid behandelde hij., 
eere paard'y bemiilde Karts-
togtelijk 3& jagt',. en wilde 
pefenlngenv.,...»..." Zijn., ge* 
Iaat was buitengemeen zacht 
en.'edel,, zijne houding-krijgs» 
haftig;, zijne van. natuur le
vendige oogen „." werden, té. 
midden- van. een gevecht zoo* 
vurig, zoo» trolsch',, dat zijn 
blik» dien eens arends geleek. 
Buiten' den strijd',.gaf hif,ziclif 
aan de vrolijkheid, aan het op
geruimde ïsan- zijne jaren, over, 
terwijl hij zijn karakter enkel 
in beslissende pogenhlikken 
ontwikkelde.. Ih de krijgsra
den ,,was hij] altijd van het Be-
radenste gevoelen; maar hij of
ferde; hetzelve gaarne op, aan. 
het gevoelen der legerhoofden ^ 
wier rijpheid' van verstand.,, 
meer kennis en. ondervinding 

scheen aan te kondigen.. -Be-, 
slist, zeide hij , en ik aal ten 
uitvoer brengen. Van roern-
zuclit brandende,,, scheen hij 
tbt'de oude heldhaftige, rjdder-
tijdèifcte b'ehooren. Zijne over
blijfselen werden in 1815 op-
gedolven'',.en:ih*de parochiale 
kerk van C/ioletle ruste gelegd. 
Op-, dea 7 Mei 18l;7i' werden 
dezelve, met die zijner voorou--
dërs< te- Saiht-Auhih veree-
higd-Zië Jffémomes elc^^Ge-y 
dènkschriftm, van, mevrouw. 
$e° marlxgravin.iiE EARO-~ 
CHEJAQUELÈItf^TClZ.);, X 81 B'i. 
1 defilïh 83°^;Jfemoir.es. etc., 
^Gedenkschriften.oven de on» 
dernemingen van ,Qiiibèron%,, 
Parijs,,., 2. deelea: in.8,V0'O<~ 

* EAItOCHEJAQUEEEIS (Lo~ 
DEWIJK DnvEiiGrEK markgraaf/; 
DE.) ,,'tweede- broeder vahxteit 
voorgaande^, in 1777",,' te 
Saintf-Auhin. derBèaubïgné',,, 
m Poitoit, geböreh-, volgde 
zijnen vader in de uitwijkingr 
maalite zijne eerste •' wapen* 
feiten.,» in het, Üöstenrijksch'. 
regiment van EAIOUR ,, ging 
vervolgens ih; d'e dienst; vun,-1 

Engeland wet ^maakte twee 
veliUogten,vop liet:eiland St'.. 
Domingo>. en keerde ih' 180 4 
ih Frankrijk terug, alwaar. 

a 
blads. 320' van hel (*) ff et in mijne Aanleeliening. 

zesde Deel, aangevoerde werk, hm ook den Nederduitschen, 
leser, nader met' dezen beminnelnken field der- Vendée 
bekend maken. Vertaler*. 

http://Jfemoir.es
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hij mét .dé', weduwe van den 
markgraaf DE LESCÜRE iri den 
echt trad. Hij leefde in de 
afzondering, toen hij in 1813 
met. eenen agent van LODE-
wijfc 1YHÏ in betrekking 
kwam. Dé herstelling van den 
troon der BOURBONS strookte 
al te zeer met zijne wenschen, 
dan dat hij er niet uit al zijn 
vermogen aan zou medege
werkt hebben: ook bereidde 
hij in ;zijn gewest de geéstéii 
tot deze restauratie voor, en, 
toen hij wist, dat de hertog 
vari ANGOULJSME- te St. Jean 
Ée Luz was, haastte hij zich, 
óm aan dien prins de hulde 
der stad Bordeaux te gaan 
aanbieden. Tot bevelhebber 
der koninklijke grenadiers der 

• garde benoemd, beschermde 
hij,op den 20 Maart het ver
t a k des kóhings, dien hij 
met eenigé getrouwe dienaars 
tost Gend vergezelde. Hij be
ga! zich 'vervolgens naar JSri-
gèland, en verzocht bij het 
gouvernement de middelen, 
om de ^ew&'e tegen BONA
PARTE in opstand te brengen. 
Na wapens, krijgsbehoefteh 
en subsidien te hebben ont
vangen, stak hij naar Bre-
to^e over, e n landde aan 
«e kust van Saint Gilles. 
ücn aantal inwoners des lands, 
yereenigde- zich op zijne stem, 
?" °»de Vendèesche leger-
e s ! ^ " ' d e h e e r e n D ' ^ x i -

2 j i W , enz. erkenden hem 

voor hunnen op^ervéïdheer. 
Het keizerjijkë bestuur zocht 
hen weldra te verdéélen. Het 
slaagde er in, door fooïstel-
len van amnistie te doen, M-

', penschorsirigèn te vragen, 'eia. 
Weldra werd er eené Ven-
deesché bende afgedankt, twee 
andere koningsgezirtde corps 
trokkeii naar hét binnenland, 
geheel gereed om dit Voorbeeld 
te volgen. Bij dit berigf werd 
LARöOatEJAQüEIÉïN, die ziet 
toenmaals bij dien Erigelschett 
admiraal bevond / die het Be
vel voerde over de vloot, 
welke langs dié: kusten ƒ* 
Frankrijk kruiste, over dé
ze misdadige afvalligheid ver
ontwaardigd. Hij verneemt 
te gelijkertijd, dat de gene
raal TRATOT , niet eeh ster* 
detachement keizerlijk *«*" 
pen aankomt, .om dé. tógeri 
de nieuwe ontschepiriS va" 
wagens en krijgsbehoeften te 
verzetten, welke hij voorne
mens is te doen. Zonder «e 
gevaren eener ongelijke ont
moeting te berekenen ,v treW 
LAROCHEJAQÜEIEfir tCgefi M 

troepen van BONAPART? öPi 
hij ontmoette dezelye i» "el 

dorp Matt/ies, bij Saif' 
Vroix de Fioi aldaar W 
een gevecht plaats, gwu r?" 
de hetwelke de Vendeescne 
held, eenen kogel in df bo» 

ontving, en óp het f g v e " 
sneuvelde. Zijn dood had » 
volslagen nederlaag der Vei* 
deëers ten gevolge, Zijn »uu* 
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ste zoonis tot pairvmJFi'ank-
rijk benoemd , én zijn broé-» 
der AUGUSTUS , die in het
zelfde gevecht gewond werd, 
ontving Het bevelhëbberschap 
over de grenadiers te paard 
van de koninklijke garde. 

• LAROQUE.—ïie RÓOJÜÉ (LA)" 

LARKEY (IZAAK DE) , een" 
geschiedschrijver te Manti-
toilter, in hetland van Caüx, 
van Calviniste ouders, in 16Ö& 
geboren, oefende gedurende 
eenigen tijd in zijne geboor
teplaats hét beroep' van ad-
vókaat tiit* Êrotestantsèh zijn
de, had hij zijne kinderen 
oök in dezelfde geloofsleer op* 
gevoed. Daar-een bevel vaii 
LODEWIJK XIV» aan de her
vormden al hun gezag over 
hunne kinderen ontnam ,.zoo-
dra deze het verlangen te 
kennen gaven, om Catholijk 
te worden, zoo maakte eene 
der dochters van LARREY ,. 
gebruik van deze wet, en 
ging in een klooster. Navruch-
telooze1 pogingen in heiwerk 
te hebben gesteld ± om ham» 
aan deze schuilplaats te onl-
trekke», wilde LARRÉT zijn . 
Vaderland verlaten: hij begaf 
zich naar de FereenigdePro-
'vinden en Werd geschied
schrijver van de algeineene sta
ten. De keurvorst vaiï Bran
denburg beriep hein vervol
gens naar Ik'iiijn, en hield 

' O 

hém door eene jaartfèdttè al
daar •gevestigd,, ffij öVerïëed1 

aldaar in 1719.. De ïevèïï-; 

digheid van zijöen geest maak-; 
té zijne inborst ongelijk, én' 
Êragt hein dikwijls tot tegen
overgestelde uitersten, Bf ei 
ceii uitmuntend geheugért be
gaafd ,vérliet hij zich ai tè' 
zeer op hetzelve, envxnaaktë 
geëiiè; uittreksels zijner léés* 
öëferiingenV Tan: ckta'f dé orït 
naauwkeurigheden ,,dié* itfé'ë1-
nige schriften' wemelen. fite 
nïèest Leketódë zijn .-• ï > iftV-
t'dirè etc, (Geschiedenis yetn 
dWtrsï&è), Mótterdanï, 
{jiïerl§n)'y 1690,, in S-ïf, 
mi eerste' geschiedkundige 
Wérk vM LARRET , in oenen 
st6ttten stijl én naar waarheid 
geschreven.. Hetzelve* is her
drukt niet de Geschiedenis 
der drietndmchxvppen, doot 
€ÏXRI DÉ. ijfc GüÉÏÏÉ. '— 2> 
pJléiïfibre 'etc. (Be erfge
name van Gu'iénrië óf ge-
scMedèHU Vëft 'ffljbiïöirQïUti 
dochter van* iWiuzÈm,. laat1 

steti hertog *w/t G-tttenWe'i 
echtgenoete vtcrit XöltJttPTJii 
yil f koning van frtinlv* 
rijk) , Rottetdaitl, lQ§t ,hi 
8.vo<;, 1692%. irr 12.n»«: eeit 
geschiedkundig stuk ,_ m ee-
gen hoogdravende»,, levendi-
deïi en eenigzins romaneske» 
stijl geschreven, — '3.9/fis-
loirti etc. *{Gvsf;Medeniëv'an 
Engeland, Icrlahd en Schot
land) , 4 tf.ft, in fol. 1G97 
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r r -17 i 3, Dit werk., hetwelk 
tegenwoordig niet meer wordt 
gelezen, maalte bij deszelfs 
ontstaan eenen grooten op
gang; dpcfa het duurde niet 
,anSV.of men kwam van dit 
vooroordeel terug. .~* 4.0 
Bistoire etc. {Geschiedenis 
derseven wijnen), 2 dl.» 

•?« S.vo, jbid 1718, samen-
gesteld, pm de ledigen bezig 
te houden, en die niet altijd 
«aar doel bereikt; . LARREY 
verscheen ook in hoedanig
heid van cöntroversist op het 

ï^nT1* *~ 5*° H« Saf m' 
1709 een Rèponse etc. {Ant
woord op de raadgeving aan 
de uitgewekenen) in het licht j 
te Mouanen, in 1714 en 1715/ 
*n 12.»o herdrukt. — r 6.0 
Sistoire etc. {Geschiedenis 

i 9 S n m 4 - t 0 ' en 9 dl.» in 
l£.™, eene ontrouwe cou-
ïanten-compilatie, zonder be
valligheid in den stijl, e „ 
zonder nauwkeurigheid in de 
daadzaken, de dagteekenin: 
gen en de eigennamen: op 
eene menigte plaatsen is zulks 
eene herhaling van de laste-
wngen der protestanten, waar-
v l f e „ ™ J v e r er nieuwe 
voegt. De drie laatste deelen 
g n vaaiAMAiiMwÈRE. Men 
Wenrt.eenmerkelgfc.vör-

ïensbeschnjvervanLoDEWijK 
hmdtT L A R R E 7 ' aIs ,evens. 

3 ° » c n WiuïAMin.J 

LARROQÜB (MATTBKÜS BBV» 
een Protestantsch predikant, 
te Leirac, bij Agen, in 1619, 
van Calviniste oudersgeborcn, 
predikte met toejuiching te 
Charenton. Nadat de hertogin 
IA TRIMOÜIUE'hem gehoord 
had, verkoos zij hem tot pre
dikant te Vitré in Bretagm, 
Na deze kerk, gedurende 27 
jaren bediend te hebben,ging 
hij het predikambt te Row 

• nen uitoefenen, alwaar hij in 
1684 overleed. Zijne voor
naamste werken zijn*. \$ 
Histoire etc. {Geschiedenis 
der Eucharistie), Amster
dam, 1669,in é.to, en 1671, 
in 8.vo; ondanks de geleerde 
aanmerkingen, welke hij & 
in verspreidt, is zulks een 
der zwakste geschriften, wel" 
ke de Protestanten tegen dit 
geheim hebben in het licht 
gegeven, dat, zoo wel als de 

, overige leerstukken des Ctó* 
tendoms, in het redeneerkun-

I dige moeijelijkheden kanopr 
leveren, maar tegen hetwet* 
het niet voorzigtig is, beffIJ* 
zen . in de geschiedenis, m 

de overlevering en in de 'efir 

der Kerkvaders, te zoeken. 
— 2.o Jtèjponse etc. {•&**'. 
woord op het boek vanden 
Meer DE MEAÜX — s°s' 
SUJET—, over de G****? 
onder beide gedaa^®1)? 
1683, in 12.™ ^-WTrai
te etc. {Verhandeling fc' 
hetregaal-regl), BoM>-(Wl> 
1685! in 1 2 * » ° ~ 4 . o T w ( * 
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MatynscRé Verhandelingen \ 
over PHOTIUS en LIEERIUS. — 
5." Verscheidene andere gre-
schilschriftén, dopr zijne 
partij op prijs gesteld, [ïn 
het Woordenboek van BAYIE 
en de Memoriën van NICE-
RON vindt men eene lijst zij
ner overige werken*] 

: LARROQUE ' (DANlëL DE) , 
zoon van den voorgaande, te 
Vitré y in 1660 geboren, 
verliet Frankrijk, na de in
trekking van het edikt van 
flantes, stak naat Zonden, 
van daarnaar Kopenhagen, 
vervolgens naar Amsterdam 
over, en kwam eindelijk te 
Parijs terug, alwaar hij de 
Catholijke Godsdienst om
helsde. Een hekelschrift te
gen LODEWIJK XIV (bij gele
genheid van den hongersnood 
van 1693), waaraan hij deel 
had gehad, deed den drukker 
ophangen, en bragt hem naar 
het (Jhdtelet, van waar hij 
naar het kasteel van Saumur 
werd vervoerd. Door de be-
scherming van de abdis van 
Fontevrault, vijfjaren daarna 
de gevangenis verlaten heb
bende, verkreeg hij eenen 
post in het bureau van bui-
teniandsche zaken, en ver
volgens tijdens de regentes 
cene jaarwedde van 4000 li-
"««. Hjj overleed in 1731. 
Er bestaat van hem: 1.° Via 
efc, (leven van dm bedrieger 

MAUOMBD) , uit het Engelsch 
vertaald, .volgens den geleer
den PRIDAUX , Amsterdam, 
1698 en Parijs, 1699, in 
12.mo _ 2.o Twee slechte , 
hekelachtige Romans, de eene 
onder den titel: Vèritables 
etc. (PVare beweeggronden 
der bekeering van MJNCÉ) , 
abt van la Trajape, Keulen, 
1685, in 12.«io ; de andere 
onder dien, van: Vie etc. 
(Leven van MEZERAI den 
Geschiedschrijver),' in 12.ni° 
De schrijver was jong, zegt 
de abt D'OHVEÏ :; toen hij dit 
laatste werk schreef, maar 
was hij zulks ook toen hij 
hetzelve in 1726 in het licht 
gaf? — 3.o Vertaling (ïn 
het Fransen) der Romeinsche 
Geschiedenis van ECHARD , 
door den abt DES EONTAINES 
herzien en in het licht gege
ven. —* 4.o De abt OIIVEÏ 
schreef hem ook loei Avis 
etc. (Raadgevingen uan de 
uitgewekenen), 1690, in 
12.M0. I n geheel Holland 
hield men het er echter voor, 
dat BAYIE de schrijver van 
dat werk was; men gelooft 
zulks gewoonlijk ook nog te
genwoordig. De schrijver, 
wie hij ook wezen moge, 
deelt in hetzelve zeer goede 
raadgevingen aan de uitge» 
wekenen mede, die door 
hunne hevige uitvaringen te
gen Frankrijk, de zaak niet 
beter maakten. — 5,° Gedu» 

O 5 
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rende èenê Ziekte van BATIK ,-
Werkte hij aan de Nouvelles 
etc. (Berigfen uit het gebied 
dér letteren.) 

LASCA. — Zie GRAZZINI. 

LASCARIS (THEODORÜS) ,-mt 
eene oude Grieksche familie, 
was in 1200 gehuwd met 
AirtfA, dodliter van AIEXIÜS 
ANGELUS, op wien zijn broe
der IZAAK den schepter had 
overweldigd. Tijdens de be
legering van JTonstaritiriopel 
door de kruisvaarders, tracht
te hij zich vruchteloos tegen 
hunne landing te verzetten, 
en na de inneming dier stad 
öoor de Latijnen, begaf hij 
zich naar Natolië en nam den 
titel aan van despoot. Hij 
vereenigde zich met de Bul
garen en den Sultan van Ico* 
tóutn, om de Franken- té 
bestrijden. Het Grieksche 
njk was van alle kanten ver
scheurd. LASCARIS maakte 
gebruik van den staat van 
magteloosheid, waarin het 
Zich bevond, om zich in 1206 
te Mcea als - keizer te doen 
uitroepen. [Eerst weduwe
naar geworden, en van zijne 
tweede vrouw gescheiden zijn
de , trad hij voor de derde 
«iaal m den echt, met MA-
KÏA, dochter van PETRUS DE 
^WTENAÏ , Pransch keizer te 

S heWijze„ van dap. 

- L A S. 

overleed hij in 1222. Hij 
was een achtenswaardige vorst 
die door zijnen tnoed en zijne 
vooi'zigtigheid den val van-
het Oostersche rijk vertraag
de. — JoANNES DuCAS Vi-
TATZES, zijn opvolger en 
schoonzoon, had een zoon 
ook THEODÖRUS LASCARIS & 
Jonge genaamd. Deze laat
ste regeerde te Mcea Tan 
1255 tot 1259. [Na cenige 
vrij belangrijke heldendaden 
tegen de Bulgaren en Tar
taren werd die vorst door 
eene woedende 2wartgaUl|-
heid aangetast, en gevoelde 
verscheiden aanvallen van nl-
lende ziekte. •D»è'?«*w 

verzwakte zijn ioordeel, en 
vermeerderde zijne neiging 
tot den toorn: zoodat «Jl 
door wreede en buitenspori
ge daden, een bestaat f-
Zwalkte, waarvan debeg'"" 
selen de beste hoop hadden 
opgeleverd.] Hij Het eenen 
zoon na , JOAJSKES genaanw-

LASCARIS (ANDREAS 3O0' 
NES), bijgenaamdMhyndof' 
nus, wijl hij uit /Mg»*] 
cus, eene stad tusschen rW 
gi'è en den Eellespwt gf 
legen, uit dezelfde haai» 
als de voorgaande öor«P^nJ 
kehjk was, werd ' i n .7 Jia 
geboren, en begaf &ictl ^ 
de inneming van &°nstf!)

n-^ 
nopel naar Italië. y ; '?\ 
kenlund was de p«*i «?f 
Ottomamwi en het verW'J 
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der bkrbaatsChhèid gewor
den. Het huis Van LAUREN-
Tlttè »E MEDICIS , Het toe-
Vlügtsoord der geletterden, 
werd dat Van LASCARIS, 
Dié Florëntijnsche heer, zich 
toenmaals' bezig houden
de, -met het zairiehstellen 
dier uitgebreide boekverza-
meling, zond hem tweema
len naar•Konstantinotiel, ter 
opsporing van Grieksche hand
schriften. Bij' zijlie terug
komst, kwam' hij örider der 
regering van KAKÉE VIII in 
rjFranktijk', hij gaf aldaar 
önaérWijs in , het Griéksch 
aan BtóÉ en aan DANÈS. 
LODÉWIJK XII zond hein tot 
iwee'; malen als afgevaardig
de' haar Venetië; een post 
waartoe hij minder geschikt 
was, dan tot dien van bi
bliothecaris. , Toen eenigen 
tijd daarna de kardinaal DE 
MEDICIS, onder den- haam 
van LEO X tot de pauselij
ke waardigheid verheven was, 
begaf LASCARIS, zijn oude 
Vriend/zich naar Rome, en 
verkreeg van dien paus het 
bestuur van het collegie der 
Grieken, dóór LEO gesticht. 
In 1515 belastte hij hem met 
êene belangrijke zonding naar 
FRANCISCÜS ï. Deze vorst 
vertrouwde hem de zorg toe, 
om met BUDE zijne biblio
theek van Fontainebteau tot 
stand te brengen, on zond 
hem op nieuw naar 'Venetië; 
alwaar hij tot 1535 verbleef; 

.hij sloeg alstoên i * op aan
zoek van PATJLÜS III weder 
den Weg tan fopte in. AH 
vorens bij dien opperpriester 
aantekomen, overleed hij in 
1535 aan de jicht, Men druk
te te Babtf, 'id 1937 , e« 
te Parijs iii 1545. in 4 > , 
eenige puntdichten van LAS
CARIS , in het Griéksch en in 
het Latijn, Wdiit hij wjis de* 
z"e beide talen volkomen mees
ter. Zijn stijl is' levendig en 
welluidend. Ëenè der 'groot
ste verplig'tingeö, welke men 
jegens nem hééft, is Vaö de 
meeste der schoone ^ hand
schriften, .Welke', wij bezit
ten ; in Europa te-hebben 
gebragt. [De' bibliotheek Van 
dezen geleerde werd later 
haar Spanje ovefgebragt, ert 
vornit eene der zeldzaamste 
verzamelingen , Van de1 boe
kerij van het JSskuriaal. 
Men heeft hem de Latijn-
sche vertaling vto eenige ver
handelingen van POLYBIÜS 
over de krijgskunde te dan
ken. Het was dén geleer
den LASCARIS niet te gering, 
om te FtoreHne en latei- te 
Rome als proef-corrector te 
dienen : het is aan hém, dat 
men de even zoo kostbare 
als zeldzame uitgaven der 
volgende wérken te danken 
heeft: Anthulogia epigra-
matum gracór'um, lihri 
VIIÏ, gneve, Florence, 
1494 * in 4.tö; Sénaliagrce" 

1 m iit Iliilêem, in inlegfwm 
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220 US, 
ut restituta, Mome, 1517 

foL enz, l)e heer YitLE-. 
MAIJT heeft een even zoo be
lang- als leerrijk werk in 
het licht gegeven, onder den 
titel van; ZASCARIS , of de 
Grieken, der iSfeeiiW) 

'js, 1825, in 8.w] 

LASCARIS (KONSTANTIJN), 
verliet in 1453 of 1454 Kon-, 
stantinopel, zijne geboorte
plaats, toen de Turken zich 
van' dezelve hadden meester 
gemaakt, en nam de wijk 
naar Italië t alwaar zijne ta
lenten , het onthaal ontvin
gen, hetwelk dezelve ver
dienden. Hij onderwees de 
schoone letteren te Milane, 
vervolgens te Mapels en ein
delijk te Messinct. Uit zijne 
school kwamen BEMR,Ó en 
andere beroemde mannen 
voort. Hij liet zijne biblio
theek , die vele kostbare hand
schriften , doorhem uit Kon-
stantinopel medegebragt, be
vatte, aan den senaat van 
Messinam, die hem in 1465 
het burgerregt verleend had, 
en hem een marmeren praal
graf liet oprigten. Men heeft 
van hem eene Grieksohe 
spraakkunst, enkel in het 
ttneksch, Milane, 1476, in 
*. to Dit is het eerste voort
brengsel der boekdrukkunst in 
"et Gneksch ; dezelve is her-
hZf . '.met e e n% e anderever-
S i £ g e n o v e r d e spraak-

^AiSCüSr of' "JUSCO (JOAK-
NES) , uit ee^é; beroemde 
Popjsche familie.rvi?asproost 
van é?«eW,jda»rna bisschop 
van Vesprin in Hongaifè,. 
Hij verliet het Catholijkc ge
loof,, om de zoogenaamde 
hervorming te omhelzen r ^ 
hij in Holland' (sn JEngelad 
predikte;, en óW de konin
gin MARIA verdreven 'zijnde, 
doorkruiste hij. DudtscUand* 
Benemarken,, en overleed in. 
Polen in 1560. Zijne voor
naamste werken zijn* V* 
Tractatus de sacramentis, 
Zonden, 15521,'in.W--
2,o Forma mimstftiüp^ 
regrinorum ecclesia,, ««*»* 
tuta Zondini an, JÖSO, Pr 

EDUARDÜM- Tly i n 8 ^ 

* LASCT " (JOZEF Ifcureo-
CÜS MAUHITS, graaf nn)* 
in 1725 te Pet&sWg r' 
boren, was de zoon™* 
graaf PETRUS DE LASÖÏ» <«. 
zich onder PETER detiW00" 
h, in de dienst van M«** 
tand onderscheiden had,e" 
die in 1751 als landvoogd 
van Zyfland overleed.. W) 
trad de loopbaan der *»* 
pens in , in welke zijne voor
ouders zich reeds ondersene' 
den hadden, en volgde op ee

ne edele wijze" hun voe t s^ ' 
Inl744gingh1 j i»dediem 

van Oostenrijk over, »e£ 
met adjudant te zijn van dei 
graaf VON Bfiowtf, «»a»" 
zijnen eersten veldtogtmi' 
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'ïiê\ f terwijl er 'ïh het ge
vecht van Tèletri drie paar
den onder hem gedood wer
den. Even zoo gelukkig als 
dapper, zag men hem zich 
in 17 48 bij (het beleg van 
Maastricht onderscheiden, 
en den rang tan kolonel be
komen. In 1756 , redde hij 
te Lowosifa, het Oosten-
rijkschè leger, en werd tot 
|>rijs zijner dapperheid, en 
ëener zware wonde, welke 
Hij ontvangen had, tot gé-
heraal-majpor'bevorderd. Op 
den 22 November 1757 n>m 
hij grootelijks deer aan den 
slag van Breslau, en werd 
toUuitenant-generaaï en chef 
Van den staf benoemd. lïet 
was aan zijne wijze schik
kingen , dat de maarschalk 
DATO de overwinning van 
ffachh'rch te danken had. 
In 1759 tot den rang van 
luitenant-generaal der artil
lerie verheven, drong hij in 
het volgende jaar aaii het 
hoofd van vijftien duizend 
man, tot in Berlijn door, 
en ontving van MARIA THE-
BESIA de sieraden harer or
de, en in 1762 den rang 
van rijks - maarschalk. De 
vrede, die kort daarna ge
sloten werd, liet hem niet 
werkeloos: hij liet de gren-
*en tan Bohème versterken, 
e n verscheiden vestingen her
stellen. In den rijksraad, 
tot welken hij werd toege
laten, had men hem zeer 

wijze raadgevingen té dan
ken , die aan Oostenrijk dik
werf nuttig waren, en den 
nijd tot zwijgen bragteri, 
welken zijne verdienste hem 
had verwekt door daden , die 
enkel, aan eene groote, ge
heel aan de dienst van zij
nen vorst toegewijde zielbe-* 
hooren. MARIA THERESIA 
regeerde niet nïeer. JOZEF 
I I , die haar op den troon 
verving, had in '1788 eenen 
oorlog tegen de Turken on
dernomen, in 'welken,- noch 
de dapperheid des keizers, 
noch zijne eigene raadgevin
gen , den kwaden uitslag had* 
den kunnen beletten. LASCY' 
bedacht zich niet, om in 
deze gelegenheid XADDON zij '>• 
nen vijand, voor te stellen, 
als den eenigen, die de eer 
der Oostenrijksche wapens 
kon herstellen. Eenen hoo-
gen ouderdom bereikt heb
bende ,•" ging hij voort, met 
door zijne raadgevingen den 
vorst toe te lichten, dien hij 
aan het hoofd der legerscha
ren niet meer kon verdedi
gen , en overleed te ff^ce-* 
nen, den30November 1801. 
Een werkzame generaal, die 
eene beproefde standvastig
heid, en vooral eene schit
terende dapperheid bezat, 
zou de maarschalk van LAS-
CT nog meer aanspraak op 
de erkentenis van Oostenrijk 
hebben, indien hij zich niet 
een stelsel van verschansin-
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gen en kordon? hadgevormd, 
dat groote ,'rampen Jn den 
oorlog tegen, de Turken,. en 
in de ee,rste veldtógten" tegen 
Frankrijkheeft berokkend. 
Men vindt ( breedvoerige bij
zonderheden over hem in de 
Mftnoires dtf prittce i de 
Xdgne, .^,-:., •, ' '. .'.'''"v 

;•'. :&ASIUS. ~ 2iie,..iAZips.'". 'I 

o- J ^ N E , (MicjïAëij, een tèe-' 
tenmees.tejr en graveur, te 
CW», in 1596 geboren, en 
in 1667 overleden, heeft ee~ 
nW£ g e 8 r a W d e platen .ge-, 
leyerd, volgens KAPflAëx,, 
PAULDS TEROÜTESÜS , Jos'^pi-
KO, RUBENS, HANDBAL CAR-
RAGCIO , TOÜEX , p Biavif en 
anderen ;Mook,heeft hjj vpr-
sphpiden^tukken,,;jplgj3ns zij,. 
ne eigene genig vervaardigd, 
«i wdke men zijne begaafd. 
heid,bewondert, omdeharts-
tPS^a flit te drukken. [Hij 
heeft met het l̂ este 'gevolg 
de wijze nagevolgd van T u , 
USÏE^A eu C.: BLOEMAERT, 
Zijn #?jsr/f bestaat uit 600 
5tukken,: bjjna alle door 4e 
liefhebbers zeer gezocht, en 
waarvan de voornaamste zijn: 
Jie gestorven CilRrSTUS, op 
eenen stm uitgestrekt. ét 
door 4e heilige Mpagct be
kend, mi; de bezoeking 
T«"t MLIZA^EW, volgens 
i g ? W pARRAccio ; de 

T^sl^mg4imdpw9i-

zefaiu^yólgem, AwfAp4, esa 
poiïtrét wn £QpüFM$ffl\ 
te paard,, doordefaqfö i$" 
geroepen.} ,. , ,. ; 

LASS,AI(A (dp abt, 5fANnëi), 
een Spaansche Jesuit* te fy 
lencia; in , i f 38 , ge^reij, 
onderwees de rhetorm &. 
het seminarie der edelen. di?t 
stad > toen hij 'tijdens de ver-
strooijing dier maaisckppij 
verpligt was hetzelve te,ver
laten,'., Hij', begaf ssich «aar 
ftqlië, vestigde zich eewt te 
JSologna* hegaf zich ^vol
gens nwt tferrare, a^aar 

hij de wijsbegeerte :, onder-r 
wees. "Tijdens de komst.vau 
KARBI j f tot "(JenJroPi1» 
keerde" hij na?r SpaW te~ 
rug, en overleed in zijne ge
boorteplaats, den 32 Mf\ 
1806. Hij heeft wr*« 
Spaansch nagelaten: !•;:f"'T 
w, over de algetneen? OW 
en: nieuwe geschiedenis'*\T. 
ïenfi«,1755, 3 dl,» i»*' 
— 2;°tersl(tgovei'def?j-' 
tiliaansehe dichters, i .¥ ' 
1757, ;w.4.H — 3 . ° ^ 
scheideh' ' hertalingen «« 
treurspelen van $OFHOCI<ES ^ 
EURÏPIBES) "ibid,,. 1758 -" 
1760..:— CJozsï, « * 
zijne broeders voorges(f(ff> 
treurspel in 5 :hedrijTen'_|__ 
verzen, talent ia, *?"*' """* 
Z° Don Sancho Jhuna, 
idem, ibidem, 1765 . , »* 
beeft yan hem in het ^ 
aansch de vokende treur* 



L A S , m 
len: 6.° fyhigmiu in Aulis, 
een navolging van EURIPIDES 
en RACINE, Bologna, 1783K 
— 7.° Ormisinda, in 5 be~ 
drijveft, ibid, 1783, — 8.° 
ÏMcia Miranda, M 5 be
drijven, ibid, 1784. Het 
onderwerp van dit treurspel 
is uit de geschiedenis der 
Spanjaards, in Paraguay 
ontleend. Hij heeft in het 
Latijn in het licht gegeven: 9.°> 
HAenus JSmmanuèlis' lasmr 
sale, ibid, 1781, eendicht-
stufc,; vervaardigd j bij gele
genheid der overstrooming van 
denBhjn, een riviertje, daj; 
door de stad Bologna loopt» 
en gewoonlijk de kleine Mijn 
wordt genaamd. — 10.° Fa~ 
hulcG LOCKMANX sapientis, 
esp arabieo sermone latinis 
versibfis interpretatce, ibid, 
1781, aan zijnen Vriend don 
FBANCISCÜS PEREZBAYER , een 
geleerde Spanjaard opgedra
gen. Al de werken van den 
abtLAssAtA maakten grpoten 
°Pgfan8fp [HATMI-DIOSDADO 
GABAIERO, zijn landgenoot 
en orde-broeder, heeft blz. 
75,—r 76 zijner eerste bijlage 
tot de bibliotheek van Sor-
tmtz, de lijst der verschil
lende schriften van LASSALA 
opgegeven. In het algemeen 
hebben de levensbeschrijvers, 
die bijna alle eenen anderen 
Engclschen biogmphist, den 
heer GKORGK CRABB zijn ge
volgd , zich omtrent de dag-
teekeningen der geboorte en 

des > orftrlijdens vai* dezen 
Spaanschen Jesuit bedrogen,] 

LASSENIÜS (JOANNES) , . in, 
1636, te PFaldau t'vixjPom
meren geboren, reisde met 
eenen jongen heer van JDqnt^ 
%ig, door Holland, .#>#/<&-
rijk en Engeland, en. be~* 
zocht de bibliotheken % en 
geleerden dier landen, met 
welke hij betrekkingen aan
knoopte* . Te Neurenberg 
pijnde, wikkeldel hij zich in 
netelige zaken,, door een li
bel in het licht te geven, 
getiteldïGlassimntbettiTyf-ri 
cici, tegen twee jesuijen,; 
de paters Oixo van jfftgH 
burg en. NETJHATJSEÏT van J?er-
gensburg,, en tegen den leer-, 
aar JÖGER. Men ligtte hem, 
heimelijk op.., en men zond 
hem naar eene gevangenis in 
Hongarije, 1NV zijne, vrij-, 
hejd verkregen ,te, hebben, 
werd hij tot leeraar benoemd , 
van verschillende. Luthersche 

' kerken in JDuitschland, daar
na to,t' hoogleeraar der god
geleerdheid ïeJK'oppenhagen, 
alwaar hij in 1692 overleed. 
Hij heeft eon aantal werken 
in het Hoogduitsch nagela
ten, die zelfs bij deLülher-
schen weinig bekend zijn. 

LASSO of LASSÜS (ÓRLAN-
DO DI) , een beroemde toon
kunstenaar der 16.e eeuw, 
in 1520 te Bergen in ffe-
negwwen geboren, en te 
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Munchm, den 15 junij 159é 
overleden, was de eerste man, 
zijner kunst, in eenen tijd, 
waarin de 'toonkunst,: nog 
datgene niet was., wat de
zelve tegenwoordig is. Hij 
deed "zijne talenten schitte
ren aan de hoven van Frank
rijk , Engeland^ Beijeren ,-
enz., was muzijk-meestér te; 

Napels, bestuurder en ka
pelmeester van •'Si. jan van 
Lateranen > te Home. Men 
heeft van hem een aantal 
muzijkstukken over gewijde 
onderwerpen, onder den ti
tel van Mengelingen van On-
X.ANDO LASSVS, Parijs, 
1576 ; en Vervolg der•Men
gelingen .j 1584. Men twij
felt aan het bestaan der an
dere werken, welke de U-
bliographen hem gewoonlijk 
toeschrijven, Zoo als Thea-
trum musices, Patrocinium 
musarum ,Motetorum et ma-
drigalium libri, Liberwtis-
saruni, enz. Zijne tijdge-
nootén roemden hem als het 
wonder zijner eeuw, en stel
den hem boven ORFHEUS en 
AMPHION. Een dichter'heeft 
van hem gezegd: : 

Hic ille est LASSUÏ lassum, 
<jüi recreat orbem, 

' Ducordemq ue sua corpulai har-
monia. 

XASSÜS, of LASUS, een 
toonkunstenaaren dithyram-
bisch dichter, in het jaar 
500 vóór J» C. te ffermi-

one in den Petoponëm- ge
boren ,' na den dood van Pï-
aiANDER, een der zeven wijzen 
van • Griekenland, fras do 
eerste, diè over de theorie 
der toonkunst schreef, en die 
regels over de-zamenstelling 
en het gezang leverde. Toen 
iemand hem vraagde, wat het 
beste geschikt was, om wijs
heid , in te boezemen, ant
woordde hij, dat zulks ie 
ondervinding was. 

•'f LASTMAN (FBXRUS)*een 
schilder en etser met sterk* 
water, volgens HCBEK enüOB-
BRAKEN, in 1581, en voJgew 
DESCAMPsinl562,tei?^-
lém geboren, was de «we
keling van COMEMS COBP-
MSz, Van JTaatlem! en »• 
van de lessen vandienmees-
ter gebruik te hebbenje-
maakt, ging hij richm 160* 
te Home verder in ^nekum 
ontwikkelen. In zijn vadetMJ 

teruggekeerd, zag hij W 
roem toenemen ;• en zij"e' 
lenten werden bezongen, 
verscheiden dichtstukkendoot 

zijne tijd-en landgenooten, 
vooral door den onsterfelg» 
VONDEL vervaardigd. » 
botsene, wat het meest10 

zijnen roem heeft b i j { ^ £ 
is de roem e e n d e r * ^ 
van REJIBRANDT te W "ai 

wqest. Zijne schilde^».;1 

eene schoone zarnenstelW' 
en eene goede manier fi.. 
duiden, zijn zeldzaam 
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heeft volgens zijne eigene or« 
donnantiën, een Klein getal 
stukken met het steekijzer ge
graveerd^ waarin een zeer 
goede smaak heerscht, doch 
die uitertst zeldzaam zijn; 
onder anderen JUDAS en TA-
MAR ; het tooneel wordt in 
«en uitgestrekt en schoon land
schap voorgesteld. Boven, 
in het verschiet, ontwaart 
men de letters P. L. de haam* 
letters des kunstenaars. Het 
is onbekend, in welk jaar 
hij is overleden. —«NICOLAAS 
LASTMAN,' of NlCOiA Dl P E ~ • 
Ï E I , zijn zoon te Maarlem, 
in 1619 geboren,beoefende, 
even gelijk zijn vader, de schil
der- en graveerkunst. Vol
gens eene schilderij van zij
nen vader heeft • hij gegra
veerd: CHRISTUS, in den ö -
lyftuin, gr. in fol; volgens 
JOANNES PINAS, zijnen mees
ter, denH. PETRUSw# de ge
vangenis verlost, om tot te
genhanger van de voorgaande 
schilderij te dienen; denwar-
teldood 'van den M. PETR rrs, 
volgens GUIDO, en eindelijk 
den bartnhartigen Samari
taan, eene zeer weinig be
kende plaat, en die door de 
schoonheid harer uitvoering 
wel verdient bekend te zijn. 

LATERANUS (PIAUTIÜS) , 
werd in het jaar 65 , na J . C. 
tot Romeinsche consul be
noemd. Alvorens echter van 

zijn consulaat bezit te kun
nen nemen , werd hij , 'als 
zijnde hij in de zamenzwerina 
van PisoNy tegen NERO «e* 
treden, op bevel van dien 
vorst, vermoord. Het is naar 
PIAUTIUS LATERAÜÜUS , dat het 
beroemde paleis van Latera-
nen zijnen naam ontleend 
heeft, wijl het vroeger het 
huis was, hetwelk door de 
leden dier familie bewoond 
Werd. l)e gelijktijdige schrij
vers stelden: dit huis in Aén 
rang der schoonste gebouwen 
van Home. 

LATHBER (JOANNES), een 
Engelsche minderbroeder der 
15.e eeuw, heeft goede com-
mentarièn geschreven op de 
Psalmen, op JEREMIAS en 
de Eandelingen der Jpos-
telen. Die op JEREMIAS heeft 
hij in 1406 ten einde gebragt. 

LATINUS PACAÏÜS DREPA-
Nius, een Latijnsche redenaar, 
te Drepane in dquitanïè ge
boren , van wien er eene Lof
rede op THEODOSIUS den 
Groote bestaat, voor dien 
vorst in 389, na de neder
laag van den tiran MAXIMUS, 
uitgesproken. Er is eene uit* 
gave van, van 1651, in 8.vo. 
en men vindt dezelve in de 
Panegyrici veteres, 1677 
in 4.t°. * 

XATINUS-LATINIUS , of LA-
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.., en eene geleerde com-
titel tan 

IINOHIJATIÏH , ẑoG als 'pater 
JficijROM" hem noemt., in 1513 
iefiterèo geboren. Hij werd 
gebruikt aan de«orrectië van 
ïièt Dekreet van 'GRAÏIANÜS,, 
en-overieed te Jiome^ in 1593.,. 
na aanmerkingen en verbe
teringen op TERTUiLIAïrüS., efl 
op verscheiden andere schrij
vers., en eene g 
pilatie onder den 
iBiblioihecftsacra et/ppofana, 
in het licht te hebben gege
ven, ; Deze verzameling van 

•aanmerkingen, verbeteringen, 
verschillende tekstverklarin
gen,, gissingen., enz, werd te 
JS<me, in 1667gedrukt, door 
de zorg van:DoMimc»s MACRI, 
die dezelve met het leven des 
schrijvers verrijkte* Het is 
ten -onregte,, dat men dezen 
heeft-beschuldigd van de stuk
ken der ouden te hebben ach* 
|ergelaten, welke met zijne 
gevoelens niet overeenkwa
men, JIFSIUS LïrsHJS noemt 
hem jProbi&simys seneco, et 
omni Ktterarym genere in-
Sfoitctissimusu Ofschoon zijn 
ligehaamsgestel zeer zwak was* 
spaarde hij, hetzelve echter 
zoo,, dat hij «enen ouderdom 
yan 80 jaren hereikte, [Hij 
was achtereenvolgend secreta
ris der kardinalen,E.0DOXFO 
ft», DEI, Pozzo en COIONNJS.J 

LATINÏJS^JOANNES)^ naam* 
onder welken een beroemde 
Ethiopiër, leerling van den 
vermaarden CUSNAKD, in de j 

•geleerde wereld heleend ia, 
-Hij ontwikkelde,eene genie 
en kundigheden, die jnén in 
eenen Afrikaan van. de 16" 
.eeuw niet .zou verwacht heb* 
ben., en gaf openbare lesstó 
in de toonkunst, de dicht
kunde en de Xatijnsche taal 
in -een collegie van Grenada. 
Zijn roem was buitengewoon, 
en alle. liefhebber* snelden 
stoe, om eeuw Neger te zieni 
in de kundigheden der schoo-
ne geesten van I » * mt" 
munten, en dezelve zelfs aan 
Europeërs onderwijzen,» J-e" 
nieuw bewijs., na zoo ve
le andere.,, zegt een W* 
siofoog., dat de menschelip 
rede op zich zelve staat; f1 

het een hemelsei Tuur ». 
zoo als een-oude zich uitdruk 

dat zich overal, «'aar het 
kan, o n t w i k k e l t , . ^ " ? ^ 
ticula aurce,en d f ' . i n?. v 
plaatselijke of werkt«f«K 

omstandigheden, deszelfcveer 

kracht beletselen in &**.; *J 
stellen, of deszelfsontwi^ 
ling bevorderen, dezeto»0" 
de voortbrengende oor^ 

kunnen zijn." ^™ts«l 
leed in 1590. [Menj tef ; 
hem een klein dichtstuk t 
titeld: De navali J<W 
Justriaci adEoM^aab 

sulas victoria, efc.J 

LAXOMÜS of MASSOÏr ( > 
, . een kundige « g j . 

sche godgeleerde, te-
conus) , 

ageieciut, — -n, 
bron in de Belgische ?<"1 
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jfcie Henegouwen, in 1475 
geboren, was leeraar van 
Leuven} kanonik van den H. 
PETRUS der zelfde stad, en 
der hoofdkerk van Kamerijk, 
en geloofsonderzoeker. Hij 
schreef tegen LÜTHER, en was 
een der beste controversisten 
van zijnen tijd. Hij overleed 
in 1544. Al zijne werken 
Werden in 1550 gezamenlijk 
in het licht gegeven. De lu
theranen waren zoo gevoelig 
voor de slagen , welke LATO
MUS hun toebragt, dat zij hem 
reeds bij zijn leven $ en na 
zijnen dood, door hekelschrif
ten, romans, en de belee-
digendste uitdrukkingen he-
viglijk lasterden. — JACO-
BDS LATOMUS, zijn neef, in 
het begin der zestiende eeuw, 
te Combron geboren, kano-
nik van den H. PETRUS te 
Leuven) den 29 Julij 1596 
overleden, had zich op de 
Latijnsche dichtkunde toege
legd , en in het licht gegeven : 
Psalmi omnes JDjriDis in 
mr,nien 'conversi , Antwer
pen , 1587, in 8.vo BUCHA-
HAW en pater COMMIRE heb
ben hem in dat vak overtroffen. 

.*' LATOMUS (BARTHOIOMEUS), 
te Arlon, in het Belgische 
gedeelte van het groot-her
togdom Luxemburg, in 1485 
geboren, was een der in de 
Schoone letteren meest erva
ren man zijner eeuw. Hij on 
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derwees ^QrhetoricaioKeu
len, was principaal van het 
collegie van Freybure in 
Brisgau, «n begaf zich ver
volgens naar Parijs, alwaar 
FRANCISWS I hem in 1534 
benoemde, om het eerst ee-
nen leerstoel van Latijnsche 
welsprekendheid, aan het 
doorhemopgerigtekoninklijke 
tïollegie van Frankrijk te be* 
Meeden: Toen op het einde 
'van hetzelfde jaar, de sar 
cramentarissen de vermetele 
heid hadden gehad, om vuil-
aardige geschriften, tegen het 
allerheiligste Sacrament des 
altaars en tegen den koning 
te verspreiden, beschuldigde 
men daarvan de te Parijs 
aanwezige Duitschers, en stond 
zonder onderscheid tegen de
zelve ^ op. , LATOMUS vreesde 
van m dien opstand begre
pen te worden; maar nadat 
FRANCISCÜS I een naauwkeu-
Tig onderzoek naar de schrij
vers dier libellen had laten 
doen, vond hi j , dat het al
le Franschcn waren: er wa
ren er ten minste tachtig, 
tlie de doodstraf ondergingen. 
LATOMUS onderwees met ro'ém* 
tot in 1542; toen begaf hij 
ïich naar Coblent», alwaar 
hij raadsheer van den keur
vorst van Trier werd. Be 
ketters, en in het bijzonder 
MARTINUS BTJCER, randden 
hem in zijne afzondering aan; 
hij trad uit deze geschillen 
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•steefls met 'eet, ten-als een 
man-, -die in zijne Godsdienst 
wel onder-wezen -is, te voor-

«schijn. De roem, welkenh|j 
door «jjnè werken verwierf,, 
iewoqg KAREI, V,, om hem 
-in, 1546 naar de bijeenkomst 
'te itegensbyrg te zenden, 
sten einde .aldaar in hoeda
nigheid; van bijzitter van den 
Jcaht dér jGathoJijken , tegen
woordig te -zijn,. Hij.-Gverleed 
4e C&blentn', in 1566. Er 
•iestaat >van hem een aantal 
-letterkundige werken, onder 
anderen Aanteekeningen op 
«een groot gedeelte der wer
ken van "CICERO. Deze aan-
teekeningen z.ijn vereenfgd in 
eene uitgave <van CICERO, 
<door JOANNES OPORIN, te 
JBa%d,vx 1553, in fpl. in 
-het .licht „gegeven. • 

. -f 'LATOMÜS (JO'AOTEÖ) , re
gulier kanonik van Windes-
Jieim, prioor van het kloos
ter van T/irone, bij fferen-

4kcd$v *n de Belgische pro
vincie Antwerpen, in 1578 
overleden, was algemeen ad
ministrateur zijner congrega
tie. Het is in die hoedanig
heid , dat hij , na het kloos
ter van den SU Agnieten 

handschrift van THÓSAS "A 
KEMPIS (zie KEMPIS) redde, 
.waarin de, vier hoeken der 
Mavolging gevonden werden. 
XAÏOHUS bragt dithandschrift 
naar Antwerpen, alwaar hij 
è e t m 1577, aan den hè-
drukker J , BBIIER, zijnen 
vriend, gaf, die hetzelve in 
het Fransch vertaalde, D<»e 

schonk het op zijne ieurt aan 
•de Jesujten dier stad» ten 
gunste zijner .zonen 

berg bij Zwolle bezocht te 
«hebben., -hetwelk vernietigd 
wesd-, om het nieuwe bis
dom van Deventer te beschen
ken, op v-erzoek van E H I -
WPPBS I I , door PIDS IV op-
gerigt, dat hij het beroemde 

die re-
ïigieuzen'der maatschappij wa
ren; maar hij droeg wrg> 
om van den rector van net 
collegie,GEORGE Draden 

jaaauwkeurig erkend WA' 
schrift te bekomen, waarnaar 
BALT4IASARBEUER>f10' 
eene .uitgave in het lic»} f»1' 
Deze uitgave .ïs-enkel ^ 7 . 
Jesuit .Ro&WEflMS bekena. 
JFa de vernietiging der Jes™ 
ten in riaanSeren,^^: 
handschrift van KwH» rnet 
het kabinet der bollandisten, 

in het klooster van J^PT 
loo overgegaan, welk JcJoM , 
later door JOZEF II verniel» 
is , en men weet.niet *« . 
verder van dit handsen»» 
is geworden. 

LATOUCHE.-ZieTo^' 

* lA.rOüR-MAVlK'^^f ï 
RIA Vicx-ORFAr^arkSg 
van), luitenant-generaal, 
11 Februari) 1756 $&f £ 
begaf zich u t l . 782 ,** ' 
^- lu i tenant inhetregi^" 
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•Tan Jïeaujolctis (infanterie)', 
werd in 1786 kapitein in 
het regiment van . Orleans 
(ruiterij)', en in 1789, twee
de luitenant bij de lijfwacht 
des konings. Na op den 5 
Octóber 1789 bewijzen van 
ijver en trouw,. aai* den per< 
soon van LÖDEWIJK XVI „bij 
wien hij de dienst verrigtte , 
te hebbé» gegeven?,., week hij 
uit,, ten- gevolge- eter 'gebeur
tenissen van den 10 .Augus
tus 1792, en keerde eerst na 
den. 18; Brumaire in, Frank
rijk terug. Intusschen vvrerd 
hij op den Egyptische» veld-
togt adjudant van KXEBER,- hij" 
had den rang van kolonel be
komen, toen hij den veldtogt 
van Austarlil%. mede maakte. 
In dezen, gedenkwaardigen 
slag,, onderscheidde' hij zich 
door zijne dapperheid, en> 
ontving den rang van brigade-
generaal. Hij- maakte de velcl-
togten van Pruissen en Po
len, mede, werd in het ge
vecht van Hcypen gekwetst, 
ontving den 10 Junij 1807, 
den titel vaitdivisie-generaal, 
en werd op nieuw in-den slag 
Van Friedland gekwetst.. In 
1808 voerde hij in Spanje 
het bevel over de ruiterij van 
het leger van het Zuiden, en 
had grootclijks deel aan de ge
vechten van Cven$a, van San-
iu-Marthuan van FülaJh(t, 
aan het beleg van Badajos, 
aan den slag van Guebom, 

enz;. Zijnt gedrag met"'de 
Spanj aards hadf hem de toe
genegenheid* van een volk ver
worven , dat de- IFranscheii in 
geeneri deele beminde, en 
bij verschillende gelegenhe
den- ,; ontving hij van dezelve 
ondubbelzinnige bewijzen, 
van achting en toegenegen
heid, voornamelijk indenaf-
togt ,van Cordova., Ha Span-

je<iai 1812 te hebben, verla
ten;,, ging hij tot hetgroote 
naar 'Musland bestemde leger 
over :"; men haalt de-schitte
rende wijze aan,. waaróp hij 
zich in? den «slag van Mojuïsk. 
gedroeg:- het was in de beste-
orde-,, dai hij. den aftogt aan 
het hoofd ran> zijn- sorps be
werkstelligde. In £813,'met' 
het bevel over het eerste corps 
ruiterij belast, overlaadde hij 
zich met roem te Dresden 
(27 Septemb..) „ en vooral te 
Leip&ig,. alwaar een kanons
kogel hem een dijbeen weg
schoot (18 October). Toen de 
BOURBONS in Frankrijk wa-, 
ren teruggekeerd, haastte zich 
LATOUR-MAUBOÜKG, om zich 
onder hunne banieren te scha
ren, en de vervallenvefkJa-
ring van BöSArAnïü aan Ui 
nemen. Door den graaf van 
jirtois,. tot lid- eener com
missie benoemd , met de re
organisatie van het leger be
last , werd hij den 'A Junij 
1814, door den koning be
roepen , om zitting te nctncu 
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in de kamer der pairs. Ge
durende de 100 dagen, be
kleedde hij geenerlei post, 
onder de tweede restauratie, 
kwam hij weder in de kamer 
der pairs, en in 1820, werd 
hij met de portefeuille van' 
oorlog belast. Na den dood 
van den maarschalk hertog 
van COIGNT, werd hij gou
verneur der Invaliden, in 
welke hoedanigheid hij in 
1831 overleden is. Als mi
nister viel hem een welver
diende roeö*-va"it̂ wijsheid en 
gematigdheid ten deel. Bo-
KAPARÏE had hem achtereen
volgend totrijksgraaf en groot
kruis van het legioen van eer 
benoemd; LODEWIJK XVIII 
verhief hem tot commandeur 
der orde van den H. LODE
WIJK j en ridder der orde fan 
den H. Geest. 

LATTAIGNANT (GABRIëL K A -
KEI DE) , in 1697 , te Parijs 
geboren, was kanonik van 
JReintSf en overleed in die | 
stad, in 1778. Hij gaf zich 
eerst aan de vlugtige dicht
kunde over, en bragt een aan
tal liederen voort, waarin hij 
dé betamelijkheid van zijnen 
staat schijnt te vergeten. Men 
moet hem echter dit regt 
doen wedervaren , dat hij zich 
«ooit die buitensporigheden 
veroorloofde, welke men wijs-
geerige noemde, steeds eer
biedigde hij de Godsdienst in 
zijne gedichten. Men kan zelfs 

tot zijnen roem zeggen, daf 
hij de ligtzinnigheden zijner 
zanghimf; door voortbreng
selen herstelde, die zijner ta
lenten waardiger waren. Zij
ne Vantiques Spirituels 
(Geestelijke Ge%angen), id« 
len hem bij de wijze geesten 
meer eer verschaffen, dan iïy 
ne Minnedichten hem van 
den kant der ligtzinnige gees
ten toejuiching hebhen ver* 
worven. 

* (LATÜDE (HEKDWKMAZïnS 
DE), door zijne- langdurige 
gevangenschap bekend, werd 
in 1725, teMontagnac,m 
Languedoci uit eene aanzien
lijke familie van dat land ge
boren. Hij was door zijn° 
ouders, en door zijne eigene 
neiging tot het wapen der gc« 
nie bestemd. Door i a*? 
geerte, om fortuin te maKcn* 
gekweld, kwamWj w d e n 

ouderdom van 20 jaren _ 
Parijs, en dacht het nudd 
gevonden te hebben, om»* 
een groot aanzien te verwen 
ven, door aan mevrouw^8 

POMPADOUK, toenmaals W* 
laire minnares van LODJW) 
XV, hetberigteenergewaa» 
de zamenzwering te geren, 
gesmeed om haar te vergeven, 
Het zou in de werking « ^ 
doos bestaan, die der g 
stelinge moest worden toe» 
zonden, en die doort"1^ 
zelven was toebereid, 
zaak maakte veel gci^1 ' 
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zieners den hongerdöód/gestor-» 
ven zijn... De dood van mev-
vrouw BÉ.PosiPAöoüR bragtr 
niet de- minstc-verzachting -in-? 
zijn. lot:. hij veranderde vaifc 
gevangenis.. In 11764= naat 
ffincennes overgebragt,, ont
snapte hij en; werd weder ge
vangen, genomen ;~naar JFin-* 
vetmes tëruggebragt, ,werd hij 
naar Chm:entönwino&r&, al-
waar zijne- vijanden/hem^ge
durende % jaren,. als eenem 
krankzinnige ,ilie hijniet was, ,l( 
deden- behandelen- In 1777> 
kreeg hij zijne vrijheid weder,.., 
-onder- voorwaarde' echter van; 
'm>. zijne geboorteplaats tesbhj-
ven.. LAacaJÖEv overtrad dit 
bevel,.,werd op nieuw in Meeh-
-tenis genomen,» en 'm..Bxc&-
tre opgesloten;» hij kwijnde 
aldaar verscheiden jaren,. te 
midden van allerlei slag vaii 
boosdoeners.. In 17:84 viel 
eene memorie, door hem voor 
den, president DE GOÜHGUBS" 
vervaardigd,, in* handen van 
IE. GROS ,, eene Kandelaarster 
te- Parijs, die^ zijn» lot ter 
harte nam,, en* aan welke het 
gelukte hem.^ inr 1784,.zijne 
gevangenis te doen. verlaten, 
In 17 90* verleende de natio
nale vergadering aan LATODE 
een jaargeld tot onderhoud, 
maar hij- *ag zich weldra den 
speelbal d*sr gemeente van 
Parijs., en- hij was zonder 

7 r___ hulpmiddelen,, toen hij , in 
der de liefdoSigheid zijner op- ï 1793? door cen vonnis» to

rnaar de- inirigue* werd wel*' 
dra ontdekt „en nadat de be-
rigtgever in hechtenis was ge
nomen,,werd hij eerst in Bi-
oêtre opgesloten „. van-' waar 
Hij trachtte te ontsnappen••„, 
hetwelk hem naar Wihcenws. 
deed overbrengen.. Nieuwe 
pogingen,, om zich de vrijheid 
te verschaffen „deden-hemnog, 
gestrenger behandelen :• hij 
werd in de Bastilfe opgeslo-i-
ien„ Achttien* maanden», late*, 
werd hij üithefe gevangenhök,,. 
Waarin men* hei» had. gewor~ 
pen,, in eene kamer overge* 
bragt; alwaar hij tot ongeluks-
jgezel had,, eenen jongeling 
Al/ÈGSES genaamd,. dien- mei
vrouw DE POMPADOUR evenzeer 
in deze gevangenis hield opge
sloten. Hij ̂ ontsnapte met hem 
in 1756,. werd te Amster
dam aangehouden,; en. naar 
de B'astille terug gevoerd.-
Men kluisterde hem aan.han-
den en voeten .-ondanks het 
knellendevan zijnen toestand,. 
begon hij zich aan.zijnen staat 
te gewennen ,.en gevoelde zelfs 
oogenblikken van tevreden
heid.. Hij maakte rotten tam, 
bedacht nuttige ontwerpen,., 
en troostte zich altijd met de-
koop van eenmaal in vrijheid 
•te zullen warden gestelde In-
tnsschen verliepen de jaren, 
xonder de minste verandering 
m zijn lot te brengen: hij 
werd wanhopig, en zou, zon- U J ~ J - , ! op-I 

P 4 
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gen de erfgenamen van me
vrouw D E POMPADOOR , e i m n 
den beer AJIEIOT, de bewer
kers zijner gevangenschap, 
«ene jaarwedde verkreeg. Hij 
as 4e Parijs, den 1 Januarij 
1 Ö Ü 5 , overleden, 

• *4 Ü {THEODORUS I<ODE~ 
WIJK), een beruchte Spinosist 
der achttiende eeuw, raads
heer van den hertog Van Coer-
land, heeftzich ongelukkiglijk 
bekend gemaakt,, door eene 
verhandeling, te Frankfort, 
m 1717, onder dezen titel 
gedrukt: Medüationesphi» 
losophicie de Deo, mundo, 
homine, in 8.vo van 4 8 j , l a ( j _ 
zijden, zonder jaartal en drufc-
.oord. Dit- boek werd verbo
den , waardoor hetzelve zeer 
zeldzaam is geworden. 1AÜ 
zegt m hetzelve; Deus est 
Witeria simplex: ego rria-
teria modificata... f. Deus 
pceanus; ego Jluvius..... ,, 
Deus tertct,ego gleba....:\ 
Lne daar de dolzinnigheden tot " 
welke de trotsche én onvoor-
zigtige rede overslaat wanneer 
zij zich van de openbaring, 
de getrouwe bewaarster van 
haar licht, afscheidt. Hij 
heeft ook eenige staatkundige 
verhandelingen geschreven, 
die niet beter zijn dan zijne 
godgeleerde .verhandelingen. 

Ï-AKBAIUE ( Y R Ï E R DE M A -
«OKTaaR DE), i„ 164!, i n 

Atmousin geboren, kwam II delim 

door zijne diensten tot den 
rang van luitenant-generaal, 
en maakte zich denzelven 
waardig door de bewijzen van 
moed, welke hij bij verschil
lende gelegenheden aan den • 
dag legde. In 1704 tot gou-
Yerneür van £andaubenom&> 
werd hij 'aldaar door de béi
de legers berend, onder de j 
bevelen vaü prins IODEWI/K > 
van Daden en, prins Ewss-
jaus,,' ondersteund door .A'ej 
observatie^ leger van lord 
MARIBOROÜGH ; hij verdedig
de de pjaats, gedurende 63 
dagen, en verkreeg eene 
eervolle capitulatie. Hij werd 
tot groot-kruis dèr orde van 
den H. LODEWIJK verhevê"» 
en begaf zich naar fm'* 
alwaar hij in 1706 overleed. 

, L'AuBESPINE. —! 2ie ^V' 
BESPlNE. . * 

' LAUBRÜSSEÜ (tiMiwrf' 
een Jesuit, te Ferdun, J» 
1663 geboren, onderwees met 
roem ïn zijne orde, werd f°' 
vinciaal van Champagne,e" 
vervolgens studie-prefeW van 
prins LODEWIJK van /*ƒ ' ' 
rië, en toen ^.ie prins1," f' 
echt trad, werd hij }»«** 
vader der prinses. Hj)' m. 
leed te Pörto-SantvM«w 
in Spanje, in 1740, na ee
nige werken in Het lic*1 

hebben gegeven. De rne 

over 'de 'm^ike>l 
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der eritiek in het stuk van 
Godsdienst, Parijs, 1710 , 
2 dl.», in 12.mo, aan den 
Heer DE ROHAÏÏ, later kardi-
naai, opgedragen. — 2.°Ze* 
ven van pater KARÊL van 
Lotharingen, een Jesuit, 
Nancy, 1733, in 8.vo Zijn 
oogmerk was, om de. Gods
dienst , op de onvermogende 
slagen, welke de ongeloovi-
gen en ketters aan dezelve 
toebrengen,; te wreken: er 
komen goede zaken in voor, 
maar dezelve zouden met 
meer waardigheid en nadruk 
kunnen Voorgedragen worden. 

, Uva (WILMAM), aarts
bisschop van Qanterbery of 
Kantelberg, en ministervan 
staat onder KÜJREI. I , be
roemd door zijne talentenen 
door zijne standvastigheid.in 
zijne ongelukken, werd te 
Meading in Engeland, in 
1573 geboren. Hij aanvaard

de den doctoralen hoed te 
Oxford, werd eeïst kapel
laan van JACOBUS I , daarna 
-achtereenvolgend bisschop van 
At. David, van Batk en van 
Laodes,; na den dood van 
ABQOX, zijnen tegenstander, 
verkreeg hij den stoel van 
Canterbery. Men beschul
digde hem van de puritei
nen te vervolgen, die later 
«jnen val bewerkten. Hij 
T0lgde den beruchlen hertog 
van BÜCKINGHAM in het mi 

233 

P 5 

nisterie op. Men schrijft 
hem het reglement toe," in 
1622 door koning JACOBÜS 
uitgevaardigd, om aan de 
predikanten te verbieden, 
van op den kansel, onder
werpen der voorbeschikking, 
of der koninklijke voorreg-
ten tebehandelen. Hij spoorde 
den koning aan, om de ne
gen en dertig artikels der 
anglikaarische geloofsbelij
denis 'te doen .herdrukken , 
en zijn verlangen was, om 
het anglikaansche ritus, voor 
alle -Biitsche • kerken alge
meen te maken, en in de 
godsdienstoefeningen den luis
ter der Roomsche plegtighè* 
den te herstellen, ten einde 
de algemeene primaat der 
godsdienst te worden. Zijne 
verkleefdheid aan KAKEIT-I 
was hem noodlottig. De vij
anden van dien vorst deden 
hem in den Tower van Lon
den plaatsen. Hij werd door 
het parlement beschuldigd 
van de Catholijke godsdienst 
te willen invoeren, van .ge
tracht te hebben, de Room-
sche kerk met de Anglikaan
sche te vereenigen. Nadat 
KARBL geheel verslagen was, 
en dat de muitelingen niets 
meer te vreezen hadden, liet 
men dezen beroemden pre
laat in 1644 onthoofden. 
Men heeft van „hem een ver-
dedigsckrift der Anglikaan
sche hark, tegen FISH£R , 

i i 
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Londen, 1639, h i fol. Dit 
i i de verdediging der scheu
ring en der ketterij, die ge-; 
noegzaam bewijst, dat liet 
zonder grond i s , dat men 
hem beschuldigde van stap
pen ten voordeele der Ca-
tholijke kerk te hebben" ge
daan. WAKXHOirgafinl695, 
het leven van dien-aartsbis
schop, in fol. in het licht. 
Hetzelve is belangrijk en wordt 
zeer gezocht. Men vindt in 
hetzelve het proces van LAVD , 
door hem zelven in den To-
•wer zeer naar waarheid ge
schreven. 

- * LAUDENOT(LOUISE), ook 
ha hare religieuze professie 
Moeder van den ff. JACO-
BUS genaamd, was de doch
ter, van eenen lijfarts des ko-
nïngs van frankrijk, en on
derscheidde zich voorname
lijk door hare godsvrucht. 
Na het besluit te hebben ge
nomen, om de wereld te 
verzaken, begaf zij zich on
der de Benediktijner nonnen 
van de abdij van Montmar-
tre, legde er hare gelofte 
af, en onderscheidde zich al
daar door hare regelmatig
heid en hare deugden. Zij 
«ad eene zorgvuldige opvoe
ding ontvangen, bezat talen
ten, en schreef met onge
dwongenheid. LOWSE deed 
<*«*« gelukkigen aanleg tot „ 
f eer van God strekken, 
«°or geestelijke werken tot | 

stichtingr van den "naaste te 
schrijven» Men heeft haar 
te danken r l-0, Gaétchismè 
etc, (Catechismus der deugt 
den en ondeugden),— 2.0, 

Mèdtiation etc. (Overwe' 
ging over de levens der 
Heiligen, voor al de fees
ten ' des jaars, en over de 
voornaamste/eesten des ffee* 
ren en der ÜT- Maagd)--* 
3^9 JExercicesetCr {Oefenin
gen voor de ff. Communie 
en voor de Mis)r enz- De
ze godvruchtige maagd oïer* 
leed heiliglijk in haar kloos
ter den 27 Mei 1736. 

LAUDOIT (GEDICHT, twt* 
vrijheer van), eigenaar van 
een Duitsch infanterie-regj-* 
ment, groot-kruis der .mili
taire orde van MABU( ïBï-
RESIA, veldma.arschali des 
Oostenrijkschen legers, ^en. 
der bekwaamste en go»»* 
kigste veldheeren der l»; 
eeuw, werd te Tootaen i» 
Lijfiand,m ï 716, uit eene 
oude familie des Iands gebo
ren. Hij maakte zijne eer
ste veldtogten, onder den 
maarschalk MÜNCHEN , m den 
oorlog van 1738, ,en ff» 
tegenwoordig bij de B » J . 
ming van Ocmkow, in <\ 
veldslagen van CAoe#* f 
Stawutscliane, alwaar <* 
Turken geheel verslagen wer
den. Toen hij in 1756 met 
den rang van luitenant;*0' 
lonel, naauwelijks in die»* 
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van het huis van Oostenrijk 
was getreden, baande hij 
zich zoo zeer den wég tot 
den roem, dat hjj zich bin
nen een jaar tot artillerie-
generaal verheven zag, en 
biunen drie jaren tot com-
mandant-en-chef van een ge
heel leger. Hij bevrijdde 
Olmuia van het beleg der 
Pruissen, sloeg den koning 
te JCunersdorf, bij Frank* 

fort aan de O der,, en na 
den generaal FOÜCQUÉÏ te 
•Landshut gevangen te heb
ben genomen, nanïhij Glata 
en Schweidnitz stormender* 
hand in, en bedwong einde
lijk den voortgang Van FRE-
DERIK, in eenen oorlog, die 
voor het huis van Oostenrijk, 
noodlottig had kunnen wor
den. Hij Was het evenzeer, 
die in 1778, na tot maar
schalk te zijn bevorderd, en 
aan het hoofd van 60000 
man te zijn geplaatst, belette, 
dat prins HENDRIK van Pruts-* 
seti, zijn leger met dat van 
dm koning zijnen broeder, 
in Bohème vereenigde. In 
1788 en 1789 maakte hij 
*ich meester van Mubifaa, 
ffovi, Grddisca en Belgra~ 
do. In 1790 tot algemeen 
bevelhebber in Bohème en 
in Moravië benoemd zijnde, 
overleed hij den 14 Julij in 
zjn hoofdkwartier van Neu-
Ditschein. FREDEHIK II stel
de zijne krijgstalenten op prijs 
terwijl hij tevens zijne wak-

kêrheid én büitenger.neene 
werkzaamheid vreesde. Hij 
noemde hem zijne schild* 
wacht, en zeide dat hij da 
schikkingen der overige vedl~ 
heeren achtte, maar de veld
slagen van LAÏÏDQN vrees* 
de. De levensloop van de
zen grooten veldheer is fniet 
altijd even schitterend ge* 
weest en er zijn verscheiden 
tijdvakken geweest, waarin 
hij als in eene volslagene ver
getelheid bleef; want wat de 
gunst van: het :• hof betreft, 
zoo kon; hij zich, enkel in de 
laatste, maanden- zijns letens 
van dezelve verzekeren. Een
voudig in al zijne manieren, 
een vijand der vleijerij en kui
perijen, van al de middelen 
beroofd, Welke de rijken be
zitten , om zich ïn de wereld, 
te doen gelden, en te midi 
den zijner zeldzame hoedanig
heden, geheel op zichzelveh 
staande, deed LAUDON nooit 
den minsten stap, om de gunst 
der hovelingen te winnen, 
voor welke zijne groote ver
diensten slechts een voor
werp van verbaasdheid was, 
zoo als hij dat der bewonde
ring van de ministers en van 
alle burgers was. Hij was in 
de Luthersche godsdienst op
gevoed, doch werd door vol
komene overtuiging Catholijk 
en was getrouw aan al de 
pligten door de godsdienst 
voorgeschreven. Voor zijn 
overlijden, ontving hij niet 



3531 

23Ö L A ü . 

levendige godsvrucht, de hei
lige Sacramenten. Hij had 
hetzelfde voorbeeld gegeven , 
toen hij in 1788 naar de le
gerplaats van Dubifaa ver
trok, en verliet de kerk,om 
zich'onmiddellijk bij het le
ger té voegen. In de leger
plaats aangekomen, ontwaar
de Mj , dat men het mor
gen- en avondgebed verzuim
de j en niets ging hem meer 
ter ;harte, dan om dit Chris
telijk gebruik te herstellend 
Het leger betreurde hem als 
eenen vader, als het onder
hand zijner zegepralen. Toen 
hij in, zijne laatste oogenblik-
ken de officieren, die rond
om zijn bed stonden, in tra
nen zag smelten, troostte en 
bemoedigde hij hen, door 
woorden, uit de ware wijs
begeerte geput: hijbevalhun 
taan, de godsdienst steeds met 
de dapperheid te vereenigen 
tan zich voor datgene te 
wachten, wat men de grond
regels der sterke geesten 
hoemt, er deze gedenkwaar
dige woorden bijvoegende: 
» Aan mijn vertrouwen op 
God, heb ik al den voor
spoed te danken, dienïkge
had heb, zoo wel als den 
troost, dien ik smaak, op 
«en oogenblik van voor Hem 
te verschijnen, van een oog
getuige heeft men deze bij
zonderheden vernomen. Hij 
heeft zelf h e t volgende graf-
scnrm voor zich vervaardigd; 

Commemoratio mortis op* 
ïitna phiïösophiu, 

LAÜDÜN. ~ Zie DfiUUDiw. 

LAUGIER (MARCÜS ANIO-
MÜS) , in 1713 te Manosm 
in, Provence geboren, bega» 
zich reeds vroegtijdig onder 
de Jesuiten. Hij wijdde zich 
aan den predikstoel, toe, en 
predikte met roem aan het 
hof. Na de maatschappijn 
JESUS verlaten 'te hehhen» 
wendde hij zich tot desclwo-
ne kunsten. Zijne Eswf> 
(Proeve over de bouwkunde), 

Parijs, 1753, ™ ^f".? 
1755, 8.vo, bewees, dat ny 
geboren was, em dezelve ;te 
oefenen. Er komen ongetwij
feld eenige gewaagde aanmer
kingen in dit werk voor, m»»' 
men vindt er nog meer ]«*"* 
en .gezonde denkbeelden m. 

/Daarenboven is hetóelve^i 

geschreven. Eenigen tijJ •<»» 
na , gaf hij in het h e b t » 
servations etc. (JannieiW 
Sen over de bouwkuriM)* 
1765, in 12."*», en Man*' 
reetcifrijze^omdeschf^ 

derhmdige werken te' 
oordeelen), 1771 , n}*'d 
die het bewijs voltooide» <* 
hij de begaafdheid heza'> °._ 
de grondbeginselen en »» 
jelijkheden dier kmff 
ontwikkelen. Zijne Ei*01' 
etc. (Geschiedenis *w» " 
«emeenebest van Venetië) 
hij , in 1758 en volg. Jare ' fi 
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in 12 d U i n 1 2 > O , in Het I 
licht gaf en' die over den 
vrede van Belgrado, 2 dl>; 
in 12.»10, 1768, verzeker
den hem e,enen rang onder 
de geschiedschrijvers. Hij ver-
«enïgde in beide op eenige 
•plaatsen na , het kenmerk 
der waarheid met de verdien
ste der naauwkeurigheid. De 
stijl zou in zekere stukken 
ibeter hekuischt, en minder, 
•hoogdravend*, ' minder • met 
meer redeneer-dan geschied
kundige trekken, en verwar
de vergelijkingen overladen 
kunnen zijn. Nog heeft men 
•van hem: Ifi Paraphrase 
etc. ^Omschryring van de 
Miserere), naar SIGNERIver
taald., in 12.m° — 2.° Foyage 
etc. \(Reize naar de Zuid-
mee) naar het Engelsch ,1756, 
in 4.*°, en in 12.w« — '3.o 
Apologie etc. (Verdediging 
der Fransche toonkunst), 
tegen J. J . ROÏISSEAÜ, — 
4.° Oraison etc. (Lijkreden 
van den prins de Dombes), 
vol schoonheden eener ware 
welsprekendheid. Deze acht
bare schrijver overleed in A-
pril 1769. 

t * IATJJOH {PETRUS) , een 
dichter in 1727 te Parijs 
{jeboren, stond in vriend
schapsbetrekking met PHION, 
w j j É , PAÏUKD, en al de 
boertige mannen van zijnen 
*ijd, wier kwinkslagen hij zeer 
wel navolgde, en die bij hem 

soms in bijtende en hekelach* 
tige trekken ontaardden. ïlij 
was lid der Fransche akade-
mie, en deken der liedjes-i. 
dichters. , Hij overleed te 
Parijs in 1811, en heeft na
gelaten: Ismeneen Ismenias, 
treurspel in drie bedrijven; 
V Iconstant (de Onbestendige 
of de kamermeisjes), blij
spel in vijf bedrijven, in pro
za, in 1777 ten tooneele ge
voerd ; VJEcoleetc. (de school 
der vriendschap •— en de 
nieuwe school der moeders), 
blijspelen, elk.in één bedrijf, 
Ze convent (JIei klooster), 
blijspel in één bedryf; dit 
is eene hulde, welke een 65-
jarige grijsaard aan de om-* 

I wenteling , meende verschul
digd te zijn; zangspelen, zoo 
^AsSylvia, in drie bedrijven, 
1770; boertige Opera's, zoo 
als de Vijftienjarige verlief
de , in drie bedrijven; de ge-
warnide dichter in drie be
drijven, enz. enz. keerdieh-
ten, dansspelen, enz. en eene 
verzameling van liederen, on
der den titel van ^-propos 
de Société in het licht gege
ven, 1776, 3 dl.» in 12.**» 
Men ontwaart in de gedich
ten van LAÜJOTT, ongekuns
teldheid, vuur en vele ver
beeldingskracht. Zijne wer
ken zijn gezamenlijk uitgege
ven, Parijs, 1811, 4 dl.» 
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JOZEF DE) , bisschop van E-
gea in partibus, te Chey-
lard, in het Vivareschei in 
1718 geboren, werd in 1776 
totbisschop gezalfd. Hij wijd
de Bijnen tijd en zijne pen 
aan de verdediging der gods
dienst toe, en gaf onderden 
naam van een oud militair 
verscheiden werken tegen de 
niewyere wijsbegeerte in het 
licht. Er bestaan van hem: 
ï .° Mssai.etc. (Proeve over 
de Christelijke godsdienst, 
en over het stelsel der nieu-* 
•were -wijsgeereti enz.) door 
eenen ouden afgezonderden 
militair, Parijs, 1770, in 
12.mo — 2.o Pensees etc. 
(Gedachten over verschillen
de onderwerpen), id. Lan-
gres en Parijs, 1773, in 
12.»»o — 3.o Méflections etc» 
(Critische en vaderlandsche 
overwegingen, voornamelijk, 
om tot behoedmiddel te die
nen tegen de grondbeginsel 
len der wijsbegeerte), 3.e 

herziene, verbeterde en ver
meerderde uitgave, JVyon, 
1780 , in 12.wo . De schrijver 
van het Woordenboek der 
naamloozen ofongenoemden, 
is van gevoelen, dat de bei
de eerste werken , in het laat* 
ste ingesmolten zijn, en da 
het daarom als eene derde uit
gave wordt voorgedragen. Men 
meent, dat deze bisschop, 
in 1788 overleed/ 

LAWAT (PJETRUS »E) , een 

schrijver derlöogenaamdcner-
Yormde godsdienst, teBlois, 
in, 1573'geboren, liet eenen 
post bij de geldmiddelen, den 
titel van secretarisdeskonings, 
en al de vooruitzigten der 
fortuin varen , om zich op de 
beoefening der gewijde Boe
ken toe te leggen. De pro
testanten van Frankrijk, 
stelden» in hem een hniten-
gewoon vertrouwen, Hjj werd 
tot alle provinciale en .naüf 
onale synoden, die in zijnen 
tijd gehouden werden, afge
vaardigd ; en overleed in 1662, 
door zijne sekte zeer betreurd. 

Men heeft van hem: '1.° 
Omschrijvingen op de brie
ven van den H. PAUMS» °f 
üxmëi, het boek gelest-
astes, de Spreuken en de 
Openbaring. — 2.° Mmar-
ques etc. (Janmerkmgm W 
den Bijbel, of verhfonng 
der moeijelijke woordeih 
vohinnen en beelden derJii 
Schrift), Gerieve, 1667. f 
ze beide werken, worden do?1 

de Calvinisten op prijs gestew. 

LAUNAY (FaANciscüs w)>' 
een schrijver over -het staats-
rtgt, tejngers in 101.2J • 
boren, werd tot adt j j» 
bevorderd te Parijs, ia W°' 
volgde de'pleitzaal, Jf**> 
sehreef en consulteerde m 
denzelfden roem. Bö i 
kleedde den eersten leew* 
van het Fransche re^t, 
1680, in het c o l l e g e 
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* ÏCamerijk gesticht, en open- | 
de zijne lessen met eenever- || 
handeling, waarin hij be
wees , » dat het Rómeinsche 
regt, het gewone regt van 
Frankrijk niet is/VDüCAN-
m, BlGÖT, CoüMMER, MÉ-
ÏTAGE en verscheiden andere 
geleerden schepten er ver
maak' in , oin zich met hem 
te onderhouden. Zij vonden 
in zjjne gesprekken, eene on
uitputtelijke bron, van de 
zekerste grondbeginselen der 
oude en nieuwere regtsge-
leerdheid. Zijne zeden zet
ten zijner kunde grooten luis
ter bij; dezelve waren zacht 
en zuiver, zijne godsvrucht 
opregt, zijne Christelijke 
liefde weldadig. Hij wist 
niets te weigeren, maar ter
wijl hij de ellendigen en voor
al diegene, welke veeleer uit 
luiheid, dan uit behoefte be
delde, ondersteunde, zeide 
hij hun; » Gij zoudt wel 
kunnen werken, om in uwe 
behoefte te voorzien j ik sta 
des morgens ten vijf ure op, om 
mijn levensonderhoud te ver* 
dienen." Deze achtenswaardi
ge man overleed in 1693w Men 
heeft van hem eene 1.° Fer-. 
handeling over het jagtregt, 
1681, in 12. »» ~~ 2.o Se* 
marques etc. (Aanmerkingen 
over de instellingvan het Mo-
meinsche en Fransohe regt), 

tarium op de Romeimohe 
landregten, 1688, in 8.v» 

mm 
* JtAPiur (JOAÏWES BAP« 

TISXA) , een beroemde me-̂  
taaigieter te Avranches, 'm 
het Fransch [Jtanaal-JDepar-
tement, den 20 Maart 1768 
geboren, volbragt eerst zijne 
studiën bij de Jesuiten, met 
oogmerk om den geestelijken 
staat te omhelzen. De staat
kundige gebeurtenissen ver* 
anderden zijne bestemming; 
ten gevolge der" omwenteling 
van 1789 bij zijne bloever-> 
wanten teruggeroepen, legde 
hij zich met geestdrift toe op 
de werktuigehjke kunsten. 
De pproeping tot de krijgs
dienst plaatste hem onder de 
standaards der Republiek • 
van. eenvoudig soldaat werd 
hij weldra kapitein. Aan het 
materiele des legers verbon
den, werd hij met het op-
zigt der geschutgieterij belast. 
Hij was het, die in 1802, de 
werkzaamheden der gieterij 
van de Pont des arts, 'm 
1805, van de Pont d'Jus-
terlifz, en in 1806 van de 
zuil der Place Fendömebe-
stuurde, die den .15 April 
1809 ten einde werd gebragt. 
Ondanks de door hem bewe-
zene diensten overlaadde hera 
het bestuur met verdrietelijk* 
heden en onregtvaardigheden, 
Eene langdurige en.smarte-
lijke ziekte sleepte hem den 
23 Augustus 1827 in het graf. 
Hij heeft in handschrift na
gelaten i Manuelete, {Hand
boek voor den gieter in al-
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lerlei metalen, ófenz.), 2 . 
dl.1*, in'18;»"», meteen aan
tal platen. Dit werk is eene 
onvermij «lelijke aanvulling van 
het werk van den beroemden 
MONGÉ over het gieten van 
kanonnen, en het is des te 
belangrijker voor de officie
ren der artillerie , daar zij in 
de proefnemingen van den 
Heer DE LAUNAT, eene steeds 
beredeneerde verhandeling, 
en dikwerf "de oplossing der 
vraagpunten zal vinden, wel
ke men hen ten allen tijde 
over het gieten der metalen 
opgeworpen heeft. 

LAJWOT (MATTHEUS DE) , 
priester van Fertè-Alais, in 
in het diocees van Sens, 
werd in 1560 Protestantsch, 
en oefende het predikambt te 
Sedan uit,'alwaar hij inden 
echt trad. Een ergerlijk too« 
neel, waartoe hij in die stad 
aanleiding gaf, noodzaakte 
hem*, om de vlugt te nemen. 
Hij werd weder Catholijk en 
ontving een domheerschap te 
Soissons. Na de partij der 
ligue te hebben omhelsd, 
stelde hij zich aan het hoofd 
van de factie dei- zestienen, 
en was de regtsvorderaar van 
den dood van den president 
BRISSON. Nadat de hertog 
van Mayenne, de moorde
naars van dien overheidsper-
soon had doen vervolgen, be
gaf LAUHOT zich naar Flaan-
<*ercn, en overleed aldaar. 

Men heeft Jvaïii hem: de Be
weegredenen mijner beke
ring , en een JntwordW 
de' lasteringen, welke wj 
b e w e e r d e , - d a t de predikan. 
ten tegen hem hadden u i t r 
s t rooid, en eenige geschil' 
schriften. 

XAÜNOT (JOANNES » ) • * " 
Valderic, een dorp mJïor-

mandyë bij ^^nefjddo 
1603 geboren, ««nvaff 
den doctoralen hoedm^3*; 
Eene reis, welke, lffl • * 
Mme deed, breidde g | leerdheiduit, enverscge 

hem de vriendschap en f 2 
vanïIoisTENlüsen.AiU^ 

h z i c h in zijne g ^ 
op , en verzamelde des» 

ongewijde Schrijve*^ ^ 
lerlei onderwerpen., J ^ 
ferentiën, welke »J ^ 
maandag aan zijn hms» 
waren eene soort van * 
mische school, waarin ^ r 

z ich t o n ^ n d e r n g t e n , ^ 
ook .somtijds t j - W P ook somtijds v a i . - y h e t 
dwalen; en ^ . " J J L f r -
voorkomen van ^ g ^ i c h 
ringen aannamen,wa ringen aannamen, Ten» 
verdachte heden &« ;n 
verbood de komng £ i n d e . 
1636. Hen hield ^ e n z i j . 
zelve veel met K i c ^ ^ 0e» 
„e gevoelens b e z i « i l C B 
trachtte een d e m o c r a j ^ . 
regeringloos stelsel x. 
ren, Sat aan geen" 
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schappij paste, en het gezag 
dèr Catholijke kerk in des-
zelfs grondslagen zou onder
mijnen. Om aan de aandacht 
des publieks eene afleiding te 
geven, deed men den legen
den den oorlog aan, door de 
fabels aanteranden, welke de
zelve bevatten; terwijl men 
te gelijker tijd verscheiden 
ware of waarschijnlijke daad
zaken, die de critiek van DE 
LAUNOT,.niet van de gewaan
de daadzaken onderscheidde, 
geenszins spaarde. Bit dpet 
LAÜNOY den Onlnestelaar der 
ffeiligen noemen. Ook zex-
de de pastoor van St. Jtoch : 
»Jk maak steeds eene diepe 
buiging voor hem, uit vrees, 
dat hij mij , mijnen heiligen 
JROCHUS ontneme." De presi
dent DE LAMOIGNOIT verzocht 
hem eens den heiligen YON, 
patroon, van een zijner dor* 
pen, toch geen leed aan te 
doen. » Hoe zoü ik hem 
leed kunnen berokkenen, ant
woordde de leeraar, ik heb 
de eer niet van hem te ken
nen. Hij had de heilige CA-
TBARINA martelares uit zij
nen kalender geschrapt, en 
las op haren feestdag eene 
Requiem - Mis, even als
of het gebrek aan geloof
waardigheid in de akten ee-
ner Heilige door de Kerk van 
God vereerd, tegen haar be
staan of hare heiligheid kon 
doen besluiten (zie CATHA-

XIV. B E U . 

RINA). Het zij men zulks als 
smaak, of als gemaaktheid 
beschouwe, hij leefde steeds 
army en eenvoudig, en was 
een vijand van allen uitwen-
digen luister. Liever wilde 
hij zich van de Sorbonne doen 
uitsluiten, dan de censuur 
van D r . AKNATOD , door Ro
me en de kerk van Frank-, 
rijk veroordeeld, te qndertee-
kenën. Hij ging nog verder, 
hij schreef tegen het formu
lier , van de vergadering der 
geestelijkheid van 1656. Hij 
overleed in 1678, in.het/iö-
tel van den kardinaal D'Es-
XKÉES. De abt GRANET heeft 
eene uitgave zijner werken 
geleverd, 5 of 10 dl.n in 
fol; hij heeft er het leven 
des schrijvers bijgevoegd , en 
verscheiden zijner schriften, 
die het licht nog niet ge
zien r hadden, Beze criti
cus schrijft noch met zui
ver- noch met sierlijkheid: 
zijn stijl is hard en gewron
gen. Hij drukt zich op eene 
geheel bijzondere wijze uit , 
en geeft aan zeer gewone 
dingen zeer zonderlinge wen
dingen. Zijne aanhalingen zijn 
menigvuldig, buitengemeen 
lang, en des te vervelender, 
daar hij niet vreest, dezel
ve te herhalen: men moet 
hem wel wantrouwen, want 
wanneer eene aanhaling hem 
hinderlijk was, verminkte hij 
dezelve, en droeg dezelve met 
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èehe ongeïoofeiijké schaamte 
zoodanig voor als hij dezelve 
misvormd had; de uitgever 
jselfs zijner werken , haalt er 
een treffend voorbeeld van 
aan. Met oogmerk, om te be
wijzen , dat echtbreuk den hu
welijksband verbreekt, haalt 
hij ;eenen brief aan van Paus 
JöAÏW£5 VIII , waarin ge-

• gezegd wordt. Nulli rati-
ene prorsus illi conceditur 
aliam mvente priore condu-
cere-; en , den brief naar 
aijn stelsel plooijende*, snijdt 
hij de woorden weg nulla 
ratione prorsus, en zich aan 
de woorden houdende illi 
conceditur, besluit hij op 
èene zegevierende wijze, ter
wijl hij roept .• quid clariüs, 
irei:exjpressius? En dit is 
niet de eenige Verminking 
van dien aard in denzelfden' 
brief van JOANNES YIÏÏ. De 
meeste zijner redeneringen 
zijn niet veel juister dan zij
ne aanhalingen, en hij schijnt 
dikwijls andere inzigten- te 
hebben gehad, dan die, wel
ke hij ïe,kennen geeft. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
1 .* De varia ARISTOTELIS 

fortmta in academia purisi-
na (zie ARISÏÖTELES). — 2.° 
Be duoUs DIONTSIIS. — 3.° 
•ffisforiagymnasiiJVavarrce, 
vol geleerde nasporingen, -— 
*»° Inquisitio in chartam 
vmmtnitatis Sancii-Germa-
™-a-£*ratis, een van aan-
«aungen overvloeijend werk. 

H —« 5.* ïie bommentitio LA* 
ZJRI, MAGDALENJS, MAR-
TffJE et MAXIMMI in.Pro~ 
vinciam appulsu, waarin hij 
geheel en al de overlevering 
der Provencalen verwerpt, 
betrekkelijk "de aankomst in 
Provence, van LAZARUS, MAG* 
DALENA en MARIHA ; èene 
overlevering, over welke de 
Bollandisten gunstiger schij
nen gedacht té hebben. ~ 
6.° De auctoritate neganhs 
argumenti. LAWOT geeft al 
te veel kracht aan dit argu
ment ; maar hij maakte er iW 
een groot gebruik van in zij»» 
critiek,- dat hij dezelve vrel 
moest doen gelden. —./• 
De veteribus parisif1™ 
basUicis, seleeïi e» W aV 
r$k.~8/Judicium deerne-

tore librorum DM Im*A*L 
NM CHRISTI. ( # e / ! ! S 
— 9.° De frequent* conje^ 
sioniset eucharistif f"vJJ 
10.° De aufa, e^SlfJot. 
sanct6rumrehquns>wu ,j» 
deelkundig werk. — ' 
De cura ecclesiw pro ^ 
ris etpauperibuS) voipe 
de; aanmerkingen, ' 
De vetert ciborumjeleem 

jejuniis, dat dezelfdeJf1 

dient als het toorgaa^e.^ 
schrijver beweert in f «* 
dat men in eenen v o l ^ e 

zin met vïeesch kan ^ 
hij schreef het bij g e 
heid van het beleg van* 
rijs; maar in deze •« fl 
jaren maakten opperv'»* o 
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geesten er misbruik van, om 
4e tucht der kerk te onder
mijnen.— 13,° De scAohsce-
iebrioribus a CJROLOMAG-
•ffo exstructis, ei komen na-
sporingen in voor. — 14.° 
JDe sacramento unctionis ex-
tremce.— 15.° Romance ec-
clesice traditio circa simo-
niam; het onderwerp is er 
in uitgeput. —• 16.°;.Re ve-
ro ductore fidei -professionis 
quce PJELAGIO , AUGUSTWQ 
ret ffjMRONYMO tribui solet, 
~-> 17'S Brieven, afzonderlijk 
gedrukt, Cambridge, 1689, 
in fol. >— 18.° Verscheiden 
schriften over de ware over
levering der kerk, betrek
kelijk de genade, en over 
verschillende punten van ge
schiedkundige critiek, enz; 
— 19.° Regia in matrimo? 
niuni potestas, in 4.t°; een 
werk, waarin het Christelijke 
huwelijk, eene louter bur
gerlijke zaak wordt, wijl de 
schrijver aan de kerk het xegt 
betwist, om wettige beletse
len daar te stellen, en zulks 
uitsluitend aan de vorsten 
•toeschrijft, tegen de uitdruk
kelijke leer der kerkvergade
ring van Trente; want zulks 
is zekerlijk de zin, van den 
«anon, die den-vloek uit
spreekt over degene, die loo
chenen , dat de kerk de magt 
bezit, om wettige beletselen 
daar te stellen. De xegtzin-
«%e schrijvers aller natiën 
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komen hierin overeen. »Nooit, 
zegt de kardinaal aartsbisschop 
van Meckelen., in zijne ver
klaring van 178S, nooit is 
er over dat onderwerp eenip-
geschil onder de Catholijke 
leeraars ontstaan; zij hebben 
als eene bewezene en onte
gensprekelijke waarheid aan
genomen, dat de kerk van 
JESUS CHRISTUS de magt had 
ontvangen, om wettige hu
welij ksbeletselen daar te stel
len, en hebben deze leer, 
onder dé in de kerkvergade
ring van Trente besliste pun
ten gerangschikt, zoodat men 
in alle Catholijke landen met 
-verbazing en verontwaardiging 
werd bevangen, toen D.*'XAU-
jror de vermetelheid had, van 
die magt aan de kerk te be
twisten. Deze vermetelheid 
wekte in den beginne, dé ver-
toogen op van de gelijktijdi
ge schrijvers^ en haalde den 
schrijver den blaam van de 
bisschoppen zijner natie en 
van de geheele Christenheid 
op den hals. Zijne vreemde 
stelling bragt niet de minste 
verandering te weeg, noch 
in de god-, noch in de regts-
geleerdheid: het werk aan 
Rome onderworpen, werd al
daar onder de gevaarlijke boe
ken gerangschikt, vanwaar 
het in de vergetelheid en ver
achting verviel. Toen men 
op het einde der achttiende 
eeuw, de stelling van LAU-
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norr vveder opwarmde, ont
moette dezelve, in de Chris
telijke scholen, dezelfde te
genkantingen, welke dezelve 
in aïe .zeventiende eeuw had 
•ondervonden;; en de Room-
sehe kerk, de moeder en 
meesteres aller kerken, steeds 
oplettend, om den algemeenen 
>schat der leer, waarover {het 
•opzigt haar bijzonder is toe-
-vertroüwd te bewaren, is niet 
4en -achteren .gebleven., om 
Jiare &tem tegen deze oude 
nieuwigheid te verheffen, zoo 
als zulks uit verscheiden 
•bevelschriften van den .te
genwoordig regerenden paus 
-.blijkt." Buiten deze aanmer
kingen, kan men zeggen, dat 
èe t gevoelen van LAUNOY 
-tot de volslagene ondermij
ning der -Christelijke zeden l 

•geleidt. Want., indien de 
•wettigheid der huwelijken en-
«tel van .het wereldlijk gezao-
«rfhangt, .wie zal dan den 
tt-hiastenen beletten hunne 
-zustecs -te huwen., zoo als de 
«beroemde •PXOIOMEUSSEÏJ , en 
«met hen geheel Egypte? van 
"de gemeenschap der vrouwen 
-m te -voeren, zoo als de on
vergelijkelijke PXAXO zulks' 
wilde, en zoo als de ernsti
ge OATO zulks -uitoefende? 
vanjolgens den raad van den 
Arahischen profeet de veel-
Jijverij.aan t e hangen? van 

£ » » . « , SPORÜS te vernieu-
* *«• • en» dat men niet 

over de natuurwet spreke, 
«Is strijdig met déze gruwe
len. Kennen wij deze na
tuurwet beter dan de Vlh 
TO'S,. de. ClIQ'S, de SöCEAr 
lÉs'sEW, .enz,? Weten wij 
niet, dat men van de natuur 
.zoo wël als van de rede, al-
-les«maakt,' wat men wil, wan
neer die eeuwige onmondi-
gen niet, ronder de voogdij
schap der Godsdienst staan? 
Men ziet daardoor tot welke 
.ongerijmdheden LAUNOT zien 
door densmaalcvoordepa-
xaSoxe stellingen, en,dezucht 
tot'het zonderlinge, degroo-
•te beweegraderen en denfle-
sturenden regel zijner gevoe*. 
lens,:,liet medesiepen, ü» 
werk, "door zijnen aard JJ 
zijn doel'voor de regtbanK 
van eiken Christen;^** 
oordeeld, werf «aft» ook» 
•Home door een-besluit van 
denlO December 1688.,»; 
kan over dit onderwerp » 
zien de verhandeling o. 

tweede uitgave, 17böeu i 

Vef' 

üameling van Belgi^ • . 
toogen, 6* dl. dlz. "* \_ 
BOMTOIS,, ~ EsPEJfCE^ J ( 

GERBAIS en GIBÏB1 *T.ft P . - ) Een ander geschn». 

over hetwelke men f « » , 
sproken heeft, is™01* ^ r . 
dood verbrand. *ei ^ 
denboekschrijverbewee'1' 
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hetzelve over de 'gewaande 
verminking van het leerstel
lige door de schoolsche god
geleerdheid handelt» Maar 
het is.zeker, dat het werk, 
hetwelk dit ongerijmde doel. 
v.ervulde, bestaat, en dat het. 
niet van LAUNOY, .maar vaa 
ÊAYDIT is. Het verbrande, 
geschrift was tegen pater jt-
IEXAÏTDRE. LAUNOY had he
vige, geschillen-gehad, mettde 
Dominikanen; en Het is de 
gen dier vaders (en niet die 
der Jesuiten.,. zoo als CHAII-
DON zulks beweert), welke 
hij veinsde te vreezen. Hij 
zegt zulks duidelijk in zijne 
Qonjimnatio dissent, de ver.a. 
plenarii apud August., com 
cilii natione , 2? dU b lz . l3 t 
en, 169; maar. deze geveins
de vrees, was. van de beide 
zijden dier religieuzen, ee-
ne verfoeijelijke beleediging.. 
LAXINOT had iets zwartgalligs-
in.zijne inborst, hetwelk zich. 
op , zijn gelaat kenmerkte. 
ADRIANÏÏS DE VALOIS schil
dert hem af, als eene laf
hartige en vleijende ziel,, als 
een? lastigen en onbeschaam-
den tafelschviimer. Quotidie,, 
zegt hij, ad optimatum men
sas non invitatus accedis t 
quotidie procerum patinas 
lingis, et tu quidem eos a-
mioos ao eiiam admiralores 
tuos arbitraris, cum plori-
que te (tdversentur spernant-
que et irridednt:, improviso 

venientem excipidtiP inviti-, 
quoniam koneste exoludem, 
domove expellere nequeuni, 
ffo?:um. e procerum conviva-' 
torumque* tuorum numero 
quidam,, magno- vir inge-
nioy magnaque virtute, nu-
per interrogaius ab amico, 
quid. zt'a Launojum petulan-
tts Zinguce, e$ calami, scrip
tor em mensa sua- dignare--
tur. ita xespondit: Quid. fa» 
dam ? Rune ego hominem 
amarer non possem., sed .tnó-
lestum effugerè non tialeo, 
discedentem e curta iniex-
trem(s gpadibus stans, dilir-
genier obseixvat. ~ ADH^. 
F"AL. Bef.. disser't. de ba--
silicis.. Men vindt dezëlfder 
aanhaling in d& werken vaa, 
LAONOÏ>. 4S dl._blz._361.. 

.. LAURA,, — Zie.NQVjes,, , 

ÜATRATr o f LORENZETIÜE: 
(EIETRÓ) , een schilde?, te 
Sienna geboren., leerling van 
GIOTTO, bloeide in de 14a 

eeuw. Deze kunstenaar heeft 
te Sienna - en te- Are%%o ge
arbeid ; hij slaagde voorna
melijk in het aanbrengen der 
kleedingen *. en om. onder de 
stof. het naakte zijner beel
den te. doen gevoelen. Hij 
heeft ook uitgemunt in de 
deelen,s welke de vergezigt-
kunde betreffen. [LoRENZETTI 
is in verscheiden stukken door 
zijnen broeder AMBROSIÏÏS ge« 

i ' 
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hTolpen, die zeer beroemd is, 
door Zijne schilderij', op het 
stadhuis van Sienna geplaatst, 
en dié door even zoo veel 
zinspelende beelden, de ge
breken van een slecht be
stuur voorstelt. Dichtregels, 
onder eiken persoon geplaatst, 
verklaren het karakter en de 
tèekening fan denzelven.J 

LAUREA," — Zie LATTRIA. 

" IAUREGIUS. — Zie BARA-
ÏEM.A. 

LAURENS (ANDREAS »ÏÏ) , 
gehoren' te \drles > leerling 
van LODEWIJK DÜRET , werd 
hoogleeraar in de geneeskunde 
te Mbntpellier, en eerste 
lijfarts van koning HENBRIK 
IV, Men heeft van hem on
der tenderen eené goede Ver
handeling over de ontleed
kunde , in het Latijn , in fol. 
welke in het Fransch is ver
taald. Du LAÜRENS overleed 
in 1609. 

LAÜRENS (ÏÏONORÉ Dü), broe
der van den voorgaande, en 
advokaat bij het parlement 
tan Provenee, onderscheidde 
zich' in de partij der ligue, 
Weduwnaar geworden zijnde, 
omhelsde hij den geestelijken 
staat, en HENDRIK IV gaf 
hem het aartsbisdom JEmhrun. 
Hg bestuurde zijn diocees met 
™9sheid, en overleed te Pa-
™js in 1612. Er bestaat van 

B hem: 1<> Eehe VerHandeling 
!l over het edikt van HENDRIK 

III, om de Protestanten met 
de Catholijke kerk te vereeni
gen, in 1588, in 8.v° — 
2.° Be Conferentie van Stt' 
rèhe, tusschen de afgevaar
digden der algemeene1 staten, 
en die van den koning van 
Navarre, 1593, in 8.v° 

• LAIJRENS, - ~ Zie LORENS. 

LAÜRENT (JACOBÜS), de 
zoon van eenen schatmeester 
van buitengewone Jkrijgsmt-
gaven in Frankrijk, droeg 
lang het geestelijk kleed, het
welk hij in eenen vrij gevor
derden leeftijd aflegde, m 
was secretaris Tan jden hertog 
van RICHEHEÜ, vader van 
den maarschalk, overwinnaar 
fanMahon, LAUBMÏ geoe
fende de dichtkunde r maar , 
hij is minder bekend door 
zijne gedichten, die zeer aart* 
delmatig zijn, dan doorj» ; 
vertaling van de Geschiede
nis • van het OttomanisM 
rijk, door SAGREDO, 6 £• 
in 12.™parijs, 1724. »*" 
dat de vertaler den ouderdom 
van 85 jaren bereikt M*> 
verloor hij het leven in eewj 
brand, welke op den 6Maart 
1726 > zijn huis verteerde. 

* LAURENT (PJBXRÜS)» een , 
graveur, te. MarseiUe* 
1739 geboren, was gedure"«<> 
drie maanden Jcweekelmr 
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BALKCHOU , "maar hy werkte 
later bij voorkeur naar BERG-
'HEM, LAUXERBURG. en Pocs-
SiN, Hij kwam het eerst op 
het denkbeeld, om de gravure 
van de voornaamste meester
stukken,, welke de galerij van 
het museum bevatte .r in het 
licht te geven, een werk,, 
hetwelk hij verpligt was,, te 
laten varen, na er zijnen tijd, 
en een gedeelte zijner fortuin 
aan te hebben opgeoiferdr de 

, eerste reeks werd echter bij 
zijn leven in het licht gege
ven. Deze onderneming is 
met eenen welverdienden roem, 
voortgezet, door zijnen zoon 
HENDRIK LAURENI,. De heeren 
HDRERX en B.osx geven de 
naamlyst o p , , van achttien 
«tukken van dien arbeid, oni 
der welke men voornamelijk 
opmerkt den Dood van rid-* 
der tfJssAS, Maar het stuk,. 
hetwelk LATJRENX het meest 
tot eer verstrekt, is de gra
vure van.den zondvloed,.vol
gens POÜSSIN, welke .hij in 
de geheele rijpheid des ou-
derdoms en der bekwaamheid 
vervaardigde,- en die alleen 
*egen verscheiden stukken 
kan opwegen. De uitvoering 
wn LABRENI is vol vu«r en 
Tlugheid; hij is vooral wel 
geslaagd in de landschappen 
«n dieren. Deze kunstenaar is 
te z w a d e n 30 Junij 1809, 
aan de gevolgen van een' aan-
™ van beroerte overleden. 

I • lAUilÉ»TUNüS (LAÜREJfcHS 
ÜS), hoogleeraar inde genpesp» 
kunde, te Florence en te 
Pisa, in de 15.? eeuw, ver
taalde in het Latijn de fer* 
handeling van G-uiL&NWs 
over de koortsen', schreef op
helderingen op &.§ Prono.stt-
ca van HIPPOKRAIES , Lyont 
1550,; in 12.n»o Zijne goede 

' hoedanigheden werden bene
veld; door eene zwartgallig© 
zwaarmoedigheid, die hem» 
voor zich: zelven onverdrage* 

: lijk maakte Hij eindigde met 
j in eenen put te springen., 

.. LA^RE^XIUS (Heilige)?» di-r 
aken der Roomschek;erk,.on
der P&us SIXXÖS II „ bestuur
de m die hoedanigheid da 
goederen der kerk. Nadat 
keizer VAIERUNUS > door ebm 
wreed bevelschrift, het VUUE 
der vervolging had ontstoken-, 
werd SIXIÜS aam een. kruis 
gehecht* en beloofde-van het* 
zelve aan LAüBEïrao?,, reikt 
halzend,. om hem te volgen-, 
dat hij binnen drio dagen- &$ 
martelkroon zoude ontvangen.» 
Kort daarna werd hij in hech
tenis genomen», e» de stad
houder vait Rome vraagde 
hem* in naan* des keizers* 
naar de schatten,, welke hen* 
waren toevertrouwd.. Nadat 
LAURENTH» een uitstel va», 
drie dagen had verkregen, ge
durende welke hij al de Chris* 
ten-armen verzamelde,, stel» 

4 
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de hij die na verloop: derzelve, 
den stadhouder voor, zeg
gende : Zie daar de schatten 
der Kerk. Deze wreedaard 
liet hem eerst strengelijk gee» 
sëlen, en vervolgens op eenen 
gloeijenden rooster uitstrek
ken. De Christen held ge
laten in de vlammen, zeide 
tot zijnen dwingeland : » Ik 
heb lang genoeg op deze zijde 
gelegen, doe mij omkeeren , 
opdat ik aan beide zijden ge
braden worde." De stadhou
der door de onverschrokken
heid van LAÜRENTIÜS nog 
woedender geworden, liet hem 
werkelijk omkeeren: » Eet ge-
rustelijïc, zeide de grootmoe
dige martelaar tot dit bloed
dorstige mensch, en proef of 
het vleesch der Christenen, 
beter gebraden dan ruw 
smaakt." Hij bad daarop voor 
zijne vervolgers ,voor zijne beu
len , voor de stad Rome, en gaf 
den geest, op den ÏO Augus
tus 258. Zijn dood bekeerde 
er velen tot nét Christendom. 
Verscheiden Heidenen, door 
zijne standvastigheid getroffen, 
omhelsden weldra de gods
dienst, die hem dezelve had 
ingeboezemd. [Sommige Cri
tici zijn van gevoelen, dat de 
Acten, die onder den naam 
•van den H. LAÜRENTIUS be
staan, het werk van eenen 
monnik der middeleeuwen 
ztfn]. 

LAURE; NÏIUS, bisschop van 

Nova/re, naar den stoel van 
[ Müane verplaatst, heeft ziet 

in den loop der zesde eeuw, 
door zijne deugden en zijnen 
herderlijken ijver beroemd ge. 
maakt. Men vindt eenige 
zijner ÏÏomilïèa, in de Bif 
bliotheca Patrum, 9.» d.1 

LAURENIIÜS (ffeilige),raon-
nik en priester van Bonte, 
werd doorPausGREGOZUüstó 
Groote, met den ïï. Avam* 

UNITS ter bekeéring; der Ea-
gelschen gezonden, en doopte 
een aantal derzelve. Hij volg-
deden H. ATTGÜSTINUSinhêt 
aartsbisdom van Cantorbenj 
of Kantelberg op , ' en ein
digde zijnen apostoüschen ar
beid in 619. —Men moet 
hem niet verwarren met den 
heiligen LAURENMirs, uit Ko
ninklijk Iersch bloed gespro
ten, die abt van Ghndalf 
was, en later bisschop va» 
Dublin werd. Hij overleed 
in de stad Eu, in Norman-
dij'è, in 1181. 

LAÜRENTIUS van Zuihi ^ 
Benediktijner religieus, «* 
het klooster van denH.W1* 
RENXIÜS bij .Luik, van ^ 
hij zijnen naam ontleende, 
ging van daar over i» fj 
booster v a n d e n H . W * 5 ; 
te Verdun, en schreef eene 
Kronijk der bisschoppen*»1 

Verdun, en abten vani^-
Fannes, van 1040 tot il**j 
voorkomende in het I2.e 
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van het Spicilègvum van dom 
ÜJCHÈRY, en in het l.e 
d.1, der , Geschiedenis van 
lotharingen door dom CAI-
MÉT. 

LAKJEENTIXJS der Verrijze
nis (Broeder), leekebroedér 
van de orde der Barrevóeter-
Karmelieten, te Herimini in 
Lotharingen geboren, over-

• leed te, Parijs , in 1691, in 
den, ouderdom van 8,0 jaren. 
FÉNÉLOÏT, aartsbisschop van 
Kamefijk, die in zeernaau-
we Verbindtenismethemhad 
gestaan, schi,ldext hem af als 
een man,- die in zijne ern
stigste ziekten vrolijk en in 
alles en overal een man Gods 
was. In 1694 heeft men te 
Ch&lons, zijn Leven • in het 
licht gegeven, onder den titel 
van ,Zeden en gesprekken 
van broeder LAURENlIÜSé, 

LAURENTIUS van JBrindisi 
{de Gelukzalige), algemeen 
overste van de Capucijner-
orde, te Brindisi, in het 
koningrijk Napels, in 1559, 
geboren, maakte zich be
roemd, door zijne godsvrucht, 
•zijne versterving, zijn ijver 
«n zijne kundigheden. Hij 
stond in het grootste aanzien, 
i>Ü keizer RUDOIFIIJ bij PHI-
UPPÜS III, koning van Span
je, bij den keurvorst van 
Meijeren en bij al de Catho-
•hjke vorsten; bij verschillende 
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gelegenheden maakte hij de 
ketters beschaamd, en bewees 
de grootste diensten aan de 
kerk. Hij was tot apostoli-
schen nuntius, en resident 
van den koning van Spanje 
aan het Beijersche hoi* be
noemd ; achtereenvolgend naar 
Milane, Genua, Venetië en 
Rome beroepen^ gelukte het 
hem, om den vrede tusschen 
de mogendheden te handha-
ven, die door,derzelver be
trekkingen wedijverend wer
den. Hij overleed te Lis
sabon, in 1619. Een be
kende schrijver heeft het vol
gende afbeeldsel van hem ge
schetst, ; » Onder het arm. en 
gestreng Capucijner gewaad, 
onder het uitwendige en den 
indruk der diep gevoelde 
Christelijke nederigheid, be
zat pater LAURENTIÜS DE BRIN
DISI een groot hartj eenen 
veel omvattenden geest, een 
veilig oordeel, eene hande
lende wijsheid en die vrucht
bare deugden, welke er an
dere voortbrengen, en in de 
verte uitbreiden, hetgene , 
wat de levendigheid des ge
loofs en des ijvers, niet in de 
grenzen van eenige ruimte 
kan beperken. De opper
priesters en koningen hebben 
.hem met eerbied aangehoord; 
hij was de vaderen bescher
mer der volken, de schrik 
,der ketters, en de groote 
verdediger der geloofs in Ger-

5 . ' .. •-. 
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manvè: met één woord, hij 
was een heilige en groote 
man; eigenschappen, die zoo 
gemakkelijk en natuurlijk- ver-
eenigd worden, wanneer de 
omstandigheden de ontwikke
ling der hoedanigheden van 
den Waren Christen begun
stigen of verwekken." PIDS 
VI, heeft hem in den rang 
der gelukzaligen geplaatst. 
Zijn Leven, te Parijs, in 
1787, in l2.mo gedrukt, is 
wijdloopig, maar stichtelijk 
en leerzaam. Men vindt op 
het einde de lijst zijner wer
ken, die men in handschrift 
in het Capucijner-klooster 
van Venetië bewaart* 

LAÜRENXIÜS JUSTINIANÜS. 
— Zie JirsiiifiAïfi^ 

" IAÜRENÏIÜS van Upsal. •— 
Zie Gom. 

' '. I-AURÉNTIÜS DE M E D I C I S . —. 
Zie MEDICIS. 

LAURES (ANTONIÜS, ridder 
»«), een Dichter uit Lan-
guedoc, te Gignac, in het 
diocees van MontpeUier, uit 
«ene aanzienlijke familie ge-
?° ren> W zich met roem 
™e op de letter- en vooral 
°P de dichtkunde. Hij be-

ina i J i e r m a I e n den prijs 
"i de bloemspelen, en werd 
Zi Vl,er m a l e n i n de Fran-
t u a J ? i e ^kroond. Hij n 
wfiekend door zijne vertaling H 

of liever zijne berijmde' navol* 
ging van de Pkarsalia van 
LUCANUS , 1 dl. in 8J<>, 1773. 
[Men vindt in het 3.<? deel 
van den Esprit des Jour-
naux, Mei, 1799, eenen 
Brief van IMBERT over dien 
dichter.] LAURES overleed te 
Parijs, in 1778. 

LAÏÏRI (PHIMPPDS), e^ 
schilder te Rome, in 1623 
geboren, en in die stad in 
1694 overleden, heeft uitge
munt in het schilderen in het 
klein van onderwerpen uit de 
herscheppingen, Haechus-
feesten en geschiedkundige 
stukken. Zijn penseel ia hg1» 
zijne zamenstellingen beval
lig , zijne teekening nauw
keurig; maar zijn kwfiet 

zelden in den vereischjen 
toon, en nu zwak en om 
overdreven. Hij heefteemge 
landschappen vervaardigd» 
waarin vele ^BtAHn&AJr 
smaak wordt opgemerkt. M*61 

Museum van het Louvre w 
zit van dezen kunstenaaree
ne schilderij voorstellende den 

H. FRANCISCÜS van JsslSie/a 

op %ijn %iekbed, luisterene 
met geestverrukking »a(t 

een koor van hem^scw 

Geesten.} 

LATOIA (FKANCISCUS UV" 
RENTIOS B E ) , ontleende a • 
zen naam van de stad .-10T 
ria, in het koöingnjk M 
pels, alwaar hij geborene, 
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want zijn familie-naam was 
BRANCATI, Hij werd Fran-
ciskaner monnik, en van de 
èene waardigheid tot de an
dere, bereikte hij in 1687,, 
onder INNOCENIIÜS XI het 
Romeinsche purper. Deze 
Kardinaal overleed te Home, 
in 1693, in den ouderdom 
van 82 jaren, verscheiden 
godgeleerde werken nalaten
de , waaronder datgene het
welk ten titel voert: De 
prcedestinatione ei reproba-
tione, in 4.*°, Home, 1688, 
fiouanén,. 1705, door de 
critiek, die hetzelve onder
gaan, eh den lof, dien men 
hetzelve toegezwaaid heeft, 
beroemd is geworden. 

LAURIER? (EÜSEBIÜS JAKOB 
DE) , advokaat bij het parle-
mant van Parijs, werd al
daar in 1659 geboren. Hij 
volgde gedurende eenigen tijd 
de pleitzaal; maar'zijn smaak 
voor de werkzaamheden der 
studeerkamer, noodzaakte 
Jtem, dezelve te verlaten. 
Hij onderzocht al de deelen 
der oude en nieuwere regts-
geleerdheid; ontwikkelde den 
verwarden mengelklomp van 
den ouden regtshahdel, en 
ontstak het licht in den dui
steren nacht, der oude Ge« 
westelijke regten vunFrank-
rtJk, en door netelige na-
sPormgen, werd hij de god
spraak der regtsgeleerdheid. 
m beroemdste geleerden van 

Ü. 251 

zijnen tijd, stelden er eene 
eer en een vermaak in, van 
met hem in betrekking te 
staan. LAÜRIÈRE was deel
genoot' der studiën van den 
jongen VAGUESSEAUS , later 
kanselier van Frankrijk. De
ze bekwame man overleed te 
Parijs, in 1728,"een aantal 
regtsgeleerde eh oudheidkun
dige werken nalatende, die 
echter door dërzelver plaatse-' 

> lijke strekking buiten Frank-
fijh weinig Van nut zijn. 

* LATJRISTON (AlEXANDER 
JACOBTiS B E R N A R D U S LAW , 
Markgraaf ,vah), Maarschalk 

\ eö pair' van Frankrijk, te 
1 Pondichery j den 1 Febru-

arij 1768 geboren, is de zoon 
• Van eenen gouverneur generaal 
der Fransche volkplantingen 

, aan gene zijde der Kaap de 
goede ffoop, en klein-zoon 
van den beruchten LAW , 

. wiens financiële stelsel onder 
het regentschap, aan zoo vele 
fortuinen den bodem in sloeg 
(Zie LAW.) In 1784 ïia al 
zijne studiën in Frankrijk 
volbragt te hebben, in het 
koninklijk artillerie-corps ge
treden, was hij in 1795 reeds 
kolonel van een regiment van 
hetzelfde wapen te paard. 
Het is in deze hoedanigheid, 
dat hij de eerste veldtogten 
der omwenteling mede maak
te. BONAPARTE , wiens aan
dacht hij getroffen had, nam 
hem, tijdens het Consulaat 
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tpt deszelfs adjudant aan, en 
kort daarna (1300) gaf hij 
hem den rang van brigade-
generaal , met den post van 
commandant en chef der ar
tillerie-school van Lafère; 
tegelijkertijd belastte hij hem 
met de verdediging van Belie
fte en mer. Na in 1801 ee
ne diplomatische zending te 
Koppènhagen te hebben ver
vuld, en de pogingen dier 
stad, tegen de Ëngelschen, 
die dezelve bombardeerden te 
hebben ondersteund, werd 
ILATIMSIOK naar Londen ge
zonden , om er de bekrachti
ging van het vredestraktaat, 
•tusschen Frankrijk en En
geland gesloten, overtebren-
gen. LAUMSTON werd te 
Londen met vreugde-gejuich 
onthaald: het volk ging zelfs 
zoo ver, dat het de paarden 
van het rijtuig van den Fran-
schen afgevaardigde afspande 
en het voorttrok: men weet 
echter, dat deze vrede slechts 
een jaar duurde. Men ver
haalt , dat hij openlijk de ge
vangeneming van den hertog 
vanENGHiEJS afkeurde, en dat 
in eene woordwisseling, welke 
hij hierover met Ci-üMürcoTJitX 
had, hij zijn gevoelen zooda
nig uitte, dat hij aan BONA
PARTE mishaagde, die hem van 
toen af van zijnen persoon 
verwijderde, en hem het be-
velhebberschap over een depot 
«ter. artillerie te JPiacenza 
gaf. LAUIUSTON werd echter 

kort daarna tot divisie-gene
raal , en opperbevelhebber
van het leger benoemd, dat 
te Toulori, op het smaldeel 
van den admiraal Vinmnro va 
ingescheept- was, om zien 
naar de kusten van Spog* 
te begeven. Na den slag van 
Trafalgar,bij welken H 
niet tegenwoordig was, wijl 
hij vooraf bevel had ontvan
gen , om zich bij het groote 
leger in JDuitsokland te voe
gen, werd hij tot kewerhjlc 
commissaris benoemd, om se
nt" te nemen van renette* 
Dalmatië, -en.de monden 
van de -Ctstharo. Nadat deze 
laatste verrigting hinderpa
len had ontmoet, werd aan, 
LATOISXOH de last opgedra
gen, om zich meester tema
ken vaa Ragusa {lMh* 
er zich in 6 t e handhaven» 
met de 1200 man,.*»™ 
eenïgste magt waren, * « . • 
hij te zijner beschiklangh^ 
Nauwelijks had hij * £ * } 
die stad meestergemaakt,^ 
hij werd door -1^00 V& 
Russen en eene menigte»_ 
tenegrijnen aangetast.Wb_ 
durende 25 dagen by Z on« 

gevechten te hebben « J * J 
verduren, ten einde-acttY g 
water te provianderen* 
hij i n d e n o o d z a k e l j l ^ 
bragt, om aan 12,000 ^ 
anden slag te leveren. J V t 
zulk eene talrijke magt t"e 

bestand, sloot h i i ^ n 
'stad op, en verdedigde flf» 
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met nadruk , noch de hestor-
mingen noch het bombarde;* 
ren maakte de Franschen 
versaagd, die eindehjk wer
den bijgesprongen door den 
generaal MOHTOR , wiens troe
pen toenmaals Dalmatië be-
zet hielden. Na deze schoone 
wapenfeiten, beval BONAPAR
TE , die het geheele gewigt 
van dien post, kende, aan 
LAURISTON , om er geduren^ 
d,e den Pruissischèn veldtogt 
te blijven. Hij droeg toenmaals 
bij tot den aanval van Cas-
tel-Wuovo, en in dezemoei-
jelijke onderneming, stelde hij 
zich in den rang der be
kwaamste veldheeren van het 
Fransche leger: het land-
voogdijschap van Venetië was 
zijne belooning. In 1808 
vergezelde hij BONAPARTE op 
de groote conferentie van JErr 
furt, en in de staten van het 
Rijn-verbond; hij volgde hem 
in Spanje, en droeg bij tot 
de,inneming van Madrid. 
In 1809 was hij bij het le
ger van Italië, dat hij in 
Hongarije vervolgde: hij 
wordt op de eervolste wijze 
in verscheiden gevechten ge
noemd , in dat van Landshut, 
in den slag van JSssling, 
in het gevecht van JRaab, 
en in het beleg dier stad, 
van welke hij zich meester 
maakte. BONAPARTE riep hem 
terug, om hem het opper
bevel over de artillerie zij
ner garde toe te vertrouwen, 

die zich, zoo als ieder weet 
in den slag van Wagram 
onsterfelijk maakte. Na dezen 
roemrijken veldtogt, werd hij 
tot den keizer van Oosten
rijk gezonden, en 6 maan
den later, vergezelde hij de 
aartshertogin MARIA LOUISE , 
die met BONAPARTE den troon 
van Frankrijk ging deelen. 
Na verscheiden andere min
der belangrijke zendingen, 
werd LAURISTON in 1811 tot 
afgezantin Rusland benoemd;, 
hij verliet dien post in het 
volgende jaar, en ging zich. 
te Smolensko bij het groote 
leger voegen. Na den ramp. 
van Moskau, sloot hij een, 
wapenstilstand met den ge-, 
neraal KUTUSOFE, voerde ge
durende den aftogt het bevel, 
over de achterhoede , en ging' 
te Maagdeburg het 5e le
gercorps organiseren. Aan 
het hoofd zijner troepen, 
volbragt hij op de schitte
rendste wijze den veldtogt van 
1813. Op den dag van den 
slag van Zutzen, maakte hij 
zich meester van Zeipaig, 
s\oe° de vereenigde Russen, 
en Pruissen te PFessig; voer
dein den slag van Baufcen den 
linkervleugel aan, en maakte 
zich meester van p r e s t o . La
ter werd hij met het provisio
neel commandement, van het 
5e en l l e legercorps belast; 
hij sloeg den generaal Biu-
CHER, op de hoogten van 
Goldbergi keerde zegevie-
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rende terug uit de gevechten 
van -Jatter en PFachau:, en 
onderscheidde zich te Dreg
den en te Zetpzig. In dit 
laatste gerecht, waarbij Leip-
aig in de magt der vijanden 
viel (19 Octb. 1813), week 
hij over de brug van Linde' 
nau; dezelve afgebroken vin-r 
dende, sprong hij te paard 
in de rivier, doch werd aan. 
de tegenovergestelde zijde 

. krijgsgevangen gemaakt. Naar 
Berlijn gevoerd, keerde hij 
eerst na de restauratie naar 
Frankrijk terug. LODÊWIJK 
XTIII ontving hem met >on̂  

\ derscheiding, versierde hem 
met het kruis van den H. Lo-
DEWIJK, en met het groot lint. 
van het legioen van eer en 
na den dood van den graaf 
van JNANSOUTI, benoemde hij 
hem tot luitenant - kapitein 
van de. graauwe musketiers. 
Op den 20 Maart vergezelde 
LAÜRISTON den koning tot 
JSethune, begaf zich vervol
gens naar zijn landgoed van 
Sichemont, alwaar hij niet 
verontrust werd, en bleef een 
stil aanschouwer van de toen
maals plaatshebbende gebeur
tenissen. Bij de terugkomst 

\ des konings werd hij tot de 

\ waardigheid van pair van 
Frankrijk verheven, en met 
het opperbevel van de eerste 
divisie der koninklijke garde 
hekst. In 1820 werd hij mi
nister van het huis des ko-
wngs, legde die portefeuille 

in 1823 neder, om den maar* 
schalksstaf te ontvangen, en 
behoorde tot het expeditie 
leger, naar Spanje gezon* 
den, om FERDINAND VII we
der op den troon te plaatsen, 
Deze veldheer is den 11 Ju-
nij 1828, aan eenen aanval 
van beroerte overleden! hij 
was een dier dappere krijgs* 
helden, die, in de school 
der omwenteling gevormd, 
zich met rondborstigheid en 
regtschapenheid, aan de zaak 
van het wettige gezag ver* 
bonden, welke voor hen de 
zaak der eer werd. 

IAURO (VINCENTIÜS),^ 
Tropea, in Kalabrïê, gebo» 
Ten, beoefende reeds vroeg* 
tijdig de geneeskunde, en 
paarde met de kennis dier 
wetenschap eene gtoote be- • 
kwaamheid in de behande-
ling der staatszaken. ••«>» 
y , die de geheele verdienste 
van dien geleerde kende, be
vestigde hem in het bisdom 
vmMondovimPiemont. On
der het pauselijk bestuurvan 
GREGORIUS XIII , veerdLAü-
RO als nuntius naar P-o<#* 
gezonden. Hij bekleedde de
ze nuntiatuur achtereenvol
gend bij SIGISMÜNDÜS AffG?s" 
TUS, bij HENDRIK vA*r VA-
LOIS, hertog van JnjoV"* 
bij SIEPHANOS BATIOBI. up 
zijne overreding, ontving J"* 
ANNES I I I , koning van / « * " 
den, den Jesuit, ANTOJ»"5 
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PASSEVIN , aan zijn hof, die 
SlGiSMDNBtrs, zoon van dien 
vorst tot de Cathölijke gods
dienst bekeerde. In erkente
nis voor de diensten vanLAV-
RO , versierde GREGORIUS XIII, 
hem in 1583 met het Room-
sche purper. In vijf achter
eenvolgende conclaven, had 
LAITRO een aantal stemmen, 
om op den stoel van den H. 
PETRUS geplaatst te woeden. 
Hij overleed in 1592 , in den 
ouderdom van 70 jaren, met 
den roem, van zijne verhef
fing enkel aan zijne verdiens
te te danken te hebben. 

LATJRO (JOANNES -BAPIIS-
ÏA) , te Perosa in 1581 gebo
ren , werd kamerheer van UR-
BANÜS VIII, kanonik van de 
H. MARIA, secretaris van het 
consistorium, enz. Men heeft 
van hem: l.o Epistolce, 
1624, in8.vo—2.o Poemata, 
1625 , in 12.wo — 3.° Be
knopte lofrede der geleerden, 
die ten %ijnen tijde te Rome 
woonden, Rome, 1625, in 
8.TO Hij overleed in 1629. 

IAÜIREC. — Zie Foix (ODEX 
DE) V 

LATJZÜN (ANTONIUS NOHPAR 

ïfioVAtmoiiT h e r t 0 S v a n ) >in 

*W4 geboren, wist de gunst 
T a n Ï'OMWIJK XIV, en die 
van mevrouw DE MOOTPEN-
5KR (zle dit laatste artikel) 
t e zwerven. Nadat hij. in 

1689 Pignerol verlaten had, 
stak hij naar Engeland over, 
om koning JACOBTJS II- in de 
herovering van zijn. rijk be
hulpzaam te zijn. Deze vorst 
verkreeg voor hem in 1692 
den titel van hertog van LAU-
ZTJN. Men kan over zijn ka
rakter en de geschiedenis 
zijns levens de belangrijke 
bijzonderheden raadplegen, 
voorkomende in de memod
en van den hertog DÈ SAÏNX-
SIMON : de slotsom geeft geen 
gunstig denkbeeld van dezel
ve. Maar hij verbeterde zich 
zeer in de laatste jaren, zijns 
levens, en eindigde met eenen 
zeer stichtelijken dood, in het 
klooster der kleine Augustij
nen , te Parijs, in 1723. 
Hij liet bij' de dochter van 
den maarschalk DE LORGES , 
met welke hij , na den dood 
van mevrouwDE MONIPENSIER, 
in den echt was getreden, 
geene nakomelingen na. 

LAVAI. (GIM.ES DE) > heer 

van RETZ, maarschalk van 
Frankrijk, uit een beroemd 
huis van Bretagne, vrucht
baar in doorluchtige mannen, 
geboren, onderscheidde zich 
door zijnen moed, onder KA-
IEL VI, en KAREI. VII. Hij 
droeg veel bij tot het verdrij
ven der Engelschen vSxFrank-
rijk. De diensten, welke hij 
aan zijn vaderland bewees, 
zouden hem onsterfelijk heb
ben'gemaakt, indien hij de-
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zelve niet- bezoedeld had, 
door moordpleging, en too-
melooze goddeloos- en losban
digheden. Na bij zijne overige 
misdaden, die van meineed 
en verraad jegens den hertog 
van Bretagne gevoegd te 
hebben, werd hij in 1440 
veroordeeld, om in het wei
land van Nantes levend ver-; 
brand te worden. De her
tog getuige van deze straf-
oefening, stond tóe, dat men 
hem vooraf wurgde, en dat 
men zijne overblijfselen be
groef. De maarschalk van 
LAVAÏ. was buitengemeen ver
kwistend. In dwaze uitga
ven, verteerde hij 200,000 
gouden kroonen, in gereed 
geld, die hij in den ouderdom 
van 20 jaren erfde, en meer 
dan 80,000 livres rente, wel
ke er in die tijden 300,000 
waardig waren. Werwaarts 
hij zich.ook begaf, had hij 
in zijn gevolg een' vrouwen
stoet, tooneelspelers,'muzij-
kanten, instrumenten, waar
zeggers, toovenaars, eene 
bende koks, eene troep hon
den van allerlei soort, en 
meer dan 200 handpaarden. 
MEZERAT zegt,. dat hij toove
naars en duivelkunstenaars 
onderhield, om schatten te 
vinden, en jongens en meis-" 
jes verleidde, die hij daarna 
doodde, ten einde atoh met 
dermelver bloed te verlusti
gen. Zulke gruwelen zouden 
ongeloofelijk zijn, indien men 

niet door andere, voorbeelden* 
wist, voor welke verregaande, 
verleiding en boosaardigheid 
het, mensohelijke hart vatbaar 
is. Hebben wij niet in de 17." 
eeuw eene Hongaarsche dame 
gezien, achtereenvolgendmeer 
dan 600 meisjes opofferen,, 
aan het hersenschimmige 
denkbeeld, van zich door der-
zilver bloed te verfraaijen,, 
en zich eindelijk met derzelver 
vjtaesch voeden? Men kan de
ze onbetwistbare geschiedenis, 
zien in het sierlijke werk van, 
pater TDCROCZI, fiungaria 
cum suis regionifats, hladz. 
189.. — Zie TÜBOCZI (LA-

DISLAUS). 

XAVAL (ANDREAS), heer 
van Lohèao en Het», wede 
zoon van JOANNES DE MOSÏ-
ÏORT , heer van. Kergorlay 
en van ANNA DE LATAI , wier 
naam en wapen hij aannam, 
bewees .uitstekende diensten 
aan koning KAREL "VII, die-
hem tot admiraal, en later. 
tot maarschalk van. f?flk~ 
rijk verhief. In het begin 
van het bestuur van LODEWU» 
XI, werd hij in W™?0* 
gesuspendeerd; maar die vo 
herstelde hem kort daarna, 
en gaf hem in 1469 de ridde-

orde van den H. Mw***' 
Hij overleed in 1486, m ^ " 
ouderdom van 75 j a r e n , ^ 
der kinderen natelaten, 
rijker in_roem dan in S°et 

ren, In 1455 , tegen JOA» 
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HES ' ? ; . %msiï\an Jrmagnac 
opgezonden, die geëxcommu
niceerd was, wijl hij met zijne 
eigene zuster in den echt was 
getreden, had hij hem zoo 
hevig aangevallen» dat. hij 
hem in eenen enkelen veld-
to'gt van zijne staten beroofde, 

LAV-U (UBBANDS DE) mark
graaf van Sablé ea Bois-
Dawphir, maarschalk van 
Frankrijk, en landvoogd vim 
jiéjóu, onderscheidde zich 
in verschillende belegeringen 
en gevechten. Hij volgde de: 
partij der ligue, werd in 
1590 , in den slag van Ivry 
gekwetst en gevangen geno
men. Hij verzoende zich ver
volgens met HENDBIK IV. 
Zijn invloed 'nam toe onder 
het volgende bestuur. Toen 
de prins van Condé en ver
scheiden andere misnoegden 
zich vereenigd hadden, om 
het huwelijk van LODEWIJK 
XIII met de infante van 
Spanje te beletten, gaven 
de koningin MABIA DE ME-
Dicïs, en de markgraaf D'AN-
CRE, haar vertrouweling, aan 
LAVAL het hevel over het 
leger, hetwelk zij ter bestrij
ding der muitelingen op de 
been bragten; maar hij be
antwoordde niet aan het denk
beeld, hetwelk men van zijne 
talenten had opgevat. Op 
het einde zijner dagen begaf 

V ^ r n a a r e e n landgoed, 

alwaar hij in 1629, als een 
vergeten burger overleed. 

„ LATAL { AJJTONIDS DE) , Heer 
van Belair', bosch - en water
meester van het oude Fransch 
gewest Bourbonnais, daarna 
kapitein der kasteelen van 
Beaumanoir -les-Möulïnst 
was zeer ervaren in dé talen, 
de geschiedenis en de godge
leerdheid. Hij heeft een aan
tal werken nagelaten, en;is 
in 1631, in den ouderdom-
van 80 jaren overleden. . 

LAVAl,-MONXMOBEïfCT(FRAN*-
CISCBS DE) , eerste Bisschop 
vva.' Quebec, was de zoon van 
HUGO DE LAVAL, Heer vatr 
MONTIGNÏ. Hij was in den 
beginne aartsdiaken van- i?* 
vfeux, en werd vervolgens 
tot den.nieuw opgerigtën stoel 
te Quebec benoemd, waar
van hij in 1675 bezit ging 
nemen. Hij stichtte, een Se
minarie, maakte èr zich bij' 
iedereen, door zijne deugd 
en uitstekende godsvrucht be
mind, en overleed er in 1708.,• 
in den ouderdom van 80 ja
ren, na afstand van zijn Bis
dom te hebben gedaan. De 
abt DE IA ToüR, deken van 
het kapittel van Montauban, 
heeft zijn Zeven beschreven. 

JLAVABDIN. — Zie BEAÜ-
MANOIB, HlI-DEBEBT e n MAS-
CAKON. 

R 
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Ltmnt (LbDEwijk), een 
Protestantsche Controversist, 
te jCiburg, in het kanton 
ZvHcKj in 1527' geboren, 
en als .predikant der laatste 
stad,in 1588 overleden,heeft 
nagelaten eene ^Geschiedenis 
der Sacratnentarissen* COM~ 
mentariën en 'ffvmeli'èn. De
ze -verschillende werken wor* 
den door de lieden van zijne 
partij gelezen. Maar zijne 
belangrijke verhandeling de 
Spectris {Geneve., 1580, in 
8.vo, en Leyden, 1687 , in 
12Lmo), wordt door iedereen 
gezocht, 

IAVATER '(JOANNJES KAS-

FAR)., een .beroemde gelaat-
kundige^ te Zurick, den 15 
November 1741 geboren, 
werd onder de Protestanten 
tot den -Geestelijken staat be
stemd , dien hij omhelsde; 
maar terwijl hij de godge
leerdheid beoefende,, trok 
zijne vurige verbeeldings
kracht hem tot andere voor
werpen: het lezen van dicht-
stukken en wijsgeerige wer
ken , welke de I 8 . e eeuw zag 
ontluiken, had veel invloed 
op zijne denkbeelden en zijne 
werkzaamheden. Het eerste 
werk, hetwelk LAYAÏER in 
het licht gaf, alvorens zijne 
studiën volbragt te hebben, 
was een bijtend.libel, tegen 
eenen hoofdschout, die zijn 
gezag eenigzins misbruikt 
had. Deze uitgave haalde hem 

den haat van een aantal rijner 
landgenooten op den hals; 

• zijne ouders dachten hem door 
| Duitsckland te moeten laten 

reizen, LAVATER begaf zich 
naar Berlijn ,kwam in vriend* 
schapsbetrekking met den 
deugdzame» SPALDING,

 aan 

wien hij was aanbevolen, en 
bij wien hij lang vertoefde, 
Hij maakte^ kennis met eenige 
andere door hunne bekwaam
heid beroemde personen, die 
zijne onstuimige inborst zoch
ten te matigen en aan zijne 
denkbeelden eene nieuwe rig-
ting te ;geven. • In zijn va
derland teruggekeerd, werd 
hij in 1769 tot diakenen 
eenigen tijd daarna tot pre
dikantder Protestantsche kerfc 
van Zurich benoemd. ™ 
legde zich met roem op het 
ïegae zien UJGI *»-"- * , n predikambt toe. Intake» 

had hij sedert zijne'ƒrV 
komst uit MitscMf^l 
genomen aan godgeleerde u 
Schillen, die hijeersuneg 
matigdheid verdedigde, do 
die l i j later tot to*£ 
draagzaamheid,en V 
de wreedheid dreef: * f l , 
in de daad eenige H m ^ 
genooten verbanneni, 
anderen den heer « « : 
den S e ^ t i g s t e n , ^ k l e , 
denaars, en diezicb«r 

door het graf van d e j » 
die hem vervolgd fi-w» ^§ 
bloemen te bestrooien, 
zullen onder over d » V 
rigting spreken, wei* 
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VATER weldra aan zijne denk
beelden gaf, toen hij de ken-
teekensj van de inborst der 
menschen, ep zelfs van hunne 
bekwaamheden.»^ hunne bij
zondere gelaatstrekken zocht. 
In 1798, bij den inval der 
Franschen in Zwitserland, 
verbeeldde hij zich dat dit 
tijdstip, dat van den eindpaal 
eeniger misbruiken zoude zijn,, 
en dat . enkel edelmoedige 
denkbeelden, de drijfveder 
van het Fransche directorium 
in deze omstandigheid was : 
nadat eene treurige onder
vinding hem geleerd had, 
dat het belang en het geluk 
der Helvetiërs, geenszins het 
beweegrad waren, dat. het 
Fransche bestuur deed han
delen, vreesde hij niet, van 
aan den volksvertegenwoor
diger REWBEIX, eenen brief, 
vol vaderlandsliefde en waar
digheid te schrijven,'waarinhij 
hem de onderdrukkende maat
regelen verwijt, waarmede de 
fewaande vrienden der vrij-' 

eid, het vaderland van W n -
Ï.EM TEIL bezwaarden. Toen 
Zurich in het volgende jaar 
voor de tweede maal in de 
*nagt der Franschen viel, had 
hij een klein geschil met 
eenen soldaat, die hem een 
geweerschot door den onder
buik dreef, en hem eene 
wonde toebragt, aan welke 
^ J . na 15 maanden de he
e s t e smarten te hebben ver

duurd , overleed, "zonder te 
willen dat de moordenaar 
werd achtervolgd. Anderen 
zeggen, dat hij als slagtoffer 
eener bijzondere wraakneming 
stierf. LAVATER heeft ver
scheiden werken geschreven, 
waarvan er slechts een enkel' 
in Frankrijk bekend is. In 
twee verzamelingen, Pontim 
Pilatus en JTandbibliotheèk, 
heeft hij zijne bijzondere ge
voelens in het stuk van god-* 
geleerdheid en zedeleer opn 
ge teekend: de paradoxe en, 
geheimzinnige geest des schrijd 
vers openbaart zich in meer 
dan eene plaats dei'zelve. 
Het schijnt, dat hij altijd 
eenige stellingen noodig had $,' 
in staat om de werkzaamheid" 
zijner droomerijen te oefenen'ï' 
en om zijnen ingeboren smaak, 
voor het wonderdadige bezig 
te houden. Zijne prozaïsche 
zamenstellingen vereenigen / 
zegt een levensbeschrijver, het 
ascetismus van mevrouw Gcr-
oa, den paradoxengeest van 
J . J. ROUSSEAÜ, denzachten 
stijl van FENKLOJT, en het 
illuminismus van BÖHME. _ LA-
VAXER beoefende ook de dicht-; 
kunde , hij heeft verzen Ver
vaardigd , waarin eene zachte; 
en troostrijke wijsbegeerte 
doorstralen, die echter in het 
werktuigelijke verwaarloosd, 
en wijdloopig in den stijl 
zijn: de nieuwe Messiade, 
JOZEF van Jriwathea,, het 

R 2 
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menschelijke haft, zijn ruwe IJ 
schetsenvol schoonheid, doch' » 
onvolledig. Wij kunnen de 
menigte der door hem ver
vaardigde godsdienstige too~ 
neel- noch de losse dicht' 
^hikken, aanhalen, welke eene 
zeldzame ongedwongenheid 
aanbieden.;, maar voor het 
overige niet zeer zorgvuldig 
bewerkt'zijn; maar wij zullen 
zijne Uitzigten inde eeuwig-' 
heid opmerken; dit is een zal
vend en kiesch voortbrengsel, 
dat zich van zijne overige 
gedichten onderscheidt. Het 
-werk echter, dat zijnen Eu-
lenpesche roem heeft beves
tigde, is Physiognomische 
jragmeiïteh enz*, 4dl.a van 
17-75— 1788. LAVAXER 
bepaalde zich niet tot zijn 
werk in het Hoogduïtsch, hij 
•deed-er eene Fransche uit
gave van in het licht ver
schijnen., onder dezen titel 
gedrukt: De la fikysïogno-
•monie-etc* {Over de gelaat-
kmtde^ af de kunst om .de 
mekschea 'fe : kennen en de
zelve te doen beminnen), 
y Gravenhage, 1783,5 dl.a 
in 4 > ; hetzelve is daaren
boven in alle beschaafde ta. 

1 len vertolkt. LAVAXJÏR had 
zich voorgesteld, eene even 
zoo moeijelijke als buitenge
wone wetenschap te schept 
pen, die reeds van zijne jeugd 
af zijne aandacht geboeid' had,: 

doch van welke hij door an
dere studiën afgetrokken was. 

Deze wetenschap bestaat Jder* 
in , om door de trekken des 
gelaats, niet alleen de nei
gingen en de. inborst Yan 
eenen persoon te kennen, 
maar, zelfs om zijne geluk
kige of. noodlottige toekomst 
te raden. ZOPYKÜS, HIPPO-
CUAIES en AKISIOÏELES on
der de- Grieken, en onder 
de nieuweren, PORÏA, BW-
roir, LEBRUN, LA CJUMMK 
hadden reeds over de gelaat-
kunde, nasporingen en waar-
nemingen gemaakt. Maar 
LAVATER is de eerste geweest, 
die dezelve aan regels engroad-
beginselen heeft onderworpen. 

Hij feegon met de waarne
ming van het gelaat der die
ren, en paste zulks op jet 
bijzondere instinkt toe,-on 
èlk hunner soorten onder
scheidt, HU ^ » d d e , s : 
gens zijne blikken op de bee l 

den der grooten mannen en 
der beruchte misdadigers, n j 
verbeeldde zich de begaaW 
heiden boosaardigheid°Pf 
g e l a u t v a n Y o m i R E , ^ ; 
van den arend en ^ . 
aapiiad, geschilderd ta « g 
i n ^ d e g e l a a W k k e n ^ X 
e n C A V ü i . A , m e * e h j J 
gedrogtelijke vereenigo^ 
der schandelijkste - o o W j . 
en der uitgezochtste v 

heid; het beeld van ^ 
NEILLE stelde hem de «» £ 
pende genie, en „ 
BOSSÜET0, den grooj» Na 
deugdzamen man voor. 
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«leze eerste waarnemingen ge
maakt te, hebben, legde hij 
er zich op toe, om de ver
schillende karakters der man
nen en vrouwen te kennen , 
welke hij trachtte om met 
Üerzelver onderling-gelaat te 
vergelijken *. en na een aap
tal onderzoekingen en.naspö-
ringen, na eene aahhouden-
de enveeljarige studie,, hield 
Bij zich overtuigd,. dat hij in 
dé uitwendige trekken, de 
meest verborgene geheimen 
lezen, en er de ondubbelzin-, 
nigste gevolgtrekkingen/ van 
afleiden kon. Hij gal voor 
de eerste maal zijne gedach
ten in het licht, in. eene 
soort van prospectus of ver* 
handeling,, welke hij der 
maatschappij van Zurioh aan
bood. Nadat andere werken 
over hetzelfde onderwerp, en 
waarover wij later zullen spre
ken % zijn naam door geheel 
Europa verspreid hadden, 
kwam men van alle kanten, 
om deze nieuwe godspraak 
te raadplegen. Onder ver
schillende bijzonderheden, 
welke men te dien opzigte 
verhaalt, zullen wij de vol
gende aan de'wijze critiek 
des lezers onderwerpen. ;— 
Een^Duitsehe heer,, die een 
beminnelijk en schoon' man 
was, kwam in gezelschap van 
LAVAXEU : toen hij de zaal ver-

ie.t>r*e*)en e e m S e dames uit: 
Ziedaar een gelukkig ge-

R 

laat! JTebt gif er niets op 
aan te merken mijnheer LA*. 
rATER? » Het spijt mij om 
hem, antwoordde hij, maar 
ik bespeur eenige strepen, 
die eene driftige inborst ver
raden, en ik vrees, dat hij 
een treurig uiteinde hebbe." 
Men zegt-» dat drie maanden 
daarna de Huitsche-heer,, op
een onbeleefd antwoord ,. dat 
hera> de postillon gaf,, den-
zelven. door het hoofd schoot:-, 
hij werd gevangen genomen,, 
en. opgehangen.. —- Dé be
ruchte > M-iKABEAü ,. van Pa' 
rijs komende „ diende zich 
op eene vrijpostige en bespot
telijke wijze,. bij LAVATER 
aan,, en- Èegon met deze; 
woordent «Mijnheer de töo» 
venaar, ik heb de reis ge
heel voorbedachtelijk onder-, 
nomen, om te weten, wat. 
u van mijn gelaat dunkt... Zie-
mij aan, ik ben de graaf DE 
MIRABEAÜJ indien gij-- niet 
juist raadt, zal.ik zeggen,., 
dat gij een kwakzalver zijt. 
— üw gedrag, mijn heer, 
is zeer onberaden, ik ben 
«reen zwartfcunstënaar." Mi
lt ABEAU dringt aan, waarop 
LAVAIER hem zeidet » Uw 
gelaat geeft te kennen, dat 
gij met alle ondeugden ge
boren zijt, en dat gij niets 
hebt gedaan, om dezelve te 
beteugelen." » Gij hebt het 
waarlijk geraden," antwoord
de MIRABEAU , en verwijder-

3 . ' ' . . ' • . ' • - ' ".• 



262 L A ï . 

de zich geheel onthutst. De
ze uitspraak was niet moei— 
jelijk, indien men slechts 
eenigzins met den naam van ! 
den persoon bekend was. De 
volgende bijzonderheid is veel 
opmerkenswaardiger. Eene 
Êarijsche dame kwam LAYA-
ÏER over het • lot eener ge
liefkoosde dochter raadple
gen; de gelaatkundige be
schouwt haar en weigert, om 
zich te verklaren. Door de 
moeder gedrongen, belooft 
hij haar eenen brief, geeft 
haar denzelven, op voor
waarde, dat zij dien eerst 
na verloop van zes maanden 
zoude ontzegden. Na ver
loop van vijf maanden, ziet 
deze dame hare dochter ster
ven, opent alstoen den brief 
van den waarzegger, die in 
deze bewoordingen vervat was: 
«Mevrouw, wanneer gij de
zen brief zult openen, zal 
ik met u het verlies betreu
ren, hetwelk gij geleden hebt. 
Het gelaat uwer dochter is 
een der volmaaktste, welke 
ik nog ooit gezien heb; maar 
ik heb- trekken bespeurd, 
welke te kennen geven, dat 
zij binnen de zes maanden 
zal sterven, die verloopen 
zullen sedert den oogenblik, 
dat ik het genoegen heb ge
had van u te ontvangen." 
Wij zullen ons niet bezig 
honden met het onwaarschijn
lijke der bijzonderheden aan-
tetoonen, in dit verhaalver» 

vat, en zullen ons enkel bepa
len tot de opmerking, dat het 
nieuwe stelsel, hetwelk LA-
VATER voorstond, en zijne 
zoogenaamde voorzeggingen 
der toekomst, een verlicht 

. man weinig waardig waren, 
en nog minder 'aan eenen 
Christen, laat staan aan ee
nen geestelijke pasten. Het 
kon hem niet onbekend zijn, 
dat er niöts laakbaarder en 
vermeteler voor het schepsel 
is, dan het lot zijner natuur-
senooten, dat onttuddellijK 
van den wil Gods afhangt, 
te willen voorzeggen, en dat 
deze rede,; welke aan cle« 
mensch is ten deel gevallen, 
elk denkbeeld van fatahsmus 
moet uitsluiten, dat daaren
boven door uiterlijke teekeg 
slecht zoude kunnen wj*J 
aangekondigd. Hét stekel^ 

LATATJSR heeft W t t W W j 
darvan D.* GAIA doe» § 
boren worden: deze laat ° 
bepaalt zijne ^Vflïif\. 
dën schedel (zie GAWJ » t 
VAXER strekt dezeye»« 
al de deelen des l i g d j g 
en vooral tot de v e r s c h l ^ 

gelaatstrekken. • W* d . sels zouden denzelfden gr 

slag -van waarheid *ffl 
hebben, als die kaartópy 
waarin de bijgeloovige» 
hun lot gaan lezen. J* d . 
bezat eene van nai^i 

w a s voorkomend en leew 
hij zeide, hij deed mets,» 
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•\velk niet het wehneenendst 
•erlangen verraadde,, van aa» 

«iedereen nuttig en aangenaam 
te zijn; desniettegenstaande 
-had hij vijanden- Men heeft 
kern mét" grond, doch met 
ongevoeligheid zijne neiging 
Verweten „ om aan het onge-
loofelijfce te gelooven „ en om' 

•.hei buitengewone natejagen,, 
.eqne- neiging y die hem den* 
gëestdrijver en bedrogene der 
kwakzalvers zijner eeuw maak
te. Zijn afbeeldsel zal aan 
feet slot der ontwikkeling van 
zijn gelaatfcundig stelsel niet 
JMigépast- schijnen,. Hij had 
,een eenigzins lang hoofd f, een; 
breed,, en met bevalligheid 
gebogen voorhoofd* zulke fijne 
haren, dat dezelve zeldzaam' 
schenen;; en men ze voor ge
kroesde zijde aanzag;.- zijne 
oogleden waren lang „. en be 
dekten1 helder bruine oogen: 
stijne lippen- waren dun x zijn 
zeer -wijde mond„ grimlachte 
zeer bevallig - eipdelijk stond 
^Jn „vrij groote neus,, met dit 
schoon gelaat in evenredig 
ïerband, 

LAVAÜ,—Zie ELONCEI... 

I*AVAÜR (WIIIEM DE) ,.ad« 
rokaat bij het parlement van 
Parijs, in 1730 te Saint-
Cerè in Quercy,. zijne, ge
boorteplaats, in den ouder
dom van 76 jaren overleden,, 
was door zijne kunde de god- I 

R 

spraak van zijn; land- Mefc 
een goed en edelmoedig hart 
vereenigde hij een- verbazend 
geheugen, en eene uitgebrei
de letterkunde. Men heeft van 
hem:- l.o Histoireetc. (Ge-
heiine geschiedenis van JVJE* 
RO of hét feestmaalvan TRI~ 
MJzciö),na.ax PESRONIUS ge
volgd,., met geschiedkundige 
aanmerkingen >.„ in Ï2.ïï">, 
1726..— 2J>- Conférence etc. 
(Vergelijking der fabelleer 
met de gewijde geschiedenis), 
nm „ 2 dl.» in 12.5^De 
schrijver bewijst, dat desgroo-
te fabels,.de eerdiensten de-
geheimen des Heidendoms ^ 
slechts verminkingen van de 
gebruiken „geschiedenissen en 
overleveringen der oude Hè* 

I breërs zijn.. Er straalt vele 
geleerdheid in dit werk door j ; 
maar de-gissingen zijn? in het* 
zelve niet alle even gelukkig». 
Umi had „vóór den. schrij
ver hetzelfde denkbeeld ge
had ;; het is niet moeijelijk te 
ontdekken» dat JUrAtrn van 
zijne JDémonstration évangé-
lique gebruik heeft gemaakt, 
Be abt GÜÉRIK »u ROCKER 
heeft over dit onderwerp veel 
licht verspreid in zijne ge
leerde ÏÏistoire des tempsfa-
buleuoo y vruchteloos aange
vallen door deheerenLAHAR-
PJE , BE GXJIGNES en DU Toi-
SIN, en met vuur verdedigd 
door den abl CüAPEttE. Men 
zie hierover ook JHÉRODO-

file://�/velk
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•T£,'historiën dupeupleiïè~ J] 
breu sans Ie savoir, door 
den abt BONNAUD. Het is ze
ker , dat de Grieken op eene 
gemakkelijke wijze met de 
gewijde boeken kunnen zijn 
bekend geworden; hetzij door 
de Joden, die zij tot slaven 
maakten, zoo als men zulks 
in den Profeet JoëL^ziet, 
hetzij door de Pheniciërs, 
die zoowel in Griekenland, 
als in de overige deelen van 
Europa en Afrika, zoo vele 
nuttige kundigheden hebben 
verspreid. » Be filozofen de
zer eeuw, zegt een criticus, 
hebben, eenen bepaalden af* 
keer voor dergelijke vereeni-
gingen. Zij kunnen niet ge-
doogeri, dat de H. Schrift, 
tot grondslag zou-hebben ge
diend van de geschiedkundi
ge en mythologische schrif
ten der ouden. Een GEBE-
inr., een BAILLV , hebben lie
ver kinderachtige tijdreken-
kundige , aardrijks-, natuur- , 
én geschiedkundige romans 

") Willen vervaardigen, danee
ne eenvoudige en beslissende 
waarneming aan te nemen," 
— Zie OPHIONEÜS. 

* IAVEAÜX (JOANNES KA* 
REI, THIBAULT DE), een let
terkundige te Troyes, den 
17 November 1749geboren, 
begon zijne studiën in zijne 
geboorteplaats , en bragt de
zelve te Parijs ten einde. 
Bij het verlaten zijner hu

maniora , nam hij eenen post 
aan van onderwijzer der Iran» 
sche taal Xe Bazel, zich ver
volgens naar Stutgatd ge
geven hebbende, werdhij al
daar tot hoogleeraar der Fran-
sche letterkunde, en lid der 
• Carolynsche "universiteit be
noemd. Op uitnoodigingvaa 
FREDERIK, ging hij eenen leer
stoel bekleeden aan de uni
versiteit van Berlijn, urn® 
•hij"door al de geleerde"dier 
stad en door de letterkundi
gen , die-het hof van den. 
wijsgeerigen koning toïocn* 
tenfmet onderscheidiugnt-
haald werd. Ophetüjdstip, 
waarop de Franscheomvy^ 
teling l o s b a r s t t e , ^ LA. 
VEATJX, die er dadelyk a\to 
grondbeginselen van.omMn 

de,-met vreemd Wgj» de gebeurtenissen, welkeen 

voorbereidden, e n j a n ^ 
hij eenige Voordeèhge g * 
deringen voor vggj**, 
mogt hopen. H | ^ r d . . e n 

naar Frankrijk tetn,', 
kwmloStraatsburg,^ n 
hij zich met de w ^ J 
hit D a g b l a d b e l a s t t e ^ 
er -de boekdrukker» ' 
onder den titel van &m 
de Strasbourg,^^. 
nen uit te geven. ^ j ; v e ] e 
kundige gevoelens j o c f f e e t 

menschen tegen hem. 
harnas, onder andr» „ 
maire BiEiRIcH,die '; r 

hechtenis Het **"?>&& 
EAVEAÜX werd KOU 
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tweder in Trijheid gesteld, en 
•begaf zich ïiaar Parijs voor 
den beruchten dag van 10 
Augustus 1792. Hij bekleed
de verschillende posten, werd 
lid van de den 17 Augustus 
ingestelde regtbarik ,' om die
gene te vonnissen, welke, ter
wijl zij den koning verdedig
den, gevangen waren geno
men , en gedroeg zich in die 
omstandigheid met velegema-
tigdheid. Den 14 Augustus 

.van het volgende jaar, be
schuldigde hij dert maire van 
Straatsburg, wegens de wil
lekeurige in hechtenisneming, 
waarvqn hij het voorwerp was 
geweest. Eenigen tijd daar
na werd hij hoofd-redacteur 
van het Journal delaMon-, 
tagne, maar zijne artikels 
over de veldheeren en afge
vaardigden haalden hem eeni-
ge onaangenaamheden op den 
hals: daar het den laatstge
noemden begon te vervélen 
zich gestadig aangeklaagd te 
zien,,gelukte het hun, hem 
in hechtenis te doen nemen. 
Ten gevolge der aanbeveling 
van de Jacobynen-club, in 
vrijheid gesteld, werd hij door 
HÉBERX aangeklaagd, en op 
nieuw in hechtenis genomen. 
Dezelfde club verwierf ander
maal zijne vrijheid. Zoovele 
onspoeden moede , liet hij de 
rol van dagbladschrijver va
ren, keerde tot zijne letter
kundige werkzaamheden .te-
; . R 

rug, onderwees de oude ta
len, en werd vervolgens chef 
van het militaire bureau van 
het £ei«e-departement. Na 
de oprigting van. het consu
laat, verliet hij de bureaux 
der prefecture, om de dub
bele bedieningen, van divisie
chef der gevangenissen en 
ziekenhuizen van het depar.* 
der Seine te vervullen, en 
hij behield deze posten, tot op 
de tweede restauratie. Hij is 
te Parijs den lSJMaart 1827 
overleden. Zijne werken, te 
talrijk" om.; alhier in het bij
zondere ontwikkeld te wor
den, loopen meestal over let
ter- , taal- en geschiedkun
dige onderwerpen. 

* LAVIM.EHEUK.NOIS (BER-
ÏHELOT DE) , in 1740 gebo
ren, vestigde zich te Parijs, 
alwaar hij verscheidene posten 
bekleedde > en werd rekwest
meester. Gedurende de staat
kundige stormen in Frank" 
rijk, verliet hij de hoofdstad 
niet. Aan het koningschap 
verbonden, deelde hij niet in 
de grondbeginselen der om
wenteling, hij beijverde zich 
integendeel, om door allerlei 
middelen aan de zaak" van het 
wettige gezag nuttig te z/tjh. 
Hij kwam in 1796 -op het 
denkbeeld, om, in navolging 
van de Chouans, verscheide
ne compagniën: op te rigten, 
en dezelve vervolgens te doen 

5 , . • ; • . • • 
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aan het muiten slaan, ten 
einde de BOURBONS weder op 
den, troon te plaatsen, Hij 
had zich verbonden met Du-
•VEENE DE PuEsr.E,"en den 
-abt BROTÏER ; maar door den 
kolonel MALO, aan wien hij 
zijn voornemen- had medege
deeld , verraden, werd hij voor 
eenen krijgsraad gevoerd, 
voor welken hij met moed 
sprak, en in de maand April 
tot de gevangenis van eenjaar 
veroordeeld; na denl8Fruc-
tidor, lieten de leden van het 
•JDirectorium hem in de verr 
banning naar Catenne begrij
pen ! hij werd met PICIIEGRÜ 
en anderen derwaarts gevoerd, 
en overleed-aldaarindemaand 
Julij 1799. 

* LAYOISIER (ANTONIÜS 
LAÜRENTIDS)," een beroemde 
scheikundige, te Parijs den 
26 Augustus 1743 geboren, 
maakte zijne studiën, in het 
college van Mazarin, en toen 
hij dezelve volbragt had, ver
kreeg hij van zijnen vader,, die 
in den handel eene aanzien
lijke en eervolle fortuin had 
verworven, de vergunning, 
om zich aan zijnen smaak voor 
de wetenschappen over te ge -
ven. Hij beoefende dezelve 
alle, de sterrekunde met LA~ 
CAIUE, de scheikunde met 
«OOEUE, de kruidkunde met 
«KRNARDÜS DE JüSSIEU. Hij 

nad nog g e e n e ^ r j e e n twin<-

«g jaren bereikt, toen hij in 

1766, den door de akademie 
van wetenschappen uitgeloof
den prijs, over eéne betere 
wijze van verlichting aan 
de stad Parijs te geven, be
haalde. Men zegt, dat deze 
jonge geleerde, die enkel van 
melk leefde, en geen ander 
gezelschap had ,. dan dat zij
ner meesters, en van eenige 
zijner werkzaamste medeleer» 
lingen, zich gedurende zes 
maanden in eene met zwart 
behangen kamer opsloot, ont. 
zoo doende zijne oogen g<* 
voeliger te maken voor de 
verschillende graden van uit
zetting van het lamplicnt-
LAVOISÏER bood daarop aan 
dezelfde akademie verschelde» 
belangrijke Memoriën aanr 

men 
merkt vooral diegene op, 

welke hij over de lagen aer 
bergen vervaardigde; zijne 
werken over de lucht e» *? 
rekbare vloeistof en >f^ 
hem in 1 7 6 & > pl a f J f 
den overleden Heer &AR0K, 
als lid bij de akademie.aan-
nemen. LAVOISIEK had naa" 
welijks den ouderdom tan JJ 
jaren bereikt. Hij ^ l e g e

r nasporingenvoo^frnaar, ^ 
hij oordeelde, dat er ,, 
geldelijke middelen to J 
nasporingen noodig *»» £ 
vraagde en verkreeg «U # 
,1769 den post van algcneej 

pachter. Zijne fortuin^ ^ 
inkomsten dier bed* «mg 
werden aan de v o r d ^ g 
der wetenschappen toegewy 
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fiij moedigde de j öngelingen 
aan, en gaf hun de_midde
len ;• om de wetenschappelijke 
loopbaan, welke zij waren 
ingeslagen roemvol ten einde te 
streven. Hij vereenigde de ge
leerden ten zijnen huize, en hét 
onderwerp aller gesprekken 
waren de wetenschappen in de
ze woordwisselingen, waaraan 
de meet- efl> scheikundigen 
deel namen, gewenden zich de 
eène aan de waarneming 
der bijzondere daadzakeri, 
de andere aan de zuiverheid 
der redenering. Wij kunnen 
al de diensten niet opsom
men, welke LAVOISIER aan de 
waarnemende wetenschappen 
bewees. Daarenboven vergat 
hij geenszins zijne ambtsplig-
tën. In 1776 tot opzigter 
der buskruiden en salpeters 

• benoemd, verbeterde hij de 
vervaardiging van- hetzelve, 
In 1791 tot de nationale 
schatkist geroepen, gaf hij 
over de geldmiddelen een 
werk in Het licht, dat een 
verschrikkelij k licht over der • 
zelver waren staat verspreid
de : bij bragt ook inde boek 
houding eene naauwkeurige 
en gestrenge/orde; waardoor 
men gemakkelijk eiken avond 
den staat van alle tassen kon 
opmaken. De omwenteling 
liet niet toe, dat LATOISIER 
zich gerustelijk met zijne ge
liefkoosde wetenschap bezig 
hield r 'diegene die met de 
schavotten op de openbare 

pleinen munt sloegen, wisten 
dat hij rijk was: hij bezat in 
de daad aanzienlijke landgoe
deren in het Orleannesche, 
alwaar zijne weldaden, zijne 
gedachtenis bij de inwoners 
dierbaar' hebben gemaakt. 
Zijn post van secretaris bij de 
nationale schatkist,'in ver
band met dien van algemeen 
pachter, welken hij tot dus 
verre bekleedde, was mede 
de oorzaak van zijnen onder
gang. Met de oierige alge* 
meene * pachters voor de revo* 
Tutionnaire regtbahk gevoerd, 
werd hij ter dood veroordeeld, 
onder de beuzelachtige be
schuldiging , van den tabak, 
waarvan zij den alleenhandel 
bezaten, al té zeer bevochtigd 
te hebben. Hij verzocht aan 
zijne regters, de uitvoering 
van zijn vonnis veertien dagen 
üittestellen, ten einde voor 
de menschheid nuttige proef
nemingen ten einde te kunnen 
brengen. » Ik zal alsdan het 
leven niet betreuren, riep hij 
uit , en hetzelve met vreugde 
aan mijn vaderland opoffe
ren." De wreede president 
der regtbank (CowiüfHAt), 
antwoordde hem: » De re
publiek heeft noch geleerden, 
noch scheikundigen noodig, de 
«rang des geregts kan niet be
lemmerd worden." Er be
stond echter geene bijzonde
re aanklagt tegen hem. Met 
een onverschrokken tred be
trad hij den 8 Mei 1794 het 
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schavot,.en stierf zonder ee-
nige, zwakheid aan den dag 

. te leggen. Men betreurt te 
meer, dat. hij geen uitstel van 
hét vonnis heeft kunnen be
komen , daar het uitstel van 
eenige weken hem tot het 
tijdstip zou hebben kunnen 
brengen,waarop de schavotten 
omvergeworpen werden. Vóór 
LAVOISIER werden al de schei
kundige Jaarboeken zonder 
zekerheid ontworpen. Men 
wist niet of er andere voort
brengselen bestonden, dan 
die , welke men verkreeg: 
daar hij op de uitkomsten der 
best gedane proefnemingen 
niet kon rekenen, dacht deze 
beroemde scheikundige, in al 
zijne verrigtingen het gebruik 
van maten en gewigten te 
moeten invoeren : al de stof
fen in zijne proefnemingen 
gebruikt, werden dus gewo
gen en gemeten: die, welke 
hij verkreeg, werden zulks 
insgelijks. Ér moest gelijk
heid tusschen de aangewende 
stoffen, en debekomene uit
komsten bestaan. Het is aan 
dit gelukkige, en met stand
vastigheid voortgezette denk
beeld, dat men gedeeltelijk 
de veranderingen te danken 
heeft, welke de scheikunde 
in deze laatste tijden heeft 
ondervonden, en die dezelve 
in den rang der naauwkeun-
ge wetenschappen heeft ver-. 
Plaatst. Al de oude proef
nemingen zijn door dit nieuwe 

middel vernieuwd, ea men 
heeft nieuwe uitkomsten be* 
komen; zelfstandigheden', tot 
dusverre onbekend, zijn ge* 
vonden , én èenige die voor 
hoofdstoffen doorgingen, zijn 
ontbonden. Men kan" dus 
zeggen," dat .LAVOISIEB de 
Schepper der naawwkeurigi 
scheikunde is. Wij zouden 
wenschen, zijne voornaamste 
werken te kunnen opgeven; 
hij was .de eerste onder al 
de scheikundigen, die liet 
bestaan der ThinbaaM 
{Thlogistiqiw) omver wierp , 
welk gewaand" grondbeginsel 
van ontvlamming door. net 
gezag van BECHEB enSlotl, 
in de geleerde wereld opgang 
had gemaakt; hij toonde hand-
tastelijk aan, dat de verkal-
king der metalen, aan der-
zelver vereening metdel«c«l 

is toe te schrijven, wijl 01 
gedeelte der lucht aldus in
gezogen, kan ingeademd wor
den. CAYJEMWSH had ont
dekt, dat de verbranding der 
ontvlambare lucht water tot 
voortbrengsel geeft: v«gens 

dit vruchtbare denkbeeld, 
bewijst LAVOISIER , door sclio -
ne proefnemingen, dat 
water kan ontbonden worden, 
in ontvlambare lucht, e« 
lucht, die men kan u»;^ . 
men, en hij paste weid1* 
dezen grondslag op a l ( i e V . 
zens van de drie rijken u» 
natuur toe. Na deze tem». 

rijke ontdekking, schreef 
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LAVOÏSIKH^ die zich eenen 
ni«uwen weg had geopend, 
een aantal Memorien, welke 
hij der akademie van weten
schappen aanbood. In la 
Frame littéraire '4.« d.1 telt 
QOÉRAIU) er drie en zestig, 
van 1768 tot aan zijnen dood, 
zonder over diegene te spre
ken, welkein de Jaarboeken 
der;. Scheikunde • enz. voor
komen. Zijne voornaamste 
schriften zijn: 1,° Opuscules 
ètc. {Kleine scheikundige en 
classieke • wérken), Parijs, 
1773, 2 dl.» in a.v° — 
2fi Nouvelles recherches etc. 
{Nieuwe nasporingcn over 
het bestaan eener rekbare 
vloeistof), 1775, in 12.mo 
ïlet is dit werk, hetwelk het 
meest tot zijnen roem heeft 
bijgedragen. — S.o Rapport 
etc. {Verslag der commissa
rissen , mei het onderzoek 
van het dierlijk magnetis-
mus belast),: 1784. — 4.o 
Inslruction, etc. {Önderrig-
over de stof en het fabrikaat 
des salpeters), 1777, in 8.v° 
nieuwe uitgave, 1774. — 5.° 
Methode etc. • {Regel voor de 
scheikundige benaming), in 
8. r o , dikwerf herdrukt. — 
6.° Traite etc, {Ferhande
ling over de grondbeginselen 
ft' scheikunde), 1789, 2 
dj.» in 8.vo, en 1800, 3 
dl.1» in 8.vo __ 7.o Be la 
reproduction etc. {Over de 
voortplanting en vertering, 
met de bevolking vergeleken), 
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in 8.vo — &,6 Traite' etc* 
{Verhandeling over den 
gfond-rijkdom van Frank* 
rijk), 1791, in8.vo Dit j s 
slechts het uittreksel van een 
groot werk, waaraan de schrij
ver sedert lang arbeidde , en 
waartoe de bouwstofifen ver
zameld waren; maar dat voor 
ons is verloren geraakt, zoo
wel als verscheiden • andere 
vruchten der genie van L A -
voisiER. Zijne Lofrede is 
door FoüaciiOY, in eene open
bare vergadering, van het 
Lyceum der kunsten;-"uitge
sproken'en de heer LAIANDE. 
heeft eene Korte schets in; 

het licht gegeven van het 
Leven van dien beroemden* 
en zedigen geleerde, die at * 
de weldadige hoedanigheden 
des harten, met al de rijkdom-' 
men des goestes vereenigde. 

LAW (JöiiJf), een Schot, 
berucht door het verderfelijk 
financie-stelsel, hetwelk hij 
ift Frankrijk invoerde, werd 
in 1671 te JSdimburg ge~ 
bt>ren, en was de zoon van 
eenen goudsmid en bankier. 
Na te Londen de dochter van 
eenen lord verleid te hebben , 
doodde hij den broeder zijner 
minnares, en werd veroor
deeld , om opgehangen te . 
worden. In 1694 verpligt, 
om Groot-Brilianniè teont-
YIUTten, stak hij naar Holland 
over, en begaf zich van daar 
naar Italië. IIjj had sedert 
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lang het plan, eener maat
schappij ontworpen, die in 
billetten de schulden van eenen 
staat; zou betalen, welke door 
dë voordeden zouden afge
lost worden. Hij droeg dit 
ontwerp aan den hertog van 
Savooje, later l.en koning 
van Sardinië (YICTOR-AME-
DEDS). voor, die hem ant
woordde , dat hij niet ver
mogend genoeg was, om 
%ich in den grond te wer
ken. Hij kwam zijn plan in 
1709 of 1710 aan den alge-
meenen tegenboekhouder van 
frankrijk voorstellen, en 
slaagde niet beter. Eindelijk 
werd hij onder het regent
schap van den hertog van 
Orléans beter onthaald: twee 
milliards livres aan schuld te 
vernietigen, een naar nieu
wigheden gretige yorst en 
volk , ziedaar de omstandig
heden , welke zijne financiële 
onderneming ondersteunde. 
Hij rigtte in 1716 op zijnen 
eigenen naam eene bank op; 
dezelve werd weldra een all 
gemeen bureau van ontvang
sten des koningrijks. Men 
voegde er een handelgenoot-
schap op de Mississipi bij , 
van welke men groote voor-
deelendeed hopen.. Hetpu-
"hek, door yooruitzigt op 
Jwrt bekoord, kocht dol-
anftig actiën van deze ver
f d e maatschappij en bank. 
«e vroeger, uit wantrouwen I 
«Peengestap^lderijkdommen, 

kwamen nu .ruimschoots in 
omloop; de billetten verdub» 
belden, vervierdubbelden de
ze rijkdommen. De bank werd 
in 1718 tot koninklijke bank 
verklaard; dezelve belastte 
zich met den handel van de 
Senegal, en verkreeg het 
oude voorregt van de Indi
sche maatschappij. Daar deze 
bank ^ op zulke uitgebreide 
grondslagen was _ 
vermeerderden derzelver ac
tiën twintig malen boven der-
zelver eerste waarde. Inl719 
waren dezelve tachtig malen 
al het geld waardig, dat in 
het koningrijk in omloop was. 
Het bestuur betaalde al de 
renteniers van den staat in 
papier; en dit was het tijd
stip van den ondergang der 
best gevestigde fortuinen. Men 
gaf in 1720 aan LW. fn 

post van tegenboekhouder der. 
geldmiddelen. Inkortenüjd 
zag men hem van Schot, door 
naturalisatie eenFranschman; 
van Protestant, een Catfio-
lijke; van gelukzoeker, neer 
der schoonste landgoederen, 
en van bankier, ministervan 
staat worden. De wanorde 
steeg ten top. Het parlement 
van Parijs verzette zich ioo 
veel als mogelijk was, tegen 
de invoering dier nieuiviSne" 
den, en hij werd naar r™' 
toise verbannen. Eindeuj 
zag zich LAW , door de «-
gemeene verachting ove« 
den, genoodzaakt, het 
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te verlaten ,* hetwelk" hij had 
willen verrijken, en dat hij 
ten onderste boven gekeerd 
had; Hij begaf zich eerst 
naar eenè zijner landgoede-
ren, in Brie; maar wijl hij 
zich aldaaar niet in veiligheid 
bevond, doorkruiste hij een 
gedeelte van Buitschland ± en 
begaf zich door,Tyvolnaar I-
taliëi, Na eenige andere togten 
door Holland ^ Engeland en 
Denemarken gedaan te heb
ben, vestigde LAW zich einde
lijk te Fenetie', alwaar hij in 
1729 overleed, den geest vol:' 
hersenschimmigé ontwerpen ,i 
en dwaze berekeningen. Het 
spel had zijne fortuin begon
nen , en deze hartstog't diende 
om derzelve den bodem in* 
te slaan. Ofschoon zijn toe-i 
stand aan het behoeftige grens* 
de, speelde hij tot aan zijnen 
dood. [Over het stelsel van 
LAW sprekende, drukt èen 
schrijver zich aldus uit; » Het' 
zou moeijelijk zijn, de soort 
van dolzinnigheid af te schil
deren , die zich van de gees
ten had. meester gemaakt, bij 
de even zoo snelle, als ver
bazende fortuinen, die toen
maals tot stand kwamen. Hij , 
die begonnen was met een 
staats-billet, bevond zich 
door ruilingen tegen geld, 

actiën én andere billetten; 
in eehige weken bezitter van 
niillioencn» De straat \Quin-. 
eampoix (*) was het renden* 
vous aller actionnarissen , en. 
het tooneel hunner dolle woe
de. De menigte drong zich; 
zoo zeer derwaarts, dat ver
scheiden personen er verstikt 
werden. Er was in Parijs 
noch handel, noch gezelschap 
meer. Men hield zich enkel 
bezig met den prijs der ac
tiën. Den aanzienlijksten for
tuinen werden den bodem 
ingeslagen, en er ontstonden: 
er verbazende, • De wanorde 
vond voedsel, zelfs in de: 
hinderpalen, welke men der-
zelve in den weg stelde. Zoo
danig was bijv. het uitwerk-" 
sel v.an het verbod aan de
in woners Tan Parijs gedaan,' 
om geenerlei gemunt geld, 
in hunne huizen te houden], 

LAW (EDMOND). — Zie 
KING (WU-LIAM). 

LAW DE LAUKISTON.—Zie 

LAÜKISTON. 

LATMAIT. — Zie LAIMAN» 

LAÏNEZ. — Zie LAINEZ. 

LAZARELH (JOANNESFRAÏT. 

, J ) Onder welken titel onze LANGENDIJK, in een geestig 
otyspel, fazen windhandel, die zich almede in ons vader-
tand deed gevoelen, op eene boertige wijze voorstelt. 

V e r t a l e r , 
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cjscus) , een Italiaansche dich
ter^ in 1770, te Gubio ge
boren .eerst bijzitter der ro
ta te Macerata, vervolgens 
proost van Mirmidole , over
leed in 1794. Men heeft van 
hem een zonderling dichtstuk 
getiteld: £a Cocceïde legit-
tima. De tweede vermeerder
de uitgave is van Parijs, 
zonder jaartal in 12.m 0 ; het 
is zelfs voor' de derde maal 
gedrukt. Dit is eene Yerza-
meling van klinkdichten , en: 
bijtende verzen, tegen eenen 
zekeren ARRIGHBTI, zijnen 
ambtgenoot bij de rota van 
Macerata, 

LAZARUS , broeder van MA
RIA en van MARTHA , woon
de in Bethanië. JESUS, die 
hem lief had, ging somtijds 
zijnen intrek bij hem nemen. 
De Yerlosser kwam in die 
plaats, vier dagen na den 
dood van LAZARUS , liet zich 
naar zijn graf brengen, en 
na er den steen van te heb
ben doen weg wentelen, riep 
Hij hem in het levetn- terug. 
Dit schitterende wonder, digt 
bij de poorten van Jeruza-* 
lem voorgevallen, en waar
van het zigtbare en bestaan
de voorwerp, alle twijfeling 
verwijderde, aan de opper
priesters en farizeërs gebood
schapt zijnde,,. namen deze. 
vijanden der waarheid het 
besluit, JESUS CHRISTUS en 
LAZARUS te doen sterven. Zij 

bragtén hun goddeloos voor», 
nemen ten .opzigte van den 
Zaligmaker ten uitvoer; maar 
ten opzigte van LAZARUS, 
zegt ons de gewijde'Geschie
denis niet wat er van hem 
geworden is. De Grieken zeg
gen , dat hij op het eiland 
Cyprus stierf, alwaar hij 
bisschop was, en dat ssijne. 
overblijfselen,, onder keizer 
LEO den Wifa naar Kon-
stantinopel zijn overgebragt.. 
Eenige oude martyrologien 
van het Westen schijnen de. 
ze overlevering te bekrach
tigen. Het schijnt 4.at >ne.n 

eerst vrij laat over zimereis; 

naar Provence,met BW}* 
MACDAIENA en MARTHA, "J" 

n e zusters, heeft gesproken̂  
en dat men voorwjde^ 
heeft, dat hij als . i j j J J ' 
van karseilk is gleden. 

LAZARUS, een *e <» 
of zinnebeeldige .arm >.*£ 
deZoon Godsons inhetf^n 
geile voorstelt, geheel^' 
zweren bedekt, ^ \ . 
deur vaneenen i f > f J e 
de, alwaar hij enkel °mel 
kruimels bad, die vande* 
v i e l e n ^ o n d e r d a t ^ ^ 

dezelve gaf. Om hd.„ 
van LAZARUS te b e l o o f 
God hem »it deZe^ „ 
weg, en zijne »e» n. 
ABRAHAMS, schoot 8 e ^ d e , 
Derijke stierf ook e» ' ^ 
hel tot graf. Toa» ^ ^ 
folteringen was, »* •> 
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U&OS ' vaf» tfërre, en bad 
hem, om eenige verkoelin
gen ; maar ABRAHAM ant
woordde hem, dat wijl hij 
in wellusten was geweest, 
terwijl LAZARVS leed, het 
billijk was, dat hij gefol
terd werd, terwijl deze %ich 
verhettgde. Sommige Schrift-
verklaarders zijn van gevoe
len, dat hetgene., wat de 
Zoon {-Jods alhier van LAZA-
KVS en den goddeloozen rijke 
verhaalt, eene wezenlijke ge
schiedenis is; anderen be
weren , dat het slechts eene 
gelijkenis is , en.nog anderen 
eindelijk den middelweg hou
dende, willen dat het een 
geschiedkundige grondslag is, 
door den Verlosser met eenige 
parabolische omstandigheden 
versierd. 

• LAZARTJS, een Grieksche 
religieus, die - de gave der 
/schilderkunde bezat,. wijdde 
,zijn penseel aan godsdienstige 
onderwerpen toe. Keizer TÏIJE-
OPHUÜS,, een woedende ico
noclast , liet den schilder met 
zweepslagen verscheuren, en 
deed hem gloeijende platen 
^an de handen vastmaken. 
LAZARUS , van zijne wonden 
genezen, ging voort met J E -
*J« CHRISTUS, de heilige 
Jttaagd, en de Heiligen af te 
schilderen. Hij overleed in 
,867 te JSome t werwaarts 

den had. Hij is onder de 
Heiligen geplaatst. Het 
Kóomsche martyrologium be
paalt, zijn feest op den 23 
Febrtiarij. 

LAZERME (JACOBUS) , hoog
leeraar in de geneeskunde aan 
de universiteit van Montjpel-
lier, in de maand Junij 1756, 
-in den ouderdom van meer 
dan 80 jaren overleden, is 
de schrijver van een werk, 
getiteld: Tractatus de mor' 
bis internis capitis, 17 &8, 
2 dl.n, in 12.^o' een werk, 
dat enkel uit verlangen, om 
aan j onge artsen nuttig te zijn 
in het licht is gegeven. ]Nog 
heeft men van hem : 1.9 C«-
rationes morhorum, 1751, 
•2 dl.n in 12.mo Hit werk ïs 
eenigzins oppervlakkig. ^-
2.° De Suppurationis even-
tïbiis, 1724, in 8.vo — 3.0 
Be febre 'tertiana intermit-
tente, 1731, in 8.vo 

LASIUS (WOIFGANG) , hoog-
- leeraar in de schoone letteren 
en geneeskunde,tePFeenen, 
alwaar hij in 1514 geboren 
werd, en in 1565, met den 
titel van geschiedschrijver-van 
keizer FERDINAND I , en den 
roem van een zeer werkzaam 
man, doch slechte criticus, 
overleed. Men heeft van hem: 
l.o eene geleerde Verhande
ling de Geniium migratio-
nibus, 1572, in fol. Het-
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«elve handelt Voornamelijk 
over dè verhuizingen" der 
Npordsche volken. —> 2.° 
V.ommentariorum republicce 
Romance in exteris provin* 
ciis bello acquisitis consti
tutie' lïbri XII, 1598, in 
in fol. vol -nasporingen en 
omiaauwkeurigheden. — 3.° 
Be rebus F'iennensibus, 15 46., 
in foL geleerd, doch weme
lende van fouten. Be staten 
yan Weenen oordeelden zijn 
werk echter eene .eervolle 
belooning waardig. —• 4.° 
Geographia jpanonnice', in 
•OHIEHDS. —• 5.o In gene-
ahgican austriacam Com-
mentarii, 1564, infoLenz. 
Be meeste werken van LA-
.zms.., zijn te Frankfort, in 
1698., in 2 dl.» in fol. ge
zamenlijk * uitgegeven. 

* -LAZ.OWSKI, in 1730 in 
Polen geboren,, verliet zijn 
vaderland tijdens de Fransche 
omwenteling, en kwam zich 
te Parijs, vestigen, hij ver
kreeg aldaar kort daarna ee-
nen post van opziener der 
manufacturen, dien hij later 
verloor. Boor eene vurige en 
heerschzuchtige inborst me-
degesleept, offerde hij . alles 
aan de zucht op., om zich 
te doen opmerken, legde het 
sierlijk gewaad., dat hij tet 
dusvere gedragen had af., ver
kleedde zich in eenen Sans-
culftttet werd wijk-kapitein 
der nationale sarde van JPÖ-

r y s , en ,yperde den' 10 Au* 
gustus 1792 de artillerie der 
verbondenen tegen het kas
teel der Tuilenen aan. Men 
zag hèmt onder het getal, der 
voornaamste bewerkers van 
deSeptembermöordtooneelejij 
zoowel in de hoofdstad als. 
te Fer&ailles. Eenigen tijd 
daarna bestuurde hij de be
werkers deiv verbanningen, 
die-onophoudelijkin den naam 
van de Jacobynen der ge
meente, voor • de balie der 
conventie, de hoofden der 
getrouwe.afgevaardigden kwa
men vragen, welke hun ein« 
delijk op den 2 Juni] mi 
geleverd werden. Nadat, op 
voorstel van TÏ%M*W», * 
de maand Maart 1793 tot 
zijne in hechtenisneming Be
sloten was, werdhüdoor^-
ne medepligtigen, die by ^ 
partij van laJhnta^^ 

ting hadden, levend j * dedigd. Kortdaamadoo! en« 

ontstekende koorts aangetast, 
eindigde deze eerlooze, g 
zijn bed, een leren, dat»J 
duizend malen door.de * * 
des. beuls had - behotfj ; 

wezen hem, de W» -

dige mH*t:^A 
•BKSMERiUïverwaaidiga 
zijne .lijkrede mt te s P ^ 
HJetlykJvan dezen elejaelV 
w e r d % a n , d e n v o e t d ^ t -
heidsbooms, toemnaa op 
plein €arraussd^l'iei 

dagelijks met het W* 
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slagtoficrs besproeid* begra* 
yen. Hetzelve is er uit opge-
dolven en op het galgeveld 
geworpen, toen men na den 
9 Thermidor &.Q soort van 
gedenkteeken heeft omverge
worpen, hetwelk te zijner ge
dachtenis op die plaats was 
opgerigt. . . . 

LEANDER (Meilige),., zoon 
van eenen landvoogd van Car-
ihagena, omhelsde in den 
beginne het kloosterleven, en 
werd vervolgens bisschop van 
Sevilla, alwaar hij eene kerk
vergadering belegde. Hij werk
te met veel vrucht aan de 
bekeering der Arianen ,van 
2ijn diocees, bragt vele be-
Jceeringen te weeg, onder an
deren die van HERMENGILDTIS , 
en werd door koning LEN-
VIGILDUS tot ballingschap ver
oordeeld. Door RECARIDUS, 
zoon van dien vorst, terug
geroepen, verscheen hij.,,in 
589, als voorzitter, met roem 
in ds kerkvergadering van 
Toledo, en overleed in 596 
of 601. (Zie ORTIZ.) .De 
heilige GREGORIUS de Groó-
te, droeg hem zijne Zede-
leeringm over JOB op, wel
ke hij op zijne aansporing 
had ondernomen. Men heeft 
*an den heiligen LEANDER 
eenen Brief, aan FI'ORENÏI-
WA> zijne zuster, welke zeer 
nuttige raadgevingen voor de 
geestelijke maagden bevat^ 

Men vindt dezelve in de bi
bliotheek der Kerkvaders,, 
zoowel als zijne Verhande
ling over de bekeering der 
Ariaansche Gothen, mede aan 
het slot der acten YanhetS* 
concilie van Toledo geplaatst, 

LEANDER.— Zie HERO. ,•' 

LEANDER (Pater)» een ca-
pucpner, te Dy on, zijne ga--
boorteplaats, in 1667 over^ 
leden, schreef verscheiden 
werken,. waardoor hij zich 
eenen grooten roem ver
wierf. De meest gezochte 
zijn: De waarheden des JE-
Vangehes , 1661 eü 1662 * 
Parijs, 2 dl.n in foLTèn 
een Commentarium op 'de 
Brieven van den heiligen PAU-
I,ÜS, 1663, 2 dl.» in fol. 
Dit laatste is in het Latijn. 

LEANDER. — Zie .AHJEBTI.' 

..* LEBARBIER (JOANNESJA-
COBÜS FRANCISCÜS) , een be
roemde schilder, lid van de 
klasse der schoone kunsten 
bij het instituut, en van ver
scheiden geleerde akademir 
en en maatschappijen, werd 
te Jtouanen, den 11 Novem
ber 1738 geboren. Hij had 
de grondbeginselen der schil-
derkunde in de koninklijke 
scholen van Normandijè ge
leerd, en behaalde in 1755 
en ,1756 den prijs van me-

1 
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A&iï'riginjj bij Ie èküdémie 
van Rouanén, In het volgen
de jaar te Parijs gekomen, 
«iièving hij er de lessen en 
raadgevingen, van den heer 
#IÉMÉ, eersten schilder des 
leöiiïhgs, en deed zich door 
zijne talenten onderscheiden, 
waarvan hij door verschillen
de voortbrengselen hevvijzen 
gaf. Hij verbleef vier ja-ren te 

v Jiümè:, en gedurende dien 
lijd Verzamelde hij eeilé me
nigte sehóone teekeningen, 
•volgens dé grootste meesters: 
rdezëlve aijn bijna alle gegra-
•veerd. "JSög Ixeeft men van 
hem eene ttórh-azèiide menigte 
vignetten.,, se» -groote ieéke-
Mngen j Vf.aarran hij de vóór* 
.Irëelden heeft geleverd* In 
tLTil'6 b'élastite -hem het gou
vernement, om in Zwitser-
M-h'é:, gezigtèn én teekeHÏngen 
-te gaan opnemen., vioor liet 

, •tótóchtige werirvan den lieer 
.ZüRtAüBEN-, ten titel voeren-
'd'e- Tabtediux topqgrapXi-
'0tès vtc* Je:ZaJSuü&e3 l?8Ö 
'— m3 ê d l* in fol; «pde-
fce reis maakte hij kennis 
met den .dichter ^JSSSMR? ; 
bij zijne terugkomst gaf hij ] 
eenë Fransche uitgave m het 
licht-, der PFerken van diêaa 
beroemden vreemdeling y Pa
rijs, ï-786 • ^ 1 7 9 3 J 5 d L ö 
in i^o f e n versierde dezel
ve mét zijne teekeningen. On
der de schilderstukken van 
"LEBARSIEII, willen wij aan- » 
halen, het Beleg van Beau- J 

vais, HH, daardoor h!f 
toegang tot de school van 
schilderkunde, en den titel 
van burger van Beauvaisieï-
wierf; hetzelve' wordt ojp liet 
stadhuis dier plaats gezien: 
liet Beleg van JVancy, (Jat 
'mede op het raadhuis dier* 
stad geplaatst is; Jvrmzl 
op den, berg Ida, in de ga
lerij " van Fersailles, JMSZ 
TOMJEJfJES, in het Jcasieehan 
Compiëgne', de ff. LODE* 
mj& den Standaard (ü«* 

jlammè) opnemende, en de 
Fergoding van detriï.lO-
ÜKWIJK, heide te St. W-
nis; een CmusTüS aan W 
Iruis, boven het hobgaltaai 
der hoofdkerk van MM> 
SULLY, aan de voeten van 
SMNDRIKIFM^ 
der GoMim enz. J ) ^ , 
ïenaar was even zoo geieei* 
als zedig; hij ^ ' f ^ * 
eerste * schilders van de nieo 
we Fransche school,dieaj 
aan de onveranderlijk '« 
gels van den goeden smaa* 
verbonden ; hij was j j w j g 
een vreemdeling i» £ » * 
kundoen schreef z d f s . ^ 
berken. Hen heeft » £ 
ïicht gegeven. C*ffi*£t 

{NaaVmlySt der schld^' 
teekeningen-, f*->Zekvan 
mende uit de BdMilf'^ menae uu «^7- j n J ! J FK> 
^ijlmdenMerLEsJfE^ 
lid van het inshtu«t)>*%% 

en nee/ «»—- , 6t 

het inshtuut)^ 
jPiÉni-BMAKD,/'^.' 
in8.w, * " « - £ £ 
levensschets van aien 
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tennar voorafgegaan. [LE-
BAKBIER is den 7 Mei 1826, 
te Pary's overleden.] 

* LEBAS (PHIIIJPPDS) , te 
Frêvent, in 1760., uit eene 
achtbare familie geboren, was 
juist tot advokaat bevorderd, 
toen de Fransche Omwente
ling losbarstte: hij omhelsde 
de grondbeginselen derzelve, 
en werd in 1790 tot admi^ 
ni?trateur van zijn Departe
ment benoemd. Tot afge
vaardigde van Pas de Calais, 
bij de Nationale Conventie 
Éenqemd, stemde hij aldaar 
voor den dood van LODÉAVIJK 
XVI zonder appel en zonder 
uitstel, en, indien hij zich 
rïiet dan met eene zekere be
paling, ten "gunste der aan
slagen , van den 31 Mei, 1 
jèn 2 Junij verklaarde, was 
deze schijnbare gematigdheid 
minder aan de opregtheid zij
ner redenering, dan aan van 
natuur schroomvallige, en 
achterhoudende vorinen toe-
teschrijven. Den 14 Sep-" 
tember 1793, werd hij tot 
Hd der Commissie van alge» 
,meene veiligheid benoemd, 
ïn naauwe vriendschapsbe
trekking met SAIN x JDSX en 
K.OBESPIERUE staande, putte 
Wj in die afschuwelijke zie
len, die wreedaardigheid, 
welke geenszins het kenmerk 
der zijne was. Achtereenvol
gend met zendingen in de 

S 3 

Departementen van Pas dq 
Calais, la $omme, Ojpper-
en Neder-Rijn belast, werd 
zijne dwingelandij zoo ver,, 
schrikkelijk, dat'een aantal 
Elzassers, de wijk'namen naar 
het Zwarte-W'oud, dat de 
velden en werkplaatsen wer
den verlaten, en dat verschei
den gemeenten, zónder, in
woners bleven. Ofschoon een 
vriend van ROBESPIERRE en 
SAINT-JJUST , zou hij welligt 
aan" het vonnis 'zijn'ontsnapt, 
dat hen- veroordeelde ? indien 
zijne blinde dweepzucht hem 
niet had doen vallen. Naau-
welijks had hij het, besluit tot 
het in hechtenisnemen dezer 
beide Revolutionnairen aan* 
gehoord,, of hij riep uit, » dat 
hij in de schande van .dit be
sluit- niet wilde deelen,. en 
dat hij denzelfden maatregel 
tegen zijnen persoon vraagde/* 
Dezelve werd pogenblikkelijk 
genomen. (Gearresteerd en 
met zijne . airïbtgenooten in 
eene . der gevangenissen' van 
Pa?ijs gevoerd, werd hij met 
hen, aan de gemeente, die 
in opstand was tegen de Con
ventie, en zich gereedmaak
te om tegen dezelve op te 
trekken, overgeleverd. Inde 
zitting van den 9 Thermidot 
[24 Julij 1794] werd hij bui
ten de wet gesteld, doch og 
den oogenblik, waarop hij 
door de conventipnnele ben
de, onder aanvoering van 

4 

l l 
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BËtRNöïïviLLÊ in hechtenis 
zot» worden genomen, maakte 
hij , öni niet in handen zijner 
vijanden te vallen, door een 
pistoolschot, een" einde san 
zijn leven. 

• LEBBEÜS, — Zie JüDAS 
(Heilige). f' 

LEBEATJ. — Zio BEAU. 

LEBEUÏV--- Zie BOEÜJ?. 

LEBID , de oudste der Ara
bische dichters, die sedert 
den oorsprong van het Maho-
metismus geleefd hebben. MA-
HOMED- wendde zijn dichtta
lent aan , om de liederen en 
hekeldichten, die de Arabi
sche dichters tegen hem ver-' 
vaardigden te beantwoorden. 
Deze profeet zeide, dat de 
schoonste zinspreuk , die ooit 
uit den mond. der Arabieren 
was gevloeid, die van LEBID 
was; Mies wat God niet 
is, is niets. Die van den H. 
FRANCISCÜS , Deus meus et 
otnnia, is echter krachtvoller 
en eenvoudiger. De Arabi
sche rijmelaar overleed, zegt 
men, in den ouderdom van 
140 jaren. 

: LEBLAÏTC. — Zie BEAÜ-
iïEo (LOÖEWIJK) en BLANC. 

LEBUÏTC (MARCEIXUS) , een 
Jesuit, te Dijon in 1653 ge
boren, was een der veertien 

wiskunstenaars, door \MW-
WIJK XIV., 'aan den koning
van Siam gezonden. Hij" 
werkte aan de bekeering der 
Talapoïnen, en ging scheep 
naaf Sina, maar daar het' 
schip' door de golven werd ge
slingerd , ontving pater LE-
BLANO eéneh slag aan "et 
hoofd, aan welks gevolgen hij 
•fis Mozambique in 1698f®* 
leed. Men heeft van hem} 
ffistoire etc, (Gesc/dedms 
der omwenteling van Aia» 
in d688), lyon, J6?i,.* 
dl.n, inl2.m°,met een ver
slag van den tegenwoordige" 

staat der Jndien. Mjf 
haal is naauwkeurig, enb£« 
verscheiden den'zeevaarders 
nuttige aanmerkingenaan. 

* •• XEBIOND ( A c f mj&Jj 

te Parijs; den 4- * 9 
rij 1.811 overleden. M 
een dergenen, die hetm 

te bijdroegen, tot de a 
neming der nieuwe mate», 

was de eerste, d» J ^ 
voorstelde a m * . l " g % 
door ^en naam ;a»a 

aanteduiden. «]] J , tu;t} 
logari thmischewg J ^ 
op de maten en g e ^ 

Phe, een andei . ° u i t . 
Werktuig, foor ^ ^ o r i c u r 
gevonden, heeft cie J . 
gekomen. H « \ ^ S > 
behalve verschdlende 
over de maten: ^ 
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föuiïle" der 'kinderen,' eené 
belangrijke mengeling van die
ren , bloemen,, vruchten, 
kleederdragten , kaarten enz. 
met beknopte verklaringen en 
tafels. Bit bij afleveringen 
uitgegeven werk" is niet ten, 
einde gebragt..- De tekst is 
afzonderlijk gedrukt,. onder 
den titel van Livret. etc, 
[Boekje van de Portefeuille 
•der kinderen),,.•.179$ , 2 dl.a 

va l8 . m o "—1 .^Mciionnaire 
eic-, (Woordenboek van'de 
beroemde mannen der oud-
Jièid en latere tijden), 1802, 
•2 dl . a , ia.'iai»» ; 

LEBLOSD, — Zie BLOND.. 

' * LEBON (JOZEF) , lid der 
conventie, te Jtrecht r in 
1765, uit eene behoeftige 
familie geboren, volbragt, 
•ondanks de bekrompene om
standigheden, waarin zijne 
ouders verkeerden, zijne stu
diën in. zijne geboorteplaats. 
Zijne opvoeding was geheel 
Christelijk; LEBON begaf zich 
in de - congregatie van het 
oratorium, ontving de pries
terwijding, en onderscheidde 
zich, zoo' door de regelma
tigheid zijner zeden, als door 
zijne verkleefdheid aan de 
godsdienst. Weldra echter 
verraadde hij eene neiging tot 

' len.?, buitengewone onafhan
kelijkheid ; ten gevolge van 
ecmge geschillen, welke hij 

• S 

met zijne oversten' had ge
had , verliet hij z t j n e con
gregatie?, In zijne geboorte-

i plaatst teruggekeerd, knoop
te hij aldaar eene naauwe 
vriendschap aan met ROBES-
PIERRE en GTJFFROI , die la
ter zijne ambtgenooten in de 
conventie werden. Hij legdu 
den.eedaf, en werd tot pas* 
toor van jtfewille benoemd. 
IiEBO^openbaarde in het be
gin de wreedaardige inborst 
niet, welke' hij later aan den 
dag legde. Men zag hem 
werkelijk te Mreskt,. van 
'welke stad hij maire was, 
zich na den 10 Augustus te-
gen de. gruwelen van dieri 
dag verklaren. In Septem
ber daaropvolgende, liet hij 
de commissarissen , door de 
gemeente van Parijs gezon
den, om de moordplegingen, 
in de eerste dagen dier maand 
bedreven, te regtvaardige», 
uit de stad verjagen, ennoo-

• digde de departementen uit, 
om op gelijke wijze te han
delen; en ofschoon men, in 
verscheiden andere posten, 
welke hij bekleedde, in hem 
steeds een voorstander der 
nieuwe maatregelen zag, gaf 
hij bewijzen eener gematigd
heid, die op verre na niet 
konde doen vermoeden, het-
gene wat hij later zou wor
den, XEBOH was achtereen
volgend benoemd tot procu-
reur-syndicus van het dep.* 
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Pas-de-G<.ilaist &i lot plaats* fl 
vervangend afgevaardigde bij 
de nationale conventie; bij 
nam in deze vergadering ech
ter eerst zitting na den dood 
van LODBWIJK XVI. LEBON 
vervulde vervolgens twee ver
schillende zendingen, in de 
departementen der Somma en 
van Pas-de-Calais. Door 
zijnen ambtgenoot GTJÏTROI, 
als eenen gematigde en on
bekwaam om de maatregelen 
van het algemeen wefayn 
ten uitvoer te brengen, aan
geklaagd, werd hij voor de 
commissie van dien naam ge
daagd , alwaar hij levendige 
verwijtingen ontving ;over zijn 
bloohartig gedrag, 'een pa
triot zonder geestkracht ge
noemd, en met den haat dér 
commissie bedreigd werd, 
indien hij voortaan de vijan
den en Samenzweerders der 
republiek beschermde. Be-
ze verwijtingen bragten der-
zelver uitwerksel te weeg. 
LEBON werd naar Jtreoht 
terug gezonden, om er het 
.revolutionnaire stelsel dooi
de tienmannen aangenomen, 
ten uitvoer te brengen; en 
deze afvallige priester was 
voortaan niets anders dan een 
wild en bloeddorstig dier. 
% rigtte in die stad eene 
revolutionnaire regtbank op, 
welker buitensporigheden, die 
™» de regtbank van Parijs 
overtroffen. z o o wel regters 
m gezworenen werden door 

hem, benoemd éh afgezet: h | 
kondigde vooraf den onver* 
mijdelijken dood derbeschul» 
digden aan, en, hoe onder» 
worpen de door hem geko* 
zene regters ook waren, ge
beurde het hem echter dik» 
wijls hunne vonnissen te ver* 
breken, wanneer hij dezelve 
te zacht vond, en des avond» 
naar het gchavot te zenden j 
diegene, welke zij des mot* 
gens hadden vrijgesproken, 
Als een man uit de gering
ste volksklasse gekleed, met 
pistolen eneene bloote sabel 
gewapend, had hij; geen te* 
toebehoorend huis, maar ves* 
tigde zich bij afjvisselmg i« 
die der rijkste burgers, vfewe 

hij teri dood had, doen •»• 
oordeelen. Deze onmensen̂  
lijke landvoogd dreef .f 
.wreedheid tot in U * * £ 
zinge:. n a a u w * durven 
wij het te zeggen, «W *J 
den beul aan zijne tafel toe
liet, en dat hij eenen pap^ 
gaai'wilde doen sterven,^ 
hij meende, heaivivelem-
te hebben hooren roep?; 
Hij kenschetste zielig m 
kertijd als een afvallig6»* 
een losbandige en als 
onmenschelijk ' ***»«•» , 
stelde er eene eer m, 
onvergelijkelijken w g V

de 
boosaardigheid, ona 
commissarissen der w« 
te hebben bekomen. - ^ V 
lijks na zijnen m i d d ^ 
tijd, plaatste hij «<* °P iJ 
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balkoft, om het ontzielen dcf 
slagtoffere te aanschouwen. 
Op zekeren dag liet hij de 
uitvoering van een derzelven 
uitstellen, om aan hetzelve 
de berigten te doen voorle
zen , die hij juist uit hetk> 
Ser ontvangen had, » op

at het, zeide hij , aan de 
dooden de zegepralen der 
republiek kon'gaan bekend 
maken." , Hij liet muzijkan-
ten bij het 'schavot plaatsen, 
en beval aan .de door hem 
gevormde regtbank , • van al 
degene te vonnissen, die zich 
dóór hunne rijkdommen, 
hunne deugden of begaafd-
heden onderscheidden. In 
de schouwburgen maakte hij 
de verdeelingswet met de sa
bel in de hand bekend, en 
•spoorde het volk tot moord 
en plundering aan., Jonge 
dochters, gedwongen oni zij
ner geilheid ter prooi te ver
strekken, werden van uit zij
ne armen naar het schavot 
•geleid. Hij leerde den knecht 
'ten hunne meesters, den vrou
wen hare echtgenooten, den 
•kinderen hunne vaders ver
raden, en meette zijne be-
looningen naar het belang 
der beschuldiging af. Met 
één woord, er is geene gru« 
weldaad, die dit gedrogt niet 
bedacht, en van de gedachte 
tot de uitvoering was geene 
tasschenpozing. Hij werd ver

scheiden malen aangeklaagd; 

maarr steeds 'doorbijtte/ ambt-
genooten beschermt! ,;• ont
snapte hij tot driemalen aan 
de ..door zijne misdaden ver
diende straffen: de 9 ther-
midor kwam een einde ma
ken aan zijne woede; naau-: 
welijks was hij de vergade
ring binnen getreden, of een 
gezantschap der inwoners van 
Kamerijk kwam hem voor 
de balie aanklagen; dadelijk 
stonden . er een aantal leden 
Op, en voerden het woord 
•tegen hem. LEBON trachtte 
zich te regtvaardigen, door 
al demisdaden aan zijne ambt-
genooten te wijten,wierwils-
uitvoérder, zoo als hij zeide, 
hij slechts geweest was:, een 
dergelijk verdedigingsmiddel 
kon niet aangenomen wor
den. Den 27 Julij 1795-, in 
staat van beschuldiging ge
steld, werd hij voor de cri
minele regtbank van het dep.' 
der Somma gevoerd,.die hem 
den 9 October 1795 ter dood 
veroordeelde. Op den oogen-
•blik, waarop menhem ter straf-
plaats voerde, geheel door den 
brandewijn bedwelmd, had 
deze ellendeling nog genoeg
zame tegenwoordigheid van 
geest, om, toen men hem het 
-roode hemd aantrok uitte-
roepen: » Niet mij, behoeft 
raea aldus uittedossen, men 
behoorde het naar de con
ventie te brengen, waarvan 
ik slechts de bevelen heb uit-

5 
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gevoerd.* 1$ was pas 30 
jaren oud. 

- LEBOSSÜ* — Zie Bossu, 

LEBRIXA. — Zie AHTONIÜS-
NEBRISSENSIS. 

LEBRUN. — Zie BEUN. 

••••* LEBRUN (PONÏIUS DIO-
sfélüs ICOUCHARD), een lier
dichter , te Parijs in 1729 
geboren, had zijne eerste op
voeding aan de zorg van den 
prins van CONTI (den groot-
prioor) te danken , in wiens 
huis hij geboren, en aan wiens 
persoon zijn vader verbonden 
was.- Deze prins, die hem 
teederlijk beminde, en wiens 
verkleefdheid op eene wijze 
is verklaard, die door niets 
kan geregtvaardigd worden, 
benoemde hem vroegtijdig tot 
secretaris zijner commande-
menten. De bijzonderheden 
van zijn afgetrokken leven, 
•bieden weinig belangrijks aan, 
«n wij hebben enkel optemer-
ken, de wispelturigheid zijner 
staatkundige gevoelens, en 
zijne onoverwinnelijke neiging 
voor het puntdicht, hetwelk 
het aantal vijanden uitlegt, 
die zich tegen hem verklaar
den. Aan eene beminnelijke, 
deugdzame en geestige echt-
genoote uitgehuwd, die hij 
onder den naam van FANNT 
bezongen heeft, zou LEBRUN 
gedurende zijn gehoele leven, 

het geluk hebben' kunnen ge* 
nieten, hetwelk hij gedweilde 
veertien jaren bij haar smaak» 
re j maar hij wist deze goede 
verstandhouding niet lang ge
noeg te handhaven. In 1774 
verliet hij haar, pleitte om 
van haar gescheiden te wor
den > en moest de gevoelige 
vernedering verduren, dat zij-* 
ne moeder en zijne zuster te
gen hem getuigden. Hij ver
loor zijne zaak; maar met 
eene trotsche' en driftige in
borst geboren, wreekte mj 
zich door de Hjtendste punt
dichten, op zijne regtersren 
wat nog ' onvergeeflijker «> 
ook op zijne bloedverwanten. 
De prins'van CoNïl overleed 
kort daarna. Er Me? «?" 
LEBRUN voor alle fortuin niet 
meer dan eene geringe jaar
wedde van 1300 francs over* 
die weldra tot 1000 Yermm-
derd werd. Dé bankbreuk 
van den prins vin QmWMh 
bij wien hij zijne hem noĝ o-
verblijvende fondsen nad f 
plaatst, boorde hem 
verblijvende fondsen hadjp 
plaatst, boorde hemvf& geheel in den grond. De w» 

Tang wreede fortuini lacWe 

hem eindelijk toe. fle » e 

DE CALONNE,meuweImgslü 

geldmiddelen beroepe»,^ 
het algemeen 

komns?6*; 
2000 hvrei hem door den 

jaarwedde van ---, ?an 
toekennen, en ontvmg^ 
de erkentenis des dichte1^ 

IODB-spraken en gedichten. » 
mm XVX wlfe was om 
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dezen tijd het edele Voorwerp 
zijner gezangen; maar men 
zag weldra, dat de zangnimf 
Tan LEBKOT zich meer aan 
de weldaad dan aan den wel
doener hechtte. De omwen
teling kwam en LEBRUN was 
een der ijverigste voorstan
ders derzelve ; hij verloor zij
ne geestdrift niet, zelfs, ten 
tijde van; het schrikbewind. 
Hij was de dichter der volks-
régering, verkreeg van do 
Conventie eene woonplaats in 
het Louvret matigde zijne 
gevoelens, toen de tijden zél
ve gematigd waren, en ein
digde met zijnen wierook vóór 
den eersten Consul te branden, 
na duizenden schimprederi te
gen den koning uitgebraakt, 
en hetgene, wat hij de vrijheid 
noemde, in gedichten - vol 
geestdrift en nadruk gevierd 
te hebben. In 1801 ver
kreeg hij eene jaarwedde van 
6000 franken, en kwam in 
het Instituut bijna op den 
oogenblik van deszelfs oprïg-
ting, Reeds sedert lang ver-r 
zwakte zijn gezigt aanmerke
lijk , en toen hij den 2 Sep
tember 1807 onder den last 
der jaren, en gedurige werk
zaamheden bezweek, was hij 
hijna blind. Men kan hem 
geenszins groote talenten be
twisten. Hij bezat in den 
«oogsten graad geestkracht, 
geestdrift, verhevenheid, en 
vooral datgene, wat men de 
dichterlijke schakering noemt; 

maar zijne verhevenheid, 
zweemt dikwijls naar opge
blazenheid •, en zijne stoutheid 
naar zucht tot nieuwigheid. 
LEBRUN was reeds vroegtijdig 
een dichter, toen hij in den 
ouderdom van 12 jaren nog 
in het collegie Ma%arin was',• 
vervaardigde hij reeds verzen: 
zijn dichtalent werd bestuurd 
dopr de raadgevingen van den 
zoon van den grooteti RACI-
NB, LEBRUN volgde dezelve, 
dat is te zeggen, dat hij er 
zich toe bepaalde , om enkel' 
de ouden tot voorbeelden te 
nemen, en bij het bewandelen 
van eenen dergelijken weg i 
heeft hij zich tot den rang 
der eerste Fransche lierdich-
ters verheven,'heeft hij den 
naam van Fransche PIN DM 
RUS verdiend. Doch laat ons 
betrekkelijk zijne dichtwer-* 

j ken in eenige bijzonderheden 
treden. Bieri onderscheidt 
de Ode, welke hij aan den 
jongen RACINE rigtte, die de 
hoop verliezende van het 
voetspoor van zijnen grootva
der te kunnen bewandelen, 
de loopbaan der letteren voor 
die des handels had verlaten: 
de dichter verwijt hem deze 
soort van afvalligheid, ineen 
van schoonheden schitterend 
stuk, doch nog beneden dat-
aene, in hetwelke hij kort 
ciaarna den dood van dien 
zelfden vriend betreurde, te 
Cadix in eene overstrooming 
der zee omgekomen; welke 
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W P door de verschrikkelijke 
aardbeving was, tö weeg ge-
bragt, die in 1755 een ge
deelte der stad Lissabon ver
delgde. OLEBRTO was nog geen 
26 jaren oud, toen hij onder 
de dichters Van den eersten 
rang reeds plaats had geno
den. Op het voetspoor van 
IiBülxus wandelende, bezong 
feij zijne rampen en vermaken, 
w treurzangen, dieden stem
pel eener groote begaafdheid 
aragen; maar men moet het 
^ggen, de dichter knort 
Weer dan hij zucht, en, in
dien zijne treurdichten door 
zijn hart zijn ingegeven, zoo 
was dit hart, zegt een levens-
beschrijver, meer prikkel-
haar .dun gevoelloos , en 
ïijne liefde geleek meer naar 
de woede van.AtcEüs, dan 
naar de teederheid van SAP-
PHO, In 1760 droeg hij eene 
•O^e aan VOMAIRE op, om 
hem eene wezenlijke of *e-
waqnde nicht van CoRNEitLE 
aantebevelen: men weet dat 
•VoiTAiRE het oor leende aan 
de stem van den welspreken-
den dichter,, en dat eene uit
gave der beide C W E M E ' S , 
degene, welke beweerde van i 
een dezer treurspeldichters 
attestammen in eenen goeden J 

ï n
a t I e . r P l a a t s t e - LEBaWhad 

een Uichtstuk over de voor-

b£2Vanll0t h«t™tevm 
H n ' ¥ W e l k h8 later 

>Zenf S«f van ^ e ' K o r - II 

werd niet ten einde gehragt; 
e.r bestaan slechts eenige frag
menten van hetzelve, Hij 
had ook een ander dichtstuk 
ondernomen, ten titel voe
rende : les VeilUes des wa-
ses (De avondpartyen der 
Zanggodinnen), dit werd 
evenmin voltooid, De Oden 
en Puntdichten van LEBRÜK 
hebben het minst tot zijnen 
roem bijgedragen, Wiet den 
mensch', maar den dichter 
heoordeelen wij, het is zijne 
genie van welke, wij getuige
nis afleggen. Ofschoon _wij 
de onderwerpen laken door 
zijne zangnimf bezongen, bc* 
wonderen wij niet te.min Z1J" 
ne gezangen, Ofschoon. ty 
dikwijls met de dolzinnige 
van eenen muiteling bezield. • 
is, zijn wij echterverphgtte 

erkennen, dat zijne reroiu-
tionnaire Oden, onder de 
geestdrift der vrijheid ver
vaardigd, door de dichterlij
ke geestdrift zijn ingegeven. 
De weidenkenden kunnen ge
ërgerd zijn geweest, henvde 
handelingen der omwenteling 
te zien toejuichen; waar »« 
kunstregters hebben de Be
gaafdheid des dichters moeten 
opmerken: zij hebben «j 
Oden op het schip U ?E*' 
GEUR , zijne vertaling d 
OdePindarum quisgw11 >ai 

van het Exegi monw>ie>Mm 

enz. aangehaald. IXMB* «4 
ongetwijfeld beter beoordeel" 
worden, wanneer de staa," 
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kundige haat uitgedoofd zal 
zijn, wanneer hij zoo als Mn.-
TON, andere lezers zal heb
ben dan zijne • tijdgenooten. 
Welken rang men hém ook 
toekenne, met betrekking tot 
J . B. ROUSSEAÜ , dien hij niet 
altijd evenaarde, maar dien 
hij somtijds overtrof, stemt 
iedereen toe, dat hij in het 
puntdicht verre boven hem 
verheven was. Men telt in de 
verzameling zijner Werken 
tot 636 puntdichten. Indien 
men enkel diegene wil heb
ben , welke der genie van 
LÉBRÜST , tot eer verstrek
ken, moet men er een aantal 
van weg laten, hetzij , om dat 
dezelve betrekking óp de om
wenteling hebben, hetzij om 
dat dezelve valsch bevondene 
zaken voorstellen, hetzij ein
delijk , omdat dezelve inbreuk 
maken op de goede zeden. 
Zijne Werken zijn gezamen
lijk uitgegeven door den Heer 
GINGUEKÉ , zijnen vriend, 
Parijs 1811, 4 dl.» in 8.vo 
met eene levensschets. De 
uitgever heeft gemeend •, ver
scheiden stukken uit dezelve 
te moeten weglaten, gedu
rende de omwenteling ge
schreven, en waarvan de ge
dachtenis niet zeer eervol is 
voor LEBRUN.. Hij had wei-
ligt welgedaan er een nog 
grooter aantal uit wegtelaten, 
die zonder de gedachtenis des 
schqjvers te beiiadeelen, wel-
"gt iri staat zijn, om zijnen 

letterkundigen roèih 'te ver
minderen. ^ De Lijkrede van 
LEBRIW, is door CHÉNIER 
uitgesproken, die hem oolc 
nog in zijn Tableau de la 
litlèratiire Francaise lof 
heeft toegezwaaid. 

* LEBRUN (KAKEL' FRAN-% 
J ciscus)', hertog van'Plaisance 

of Piacenza, werd den 19 
Maart 1739,, te St. Sauveur 
Landelin bij Coulance, uit 
eene van Ureiagne oorspron
kelijke familie geboren. 'KA* 
REL FRANCISCUS , een eter ze± 
ven kinderen, welke LEBRÜÏÏ 
DE IA SEYIÈRE had gehad, 
kwam te Parijs, en ging als 
kostganger in het collegiè des 
Grassins. Zijn gelukkige 
aanleg: en zijne zucht voor de 
studie, verwierven hem de 
vriendschap: van den heer v& 
BÈAÏ), zijn'höogleeraar. MA-
ZEAS, aan wien"men het uit
muntende werk Elèments etc. 

i {Grondbeginselen der weet* 
'kunde) te danken heeft', was 
in hét collegiè van JVavarre \ 
zijn meester voor de wijsbei 
geerte. Hij leerde er eenen 
neef kennen van pater BER-
THIER , een Jesuit en re
dacteur van het beruchte 
Journal de Trèvoux. De 
jonge BÉRTHIER bragt LEBRUN 
in betrekking met zijnen oom, 
die, naar het schijnt, zijne 
studiën bestuurde, en gaf 
hem den raad van zich op 

I het natuurregt toe te leggen, 
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-LEBRUN Jvijdde zich geheel 
en al aan dezen arbeid toe: 
hij hield zich,ook bezig met 
het onderzoek van den Geest 
der Wetten, door den be
roemden MoNTESQUIEÜ. Dit 
voor het* Engelsche bestuur 
zoo vleijende werk, deed aan 
LEBRUN,de reis naar Zonden 
ondernemen; maar, daar 
Frankrijk toenmaals met 
•Groot-Sritlanniè in oorlog 
^as., ging hij over Holland* 
van welk land hij den handel, 
de zeden en de wetten be
oefende , en stak vervolgens 
naar Engeland over, alwaar 
hij dezelfde waarnemingen 
maakte. Door zijne familie 
aangespoord, om eenen staat 
te kiezen, zoo viel zijne keuze 
pp de regtsgeleerdheid, en hij 
volbragt zijne cursus onder 
den heer LOERT , die hem de 
.bescherming van MAUPEOU 
verschafte, wiens zoon een 
medeleerling van LEBRUN 
was, en later zijn bescher
mer werd. De familie MAU
PEOU stond grootelijks in aan
zien. De vader was onder
kanselier en zegelbewaarder, 
en de zoon president met de 
fluweelen muts, bij het par
lement van Parijs. De eerst
genoemde nam LEBRUN tot 
secretaris aan, maar de ge
schillen, die er tusschen het 
hof en het parlement ont
stonden, boezemden LEBRUN 
eenen afkeer voor de pleitzaal 
ra: hij verliet echter den 

£ost niet, welken hij bij 
MAUPEOU bekleedde; men 
hield hem zelfs voor den 
steller der Medevoeringen, 
door den president, tijdens 
de geschillen van den hertog 
van AIGUIIXON, met het par
lement, uitgesproken. U* 
BRUN was achtereenvolgend 
tot koninklijke censor, betaal
meester der renten, en alge* 
jmeen opziener van de domei
nen der kroon benoemd. Hij 
verloor deze posten onder het 
ministerie van den hertog van 
AIGUIUON, die CHOISEUL ver
ving , en na den dood van 
LODEWIJK XV, op zijne beurt 
door MAUREPAS vervangen 
werd. Te midden dezer dn 
plomatische veranderingen, 
verviel MAUPEOU, die kanse
lier was geworden, in onge
nade. LEBRUN was in 177a 
met Mejufv. DE LAGOVÏIE UI 
den echt getreden ;hnbegat 

zich naar zijn landgoed W'»* 
Ion, dat aan den dichte' 
REGNARD had toebehoord, en 
bleef aldaar gedurendei 1». 
jaren. In 1789,.en H »el 

'begin der Fransche onwen
teling, gaf'Tïij een geschnW. 
in het licht, ten titel .toe*, 
rende: jDe Stem des m<r* 
gerst waarin hij .zi<* v0 

eene constitutionele mona-
chie verklaarde; nam »*£ 
opzigt, de noodlottige v 
beurtenissen te hebben voor
zegd, eener omwenteling»^ 
welke men zich van 
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grondbeginsel zonde 'verwij
deren, toont hij de regering
loosheid in al hare gruwelen 
aan, en roept uit: «Weldra 
zal er' een vermetele, een 
nieuwe stoutmoedige LEVEI.-
IER opstaan, die op de bouw-
Tallen uwer' oude vormen, 
eene nieuwe constitutie zal 
oprigten.... De algemeene 
wensch zal het gëheele open
bare gezag in zijne handen 
stellen; alsdan zal er eene 
wettige dwingelandij worden 
gevestigd, en onzer aller kluis
ters, zullen zelfs onder den 
titel van constitutie gesmeed 
worden."- In hetzelfde jaar 
door de edelen van het sche-
pendom Dourdan tot de al
gemeene staten benoemd, 
toonde hij aldaar, zoo wel 
'als in de constituerende ver
gadering eene gematigdheid, 
die den nieuwighéidspredi-
kers niet behagen Ion. Hij 
sprak over- de Tienden, de 
•Geestelijke Goederen en de 
Jssignatien. Jfa de zitting 
werd hij tot lid van het Dep.* 
•Seine en Oise benoemd, zat 
in het bestuur van hetzelve 
voor, en slaagde er in, om 
de onlusten te doen' bedaren, 
yelke het gebrek aan granen, 
in dat Dep.* alwaar het volk 
den maire van JEtampes ver
woordde, te weeg bragt; hij 
«eed verslag van deze gebeur
tenis voor de balie der wet
gevende vergadering, en ken
merkte dezelve als een gevolg 

der regeringloosheid. Naden 
treurigen dag van den IQ'AIH 
gustus (zie LODEWIJK XVI), 
legde hij alle openbaar ge* 
zag neder, leefde in afzon
dering tot op den 1 Septem-
tember 1793, op welken dag 
hij , als van aristocratie ver
dacht , in hechtenis genomen y 
en in het gesticht des Recol~ 
Iets te Versailles opgesloten 
werd ; .zes maanden daarna 
werd hij weder op vrije voe-, 
ten gesteld. In Junij 1794; 
op nieuw gevangen genomen, 
had hij het lev.en enkel aan 
den val van ROBESPIERRE te 
danken, die den 27 der vol
gende maand werd ten dood 
gebragt. LEBRUN werd ecĥ -
ter eerst drie maanden na 
deze gedenkwaardige. regtsr 
pleging uit zijne gevangenis 
ontslagen. Andermaal pre
sideerde hij het directorium 
van Seine en Oise, en, tot 
den raad der ouden benoemd, 
werd hij lid van verschillen
de commissiën van geldmid
delen; legde in haren naam 
verschillende verslagen over 
de nationale schatkist, over 
de munten , over de bloed
verwanten der uitgewekenen 
enz. af. Den 18 Brumaire 
zat hij voor in den raad der 
ouden, en het schijnt dat hij 
niet het minste deel had, 
aan de gebeurtenissen van 
dien dag. Intusschen hetzij 
dat BONAPARTE aan de ko-
ningsgezinde partij, een on-



'aa-samj 

288 & E & 

l '1 

derparid, zijner toekomstige 
gematigdheid wilde geren, 
hetzij dat hij op de buig
zaamheid en het schroomval
lige ran de inborst van LE
BRUN rekende, hij verkoos 
hem ten minste voor zijnen 
derden consul. In dien ver
heven post, liet 'LEBRUN de 
staatkunde aan zijne ambt-
gehooten over, om zich uit
sluitend met de geldmidde
len bezig houden, en het is 
aan hem, dat men de her
stelling der rekenkamer te 
danken heeft. In 1804 kei
zer geworden zijnde, benoem
de hem BONAPARTE , in het 
kort tijdverloop, tot aarts-
tresorier, hertog van Plai-
sance en prins des rijks, In 
•1805 werd hij naar Genua 
gezonden, om de nieuwe de
partementen \Q organiseren, 
verscheiden gemeenten van 
dat land sloegen aan het mui
ten. LEBRUN moest alstoen 
zijn karakter te buiten gaan, 
•en eene geestkracht aan den 
dag leggen, die, zonder een 
druppel bloeds te storten, 
een goed uitwerksel te weeg 
•bragt. Hij verbleef twee ja
ren in die departementen, 
met den titel van algemeen 
landvoogd, en het gelukte 
hem, zich van de Genuezen 
te doen beminnen. In 1809 
zat Mj voor in een' kiesraad 
van het dep.t der. RMne, 
en stichtte bij de akademie 
van Zyo» f ^^n jaarljjkschen 

prijs ter aanmoediging dei 
nijverheid. Nadat LODEWIJK 
NAPOIEON, koning vanüW-
land, de kroon had neder» 
gelegd, benoemde NAPOIEOK 
in 1811 LEBRUN, tot alge
meen landvoogd dier toen
maals met Frankrijk verec-
nigde gewesten» Hij bleef 
aldaar tot in 1813, tot aan 
den aantogt der verbondeno 
mogendheden tegen Bon-
PARTE» welke aanleiding g»* 
tot den opstand der steden 
Rotterdam , Jmtorfa»* 
*$ Gravenhagè enz. tegen de 
Franschen. XasBBi». kwam. 
la Parijs terug, en, ofscnoo» 
hij geenerlei deel nam aan 
de handeling van den senaat, 
die de vervallenverklanng W 
BONAPARTE uitsprak, onderr 
teekende hij echter de terug' 
roeping der .Boos*»* « 
1814 zat hij voor m »e 

kies -eo l leg ievanf tn j^ 
Oise. Bij de terugkomst 
NAPOLEON.werd hij tot gr— 

meester der, onfrerslteit
mj 

p a i r v a n ^ m » ^ ^ n ° r a J ' 
Nadat LODEWJJK XVIU \ 
1815.zijnen troon andenog 
beklommen had, sloot 'ö 
LEBRUN van het *au*JJ 
uit, doch herstelde hem "^ 
der in hetzelve in Wv' 
den ouderdom van..w J 
zatrhij voorindenpasopg^ 
rigtenraad der gevang 

se°n, sprak in d e n ^ S zeer belangrijke »«"•> ^ 
uit. LEBRUN IS m 

1824 
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^verleden.: hij was lid van 
het instituut (akademie van 
opschriften en Pransche aka
demie). De letterkundige 
werken, door welke hij de
ze onderscheiding heeft ver
diend, zijn: het verlost Je
ruzalem , uit het Italiaansch 
in hetPransch vertaald, Pa
rijs, 1774, 2 dl.n in 8.vo, 
(naamloos), dikwerf herdrukt, 
nieuwe uitgave, voorafgegaan 
door het leven van Tjssó, 
(doorSuARB-), Parijs, 1813', 
2dl.n,in 8.vo; de-Iliasvan 
MOMEJIITS, nieuwe [Pran
sche] vertaling, in onrijm*, ' 
Parijs, 1776, 2 dl.n m J2>o 
{naamloos); dezelfde bijna ge- .« 
heel.herzien, Parijs, 1809, 
ï d l n i n i2.mó; fa Odys- I 

1819, 2 dl.nin 1 2 . ^ 0 ( 0 ^ : 
J>os)4 De vertaalwijze, door 
USBRUÏT aangenomen, is vrij 
en dichterlijk: hij hecht zich 
«mder aan k l e t t e r dan aan 

13JTdeSs?h»Jvm;de-
ÏÏT.1S,/eenszms> zoo als ^ zulks i n d e v o l b t a a l 

jegt, eene woordelijke ver-

S 5 J?a?r ^ e e n komaan» denkbeeld S 0 I 

Je
p Vondere kenmerk'van 

f t ra a l t 0 0TT n k e l lJ k e w e r f t 
graait h I eQ Q 

SenvÏTl men de v e r * ' 
feer Z LEBRDïr> en> »an-
S u n d e z e ^ gelezen 

&tr ö e e n i s
T 

denkbeeld vormen van ' d e 
bijzondere genie van TASSG 
en HOMEBUS, 

f LEBUINÜS of Lurwiiïüs 
{Heilige), Priester en een der 
eerste Evangelieverkondigers 
in de Nederlanden, omtrent 
het midden der achtste"eeuV 
uit Engeland tot ons overgë-' 
komen, werd door GREGO-
RIÜS, overste der ütrechtsche 
kerk,-haar de provincie 0- ' 
ver-IJssel gezonden, alwaar' 
hij zich voornamelijk te'J?é-: 
•venter ophield, in welke' 
plaats* hij door den-H. MAR-
CHEUIUS , eenen' kweekeling/ 
van den H. "WHIEBRORDÜS , 
ondersteund, eenen zeer rijken 
oogst voor het Christendom 
won. De eerste voor hem. 
gestichte kapel was te HiüU 
pa, thans Wulge, in dé 
nabijheid van Deventer; later* 
werd te Deventer eene prach
tige kerk te zijner eere opge-
rigt; Daar de Heidehschë 
Saksers gewoon waren jaar
lijks aan de rivier de frezer; 
eenen algemeenen landdag te 
houden, zoo begaf LEBUINUS 
zich derwaarts, hield voor hen 
eene treffende Leerrede, hen, 
indien zij hunne hardnekkig
heid niet onder het juk Gods 
bogen, met de vreesselijkste 
straffen des Hemels bedrei
gende. Terwijl de heilige man 
dit met eenen geest van voor
zegging uitdonderde,.gaan de 
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. Saksers uit het aaasïbijgelegen 
• woud staken rukken, waar-
mede zij hem met geweld 
zochten te dooden, doch God 

r redde den Apostolischen ijve
raar op eene wonderdadige 
• wijze uit hunne handen; later 
achter koelden zij; hunneii 
.euvelaioed .aan de nieuw ge-
- bouwde kerk 'ieJPtevmtex ,die 
• zij geheel in de .aseh leg
de. Dan deze storm be-

-daard zijnde, liet LEBUINBS 
'de afgebrande kerk weder op
bouwen , en ging voort met 
>de .leer der zaligheid te vevr 
, kondigen,, lot dat hij na zijnen 
•dood, in dezelve begraven 
werd. Men wil,.dat de over-
Mjfselen van dezen Heilige, 
,met,die van' denlIvMARCHEl,-
JUUS of, MA^CELMNÜS eq den 
JJ, BADBODDS 14.e (Bisschop 
jsran Utrecht..,: die steeds in 
•de hoofdkerk *an JOeiienter 
.hebben gerust, doch welker 
.zilveren kassen" op den 18 Ju-
lij 1678 -door de bezetting tot 
buit werden gemaakt., thans 
nog in de Catholyke of Broere-
kerk te Deventer.^ .zouden 
bewaard worden, t 

, LECAT. — Zie CAI; ( J ,E) . 

* I.KCCH1 (JOA-NNES ANÏO-
Nltrs), een Jesuit en beroem
de wiskunstenaar, te Milane, 
den 17 November 1;702 ge
boren, was hoogleeraar der 
schoone letteren en welspre
kendheid aan de univèrsitei-

L E C . 

ten van Pavia'm Milane, 
alwaar hij vervolgens eenen 
leerstoel voor de wiskunde 
bekleedde. De keizerin MA* 
RIA THEKESIA benoejnde hem 

i n 1759 tot hpf-mathemati-
cus; hij verkreeg denzelfden 
post van paus CIEMEKSXHI» 

..die hem met het opzigt der drie 
legatien, Bologna, Femre 
.en Mavenm belastte. Nadat 
tdeze geleerde en vrome re
ligieus de vernietiging fflwj 
oSe had overleefd, overieed 

hij den 2i Augustus 1/1J 
Oideil zijne talrijke werken-
noemt men yooïal: 1. ;*' 
aria., lucis,.optkaw* F T 
spectivam, catoptricam^i 

£ne, 1 7 3 9 ; - % - * " * £ 
w etc. of fTaarsfu^ 
-tegenyde, pscki^t^ 
hetprobabilim^^^ 

silden, Ï744 , .*»*•„ , ƒ. 

decotö' .saactNewt0iis,stvet ^ 
positiom, et retoM?" 
rithmetica,, PeWef'fatie. 
mentdriis illustraUt g £ }n 
ta, ibid, 1752, 3«' . 
8.vo _ '4 .° JElemef^ 
meiricce theoncoo « ï^ •„ 

ibid, 1753, \ flV 

nomefrice, theonco-f .̂  ^ 
planai ét jipAenca!' £l> 

1756,, 2 dL* in 8.' *& 
Êe sectionifots contWt ^ 
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kunde, in dèrzelver grond
beginselen onderzocht, en', 
mei betrekking tot de vlie
tende wateren, in dérzelver 
regelen hersteld, Milane, 
1765, in 4.*o __ 8.° Tral-
tato etc, of Ferliandéling 
óver de bevaarbare kanalen. 
ibid, 1779, in 4f*> 

• X E C H E ^ . ) , in 1764 over
leden , lid der academie van 
wetenschappen te Stokholm, 
hoogleeraar in de natuurlijke 
historie XéAho, is de schrij-
ter geweest van een wérk, 
©P last van den koning van 
Zweden ondernomen, en dat 
Kort na den dood des s'chrii-
Vers is in het licht verschel 
? f > 5 V v e l onder dezen ti
telt Onderrigting over het 
nankweeken van wilde boö-
men en struiken, enz. Het-

S^%en,dieÖSl 
öerwerp geschreven hebben. 

« ' w armoede. In het be-

^ ! S ° n a l e , ^ d e s v a n i V - e -

kunst T n d e scherm-
*u n s t» hem onder de mili-
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staande legers geplaatst ' ï a n 
rang tot rang &m h{Z 
tot dien van brigade-, e £ 
eindehjk tot dien van divisie-
generaal. LECHEW.E bezat <*ee 
ne andere begaafdheid, °dan 
de vermetelheid van eenen 
gelukzoeker, die alle gevaren 
trotseert, om fortuin tema
ken. De minister ÈOÜCHOI-
XE, die hem beschermde, 
bet hem, ondanks zijne all 
gemeen erkende onkunde 
tot opper:veldheer yan het 
Vendeesche leger benoemen. 

i J ï - ^ U e een%evoordee-
len bij Mortagne en te Chat-
lot, op boeren zonder offi
cieren en zonder krijgstucht • 
maar toen hij kort" daarna 
met geoefende legerhoofden 
te doen had, werd hij te 
Laval geslagen, alwaar hij 
meer dan 10,000 man ver
loor. Om zich over deze 
nederlaag te wreken, liet de 
conventie LECHEIXE in hech
tenis nemen j ' hij werd naar 
Nantes gevoerd en gevangen 
gezet, alwaar hij van ver
driet, of zoo als men zulks 
in den tijd beweerde, ten 
gevolgen "van ibgezwolgeri Tér
gif, overleed. 

T 2 

LECKOTSKA. — Zie MARU 
IECKZINSEA. 
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&sciranfSKi- — Zie STA-
KI^AÜS LECKZINSKI, 

LECIAIR (JOAMÉS MARIA) , 
te lyon in 1697 geboren, 
;was;|e zoon van eenen toon
kunstenaar , verkreeg den post 
•y»n symphonist van LODE-
WIJK X1Y, die hem met zijne 
goedheid vereerde- Ha eene 
reis door JBhlland* vestigde 
hij zich te Parijs, alwaar 
de hertog yan/Grammaat, 
wiens leermeester hij was ge
weest ., hem eene jaarwedde 
gaf. LECIAIR genoot in trede 

vzynen roemen de achtingder 
•Weidenkenden, toen hij in 
den nacht van den 22 op den 

$ 3 . October 1764 vermoord 
werd. Iï|i verbeterde het 
eerst de kuast van het viool
spelen , verminderde de moei-
jfilijkhpdén van hetzelve , stel-
4é: er :de schoonheden van 
in het licht r en was de schep
per .dier schitferende uitvoe
ring,. welke de JFransche or
kesten onderscheidt; Zijne 
werken zijn %• 1.° Vier boeken 
met Sonaten; waarvan het 
eerste in 1720, in het licht 
verscheen; 2.°. twee boeken 
met duo's; 3.° twee met 
trio's; — 4.° twee diver
tissementen jm&ev den titel 
van; Récr.èations ;~&°~~"3ë 
opera van Scytta en <?/aw-
CMS , waarin mèn stukken ee-
»er fcarnjonie yan den eersten 
rang aantreft. 

LËCIERC, — Zie Otisite 
(WS), LESSEVIM.E, JOZEF VA» 
PARIJS. 

* LECLERC D'OSTKT (KAREI 
EMMANoëi,)', een .Franscli 
veldheer 5 die vooral door 
zijnen togt naar het eiland 
St. Domingo is beroemd ge
worden, werd te Pontoise, 
in November 1772geboren;' 
zijn vader was een handelaar; 
Reeds vroeg in dienst getre-* 
den, onderscheidde^ zich IK 

. 1792, door eenige treden 
vandapperheid,envooraldoor 
zijne • revolutionnaire geest"? 
drift. In 1793 adjudant-gene-
mal zijnde, verbond h»«* • 
zeer vertrouwelijk met Bon-
PARXE, in het beleg van io£ 
lm. Toen deze stad doof 
de Franschen herpverdjai, 

werd hij tot brigade-ge^ 
benoemd , en naar heileger 

des Mijns gezonden. . Jwu* 
October 1794, werd hij ^ 
lkivan de commissie des» 
stuurs, naar het Zuidw£, 
zonden, en tot bevelheb ei 

van Marseillebenoemd,i 
de generaal B R O T E , ^ " : 
haven bezet hield, ^ai ^ . . 
rijs werd teruggeroepen,^ 
jergezeldeBoNAi'ABïE1»^ 
lië, en onderscheid je , 
aldaar in de . t e m * g j 
veldslagen, die er ge _ 
werden, o n d e r - i j ^ 
Mmcio, en te M" o(a 
Naar JSardeauxSponden,, 

het opperbevel over W 
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'servatic-leger der GirondeXe 
.voeren, werd hij , na dit 
'leger' zamengesteld en geor
ganiseerd te hebben, belast, 
om datgene aan te voeren, 
hetwelk * door Spanje trok > 
om Portugal te gaan onder
werpen. Hij dwong den prins 
van Brazilië, om te Bada-
jos, een vernederend verdrag 
te onderteekenen, krachtens 
hetwelke Portugal aan B O 
NAPARTE , twintig miiïioenen 
betaalde. Déze bepaling, wel
ke geheim Weef,, verrijkte 
LVCIEN BONAPARTE en L E -
OUERC. In November 1801 
Verkreeg LECEERC het bevel 
•over den togt Haar St. l>o-
tningo. Na langdurige en bloe
dige gevechten, en netelige 
onderhandelingen met de hoof
den van den opstand, gelukte 
net hem een groot gedeelte 
derzelve te ontwapenen, toen 
eene wreede aanstekelijke 
ziekte • hem noodzaakte om 
de wijk te nemen naar het 
Schildpadden - eiland, a l -
J j a a r h g den 3 November 
1802 aan de ziekte bezweek, 
'die reeds een . aantal Fran-
schen had weggemaaid. 2 i j n 
«JK m Murvpa teruggebragt, 
. l s °P zijn landgoed Moll 
gotert, bij Soissons begra-
.^n. De generaal LECLERC 
T n t l n 1801

JmetPATii.HE 
^APARTE,gehuwd, diela-

Tln„me* d e ï l P " n s
 CAMILIUS 

•SE is m den echt ge-
t 

BoRGHÈi 

• treden. [LECIERC had twee 
broeders, ouder dan h i j ; 'JLo-
DEWIJK den oudste, was con
sulair agent , lid van het wet
gevend l igchaam, en* prefekt 
van het Ü/aas-dep.t Hij over
leed in 182*1. De jonge re ,Lö -
DEWIJK NICOIAAS , onder
scheidde zich in de loopbaan 
der wapens. Hij overleed den 
16 Mei 1 8 2 0 , na dóór zij
ne diensten, de rangen van 
veldmaarschalk, commandeur 
Van het legioen van e e r , ert 
ridder van den H . LODEWIJK, 
verworven te hebben.] 

• ' " * LECOAT of L E C O U T ( Y T E S 
MARIA GABRiëL P E T R U S ) , 
vrijheer .van Baint-Haouen , 
schout-bij-nacht, en r idder 
van dei»- H . "LODEWIJK , in 
1 7 5 7 , uit eene aanzienlijke 
familie van Bretagne /gebo
ren , trad reeds vroegtijdig 
in zeedienst, eninaa*kte ver
scheiden togton in de A m e -
rikaansche ett ïrtdische zeeën», 
Weldra tot scheeps-vaandrig 
benoemd , klom hij van rang 
tot rang o p , tot dien van 
schout-bij-nacht derzeemagt , 
dien hij in 1796 verkreeg. 
Onder het schrikbewind, even 
gelijk als zoo vele anderen , 
in de gevangenis der abdij 
oeworpen, gaf de 9 Ther-
midor hem de vrijheid terug. 
In 1800 was hij chef van 
den staf van den admiraal 
LAXOUCHE. Met gewigtige 

3 

f :'m 

m 

•I 
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zendingen belast, kweet hij 
zich van dezelve op eene ge-
lakkïge en bekwame wijze , 
en verdiende, om verkozen te 
worden, tot de aanvoering 
van de groote onderneming 
tegen Engeland ontworpen, 
Onder de gewigtïge diensten, 
welke hij toenmaals bewees, 
noemt men de schitterende en 
stoute krijgsbewegingen door 
welke het hem gelukte , om 
de smaldeelen van Duinker
ken en Calais, met de in de 
haveij van Boulogne gecombi
neerde zeemagtte vereenigen, 
en het zeegevecht, waardoor 
hij de Engelschen, ofschoon 
verre overwegende in getal, 
tot den aftogt noodzaakte. In 
het volgende jaar onderscheid
de zich EECOAT op nieuw 
door zijne onverschrokkenheid 
tegen de Engelschen, die 
branders tegen de vloot af
zonden: hij randde dezelve 
iian, overrompelde en dwong 
hen andermaal om den af
togt te kiezen. In 1814 werd 
aan LECOAX de eervolle last 
opgedragen, om LODEWIJK 
XVIII te ffartw,elf te gaan 
afhalen. Deze omstandigheid 
was gelukkig voor dien dap
peren zeeman, die van de 
koninklijke familie de bewij
zen der grootste achting en 
bescherming ontving. Ge
trouw, aan den door hem 
afgelegden eed, diende hij 
op geenerlei wijze het bestuur 
«er honderd dagen. Naar 

een landgoed in Normanëj'è 
geweken , wachtte hij aldaar 
de tweede restauratie af: Lo-
DEWIJK XYIII benoemde hem 
tot schout - hij - nacht, zee-
prefekt, en majoor-generaal 
in de haven van Jiïrest. h 
1817 met behoud eener jaar
wedde ontslagen, overleed hij 
den 7 November 1826 te Ca-
lais, over welke havenstad 
hij gedurende verscheiden ja
ren het bevel had gevoerd. 
LECOAT is voornamelijk be
kend als uitvinder van een 
nieuw stelsel vmtelegrapW* 
Men kan zeggen, dat hij zich 
gedurende zijn geheele leven 
met dit onderwerp bezig hied, 
en zyne uitvinding werd-m 
den beginriegoedgekeurd door 
eene commissie te dien ein
de door het instituut benoemcU 
maar dezelve vond in FranR-
ny/tweinigbijval.Zijnfmi'tf 
betrekkingen beletten hemge-
durende eenigen tijd,oniziJ» 
ontwerp door te zetten; mm 
toen hij buiten dienst *«« 
gesteld hield hij zich ernsu 
ger met hetzelve bezig, en 
verscheiden proefnemingen' 
zoo te Parijs als te M& 
gedaan, werd hem, i n 

de last opgedragen > om e 

telegraphische b«g a d e
e

t eL. 
men°, L , tijdens d e n S g 
schen reldtogt, mhet W 
T,nv A„„ l,»rtnit«mi ANS0U van den hertog van 

toen-ME werd geplaatst, en 
maals aan het leger gewig^ 
diensten bewees. Zijne 
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grafhen dienen zoo wel des 
nachts als bij dag. LBCOAT was 
bijzonder met zijn stelsel inge
nomen, wijl hij er de middelen 
in hoopte te vinden^ om de 
schipbreuken te verminderen. 
Op uitnoodiging der capitalis-
tcn stond hij , zegt men, op 
het punt, om naar [Engeland 
over te steken, teneinde zijn 
groot en nuttig ontwerp , van 
algemeene telegraphie te land 
en ter zee, bij dag en bij 
nacht, ten uitvoer te bren
gen, toen'hij stierf De te
legraaf, door hem uitgevon
den , is de eerste, waarvan 
men zich des nachts bediend 
heeft, en het gebruik van 
denzelven is zoo spaarzaam , 
dat elk .zijner lantaarns niet 
meer dan voor twee'en een 
halve cents olie per uur ver
teert. Dezelve,is buitenge
meen eenvoudig,, en een van 
deszelfs voornaamste-voordee-
len is den Zeevaarders gedu
rende den nacht y het juiste 
punt bekend te maken „waar 
zij zich bevinden. 

LECOQ. — Zie, Co© (wsV 
en NANQUIER. 

LECOUI, — Zie LKCOAT. 

* LECOZ (CLAÜDIÜS) ^aarts
bisschop van Besan$on, werd 
*» 1740, iePlounevez-Por-
%(*l> in het diocees van 
yuimpe,- geboren en was 

hoogleeraar in het cóllegie 
dier stad, van hetwelkehij-
later principaal werd. Bij 
het uitbarsten der Fransclie 
omwenteling, omhelsde hij de 
grondbeginselen derzelve, en 
toonde een vurig patriot te 
zijn. Deze ijver voor de nieu
we orde van zaken werd be
loond , tijdens de verkiezingen 
voor de 'bisschoppelijke ze
tels, door de burgerlij ke con
stitutie, der geestelijkheid op*-
gerigt. LECOZ werd tot eon-
stitutionnele bisschop van Ile 
en Vilaime benoemd, en in 
die hoedanigheid, den 10 A-
pril 179*1 gewijd. Door zij
ne verkleefdheid aan "dé re -
volutionnaire zaak viel hem 
eene andere onderscheiding 
ten deel. Na het sluiten der 
constituerende , vergadering-
verkoos zijn departement her» 
tot |id der wetgevende ver
gadering, en hij. kwam zit
ting nemen in dezelve. Op 
den 5 Febrüarij 1792, vraag
de hij de vernietiging der as-
sociatien, van -wereldlijke 
geestelijkeni„ die, zeide hij , 
van al de seminarïén ,de 
broeinesten van kerkelijke 
aristocraten hebben gemaakt; 
maar terwijl hij, zeker zeer ten 
onregte, de wereldlijke con-
ore^atiën aanrandde, wijd
de 'hij in den lof uit van de 
onderwijzende orde-congre-
„atiën, voornamelijk van die 

i tier doctrinarissen. In de 

1 d 
'm 

,i «'T 
< r V . 

mi 
1 
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zitting van den 19 October 
1791 , verdedigde hij den on
gehuwden staat der pries
ters , en toen, in die van den 
14 November deszelfdenjaars, 
IsifARD op eene hevige wijze 
tegen de onbeëedigdé pries-
ters^uitvoer, verhief LECQZ , 
ofschoon beëedigd, zijne stem 
tegen hem, en noemde zijne 
rede, de codex van het atlieïs-
* w . .•Hij keurde eindelijk 
openlijk het gedrag van een 
zijner suffraganen af, die aan 
fenen priester de huwelijks-
mzegemng had doen geven, 
ünder het schrikbewind werd 
hlJ gevangengezet. In 1795 
vatte hg zijne bisschoppelijke 
bedieningen weder op, en 
keurde de beide rondgaande 
W e n der vèreenigde bis
h o p p e n p e d . ffij'was fij 
het eoncihe tegenwoordig dat 

de hoofdkerk van Parijs^ 
o p e n d . w e r d , e n p r e s i f d e 

Ï£2% t de 2e consti^ 
tionnelekerkvergadering, den 
?9 Juny 1801 geopend, en 
J»t welke hij .andernfaal Voor-
zat, verzette hij zich teo-en 
«enen Fransokmsakra^eZ 

JJO toonde dezelfde tegenkan-
«nS tegen een voorstel van 
» * * W S , bisschop van % 
^ « e , t strekkende om der 
S r ^ l e - ' e e n b o o r d e 
de s J ? ^ e w t ' t o v e r o o ^ e e l -

er in dat zelfde jaar met den 
Paus een concordaat gesloten, 
en zulks in 1802 publiek ge
maakt was, vraagde .LKCOZ 
om zijn ontslag, en werd tot 
het aartsbisdom Besangon be
noemd. Bij het veranderen 
van bisschoppelijken zetel, 
veranderde "hij geenszins van 
gevoelen; hij liet .de herroe-
pingen-niet doen, welke men 
op andereplaatsen van de con* 
stitutionnele priesters vorder
de ; en niet alleen dat LKCOZ 
zelf geene herroeping deed, 
beroemde hij zich integendeel 
dezelve niet gedaan te heb
ben. Hij bestuurde zij» di
ocees volgens zijne oudegrond-
beginselen. In een geschrift 
ging hij zelfs zoo ver, dat Jnj 
de burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid verdedigde, en 
diegene prees, welke zich aan 
dezelve onderworpen hadden. 
Toen echter de Paus in 1804 
te Parijs was, begaf hij zich, 
even als de overige constitu-
tionnelen tot den heiligeö va
der, en onderteekendei ieal 

men, eene akte van aanM" 
ming en onderwerping «KM» 
de uitspraken van den M* 
ligen Stoel, en van de W' 
tholijke , Jpostolyhe m 

üoomscheKerk, overdeker' 
kelijke aangelegenheden ««» 
Frankrijk. Men voegt er *«» 
bij , dat in een bijzonder ge
sprek met den Opperpf^ 
hij zijne vorige handelwijs 
met de tranen deropregtneIU 
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betreurde. LEfcoz zag de res
tauratie geenszins met- het 
vermaak , dat 'dezelve'aan al
le goede Franscheh moest 
verschaffen ; en het verbod, 
dat hij ontving, om vooreen 
der_ Franschen prinsen te ver
schijnen , die door Besangon 
trok, heeft dit vermoeden ge
loof bijgezet. Hij overleed den 
» Mei' 1815, te Fülevieux, 
m het Jura-dep.t Men heeft 
van hem: l.o Jccord etc. 
{Overeenstemming van de 
ware grondbeginselen der 
Kerk, der üedeleer en der 
rede, met burgerlijke con
stitutie der geestelijkheid), 
1791, in; ï2.mo Sommigen , 
noemen hem als schrijver van' 
dit werk, ofschoon de Bic-
honnaire des tfnonymes•. 2* 
d l . ,b l z 462, hetzelve aan 
denheer LEBREXON toeschrijft. 
~ - 2 o Lettre etc. {fferder-
hjkc brzef) 1797. De schrii-
verv a a r t d e h z e l v e n J 

«ibetamehjke en beleedi-en-

en heschuldigt hem, eenen 
godsd^nstoorlog te hêbbente 

tenen Reglementen voor zijn 

toJ?'™'- 4.o Jvertisse-

Z2Tng °Ver d™ teg™-l^dzgen staat der dtho-

wrvahons etc. (PFaarne-

T 5 

dierenriemen), 1802. — 6.°" 
Défense etc, (.Verdediging 
der Christelijke openbaring, 
en bewijzen der godheidvan 
J. C., tegen de Ferkande-

V ling ten gunste van God, 
' door BELILLE DÉ SJLEÈ) , 

in 8.vo -~ 7.b Instructión 
etc. {Herderlijke on^derrig-* 
ting) van den-20 December 
1813, over de vaderlandslief
de, enz. —. 8.°-Verscheiden 
Mandementen, waarin- het 
hoofd van het toenmalige be
stuur boven'maté-verheien 
wordt... — 9.Q Verschillende 
Brieven, betrekkelijk- eénont-
werp van vereeniging der 
Protestanten met de Room-
s-che Kerk; eihdelijk andere 
Gelegenheidsgéschri/tek enz, 

LECXIÜS of LECX(JACOBÜS), 
een regtsgeleerde, was vier 
malen Syndicus van Geneve, 
en stond in zijne kleine Re
publiek grooteiijks in aanzien. 
[Hij was de kweekeling -van 
den beroemden CWAS. Zijne 
landgenooten zonden hem naar 
de koningin EMZABETH, om 
hare bescherming te gunste 
der Protestanten interoepen. 
Hij verkreeg ook van den 
prins van Oranje', 14,000 
livres, tot herstelling der aka-
demie van Geneve. Hij wekte 
den moed der inwoners op , 
tijdens den oorlog met den 
hertog van Savooi/e, die met 
e e n aanmerkelijk verlies der 
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zijnen werd teruggedreven»] 
Men heeft van hem 1.° Eene 
uitgave der Poetos grceci. ve-
teres heroiqi, Geneve, 1606j 
in fol. — 2.o Gedichten, in 
het Latijn , 1609, in 8.vo — 
3.o Verhandelingen, in de
zelfde taal, 1615 , in 8.vo De 
Treursjpeldichters, zijn in 
1614, in fol., in het licht 
yerschenen, LECXIÜS overleed 
in 1611, in den ouderdom 
van 53 jaren. [Zijne regts-
geleerde werken komen voor 
in het l .e dl. van het The
saurus 'juris romani, Ley-
den, 1725.] 

LEDESMA (PETRUS) , een Do-
minikaner te Salamanka ge
boren , overleed in 1616, on
derwees te Segovia, te Avila 
en te Salamanka, Men heeft 
van hem eene Verhandeling 
over hel huwelijk, een Kort 
hegrif over de Sacramenten, 
en verscheiden andere wer
ken. —- Men moet hem niet 
verwarren met DIEGO DE LE
DESMA , een Spaansch Jesuit, 
te Cuellar geboren, die de 
achting van Paus GREGORIDS 
XIII verwierf, en-te Rome 
in 1575 overleed ; men heeft 
van hem verscheidene ge
schriften. —. Er zijn nog twee 
andere Dominikanen van dien 
naam geweest, beide scho
lastieke godgeleerden, de eer
ste BARTHOIOMEDS, te Nie-
***» bij Salamanka geboren, 
overleed als bisschop van Ox-

h E D. 

aca, in 1604; de tweede 
MARXÏNÜS, eindigde zijne da
gen, in 1584: beide lieten 
werken na. 

XEDESMA (AWONSÜS), te 
Sevogia geboren, door de 
Spanjaards, de Goddelijk 
Dichter genaamd, is echter 
weinig bij de vreemdelingen 
bekend. Hij overleed in 1623, 

in den ouderdom van 71 ja
ren. Men heeft van hem 
verschillende Gedichten over 
gewijde en ongewijde onder
werpen. Dezelve '4»l™Zr 
vol en edel; maar de dichter 
heeft zich al te zeer aan zijne 
verbeeldingskracht overgege
ven , en den smaak wet S^ 
noegzaam geraadpleegd.' 
het overige werd "eI" 
naam w Goddelijke**** 

handeling van ***$£ 
uit d e f i . Schrift toelegt 

LAAs),eenbouwkunstenaar: 

in 1736 te Dormans in fc* 
pagnegeboren, ^ ° % ^ 
eerste beginselen der J> 
kunst, onder het « j k _ 

schen smaak i ^ f S 
vormde hij zijnen smaak>e r 

eene diepzinnige studie «j n 

kunst bij de ouden, etim 
zich bekend te maken 
verscheiden werken, 
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hij voor rijke partikulieren 
vervaardigde. De stad Be-
sangon vertrouwde'hem de 
uitvoering van haren schouw
burg toe, en nadat het alge-
meene pachtbestuur van den 
minister van financiën de ver
gunning had bekomen, Pa-
rijs met muren te omgeven, 
belastte het LEDOUX met de 
oprigting der Barrièren. Het 
plan, dat hij er van vervaar
digde , was heerlijk ; maar 
hij zag zich genoodzaakt, 
hetzelve te beperken, uit 
hoofde van de buitengewone 
onkosten, die met de uitvoe
ring zouden gepaard zijn ge
gaan, Intusschen zal men 
altijd als schoone gedenk
stukken beschouwen,de bar
rières, van la Fillette, der 
Uiamps-Mlysées, van Mon* 
™«ux, Italië, CAaronne, 
en vooral de zegezuilen van 
üe Barrière des troons. Na 
fjuys met al deze gebouwen 
te hebben verrijkt, wijdde 
JU een groot gedeelte zijner 
[ortum toe, om door de beste 
kunstenaars, de verzameling 
ajner werken en ontwerpen, 
onder den titel van Archi
tecture etc, (Bouwkundevan 
*•" •ir. ZSDOÜX) te doen 
graveren. Dit w e r k m o e s t 

»" Wdeelen bestaan; slechts 
J f eerste is in h e t licht 
^schenen en voert ten ti-
«": i Architecture etc. (Be 
bouwkunde, met betrekking 
m «e kunst, de »eden eu 

de wetgeving beschouwd) t 
Parijs, 1804 , infol, met 125 
platen versierd. De, uitvoe
ring van dit werk is prach
tig ; maar de tekst, geheel 
door LEDOUX ontworpen, is 
zoo overdreven hoogdravend, 
dat dezelve soms onbegrijpe
lijk wordt. Onkreukbaar aan 
de familie der BOURBONS en. 
aan de monarchie verbonden, 
ondervond hij in 1793 eene 
langdurige en eervolle gevan
genschap, en verdiende, zoo. 
door zijne gevoelens , als door 
zijne werkzaamheden, de hul
de, welke hem DELILM in 
zijn Dichtstuk VImagination 
heeft toegebragt. LEDOÜX O-
verleed te Parijs den 20 No
vember 1806. Zijn voornaam
ste stukken zijn door den Heer 
LANDON in de Jaarboeken 
van het Museum gegraveerd. 

IJEDRAN (HENDRIK FRAX-
cisdcs), een beroemde heel
meester, vooral inhetsteen-
snijden, te Parys, den 17 
October 1770 in den ou
derdom van 85 jaren over
leden , schitterde evenzeer 
door de bekwaamheid zijner 
hand, als door de uitgebreid
heid zijner kunde. Men 
heeft van hem : 1.° Paral-
léle etc. (Fergelijking der 
verschillende wij%en, om de 
blaas van den steen te ontlas
ten), Parijs, 1730 en 1740, 
in 8.v 0 , met platen, in het 
Hoogd, en in het Engelsen 
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' vertaald. Hij heeft in 1756 
• een vervolg óp -dit werk ge

leverd. ~ 2.o Observdtions 
etc. [Heelkundige waarne-1 

mingen), Parijs, I731 : , 2 
dl.», in 12.»°, en 1751, 
zelfde formaat. — 3 . ° Trai
te etc. (leerhandeling over 
de heelkundige bewerkin
gen), Parijs,1731 en 1742; 
in é.vo, Zonden, 1749, in 
8.Vo, met aanteekeningen en 
bijvoegselen van CHESELDEN. 
— ir

Q Reflexions. etc. (Prak
tische bedenkingen over de 
verwondingen door schiet-
geweren toegebragt), Pa
rijs , 1737, 1740, 1759; 
in 12.BM»} in het Hoogd. ver
taald. — 5.° Consultdtions 
etc. {Raadplegingen over de 
meeste der ziekten, die tot 
het gebied der heelkunde be-
Aooren), Parijs, 1765, in 
8.vo — 6.o Traite etc. (eco
nomische verhandeling over 
de ontleedkunde des men-* 
schelijken ligchaams) ,1768, 
een werk, 'minder op prijs 
gesteld, dan de overige voort
brengselen van dien bekwa
men man, die niet alleen de 
goedkeuring der Franschen, 
maar ook der vreemdelingen 
hebben verworven: de mees
te dérzelve zijn in het Hoog-
duitsch en in het Engelsen 
vertaald. — Zijn vader HEN
DRIK LEDEAN was een der 
grootste operateurs zijner 
eeuw; hij verwierf vooral 
dezen roem in het leger,en i 

aan het hof, en overleed in 
1720, . [Hij Was chirugijn-
rhajóor van het gesticht 'la 
Charité, lid der koninklij
ke akademie, en der ko
ninklijke maatschappij van 
Londen], 

LEDKOTT (PETRUS Ï-AMBKH-
xus)y te Roei, in de Bel
gische provincie Luik,^ 
boren, een Augustijner-reli
gieus, doctor te •/«»»> 
onderwees met veel roem de 
godgeleerdheid aan de uni
versiteit dier stad. W°' 
CENïlirs XI,' van zijne ver
dienste onderrigt, liet Ham 
naar Rome komen, enbenoem-
de hem tot prefekt van iet 
collegie der propa^' 
De PaussenAtEXAroBnyi11» 

lïWOCENIIUS XII f Cif: 
MENS XI droegen h«n*« 
minder achting toe. W?^ 
CENXIÜS benoemde hem 
het bisdom in fArtl^\l 
Porphyr*. N.WÏfljf. 
ge onaangenaamheid M°». 
L d bij gelegenheid der 2 

van pater £UESNEI, f 
ke hij tot vmsidtatfl 
benoemd, b e g a f h j ^ 
Luik, in hoedamgheid ^ 

cees. Hij overleef 
den 6 Mei 1721, » *J 
ouderdom van 81 Jal„e?' 1 . 
heeft van hem 4 Pf'^ 
tions etc. (rrhaffh, 
over het volmmM « 
onvolmaakt berouw) >*v 
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1707, en -Mimchen , 1708; 

4 L E D R U (ï'fiCOI.AAAS PHI-
IIPPUS) , meer bekend on
der den naam van Cotnus, 
een natuurkundige, te Pa
rij's , in 1731 geboren. Hij 
wijdde zich in den beginne 
toe aan de proefondervinde
lijke natuurkunde en reisde 
in 1751 door de fransché 
gewesten en door vreenïde 
landen alwaar-hij zich d W 
zijnen natuur- en wiskundig 
ge verlustigingen grooten roem 
verwierf. IIjj beoefende zeejf 
zorgvuldig Jiet menselielijke, 
Ügchaam en de zamenstelling 
van hetzelve, en verwierf in 
dat. gedeelte zeer diepe kun-j 
digheden. Te Parijs terug? 
gekeerd, werd hij i n hoeda
nigheid von physicus door 
LODEWIJK XV bij den her-, 
tog van Bourgwdië geplaatst
en tot hoogleeraar der wis. 
kunde bg de kinderen van 
Uranknjk benoemd. In 1766 
te Zonden ^h&e^ liet hij 
door N A M , ylakke,en top' 
puntige.kompassen, en ver
scheiden andere natuurkun
dige .werktuigen vervaardi
gen. Het was LEDMI, die 
üel model leverde tot de nei-
gmgsnaald, waarvan kapitein 
I'HIHPS zich bediende opzij. 
" e wis naar de noordpool. 
U<n zijne werkzaamheden aan 
te moedigen, verleende Lo-
MWIJK XV hem een brevet 
™»» volgens de wijze van 

KNIGHT en de Engelschen, 
het ijzer in staal te veranderen, 
en stond hem toe, de verT 
zameling van "zeekaarten, en 
portefeuilles, welke de maoT 
netische waarnemingen be
vatten , na te .zien, om er 
voor .zijne ontwerpen nuttige 
uittrekselen van te maken.i 
Deze verzameling van uittrek* 
sëlen was buitengemeen groot» 
LEPRÜ maakte van dezelve, 
gebruik, om, volgens epn 
ander stelsel, dan dat van 
HAIAET , Zeekaarten te yeiv 
vaardigen, waarvan hij , in 
tegenwoordigheid van |iOJ?E* 
WIJK XVI, op den 22 Me| 
1785., geschreven^ exempla-? 
ren aan LAP^E,OÜSE ter hand 
stelde, wiens reize het stelsels 
van den, werkzamen /physfc 
cus, .grootendeels bekrachtigd 
heeft,: In 17.72 was hij.he-n 
gönnen de iiit^erkselen der 
spiegelkqnde of zinsbegooche-
ling aantetoonen, op welker 
volnïaking hij zich later toe
legde,. Keizer JOZEF. II was 
in 1777 bij twee zijner bij
zondere zittingen tegenwoon 
•Aio. De electriciteit was toen-, 
maals zeer in zwang. De 
geneeskunde had zich van de
zelve meester willen maken, 
en om er de uitwerkselen van 
aantetoonen, paste Lmm de-j 
zelve toe op de zenuwaan-t -
doeningen, voornamelijk op 
de vallende ziekte en op de 
beroerte. ïn 1782,benoem
de de geneeskunde faculteit 
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eene commissie van zeven le
den om zijne behandelingen 
te onderzoeken. Het verslag 
oerzelvé was zeer voordeelig, 
en LKDRIT verkreeg voor zich 
zelven en zijne beide zonen 
den titel van natuurkundige 
des konings. Dit verslag 
werd in het zelfde jaar in 
8.vo gedrukt, en-was voor
afgegaan door een beknppt 
overzigt van het stelsel des 
schrijvers. Gedurende de 
Fransche omwenteling deelde 
IEDRU in de knevelarijen, 
welke hij onder den dubbe
len titel van regtschapen 
man, en geleerde verdiende, 
en werd onder het revolu-
t l 0 n n a i J ; bestuur in arrest ge
steld. Na zijne gevangenschap 
hegaf hij zich naar Fonte-
nay-mx-Jloses, alwaar hij 
*ich op de kruidfcunde toe' 
l e g d e ; j j overleed te Parijs 
den 6 October 1807. 

* t o T A B » (JoANNEs)een 
Amenkaansche reiziger, voor 
den onverschrokkensten wan* 
öelaar gekend, die ooit be
staan heeft, werd reeds in 
«jne iindschheid door het 
verlangen gekweld, om de on
bekende landen te bezoeken, 
en bragt verscheiden jaren 
onder de wildelndianendoor, 
jm hunne gebruiken en ze-
«ea te beoefenen. Na al» 

"„u ,"P«em CooKdewerpM 

hij om het geheele Noorde-
lijke-JSüropa te voet door te 
trekken, en de Behing" 
straat over te steken, ten 
einde de Engelsche volkplan
tingen in de ffudsons-bmi 
te bereiken. Hij voerde de
zen onmetelijken togt alleen 
en ongewapend uit. Hjfwerd 
vervolgens belast met het doen 
van ontdekkingsreizen in A-

frika, maar kwam den 17 
Januarij 1789 te Cairo om 
het leven. Men heeft de 
door hem verzamelde berig-
ten in het licht gegeven in 

II de Memorien der maatschap-
Ipij ter aanmoediging van d6 

ontdekkingen in de binnen
landen van Afrika, lenden, 
1790, in 4,0 in 1810, m 
2 dl.» in 8.v0 herdrukt. — 
Men moet hem niet rerwar-

ren met THOMAS LKDTABD, 
schrijver; van een Imnyan 
MARBOROVGH, i» ^ a 2" 
gelsch, Lwidèn, 175*» * 
3l.n in 8.ro, en van eene 
'Geschiedenis van de M^ 
sche scheepvaart, lo*m> 
2 dl.» in fol. 

-'•* LEE (NiXHANiët)» een 

Engelsche tocmeeldicM<*-w 
17.« eeuw, eerst in desch»! 
van West-Munster, f da? 
nainhetDrieëenheidscoue-

gievan Cantiridgem*0™' 
neeft zestien &ukkm»f* 
ten, met bijval op Jtft* 
gelsche tooneel uitgew ^ 
De onderwerpen z«jn niet 
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tijd wel'gekozen, noch de 
ontwikkelingen wel geleid; 
maar er komen schoone dicht
regels in voor. Hij overleed 
in 1691 of 1692, in eenen 
•staat van krankzinnigheid. 
ADDISSON heeft hem lof toe-
gezwaaid* Zijne dichtwerken 
zijn gezamenlijk uitgegeven, 
.Londen, 1734, 3dl.», in 8.vo 

, taipï. — ZieKKTBUER. 

LEEU (GHERAERT of G E -
KAUDJIS), maakte zich in de 
15.e eeuw zeer beroemd, door 
zijne boekdrukkerij, die hij 
jn 1472 te Gouda oprigtte, 
e.n in 1479 haar Jntwerpeh 
.verplaatste, alwaar hij in 
1.492 o.verleed. Er kwam een 
aantal goede boeken van zijne 
persen te voorschijn,enLEEU 
was een zeer kundig man. 
IJ» voornaamste door hem 
gedrukte werken zijn: l.o 
^ff der Sassen t Gouda 

%E r°*iW£, de Gulde 
J-egende tn liuyts vertaelt, 
147d. - 3.0 Goudse Chro-
" ^ e waar achter staat: 
f,

 Boe° «* vohynt bit me 

t Z \ m .XoUant.anno 
dal?°lxxlniW <t™Zesten 
T e A v«« September. — 4 o 

MS?" ƒ"**«•''Opera 
ft^Antuet-piaeXm, 

' f LEEUW (GABRIO! VAN 
DER) , een schilder te Dord
recht in 1643 geboren, schil
derde de dieren zeer naauw-
keurig • volgens dé natuur» 
•vooral kudden ossen, schapen 
en ander hoornvee. Hij over
leed in 1688. Zijn broeder 
PETRUS oefende ook met roem 
dezelfde kunst uit. 

f LEEUW (WIIXEM: »E) , 
een beroemde etser; met sterk 
>vater, te Antwerpen^ in 
1600 geboren. Hij was dé 
kweekeling va» SoüïJffAN, 
maar volgde de wijze van 
point'eieren zijns meesters 
niet, hij verving de punten 
door korte en dikke strepen, 
die met eene kracht en eene 
kleur, geschikt om de Cölo* 
riet-schilders na te bootsen [-, 
aan zijne gravures hei schil
derachtigste uitwerksel geven, 
ook heeft hij zijne etsstift 
grootendeels aan RUBENS en 
aan REMBRAND! toegewijd. 
Hij wist echter van handel
wijze te veranderen, volgens 
den kunstenaar, dien hij had 
natebootsen, zoodat hij, wan
neer hij eene reeks van groote 
landschappen volgens AÖHIAAN 
NIKÜWLAND wilde graveren, 
hij de achtergronden en he
mels zoo lijn pointelleerdc j 
dat zijne gravure naar eene 
gewaschte teekening gelijkt. 
Hij,teekende zijne platen met 
eene in een gevlochtene W. 
en L. De stukken door hem, 
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< volgens' RUBENS gegraveerd, 
zijn: 1 .o Lota en zijne doch
ters. — 2.Ö DAlflëL, in den 
leeuwenkuil. — 3.° De H* 
Maagd van smarten. —*• i.° 
De marteldood van' de ff> 
CATBARINA, deze beidelaat-
ste schnpae gravures in fol, 
zijn zeer zeldzaam.—5.° De 
vier groote jagten van Mü-
BMifS, dezelfde welke SOÜT-
ÏIAN heeft gegraveerd, te we
ten de leeuwenjagt, de wol» 
venjagt, de wüdzwijnenjagt, 
de krokodillenjagt en nftl-
paardenjagt, zeer gr. in fol. 
Yolgens REMBRANDT heeft hij 
gegraveerd: Den ouden To~ 
jBUS en mijne vrouw, een stuk 
van eenen zeer goeden smaak 
en een goed uitwerksel; DA-
riD voort SAÜL op de.harp 
spelende;• -r—.Portret van de 
vrouw van REMBRANDT, 
enz. Al deze stukken worden 
zeer gezocht, en zijn buitenge* 
meen zeldzaam.; De vier groo
te landschappen, welke hij 
volgens NIEUWIAND heeft ge
graveerd , stellen gezigten voor 
tiit Tyrol: dezelve zijn even 
zeldzaam, en onderscheiden 
zich door derzelver geleerde 
uitvoering. —Nog drie andere 
schilders van denzelfden naam, 
maakten zich op het einde 
der zeventiende eeuw zeer be* 
roemd, 

LIKÜW. — ZieXEONiN. 

LBETJWSN (SmoNVAN),een 

Hollandsche regtgcleerde» te 
Leyden, in 1625. geboren, 
oefende langen tijd en met 
veel<roem, in, zijne geboorte
plaats i het beroep van advo-
iaat uit , en overleed te V Gr& 
verihage, den 13 Jantiarij 
1682. Hij was zeerenaren 
in het Romeinscheregt,niaar 
nog weer in datvanzjjnland, 
Zijne werken zouden meeroj» 
prijs worden gesteld, dan »J 
zulks werkelijk zijn, indien 
hij béter ervaren ware geweest 
in de sohoone letteren, m 
heeft in het licht gegeven : 
1 .o Praktyk tengébmhdet 
Notarissen, Motterkm, 

Censura forensis, Wl«™>0 
1 7 4 1 , 2 dl.», info.--f-
EenemtgavennhettotW 

tijn, met de « f e f 2 " 
van' een aantal geleerden, 

progressu juris citw» o 
mani, Mn,jn 8 ^ - ^ 
Desohrijvingfrstad^ 
versiteüvanL^M 

over den oorsfong^ ^ 
bruiken en*, der ou*w g 
vïerenSsGravenhage*1 

in fol. enz. 

LEEUWENHOEK 
VAN), een beroemde» l 6 3 2 

kundige te ^ ^ ' . « I n i t i » geboren, munttevoorai 

let vervaardigen van * * 
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koop en brillenglazen. Zijne 
ontdekkingen hebben hem ee-
nen beroemden naam verwor
ven , vele derzelve zijn nuttig 
en wezenlijk, bijv. die der 
aanéengehechtheid der slag
aders , aders en bloedvaten; 
die der ontbinding der veze
len, die het kristallijnen vocht 
bevatten enz. Zijne waarne
mingen omtrent de inrigting 
der bloedvaten zijn door de 
beroemdste natuurkundigen 
als haauwkeurig erkend, doch 
anderen zijn volkomen hef-
senschimmig. Zijn stelsel over 
de zaadwormen, waarvan hij 
het grondbeginsel der'voort-
teehng maakte, is enkel door 
de nieuwheid in aanmerking 
gekomen, zich verbeeldende 
het ovaristnus (eijerstelsel) te 
vernietigen, nam hij in des-
«eüs plaats een stelsel aan, dat 
" °S / t

e e ] gebrekkiger was, 
en dat den eersten blik van 

kon r f e l f c u n ? % ™*n Z 
ton verdragen. Hetgene, wat 
hem eenigermate verschoont, 
« h e t erkende onvermogen 
2£* de na««nd%en 
verkeeren, om over dit die-
Pe, geheim der natuur, iets 
zondigs te kunnen ze-en 
H«tmiddel,h e twelfcHj^: 
f e r a L b e z m e n ; 0 i » « r t o e t e 

£ircsateel-d'zo° 
p.t„, J l o e r AUBRE m ziin ft? Plr~ hs *"#* d« S ' > . 1785, zeer wel 

ne™ °PSemerkt. » Niet in 
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Üe ontwikkeling van hét zaad ,i 
zegt hij, bestaat het geheim, 
der voortteling, maar in de 
vorming van hetzelve, en on
vermogend zijn demikrösko-
pische waarnemingen, om 
zulks te bereiken,'' (Zie GRAAF, 
KIRCHEL MOTS). De zuivere 
smaak, die over de bondig
heid eener waarneming uit
spraak doet, ontbrak liem ge
heel en al, zoo wel als de 
letterkunde, die het licht o-
'ver alle wetenschappen' ver
spreidt. Men' moet hem echter 
'dank weten, van tot dè ont
dekking der zaadvochten te 
hebben 'bijgedragen, welke 
ontdekking, volgens eenen 
wijsgeer dezer eeuw alleen 
voldoende is, om hetatheis-* 
mus te vernietigen; werke
lijk zou hetzelve er door ver
nietigd worden, indien de 
aanhangers tan een zoo ge-
drogtelijk. gevoelen, de j uist-
heid eener ge volgtrekking kon
den bevatten. Hij overleed 
den 26 Augustus 1723, te 
Delft, waar men in de ou
de kerk een prachtig gedenk-
teeken met een grafschrift 
voor hem heeft opgerigt. Hij* 
beeft verscheiden werken in 
het Nederduitsch in het licht 
<re<*even, die in het Latijn ver
taald , en onder den titel van : 
Jtrcana naturw delecta, 
Delft, 1695 tot 1719, 4 dl.» 
in 4. t 0 , leyden, 1722 zijn 
in het licht gegeven. In 1722 
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beeft men ©pk in 4»*° .zijne 
[Brieven aan de koninklijke 
fnaatschapjpii te Londen-, van 
welke bij hd was, en aan 
verscheiden geleerden, i» 
^e.t licht gegeven. 

*XEEEB?hE (FRANCISCOS j o -
zjsr), maarschalk, hertog van 
fiantaig, pair van jPrank-
rijk, den 25 Qctober 1755, 
te Buffiack in den i?/sa;?ge-
horen, was, volgens sommi
gen de zoo» van eenen een-
.youdigen hussaar, en volgens 
anderen, van den ouden be
velhebber der burgerwacht 
dier stad, In den ouderdom 
van 18 jaren verloor hij zij
nen vader, en werd aan de 
zorg van eenen vaderlijken 
ooin toevertrouwd,, toenmaals, 
.pastoor en rector van Gue-
**an De jonge JLEFEBVRE, 
die reeds vroegtijdig tot den 
jjeestebjken staat was bestemd, 
zag van denzelven af, toen 
'hg vernomen had, dat zijn 
broeder tot oïftcier bij het 
Straatsburger regiment was 
benoemd. Den 10 Septem
ber 1773 nam hij dienst on
der de Franscke gardes, bij 
welke hij den 4 April 1788 
tot den rang van eersten ser
geant {compagnie van YAÜ-
GIRAUD) opklom; hij bevond 
zich nog m denzelfden post, 
tijdens de afdanking dier ben
de. Met de helft zijner corcu 
papie, werd hij in het ba-
taiuon mies St. Thomas 

- L E F , , 

ingelijfd, en met feet:«ndef* 
wijs der soldaten , van dat 
corps belast. LEFJBBUK had 
reeds bij hei begin der om
wenteling bewijzen van zij
den moed en van zijne zucht 
voor de orde gegeven, oj? 
.den 15 Julij 1789, had kg 
het leven gered van vcphei* 
den oflicieren.zijner compag
nie, door eehe woedende me
nigte, aangerand, die de deur 
der kazerne wilde .verwach
ten,' en hen vermoorden* 
ook zag men hem aan het 
hoofd van een detachement 
Tan zijn bataillon, het bin
nentreden in het kasteel^ 
.Tuilerièn, van de koning 
l p e familie beschermen, d« 

vruchteloos getracht W»°» 
zich naar SL Clod^ 
geven; later beguns^e k» 

het verrek naar ƒ « £ . ' £ 
MESDAMBS, moelJen g ' S a 
nings. fai792««WtJ 
moed, en zijne-kodW-rfJ 
heid/die de discontog£ 
plundering redde. *» , 

legde IaraBTM.atë^Hj . 
denmalen gekwetst.*«, J 
zondere talenten aan den d«„ 
hij had bevordering verdik 

van den rang van W ^ 
der ligte infantene, w* J 
tot dien van b r i g a d e ^ 
opgestegen (2 D f c e m b f ^ 
den 10 Januarij 17J» ^ 
hij divisie-generaal, i 
niet temidden «f <» ^ . 
van Parijs, dat hg "Ie 



L%w> 
^:Ke?oi»aeti%'ha'd erlangd • 
hij had zich naar "het IWër 
begeven:, en zich in:de £é-
techten van Lambkck en 
£*e*öe^ondefscheidén. Tan 
dien tijd af verbindt zich 
«jrohaam aan al de helden
daden van het leger der F os-
ges, der Sarre, dei* Moe-
#el, van Mijn en • Moezel; 
vm:£ambre en Maas,, \vari 
<tai> itoió»./; e n var t „ ^ 
hij :bijha altijd d̂ë voorhoede 
aanvoerde" In 1793y met 
«et opperbevel der vier t£i 
deelïngeri belast, welke be^ 
vel hadden, om de sterkte 
raubante belegeren, trok 
Wj aan hun hoofd den Palts-
fiinnen, en berende-de bru* 
van Manheim aan den lin-
*ér%^0eyer. Zegevierend 
Jf/»3*«A, t e t o * , . ^ , , 
^ ^lon,ieMèderlan*e, 
% f mant, bereidde „ij door 
gne voordeden, denioem-
2 t e s k g v a n ^ e M ^ v o o r ; J generaal teEBVllEvoefd; 

L r f V C ? h e t ^ v e l o v e r 
^ e g e r s . 1 ( j e r e e n w e e 

^ roemrijke W e ? w S w 

^ 5 Y' ï ^ M e n . De 
denjetk a . t j a a r e i n d%" „ 
^ ^ c h t e n v a n ^ -

m>#V*lkStFlorivalen f 
ü 

80* 
frirnvtitir aan welke hij een 
zeer werkzaam aandeel nam. 
In het volgende jaar streed 
zijne afdeeling alleen Xe; E ft 
en Ochtrupi'den 20Fructi-
dor trok hij over den i?yW; 
dit was deeersfeovertogtdier 
rivier in onze dngéh gedaan j 
hij bragt dénzelven bij JSicAel-
kamp met even- zoo véle on
verschrokkenheid als geluk 
ten uitvoer. Hij overweldigde 
vervolgens Spich en Anger* 
bach, en na déri vijand uit 
JForarine te hebben -vërdiné* 
ven, trok hij naar dngef-
mwnd.hi 1795 trok hij langs 
de i5ï^, ' vocht te ffidda en 
te Oberdiefehbach, én trok 
vervolgens naar zjjn éérste 
punt terug, om de vijandelij
ke colonne van den generaal 
BOROZ , in bedwang te hou
den. Een wapenstilstand deed 
de vijandelijkheden ophouden; 
maar dezelve begonnen reeds 
weder, in de lente 1796; 
hij vervolgde alstoen den vij
and töt Jltenktrcken, en 
moest aldaar den meest be
twistten en roemrijksten slag 
van dezen veldtogt leveren. 
Gedurende den veldtogt van 
1758 nam hij weder deel aan 
onderscheidene gevechten. ïfa 
den dood van den generaal 
HOCHE , ontving den generaal 
LEVEBVBB , het provisioneel 
bevel over het Maas- en Sam-
bre leger, en werd bestemd» 
om over de ontworpeneoader-

2 • ' • 
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neming, tegen het keurvor-
stendom iïanover het bevel 
te voeren. Nadat deze onder
neming niet plaats had , werd 
hij in 1799, hij het Donau-l&-
ger onder de bevelen van Joon-r 
DAN gebruikt; endenS.O'/^ew-
tose bood' hij. eenen. nadrukke-
lijken tegenstand aan.36,000 
Oostenrijkers, die hem te 
Stookach, alvraar hij slechts 
5,000 man had, hadden aan
gevallen. Door een geweer-
schqt z-^aar aan den arm 
gekwetst,, verliet hij het leger 
en, kwam in Frankrijk terug f 
alwaar hij van het directori
um , tot belooning voor zijne 
diensten eene volledige wa
penrusting ontving * en het 
bevel over de 17.e militaire 

. divisie verkreeg. Op den 18-e 

Brumaire vergezelde hij BO
NAPARTE voor de balie van 
den raad der ouden, om er 
het besluit te hooren voorle
zen, dat hem tot opper-. 
veldheer van het binnenland-
sche leger, benoemde. ISenige 
oogenblikken ,daarna, zelf 
voor het directorium ontbo
den , om verantwoording te 
doen van zijn gedrag «als be
velhebber der 17.e afdeeling, 
antwoordde LEÏÏEBVRE, dat hij, 
geene andere verantwoording 
meer schuldig was, dan aan 
den opper-veldheer,, die hem 
zooeven door den raad der 
Oudejr gegeven was. Den 19 il 
Brumaire was hij tegenwooxv | 
dig bij de beruchte vergader ing * 

van de o$aftje,f ie win Si, (Mud, • 
en bewees op dien dag zeer 
gewigtige diensten aan den 
generaal BOÏTAPAKÏJ:, die j om 
hem daarvoor te belaonénj 
hem in .het bevelhebbearsohap 
der 17.e afdeeling Jiandhaflf; 
de, LEFEBVRE droeg later fcf 
tot de bevrediging der Jepaï-i 
tementen, PEure, hM»' 
c&e,, . Galvados .ea-PQn»i 
werdjo,p voordragt van de» 
eersten .Consul, deai^Aprtf 
1S0O in -den Senaat toegela
ten, •fin.met CW»NS_JOB RIS 
tot jprcetor van dat ligcMami 
benoemd.;, welke -posten.'ƒ?: 
tot aan de ontbinding van den 

Senaat heeft behouden, m 
19 Mei 1804 tot d*W«"T 
heid van Rijks-maarschalK; 
verheven, werdhij achteree»' 
volgend tot chef van dea. 
Cohorte, groot-officier ea 
groot-adelaaVvaahet.tegioeH 

van eer benoemd. I * 
de hervatting der vijandelÖf' 
heden-met Oostemf^ 
lSOS^wei-d-hijmetlietar 
meen commandemeat der» 
tionale gardes van d e . i ^ | 
van Mn enJfoe»e\ étt w 
MotU-TonnerreM^'t. 
verscheen in 1 8 0 6 , ^ ' " ' 
hoofd,eener afdeeling W* 
de Pruissen^ weder op 
tooneel. Ofschoon reeds* 
ven de §0 jaren, voerde .9 
den 14 Oetober M » I J . 
van Jena, het *efZmfc garde te voet, enbesche^ 
met het eerste corps, ae 
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térftóede Tan liet leger'te 
Tftom,; aan «den linker oever 
van den Wéissel,. tot aan de 
overwinningen van 'Myldu, 
(:8- Fëbr. 4807)', :als wanneer 
hij liet bevel óntvitig,. om 
fiarifatg? met het Poolsche 
én Saksische leger eö liet Ba> 
densche contingent te -gaan 
berennen» Dö stad werd den 
10 Maart aangetast; het eerste 
bombardement had 'den- 2S 
April plaats: de Pruissische 
Bèzéïting, die- hevige eïi me
nigvuldige uitvallen had ge-v 
daan, gaf zich -den v-26Mei,; 
na 51 dagen met opérie loop
graven te hebben gevochten,/ 
niet alle krijgseer óver; en de; 

generaal KALKREÜÏH , die in 
de stad het bevel voerde, 
verkreeg dezelfde capitulatie, 
als die» welke hij 14 jaren 
vroeger aan" de Fransöhe- be
zetting van Mente had ver
leend. Op den 28 Mei ver
kreeg de maarschalk LBEERVRE 
den titel van Hertog -van 
Bangig; In lg08 aan het 
hoofd van het 5 > corps in 
Spmye gebruikt t handhaafde 
hij in dezen öttregtvaardigeö 
en noodlottige» oorlog, den 
door hem reeds verworven 
«ijgsroem.. Den 31 October 
^onhij den slag tan Dumn-
go op de veldheeren BLACKE 
en u ROJUNJU Den 1 No
vember trok hij Bilbao bin-
n®n»_ e a zegevierde ook den 
1» November te Mspinosaï 

••• u 

tijdens; den oorlog van 1809 
in Buitschland ternggeroè-. 
pen, werd hij aldaar met hét 
bevel over het Beijersche le
ger belast,, onder zijne béve -
len hebbende den kroonprins 
van- Beijèretf en de generaals 
WREDE enDER'ói, hij streed 
te farm, te jtlbertsbwg•, tö 
Eckmuhl, te Wagram, en 
tusschen deze krijgsbedrijven, 
trachtte hij, om het in óp -
stand geraakte Tyrol te be
teugelen. ̂  Deze veldtogt tot 
"welken Mus/and aan Franke 
tijk huïpbenden leverde ̂ ein
digde met den Vrede van Wén-' 
nen- ± in October 1809. s De 
vrede was- van geènen larigen 
duur,. èn in den Russischen 
veldtogt,, waarin Qost&miijfë 
op zijne beurt,. voor- eenen' 
korten tijd zijne wapens-met 
die- der ffranschen vereénigde, 
voerde de hertog ven Bant~ 
aig het opperbevel over de 
keizerlijke garde. Nadat de-
oorlogkansen, het overschot 
van dit' onlangs nog zoo bloei-
jende en geduchte leger, op 
Franschen bodem hadden te. 
ruwevoerd T voerde de maar-
setfalk den linkervleugel van 
hetzelve aan, vocht X&Jfmt-
miraii V te Jrcis~sur-Jube r 
te Chamjp-Jubert, en eerst 
na den afetand vanBöKAPAR-
n kwam hij in de hoofdstad 
terug. Den2Junijl8l4werd 
hij tot pair van Frankrijk 
verheven. Het gedrag van. 
3 

t 
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den hertog van Qcmtzig.,, tot 
op dezen tijd zoo roemrijk,-
logenstrafte zich; toen Bo-
KAPARIE van, het eiland "Ml-
««ontsnapt,* beproefde om 
de teugels van het bestuur 
weder in handen te bekomen, 
«ij nam deel aan het ver
raad van een gedeelte des 
Iranschen legers, nam zitting 
m de kamer der pairs, en 
Jaar hij WAPOLKOW , uit hoof
de van zijne hooge jaren, 
met meer In den strijd kon 
vergezellen, hielp hij hem Jmet 
zijne raadgevingen. Toen de 
hulp der verbondene mogend* 
heden, en het besluit van den 
behoedenden senaat, de BOUR-
BOHS weder op den troon had
den geplaatst, werd de her-, 
tog^yan J)mt%ig in'dé uit-
sluitmgswet vanden 24Juiij 
lölSDegfepen, maar in 1816, 
werd hij in zijnen titel van 
maarschalk Van FmnkriUt 
bevestigd, en ontving den staf 
mt de handen des koning?, 
bedert dit tijdstip zonder be
diening en zonder comman-
dementgeblcyen , is de her
tog van pantaig, bij konink-
W<* ordonnantie van den 5 
Maart 1819 tot de kamer der 
»airlS teruggeroepen. Een be
raden moed, een juiste blik, 
eene rijpe ondervinding, heb' 
ben voor den hertog van 
fanltig den roem van een 
jw.be.te Fransche veldhee-

n e E T - T ' tBij verheve-n* hoedanigheden ais krij^. 

man, voegdff hij aï dedsifgf 
den des burgers, en vooral 
eene eenvoudigheid van se*-
den j ; die zich nooit gelogen,". 
straft, heeft, met eene edele. 
belangeloosheid en eenegroo* 
te zedigheid]. Frankrijkst 
loof hem den 14 September 
1820. Zijne Zo/wfe is inde 
kamer, der pairs:, door den 
maarschalk ,. hertog van 4h 
buférauitgesproken, 

. * JUPKBVBJB DÏS ÏÏOWm 
(XAREI.,, graaf), luitenant, 
generaal', te Parys, den 1* 
December 1755 geboren, wM 
de zoon van eencn kleerma»; 
ker, diG.doordevoordcfllenin 
zijnen staat behaald, -laken-, 
kooper was geworden» Beeds 
bij het! begin .der Fransche-
omwenteling, .namh'j d f T 
als vrijwilliger, khetk^ 
oen der Allobrogen* dat tot 
het leger van DoMOURBïbe-
hoorde. Zijne talente» en; 
zijne dapperheid, Wh ie re; 
hem tot de eerste r«jjf 
des legers; kapitein te M" 
rengo, kolonel te Jftsr-
litS, ging hij in 1806 « * 
in dienst van HlEBONyJS' 
k o n i n g v a n e n / f ' 7 
dra echter wederbJJftetl ,er(j 
sche leger geplaatst, * 
hij; den 28 Augustus lWy 
divisie-generaal, encomm^ 

derend-kolonel der j n p V 
paard,, van de keizerli)^ 
de benoemd: het « i t f J J 
hoedanigheid dat »U 

http://jw.be.te
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Spmije 'yt&eA geaoadeö,;̂  a l 
waar hij gekwetst, gevangen, 
gemaakt en naar • Engeland 
Vervoerd werd* Uit de stad 
ontsnapt , die hen* tot gevan
genis diende, nam hij in.het 
begin van den< Yeldtogt vant 
Ï8Ö9 weder dienst, waarin 
hij het bevel voerde over de 
jagers te paard. In: 1812 
volgde hij BOWAPARTE naar. 
Jtuslaüdy en, toen deze naar 
Frankrijk terugkwam, ver
gezelde hij hem op eene der 
deden > die , zijn gevolg uit
maakten, In het volgende jaar 
droeg hij veel bij tot den goede& 
uitslag van den slag Yan Bant-
am; den 2& September 1813 , 
te Mtenburg overwonnen s 
herstelde hij .weinige dagen, 
daarna deze nederlaag» dooi
den Russisch corps ruiterij op 
de vlugt te slaan. Gedurende 
den veldtogt \h Frankrijk 
onderscheidde hij zich door 
zijne dapperheid in den slag 
van Btietme, alwaar hij ver
scheiden lanssteken en zelfs 
eenen bajonnetsteek; ontving. 
Toen BOÏUPARIE te Fontai-
nebleau had afstand gedaan, 
nam LEFEBVRE het bevel, op 
fiich der esaorte, die hem tot 
Moanne geleidde. ï e Parijs 
teruggekeerd, gaf LO»EWIJK 
AVIU hem het.krak vanden 
H. LODEWIJK, en het bevel 
over de koninklijke jagers. 
1 oen echter BOÜUPARÏI: van 
„het eiland Mlba terugkwam, 

tratëh.tfe= t i j om 'de jageia te« 
gert het koninklijk bestuur aan 
het möiten te dfièïfesla«n--,.ea 
om zich met de broeder* 
LAIABMAN» van Ldferk mees». 
ter te maken ̂  Van daar begaf 
hij zich naar Ia/on. r, ad waar 
hij deff doartogt va» BöiïA-. 
PARxi afwachtte.. Bez© be-«. 
noemde hem tot lid van de 
kamer der pair*» Na aan de 
zijde van BOJKAPARTIS 'X in dé 
veldslagen; van Fleurm e«? 
Waterl6& te hebben gestre* • 
den y zag hg zich genoed~ 
zaakt. Frankrijk te verlaten* 
Baar bij een der eersten was 
geweest „ die zich tèt* gunste 
van BONAPARTE, hadden! vcav 
klaard» werd hij in art- £ 
der koninklijke ordonnantie 
van 24 Julij 1815 begrepe».^ 
en door den tweeden perma^ 
nenten krijgsraad der eerste, 
militaire divisie,, bij- verstek 
ter dood veroordeeld i maar 
het was hem gelukt, omzich 
naar Noord'- Amerika in te 
schepen. Hij leefde-geruste-
lijk in de P'èreemigde Staten, 
toen in 1832 *het verlangen , 
om zijn vaderland en zijne 
vrouw weder te zien., hem 
dééd besluiten, om naar BeU 
gië te zeilen. Be paketboot, 
aan boord van welke hij aich 
bevond, werd door eenen 
storm overvallen, en verging 
te«ea de lersche kusten. LE-

FEBVRE DBS NoBETÏ£& kwam 
den 22 April 1822, in de-
4 ' 

f 
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ze schipbreuk om het leven. 

* LEFEBVRE 6INBAÜ (I.ODB-
wifK, de ridder), lid van het 
Fransche instituut en Tan de 
kamer der afgevaardigden , in 
het Fransch Departement des 
Jrdennes, in 1754 geboren, 
begon zijne loopbaan in de 
school der brugge» en wegen. 
Hij verliet dat ligchaam, om 
zich geheel'en al aan de be
oefening der wetenschappen 
toetewijden, en volgde vlij-
tiglijk de leer-cursus van het 
collegie van Frankrijk. Hij 
had van zijne familie eene 
aanzienlijke fortuin ontvangen, 
die hem in staat stelde, om 
zonder vrees voor de toekomst, 
zijnen smaak bot te vieren, 
en hij beoefende de weten
schappen , enkel om het be
koorlijke , dat dezelve doen 
smaken, vooral aan den man, 
wiens geest boven de men-
söhelijke belangenis verheven. 
In 1780 droeg hij aan zijne 
hoogleeraars van het. collegie 
van Frankrijk, eene nieuwe 
uitgave pp der .oneindig kleir 
nen van den markgraaf DE 
l'HopjiAi, met belangrijke 
aanteekeningen, die de grond
regels, waarop dit werk rust, 
ophelderen. Gedurende ee-
nige jaren aan de bibliotheek 
des konings verbonden, werd 
bij in October 1786 door Lo'. 
ÖSWÏJK XVI, tot hoogleeraar 
in de werktuigkunde aan het 
collegie van Frankrijk be

noemd; maar in plaats van 
die cursus, werd hij gêmagtigd 
om die der proefondervinde
lijke natuurkunde voor te 
dragen. Het is in deze cur
sus, dat hij 18 maanden 
later, openhjk de proefneming 
der verbranding van hethy-
drogeen gas, en van de op» 
lossing des waters deed: hij 
toonde klaarblijkelijk aan, 
dat, het water geen hoofd
stof, 'maar een zamengesteW 
ligchaam, en een scheikundig 
voortbrengsel is. Nadat het 
instituut in het jaar 3_was 
opgerigt, werd hÜ T

d a d * 
lid van hetzelve. 'W 17»* 
was hij met verscheiden: an
dere natuurkundigen naarde 
departementen gezonden, om 
er zich met 'bergstofkunclige 
nasporingen bezift te houden: 
men vindt verscheiden zijner 
berigten in het Journal <W 
Mines van dien tijd. _ fij 
was ook lid der commissie» 
tot de invoering van- »« 
nieuwe stelsel van mtenw 
gewigten benoemd ; z9 
bijzonder werk tvas de W 
paling vanhetkilogrM»m> 
of der maat-eenheid. in, 
jaren 10 en 11 bekleedde 
LEFEBVBJE-GINEAÜ i"et " 
hoeren MOREUET, D ^ " 
DE LAMAME, ms'to&'lZ. 
PRONY en VIBN denpft^" 
lid van de jury van onderop 
te Pari}*;'hij werd me ƒ 
organisatie der lyceënbeJas'-
Hij volgde daarna DJ&AM»» 
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óp," die een der drie alge-" 
, meene inspecteurs der stu
diën was, bij eene wet van 
het jaar 10 benoemd. Hij 
behield dezen titel tijdens de 
organisatie van de universi
teit, en ontving zelfs den 
rang van gewonen raad. Te 
midden der staatkundige ge-1 

beurtenissen, die zich in Fran-
ry/imet eene verbazende snel
heid, als 't ware, verdron
gen, zette' LEFEBVBE-GINEAU 
zijne wetenschappelijke werk
zaamheden voort. Wij kun
nen al zijne proefnemingen1 

niet aanvoeren, die in het 
beperkte bestek eene'r levens
schets geene plaats kunnen 
vinden: wij kunnen echter 
niet stilzwijgende voorbijgaan, 
dat LEFEBVRE-GMEAU eens 
m eene crimineele zaak <re-
raadpleegdzijnde, ofhetmo-
ff k,.w»f» °™ des nachts bij 
z l J ? \ V a n ee»e enkele 
zwavellont, een mensch te 
herkennen, hij door eene 

zaak onmogelijk was, en de menSchheid m o e s t ^ ae 

dezezegepraal der wetenschap 

V n o T * ° ü d ? n i s d e soorPt 

W p r j » Jk v e rbonden, 
• S LEFEBTRE_GINEAV in 
p o s t o l f ' ^ ^ ^ ^ ^ e r a a r s -

staatk„«j ^ e l d Z I c h m e t 
a a t k u n d e kezig, en deed 

U 

zulks met de, herinneringen 
der republiek; want hij was 
in 1789, 1791 en 1792, 
achtereenvolgend driemalen, 
tot kiezer van Parijs, lid van 
den gemeente-raad, munici-
paaF officier ; en eindelijk tot 
administrateur der levensmid
delen , in de moeijelijkste en 
gevaarlijkste tijden benoemd. 

[ In dezen laatsten post heeft 
' hij zeer gewigtige diensten 

aan de hoofdstad bewezen ; 
dikwerf zelfs heeft hij zich 
geheel blootgesteld,' om de 
onlusten en de oproerige be
wegingen te doen bedaren, 
en met gevaar van zijn eigen 
leven , heeft men hem vreem
delingen zien redden, dié 
door de menigte vervolgd 
werden. Na den 10 Augus
tus , werd hij op zijne beurt 
bedreigd : zijne misdaad was, 
de wetten ten uitvoer te heb
ben doen brengen; maar daar 
eene dergelijke misdaad 
slechts een voorwendsel, en 
geen. grond van beschuldi
ging kon zijn, zoo verweet 
men hem een overdreven ge
matigde te zijn, en er wer
den verscheiden besluiten van 
arrest tegen hem uitgevaar
digd. Inkel door de vlugt 
kon hij aan de vervolgingen 
ontsnappen, en eerst kort 
voor den 9 Thermidor (27 
Julijl794), kwam hij weder 
ten voorschijn ; hij was als-
toen met de goede burgers 
5 
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onder. 4e •wapqfls,. om aan 
4e dwingelandij van ROBES-
PIERRE een einde te maken.-
Het departement der Arden-I 
«es stelde hem in 1807,aan 
den senaat voor, om lid van 
hpt wetgevend ligchaam te 
wprden. Gedurende 4e zit
ting was hij lid van de com
missie der geldmi4delen. In 
Ï813 herkozen, was hij in 
1814 lid der kamer, in wel
ke hij zich met nadruk ten 
gunste der leden verklaarde , 
4ie, ten gevolge van het laat
ste verdrag van Parijs vreem
delingen waren geworden, 
én van de Trijheid der druk
pers , tegen welke hij wilde, 
dat men geenen enkelen be
lemmerenden maatregel in 
het werk zoude stellen. Het 
dep.t der Ardennes benoem
de hem ten derden male, in 
1815 tot lid van de kamer 
der afgevaardigden ; in 1820 
viel hem nogmaals dezelfde 
eer te beurt. De verkiezingen 
van 1824 waren hem niet 
gunstig:; maar in 1827 kwam 
hij weder in de kamer, Ge
durende zijne geheele staat
kundige loopbaan, stemde 
WEBVUK-GIÜTEAU met de li
berale minderheid. Deze ge
leerde natuurkenner is den 8 
Februarij 1830, te Parijs 
overleden. De heer KAKEL 
•UÜPÏN heeft eene redevoering 
y « zijn graf uitgesproken. 

n l ? ? W £ u , , t z « a dichtstuk 
«ver de Drie rijken der na« 

tuur wildfc samenstellen, ginf 
hij zich onder de toehoorders 
van LEFEBVRE-GIIXEAU plaat
sen, die daarenboven met 
CeviER •> en verscheiden ̂ an
dere geleerden, heeft bijge-r 
dragen tot" de redactie der 
aanteekemngcn , die ecne 
nieuwe waarde aan dit werS: 
van den-Fransekn FM1" 

; UÜS bijzetten^ 

f LEFEBYRE , een j«wf«f 
Belgische, schilder j,teftf. 
in de provincie, mlh f": 
boren/was de kwelling 
van den; > schihlc/ ^° 
beroemden DAYID. («« *J 
artikel) deed, deed ach do» verscheiden werken opmer 

ken, die eenuitstekeodtó 
lent beloofden, * * " » H 
niet het slagtoffer™» eenj 
vroegtijdige» dood - r ^ 
weert, d i e D . ^ ^ 2 ^ , -
verspannen arbeid t oe s " . 
welÉe zijne k r a c h t e n ^ 
geput. Onder d e v o o t 
sefen van dezen i « * » J e { 
stenaar,onderscheidt ffi^ 

portret,-teö i^JLfa. 
den koning der ^f%. 
Deze schilderij r » l f f l / i o n 

derd, heeft een ^ s c " 
uitwerksel, en . « ^ ^ V 
seelsü-eken5deteek^ 
zelve, is zeer na^ 
- d e h o a d i n g e d e l . ^ 

1 den stijl van Rc»*-
;us YERONESÜS b ^ ° , 
f e n d ^ e t h e t ^ r f S y 
hij de voornaamste 

en 
had 
PAULUS . 
beoefend, 

* i ' • • •» 

Ir wist 
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dafligheden' diör groote roee
sters bij; vernieuwing voorte-< 
dragen* 

IBEÈVRE. —ZieFETHfi {te), 

,. LE FORÏ. — Zie FORÏ 
(FRANCÏSOUS LB)# ' 

. tLElRANCQ-ZieBERKHEtf, 

„ * LEGENDRE (JLÓPEWIJK), 
lid der Fransch,e Conventie, 
XeParys 'm. 1756 geboren, 
was gedurende tien jaren ma
troos geweest toen hij in de 
hoofdstad terugkwam en er 
eenevleeschhaloprigtte. Zon
der eenig onderwijs te heb
ben ontvangen , had hij reeds 
va zijne kindschheid eenen 
natuurlijken aanleg voor de 
welsprekendheid aan den da? 
ffelegd, en zich door het 
lezen van romans, eene krom-
taal eigen g e m a a k t i W M r i n 
*9 «ch zeer gemakkelijk.uit-
ümkte: de eerste onlusten, 
™ . t e , ^ losbarstten 
sfeldenhemindegelegenheid 
J ™ ^ zijne begaafdheid voor 
totstaatkundiggeshap gebruik 
LTlQï\ ?P d e wilden 
!!?V ef?J««J1789, was hij 
»?n het hoofd der volksbewe-
yngen.imvelkedeborstbeel-

Jen
S

r1
e,nvan

nNECKER, zegevie-
^ o o r i V ^ w e r d e n r o n d -
f e „ f n V Op den morgen van 
vdfc U ¥ J > sPrak k het V0Jk u a n der wijk, welke hij 

bewoonde:, om hetzelve te fee^ 
wegen hem "te volgen, star-, 
menderhand in het^oïe^ der 
Invaliden te dringen, zich 
van de w,apens en het geschut 

; meester te maken,; en naau 
de Bastille te trekken. Men 
heeft gezegd, dat IEGENDRE , 
zonder zulks te weten den-
handlanger van zekere volks
menners was, die geen moeds 
genoeg bezaten , om zich 
bij de eerste, bewegingen in 
het licht te stellen. Hij ver-; 
bond zich achtereenvolgend 
met BANTON , CAMILUTS DES-, 
MOUMNS en FABRE D'EGtAjr-i 
TINE, die hij in 'de eerste 
distriks-vergaderingen had lee? 
ren kennen, Tan dien tijd 
af verwijderde hij zich lang
zamerhand van zijne eerste 
beschermers, werd zelf eene 
soort van magt, en was een 
der stichters van de club der 
Cordeliers, die zich eerst als 
een mededingend, e^nlater als 
een verheven gezag, naast 
dien der Jacobijnen vestigde, 
welken laatsten_ JLEGESTDRE 
echter niet ophield te be
zoeken , en waaruit langza
merhand al de eerste vrien
den der vrijheid verbannen 
werden. Hij was verpligt om 
de vlugt te nemen, ten ein
de zich aan de verschillende 
besluiten van in hechtenis
neming, die tegen hem wa
ren uitgesproken, te onttrek
ken , nu uit hoofde van de he-

i vige redevoeringen, die bij 
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tegen het besluit, dat de on
schendbaarheid des konings 
waarborgde, had gehouden, 
dan, ten gevolge der gebeur
tenissen, op den 17 Julij 
1791 in het veld van Mars 
voorgevallen. Hij verscheen 
van tijd tot tijdnreder in de 
hoofdstad, tot datniemrebe
weegredenen hem andermaal 
kwamen noodzaken te vlug
ten , of zich verborgen te hou-
den. Hij was een der aanleg-
gers en bewerkers van de dagen 
van 20 Junij en 10 Augus
tus 1792 ; maar hij weigerde 
tftandvastiglijk, om eenigerlei 
deel aan de moordtooneelen 
van 2 en 3 September te ne
men , welker straffeloosheid 
hij echter later de lafhartige 
zwakheid had van te bevor
deren. In September deszelf
den jaars tot afgevaardigde 
te Parijs bij de nationale 
Conventie benoemd, toonde 
hij zich in dezelve een der 
hevigste vijanden van LOBE-
WIJK XVI, en riep uit op 
den ÏT Deceüiber, op den 
öogenblik,, waarop die vorst 
Voor de balie zou verschij
nen , » dat de afgevaardigden, 
zoowel als de tribunen, bij 
het binnentreden van den 
schuldige, het diepste stil
zwijgen moesten in acht ne
men , ten einde hem door 
de doodsche stille dei* graven 
te verschrikken." Den 16 
Januari} 1793 stemde hij 
voor den dood des konings, 

herinnerende 'dat hij hemden 
10 Augustus in zijn kasteel 
der Tuileriën was komen aan
randen ; en op den 20, daags 
voor ' de regtsplegin^, stelde 
hij aan de tribune der Jako-

{ bijnen voor", om%ijn Ug' 
chaarti in vier en tachtig 
stukken te snijden, ten ein
de dezelve aan de vieren 
tachtig departementen tenen-
den. Op den dag tanden 
dood des konings (21 J««-
arij) tot lid der commissie 
van algemeenc veilighf1 ge
noemd, was hij een der M-
visste bevorderaars der W 
daden-vandenJlMe 1 .^ 
in de zitting van den 28 ütf* 

maand, greep hij LAKG^' 
die de moordenaars tot/V 
vaardigheid en menschlie^ 
de gevoelens wilde W " ' 

van de tribune. ^\?\\t 

gezonden, b e m i d e ^ i d 
daar door ^ **» den 
en zijne onkunde 3 ea 
waren staat van dat law, 
weg tot de gruwelen, 

maanden daarna ' ^ ^ 
trekken. , Naar d e - c ^ h i j 

terug • geroepen, * ar met "eene nieuwe ^ndin|« 

meppe belast. I« ee" J A n 
waafn -de l e v e » ^ d e 
schaarsch- waren, «"' ]it, 
hij meer dan eens ^ 
da't hmwKfl*®*, 
» MebtgijgebreU^%hf<i. 
welnu eet-, dan de <w» 
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ten." In de Hconventie terug
gekeerd, werd zijne oudq 
vriendschap met DANTON , hoe 
langer zoo sterker, en deze* 
die hem reeds sedert lang niet 
anders dan met den, naam van 
zijnen luitenant noemde j ver
bond hem aan al zijne ont
werpen. Weinig karakters 
hebben belangrijker contras
ten opgeleverd dan dat van 
LEGÉNDRE: krachtig, en on* 
verschrokken in j.zekere oo* 
genblikken, scheen hij in an
dere besluiteloos en schroom
vallig. RÖBESMERRE oefende 
eenen verschrikkelijken, in-, 
vloed op hem uit,:.zoodat. hij 
bijv. na DANTON verdedigd te 
hebben, zelf in* de zitting 
van den 30 Maart 1794, aan 
de vergadering zijne in hech
tenisneming aankondigde. 3Na 
•verklaard te hebben, dat, hij 
dien afgevaardigde zoo zuiver 
als zich zelve beschouwde, na 
herinnerd te hebben, dat hij 
inï792 geheel Frankrijk had 
doen opstaan., en gevraagd dat 
ü j voor de balie mogt gehoord 
worden, herriep jhij al zijne 
verklaringen ,en zijne vraag, 
aoodra ROBESWERRE \iem^ al 
•antwoordende had doen ver
staan, dat de vrienden van 
«ANTON wel eens zijn k t kon-
fl deelen. Bij deze lafhar-
"gaeid voegde LEGÉNDRE nog 
eene grootere; die namelijk 
T«n j e verklaren* dat hij nie-
»and wilde verdedigen. Tan 
«ien oogenbük af zag deze 

eertijds zoo geduchte revolu-
tionnair zich onophoudelijk 
door het schavot vervolgd j 
en waande zich eiken oogen-
genblik op het punt van in 
hechtenis te worden genomen. 
Kort daarna, door COÜÏHON 
gelaakt, wijl- hij de verde
diging van DANION had op 
zich genomen, verklaarde hij, 
» dat indien hij eene dwa
ling had begaan, dezelve on-* 
willekeurig was." Gewaar-
schouwd zijnde, dat hij op het 
punt stond van in hechtenis 
te worden genomen, bezwoer 

. hij. in de vergadering, dat al 
degene, die iets te zijnen laste 
mogten hebben intebrengen,-
zulks oogenblikkelijk zouden 
verklaren., Steeds lafhartiger 
naar mate dat zijne vrees ver-« 
meerderde, maakte hij de-
naamlooze raadgevingen be
kend , die hem waren toege
zonden, om ÊOBESPIERRE en 
SAINÏ-JUST te vermoorden, 
en verklaarde, dat hij er niet 
aan twijfelde, of DANTON had 
medepligtigen, in de gevan
genis van het Luxembuurg, 
» betuigende dat hij thans 
overtuigd was van de wezen
lijkheid der zamenzwering, 
o m welke die afgevaardigde 
had moeten sterven, en be-
keade, dat hij zijn speelbal 
was geweest." Er zijn wei-
nio- voorbeelden venmannen, 
op" welke de vrees een groo-
tér invloed heeft uitgeoefend. 
Nooit had LEGÉNDRE wer 



ma irfrfi.;' 
DANÏON gedacht, ZÖO als de 
vrees het hem thans afperste 
over hem te spreken. Na 
den 9 Thermidor heeft hij 
zulks dikwijls bekend, «n 
niemand kon voortaan te zij
nen opzigte gestrenger zijn; 
dan hij zulks zelf was. Gaar
ne deed hij zich voorkomen 
als den man der natuur, en 
noemde zich den Donau-boer, 
Kort voor den val van R O 
BESPIERRE, had hij den Ja . 
kobijnen te kennen gegeven, 
dat hij zijn ligchaam aan de
zen afgevaardigde tot cenen 
schutswal zou doen strekken. 
Toen de 20jarige, schöone 
CfiCttu RENAUB ter dood 
werd gebragt, als hebbende 
ROBESPIERRE wiHenvermoor-
den, riep LEGEKDRE' in de 
tribune der Jakobijnen, met 
eene even zoo lafhartige als 
belagchelijke geestdrift uit • 
» De hand der misdaad had 
zich opgeheven, om de deugd 
te vermoorden, maar de God 
der natuur heeft niet gedoogd, 
dat de misdaad voltrokken 
Werd.» Na den dood va* 
ROBESPIERRE, werd LEGENV 
»BE, ofschoon hij geenerlei 
werkdadig aandeel aan de 
roemrijke gebeurtenissen had 
genomen, die de conventie 
en de republiek van de ver
schrikkelijkste dwingelandij 
Wjdden , welke ooit bestaan 
; j ee«d e r hwig S t c ] , e s c hul . 

moet bekennen, • dat V'no{£ 
groote gevaren bestonden,, 
voor degene, die de erfgena* 
men van het-pas vernietigde 
bloedige stelsel Tervolgdesj 
maar ROBESPIERRE bestond 
niet meer, en LEGENDES w a 
niet meer door den tooïeiv 
slag van schrik getroffen, die 
aan dezen naam verbonden 
was. Op den 1 Aognstas 
1794 to.t lid der -commissie 
van, algemeene veilige *«* 
kozen', heeft geen zijner ambt-, 
genooten, in minder tijdeen 
grooter aantal in vrijheid stek 

linden onderteekend, sm-
de conventie, den ^Novem
ber 1794, op voordragtnarer 
drie commissien van alge< 
meene welzijn, en v a n * 
lisatie, had besloten, dat de 
zaal. der Jakobijnen $*** 
gesloten worden, w» « j 
LEGENDRE, die «Af J £ 
uitvoering van h ^ e f ^ J ! 
lastte, en die aan de con 
ventie de sleutels vwJJ 
broeinest der regeringJJ* 
heid terugbragt. Inde» JP 
v a „ h e t p % c e s v a » « 
tegen wien hij, «ls m >. 
commissie van algemeen* w, 
ligheid alle maatregelen a 
nemen, die geschikt v' 
om zijne «ntviujfün» r» komêi, «prak hij v l e iden 

malen tegen dit gedrogt, on 
wikkeldehet venchr f^J , 
tafereel zijner aad^U-
verhief zich d ikwj ls^J ; k 
ken, die eenendiepeni»»1 
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op de vergadering en de tri
bunes maakten, Nadat Bit-
Ï.ATJD-YARE:OTS gehuichelde 
vrees over de. gevolgen der 
in vrijheid stelling van me-' 
vrouw DE TODESEI. had. te 
kennen gegeven, noodigde 
LEGÉJSDRE de conventie uit, 
» on; die handvol prooi-
mannen, die den staatkun
digen gezigteinder benevel
den, door de dampen der, 
misdaad te, treffen,'' en nam 
het volk tot getuige, dat hij 
wensclïte, dat de oorsprong 
der natuur, hen veroordeelde 
om nooit te sterven. Den 
7 November 1794 tot voor
zitter der conventie verkozen, 
keerde hij den 5 December, 
deszelfden jnars weder tot de 
commissie van algemeene vei
ligheid terug, die hij de vo
rige maand verlaten had. Na 
op eene vermogender wijze; 
dan een zijner ambtgenooten, 
te hebben bijgedragen, om 
CARRIER naar het schavot te 
zenden, randde XEGEKDRE 
MAIGNET met niet minder 
nadruk, doch vruchteloos, 
aan, want MAIGNET werd 
niet vervolgd. De straffeloos
heid van dezen laatste alstoen 
met die der leden van de 
oude commissiën van open
baar welzijn en algemeene 
yeutglieid, toenmaals in staat 
Tan beschuldiging voor de 
nationale conventie, verbin-
w e , ,,iep h ij u i t . >} jfr 

m mannen, die, daar ig 

de conventie steeds naar luin* 
nen zin willen leiden,. Ie? 
gioenen van luitenants, op den 
voorgrond stellen. Het zijn 
die mannen,, die het bewijs 
hunner, misdaden door den 
Oceaan hebbén doen verzwel
gen, en die de zee door den. 
Moedigen, afloop der Zoir^ 
rood geverwd hebben; die 
brandstichtingen en verwpesr 
tingen in de departementen 
hebben aangerigt; degene, dio 
de Jakobijneil in brand heb# 
ben gedoken, «n er eentoo^ 
peel van hebben gemaakt 4 
waarop ieder eene. min of 
meer hatelijke rol speelt. -De. 
geschiedenis is op het theater* 
en ROJJESPIERE in het swfv. 

jfem'shok?'' Jïet was bijna; 
altijd met die eigenzinnigheid 
van beelden, die. enkel in 
zijnen mond en. met zijne 
gebaarden vereenigd uitwerk
sel konden teweegbrengen, 
dat JLEGENDIÏE verzekerd was 
van indruk te maken. Tij
dens de regeringlooze op
schuddingen van 1 April 
1795, 20 Mei, en 5 Oelober 
deszelfden jaars, dat LKGSK-
»RE eenen beraden moed, 
en eene onvermoeide werk
zaamheid aan den dag legde; 
verscheiden malen trok JHJ 
op aan het hoofd der troe
pen , die de conventie be
vrijdden, en bevorderde hare 

zegepraal. Lid ™» d e n ™*d 
der ouden gewor-den, schit
terde hjj hiexiö taM**" d#n, 
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in de vorige vergadering, en 
voerde hij zeldzamer het 
woord, -wijl zijne soort van 
welsprekendheid, noodzake* 
lijkerwijzer minder gelegen
heid moest vinden, om zich 
te doen opmerken, en yéel 
van derzelver uitwerksel moest 
verliezen, naar mate dat de 
revolutionnaire storm bedaar
de, en dat de geesten kalmer 
hegonnen te worden. Na de 
ontdekking der zamenzwering 
van DROTJET en BABEUF, stem
de hij voor hunne in beschul
diging stelling, en vraagde 
zelfs de verbanning van Pa
rijs der ex-conventionnelen 
zijne oude ambtgenooten. 
» Dat de zamenzweerders, 
zeide hij, bij die gelegenheid, 
zich met op de diensten be
roemen , welke zij bij andere 
tijden hebben kunnen bewij
zen; niet om zijne vroegere 
diensten ; maar om zijne te
genwoordige misdaden, werd 
MAÏTMUS van de Tarpejische 
rots gestort;" Het is buiten 
allen twijfel, of LEGEADRE, 
die somtijds wreed in zijne 
redeneringen was, maar die 
na den 9 Thermldortoonde, 
dat er meer lafhartigheid in 
zijn gemoed, dan standvas
tigheid in zijn karakter huis
vestte , zou met onderwijs en 
eene zorgvuldige opvoeding, 
een der welsprekendste man
nen e n W e l l i g t e e n d e r 

2 8 l l g S t e
1 . V a n de Fr^cke 

omwentelmg 8 i jn geW0rden. 

In de laatste tijder zijner coti* 
ventïonnele loopbaan, naüi 
hij les in de spraakkunst, en 
had hij het besluit opgevat/ 
om de Latijnsche taal te leè-
ren. LEGENDRE is te Parijs, 
den 13 December 1797 over
leden , en heeft zijn ligchaam 
aan de geneeskundige facul
teit gelegateerd, om, zeide 
hij in zijn testament, ook nog 
na aijnèn dood voor de men' 
schen nuttig te stjn. .Deze 
in de burgeroorlogen zoo ver
metele mensch, was mzijne 

bijzondere betrekkingen ma
tig, verpligtend, belangeloos, 
maar vatbaar voor trotscn-
heid, én het streelde hem 
zeer, van door den hertog 
van Orleans,&e^&ml 
tijds toegang verleende, en 
door eenigelïoofden d e r * 

partij, die hem een p°<* 
vertrouwen verleenden, o» 
derscheiden te zyn. 

f L E & E I T D R B ( A D B l A N * 
RIA), een der grootste *i« 
sche meetkundige, üdw_ 
akademie der wetenschapp6» 
van het bureau der eng* 
metingen, oud examinator ' 
de leerlingen der pol)*^ 
nique school, van <t»^rf 
artillerie en genie» 
den 18 September «» ^ 
te Parijs geboren en 
leed aldaar den 9 •»»» rij 1833, en dus m den ooa 

dom van 81 jaren. ' J , 
lange levensbaan was ge. 



t E G . 321 : 

aan de wiskundige weten
schappen- en aan derzelver 
verhevene toepassing gewijd; 
hij heeft dezelve met nieuwe 
leerstellingen en belangrijke 
gevolgen verrijkt; LEGENDRE 
was een der leerlingen van den 
abt MARIE, wiens naam altijd 
bij de wetenschappelijke we
reld in waarde zal blijven; hij 
was slechts zeventien jaren toen 
hij,1 in tegenwoordigheid van 
de akademie der wetenschap
pen, eeiie leerstelling over de 
hoogere wiskunde verdedigde," 
en. deze > schitterende eerste
ling werd met die der eerste 
proeven van PASCAL en CI/AI» 
HAULT vergeleken. In 1*774 
deed de abt MARIE hem tot-
professor in de wiskunde aan 
de militaire school benoemen, 
in welke betrekking hij tijd 
genoeg overhield, om zijne 
geleerde studiën voort te zet
ten : toen vergaderde hij i al 
de bouwstoffen der gedenk-
schriften, welke hij achter-
volgelijk uitgaf j en die hem, 
m 1783, de. deuren der aka
demie dér wetenschappen te 
Parijs openden. Weinig tijd 
te voren was J e berekening 
van de kracht eener bom als 
eene prijsvraag door de aka
demie te Berlijn uitgeschre
ven; LEGENDRE werd be
kroond, en terstond hierop 
tot hd der akademie benoemd. 
•*«J paste op het zonnestelsel 
öerhemelligchamen zijne ana-

lytische voorstellingswijze toé;.f 
het grootsche werkstuk van 
NEWTON moest voltooid wor
den , om namelijk de alp-e- Ï 
meene wetten der wereld 
door dat groot vernuft aan
geduid, te plaatsen onder de 
meest _ bewezene 'waarheden 
waaruit, de menschelijke we
tenschappen zamengesteld 
zijn. In Frankrijk waren 
X.AGRANGE , LAPLACE en L E -
GENDRE; en in ItaliëiVLVïtA 
onvermoeid bezig, om;het 
erfstuk vaneden grooten Èn~ 
gelschen ineetkunstenaar op 
te 'vatten en verder uit te 
breiden,, terwijl men; zulks 
in Engelandl geheel scheen 
vergeten te hebben.- Eene 

" der verhandelingen, van LE
GENDRE had ten doel de aan
trekkingen der, hemelbollen te 
berekenen , en zijne nasporin-
gen bragten leerstellingen aan 
het licht, die nog tot grond
slagen van de tegenwoordige 
theorie strekken; in eene 
tweede, onderzocht hij welke 
gedaante, volgens de wetten, 
die de stof beheerschen, eene 
vloeibaar vooronderstelde pla
neet moet hebben, in het 
geval, dat die planeet gelijk-
slachtig, of ook uit verschil
lende lagen zamengesteld is. 
In 1787 werd er op de En. 
gelsche kust, welke het digt-
ste bij de Fransche is, eene 
driehoekmeting bewerkstel
ligd , ten einde met juistheid 
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het wrschü d«c lengte Ws» 
sctwn bet obsemtoxium te, 
GrmtwicAenUJPary* t e ^e* 
paien. LÏGBSDBJB behoorde 
tot de commissie> welke de 
Fmnsche Regering daar naar 
toezond; hij gaf bij die gele
genheid een zeer schoon en 
nuttig leerstuk aan de hand, 
om. de bolvormige driehoe
ken , die op de oppervlakte 
van. den grond getrokken en 
waarvan de zijden zeer klein 
zij», te bepalen. Na den val 
van ROBKSPIEKRB, werd hij 
aan het hoofd van het bureau 
der ijken en gewigten ge
plaatst j zoodra het nationale 
instituut opgerigt werd, werd 
hij als lid daarvan geroepen , 
en nam, als meetkunstenaar, 
een werkelijk aandeel aan 
het groote werk van het nieu
we «ïetriesch stelsel. In-
tusschen hield zich LEGEN-
DU» niet uitsluitend met ster« 
r e - , natuur-' en landmeet-
kunde bezig: een onweer
staanbare smaak haalde hem 
pver tot het; moeijelijk on
derzoek omtrent' de- eigen
schappen der getallen; hij 
schepte er behagen in, te
gen de moeijelijkheden., die 
dit onderzoek mêdebragt, te 
.worstelen» De vruchten dier 
lange overpeinzingen werden 
eerst in de gedenkschriften 
v»n de akademie der weten-
-schappen bewaard, doch m-* i 
öerhand bijeengezameld in 
een bijzonder werk, onder I 

den titel van Mimi w k, 
théori& des nombms Qndeï 
de menigvuldige leerstellin
gen, "welke dit werk, bevat, 
merkt men bponder die op,. 
welke genoemd wordt lm 
de réciprocitê. Ook gaf hg 
nog eene nieuwe leerwjjïe ai'» 
tot bepaling van den loop der, 
planeten. In het jaar 1805 
zag het licht het beroemde 
werk, getiteld: Méi^ès 
moindres cart'és des ermm 
Doch hij vergat de studerende 

jeugd niet, en vervaardigde 
voor dezelve de EUmm f 
geometrie, een boek dat » 
alle Europesche talen overge
zet is. en wAarvanmenzicliQp 
alle hooge scholen bedient. 
Als. een waar vriend n r̂ we' 
tenschappen zelve, en »»• 
van de geldelijke roordeelen, 
welke daarmede i*fo»»« 
zijn,, vernam hij «e; f" „e 
vendig genoegen, «»F,« ' 
medestrevers zijn spooj J°V 
den, en met rasse schreden 
op den door hem geopendeB 

weg voortgingen. Pe A»* 
waarop hem de verh,> ^ 
gen van ABEi en JMOW? » 
titeld: Sur h # * * • * £ 

fonetlons eUifiques, °™ 
de oogen kwam, ms-^n 
der aangenaamste van jh 

meetkunstenaars zrj»e » . , B 
lingen m t S e b f d e n ^ ; 
toegepast hadden, «VJ, 

pen zouden wmnen. *» 
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wenschen/ waren v#rhQqrd.f 
De nqam van LEGENDRE;n\oet 
op de lijst dier mannen ge
plaatst worden, welke toi 
aan hunnen dood toegewerkt 
hebbe_n. Op het «ogenblik, 
dat hij de ziekte,welke een 
einde aan zijn leven moest 
maken, voelde aankomen , 
zette^ij de laatste hand aan 
het derde deel van de Theo
rie desfonctions etlipiiques,: 
en, op het voorbeeld van 
een HÜIER , dié onder het 
Voltooijen van eene rekening 
over de opklimmende kracht 
der Lichtbollen, en een LA-
GRANGE , die- onder de twee
de uitgave van zijne Me$-
nigue analytique stierf en 
overleed hij bij het eindigen 
yan het vijfde deel der Mp-
panique fleste. Be staat
kundige en,godsdienstige ge
voelens van LEGENDRE zijn ons 
onbekend; eene der bepalin
gen van zijn testament, doet 
ons vreezen dat zHn, in wer 
tenschappehjjce onderwerpen, 
zoo j u l s t e geest in de leer
stellingender godsdienst was 

örnkkehjk bevel, werd L E -
MJ»m te Juteuil, zonder 
^n»ge hjkstaatsie., begraven. 

m 

Y2 

i Fzlk-Seicfo, in het dal van 
fit, Mariinus, Jn Piemotit, 
in 159^ geboren, ging- in 
hoedanigheid Tan kapellaan 
des afgezants der staten ge
neraal naar J^onslanttnopél, 
Ilij ging aldaar eene naauwe 
vriendschap aan met den pa*-
triarch CÏRIIAUSLUCAR., dieri 
hij in de dwalingen van Lo-
THER bevestigde, en van wjen 
hij eene geloofsbelijdenis qf". 
perste, die de Grieken nooit 
hebben aangenomen. In de 
Dalen teruggekeerd, oefende 
hij er het predikambt uit : 
maar nadat de hertog van Sar 
vooije hem als een dweeper 
en ïnuiteling ten ck»0"! had 
doen veroordeelen, nam hij 
de wijk naar Gerieve, alwaar 
hij eenenleerstoel voor de god-* 
geleerdheid verkreeg. Jïij 
overleed aldaar in 1661, Men 
heeft van hem eene ytitgave 
van het nieuwe Testament, 
in het oorspronkelijke en het 
volks-Grjeksch, 2 dlt» i» 4 t o 

-r- ANTONIÜS LEGER, zijn znon, 
te éeneve, in 165? geboren, 
overleed in die stad in 16*0. 
Men heeft van hem 5 dl.» 
met leerreden, na zijnen dood 
gedrukt. Hij gaf verscheiden 
verhandelingen.over nattwr-
kundige en godgeleerde on
derwerpen in het licht vaa 
1705 tot 1715 fedrnkt. — 
J O A * W I*«SR, m 1625 ge-
boren, neef van AjirpKUi* 
LEGER » predifcanj *§n # 



324 L E Cf. 

'S.'t Danskerk., verkreeg van 
LODEWIJK XIV, na de ver-
ströoijing der Waldensers, èn 
op aanbeveling van CROMWEL, 
'dé vergunning, om in FranJi-

. rijk, 'in hunnen naam eene 
collecte te doen. Nadat hij 
'ifl 1655 bij de conferenttën 
van Sigueros was tegen vroor* 
éig geweest, wikkelde hem 
zulks in geschil met den her
tog van SctvoQvje, die zijn 
huis tot op den grond toe 
'liet afbreken., en hem aan 
gekwetste majesteit schuldig 
verklaarde. Hij werd ver
volgens predikant bij de Wal-
sche gemeente te Leifdeti, en-
bekleedde dien post nog in 
1665.. Hij heeft nagelaten 
Eistoire etcf {Geschiedenis 
van de Evangelische kerken 
der dalen van Piérhonl), in 
fol. Dit werk is de vrucht 
'der wraakzucht, met den sek-
tengeest gepaard. 

• LEGER (GLAUDIUSJ , te Jt-
tichi., een stadje in het dio
cees van Soissons, in 1699 
geboren, omhelsde den gees
telijken staat, en bezat al de 
deugden van denzelven. Pas
toor •'• van Saint jfndrê'des-
J-res té- Parijs geworden, 
won hij, door zijne liefdadig* 
heid, zijnen ijver én zijne be
langeloosheid de> achting van 
alle weidenkenden. Hij over
leed te i » ^ ' * in 1774 j vooral 
door een aantal prelaten be
treurd, die in de wetenschap- , 

pen der heilige bediening eijne 
[. kweekelingen waren geweest. 

Bij gelegenheid van het ge-
denkteeken,/dat in 1781 te 
zijner eer werd opgerigt, 
sprak de bisschop van Sém% 
.(de TL? DEBEAOTAK) zijne 
lijkrede uit, een waar mees
terstuk der welsprekendheid; 
en -tevens eene uitmuntende 
verhandeling der herderlijke 
verpligtingen en deugden, 
met vuur en gevoel gedre
ven, en dow de gelukkigste 
toepassingen en. aanhalingen 
verlevendigd. De beroemde 
redenaar vindt geen bezffaai > 
jom, terwijl hij' een gezegde 
(van'den heiligen HIUBICS op 
Hezen eerbiedwaardiger! Fa
toor toepast, te zeggen, w 
'zelfs de bisschoppen zouden 
gemeend hebben zich t? g 

te verheffen, indien z>J » £ naast'dien eenvoudigenpnes 

ter hadden geplaatst: Jüm 
wiquam episcofwm *» 
tantum assmnpstt, « 
presbyteri ülüs college 
compiitaret, 

LEGEX (ANioNrüs),inh^ 
diocees van Frèjns ^ ^ 
was overste van het.sein' < 
van Aix,- onderden** 
n a a l D E G n i B j A ^ e

e c f c 

van hem: 1.° Iieu \-yaf-
{Tiendaagschegeeste^ J, 
v •, . *\ • "io nxo—• *• 
zondering), m *•»' 7,„lV7,w 
ConAdteetc. ( * ? * « 
der biechtvaders *?'& 
bank van boetvaardige' 
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in 12.M» — .3,» Fèritables. a 
et<\ {Ware grondbeginselen 
der heiligen over dé liefde 
Gods). Hij.overleed in 1728, 
in den ouderdom, van 71 ja
ren,, als bestuurder van het 
gesticht. vak Sainte Pélugie*. 

LEGIOWJENSIŜ ' -—' Zie LEG 
('ALOYSHIS).. 

* LEGIPOJT x (DOM OHVIER).-, 
èen- benediktijner van de con
gregatie van Bursfeïd.y, den 
1 December 1698, te ' Soi-
ron, in de Belgische provin
cie Luik,, gehoren,. Zijne stu
diën waren; schitterend,, en 
den 1 Maart t720, ; kwam, 
hij te Keulen, in de abdij' 
van den H.. MARTINUS , nam 
den graad van licenciaat aan 
de universiteit dier stad y 
én onderwees de wijsbegeer
te in zijn klooster van het-
•welke hij prior werd. Na 
de regtsgeleerdheid beoe
fend te hebben, onderwees 
ny dezelve op' eene nieuwe 
en gemakkelijke wijze aan 
zijne mede-religieuzen. Met 
eene zeldzame scherpzinnig
heid en een verbazend Ve-
heugen begaafd, en. onver
moeid in den arbeid, door
liep dom OuviERbijnaalde 
takken der wetenschappen en 
etterkunde, zelfs der kuns-

te?.» hÜ was wijsgeer, ge-
scmedkundige, canonist,staat-
kundige, regtsgeleerde, god

geleerde „hellenist* lktihist^ 
boekenkennér letterkundige' y. 
penriingkuhdige ,. redenaar^; 
dichter,, schilder',, toonkunst 
tehaar, 'en was met ver'schéi» 

; dene nieuwere talen bekend. -
Hij 'stond in< VBiendscliapsber 
trekking met dom BERNARDUS 
PESE , een beroemden religieus 
der abdij van Molk,, die hem 
zijnen smaak voor de geleer-, 
de naspori'ngen inboezemde^. 
Hij bezocht de boekverzame-; 
lingen en bewaarplaatsen-der;-
handvesten in Duitschland r; 
alwaar hij de kennis, der tot 
dusverre onbekende? letter- en* 
geschiedkundige- gedenkstuk--
ken opdeed» Hij vervaardigde^ 
de catalogussen van verschei
den boek- en handvestenver
zamelingen. Deze geleefde? 
religieus overleed in de abdij-, 
van- den H-. MAXIMIAOTS, te. 
Trier, den 16: Junij 1758-
Dom JOAIWJSS ÏFRANCISCÜS,. 
religieus der congregatie van. 
den H'.MAÜRÜS„geeft ih ?ij- * 
ne Algemeene bibliótMek der 
schrijvers van de orde van-
denÏJ. BENBDICÏÜS, de lijst 
der werken van dom OHVIEK-
op,., waarvan, er negentien in-
het licht verschenen, en een-, 
eh vijftig onuitgegeven gehle» 
ven zijn. Wij zullen dê meesfc 
bekende aanhalen: t° Bis-
sertationesphilologico-MMi-
ographiocB, deordinanda et 
ornanda bibliotheca, Neuren
berg, 1726, i n 4 . t o - 2 . ° 

3 . . . . . • • 



m •fc*& 
Jtiltibgfiapkiai lènêèicthte 
<*>ntjpectus,M&nia, ï ?38 . — 
3. Monasticum viïóguhUa-
TMM , Hpè mcciatu taönas-
teriorumin episcopatit rtïö-
ditntinomiitia, fifadgAÜe 
M 4 . » — 4. ' MtüM ano* 
iïemi sUbmièsüqm MeMörum 
tnsiiwaMop'o isërhirtarïö be-
fiedïcffko, ma tiüm. dcdde-
mïünobïlium, Mëidelbèrgoe 
éhgendo, óblofiiw irt Wmi-
" f ^ o , 1748, i n 8 > — 5.° 
$&r<e. meti'opohos nólotiieri-
**# antiquitüs et pïerógati-
•tiaè etdvbrsus illius gtoHce 
mulos asserta, Keuléii, 
1748. — 6.° Introductiöad 
sttidtufn tnmismatxm i'onict-
mrumjpro Ulustri juventu-
te, fTütubütg, I757 & 

orm M'ejfènmrg, 1752, 
T V 8 , oi/smia engendce 
sotietatis littfraricef éto. \ 
T^1^ eft fTW^wrg\ 

f£ -^ffiètoriarèi 
H ? m t °rdi*te mncU 
fËülsbiiïi, in quatüoï-par-
tcs distrib-ütdeic., PTtimèn 
% "üriiburg, 1754, —. 
10.0. Eefte 'niéuwe JSibUo-
grafhiabënediciina etc., 12 
<U.fa in lol, ' 

MA w f n • j ^AWut t MA-

n s U t u u t »d e n23Jumj i764 , 

té Pmfi geWren; vM fó 
zoon van eenen beroemden' 
advóköat j en ontving de eer
ste léssen der dichtkunde van 
zijnen vddêr, die heimelijk 
de muzen beoefende, en aan 
wien men" èen treurspel te 
danken heeft, Jttilië, het
welk niét teil toóneele gevoerd,, 
maar tweemalen gedrukt is. 
De gebeurtenissen zijns levens 
zijn niét zeer talrijk. Menige 
zijner vóortbrengeleri open
den hém de' deuren van het 
instituut (1798), en, toen 
DÈListÊ zijne cursus voof de 
Latijnsclie dichtkunde in hel 
collegie v,an frankrijk niet 
Icon voortzetten, werd nfl 
töt zijnen plaatsvervanger ge
stemd. De dood eener ecM-
genoote, welke hij teederlijt 
beminde, en niet minder Be
droevende omstandigheden, 
welke er het gevolg tan i«-

beaönnen zijne «eeM-
ren vermogens en zijne geïondhei 
te ondermijnen. Bij ̂ e oor
zaken van Verzwakking voeg
den zich de gevolgen van 
eènën Val, welken hij » »JJ 
buiten verblijf van niejufvrow 
COOTAT deed. In 1 8 l 3 ^ : 
zweëk hij voor dezeii zamw 
loop vaö ongevallen» U<>0 

bezat eene van natuur fcenu^ 
nende en gevoelige «eJ' , t 
zelve spoorde hein »an \ schilderen van zachte en droei 

geestige aandoeningen- J 
trad de loopbaan der WU«*n 

tinnen met w n e ^ w * ^ ' 
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{ÏÏslêmêtekt wn cte' möeifor 
4er £tï&vrff&sm a&n JBiiü-
W>S ékrxin echtgenoot "wn de 
•^pafoÉfening%ijnèr%ofiënt<S' 
mig&ötnende); dït stuk ÏS ia \ 
d« JSssais des deux umis , 
fairijs, 1764 > ia 8.™ opge-
Sftomen. Men Jieeft hem ver-
-scheidea dichtstufckch te dara-
t e n ; la sépuUnre{het graf), j 
»fe •souvenirs {de Aerinn&~ 
/ringen), fe mélaticolie (de 
%«t>aarmoedigkeid), £e «2^«-
& des femmes (de verdienste 
•der 'vrouwen). Wat de yin- • 
söUïigskracht betreft, zoo Ie-• 
*èreft deze gedichten weinig 
hclangrijks op, maar met be- j 
toekting tot den stijl Worden ; 
üczeïve op hoogen prijs ge- I 
steld; eeh berijming vol beval- : 

llgheden, verjeugdigt onop
houdelijk de niet zeer nieuwe 
tóöfttbeeldön, en het aange
naamste koloriet verfrischt 
ïeeAs genoegzaam bekende 
schilderingen, fcijn gedicht 
W * de zwaarmoedigheid is 
ml bevalligheid • dezelfde hoe
danigheden doen zich opmer
ken in zijne dichtstukken, die 
«e herinneringen en degm-
**« ten onderwerp hebben. 
Waar datgene zijner werken, 
aan hetwélkede grootste roem 
l s Ae" deel gevallen, is zijn 
^ómcht Ie mérite des femmes 
SeWeW t W a a r m yj e r z i c l l 

o|zonder op toelegt, om de 
edele trouw, o» heldhaftige 
oöderwarpmg te huldigen, 

welke ioö tèle «ehtgeftöfttetf >, 
moeders, lusterseitminhares-
sen , gedurende het afgrijsse-
lijke schrikbewind aste den 
dag légden» Bij d m lijst 
zullen wij een verhaal ainon-
rijm voegen: ELIZABEÏH- «n 
BLANKA benevens eenigö. foe-
se stukken, onder, welke, mm 
«e» klem getal puntdichten 
onderscheidt, welke onregt-
vaardke aanvallen: aan zijne, 
natuurlijke zachtmoedigheid 
•c-ntweldigen LEGOBVJÉ. heeft 
tooneelstukken vervaardigd.. 
La mort oVdBEi. (d& dood 
van JBE%), 17&2, waar tóe 
hij het onderwerp ui t de IJ.. 
Schrift eii, de voornaamste 
trekken uit den herderzang. 
van GESZNEÏI ontleende, ken
merkte een verheven talent j -
men merkte in. hetzelve op 
de treffende en getrouwe schil
dering van de wieg des me;a-
schehjken geslachts? het ka
rakter van KAÏN is met kracht 
geschilderd, en verscheiden 
tooneelen wekken de grootste; 
belangstelling r dit stak met 
even zoo veel vuur als beval-
litrheid geschreven heeft groo-
ten opgang gemaakte Men 
merkt op , dat zoo als de 
helden van SoPHoeiSS enEü-
BIPXDIS, KAÏK het slagtoffer 
van het onvermijdelijk nood
lot was. — EFICHABKJ en N E 
RO , zijn tweede werk,in 1794 
ten tooneele gevoerd, werd 
ook ae« toejuicht .waarvan-

4 
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,de reden' gedeeltelijk in de 
• staatkundige omstandigheden 
moest gezocht worden, die 
onmisbaar moesten bijdra-
gen tot het wel gelukken van 
een werk, Welks doel was , 
om de zegepraal der vrijheid 

•op de dwingelandij te schet
sen , maar de innerlijke waar-

- de van dit stuk was voldoen-
' d e , om hetzelve gunstig te 
doen onthalen. De* persoon 
van EPICHARIS is met even 
zoo veel kracht als oorspron-

. kelijkheid geschilderd, de 
ontwikkeling is bekwaam ge
leid, en het vijfde bedrijf, 
bijna geheel door NERO in
genomen, die zich in een 
onderaardsch gewelf verbergt, 
alwaar hij zich aan de wraak 

.' der Romeinen onttrekt, biedt 
de even zoo naar waarheid 
geschetste als verschrikkelijke 
schildering aan, van de on-

* vermogende woede, en laf-
hartigen angst des gevallen 
dwingelands. De stijl van 
dit stuk is waarlijk die des 
trëurspelers, en men treft 

• er eenige trekken in aan, 
die doof de génie van TA-
CITÜS schijnen ingegeven te 
zijn. La Mort etc. [De dood 

'van JffENmiK Ir)-, het 
laatste werk van LEGOirrÉ, 
benadeelde, ondanks de kri
tiek, waaraan hetzelve was 
blootgesteld, in geenendeele 
aan ssijnen roem. JVog zou 
men kunnen aanvoeren, zij
nen M'TJSOCX.ES en POLYNI* 

CES t in het welke hij ziel» 
beijverde, om de krachtvolle 
eenvoudigheid der Griekscie 
treurspeldichters natevolgen; 
en QÜIJVTÜS FABIUS, waarin 
hij de gestrengheid van het 
Romeinsche karakter schijnt 
afteschilderen. Geen enkel 
zijner stukken is ophettóo-
neel gebleven. Nog. heeft . 
men hem verscheiden onrijm* 
en dichtstukJm te,danten, 
in de Feillèes des Muses 
opgenomen. Hij heeft deel 
gehad aan de, beide Volks
liederen , getiteld M, DB 
BIËVRM en CHRlswm 
•MORIN, en tot het zangspel 
van DEJAÜRE', Montano « 
Step/icinie genaamd, heelt 
hij een nieuw en derde! be
drijf geschreven. Men heelt 
de OMuvres comp&tes (roh 
ledige werken) vanljjsoffn 
in het licht gegeven, / W » 
1826 - 1827, 3 dl^m 
8.vo: het laatste deel bevat 
zijne. OEuvres posthwites, 
de heer' Bouiar heelt aan 
het hoofd dezer uitgave, eene 

Levensschets va)} JfGou, 
vu geplaatst, ^ f j , 

gAIïfïJEAN 

; - w-r*-""'- f 
m het instituut 

•heer REGNAÜD DE SAWH* 
tfAmsiY is uitgesproken. 

LEGRAND, LEGROS, enan-
dere. — Zie de Letter l*. 

* LEGRIS-DÜVAI Wff 
MlCHAët), een Geestig, 
gewoon hof-prediker de*» 

http://'tjsocx.es
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nings va» Frankrijk, den 16 
Augustus 1765, te Zander-, j 
«aw, in Bretagne geboren, 
yolbragt zijne studiën in het. j 
collegie van LODEWIJK efe« 
ffroote. Hij begaf zich in 
het seminarie van St. Sul-
pice, alwaar zijn oom, pater 
QUÉBEUF, een oude Jesuit; 
hem eene beurs had doen 
bekomen, en onderscheidde 
zich aldaar, door zijne talen
ten. I)e omwenteling was 
in Frankrijk losgebarsten, 
en ofschoon dezelve dat ver
schrikkelijke kenmerk nog niet 
had geopenbaard, hetwelk 
zij later aannam, deden de 
ongelukken , die zich voor de 
kerk en de monarchie voor
bereidden den ijver van den 
abt LEGRIS - DÜYAT, al meer 
en meer ontvlammen, die 
geene andere eerzucht ken
de , dan die om voor het heil 
der zielen te werken, en geen 
ander verlangen koesterde dan 
om zijn bloed voor het ge
loof te storten. Hij was nog 
geheel met het eerste vuur 
bezield, hem bij zijne wijding 
ingestort, toen de gestrenge 
maatregelen,: tegen de onbe-
ëedigde geestelijken gerigt, 
in werking werden gesteld, 
levendig begaan met het lot, 
der geloovigen, die door de 
Ttagt van een aantal herders, 
zonder geestelijken troost ble
ven, verliet de abt LEGMS-
W U L Frankrijk niet, en, 

V 5 

door een zijner vrienden on
dersteund, begaf hij zich 
naar Versailles, alwaar hij 
met ijver de heilige bedie
ningen uitoefende. Toen hij 
vernam., dat LODEWIJK XYI 
veroordeeld was, vertrok de 
abt LEGRIS-DÜVAL , alle ge
varen trotserende, op den 
avond van den 20 Januarij 
van Versailles , begaf zich 
naar den gemeenteraad van 
Parijs, en zich tot de leden 
wendende, die denzelven uit
maakten, zeide hij : Ik ben 
een priester, ik heb verno
men, dat LODEWIJK XV'X 
ter dood veroordeeld is, en 
kom dus y om hem de hulp 
mijner bediening aan te bie
den, Zoo veel moed deed den 
gemeenteraad verbaasd staan: 
intusschen zouden zij hem de
zen edelmoedigen stap duur 
hebben doen betalen, indien 
een" hunner MATTHIEU ge
naamd , die zijn collegiemak-
ker was geweest, hem niet 
in bescherming genomen /en 
voor hem ingestaan had. Min
der afgeschrikt door de stuur-
sche wijze met welke zijne 
aanbieding was opgenomen, 
dan te vreden, van te ver
nemen , dat de koning zijne 
hulp niet noodig had, keerde 
bij naar Fersailles terug, 
alwaar hij gedurende het 
schrikbewind voortging met 
in de stad en omstreken de 
gevaarlijke bedieningen uit te 
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oefenen, aan welke hij zich 
had toegewijd. Toenderevo-
jutronnaire storm begon te 
bedaren, was de abt LEGMS-
DÜYAL een der eersten, die 
hunne apostolische stem de
den hooren. Wij kunnen al 
de diensten niet opnoemen, 
we hij alstoen aan de kerk 
Bewees: hij was, om mij tan 
de uitdrukking zijner levens* 
Beschrijvers te hedieneh, een 
andere VIXCENÏIÜS TAN PAD-
Ï A , en op zijne stem, zag. 
»»en de liefdadigheid hare 
hulpmiddelen verdubbelen. 

° « e f w d e de omwenteling 
had hij inzamelingen voor de 
tMgewekeneu gedaan. Toen 
in 1810 een aantal kardinalen 
naar Franknjk verbannen 
berden, hadden deze prelaten 
aan zijneft ijver en zijne zorg, 
wervloedige hulp te danken!'-, 
üok had de abt LEGIUS JDu-

VAL z1Ch aan het predikambt 
toegewijd, ea zijn woord 
J a g t de grootste weldaden te 
Vee*. ITet hof wilde die wel
sprekendheid hooren, welke 
alólh zoo vele wonderen te 
jeegbragt.. »e abt LEGRIS-
W U 1 predikte er verschei
d t f » ^ en droè^ 

ï f y ^ ^ d ^ e n s z i n s h a a k . 
^ . ü e k e m n g wilde ïh 181Y 

' Ï 2 ^ v^ri ï i e m ee»Wsdom 
S ^ ^ d e n ; maar hij sloeg 
z o° wel als den post van gel 

woöiï aaïmoezeftiér van Möifr 
SIEDR en grooUvikaris van 
Parijs, Hij nam enkel eehe 
matige jaarwedde van 1500 
franken aan, waarvan hij 
slechts korten tijd genothad. 
Hij was régtsvorderaar eener 
associatie te» gunste der arme 
Savoyaarden, eener andere ter 
bezoeking van de zieken in 
de gasthuizen , en eener der-

1 de, ter onderrigting van jonge 
gevangenen. Er geschieddein 
Parijs geen goed werk, war* 
•Van hij niet de ingevef of be
vorderaar was; en, ofschoon 
hij zelf zonder hulpmiddelen 
was, daarbij nooit anders dan 
het eenvoudige noodzakelijk 
had gehad, bezielde hij, om 
zoo te spreken al het goede, 
dat er in deze uitgestrekte 
hoofdstad plaats had. HjJ" 
zweek onder den last der 
menigvuldige werkzaamheden 

van zijnen ijver en zijne11C" 
dadigheid den 18 ï*m 
1819, door de armen, we 
rader,door degrooten,*er 

redenaar, en door de geeste 
lijkheid, wierroemenSierajtt 

hij was, even h a r t e j l ^ . 
ireurd. Zijn stoffelijk owr 
bïijfsél wei4 in de kerk ** 
karmelietengebragt, e" ° , 
•dien kansel te rust | « J J 
waarop hij nog kort te vo 
zijne stem had doen hooren, 
om den roemrijken a°<ra

te 
priesters en bisschoppen 
bieren die in September^ 
vermoord waren. Zijne o 
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fhon's (Leerreden) zijn na zij
nen dood in 2 dl.ninl2.mo, 
in het licht gegeven, Ëet 
eerste deel, door zijne be-
Iahgrijké levensschets dóór den 
kardinaal ö£ BAUSsisx,voor-* 
afgegaan, bevat zijnen Ad
vent} dien hij in 1816 voor 
den koning predikte. Deze 
staatsieis de eenige, welke hij 
tfervuld heeft, daar de slechte 
staat zijner gezondheid hem 
niet ióeliet om in de Taste 
te prediken. Deze Leerreden 
ten getale van zes, zijn be
langrijk , dóór de sierlijkheid 
én zuiverheid dés stijls, de 
juistheid der" ' denkbeelden, 
de wijsheid der raadgevingen, 
en door dien zalyenden en 
godsvrucht ademenden toon, 
die dett redenaar nooit verliet. 
Het tweede deel bevat sleóhts 
losse Leerreden, dié bij ver
schillende plegtigheden, voor 
vergaderingen van liefdadig
heid, voor godvruchtige vër-
eehigingen waren' uitgespro
ken. Men merkt er vooral in 
op, de redevoering, welke hij 
den H Mei ,1814, bij de 
eersteplegtigelijkdienst , voor 
LODÉWIJK XYl opgedragen, 
in tegenwoordigheid des ko-
wngs voordroeg; de redevoe-
™g, welke hij in hetzelfde, 
m de karmelieten kerk uit
sprak» óver de zegepraal der 
martelaren m de laatste ver
e n g , en eene Leerrede 
f erfa\ Avondmaal, welke 
a o o r de edele gevoelens, 

waarmede Atóèlvó is opgevuld,' 
(jenéh diepen indruk maakte, 
jjeze was de' laatste rede wel
ke hij voor den koning uit
sprak. Dö overige Leerreden 
van dit deel, zijn niet alle op 
dezelfde wijze bewerkt: er 
zijn er ónder, welke dé re
denaar slechts eenmaal heeft 
voorgedragen, en die hij niet 
herzien hééft. Men moet toe
gevendheid gebruiken voor de 
ligte vlakken, wèlkë men er 
in triogt ontdekken, en die 
éenö minder snelle Samenstel
ling ligtelijk zou hébben doeil 
verdwijnen. Zijne welspre
kendheid was wegslepend en 
overtuigend. Hij bezat eene 
verbazende gemakkelijkhèid, 
óm over allerlei onderWerpen 
zonder voorbereiding te spre
ken. Maar hij muntte voor
namelijk in diegene uit , 
Waarin het gehoor met het 
lot der ongelukklgen moest 
bewogen worden. Ontelbare 
aalmoezen wraren jaarlijks de 
prijs zijner onvermoeide werk
zaamheden. Ift eeneh gezel
schapskring, alwaar eene klei
ne inzameling moest geschie
den, bragten twee in gèe-
nen deele voorbereide rede
voeringen , meer dan 40,000 
franken op, zoo verleidend 
en onwederstaanbaar was de 
bevalligheid zijner woorden, 
No<* heeft men van hem Ie 
Mentor ete. (De V/iristelijhé 
Mentor of Catechismus van 
FMÊLON), dtëïi tij voor U 
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opvoeding van; den j ongen IA 
. ROCHEFOÜCATOD vervaardig

de. Dit werk moest uit 3 dl.» 
bestaan. Slechts het eerste 
heeft hij in het licht gege
ven, waarin hij zich bepaalt 
bij de ontwikkeling der grond
beginselen van de natuurlij
ke godsdienst; het tweede 
moest de bewijzen der geopen
baarde godsdienst, en het 
derde de kenmerken der Ca-
tholijke godsdienst bevatten. 
Er bestaan nog van dezen 
godvruchtigen geestelijke ver
scheiden handschriften, on
der anderen eene Ferhan-
deling over de onsterfelijk
heid der ziel, waarvan de 
godsdienstvrienden, hartelijk 
gaarne de uitgave zouden zien; 

- I*eKos.'— Zie GROS. 

t f t Q O L ^ Ü A X ( F K A N C I S C D S ) > 
1M8 in het voormalige Fran-
sche gewest Bressegeboren, 
nam, ten gevolge van de 
intrekking van het ediktvan 
Manies, 'm 1689 de vin* 
naar Holland. 'JVadat .& 
algemeene staten van dat land 
het ontwerp hadden gevormd, 
om eene volkplanting van 
Iransche Protestante/ naar 
het exland Mascarïn otMas-
Wregne tegenwoordig het 
eiland Bourbon te zenden, 
200 maakte LEGUAT deel van 
dezelve uit. N a z i c h t o e -
valiI8iiJkj op de hoogte van 
h e t e ^ n d Bodrigue in esne 

sloep begevenhebbende,werd 
hij aldaar niet tien' zijner; 
öngéluksg'ezëUeh verlaten. Na 
twee jaren óp dit woeste 
eiland te hebben doorgekagt, 
gelukte het hun, om zich 
op Ilê deJFranceteïdüen, 
alwaar hen nieuwe ongeluk
ken wachtten: de gouverneur 
deed hun duizenderlei mis
handelingen ondervinden, 
waaronder er velen bezwe
ken j slechts LEGiuientivee 
zijner lotgenooten overleefden 
dezelve. In ütiropa terug 
gekeerd, vestigde LEGUAÏ zich 

te Zonden, alwaar hij » 
1735 overleed, na in het 
licht te hebben gegeven: 

. Foyages etc. {Jleiaen en 
lotgevallen van FRJKCJSCUS 
ZEGUJT, en zijne lotgenoo
ten, op twee woeste eilan
den van Oost-Indië, ff 
het verhaal der belangrijk
ste zaken, door hen opge-
merkt, op het eiland Mau
ritius, te-Batavia aan de 
Kaap de Goede Hoop, op 
het eiland SM Helew «*• 
op andere plaatsen Wg' 
hunnen weg),X-onden, 17U»> 
1711/1720,-2dl.»inW'. 
en Amsterdam, 1708. » 
met eenvoudigheid p r e 
ven werk, is zeer belang"^ 
én wordt dikwijls als g<*f£ 
hebbend aangehaald. , ^ 
heeft hetzelve dikwijls m *» 
Neder-en Hoogduitscli en » 
het Engelsch herdrukt. 
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LEIBNITZ (GODFRIED Wit-
'IEM, vrijheer van), wijsgeer 
en wiskunstenaar, werd den 
3 Jplij 1646 te Ztipzig ge
boren, en was' de zoon van 
FREDERIK LEIBNIÏZ , hoog
leeraar in de regtsgeleerdheid. 
Na zijne eerste studiën te 
hebhen volbragt, sloot hij 
zich op in de uitgebreide 
bibliotheek, hem door .'zijnen-
vader nagelaten, en wijdde 
zich .geheel en al aan de 
•wetenschappen toe. Dichters, 
redenaars, geschiedschrijvers, 
regtsgeleerden, godgeleerden, 
wijsgeereh, wiskunstenaars 
waren het voorwerp zijner 
studiën;; hij sloot geenerléi 
letterkunde uit. [Reeds in 
den ouderdom van 20 jaren 
werd hij tot doctor in de 
regtsgeleerdheid bevorderd, 
en de universiteit \mJltdorf 
bood hem eenen leerstoel 
aan, in die faculteit. Hij 
verkoos om zich naar 'Weu-
renberg te begeven, alwaar 
toenmaals vele geleerden ver
engd.-waren.., Daar verbond 
fMl zich aan den vrijheer van 
öoiNEBüiiG, kanselier van den 
keurvorst van Ment», den 
vorst van ffeuburg, en werd 
ü°or den invloed van zijnen 
Schermer, in 1669, tot 
ïanse a r i j . r a a d b e n o e m d > Te r_ 

wijl Juj dg werkzaamheden, 
™n. dezen post verbonden, 
wet ijver waarnam, gaf hij 

zich tevens met inspanning 
aan de studie over, en gaf 
over de regtsgeleerdheid > 
staatkunde, godgeleerdheid , 
en natuurkunde, werken in 
liet licht, dié bewezen , dat 
hij in staat was, öni zich in 
die verschillende, wetenschap
pen evenzeer te óndefsehei-
derti Drie jaren later (16*72) 
vergezelde hij als gouverneur 
den zoon van den "E.t VAN 
BOINEBURG naar Parijs,' en 
vond daardoor gelegenheid, 
om mét .de beroemdste ge- , 
leerden van dat Jijdvak in 
betrekking te kómen. * De 
akademie van wetenschappen' 
stelde hém voor j ;om hem"^ 
indien hij Catholijk wilde: 

W'orden , in haar midde» óp 
te nemen, hetwelk hij échter 
van de hand sloeg. Van 
Parijs begaf bij ^ich naar 
Zanden, alwaar men zich" 
haastte om herri in de ko
ninklijke maatschappij op te 
némeri. ' Na den 'dood van 
den keurvorst van Mentz, en 
den vrijheer van BOIJVEBUKG , 
werd LEiBtfiTZ 'm 1676, door 
den hertog van Bmmstoijk-
Lumburg, vorst van Jla-
nover, tot geheimraad be
noemd]. De zoon van dien 
vorst vertrouwde hem de ge
schiedenis van zijn huis toe. 
LEIBWXZ doorkruiste DuUscli-
land, om de bouwstoffen 
tot dat werk te verzamelen 
en begaf zich van daar naar 
Italië, alwaar de hertogen 
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vm Toskane, Ligurië en 
JSste, uit denzell'deA stam 
gesproten, als de vorsten Van 
Brunswijk, hunne prinsdom
men hadden. In 1690 van 
die reis terug gekeerd, be
gon hij aan het publiek den 
rijken oogst mede tedeelen, 
melken hij in die geleerde 
1,ogten had opgedaan. Zijne, 
•weldra door geheel Europa 
bekende verdienste, verschaft 
te hem' jaarwedden en eer-
voller "posten. De keurvorst 
ERNST AUGUSTUS , verhief 
hem in 1696 tot zijnen ge~ 
regts-geheimraad; hij was 
zulks reeds van den keurvorst 
van Men fa, en van den her
tog van Brunswijk-Lune-
burg. In 1699 werd hij aan 
het hoofd geplaatst van de 
vreemde Iqcjen, der akademie 
van wetenschappen te JP«-
rifs; slechts van hem had 
het afgehangen, om er met 
den jtitel van pensionaris veel 
vroeger bij geplaatst te zijn, 
hij boezemde den keurvorst 
van Brandenburg het ont
werp in-, pm te Berlyne&m 
akademie jan wetenschappen 
op te rigten, en werd tot 
yoorzitter derzelve benoemd. 
Hen njet minder uitgebreid 
en roemwjk veld «pende zich 
vpör hem jn 1711. J)e czar 
bezocht hem te jforgcWt 
en die wetgever yfin barba
ren , behandelde LJEIBNITZ, 
met den eerbied, dien een 
geferpQijde wijze voor eene» 

wijze koestert, die de kroon 
verdient, Hij gaf hem een 
heerlijk geschenk en den titel 
van zijn geheimraad van ju* 
stitie met eène aanzienlijke 
jaarwedde. De keizer van 
DuitscMand behandelde hein, 
niet minder edelmoediglijk 
dan die van Busla,nd; Hij 
gaf hem den titel van keizer 
lijk geheimraad met een<? 
zware jaarwedde, en deed 
hem aanzienlijke aanhiedin-
gen, om hem aan zijn hof 
te vestigen. Het Leven van 
LEIBNITZ werd enkel door 
vleijende gebeurtenissen ge
kenmerkt, me.t uitzondering 

I echter van het geschil over, 
de ontdekking van de pij" 

ferentiactl rekening. Pitje* 
s,phil smeulde reeds in mh 
onder de asch, totof* 
barstfe uit in 1711. &¥* 
wonderaars van ïïmff' 
schuldigden den Drotschfl 
Tfijsgeer, van aan den fW\ 
de uitvinding dier reken.nl 
ontfutseld fe;^*VÏ 

zaak was niet ge: m 
zaan ,was wiei ö^*-"-,^„Je 

bewijzen, « t e J ^ w f j 
er hem echter van vopiP* 
oog van geheel *#V« 
L E W Z begon mei deze J 
schuldiging, met vele^t»1 

migheil ij %u¥wtda^ 
bladen te W^]e^W0l 
eindigde, met pchMBfW" 
ninkfijke niaatschappa y ' 
Londen te beklagen, m

r^ 
zelve als regter w te roe-
pe«. Het onderzoek der com 
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missarissen met het nazien 
der stukken van dit groote, 
proces belast, was hem niet 
gunstig. De koninklijke maat
schappij gaf aan haren me
deburger de eer der uitvin-
ding; en, om hare uitspraak 
te billijken, liet zij dezelve 
met alle stukken drukken, 
die tot bekrachtiging van het 
vonnis, konden dienen. De 
overige regtbanken van het 
geleerde Europa, beoordeel
den LEIBNIT? met minder ge
strengheid, en, weliigt met 
meer tegtvaardigheid, Vele 
lieden waren van 'gevoelen , 
dat van den Engelschen wijs
geer en den Duitscben wijs
geer hetzelfde licht en de
zelfde waarheid kon opge-
gaan.zijn. Hetgene wat hen 
m hun gevoelen bevestigde, 
was dat zij enkel in den' 
grond der zaak overeenkwam 
men Het oneindig kleine 
W8S h^fmm door w 
gemakkehjker en m e e r j ^ 
brmkehjk; teeken aangegeven 

nam T ™ ^ , m i ï ^ t » . 

fakK e S ' r^ ' -*«*.*nQ 
^akhe1dJd Iedeonmagtder 
oidti-^n0e?f?am*«ntpont, 
l a i ^ e d i t v e ^ W t h e m 

die'.ï3 Tn> «8*"» dood, 
cUe den H November 17J6 
tJlmiover p j a a t s h a d ^ 

•a*> en de wij^e, op 

welke hij leefde, stond hem 
geenszins toe zulks te zijn. 
Hij nam zijne maaltijden geens
zins op geregelde uren, maai? 
volgens zijne studiën, hij had 
geene huishouding en was. 
weinig geschikt om er eene, 
te voeren, Hij had altijd, 
eene vrolijke inborst:, doch; 
werd ligt toornig; doch kwam 
er pok even spoedig van te* 
rug. jften heeft hem beschuit., 
digd van slechts een gestreng;, 
waarnemer van de wet der-, 
natuur t© -zijn geweegt,; en 
het; geld bemind te heb.be;%; 
Ofschoon hij een , zeer" wh.* 
zjenjijk inkomen bezat, leef*; 
deT hg echter altijd zegy be
krompen, Zijn gehengen was" 
bewpnderens;waardig; .steeds 
geveod, om pp allerlei on* 
derwerpen te antwoorden -y 
verdiende hij» dat de. koning 
van Jüngehnd >. hem zijn /«* 
vend wQovdenhQek noemde. 
Hij was de meest, algemeene 
geleerde van j@#rèpa; maar 
b|j dreef dqze algemeenheid 
aiOO ver, dat hij ssich vajsche 
denkbeelden vormde over een 
oneindig aantal dingen, die 
hij niet behoorlijk had kun
nen doorgronden, om er juis« 
te denkbeelden van te heb« 
ben. Die zucht, welke hem 
voor de algemeenheid v«m be-
aaafdheden bezielde, en wel-
Figt de eerzucht, om vopr 
eenen man bekend te staan, 
aan wien niet* onbekend was, 
b«woog Imn, m bij mm 
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overige titels van rqem dien 
van dichter te voegen. Hij 
vervaardigde op de Verove
ring van het heilige land, 
een diclitstuk, hetwelk en
kel diende,, om hem belag-
chehjk te maken, en om de 
aanmerking van den abt DES-
FojfTAiNES te bevestigen, be
trekkelijk het moeijelijke, om 
éene diepe beoefening der 
meetkunde, met de rijkdom
men der verbeeldingskracht 
en de genie der schoone let-
teren- ̂ te vereenigen ; even ge
lijk zijne romaneske en pa
radoxale denkbeelden , . de 
aanmerking van SCAHGER en 
PASCAL bewaarheden, betrek
kelijk den invloed der meet
kunde op de overige geestver
mogens. (Zie WOOT-CHRIS-
ÏIAAN) Er bestaan van LEIB-
5ITZ.: 1.° Scriptores reruin 
brumwicarum, 3dl.Mnfol. 
1707; eene nuttige verzame
ling voor de algemeene rijks-
geschödems en de bijzondere 
gesclnedemS Vani) tó c /^^. 
- 7 ƒ• hodexljuris gentium 
diploniaticus•; met de bijla
ge , onder den titel van Man-
tiss(B codicis jurisyem. Ha-
nover,im} 2 dl.n i n foj. 
w het hcht gegeven. Bit 
is eene Terzameling van ver
schillende verhandelingen, 
om tot het openbare regt te 
dienen, voorafgegaan door 
uitmuntende voorreden. Hij 
Klimt in dezelve op tot de 
eerste grondbeginselen van 

het natuur-en volkénregt,— 
3.o • Bé jure suprematusac 
legationis principum Gér-

\manice, 1687, onder den 
valschen naam van CüSAn 

• FÜRSTNER ; een werk met het 
oogmerk geschreven, om aan 
de afgevaardigden van de 
rij ksvorsten, die geene keur
vorsten zijn, dezelfde voor-
regtenals aan de Italiaansche 
vorsten te verkenen. ~ 4.° 
Het ï.e d.ïyandei/e/Mow» 
der akademie van Berlijn, 
in het Latijn, in4.*», onder 
den titer van Miscellanea 
berolinensia.—••5.° K°m 

ojpticce promotce, in "e na" 
gelatene w k e n van SMNOSA. 
— 6.0 Be arte comèinato-
ria, 1690, in 4.«° - 7-° 
Eene menigte Jtatuur-* 
Wiskundige Vraag*ff> 
in d e F r a n s c h e / E n g » 
Hollandsche en vooral m-w 
Leipziger dagbladen opgelost. 

ttetvasinUh^Sl 
de dagblad, dat hg m 1W» 
^MegelsderdiP'fof 
rekening plaatste. — ö' _,, 
saïs etl tProemi *»l» 
odioeaoverdegff^ 
Gods, de vrijheid des ^ 
schen), Jmsterdam, W^ 
2 dl.» in 12.*°; de.v

n
r"eie 

eener zonderlingeen ^ 
opzigten valsclie *"V 1]£e 

» ! » * . - ; ^ 
geene juiste en Ultr j ^ . 
inzigten ontbreken. _ » .n 

men goede ^ « g E * , ; 
voor, tegen de Manier 
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maar de schrijver schijnt in 
het tegenovergestelde uiterste 
te. vervallen, door het be
staan des kwaads te looche
nen, of hetzelve zoodanig te 
misvormen, dat het niet meer 
,te herkennen is. &jn Op-
'timismus heeft aan eeneh 
wijsgeer, minder aan stelsels 
gehecht, de gelegenheid ge
geven , om de volgende aan
merkingen te maken: Ifi 
».Mén kan niet ontkennen, 
dat, mét betrekking tot God, 
alles goed zij, omdat God 
mets kan doen, wat kwaad 
is, ofschoon hij het goede 
kan vermeerderen, én tot in 
het oneindige volmaken ; 2.° 
metbetrekkingtotden mensèh, 
w dit leven, en zonder hoop 
«p de toekomst beschouwd 
zoo u het zeker, dat alles niet 
goed is, en men zou met zij
nerampen den spot moeten 

& * , ' ^ * T O ï«rt te
gendeel wdde beweren; 3;o 
het stelsel van het optïmis-
« w , dat in den z i n 4 d e l ' 
S t 7 o o r « e r s genomen, 
S S " « « üt eenmeer he-

o E r t vir^Wingskracht 
ontsprotene bovennatuurkun-
S a r 2 r ^ e i d is, be-

re°4r£ d e nPe rsoonvanden 
denk??nman 'wièn^euS-

XI? n m s t l S e h « I steeds _ 

| eene yerïigting in tic tegéh-
j woordigé wederwaardigheden 
' is. In beide omstandigheden 

geniet hij in vrede zijnen God 
en zich zelvén; "met verruk
king verstrekt hem de geheéle 
natuur tot eehe genieting; 
zonder vrees en zonder nijd 
geniet hij al het goede, wat 
hij in anderen aantreft: zon
der gemelijklieid'", zonder ver
bittering verdraagt hij het 
kwade, dat hij in hem aan
treft ën niet kan verbeteren; 
hij stelt allesj, wat hij ziet, on
der het gunstigste] daglicht, 
hij verfraait alles wat hij aan
raakt; hij weet, dat God 
zelfs in het lijden, de kiem 
van het geluk zijner kinderen 
heeft geplaatst. De gevoelens 
van geduld, van vrede, van 
troost, van hoop, welke déze 
kennis vergezellen, maken dit 
leven tot een gelukkig leven. 
Het stroo wordt onder dehanoT 
des dorschersvan het graan 
gescheiden. De olie vloeit 
gezuiverd, na onder den mo
lensteen te zijn geweest, die 
den amandel en zijne schil 
heeft verbrijzeld. Dezelfde 
hand, die den regtvaardige 
drukt, beproeft en zuivert 
hem, terwijl de zondaar wan
hopig wordt en 'zich veroor
deelt. Creaïura enw'tïbt 
factori deserviensexardescit 
in tormentuni adversus in* 
justos, et lenior fit ad U-
nefaciendum hit qtti in ie 
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confidunt. Sap. TH-^Mi-
gentibus Ifeum omnia coo-
perantur in boftum. Rom. 
YHI. Una eademque <vis 
irruens bqnos probaf, furi-
•jficak, eliquat; mulos vastat, 
damnat e&terminat. AÜGUSI» 
— 9.° Verscheiden JBoven-
•mtuurkimdige schriften, 
over de ruimte, den tijd, het 
ledige, de stof, de vereeniging 
tan het ligchaam met de ziel 
en andere onderwerpen,, die 
hij somtijds meer als een gee
stig man., dan .als eendiep-
denkende wijsgeer behandelt. 
Hij schijnt minder te zoeken 
om de wijze te verklaren op 
welke de zaken wezenlijk 
bestaan, dan om vernuftige 
stelsels, voor tedragen, geschikt 
om diegene in verlegenheid te 
brengen., welke dezelve zou
den, willen. aanranden, het
welk men vooral aiet in zijne 
Monaden (onmerkbare dier
tjes),. uitgedacht, om een 
denkbeeld van de eerste grond
beginselen der stofte geven; 
en in' zijne ffarmontapraes-
tabilita, hestemdom verslag 
te geven van de vereeniging 
des' ligchaams met de ziel. 
Indien LEIBNITZ voor het ove
rige in zijne nasporingen niet 
geslaagd is, is hij in het geval 
van alle geleerden, die ge
tracht hebben, om den "oor
sprong der dingen op te spo;-
ren, en om de hefboomen te 
overschreden., welke héthei-
«gdom der natuur omringen. 

»• Hoe meer men bij draelver 
waarneming vooruit gaat, 
zegt een natuurkundige, hoe 
meer zij geheimzinnig schijnt 
te worden, en diegene terug 
te stootett.» die haar van te 
nabij naderen" (Zie Wysgee-
rigeCatech'.ULmJv.m,) 
De staatkundige denkbeelden 
van LEIBSIXZ kunnen naast zij
ne bovennatuurkundige denk
beelden geplaatst worden. Hg 
wilde Europa, wat het tij
delijke betreft onder eene en
kele mogendheid,, en voor he 
geestelijke onder een enM 
opperhoofd brengen. De kei
zer en de Paus zonden de 
hoofdeneer beide besturen 
zijn geweest. Bij dit ontwerp 
voegde hij dat eener al£_ 

alle volken0 der wereE, «J 
ontwerp reeds l a n g h a m ontwerp recu» *»••» , 
uitgedacht, en ook n hem 
v o o V e l d , maar dat*och 
de wijsbegeerte^ 
staatkunde. immer ren»-
lijken zal. » Xaat «J.wJ 
twijfelen, **&,**%.1L 

dei ^ttr$^ 
de verscheidenheid er 
is het werk van to\ ^ 
dje de rerwawung, °»üe 

menschen verspreid^' 
zij nog in het gebroi e ; r , 
enkele waren;, « f . J l t t * 

ken over de aarde*eru
hunne dezelve'evenzeer door 

taal, als .door dj> « g ^ 
hunner woonplaatsen, 
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als de Apostel zegt, door den 
bepaalden tijd van Hunnen 
Soera", en hunne duurzaam
heid, onderscheidde. Befi-
mens statuta tempora etter-
minos, habitationis eorum. 
Act. XVII,: 26."'—.- 10.o 
Theória mtitus abstracti et 
motus concreti, tegen DES-
CARÏES. — 11.o Jtcessiones 
historica, 2 dl.n, in 4.*"; 
eene verzameling van! oude 
stukken."— 12.o De origine 
francorum disquisitio, we-
derlegd door pater TOURNE-
HINE , eënen Jesuit, en door 
dom VAISSETTE, eenen Bene-
diktijner. — l3.o Sacro-
Sancta Triniias per nova 
inventa logica defensa, te
gen WISSOVAXIÜS, eenen neef 
van Söcnfüs. Er komen zeer 
goede: denkbeelden in voor. 
De Schrijver bewijst, dat niet 
alleen eene goede logica niet 

stnjdig is met het geloof aan dat geheim, m a a r z e l f s d a t 

hetzelve geschikte bewijsgron
den oplevert.,om de aanvallen 
«er boermanen zegevierend 
aftewenden. Inde daad, het 
*> met dit geheim even als 
met de andere gelegen, ons 
Tf/e openbaring medege-
d<*W, en die God ons £e-
l r te. geloven. De rede 
S n " J s t ; ^ e l v e n i e t , be-
™jst dezelve niet; maar zij 
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verdedigt dezelve, tegen het 
verwijt van tegenspraak en 
onmogelijkheid. (Zie CIAY-
TON, MAI/EZEEU.) — 14© 
Bi Heven aan PJEXISSON, over 
de burgerlijke verdraagzaam
heid der Godsdiensten, ify. 
njs, 1692, in \%.^0} m e t 
de antwoorden van PJÉMSS<W. 
— 15.° Verschillende deelen 
met Brieven, door KORT-
HOLT (zie dat artikel) ver
zameld. 16.° Poèsies 
etc, (Latijnsche en Fransche 
Gedichten); dezelve strekken 
ten bewijs van de gegrond
heid der door ons'.gemaakte 
aanmerkingen, betrekkelijk 

'den geringen aanleg, dien hij 
voor dat vak had. Ondanks 
eene zekere oorspronkelijk
heid van karakter, en eene 
vrij duidelijke neiging' voor 
buitengewone of zelfs eigen
zinnige denkbeelden, had 
LEIBNITZ grondbeginselen van 
welke hij niet afging. In 
eene Godsdienst geboren, weh 
ke geenen vasten grondslag 
heeft, leefde hij in eene soort 
van wankelmoedigheid, die 
hem het ontwerp deed vor
men , om zich met de Ca-
tholijken te vereenigen, een 
ontwerp om hetwelke hij ee-
nigen tijd met BOSSUET in 
briefwisseling was (*). (Zie 
MOLANüS —- GERARDUS —•). 
2 

62*, 
me* 

edënen Van 
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Uü"vw steed* mét $v«r foor 1 ver bedaart,-» waatin,zegt 
het Christendom bezield, 
sprak over de gewijde boe^ 
ken niet dan met deir groot
sten eerbied » Zijzijn vol, 
leiie hij,, eener voor de men-
«ehen hoogstnoodzakelijke«e-
deleer>" In zijnen tijd, dacht 
men nog tfietj dat het filo
sofisch «f pltiiantropisch ge
snap het Evangelie kqn ver
vangen. Hg sprak bjjna altijd 
op eene eervolle wijze over de 
Roomsche kerk en haren Op
perpriester; hij erkende o-
penhjk de voordeden, welke 
zij bezat boven de sekten, 
die van hare gemeenschap 
afgescheiden 'waren. » Zie-
dqar, zeide hij, ineenenzij
ner Brieven, Sina voor de 
Jesujten geopend, de Paus 
zendt eene menigte missiona* 
rissen derwaarts. Onze ge
ringe eendragt veroorlooft ons 
niet, om dergelijke groote 
bekeeringen te ondernemen." 
Sommigen hebben geschreven, 
dat hij in den schoot der 
CathoHjke kerk was gestor
ven; maar zulks schpt niet 
gegrond. Intusschen maakt 
de Heer vojr Müitt^ een ge
leerde Protestant, in het ze-
Yende deel van zijnDagblad 
voor kunsten enz. gewag van 
een handschrift van LEIBNITZ , 
hetwelk men in dekeurvors-
telijke Bibliotheek van ffanó-

hij'5 de Catholijke leer, ia 
de punten zelfs, waartegen 
zich de Protestanten het .mee
ste aankanten, met zoo teel 
vuur verdedigd wordt, dat 
indien men het, schrift tan 
LEIBMTZ,- doof duizend en 
duizenden bladen zijner hand 
niet kenda, 'men hem niet 
voor den .schrijver tan dat 
werk kon houden." Be uit
gebreidste verzameling der 
werken van Lmmn, *an 

de zorg van LODEWIJK 1MJ-
TENS te danken, is ouder 
dezen titel in het licht ge* 
geven: Opera omma LW' 
Nixn collecta 9to&°„{?\ 
DUTEXS, Geneve, 17b», » 
ai>iB4.to, met platen. »J» 
voegt hierbij gewoonlijk,je 
WüsgeeHse werken, m m> 
Lat i ien l ransch , door I . 
Ewc uitgegeven, en die" 
TENS van "zijne i w - j g g 
heeft uitgesloten. IK» * j £ 
verzamelingen bevatten . ^ 
ne geschiedkundige • &** 
mot", zoo als senptore. £ 
rum bruristoicartm,em-
abt EMEUT heeft i f h e l ] S 
gegeven: P-Esp* f•V 
geestvan lEJBX'W)j,Jf»> 

1772, 3 dl.» i« 1 2 ' 'iea 
1803 herdrukt, « i j * * . 
titel van P™iee*f:n\ver 
dachten van ^Em!'7Je-
de Godsdienst en de & 

«l'gegeven, in de verordeningen van den keurV""* v""^igh«d«» 
Men behoorde ten minste, in een zelfde ari>k«l * • • » * " " 
«e vermijden. 
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kerfi [Een ander geschrift, 
fan LEIBOTIZ, onder den 
naam van Sysfematheologie 
cum, bekend, ,is in 1829^ 
jn het Nederduitsch vertaald, 
en onderr den titel vanr De 
ware Kerk r in Jtare leereii 
instellingen overwogen door 
LBIRNITZ,. in gr„ 8j», te 
Utrecht in het licht gege-
ten ; van hetzelfde werfehad 
de heer MOLLKVATJÜT , • recds-
m 181&, te Parijsrr eene 
Fransche vertaling in 8.w 
geleverd, getiteld: JExp osi~ 
tion ,de la doctrine de £EIB~ 
XXTZ sur la religion etc, 
dit werk was in handschrift 
in de bibliotheek van Hano-, 
ver gebleven ; de abt EMERT 
het bestaan van hetzelve veiv 
nomen hebbende, verzocht , 
V>en de Fransche legerbenr 
den, zich van die stad had
den meester, gemaakt r dat 
hetzelve aan hem mogt wor
den toegezonden. Het was 
doortusschenkomst van den 
conshtutiohneel GRÉGOIRE , 
wet wien EMERT in weten
schappelijke betrekking stond, 
dat hem de mededeeling van 
art kostbare handschrift werd 
gedaan, hetwelk, volgens 
*oa MURR, m e e r op^en 
Wjoest baren, dan al deove-
m schriften van LEIBNIÏZ. 
maat EMERT een naauwkeu-^ 
«S afschrift van hetzelve m-
«omen had, stelde hij zich 
v o o r» om hetzelve in het 

' W 

licht te geven, doch werft 
hierin door den dood ver
hinderd,. De heer^GiRKïER, 
zijn erfgenaam,, heeft het 
daarna aan? den heer MOJ> 
LEVAÜUS toevertrouwd, aan 
wien men de vertaling in hef 
Fransch van het Systema 
theologicum te danken heeft. 
De heer KR GENOUDE is>er de 
uitgaver vangeweest. Onder 
de nagelatene werken van 
LEIBKIXZ, zullen wij aanha
len, zijn Qntwerpvan'inval 
en Coloni$atie van Egypte, 
in het Engelsen* in-het licht 
gegeven , Londen, 1803, in 
8ïvo? Zijn. Ontwerp van vnjs-
geerige taal, in 1811 ^ 
het onderwerp eener prijs» 
vraag geweest, door deaka* 
demie van Koppenhagen 
voorgesteld.. Het leven van 
dezen geleerde is door zijnen 
vertrouwden vriend, J- G. 
TON ECCAH» geschreven, en 
heeft aan FONTENEMJB dé 
bouwstoffen tot zijne Lofrede 
van LEIEXITZ geleverd]. 

• f JLBICESTER(ROBERTDÜD-
u s r , graaf van), jongste zoon 
van den hertog van Norl* 
humberland ? in 1531 gebo
ren, was een man, die be
stemd scheen, om onder een 
vrouwelijk bestuur zijn geluk 
te maken; eene bevallige leest, 
een innemende en buigzame 
hoveling, een looze vleier. 
De koningin EHSABEÏR (zie 
3 • ' 
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dat art.), die hem reeds ge
durende hare gevangenschap 
in den Totver had' leeren 
kennen, schonk hem dade
lijk na den troon te hebben, 
beklommen, hare gunst» JSij 
overlaadde hem met eerbe
wijzen en, rijkdommen , en 
hij had zoo veel invloed op 
haar, dat men hem het hart 
des hofsjnoemde.. Hij was op-
perstalmeester, geheimraad, 
verkreeg de heerlijkheden Ke-
•nïlworth, Denbigh en Chirk, 
en werd tot vrijheer van 
Denbigh, en later tot graaf 
van Leioester verheven. Hij 
waagde het, om op EMSA-
BETH'S hand te hopen, of
schoon hij heimelijk gehuwd 
was, en algemeen ging het 
gerucht, dat de dood zijner 
vrouw (1560) niet natuurlijk 
was geweest. De schrijvervan 
PFayerley (WAETER SCOXT) 
fieeft zich die verdenking en 
de verschrikkelijke omstandig
heden, door AÜBKET in de 
jintiquities óf Berhshire , 
van den dood der ongeluk
kige verhaald, in zijnen ro-

\inan- JjTenütüQrth > ten nutte 
* gemaakt, ofschoon hij niet 
\ zelden van de'geschiedenis 
en overlevering is afgeweken. 
LEICESTER schijnt het huwe
lijk der koningin met den 
aartshertog van Oostenrijk te
gengewerkt te hebben, onder 
het voorwendsel, dat de ver-
bindtenissen met buitenland-
sche vorstelijke huizen , steeds 

verderfelijk voor Engeland 
geweest zijn, en hij herin
nerde haar het voorbeeld van 
haren vader, die het niet 
beneden zich geacht had, 
om aan eene onderdane zijne 
hand te geven. Later verbond 
zich LEICESÏER. , buiten voor
kennis der koningin met de 
weduwe van lord SCHEFFBXD, 
uit het huis DOÏÏGUS; doch 
ofschoon er een wettig hu
welijk ,was-aangegaan, wilde 
LEICESXBR haar echter nooit 
Toor zijne, vrouw erkennen, 
ja men .beweerde zelfs, dat 
'hij haar had trachten te ver* 
geven. 'Eindelijk dwong hg 
haar, met eeneü ander inde» 
echt te treden., Ook viel de 
verdenking.op hem, dat wj 
zich door «gift, van zijnen 
geduchtsten vijand » « * f £ * 
graaf van Mssex, had, *e-
vrijd, niet wiens weduwe hij 
inden echt trad. ft» ^ vaardigde van den hertog van 
Jnjou, die naar de hand 
van EMSABETII dong, om 
dekte aan de Iconingm fl« 
geheim van dit huwehj^en 

einde daardoor den fflj»g 
den weg te ruimen, dj jJJ 
voor den.groötsten 
paal der a a n s p r a k e n ^ 
nen meester hield. Wf* 
scheen zeer &#***£.Li 
en wilde ^ . " ^ j t * 
vangenis zenden, doca 
zich" echter W a r •*£ f 
oen. Toen in het verv4; te. 
hevig, geschrift, den a 

II] 
l t | 

file:///inan


h E K U$ 
ling van eenett- aansfag' tegen 
de landsregering, en van-an
dere misdaden beschuldigde, 
beval de'koningin aaibaren 
staatsraad,. die beschuldigin
gen , openlijk voor ongegrond 
te verklaren, waardoor ̂  de 
storm gestild werd,.ofschoon 
ook de regtvaardiging nie
mand overtuigde.. LEICESTEK. 
bewerkte ook omtrent dezen 
tijd, eene Yerbindtenis des 
adels-, welke zich' met de 
Terpligfing belastte, iedereen 
aan- t& klagen-, die de ge
ringste vijandelijke poging te
gen EMSABBTH • maken zoude. 
Deze maatregel bad den val 
der gevangene MARIA-SXÜARX 
ten doel, tegen welke LEI-
CESXEK ëene ingewortelde-
verbittering koesterde, se
dert dat zij zijne hand, haar 
door EUSABEÏH op eene trou-
welooze -wijze aangeboden, 
met verachting van de hand 
bad gewezen. ÈMSABETH 
droeg aan: haren gunsteling 
bet opperbevel over de troe
pen 'op,, welke zij den Ne
derlanderen ter hulp tegen 
bpanje zond. Zijne intrede in 
Holland geleek naar eenen 
«egetogt, en-de Nederlander^ 
benoemden hem tot opperbe
velhebber der Gereinigde 
provinciën. De-koningin was 
*, r d e z e aan haren onder-

, a > zonder hare toestem-
" " n S , toevertrouwde magt, 
««tevreden, de graaf echler 
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betuigde op zulk1 eene ootmoed 
dige< wijze zijne onderwer
ping, dat hij ligt vergeving 
bekwam. - Zijn blinde- ijver 
voor- het protestantismus', en-
zijne verkwistende mildheid; 
hadden-hem' in het begin bij 
de Noord-Nederlanders4* zeer 
bemind» gemaakt';•;• zijne 
heerschzucht, en de- tegen
spoeden welke de Engelschen 
onder zijne aanvoering leden v 
verzwakten weldra-dièguns^ 
tige indrukselen^. Zijne bloo^ 
hartigheid' èn' ongeschiktheid" 
werden nu openbaar, en tel
gen over* eenen zoo grooten
veldheer als de hertog van 
Pafwza was, viel zijne*nier 
tigheid nog meer in het oogi. 
De openbare- meening drukte 
zich zoo luide tegen hem uit•-,., 
dat hij, eigene véiligheidswe» 
ge, Bolland verlaten moest;. 
Zijne aanhangers spoorden-
hem, wel is waar, aan, om, 
terugtekeereh; toen • hij ech
ter vruchteloos beproefd had, 
om het door Spanje bele
gerde Sim» te ontzetten, en 
zijn lafhartig- gedrag alge-
meene ontevredenheid ver
wekte , riep EUSABETH hem 
terug. Hij had de gunst zij
ner verblinde gebiedster zoo 
weinig verloren y dat zij hem 
kort daarna het opperbevel 
over het leger toevertrouw
de, dat de hoofdstad tegen 
de Spaansche armada moest 
verdedigen. LEICESÏEB. qver-
4 . . • ' . ' • • , • , . ; • 
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leed in 1Ó88 op zij» land-* 
goed, EpsABEïH ^ehijht in 
hare gunst jegens ,:heinr niet 
verkoeld te zijn, en men 
heeft jujst in de duurzaam^ 
heid harer toegenegenheid, 
de bevestiging der meeningf 
willen Tinden, dat /.ij dé 
grenzen dej platonische lief
de nooit is te buiten gegaan. 

LEICH {JOANNES HENDRIK) , 
noogleexaar der Humaniora 
en welsprekendheid te Leip-* 
zig, alwaar hij in 1720 ge
boren werd , werkte aan net 
Dagblad en aan de letter-
tundige nieuwigheden dier 
stad,, en overleed aldaar in 
1750, Zijne werken zijn: 
1.° De origine .et in cre-
mentis topographice lipsien-
sis, ~- 2.° Eene Uitgave 
van ,de /Schatkamer van FA-T, 
BRI. — 3.<? De vitft et rebus 
gestis C0NST4NTIN1 Pop.' 
jpffmoG. — 4.o De dipiy-
cis veterum, et de diptyco 
JEmin. - €ard. QUÏRINI, — 
5.° Jiafribfi in PaoniM-
Uiot^eeapt enz. [LEICJI telde 
onder zijne vrienden de kar
dinalen PASSIONEÏ enQoiRiNi. 
Hij fltond in briefwisseling 
met 4e meeste geleerden van 
Eufopa, en had eene kost
bare verzameling van schil
derijen en gegraveerde stee-
nen bij een gebragt], 

LEÏÖRADE , aartsbisschop 
van Zyon, bibliothekaris van 

KARB£ den Groote> na zijne 
aartsbisschoppelijke waardig
heid te hebben nedergelegd, 
in het 'klooster van den H. 
MEDARDÜS, te Soissons, in 
816 overleden, was zeer be
roemd door zijne kunde en 
zijne godsvrucht. [Hij was 
een der MissiDominicinn 
KAREI. den Groote. Deze 
prelaat bestreed met het beste 
sévolg de valsche leerstellin
gen van EEHX enEHPAfW 
van Toledo. Hg f chtte 
twee scholen in zijne hootd-
kerk]. Er blijft ons yanhem 
over eeneFerhandeling over 
het Doopsel, welke men m 
te Bibliotheek der Ka
ders vindt, en verscheidene 
Kleine ^kken,f^f^ 
leata^n dom M/BgU*. 
BALÜZIÜS heeft eene UrtgJJJ 
zijner perken geleverd, met 
die van AGOBARDVS. 

' ' l i » H - ( B n i ^ ) V J 5 ï Ê 
gelsche ridder, » W*,* 
U graafschap ^esterj 

tiek doorstralen. Vfc^ 
naamste zjn: lv ] sch, 

r e n v t U t o u d e T e s t ^ 

JOB, dei>^f»>fn 'het 
ken,iefclesiaf >f65l, 

in tol. —• *• 
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urn öp het Nieuwe Testa
ment, 16,50, in fol. — 3.° 
Een Mebreeuwsch en een 
Grieksch Woordenboek, te 
zamen vereenigd, onder den 
titel Tan Critica soera, in 
fol., Amsterdam, J696, — 
4,o Kerhandeliug over de 
verwantschap tüsschen de 
Godsdienst en, de letterkun-* 
de, een onderwerp later be
ter behandeld, door den bis
schop van Puf, IrEFRANCDE 
PoMPiGNAjr, onder den, titel 
van La dévotion etc {Be 
godsvrucht' met hei vernuft 
veraoend), Paiijs, 1755; 
en in eene uitmuntende Ver
handeling van LA TOUR DU 
PlN, Aliance etc. {Verbond 
der wetenschappen met de 
Godsdienst). Deze geleerde 
overleed in '1671. 

LEIGH (KAREL) , te Grunge, 
*n het hertogdom Lankas-
ter geboren, oefende met den 
meesten roem de geneeskunde 
Ult > *n Engeland, en voor
namelijk te Londen, alwaar 
hg tot lid van de koninklijke 
maatschappij werd aangeno
men. Als een bekwaam na
tuurkundige doorkruiste hij 
mjna geheel Engeland, strek
te zijne waarnemingen tot in 
•Amerika uit, en overleed 
m het begin der achttiende 
eeuw. De v r a t e n zijner 
aasponngen) z i j n . 1 - 0 Naf. 
tuurhjke ffütorie der Pro-
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vineiën ,Lankaster, Chesfer 
en Derbi^ m^t de beschrij
ving der in die gewesten 
aanwezige oudheden; Oa.-
ford, 1630, in fol. Lom 
den, 17.00, met platen,, in 
het Engelsch,— 2 . o f e e r -
citationes de aquis minera-
libus, Londen, 1697, in 
8J° —> 3.° Geschiedenis van 
Firginië, Londen, 1705, 
in 12.*»o; een oppervlakkig 
werk. 

* LEBSECTES (LATJRENTI-
NDS URBAKÜS DE) , een Frarisch 
onder-admfraaj, den 29 Au
gustus 1758, te ffanvec bij 
Quimper, {Finistere) gebo
ren , begaf zich in 1778 als 
vrijwilliger onder de marine, 
en diende eerst op het fre
gat L'oiseau, op hetwelk hij 
bij den ingang van het ./Ta-
naal kruiste; daarna op het 
fregat la Nymphe, dat een 
gedeelte uitmaakte van het 
smaldeel dat zich van Se
negal, van Gambie, van 
Sierra-Leona meester maak
te , en leverde twee gevech
ten. In April 1780, verkreeg 
hij den rang van fregat-lui
tenant en kruiste in kat Ka
naal met la Magicienne, 
die in een gevecht met een 
Engelsch smaldeel werd ge
wikkeld. Hij besteeg vervol
gens het schip Ie Sp/unx, 
dat tot het eskader, onder 
bevel van den vlootvoogd 
5 
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SÜFERKH behoorde, Geduren-
dedezentógt, (1781— 1784) 
nam hij deel aan 6 gevech
ten , en werd vrij zwaar aan 
het hoofd gekwetst. Hij was 
aan * boord van het fregat la 
Figilante, van de maand 
Januarij 1785, tot de maand 
Maart 1786, en kruiste met j 
dat schip, in de Noordelijke 
zeeën, langs Rusland en de 
Wind-Eilanden. Tan Octo-
ber 1787 , tot in de maand 
November 1793, doorkruiste 
hij, aan boord van de Me
dusa , de Indische «eé. In 
Mei 1792 , tot luitenant be
vorderd zijnde j voerde hij 
het bevel over de brik Ie 
Furet, langs de kusten van 
Terra-Nova, In de maand 
Maart 1793, tot den rang van 
scheeps - kapitein verheven, 
Voerde hij het bevel over het 
fregat la Piqué, en had onder 

, zijne bevelen vele andere 
schepen, met welke hij de 
'commissarissen van de con-

Yventie en een bataillon linie-
troepen , naar de Jfirid-*Ei-
landen overbragt. Qiiada-
lou-pe, van de Engelsohen 
heroverd hebbende, werd hij 
•voor deze overwinning, tot 
schout - bij - nacht benoemd, 
(den 16 November 1793) en 
ging voort, met over dezee-
teagten op dit eiland, tot in 
1798 het bevel te voeren, 
op welk tijdstiphij in Frank
rijk terug kwam. Hij had 
ondanks hevige en talrijke 

aanvallen * deaë stelling waar
naar de vijanden1 zoo begee-* 
rip- waren, weten te behou-*. 
den. In 1799, werd hij door 
het uitvoerend bewind belast, 
om de- kusten te onderzoe
ken van yiissingen tot aan 
Si. Malo, ten einde de hulp
middelen der ïransche ma
rine te kennen,. om aan eenen 
vijandelijken inval het hoofd-
te kunnen bieden y of, om 
er eenen te doem In 181W-
werd hem het bevel over de 

haven Jntiverpen, rhs!f~ 
gen en vervolgens dat der 
iereenigde Fransche en Hol-
landsche scheepsmagten, op 
het eiland Walcheren toe-
vertrouwd, en toen vras-m 
den vijanden niet mogeüj^ 
deze «tellingen aan te rad
den. In 1802, had de heer 
m UttBKVUj Jet be«l 
over eene divisie J»W,•«£ 
de .voornaamste * * ? » * £ 
Barbarijsche staten te bezoe 
ken; te Mgiers en 3 t o £ 
verkreeg hij voor he ; f t* 
sche gouvernement aue» 
eischte voldoeningen, bevuj 

d e vele Christen-s^ n, 
ontving, b e l o o m n g e n v ^ 

eersten consul. *e * . ^ teruggekeerd, v e r t r o k ^ 

stonl0 weder ~ ^ r 
eene scheeps - divisie 
d e n Z m m ^ e n ^ 
maarschalk B*uWE: maarscüaiK * » " " ; ' . p0r-
zant bij de V e r h e v e » ^ 

l mede vele ambtenaren 
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de handelbetrekkingen, naar 
de handelsteden yan den Le-* 
vont over» Na deze gewigtïge 
zending, Yervuld te hebben, 
en zich. daarenboven over
tuigd hebbende, dat Egyp-* 
te door de Engelscheh ont
ruimd was y en dat deze niét 
voornemens waren, het vre
desverdrag van Amiens, ten 
uitvoer te brengen , in het
geen de teruggave van het 
eiland; Malta aan de orde 
betrof, kwam hij te Toulon 
terug. Daar de oorlog tus-
Bchen Frankrijk en Enge
land, op nieuw was losge
barsten, werd hij met het 
opperbevel der scheepsmag-
'ten,,tot in 1804 belast; be
zocht vervolgens de kusten 
van het ITanaal, om de tot 
eene landing, bestemde sche
pen te vereenigeh, en voerde 
net bevel over eene der smal-
deelen van de zeemagt, 'on
der de bevelen van den-admi-
fa* G^ÏHEAÜME , te Brest. 
m 1805, voerde hij het be-
v e i wer ëèn eskader dat wa
pens, krijgsvoorraad, soldaten 
enz. naar St. Domingo moest 
overbrengen. Op de hoogte 
aer Jporische eilanden, on
dervond het een storm, diè 
ftetzelve aanmerkelijlc bescha-
y e en Uy SI. Domingo 
W i ,, e e n e n langen" en 
™ l e k % n strijd, "tegen 
^ veel talrijkere magton-
J^taan. TeleJFransche'schè-
pen werden genomen, /'ƒ»*-

jpérïal,- aan boord waarvan 
dé heer LEISSEGUJES was>. 
bevond zich in eenen ho-
peloozen toestand, toen de-
ze; denzelven op de kust liet 
stranden, liever dan denzel
ven over te geven. 'Na een 
verblijf van zes maanden te-
Si. Domingo, scheepte zich> 
de schout-bij-nacht * óp eeft 
Amerikaansch schip in , en 
kwam te Bordeaux aan (Sep
tember 1806). In 1809 werd 
hij' belast met de verdediging 
ter zee.tan Venetië, en slaag-, 
dé in deze moegelijke' óisf'; 
dèmeming, na welke hij in' 
1811, te Parijs-terugkwam; 
Toen gaf hem BONAPARTE 
het bevel, overtlëFranschc,1 

Italiaansche en Napolitaan-
sche scheepsöiagten, op dé 
Ionische eilanden; te Cor-f 
fu aangekomen, voorzag de' 
heer LEISSEGÜES,tin

T de be
zorging van voorraad voor 
deze eilanden , en kwam eerst 
in 1814 in Frankrijk te
rug. Hij werd in 1816 van 
zijnen post ontslagen, en is 
in . de maand Maart 1832, 
te Parijs overleden. 

I E JAT. —• Zie JAT. 

LE. JETOÉ. — Zie JEUNE.; 

* LEKAIN (HENDRIK LODE-
WIJK), een beroemd todnéel-i 
speler, te Parijs den 14Jt-
pril 1728 geboren , ' was de 
zoon van eenen goudsmid •, 
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die hem tot denzelfden, staat 
besterade. Hij werd reeds 
gezocht om het volledige van 
zijnen arbeid ; maar door ee-
nen onwederstaanbaren harts-
togt voor het tooneel medege-
sleept, verliet hij weldra zijnen 
vader, zijne werktuigen en 
zijne werkplaats om comedie 
te spelen, VOLTAIRE , die in 
hem de kiem eener groote 
begaafdheid ontdekte, vér-
zocht voor hem eene eerste 
optreding in de. comédiefran-
caise ƒ na 17 maanden open
lijk toegejuicht, en in het 
bijzonder tegengewerkt te zijn, 
werd hij. bij dezelve aange
nomen. Mij heeft mij, die 
nooit weent, doen weenenf 
zeide LODEWIJK XY. Uit er
kentenis voor zijnen bescher
mer, legde hij zich bijzon
der op de beoefening zijner 
Stukken toe, en hij verzeker? 
de het welgelukken van ve
len. Zijne eerste rol was de 
TiTirs in den BRUXUS van 
YOLTAIBE geweest, en de 
laatste, waarin hij op het 
tooneel is verschenen, was die 
van YENDÖME in ADELAÏDE 
DUGÜESCMN. Hij overleed aan 
eenê  borstontsteking, den 8 
Februarij 1778. Volgens het 
oordeel yan YoiTAiRE, die 
in dit vak een zeer goede reg-
ter \s, is de kunst der tooneel-
kundige voorstellingen door 
tdsiup verder gebragt, dan 
loor een' zijner voorgangers, 
m niemand heeft hem ver

vangen. Hij drong Zoo fceef 
in het karakter der personen, 
welke hij voorstelde, dat hij 
beurtelings. QRESTES , NERO ,• 
GENGHISK^If , MAHOMEÖ was. 
Zijne opkomst op het tooneel 
in deze laatste rol, was voor
al bewonderenswaardig. Hij 
bragt verscheiden nuttige ver
beteringen te weeg, onder 
anderen het afschaffen dei-
banken , aan de beide zijden 

H des tooneels, die voor de aan
zienlijkste klasse vanaanschou-
wers bestemd waren, .maar 
die aan het tooneel een on
natuurlijk voorkomen g»W» 
Eenstemmig met mejufyrouw 
CLAIRON , deed hij oofc van 
de Turksche, Romeinsche en 
Grieksche kleederdragten, d<? 
hoepelrokken, de staarten, 
de poeder, de beurzen oi 
zakjes, de hoeden en de schoe
nen met roode hielen ver
dwijnen. Zijne ge^f*** 
zwaar, hij had eenen cU^en 
en korten hals, een stuursch 

voorkomen en een niet zeei 
aangenaamgelaat; maaraizp8 

gelaatstrekken waren faacM-
vol uitgedrukt, een vung6 

geest bezielde dezelve, en«er: 
zelver beweegbaarheid was 
een wezenlijk wonder. »J» 
heeft in 1816 in het hcW 
gegeven LEKAIK, *» *f* 
jelgd, of GescJdedkundtge 
bijtonrlerheden zyner eeisU 
jaren, door hem « ^ J J ; 
schreven, in 8.v°. f «f» 
ste zoon van LBKAIK heen 
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het licht gegeven: Memoi
res etc. {Gedenkschriften van. 
ÏÏ.L. LËKAIN, gevolgd door 
eene briefwisseling van VOL-
TURE, GARRICK. COLAR-
MAU LEÊRUN 6ha.) 1801, 
in 8.vo, in 1826 herdrukt 
in de Collection des mémoi
res sur Part dramatique, 
voorafgegaan door1aanmerkin
gen op LEKAIN en de tooneéï-
kunde, door 'JTALMA. 

LELASD (JOANNES), te Lon
den geboren, verkreeg van 
koning ÏÏEifMïK VIII, wiens 
tüpellaan hij was, den-titel 
Tan oudheidkundige en eene 
zware jaarwedde. Hij door
kruiste geheel Engeland > en 
zamelde eenen rijken oogst 
in ; maar hij kon van de door 
hem verzamelde bouwstoffen 
geen gebruik maken. "Wijl 
2\)ne jaarwedde hem niet be
taald werd, verloor hij van 
verdriet het verstand, en stierf 
zinneloos in 1552. - Het meest 
gezochte zijner gedrukte wer
den is eene geleerde Ferhan-
Mlmg over de schrijvers 
Va\Groot-BrUtannië, in het 
p P . O«/brrf-,l709,2dl.« 
«i 8.vo, Dezelve wordt voor 
r ™ e » r i g gehouden. Men 
beschuldigt. CAMBIOT, er veel 
gebrmk van te hebben ge-
™ad«. zonder het te zeggen. 
J°§ hestaat er van hem : 1.© 
„i inhriJving door En
geland in het Engclsch, 
ü * > ^ l 7 1 0 , i n 8 j o , 9 d l . « . 
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±— 2.Ó De rebus britannicis 
collectanea, Oxford, 1115, 
6 dl.*, in 8.vo.' LELAND was 
Gatholijk, doch ging tot het 
lutheranismns óver, om aan 
HENDRIK VIII, te behagen , 
die deze' nieuwe -godsdienst 
beschermde, dit deed ver
moeden , dat de wroegingen 
er veel aanhebben toegebragt, 
om hem krankzinnig te ma
ken. —> Men moet hem- niet 
verwarren toet JOAMES LE- ; 

LAND, in 1691, té Wigan 
in Engeland geboren-, en pu-
riteiïisch predikant té Dublin, 
schrijver: l.o van Voordeel 
ennoodzakelijkhëidderchris
telijke ojaefiburing, 2 dl.», 
in 4. to. Dit stuk is , volgens 
het oordeel van LAHARPE, 
een der werken, die tot das 
verre aan den Engelschen 
geest, in deze soort van wor-
stelstrijd des Christendom^ 
tegen het ongeloof, den ze-
gepalm verzekerd hebben.;— 
2.° Onderzoek der sehriften 
van de Godisten. Deze ver
schillende werken dedenLB-
LANO als een' der sterkste 
tegenstrevers des ongeloofs 
beschouwen. Zij zijn vol na-
sporingen en gezonde cri-
tiek, en tevens vol wijsheid 
en gematigheid. 

XEHO. — Zie CAPttwr. 

LELLIS {ÏÏeiUge CAMIHÜS 
DE), in 1550, teBacchiano, 
in Jbruaxó geboren, kwam , 
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na een zeer ongeregeld en 
omzwervend leven, in het 
ziekenhuis der ongeneesbaren, 
van den H. JACOBÜS , te Home, 
Huisbezorger van dat gesticht 
geworden zijnde, stelde hij 
zich voor, om, ter onder
steuning der zieken kracht
dadiger middelen in het werk 
te stellen, dan die, welke. 
men tot dusverre had aange
wend. Zijne hoedanigheid als 
leek deed hem groote hin
derpalen voor zijn ontwerp 
vreezen ; hij begon dus in den 
ouderdom van 32 jaren te 
studeren, en klom in korte 
jaren tot het priesterschap 
op. Het was alstoen, dat hij de 
grondslagen legde eener con
gregatie van reguliere gees
telijken , oppassers der zie
hen. De Paussen Sixiüs V-, 
GREGORHJS XIV en CLEMENS 
YIII keurden deze nieuwe 
orde goed.;, die in de daad 
alle goedkeuringen en alle 
aanmoedigingen, welke men 
aan minder nuttige associa-
tiën heeft zien verspillen, 
ten volle waardig was. Nadat 
de kardinaal MOND otï dezelve 
gedurende zijn leven beschermd 
had, liet hij bij zijn overlij
den, in }592 voorgevallen, 
aan dezelve zijn geheele ver
mogen na. Nadat L E U K , zijn 
werk bevestigd, en zijne as
sociatie in verscheiden steden 
verspreid zag, legde hij in 
1607 zijne waardigheid als 
overste neder, en overleed 

heiligüjk in 1614. BBKEDIC-
xus XIV beatificeerde hem 
in 1642, en canoniseerde 
hem in 1646. CICATEÏXO, 
zijn leerling, heeft zijn leven 
in het Italiaans^ beschreven. 
Pater HAIXOIX, een Jesuit, 
heeft er eene goede Latijn-
sche vertaling van geleverd. 
Antwerpen 1632. 

LELONG, —-Zie Loifff. 

LELORR AMT.—Zie LÖRKAIK. 

L*XY (PETRUS VAN DERDES , 

bijgenaamd de Midder) f een 
schilder, in 1618, te Soesta. 
West/alen geboren, [oeteJK 
de zich eerst in de land
schappen , doch bepaalde 
zich later tot het portret; 
naar Engeland overgestoken 
zijnde, werd hij hofsckdder 
van KARELI, en vervaardig
de het laatste portreten, 
dien ongelukkigen vorst, toen 
hij reeds in Eampton-Court 
gevangen zat. LEI* stelde 
ook de trekken van den over
weldiger CROMWEW voor, en 
bij de restauratie tot eersten 
schilder van koning KARÊ  
II benoemd, werd HI "J 
ridder yerheven, en overig 
te M e » in 1680. V*H 
ninklijk museum van ƒ m 
bezit een mansportret,, ao 
dezen kunstenaar gaicluwe}»» 
waarvan de teekeninjf, en n» 
koloriet zeer o p / S » * ; 
den gesteld; doch waaraan 
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men eenige gcóVwóngenheid", 
in de hoofdhouding verwijt. 
Hij had GREBBER tot mees
ter gehad.,, en hij zocht de 
wijze van TAN DIJK na te 
bootsen]. . 

'rj- LEMAIRE(JACOBUS),, een 
Hollandsche zeevaarder, zeer 
beroemd .geworden .door de 
ontdekking der landengte, 
die zijnen naam .draagt, was 
de zoon van eenen zeer on-
dememenden handelaar, I-
ZAAK LEMAIRE genaamd, die 
te Mgmond, bij Alkmaar 
woonde. De patentbrieven, 
door dè staten-gepcraal, aan 
de. Oost-Indische compagnie, 
verleend, verboden aan alle 
onderdanen der Verenigde 
Provinciën, boren de Kaap 
de Goede ffoop, of zelfs 
door de Straat van MageU 
*«» te varen,, om zich naai
de Indien, of «aar de be
kende of onbekende landen, 
Buiten.de grenzen van den 
groten AHantischen Oceaan 
gelegen., te begeven. Wel 
Terre, dat dit verbod, de 
onderzoekers, zoude .tegen
houden, gaf hetzelve eene 
*»euwe drijfveder aan hun
ne nijverheid. In den be
ginne oefenden zich de gees-
«* op de middelen, om de 
J « te ontduiken. eindelijk 
J»« man-er 0p bedacht, om 
"»gs eenen nieuwen weg,in 
a e» grootw Oceaan of de 
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Zuid?. %*e door te dringen. 

Het eerste denkbeeld daar* 
toe is aan IZAAK LEMAIRE ,< 
den vader Tan onzen JACÖ-
BÜS te danken. Hij deelde 
zulks mede aan CORNEXIS 
SCHOUTEN , een zeer geoe
fend zeeman,: die Terschei* 

!l den reizen naar de * Oost~, 
Indien had gedaan, en met 
het verlangen bezield was.» 
om nieuwe ontdekkingen te 
maken. De laatste had zich,; 
niet zonder grond overtuigd, 
dat het vaste land van Ame-% 
rilia, aan gene. zijde yan het 
fuurland, hetwelk men wist( 
door een aantal kanalen door-v 
sneden te zijn^ moest eindi
gen. Beide vleiden zich, de 
bepalingen der patentbrieven 
te kunnen ontduiken, door 
dezen nieuwen weg in te 
slaan, die door hunne hoog-
mogenden niet had kunnen 
worden opgegeven. IZAAK 
LEMAIRE belastte zich met de 
helft der kosten.; de andere 
helft werd tusschen kooplie
den verdeeld, wier namen 
zijn,bewaard gebleven, en die 
toenmaals grootendeels, de 
eerste burgerposten in de 
stad JEfoarn bekleedden. Zij 
namen alle met IZAAK LE
MAIRE en JACOBUS , zijnen 
zoon, den titel aan van be
windhebbers der nieuwe maat
schappij. SCHOUTEN stelde, 
bijzonder belang in deze on
derneming, en werd met de 
uitrusting van het schip de 
Eendragt) van drie honderd 

http://Buiten.de
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zestig ton, met vijf en zes
tig man. scheepsvolk, en ne
gen en twintig stukken ge
schut van klein kaliber, be
last. Men rustte tegelijker
tijd een kleiner vaartuig uit, 
Waarvan de ruimte en zelfs de 
naam is onbekend gebleven. 

6 Be bestemming dezer vaar
tuigen werd geheim gehou
den; de officiers en zeelie
den, die aan dezen togt deel 
wilden .nemen, gingen de 
onbepaalde verbindtenis aan, 
van overal te gaan, wer-
waarts men hen geleiden wil
de. SCHOUTEN voerde het 
bevel over de JEendragt, en 
JACOBÜS LEMAIRB, was aan 
boord derzelve als algemeen 
bewindhebber der maatschap
pij. Hij" moest in die hoe
danigheid alle raadvergadd-
ringen voorzitten» De voor
rang , dien hij daardoor ver
wierf, kan ligtelijk verkla
ren, waarom hij, als een
voudig koopman, met SCHOP
TEN in den roem deelde, die 
enkel voor zeevaarders van 
beroep bewaard schijnt. Het 
is echter billijk te zeggen, 
dat LEMAME voor een man 
van ondervinding en als zeer 
ervaren in de scheepvaart, 
gehouden werd, wij kunnen 
Irem dus niets meer als fak-
toor beschouwen. De toe
rusting werd in de W e n van 
Boom gemaakt, waarop men 
zich naar de rede van Texel 
begaf, van waar men den 

14 Junlj 1815 in zee stak, 
De schepen, welke, zich in 
die. eerste tijden naar de kus
ten van Zuidt-dmerika be
gaven , Waren gewoon, om, 
tot aan de rivier .Sierra' 
Leona of Mitomba langs do 
kusten van Jfriha te steve
nen. , De eendragt volgde 

' den gewonen weg, en liep 
bij de uitwatering dier ri
vier binnen. Zij vertrok van 
daar den 1 Octobèr, enden 
6 December verkende zij de 
haven Porte-Óesire, omtrent 
honderd, mijlen ten noorden 
van de Straat van Magel-
lan gelegen. Het slechte we
der hield de beide schepen, 
gedurende verscheiden dagen 
aan den ingang der haven 
op , alwaar dezelve aan de 
grootste gevaren waren bloot
gesteld. Het kleinste was 
bijna omgekomen»' hetzelve 
strandde* m Weef geduren
de een geheel getij op het 
drooge op zijde liggen. l» 
opkomende zee maakte het
zelve echter zonder ongeuK-
ken weder vlot; doch kort 
was de vreugde over deze 
gelukswending. Terwijrneri, 
?olgensgebruik, deszelfs kiel 
verwarmde, alvorens aanoe 
herstelling der bekomenc 
schade te arbeiden, &***}* 
het touwwerk in brand, eu 
het schip werd, *n tegen
woordigheid der werklieden 
en des scheepsvolk, die vrjj» 
telooze pogingen m h«* w 
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'stelden, pm hetzelve te red
den , eene prooi deir vlammen, 
De Eendragt, die dus al
leen bleef, had, kort nadat 
ïij de kusten van Afrika had 
verlaten, eenen geweldigen 
schok bij de uitwatering be
komen ; zij verliet dus Por-
to-Desire, den 1$ Januarij 
1616, en rigtte zich naar 
het zuiden, zonder zich van 
de kust te verwijderen. Den 
24. was zij de Straat van 
Magettan voorbij gestevend, 
en bevond zich aan den ui
tersten oostelijken hoek van 
net Fuurland. Toen men 
eindelijk op die hoogte was 
genaderd, ontdekte men in 
net oosten, eene zeer verhe
vene massa van land, die 
den naam van Staten-Land 
ontvmg, en men zag ten 

2^V^V^on-kanaal open,.door hetwelk de Men-
f«gt den 24 J a n u a r i j l 6 1 6 

evende. D i t kmJrX 

Van Ui Fuurland zich naar 
iet^westen uitstrekken, en 
£ j a s f e a s i n d e v e r w a c h -

S 7 +
d e n uithoek «*«» ™ s -

?t s \ v i n ^ T t . -Dit land 
gtezichzeerverui t , doch 
Jjeldmen steeds de kust in het 

S«™* a , e m d e l i J k d e b e i ^ 

SiL^'-ildede 
ZUl'rW, S " Cle m e e S t Zich 

C S m > W e k k e n d e k a a p 
XIV ï) * eerste vaar- fi 

tuig, hetwelk in den Stillen-
'Oceaan is gekomen, na het 
geheele vaste land van Ame
rika omgezeild te zijn. De 
'Kaap,- die het uiterste punt 
van hetzelve uitmaakt, is be
kend onder den naam van 
Kaap Kom, dien de Hol
landers toenmaals aan dezel
ve Igaven. De scheepsraad 

"vergaderde, om door het ge
ven fan eene of andere be
naming , dezen gelukkigen 
uitslag te vereeuwigen. J A -
COBUS LEMAIRÈ maakte aan
spraak op de eer, om zijnen 
naam aan de ieeëngte te ge-
Ven , die mén was doorgé-
zeild, alvorens Kaap Som 
te naderen, hetwelk werd 
toegestaan. De reisbeschrij-
'ver merkt hierbij alleen aan, 
dat die zeeëngte met meer 
regt, de Straat van Schou
ten behoorde genoemd te 
worden, naar dengenen, die 
de onderneming bestuurd had. 
Voor het overige biedt deze 
Ontdekking niets merkwaar
digs aan, dan den inval, die 
dezelve heeft doen onderne
men, en kan met die van 
MAGEM-AN niet vergeleken 
worden; maar zij heeft ons 
den weg aangewezen, die het 
Gemakkelijkste en met het 
minste gevaar naar Ac Zuid-
Zee geleidt. Het te eene 
dienst waarvan de invloed 
ïich dagelijks doet gevoelen, 
en zich eiken ©ogenblik aan 

V 
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de erk&u<)ni9de^eevaarders 
aanbiedt, Be' naam van LE-
MAIRÉ aan die doorvaart ver
bonden, vereeuwigt den door 
hém Verworven roem, en de-
ae naam is tegenwoordig het 
eigendom der aardrijkskunde. 
De beide zeevaarders namen 
vervolgens hunne rigting naar 
het eiland Juan Fernandea, 
alwaar zij trachtten binnen 
te loopen» maar door de 
winden én brandingen afge
dreven, begaven zg zich op 
weg,*om den Gréoten-Oce-
aan te doorkruisen. Het eer
ste land, hetwelk zij in het 
jjezigt kregen, was een klein 
woest eiland, hetwelk MA-
GEH.AN evenzeer had gezien;, 
en dat zij h.Q%Honden~eildnd 
noemden. Hét is opmerkens
waardig, dat de Hollanders, 
.en die beroemde zeevaarder 
,de zeestreek doorzeilende, 
alwaar men die onafgebroken 
ïeeks van eilanden en klippen 
"aantreft, die ten zuiden van 
_den evenaar, eene soort van 
gordel rondom den aardbol 
.vormen, juist tusschen de 
voornaamste groepen zijn doorr 
gezeild, waarin de eilanden 
zich het duidelijkste,opdoen, 
en er toch slechts "een zeer 
klein getal. ontdekt hebben. 
.Be JSendragt nam coers naar 
het westen, en stak naar het 
noordelijk gedeelte van den 
gevaarlijken Archipel over, 
alwaar men het eiland Zon-
der-gtt>nd, Wuterlands* en 

JTliegenr-eilmd ontdekte. JD$ • 
coers naar het westen geleid- . 
•de vervqlgens tusschen den 
Jrchipel&ex Grienden-eilan
den , en die der Zeevaarders-
eilanden, waar men vier an
dere eilandjes zag, die nog 
den naam voeren, welke men 
hun gegeven heeft, name
lijk hét Verradei-s-eiland, 
de Goede Hoop, de Cocos 
en het eiland Hom. Men 
herkende in de inwoners, die 
in aanraking met de Hollan
ders kwamen, eenige der ge
woonten van de bewoners der 
Frienden-eilanden, en spo
ren van de wildheid van die 
der Zeevaarders-eilanden-
Opfdenl2Junijl6l6,achte 

SCHOUTEN zich 1660 DqJ 
sché'miilen.vanaek«st^ 
Peru verwijderd. ü'J 
deelde, dat het « r « * g 
zoude zijn, om .Ja n g g 
naar'het westen te vo gen, 

en dat men naar het nooxd « 
behoorde te stevenen, «« 
einde ten noorden van ^ 
GWwea omtezeilen. ^?r 
vergaderde, en de doorhem 

voorgemelde weg M J 
genomen. Men ontdekte et 
dra de eilanden in da j jg . 
trek van Meu^r^d,, 
men zeilde naar het tfooriaj. 
en waarschijnlijk m het « 
zigt van verscheiden eilanden 
der Jdmü-aliteit, der ^ 
zend-eilanden. , E i ^ U 
kwam men zeer in cteJjW, 
h e i d v a n ^ ' ^ - ^ ^ ' 6 
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naderde eene niet ver van de 
Moluhsche eilanden verwij
derde Kaap, die men de 
Kaap de Goede ffoop noem-
de., De naam van Schouten 
werd aan een vrij groot ei
land gegeven, .ten oosten van 
die Kaap gelegen, en het voert 
dien nog tegenwoordig. De 
Mendragt kwam vervolgens 
in de Moluksche eilanden, 
door ten noorden van Gilolo 
om te stevenen. LEMAIRE en 
SCHOUTEN werden er door 
hunne landgenooten zeer wel 
onthaald. Zij verlieten, wel
dra die eilanden, en kwamen 
den 23 October 1616, zestien 
maanden, na Texel verlaten 
te hebben, in de reede van 
lacatra,tegenwoordig Ba
tavia , ten anker. Hier ein
digt deze togt, die voor de 
scheepvaart eenen nieuwen 
1% heeft geopend; de uit
komstTM zoo gelukkig, dat 
«e Hollanders slechts drie 
""» gedurende eene zoolan
ge reis verloren. De «ene 
*as de broeder van LEMAIRE, 
en de «mdere die van SCHOU-
«».. Het gevolg der gebeur-
toowen deed zien, dat men 
«CU tevergeefs had gevleid, 
S - ^ I T i l e 8 i e Tan de Oost-

duS eT s c h a pP? t e o n t" 
A«T R' D e president van 
» . Oost-Indischen raad te n , -•"• *Muu>uuen raaa ie 
faf8w«,-nam hun schip in 
i«ujgi' e n ve«chafte hun de 
mW<*, om mzTffolland 

terug te keeren,. ten einde er 
hunne zaak te bepleiten; LE
MAIRE en SCHOUTEN gingen 
aan boord van het schip de 
Amsterdam, door denadmi-. 
raal SPIMERG gevoerd, dié 
evenzeer naar het vaderland 
terugkeerde: deze admiraal 
had den 18 Augustus 1614y 
met zes schepen Texel ver
laten , en had dezelve door 
den Stillen Oceaan naar de 
Moluksche eilanden gevoerd; , 
maar hij was de Straat van 
Magellan, den eenigen toen* 
maals bekenden weg doorge-
stevend. De vloot ging den 
14 December 1616 onder zeil. 
LEMAIRE overleed den 31 der
zelfde maand. Men kent gee-
ne bijzonderheden van zijn 
burgerlijk leven. Het enkele 
oorspronkelijke verhaal, dat er 
van die reis bestaat, die zij-, 
nen naam en dien van SCHOU
TEN draagt, is door ARIE 
CIAASSEN geschreven, die als 
schrijver aan boord van het 
kleine schip was,, en na de 
verbranding van hetzelve op 
de Eendragt is overgegaan. 
De schrijver der reis van SPI I -

BERG> zeg* ^ a t ïSMAÏBE m 

zijn vaderland betreurd werd. 
De bijzondere omstandigheden 
van het leven van SCHOUTEN 
zijn ons ook onbekend, maai
de naam dezer beide zeevaar
ders moet in de geschiedenis 
bewaard blgven. 

X 2 
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"* %ËMAIttE (NKJOlMS S Ï K -
PHANUS) , hoogleeraar derJLa-
tijnsche dichtkunde aan de 
letterkundige faculteit t e iV-
•vys, werd den 1 December 
1767,, te Trimoourt bij Bai^ 
le-Bno geboren., studeerde in 
liet collegie van$«'w&-i*W>e, 
alwaar hij door zijnen ijver 
«ene Jbeurs verdiende. Hij 
«nderscheitMe zich voorna
melijk gedurende zijn eerste 
jaar der Jthetorica, op het 
«inde" van hetwelke hem de 
de eer tan datgene te ieurt 
viel, hetwelk men toenmaals 
noemde &Q oefening maken.; 
deze eer, gewoonlijk zeer 
lastig, was tot dus verre en
kel weggelegd geweest,, voor 
de zonen van zeer rijke fa-
miliën, die de kosten der 
plegtigheid betaalden, en 
daarenboven een vrij aanzien
lijk geschenk aan den hoog
leeraar gaven. He heer Bi-
ÏÏÉÏ, toenmaals hoogleeraar in 
de rhetoricUi- in het collegie 
Dujalessis,, verkoos LEMAIRE , 
die hem schadeloos stelde 
voor het gemis des gewonen 
gesohenks door vijf eerste prij
zen, inter <mms., ofschoon 
hij een nieuweling was, 
In hét Volgende jaar {1787) 
verkreeg LEMAIRE den eere-
$njs ah veteraan in de &h 
gemeene mededinging,, zoo 
als hem ook al de prijzen van 
het collegie Duptessis en van 
dat van sainte JBarbe te beurt 
vielen, Sfa "twee jaren de. 

wijsgeerige «ursus te hebben' 
gevolgd, werd hij tot mees-. 
ter in de vrije kunsten be-. 
vorderd , dong in 11789 me* 
de naar de bevordering tot 
hoogere klassen,, en op twin* 
tig mededingers,, viel hem. 
de .eerste plaats ten deel, 
Toen -BINET., in 1790, tot 
rector der universiteit -was 
hcnoemd., werd de 23 jarige 
LEMAÏRE belast, om in de 
•rhetorica zijnen hoogleeraar 
te vervangen: twee jaren la
ter werd'hij tot titulair hoog-
leeraar van den kardinaal 
LEMOINE benoemd. In " J * 
zag hij zich verpligt om aan 
zijne sectie, die det sans-
cw/oto genaamd, welke dooi 

den onmenschelijken Htouoi 
werd voorgezeten, een ge
tuigschrift van burgerdeugd 
te vragen: de voorzitter be
schuldigde hem, ^ W 
het kind van de ouds* doch 

ter der JTomngen (de «>" 
versi'teit) te zijn. Utt^ 
beantwoordde deze be>chul 
diging, volgens W**^ 
grondbeginselen, weise 
des oogenbliks ™ f . V . ^ 
maakte "zijnen fcf^jJC beschaamd/door de. e ^ 

tionnaire partij te omhe1;. 
Tot tijdelijk-voorzitter.^ 
na tot plaatsvervangend reg 
ter d e / b u r g e * , " J S 
van het 6 « ^ f ^ é 
van Parijs ^noemd, ^ 
hij eenige diensten ^an g^ 
leerden, die door de w 



JÜËSS SMtfltw 

iïtt.' #r 
der demagogen, vervolgd wer
den.. Onder deze behoorden 
de hoogleeraars tan den plan-
tentuin- en vooral BAUBAN-
ION ,. dien hij als schaapsher
der naar Mmibard deed ver
trekken: LEMAIRE had alles 
m het- werk gesteld, om niet 
Tervolgd te-worden. men zegt, 
dat hij op den 10 November 
1793'r "als-- redenaar van dé 
afdeeling der sans-culottes 
aan de conventie, tien af
werende priesters voorstelde r. 
en bij die gelegenheid eene 
redevoering uitsprak, zuik 
«enen tijd,, en zulk «enen 
stap waardig.. Op den 27 
Maart 1794- had hij de af
schaffing van de gewone klee-
«erdragtder regtefs gevraagd, 
W door dezelve de herin-
nerin* der adellijken en pries
ters herleefde r zijne revolu-
tionnaire-heldendaden belet-
te£ R e c h t e r niet van be
schuldigd te worden met eene 

i i T,". *" zlJa getreden: de 
beschuldiging was belagche-
ÏVi.. . t e v e n s gevaarlijk,-. 
"ïl1 ni] met do ^ «*!,+».. »*«<. 

pnnses van Zotharingm in 
oen echt te •»" •> — ' -1-

:hul< 
». do 
hij met de dochter eens 

««ar«ivan een naburig dorp 
^gehuwd, was de dejutatie 
ol ^\M«™-l>ept> verpligt 
° * * te beirachtigi . 
^durende de yier volgende 
; ,„ ,' Was LEMAIRE vreemd 
»an,deopenbare zaken, maar 
m bet J a a r 7 werd hij tot 

hei wntraïê bureau vaiiponV 
cie te Pêrijs' benoemd,. Bé*. 
last met ;de aamenstelling dep" 
maatschappij van AeManège-j./ 
die andermaal het vaderland-
in gevaar wilde verklaren.^,, 
gelukte*-Bét hem, om de Ie» 
den dérzelve- te verstrooijen» 
De.-m.oed>. dien* hij bij deze 
gelegenheid ten> toon spreid»" 

I. dV,» verwierf hem de* goed-
[keuring- dergenen, welke 

Franhrffk toenmaals bestuur
den ; ..zij waren-er op bedacht» 
om hem te beloonen, en hem 
te dien einde het ministerier 
van-binnenlandsche zake»: of. 
dat van policie té geven;-zij
ne benoeming werd zelfs in 
de dagbladen»aangekondigd;., 
maar middelerwijl,; ontbond " 
BONAPARTE,, uit Egypte te
ruggekomen,, op den 18 Bm* 
maire het directorium,; hij 
vernietigde zelfs den post van 
commissaris bij": het centrale 
bureau," dat nietdan later, 
onder den naam van prefek-
tuur van policie hersteld werd. 
LEMAIRE keerde alstoen tot 
het stille, leven terug, en had 
steeds tot vijand FOITCHJÉ, die 
hem bij BONAPARTE zwart 
maakte.. Hij bekleedde ge
durende eenigen tijd eenen 
post bij het ministerie van 
binnenlandsche zaken, maar 
za? zich genoodzaakt, om 
eene betrekking te verlaten, 
die van dag tot dag gevaar
lijker werd. Hij reisde door 
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Italië, alwaar' hij openlijk ] 
en voor de vuist' Latijnsche 
verzen voordroeg, zoo als 
zulks de Italiaansche dichters 
in hunne taal, op zulk eene 
vlugge wijze doen. Na te, 
Milane, te Parma en te 
Turin bewondering te heb
ben verwekt, bezocht hij het 

' Cömo-msQt, en de bouwval
len van het huis van PUNBIS : 
hét was aldaar dat hij het 
ontwerp vormde, om de La
tijnsche klassieke schrijvers 
in het licht te geven, een 
ontwerp aan de uitvoering, 
van hetwelke hij in 1818 
begon, en dat op het punt 
staat (1835) van ten einde 
te zijn gebragt. De Verza
meling van de Latijnsche 
klassieke schrijvers zou on
getwijfeld minder onnauw
keurigheden en smetten heb
ben kunnen aanbieden: om 
deze veelomvattende onder
neming ten uitvoer te bren
gen , werd er meer geleerd
heid yereischt dan LEMAIRE 
bezat. De Engelschen geven, 
naar de leest van dit groote 
werk, eene dergelijke verza
meling ;in het licht. LODE-
WIJK XVIH had de opdragt 
van die van LEMAIRE aange
nomen. De opdragt in La
tijnsche verzen geschreven, 
Js een voorbeeld van begaafd
heid en smaak. Toen D E -
* > onder den last der ja
ren gebukt, verpligt was, om 
de cursus der Latijnsche dicht

kunde, welke hij in het col-
legie van Frankrijk hield, 
te laten varen, werd LEMAI
RE belast, om hein te ver
vangen, en hij kweet zich 
met den grootsten roem van 
dien post. DBHIXE vrilde 
hem gaan hooren; hij kwam 
onverwacht in zijne voordragt, 
en zeide vóór de les tot den 
hoogleeraar: Redde rationem 
villicationistuce: Ae les van 
dien dag was de verklaring 
eener zinsnede van VIUGIHÜS , 
die LEMAIRE met vuur voor
droeg, en waarvan hij al de 
schoonheden met meer wel
sprekendheid deed gevoelen, 
dan gewoonlijk bij dit on
derwijs gebezigd wordt. M 
den afloop der zitting gmg de 
sierlijke vertaler van de M-
neïs, zijnen plaatsvervanger 
kroonen, en- voortgaande, 
zich van de woorden des•&. 
vangelies te bedienen, zeide 
hij hem: Euge^erveb^ 
etfidelis. W i K K ^ e r d 
hoogleeraar der W B j j J 
dichtkunde bij de W*ta£ 
dige faculteit: tei• eere,ta* 
BONAPARTE en op de geboot 

te des konings van M»> 
vervaardigde hij P ^ ± d ich ten , . ^ even gehjkaüe 

andere voortbrengselen Ja 

dien geleerde, xnet d e ^ 
ste kunst zijn « n - j g * 
en ten bewijs veisu» 
dat hij al de xfiWorwnJ-g 
taal van Vnttffln» « J ^ 
wel kende. LEMAIBE ^ 
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L E BR. mm 
langen tijd lid, en zelfsvoor* 
zitter van dèn| algemeenen 
raad, van zijn departement 
(dÏÏeuse), Hij is te Parijs* 
den 4 October 1832, aan 
eene leverziekte overleden,. 

* LEMERCIER (N.), bijge
naamd la Vendeè, was de 
zoon van eenen herbergier 
te Chdteau-Gontier, plaat
ste zich in de gelederen van 
het Yerideesche leger, toen 
hetzelve door zijne geboorte
stad trok, en kwam in bij
zondere vriendschapsbetrek
kingen met GEORGB CADOU-
DAL. Hij onderscheidde zich 
door zijnen moed,, te mid
den yan dit leger van dap
peren, en was bij het beleg 
vim GranvtUe, in de veld
slagen van Dol, en Mans, . 
en bij de nederlaag van Sa-
venay tegenwoordig. Hij trok 
met CADOUDAI. in het dep.* 
van Morbihan binnen , werd 
met hem gevangen genomen, 
en in de gevangenis van Brèst 
opgesloten, «h welke zij in 
1794 ontsnapten. Het ge
lukte hun een leger van Chou- -
®is op te rigten, de afdee-
l*ng der kusten, genaamd,, 
*e de landing der uitgewe-
wnente Qiiiberon bescherm-

ut. n d e r
 GKORGB opper-

veldheer geworden zijnde, 
werd LKMERCIER, naar het 
«tand Hém gezonden, om 
m e t «en graaf yan . Artois 

X 

te spreken;, die.,, oa hem 
omhelsd te- hebben, hem tot 
ridder verhief van den H. 
LODKWIJK. LEMERCIER: keer* 
de, vol varï eenen nieuwen 
ijver, naar zijnen vriend te
rug , dien hij inalzijne krijgs-
verrigtingen ondersteunde „,én 
in alle gevechten vergezelde. 
Hij was een der voornaam
ste bewerkers van: den op
stand van 1799; Den 1 «Fa-
nuarij nam hij St. Brieux 
in , doch hij bleef 6lechts &* 
uren in die plaats. Na dè> 
laatste bevrediging vertrok
ken zijnde , om zich met eëne 
zending van CADOUDAL naaïr 
JEngeland te begeven, werd*, 
hij bij Zondert, aan de. 
Noorder kusten gedood». Men 
beroofde hem van zijne p a 
pieren, die de ontwerpen 
der Chomns op Brest er* 
Belle-fslè bekend maakten». 
Met eenen- lévendigen. geest,. 
mèt eene ongewone scherp
zinnigheid, en vooral met 
eene beproefde onverschrok
kenheid begaafd, werd hij 
door zijne partij, van welke 
hij een der voornaamste aan
voerders en een der beste 
veldheeren was, zeer be
treurd. Hij stierf in den 
bloei zijner jaren. 

LKMERT (NïcotAAs), een 
beroemde scheikundige, en 
geneesheer, te Bouanen in 
1645 geboren > was de zoon 
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van «enen prokureur bij het 
parlement, wijdde zich aan 
ae beoefening der scheikunde 
toe en doorkruiste geheel 
Frankrijk, om zich in de* 
zelve te volmaken. Deze we
tenschap was toenmaals eene 
soor.t van mengelklomp, w aar-
in het valsche geheel* met 
het ware doormengd was, 
IiEBERr scheidde dezelve ; hij 
gaf zuiverder en eenvoudiger 
denkbeelden Van de schei
kunde , schafte de nutteloo-
ze barbaarschheid van hare 
taal af, gelijk aan de gewij
de taal der oude godgeleerd
heid van Egypte > en even 
zoo ijdel van zin; hij open
de eene openbare leercursus 
dezer wetenschap, die door 
eene menigte kweekelingen 
en door veertig Schotten be
zocht werden, die hun va
derland verlieten, om zijne 
lessen te komen volgen. Daar 
I"J Calvinist was, trok men 
zijn brevet in, en hij gaf 
zich alstoen mm Engeland, 
alwaar KABM, II de opdragt 
der 5" uitgave zijner Schei
kundige Ferhandeling aan
nam. In Frankrijk terug
gekeerd, moest hij hetzelve, 
ten gevolge der intrekking 
van het edikt van JSfantes, 
andermaal "verlaten; maar 
daar hij niet ver van zijn 
[and, en van zijne familie 
fcon leven, kwam hij ander
maal binnen hetzelve en werd 
"» 1686 Catholijk. De aka-

j1 demie van wetenschappen nam* 
" hem in 1699 als lid aan v 

en plaatste hem later als 
pensionaris. Zij verloor [hem 
.in 1715. Hij vras een on-
vermoeid man, een goede 
vriend, naauwgezet regtscha-
pen r en op eene zeldzame 
wijze eenvoudig van zeden. 
Hij kende niet dan de ka
mer zijner zieken., zijne stu
deerkamer , zijne werkplaats 
en de akademie. Hij was een 
bewijs, dat degene, die geen 
tijd verliest, er veel heeft. 
Er bestaat van hem: 1.° 
Cours etc. (Scheikundige 
Ferhandeling), waarvan de 
beste uitgave is die van 1756, 
in 4.*o met geleerde aan-
teekeningen.. De eerste uit
gave van dit boek, m alle 
talen van Europa vertoJM, 
werd als een geestig en ne-
kelachtig werk verkocht. ~v 
2.o Dictionnaire etc. \A^-
gemeen Woordenboek dei' 
eenvoudige geneesmiddelen), 
1759, in 4 .* , een*»»» 
dat de grondslag is ran-Wi 
volgende, hetwelk even^r 

op prijs wordt gesteld.—<>• 
HlnnacopèeelcM^X 
ne pharmacopea) > 1 '"* ' 
4.t«> Dit is eene zeernaauvr-
keurige verzameling van a -
Ie zamenstellingen van genees
middelen, in de herte «J-
senijkundige werken beschre 
ven. — kP Traite etc.[V^ 
handeling tegen het Apj» 
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zich «eer verrijkt dóór het 
debiet van zeker fijn krijt 
[blanc d'Jiïsjpagné), dat hij 
gedurende langen tijd alleen 
bezat. 

LEMERT (LODEWIJK) J zoon 
van den voorgaande, en door 
zijne ervarenheid in de schei
en geneeskunde zijnen vader 
waardig, was gedurende 33 
jaren, geneesheer in hét St>-
tel-Mteu, of zieken gasthuis 
te Parijs, kocht eenen post 
van koninklijk arts, en ver
kreeg eene plaats bij <le aka-
deraie van wetenschappen. Hij 
overleed in 1743, in den 
ouderdom tan 66 jaren, al
gemeen bemind en geacht. 
Wen heeft van hem eene 
IraiU etc. {Verhandeling 
°ver de spijzen), 1702, in' 
i 2 , ^ / e ^ d™*elijk en me
lodisch werk, in 2 dl.» 
herdrukt. — 2.o e e n aantal 
uitmuntende Verhandelingen 
*?> de scheikunde. — 3.° 
wie'Brieven tegen de Ter-
jandehng, o y e r het ontstaan 
jw wormen in het mensche-
^ ^ c h a a m , door AÜDRY , 

" LEMIERRE (ANIONIUS MA-
f f s), te JPanjs in 1721 
geboren en niet in 1733", 
;°° as eenige levensbeschrij-
£ » Weerd hebben. Zijn jl 
K ! , *'as e e n eenvoudig ge
r o y e e r d e bij degeldmidj 

X 5 

delen, en door zijne moeder 
stond hij in familie-betrek
king met den kardinaal Du-
PERROK". Na de kinderschoe
nen afgelegd te hebben, y/ erd 
hij in het collegie der Je-
suiten geplaatst, alwaar hij 
onder den beroemden pater 
PORÉE studeerde, wiens ge-= 
dachtenis hem zoo dierbaar 
was, dat hij nog zelfs in de 
laatste jaren zijns levens, met 
aandoening over hem sprak. 
Hij had tot mede-leerling, 
den advokaat - generaal SÉ-
GulER,,die zijn vriend werd 
en met wien hij steeds de 
vertrouwelijkstë betrekkingen 
onderhield. Zijn ijver bij het 
werk, en zijne zucht voor 
.de studie boezemden den Je-
suiten het verlangen in , om 
eenen medebroeder te ver
krijgen, die zulke schoone 
hoop gaf; zij deden te dien 
einde verscheiden pogingen, 
zoo bij hem als bij zijne bloed
verwanten. LEMIERRE was 
eenen oogenblik onzeker, on
getwijfeld uit achting jegens 
zijne meesters; maar, na er 
eenigen tijd over te hebben 
nagedacht, besloot hij, om 
de wereld in te treden. Hij 
werd in dezelve opgenomen, 
door den heer Durw, alge
meen pachter, den bijzon
deren vriend zijns vaders, 
die hem aan zich wilde ver
binden-, en die zijne fortuin 
zoude gewaarborgd hebben, 
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indien de zucht tot het ver-
zenmaken, dien jongen dich
ter niet belet had, om van 
de gelegenheid gebruik te 
maken, -welke hem gegeven 
werd, om zich te verrijken. 
Deze familie beminde de le
vendigheid van zijnen geest, 
de zachtheid zijner inborst, 
en de zoo bevallige bemin
nelijkheid , welke hem eigen 
was; hij bragt er eenigen 
tijd Mj door, zijnen tijd ver-
deelende, tusschen de plig-
ten van zijnen staat en de 
beoefening der muzen. Eene 
Latijnsche zamenstellino- over 
de Gordel-mof (manchon a 
ceinture) komt onder zijnen 
naam voor in de Musce rhe-
torices. Het is bij den heer 
BüPlff, dat hij zijne eerste 
Werken vervaardigde, de 
dichtstukken, over de Op-
regtheid, het Gezag der 
mode, AenMcmdel, het nut 
der ontdekkingen, onder Zo-
JmmjK XF gedaan , die 
de prijzen bij verschillende 
geleerde genootschappen be
haalden. Een zoo gelukkig 
begin, vermeerderde dé on
weerstaanbare neiging, die 
IEMXERRB voor de dichtkun
de gevoelde; naar schitte
render zegepralen hakende,, 
ondernam hij zijne HTPERM-
KESXKA, die hij vervaardig
de» zonder er iemand een 
woord van te zeggen: zijne 
dienden zelfs vernamen het 
eerst, toen dit treurspel, in 

1758, in het Thêatre fran
cais , ten tooneele werd gfr 
voerd. De onbeperkte toe
juiching , die hem alstoen ten 
deel viel, trok hem geheel 
en al van de geldmiddelen 
af, en ondanks de aanzoe-r 
ken van den heer DÜPIS* 
ondanks de nieuwe voordee-
len, welke hij hem aan
bood, zoo verliet hij alles, 
om enkel aan zijne gedich
ten te denken; hij gaf zich' 
dus aan zijne dichterlijke in
gevingen over, en tenvij hij 
zich tevens met eenige los
se dichtstukken, met zijn 
gedicht over de scMlder-
kunde, en de Jaarboeken 
bezighield, gaf hij achter-
eenvolgend in • het licht: is-
REUS (1761), I*o**ï*& 
(1714), JRÏAXEBXES{11W>J 
trxiLEMTELLimhC*; 
RJMIS (1785) , e B ^ f f 
VELD (1790). Al deze stufc-
ken werden met geestdnn 
onthaald; zijne fTeduweva* 
Malabar (1770), werd W 
achtereenvolgende malen ten 
tooneele gevoerd, laat on 
in eenige bijzonderheden lie
den : to?, in 1 7 6 1 ; £ 
gevoerd, en ÏDOMElfEf,^ 
jaren later, werden iodg» 
door het publiek onthaald, 
genoegzaam hetzelfde lot vwj 
m 1766 aan JRTJXEB3& 
ten. deel; ofschoon dit v » J 
vol belangstelling, e" *f 
standpunt van hetzelve ge 
heel oorspronkelijk v>mm 
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WILLEM TELL. verwekte, 
ondanks de verschrikkelijke 
hardheid des stijls^ waarvan 
men in dat opzigt de plaat
selijke kleur, al te sterk voor
gedragen vond, eene leven
dige belangstelling, waartoe 
niet weinig bijdroeg (vooral 
bij het wederopvoeren van 
dat stuk in 1790), de geest 
van stoutmoedig- en vrijheid , 
waar dit stuk vol van is, en dat 
het mannelijk en harde. pen
seel van LEMEGRRE behouden 
had. Schoone bedrijven, een 
in het algemeen krachtvol-
ie toon, verwierven voor 
BARNEVEID ondanks de uit
gebreidheid der eerste be
drijven, en talrijke onnauw
keurigheden de goedkeuring 
der kenners. J)e. weduwe 
mn Malabar, waarvan de 
ontwikkeling niet minder 
schilderachtig is, dan die van 
fnxnmxsxRj werd op de 
levendigste wijze toegejuicht. 
"* letterkundigen oordeelden 
echter, dat de personen al 

. » -«topachtig, de stijl al te 
pdwongen en te stootend 
\rocailleux) waren. Men be
i e r t , dat mejufvrouw CLAI-
n o ï f ' zeide, dat zij verpligt 
was> de verzen van LEMIER-
«B vit te spuwen. Hetzelfde 
gebrek heerscht in zijn ge
k l i t la Peinture {de schil-
wrkunde), in drie gezan-
®\> 1769, in 8.vo Dit 
üichtstuk, dat den jongen 
schilders niet veel bijzonders 

leert., eö dat «lechts eene 
dichterlijke declamatie i s , 
schiet dikwijls te kort in 
verscheidenheid, sierlijkheid 
en welluidendheid. Verschei
den schoonë stukken, met den 
dichtgeest bezield, zoo als 
de aanroeping der «ore,het 
stuk over de scheikunde, 
doen betreuren, dat hij er 
niet een grooter getal heeft 
ten einde gebragt, welke 
door hem slechts geschetst 
zijn. » LEMIERRE , zegt de 
heer IA HARPE , op eene zeer 
schrandere wijze, op eeneri 
nieuweren Latijnschen dich
ter steunende , die hem denk
beelden en tafereelen lever
de, vond het middel, om 
een dichtstuk op de schil— 
derkunde te vervaardigen, 
welks berijming in het al
gemeen veel dragelijker is , 
dan die zijner treurspelen, 
en van tijd tot tijd zelfs zij
nen gewonen dichttrant over
treffende. Het was moeije-
lijk, om een naauwkeuriger 
gebruik van zijn voorbeeld te 
maken; zijn gang is stipte-
lijk dezelfde, als die^van 
het werk van den abt »B 
MARST ; hij handelt even als 
hij over de teekenkunde, 
vervolgens over de kleuren , 
daarna over de vinding en 
hetgene, wat men dichtkun
de "cles schilderstuks noemt; 
hij geeft dezelfde grondre
gels op, en haalt dezelfde 
voorbeelden aan, de denk-

file:///rocailleux
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beelden, de overgangen, de 
beelden zijn overal die van 
den Latijnschen dichter; de 
berijming eindelijk is letter
lijk, in stukken van 40 tot 
50 dichtregels." Het aange
voerde van het Dichtstuk 
der schilderkunde, kan met 
nog meer grond op dat der 
Jaarboeken en gebruiken des 
jaars, in zestien zangen, 
1797, in 8.vo toegepast wor
den. Het is in dit werk, 
dat men de volledigste be
schrijving der volksgebruiken 

; en vermakelijkheden vindt. 
i Eenige bijzondere schoonhe

den hier en daar verspreid, 
; onder andere de beschrijving 

van de maneschijn, beletten 
niet, dat door den algemee-
nen berijmingstoon des dich
ters het oor op eene harde 
•wijze gekwetst wordt. Het 
schijnt dat niemand minder 
dan LEMIERRE den waren stijl 
der losse stukjes moest be
zitten, en desnietegenstaande 
hééft hij in 1782 eene Fer~ 
xameling derzelve in het licht 
gegeven.» Indien men er de 
ongedwongenhëden en de be
valligheden des stijls niet in 
ontdekt, vindt men er ech
ter verscheidenheid, rijkdom 
van beelden en gedachten en 
somtijds oorspronkelijkheid 
in, terwijl daarenboven de 
labelkunde er zeer. gelukkig-
ïijk in wordt aangewend. De
ze dichter bezat eene leven
dige en vruchtbare verbeel

dingskracht, hij was met de 
kunst bekend, om door schil-* 
derachtige ontwikkelingen, 
groote uitwerkselen op het 
tooneel voort te brengen; 
men vindt in zijne gedichten 
bekoorlijke beelden en steeds 
juiste vergelijkingen. Zijne 
zeden waren eenvoudig, zij
ne inborst zacht en opge
ruimd. Hij bleef steeds vreemd 
aan de kuiperijen. Kort na 
zijne aanneming bij delïan-
sche akademie, in 1775, 
trad hij in den echt, en \n» 
een even goede echtgenoot, 
als hij een goede zoon was 
geweest. De wandaden der 
ïransche omwenteling maf
ten eenen zeer smartehjKen 
indruk op de gevoelige ziel van 
LEMIERRE. Zijne gezondheid 
werd er door ondermijnd, 
maar hij verloor geenszins 
zijne geestvermogens, zoo ais 
men zulks beweerd heelt, en 
alles, wat men dienaangaan
de heeft uitgestrooid is vw-
komenvalsch. Na een?»**» 
van zes maanden,gedurende 
welke hij zijne geestvermogens 

behield, gaf hij *»«*** ' 
door de genademiddelen on
dersteund, om welker toe 
UUJL'SICUUU, t«« • t. t be-

diening hij reeds HJ^T. 
gin zijner ziekte drin^nd 
verzocht had. Hij over 
S T ^ n e r ziekte "ditojgj 
verzocht had. Hij «*1eed 
te Saint- GermainenUye> 
den 29 Junij 1793. I f n » 
RE,was in 1778 ondel de 
mededingers begrepen ^ 
vervanging van VoiuM'W 
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de Fransche .afcademiej doch 
Docis werd boven, hem ver^: 

kozen ; drie jaren later volg
de hij den abt BAIIEUX op. 
In 1810 heeft merk de Wer
ken ( Oemres) van A. M. 
LEMIERRE in het licht gege
ven , met eene korte levens
schets van dien schrijver, 
Parijs, 5 dl.» in 8.vo 

, * LEMIRE (Noët of NAIA-. 
us), een beroemde graveur, 
te Mouanen in 1738 gebo
ren , was de kweekelihg van 
LEBAS. Hij heeft verscheiden 
werken nagelaten, aan welke 
de kenners, zoo om het naauw-
keurige als bevallige, veel 
lof, toezwaaijen: zij stellen 
vooral diegene op prijs, wel
ke tot de prachtige galerij 
van Florence behooren. 
Voornamelijk worden gezocht 
de Jfbeeldseh van den ff roo
ien FKEDERIK, van HENDRIK, 
y , van LODEWIJK XV, van. 
JOZEF H, T a n WASHINGTON 
enz. _ Zijn meesterstuk is de 
rerdeelvng van polm0fde 

Koningshoek, door hem ERI-
^ t , eene verdraaide spelling 
^n zijnen naam ondertee-
tend. Hij was lid der aka-
«"en van Mjssel, Mouanen 
f Parijs, en overleed in 
"eze laatste stad in 1801. 

ENS. — ZieLESïNIÜS» 

, f I-ÏMMERS ( M A I X H E Ü S ) , 
ae« 4 October 1739 teife-

gen geboren, gaf van zijne] 
jeugd af blijken eener bijzon
dere godsvrucht en van éenen 
uitmuntenden aanleg voor de 
wetenschappen. Op de des 
tijds in zijne geboorteplaats 
zeer bloeijcnde kleinere scho
len , behaalde hij niet alleen 
in alle klassen den eersten 
prijs; maar zelfs nog jaren 
nadat hij dezelve verlaten had t 
sprak men over zijne buiten* 
gewone vorderingen. Na op 
deze wijze zijne lagere stu
diën met roem volbragt té 
hebben, werd de veelbelo
vende jongeling in 1757, 
op zijn verlangen, in dé oiv 
de der Minderbroeders, vol-» 
gens den regeL van den H. 
FRANCISCUS opgenomen, en 
legde, ten einde des proef-» 
jaars, in 1758, de plegtige 
gelofte af. Ook in dezen 
verheven staat onderscheidde 
hij zich op eene roemrijke 
wijze, en nadat hij verbazen
de vorderingen, zoo in de 
wijsbegeerte als godgeleerd
heid had gemaakt, werd hij 
in 1763 tot de Priesterlijke 
waardigheid verheven. Wel
dra bezigde de overheid der 
Orde, den bekwamen en ijve-
rigen man tot de vormingen 
onderwijzing van jonge orde
broeders. Nadat hij eenigen 
tijd voorlezingen over de ivijs-
begeerte had gehouden, werd 
hij" tot Lector in de H.god-
leerdheid aangesteld, Vele 
jaren heeft hij dien post met 
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lof bekleed, en velen in de 
H. wetenschap onderwezen, 
•waarin hij zelf zoo zeer uit
muntte. Zijne deugden en 
talenten werden ook geens
zins miskend: toen den be
roemden Pater SMITS, het 
sieraad zijner orde in de Ne-; 
derlandsche Provincie, wiens 
ervarenheid in deHebreeuw-
sche en Oostersche talen, in 
aijnen tijd geen weerga vond, 
en wiens, werken in altoos-
durende hoogachting zullen 
blijven , eenige der geleerdste 
Paters zouden worden toege
voegd, om deze geleerdheid 
in de orde te vereeuwigen, 
was vader LEMMERS mede on
der dit getal. Ook werd hij 
om zijne deugden tot de voor
naamste waardigheden verhe
ven: onderscheidene malen 
was hij Gardiaan , Diffinitor, 
enz. én deed zich in deze 
betrekkingen steeds meer door 
minzaamheid, dan door ge
zag eerbiedigen. Met bewon
derenswaardige wijsheid en 
gematigdheid wist hij zich in 
de moeijèhjkste omstandighe
den, bij de herhaalde inval
len der Franschen als be
stuurder des kloosters te ge
dragen. Zelfs aan deze woe-
ste, benden boezemde hij ont
zag in. Hij, de monnik, 
begaf zich in zijne monniks
kap in de tenten de ruwste 
krijgslieden, die door.zijne 
wijsheid getroffen, endoor 
zijne deugden geroerd werden. 

Hfj was Gardiaan te Fenh.,: 
toen de Wandalen der. ne
gentiende eeuw, de heilige 
verblijfplaatsen van godsvrucht 
en geleerdheid verwoestten. 
Standvastig getrouw aan zijne 
beloften, kon een enkel be
vel, hem het klooster niet 
doen verlaten: het militair 
geweld verdreef er hem uit, 
Dan, ook buiten de kloos
termuren , behield hij den 
geest der heilige instdüng 
zijner orde; zoo" veel als hem 
doenlijk was, leefde hij naaf 
de regels derzelve, en.nooit 
schaamde hij zich, een zoon 
van denootmoedigen,dewe-
,reld versmadenden FRAOTIS-
cus te zijn. Bestendig bleet 
hij zich toeleggen op het De-
oefenen van godsvrucht .en 
geleerdheid vooral der heihge 

wetenschappen, «n P° 8 
bij elke gelegenheid aan ,an 

anderen nuttig t e , z F ' n L 
Mezen onderwees hij eem„ 

jongelingen, ^ k e d o°Lj 
tijdsomstandigheden « * £ • 
dird werden, hethoogeron 
derwijs in geregelde s c g » 
te ontvangen. •V«a * ., 
opende de . Toorziemg ^ 
eene, voor zijnen gw 
zijne bekwaamheid g e s W 
loV^an. D e H e e r e n ^ 
pr&ters van eenige disWWen 

L Nederlandsche J J J J 
hadden onderhe tbe^uu" 
den doorluchtigen Overst 

het hof ^YtiS' tot eene ..godgeleerde W 
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school ingerig'f, en de ver
dienstelijke Pater LEMMEKS 
werd door hen uitgenoodigd, 
om zijne talenten aan te wen
den, ter vorming van kwee-
kelingen voor het Altaar en 
de Zending, Tot blijdschap 
van alle, die hem kenden, 
aanvaardde hij den post van 
Professor Primarius S, S. 
Theologie et exegeseos S. 
.Scripturce, dien hij in zijne 
hooge jaren, met den groot-
sten ijver en lof vervulde. 
Niettegenstaande eene beroer
te hem eene gestadige beving 
in de regterzijde zijns lig-
chaams veroorzaakte, was hij 
onvermoeid; in zijne studiën: 
hij maakte geh'eele nieuwe 
Notarnina over de godge
leerdheid , wijl zijne vroeger 
gemaakte, door de verwoes
tingen der woelzieke tijden 
.•verloren waren geraakt. Zij-
ne voordragt, van de grond-, 
stellingen onzes heiligen Ge-
•loofe en der gezonde zede-
kunde, was zoo bondig en 
ömdehjk, dat zijne verdien
sten, niet naar waarde leun
e n geprezen worden. Zijne 
teerlingen weten nog tegen
woordig, dat men in al de 
«evigê  aanvallen der jongst-
J«; popene jaren, tegen onze 
neilige Godsdienst, vooral in 
ons vaderland , niet eene en-
f • tegenwerping gemaakt 
« e e " , Welke zij niet door hun-
n e n professor hebben hooren 
voordragen en wederleggen. | 

Nooit behandelde hij een on
derwerp, zonder hetzelve, om 
zoo te spreken uitteputten, 
hetwelk hem in de oogen 
van kortzigtigen wel eens 
deed voorkomen als iemand, 
die zich al te zeer en te lang 
met kleinigheden ophield; 
doch waarvan het nut door 
de ondervinding genoegzaam 
gestaafd is. Ook te 's iïee-
renberg stichtte hij zoo wel 
door zijne deugderi, als door 
zijn onderwijs. Zijne gods
vrucht was ongeveinsd. Zijne 
minzame lieftalligheid jegens 
zijne leerlingen en onderge? 
schikten , verwierf hem aller 
liefde en achting; want of
schoon hij nooit ruwe woor
den of strenge bestraffingen 
bezigde, wist hij echter het 
voor den meester zoo noodi-
ge gezag altoos te handhaven. 
Zijne belangeloosheid beoogde 
niets dan geestelijk voordeel; 
zijne matigheid stelde zich 
met den gewonen studenten 
kost te vredèn. JVa zes eer
volle jaren in het seminarie 
te hebben doorgebragt> ver
zocht en bekwam hij zijn 
ontslag, en woonde van dien 
tijd af te Megen, alwaar 
hij den tijd, welke zijne 
godsdienstoefeningen hem over 
lieten, nog altoos aan de 
wetenschappen besteedde,de
zelve als eene uitspanning 
beoefenende,en was, ook daar 
nog door bijzondere onder- * 
rigtingen nuttig, tot dat hij 
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op den 29 Oetpber 1818 zijn 
werkzaam en <roemvol leven 
eindigde. Zonder zijne par
tij te noemen had hij voor 
verscheiden jaren tegen den 
befuchten JLE PI.AT, en an
dere nieuw kerkelijk regtsge-
leerde hoogleeraars van Leu
ven geschreven onder den ti
tel van Jus primarium Ec
clesiae in ponendis impe~ 
dimentibus matrimonii, een 
Wel klein werk, doch vol 
van Wijsheid , -gezonde logica 
en zuivere grondstellingen, 
hetwelk ook thans nog veel 
nut kan stichten, zoowel om 
hetgene, wat er in bewezen 
•wordt, als ook, omdat de
zelfde grondbeginselen nog 
Keer toepasselijk zijn. Een 
ander veel omstandiger werk; 
behóorende tot de theologia 
biblicö - dógmatico Irenica, 
had hij reeds voor vele jaren 
afgewerkt, doch de tijdsom
standigheden hebben de uit
gave verhinderd. 

LEMNIÜS of LEMMENS (LIE
VEN of L^VINUS) , een Hol-
landsche geneesheer, deü 20 
Mei 1505, te Zierifos.ee ge
boren , verwierf zich eenen 
grooten foem an de uitoefe
ning zijner kunst. Hij was 
de kweekeling geweest van 
AKDREAS VESAIIUS , en stond 
in naaüwe vriendschapsbe
trekking met REMBERÏUS JDOD-
DENS of DODONEÜS , met J A -
SÖN PRAXENSES en KOENRAA» 

GESNER, Na den dood zijner 
vrouw omhelsde hij de pries
terlijke waardigheid, en werd 
kanonik Yan Zierikxee, al
waar hij den 1 Julij 1568 
overleed. Men heeft van hem: 
l.o De occultis naturce mi-
raculis, lib. II , Jntwerpm, 
1559, in 12.««>: BH W» 
ibid. 1564, in 12.™; een 
belangrijk en geleerd werk 
voor den tijd, waarin hetzel
ve verscheen. — 2.°Deas-
trologia, in -8.*> - 3.» M 
plantis biblicis, Frankfort, 
1591 , in 12.™ I » s 

is de eerste, die over de 
planten geschreven heeft» 
van welke erin deH.Schriit 
melding Wordt gemaakt, maar 
hij spreekt over dezelve 
op eene vrij opperrJaWige 
en onnaauwkeurige> wijze, 
SCHÊUCHZÊR heeft in z f W 
sica sacra beter gehandeld. 
Men heeft eene verzamel^ 

der werken van LEMinsfö" 
licht gegeven, frankfort 
1628,waIrbijmendeverW 

deling De getnnis w » J 
gevoegd hef ft. Hrt W j » J 
L T O Ü S wordt door de_ken 

ners hoog geschat. Lf« " ' t 
werken van l ^ f ^ t 
men nog voegen, *• 
vita anintcB ét corportsj^ 
te instituendu, 15»! ~~' De Zelandis suis commfa 

riolus, in het . « j j £ 
tustrata, van pater ^ 

KIÜS. _ e.» Dy^\X-

http://Zierifos.ee
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tabilis orbis, a Simone Lém-
nio, poeta laureato, mijter 
latinus foetus,- Venetië, 
1543,.in 12,mo]. __ W I I > 
IEÏÏ LEMNICS, zijn zoon te 
Zierijizee,.in 1530 geboren, 
was eerste'lijfarts van ERICH 
XIV, Koning van Zweden; 
men deed hem sterven , toen 
die vorst in 1568 onttroond 
werd* ~ Er is ook een 
dichter van dien naam, SI 
MBOS LMMVS geweest, die 
m 1550 leefde, en van wien 
er slechte puntdichten, in 
o.vo bestaan. 

IBMOINE. - ~ Zie MOINE. 

*IkMOïfNlEn(ANICEÏÜsKA- I 
f G f » ) , historie-schil
der, den ,6 Junij 1743, te 
Mouanen geboren, was een 
der kweekelingen van Yim, 
Liehaal^'in 1770, den 
grooten p„js der schilderkun. 
üe D00r d e z e o n d e r s c h e i _ 

S . W h« •**. titel 
van *T°Tis d e r akadeiwie 

E a a r * l M «ch in 1774 
K , ZlJ» verblijf i n / t ó -
?^. l n i e e^erdeenversterk-
1 B * S 5 ? Haafdheid: men 
te d 6 r t ,V00ra l da schil-

var, M-, uan Pestaieken 

tent? W d e kunstzaal werd 
X l ^ ^ t e l d , endievan 

CISOMBROTÜS, welke in 1787 
in de pa l verscheen: beide be
velen zich aan door den smaak 
der. zamenstelling, de Ver
beelding der personen, de 
vastheid des penseels; deze: 
openden in 1789 voor den 
kunstenaar de akademie van 
schilderkunde. Gedurende der 

omwenteling was LEMOMWER 
lid van de commissie der. 
kunsten, en men moet zeg
gen, dat men aan zijne zorg 
het behoud van'een, aantal; 
kostbare voorwerpen te dan--
ken heeft, welke het revo-v 
lutionnaire vandalismus wilde 
verwoesten. In 1810 tot be
stuurder van de tapijtfabriek 
der kroon benoemd, deed 
hij zeer schoone werken ten 
uitvoer brengen. Zoo als de 
pest van. Jaffa, volgens den 
heer GROS. Men kent de 
beweegronden niet, die hem 
in 1816 deden afzetten: de 
stad Rouanen stelde hem door 
eene jaarwedde van, 3,000 
francs schadeloos voor het 
verlies van zijnen post. ]\Ta 
de laatste jaren van zijn le
ven aan zijne kunst te hebben 
toegewijd, overleed LEHOÜWIJER 
te Parijs, in 1824. Onder 
de goede stukken welke men 
hem te danken heeft, moet men 
voornamelijk opmerken eene 
Leesoefening bij m.*™ GE OF-, 
FRM, door JAZET gegraveerd; 
JFRANCISCÜS I, te Fontai-
neblean de ff. familie van 
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MJpiïA'èL ontvangende;LQ* 
BEWUK XIF bij de inwij
ding van, het standbeeld van 
MILO GROTONIEÏÏSIS tegen
woordig, naarPüGET; deze 
drie schilderijen, welke de 
beroemdste personen der laat
ste eeuw voorstellen, zijn 
door prins EÜGENIÜS voor de 
gallerij van llunchen aange
kocht. Men onderscheidt ook 
de Rometnsche afgezanten, 
aan.den Jreopagus de wet
ten van SOL OM komende 
vragen. In het algemeen zijn 
4e schilderijen van L.EMON-
NIER aanbevelenswaardig door 
een stout penseel, door ge
trouwe zinnebeelden, door 
natuurlijke gelaatstrekken en 
eene groote kunstmatigheid 
in het schilderen van kleede-
ren. Het museum van Mou-, 
anen bezit 12 zijner stukken.' 
Zijn zoon heeft eene se/tets 
van- aijn leven en aij-ne wer
ken geleverd, Parijs, 1824, 
in 8.TO. 

••* LEMOMÏIJER DE XA B I S -
SACHÉRE (PfiïRÜS JACOBÜS) , 
missionaris, en een der be
stuurders van het Seminarie 
der vreemde Missiën, werd 
in het diocees van Jngers, 
in 1763 geboren. Priester 
gewijd zijnde, werd hij als 
Kapellaan. naar Bourgueil 
gezonden: hij begaf zich ver
volgens in het Seminarieder 
vreemde Missiën te Parijs, ,, 
en vertrok op het einde van | 

1789 naar Sina, In de maan! 
October 1790 teifecaoaan-

' gekomen, begaf hij zich da
delijk, naar. Tongking. Ge
durende . de verroking Tan. 

'1798, was hij verpligt, om. 
zich te verbergen, nu op ee
ne steile rots, dan in een 
onderaardsch hol. Nadat de 
rust hersteld was, was hij 
gedurende eenigen -tijd, aan 
het hoofd van een in dat 
land opgerigt collegie, en her
vatte vervolgens zijnen Apoj-
tolischen arbeid. -In'180b; 
noodzaakte hem .de staat Vf 
ner gezondheid, om naar M-
rópa terug te keeren;naeen 
vrij" lang verblijf in Mnge~ 
land, hetwelk-hij ten m^ , 
maakte, om er eene Congre
gatie te stichten, werd hg 
'door de Missie van Coch'-
cldne, tot afgevaartóe te 
Parijs benoemd. W . » j 
in Frankrijk teruggekee d, 
v e r e e n i g d e h i j Z c h ^ t 5 
orde-broeders, in liet g 1 

narie der vreemde Mi**£ 
e n b ^ t e r d e a a t ^ S 
zijns levens door, te mi 
der smarten, weke he* __ 
ne ligchaamskwa en veioo' 

zaakten. Hij « ? » > K 
1830, in i*f**»% 
gevoelens overleden, 
vindt verscheiden Wffl" 
ven in de Beciiedetc.V 
zameling der ró-g J ^ 
tehjke Brieven.) ^ ^ a 
oo( dikwijls v a n h j a f j 
gemaakt in de .Jfneven 
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•overige Missionarissen, en in 
het JTerkaal der door ons 
aangevoerde vervolging. 

*o . ö* 

LEMQS (Tfl05us),inl550, 
uit adellijke ouders teJRiva-
davia, in Galicie' geboren, 
is beroemd door den ijver, 
met welken hij voor den H. 
THOMAS , tegen MOLINA streed. 
•Hg trad nog zeef jong zijn
de >. m de orde van den H. 
•Oomacts. In 1594, toen 
het Molinismus de scholen 
begon te verontrusten, on
derwees hij de godgeleerdheid 
vtralladolid. Het algemeen 
Kaprttel zijner orde, m 1600 te 
Napels beroepen, belastte hem 
f f f o ^ e t e gaan, ten einde 
erdeleerderDominikaansche 
M Thomiste-school te verde
d e n Men hield zich bezig 
»et het onderzoeken van het 
*o e k ^ n MOIWA over de 
^eenstemming van den 

LI U*os ^ k t e de reg-
ïers van dit werk mondelings 
2 ; ^nftelijk op. Hij ver
scheen met luister in de Con-
gegatïën de auxiMs ; de 
J-aussen CtEKENsYIIIen PAU-

Ï !5 J » d i e d e z e , v e heh?A Jadden, jui c J l t e n b i j h e r ] £_ 
J?8 z»jne welsprekendheiden 
2Fe kuade toe. De Jesuit 
ï***?cu werd, volgens de 
?°lttl«ikanen, door dezen be-
lna m e i? m a n geheel tot zwij-
öen gebragt, en stierf kort 

y 2 

| daarna van verdriet. PETRUS 
ARRüBAi, zijn orde-broeder, 
verving hem, maar kon tégen 
den Dominikaner niet vol 
houden. Behalve dat de na
tuur den laatste met eene ij
zeren borst had doen geboren 
worden, was hij met eenen 
luister of glans bij wijze van 
kroon, omgeven ,diè zijne te
genstrevers, en zelfs de Kar
dinalen verblindde. Pater 
CHOUQUET , een Dominikaner, 
maakt gewag van dit wonder y 
in zijn zonderling boek, over de 
Moederlijke ingewanden der 
ff. Maagd voor de orde der 
broeders Predikheeren. -Men 
gevoelt ligtelijk, dat de Je-
suiten , zich in deze geschil
len, evenzeer den voorrang' 
geven. (Zie Jiïstoria contro-
versarium de mtxiliis divi-
nce gratice a LiriNO MEI
JER.) • Er werd, zoo als men 
weet, een einde aan dezelve 
gemaakt, door eene vergun
ning aan de beide partijen 
gegeven, om hare gevoelens 
te onderwijzen en te verdedi
gen ; hetwelk genoegzaam be
wijst , dat de Paussen geoor
deeld hebben, dat er noch 
bij de eene, noch bij de an
dere iets was, waar bij het 
Geloof werkelijk gevaar zou
de lijden. In de daad, ter
wijl de Dominikanen en de 
Jesuiten, op eene verschil
lende wijze over de voorbe
schikking en de genade rede-
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neren} vereenigen zij.zich vol
komen , in de algemeene ge
voelens , waarmede de Kerk 
de ketters bestrijdt (Zie Mo-
IWA.) De koning van Spctnje 
bood LBMOS een bisdom aan, 
hetwelk hij van de hand wees. 
Hij stelde zich met eene jaar
wedde tevreden, die hij tot 
aan zijnen dood genoot, wel
ke in 1629 voorviel; Hij was 
sedert langen itïjd algemeen 
consultator der inquisitie , en 
had zijnen intrek genomen in 
het klooster der Minerva. 
Men heeft van hem: ls>Pa~ 
noplia gt'atice., 2 dl.n , in 
fol., 1676 te Beaiers,, onder 
den naam van Luik. Hij be
handelt in hetzelve, op eene 
bondige wijze, de onderwer
pen det genade en der voorbe
schikking; maar na alles gele
zen te hebben, wat hij er over 
zegt, eindigt men met datge
ne, waarmede de godgeleerden 
behoorden te beginnen, met 
deze zoo wijze uitroeping van 
den Apostel der Heidenen: O 
altitüdo divitiarum ! etc. —• 
2,° Een Dagblad van de con-
gratie de Auxiliis, Jteims, 
1702, in foL onder den naam 
van Zemen, l— a.o E e n aan_ 
tal andere Schriften, over 
onderwerpen de genade be
treffende,» die genoeg gevraagd 
worden, en over-welke men 
al te veel 'twist* 

f LEJIOT (FRANCISCÜS FRE-
DÏEIK) , een beroemd beeld

houwer , ridder van het legioen 
van eer en van St. MicMel, 
te Lyon, den 4 November 
1771 geboren, en den 6 Mei 
1827 te Parijs overleden, 
als lid der 4.e klasse van liet 

I* Instituut en hoogleeraar van 
de koninklijke school _der 
schoone kunsten, had bij de 
akademie van Besancon de 
grondbeginselen der bouw
kunde geleerd, toen hij i» 
'1786 te Parijs kwam,en als 
kweekeling werd aangenomen 
door DBJOÜX , wiens onder
scheiding en vaderlijke zorg 
hij weldra door schitterende 
vorderingen regtvaardigde. In 
den ouderdom van 17 j a l * e n 

den grooten prijs van beeld-
houwkunde, door een hall-
verheven beeldwerk, voorstel
lende het regt van SALOMM, 
bekomen hebbende, deed ün 
de reis inxtxvJlome, doch bleet 
slechts 2 jaren in Italië ,r& 
verloop van welke hij te r«-
rijs terugkwam, om bij net 
bestuur ondersteuning te ver
zoeken voor de kwcelcelingen 
der akademie zijne medebroe
ders. Toenmaals in de eerste 
opschrijving tot de krijgsdiemt 
vallende, vertrok hij «aarhf 
leger des Mijns, diende ce-
nige jaren onder den generaal 
PiCHMRubijdeartmerie,en 

werd in 1795 naar W 
ontboden, om mede te w« 
ken aan de uitvoering van ee» 
standbeeld, hetweli: op JJ 
Pont-Weuf, ^at van HENDKIK 
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IV moest' vervangen. Van 
dit tijdstip af vervaardigde hij 
een aantal stukken, waarvan 
de voornaamste zijn; hei ver
heven beeldwerk der tribune 
van de kamer der afgevaar
digden ; een standbeeld . an 
LTCÜRGÜS; dat van LEONI-
DAS, in de zaal der beraad
slagingen, Van de kamer 
der Pairs geplaatst; dat van 
CICERO , hetwelk de oude zaal 
van het tribunaal versierde ; 
het kolossale borstbeeld van 
JAN BART (op de place d'ar-
wes te Duinkerken); eene 
HEBK; het standbeeld van 
MURAT ; de groote Boog van 
den Zuilengang van bet Zou-
vre; eindelijk de metalen 
standbeelden te paard van 
HENDRIK IV, t e i W s , en 
TanXoDEwijKXIV,teZwow. 
daarenboven heeft rnen aan 
WMOX het volgende werk te 
nanken, naamloos door hem 
Wtgegeven. F e ^ 

KplnldermhUge reis in het 
rendeese/ie JSoschje, of, 
e»*.)> Parijs, 1817, i n ' 4 > 

•\ IENCLOS (ANNA , bijgenaamd 
JNINON DE) , werd te Parijs 
!an adellijke ouders geboren, 
«are m o e d e r } d i e tQ t d e ft_ 

™ der ABRADEBACONIS, 
wt het Orleannesche, behoor-
<le > ^ilde haar tot eene deugd
zame dochter opleiden ; haar 
vader, heer van Touran- n 
g<xtut een verstrooide en (l 

ligtzinnige man, slaagde er 
veel beter in , >om van haar 
eene wellustelinge te maken. 
NlNON verloor hare ouders 
in den ouderdom van 15 ja
ren, In eene teedere jeugd , 
meesteresse van haar lot, 
vormde zij zich geheel alleen. 
Door het lézen der w.erken 
van MONTAIGNE ei t^an zij
nen naschrijver CHARRON (wel
ke leesoefeningen de beroem
de MAI,EBRANCHE als het ge
schiktst oordeelde, om jon
ge lieden te bederven)^was-
hare verbeeldingskracht, ten 
opzigte van meer dan een 
belangrijk punt, opgewonden; 
en op het dwaalspoor gebragt .̂ 
Zij was reeds bekend in Pa-
rys door hare kwinkslagen, 
hare, wijsbegeerte en eene 
geheel bijzondere denkwijze, 
waardoor zij trachtte te schit
teren.. Eene bepaalde zucht 
tot de losbandigheid, hield • 
haar van alle wettige verbind-
tenis terug.. Hare goederen 
op lijfrente gesteld hebbende , 
had zij een jaarlijksch inko
men van acht tot tien duizend 
livres. Be- leefregel, wel
ken zij zich voorschreef had 
«een voorbeeld gehad. Zij wil-
\Q met hare bevalligheden 
geenen schandelijken handel 
drijven, maar aan hare los
bandigheid een voorkomen 
van bescheidenheid, en, in
dien men het mag zeggen, 
eene uitwendige waardigheid 

Y 3 
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-geven. Dit buitensporig Voor-
riemen gelukte haar maar al 
te wel, daar dè menschelij-
lfe-_ bedorvenheid, met geest
drift alles toejuicht, wat de 
ondeugd schijnt te ontaarden 
en derzelve deel schijnt te ge
ven aan de eerbewijzingen der 
deugd. Haar huis was de 
verzamelplèats van alles, wat 
het hof én de stad het meest 
beschaafds bezaten. SCAR-
ROif raadpleegde haar wegens 
zijne romans, SAINT-EVRE-
MOKÏ, wegens zijne gedichten, 
MOLIÈRE wegens zijne blij
spelen, FÓNTENEIAK wegens 
zijne zamenspraken. Want 
zoo ver gaat de lafhartigheid 
der schoone geesten en Wijs-
geeren, die naar roem din
gen , dat het oordeel eéner 
Jfftekow hen genoegzaam 
ka» vleijen, om haar tot 
schddsvrouw hunner gedach
ten en talenten te maken. 
De CotiGjris , de ? t t u i l . 
CEAUX , de SEVIGMSS, dé groote 
OONDÉ, de hertog van I A R O -
eHEFoücAütD, de maarschalk 

DALBKET, GOURVIIXE, J 0 -
AMfES B A M Ï E R , IA CHaXRÉ, 
waren achtereenvolgend hare 
minnaars; maar alle erken
den dat NOTOW voor eene 
blijvende verkleefdheid niet 
vatbaar was. De laatste voor
al ondervond zulks op eene 
zonderlmge wijze. Verpligt 
<W zich naar het leger te 
H e j e n , e n aandeteeder-
ste eeden gee„ gei00f h e c h . 

tende, stelde hém NINON door 
een eigenhandig briefje ge-» 
rust, in hetwelke zij hem 
haar woord van eer gaf, dat 
zij, ondanks zijne afwezigheid, 
niemand anders dan hem be
minnen zoude. Naanwelijks 
was hij verdwenen t of zij 
wierp zich in de armen van 
èene nieuwen minnaar. Me
vrouw DE MAINTENON wilde, 
zegt men, haar bewegen, om 
als eene kuische en christe
lijke vrouw te leven,ennoö* 
digde haar zelfs uit, om haar 
te komen bezoeken. NlNON, 
reeds sedert lang aan de on
geregeldheid verslaafd, ver
koos hare wellustige onaf
hankelijkheid , boven het ge* 
dwongene, om in zulk een 

• goed gezelschap deugdzaam 
te zijn. Vruchteloos beproet-
den wijze gewetensbestuur
ders, om haar op ^Vf 
der deugd en tot de Gods
dienst terugtebrengen; Z1J 
spotte slechts met dezelve. 
MNON was er echter niet op 
gesteld, dat men met de 
ongodsdienstigheid zoude pra
len. Toen èen harer vrien
den, in eene ziekte weiger
de , om zijnen pastoor te 
ontvangen, bragt zij hem die? 
priester, tot welken zij zel" 
de: » Mijnheer, doe uw 
pligt, ik verzeker u, da*»01" 
schoon hij redeneert, hVJ e 

echter niet meer van weet, 
dan gij en ik." Zij beschreet 
volkomen vrel, den hartstogt, 
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waaraan zij hare eer. en haar 
•geweten opofferde, zeggende l 
'». dat het veeleer eene aan1-
doening was,dan een gevoel, 
•een blinde enkel zinnelijke 
smaak,. eene voorbijgaande 
begoocheling, die door de 
•bevrediging wordt weggeno
men ; een werktuigelijk ver
maak , waarin de mensch met 
•het-dier gelijk staat; dat 
„geenerlei verdienste vooron
derstelt, noch in dengenen, 
die het geeft, noch in den- j 
•genen, diehet ontvangt." Ni-
NOÏT trachtte zoo vele beta
melijkheid in haar uitwendig 
gedrag te brengen, dat da

mmes van den hoogsten rang 
in de vertrouwelijkste vriend
schap met haar stonden , zoo 
als mevrouw DE LA SUZE , 

DB CASTELNEAP , DE LA FER-
.EÉ, DE SUILT, DË FIESQUE, 
*I>E IA FAÏETTE, enz. De 
koningin CHRISIINA wilde 
' h a a r «aedenemen naar Rome, 
maar NINON was niet gezind, 
om hare wellustige gewoonten 
aftejeggen. Men heeft, hare 
eerlijkheid zeer geprezen, in 
het ongeschonden bewaren ee-
ner toevertrouwde somgelds, 
naar door haren minnaar 
komiviLLÉ nagelaten, en die 
Z1J hem na verloop van ver
scheiden jaren, bij zijne terug
komst weder ter hand stelde; 
"war anders te handelen,, zou 
z|)n een diefstal te begaan, en er 
Zl(sh niet aan schuldig maken -

is niet meer dan eene gewone 
tegtschapenheid. Deze trek 
heeft aan, YOLÏAIRE tot on* 
•derwerp gediend voor zijn 
blijspel Ie dépositaire (de 
schatbewaarder). Bij het ver
laten van het collegie was hij 
door den abt de CRaXEAU-
NEÜF aan NiNON voorgesteld, 
en zij liet hem twee duizend 
-franken na, om boeken te 
koopen. Deze wellustige zoo 
bevallig in de oogen der ver» 
wijfde en wellustige mannen, 
-maar zoo schuldig in de oo-
-g'en Gods, overleed den 17 
October 1705, volgens som
migen , zoo als • zij geleefd 
had, doch volgens anderen 
in Christelijker gevoelens. Zij 
liet eenigè kinderen na. Een 
harer zonen is als officier der 
marine gestorven. Alvorens 
dezelve ter wereld kwam, 
betwistten een krijgsman en 
een geestelijke elkander de 
misdadige eer der vadersfchap. 
De zaak was twijfelachtig*, 
het lot besliste dezelve. Men. 
nam dobbelsteenen en de abt, 
verloor die noodlottige eer. 
len andere zoon vanNirrow, 
eindigde zijne dagen op eene 
zeer treurige wijze. Hij werd 
verliefd op zijne moeder, aan 
welke hij niet dacht van zoo 
nabij toe te behooren; maar 
zoodra hij het geheim zijner 
rreboorte had ontdekt, door
stak hij zich uit wanhoop: 
allerlei soorten van afschuwe-

TT.4 
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Jgkheden, schijneö zich in 
dit. lange tooneel van eerloos-
•neid te vereenigen. Hare 
mtzmnigheid was, het voor-
Komen en de manieren van 
eenen man aan te nemen, 
en aan dit geslacht, de voor
s t e n , wette het boven het 
nare bezit, te betwisten. » Zij 
moge vrij, heeft bij deze «e-
"%enheid J. J.ROÜSSEAD ge
zegd; maar ik zou de^enman 
•«ven_zoo min tot mijnen 
vwend als tot mijne minna
res begeeren.» Twee ande--
ren, hebben ons de Zevens-
beschrijving, dezer nieuwe 
1-Ais geeverd: deheerBnET, 
™ 1751, m l 2 . m o . e n d é 
JeerDAMOüRs, aan het hoofd 
der Brieven, wette hij voor-
hers te ld heeff, door Nwo*, 

. T O E geschreven, 1764, 2 

; f e e ! t
i n

n
1 2 T ' i n w e l k e T e e l 

geest overdreven en roma
neske gevoelens doorstralen, 
-die de onderschuiving der-
l e l v e ï ? e w f en . 1 „ 1790 heeft 

• Tn m ie t lichf gegeven: 
^orresjpondance etc. {Gehei-
, J ? briefwisseling tüsschen 
fxo»• m ZBNCLOS , den 
^rkzes van r1L^RCEjUX 
en mevrauw DJS Jfft \ 

; g e y s n i e t mogelijk van mis 
oor[aSt0a>u

h? is «oeK de 
t S v " ^ 1 1 d e « ^ v a n dit 

" S ï ? » ' , w h w t t nog niet dat 
wa, t W s m u k t e sPotternij 
of a ifi* b e s t a a n hechts 7 

« brieven, welke werke

lijk van NINON M LEKCIOS 
zijn. Dezelve komen voor 
in de Werken van SAINT 
ÉVREMONT, Deze zijn brief* 
jes zonder eenige laatdun
kendheid geschreven. 

*LEÜET (PIIILIBBRTUSBER* 
NARDUS); regulier kanonifc 
van de H. GEÏTOVEVA , te 
Dijon, in 1677 geboren; on
derwees de godgeleerdheid, 
in de'abdij van den U, JA-
COBDS van JProvins, en sprak 

•er de lijkrede uit van FRAK-
CISCÜS D'AMGRE, die er abt 
commendatarius van was. 

•LEJTET werd ook abt van Val-
des-Ecoliers. Hij isdeschij-
ver van eenige werken, die 
beroemd zijn geworden, en 
hem eene plaats, onder do 

•kerkelijke schrijvers van de 
I8.e eeuw hebben ingeruimd. 
Behalve de voornoemde Lijk
rede ,'• heeft men van hem: 
l.o Traite etc. {FerMnde-
ling over de Uefde Gods, 
noodzakelijk in Aef Sacra
ment, van boetvaardigheid) t 
een nagelaten werk, in het 

-Latijn geschreven, door Bos-
SÜEÏ , bisschop van Meaif, 
met de Fransche vertaling 
(door pater IKNET), » h e t 

licht gegeven door Bosstrïï, 
bisschop van Troyes,Panjf' 
1736, in 12.™> — 2,° Traite 
etc {Verhandeling over de 
grondbeginselen van «" 
Christelijke Geloof), i°f 
DÜGÜEÏ, met eene voorrede 
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tan pater: LE'NÊT,1 Parijs , 
,1736, 3 dl.^ in 12,^Ö — 
3.° Kerkelijke Conferentien 
door DÜGUET (door pater LE-

• MI uitgegeven), Keulen, 
1742, 2 dl.n in 4.*<V Pater 
LENET had zijnen naam voor 
die verschillende; werken niet 
•geplaatst, welke in de Biet. 
annonymes worden opgege
ven. Hij werkte aan het 
missaal van Troyes, op uit-
noodiging van den H.* Bos-

•SÜEÏ , bisschop dier stad, 
met wien hij in bloedvei> 
wantschap stond. Hij over
leed l n Maart, 1748. -Hij 
was uit hetzelfde geslacht als 
de volgende. 

- LENST (PETRTJS), zoon en 
wemr-zoon van twee presi
denten van het parlement 
van Jhjon, is zelf in 1637, 
raadsheer, in dat genootschap, 

•vervolge„s prokureur-gene-
" a l> en eindelijk staatsraad 
|eweeSt Hij was gedurende 
H beleg v a n plrijSt i n 
Lb™, een der bewindheb
bers van justitie en geldmid-
w • ?*adat h e t beleg was 
ga einde geloopen, keerde 
J»J «aar het hof terug, al-
J J « men bij verschillende ge-

.-••f1^. aangelegenheden van 
gne dxenst gebruik maakte. 

•jwa heeft zijne Memoriën, 
X * e de geschiedenis il a 
• bu,'geroorlogen van de d 

J«ren m 9 ,.£ ml ndet \\ d 

Y 5 

poomamêlyk die. van Ghii-
enne, gedrukt. Dezelve zijn 
in 1729yin 2 dl.*1 in 12.»" 
in het licht verschenen zon
der drukoord. Deze, Memo
riën zijn niet wel geschreven; 
maar dezelve bevatten eenigè 
belangrijke daadzaken. De 
schrijver zegt er bijna niets 
in, dan hetgene, wat hij ge
zien heeft, en hij heeft deel 
gehad, aan de meeste' ge
beurtenissen , welke hij ver
haalt. Hij .stierf in 1641. 

LENFAWT (DATÏD), eenPa-
rijsche dominikaner , in zijne 
geboorteplaats, in 1688, in. 
den ouderdom van. 85 jaren 
overleden, gaf verscheiden 
compilatiën in het licht, 
waarvan de voornaamste zijn : 
\°Biblia bernardiniana, Bi-
blia augustiniana, Biblia. 
Thomas aquinatis, in 3 dl." 
in 4.to Deze werken bevatten 
al de teksten der H. Schrift, 
door die kerkvaders verklaard. 
2.o lene verzameling van 
Spreuken van den heiligen 
AUGUSOTÜS , onder den titel 
van Concordantie augusti-
niance, 2 dl.» in fol,—3.o 
ffistoire etc. (Jlgemeene 6?e-
schiedenis), oppervlakkig en 
slecht geschreven, 6 dl.» in 
12.M0, 1684. Eene zonder
lingheid van dit werk is, dat 
de schrijver al het bijzon
dere, wat er op eiken dag 
des jaars, sinds de geboorte 
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van J . C. is Voorgevallen, 
opmerkt. Pater D'AVKIGM 
heeft echter verscheiden mis-
•slagen in de dagteekeningen 
ontdekt. . 

LENFANT (JACOBUS) , te Ba-
ïoc/ie- in Beauce, in 1661 
geboren, was de zoon van 
«enen protestantschen predi
kant, volbragt zijne studiën 
*e Saumur en te Geneve. 
In 1682 begaf hij zich naar 
Heidelberg, en. verkreeg er 
de posten van gewoon pre
dikant der Frahsche kerk, 
en van hofkapellaan der Palts 
keurvorstin weduwe. Nadat 
in 1688 de in var der Fran-
schen in de Palts, hem ge
noodzaakt had, van zich naar 
Berlijn te begeven, werd hii 
aldaar hofprediker der ko
ningin van Pruissen, SOPHIA 
l̂ HARtoiXE, en kapellaan Van 
den koning, haren zoon, FRE-
DEWKWIWEM. In 1710, werd 
'Ifmmt in Engeland als 
lid aangenomen van de maat-
Schappij ter uitbreiding des 
geloof s, en nam tevens plaats 
m het Fransche consistorie, 
ter regeling van de zaken der 
uitgewekenen bestemd. Hij f 
overleed aan eene beroerte, 
ïn 1728. De meest bekende 
zijner werken -zijn, Histoire 
eta {Geschiedenis der Kerk
vergadering van Coiïstans), 
•f&nsterdam, 1714, in 4.*° 
«»d 2 dl.nin4,to j 1 7 2 7 ; _ _ 
«ie van de Kerkvergadering 

van Pisa, ibicK 2 dl.0,' hi 
4.tó, 1724, Utrecht,mi, 
2 dl.» in 4.to; — die van 
de Kerkvergadering van Ba* 
zei, 1731-, hetzelfde form, 
2 dl.n. Deze drie geschiede-: 
nissen, door den partij- en 
sektengeest, waarmede de 
schrijver bezield was, wan-
stallig gemaakt, zijn in 1731, 
in 6 dl.11 in 4.t(> gezamenlijk 
uitgegeven. — %° Mettw[ 
Testament, in het Fransen 
vertaald, volgenshet oorspron
kelijke Grieksch, gezamenlijk 
met BEAÜSOBBE, 2 <p , m 
4.t° DAKTIS, predikant te 
Berlijn, heeft de vertalers 
beschuldigd, vandehew^en 
der Godheid van J. 0. ver-
zwakt te hebben.-• $-°•**»" 
toire etc. [Geschieden^ 

12.™ LENFANT kwam latei 
van zijne vooroordeclen, ten 
opzigte van deze zoo betog-

• chelijk uitgevondene fabeüe-
r u g ^ n a a r DEViaNO^ bf; 
zo rgde in l720 ,m2dl n i n 
12.^o, eene nieuwe mtgare 

van zijn wxrk, met aanmer
kelijke vermeerderingen, 
welke hij ijdele pogingen » 
het werk stelde, om dienro 
man ingang té doen «nde» 
(zie BENEDICTÜS Wh - ~ ' 

•Èene latijnsche ?*&»* 
van het * * * * * $ , 
sparingen der tra*" 
d W pater MAI-EBEANCHB, 
dl.n in 12.«° .-r 5.°ƒ2 
giana, 2 dl.» in 12.-» ^ 
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werk, even zoo omtaauwiceü-
iig, als alle dergelijke voort
brengselen. Het is eehe Le
vensbeschrijving van POGGIO 
met eené verzameling zijner 
kwinkslagen en eenige zijner 
werken, —• 6.° Sermon(s 
[Leerreden), 2 dl.n in 12.«w 
-=-• 7.° Strijdschriften. Het 
meestbekende is getiteld: Pré-
sérvatif etc. [Behoedmiddel 
tegen devereenigingmet den 
Stoel Van Mme), 1725, 5 
dl" in 8.vo Hij tracht in 
hetzelve een werk van mejuf
frouw DE BEAtMONX te we
derleggen , ;die de redenen van 
afscheiding der Protestanten 
van de Roomsche Kerk. als 
metig voorstelt, — 8.o Ver
taling (in- het Fransch) der 
Uitgezochte Brieven van den 
U. CrpauNus aan de belij
ders en martelaars, met ge-
schxed- e u zedekundige aan
j a g e n , in 12.moö^_ 9.o 
Verscheiden Stukken, in de 
Whotheque choüie, en in 
7? ^wthequégermanique, 
^ welke hij grootelijks deel 
nad, en die daardoor het ken
merk 
dr ragen. 

zlJ»er vooroordeelen 

L ENFANT (AIEXANDER 
*AREt ANJTA), een beroemd 
Precüker onder de Jesuiten, 
ivo? 0?» d e n 6 September 
KP v * e e n e adellijke fami-
" • f o r c « . Na zijne eerste 

val V " die stad b iJ de 
tteis dier maatschappij , te 

hebben yolbragt, êégaf hij 
zich in 1741, te Jvignohin 
het proefjaar. Te Marseille 
met het onderwijs der Mhe-
torica belast, wijdde hij zich 
te gelijkertijd aan het predik
ambt toe, en verwierf zoo 
veel roem op den kansel, dat ' 
zijne oversten hem tot diei 
loopbaan bestemden. Van dat1 

tijdstip af, tot aan de vër-: 

nietiging der orde in 1773, 
predikte hij in vérscheiden 
steden van Frankrijk, en! 

alom verwekte zijn weispre-! 
kend woord de bewondering, • 
hetzelve" bragt zelfs aanzien
lijke bekeeringen te weeg, 
voornamelijk te Mechelen, 
die van eenen Protestantschen 
Engelschman, die de vriend, 
was van TotfNG, den schrij-ï 
ver der Nachtgedachten. Bij 
de vernietiging der Jesuiten 
in Frankrijk, ging pater 
L'ENFANX echter met zijnen 
Apostolischeh arbeid wor t , 
en men hoorde hem; zelfs 
builen Frankrijk prediken, 
namelijk te fVeenen voor JO
ZEF I I . , die over den Fran-
schen redenaar als opgetogen 
was. Onder zijne hoorders 
zag men niet alleen gods
dienstige mannen, voor welke 
het heilige Woord eene wel
daad en een troost is : zelfs 
de ongeloovigen en goddeloo-
zen beijverden zich, oin hem 
te komen hooren: hij wist 
zelfs gedurende eene geheele 
Vaste, DIDEKOT en J>*AIBH-
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BEUT te 'boeijen, die geene 
enkele zijner predikatien over 
sloegen. Men verhaalt zelfs, 
dat na eene zijner leerreden, 
over /iet geloof te hebben aan
gehoord , DIDEROT tot zijnen 

: vriend zeide: Wanneer men 
i Vene dergelijke leerrede heeft 
aangehoord, valt het moei-
jelijh ongelaóvig te blijven, 
Pater I'ENFAIÏT deed zich 
i-nieer opmerken door de kracht 
zijner zamenstelling dan door 

:;<le bevalligheden zijns* stijls. 
Zonder eene stoute voordragt 
te hebben, bezat hij wellui
dendheid in de stem, en 
"Vooral veel overredingskracht. 
In 1791 predikte hij eene 
"Vaste aan het hof van LoDE-
WIJK XVI, voor wien hij 
?eeds verscheiden malen ge
predikt had: de weigering, 
Om den eed aan de constitu
tie af te leggen, dwong hem, 
om de statie af te breken. 
Den 30 Augustus 1792 naar 
'de gevangenis der abdij ge
voerd , voorzag hij, dat zijn 
.'einde niet ver verwijderd was. 
Ha akn eenen deurwaarder 
al het geld te hebben gege
ven, ;wat hij bij zieh had, 
bereidde hij zich voor tot den 
dood. » Pater I'ENFANT en 

.de abt DE RASTIGNAC ver-
, schenen in de tribune der ka
pel, welke ons tot gevangenis 
diende; zij maakten ons be
kend > dat ons laatste uur na
derde, en noodigden ons uit, 
°m ons in godvruchtige aan

dacht te begeven, ten einde 
hunne zegening te ontvangen, 
Eene elektriekè beweging; 
welke men niet beschrijven 
kan, stortte ons alle aan hunne 
voeten neder, en met gevou
wen handen, ontvingen wij 
dezelve." De getuige, aan 
wien wij dit verhaal te dan
ken hebben, ontsnapte bij 
toeval aan de moordpleging, 
welke op dienzelfden dag aan 
de priesters , aan den graaf DE 
MoNTMOBIiJ en aan de Zwit
sers werd uitgeoefend. Ue 
gevangenneming van den goe
den 'dienaar Gods, verwekte 
bij de gevoelige lieden eene 
levendige belangstelling.//eUs 
MAMARD ondervraagd? ae 
administrateurs van politie en 
oppertoezigt over het o t m 

den abt I'EHMW. U Jer 

zekerden hem, dat zij vooi 
het huis instonden, en voe
den er bij :>> Wxj^rklaren 
aan het volk, dat het voor 
het publiek g»'fel^s

T,EÏ 
belang is,. dat de_abt I.**• 
JANX V o n d e n b l i j v e , ^ 

dat hij niet in vrijheid ges eW, 
doch m tegendeel zeer naamr 
keurig bewaakt worde. ' J j g 
goede^bedoelingen konden me 

verwezenlijkt worden, <»£ 
kannibalen van dat tjd ^ 
wilden dit onschuldige slag 
offer niet doen °*^%: 
Toen het volk den.abt U £ 
MIX voor de revolutionna^ 
regtbank zag verschij^ 
eischte het luidkeels , * * « 



gespaard zoude worden. Na 
dat de beulen, te zijn'er slag-
ting bestemd, hem hadden 
los gelaten, hoorde men hem 
van alle kanten toeroepen:... 
Red u!... Hij was de me
nigte, die hem eenen door
gang opende doorgedron
gen , en bevond zich reeds 
in de straat Bussy, toen 
eenige vrouwen, misschien op 
eene onschuldige, doch zeker 
op eene onbedachtzame wijze 
uitriepen: Eet is de biecht
vader des konings!... en 
door deze woorden hem aan 
de handlangers van den bloed
raad verraadden, die zich 
van hem meester maakten ," 
en hem op nieuw naar de 

, abdij voerden. Op de plaats 
gekomen zijnde, heft hij de 
handen ten hemel, en eene 
Christelijke onderwerping aan 
den dag leggende, spreekt hij 
deze laatste woorden uit:-'Ik 
dank U, o God' U mijn 
leven te kunnen opofferen, 
even gelijk Gij het uwe, voor 
«8\ hebt'opgeofferd! Hij 
«welt neder en valt, onder 
w slagen zijner beulen, den 
flewt gevende. Het was den 
ööeptembcr 1792. De abt 
MfflFAHx heeft nagelaten: l.o 
Vraisonetc. (Lijkreden van 
fn Dauphin), vader van Lo-
^ I J K X Y I H . (te Nanoy uit
gesproken), 1766. i - 2.o 
7 m w « etc. (leerredenvoor 
«en Advent en de Faste), 
earW> 1818, in 12.»o — 

L E N. . B$i 
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3.o Oraison etc. (Lijltredl 
van den heer DE BELZUNCEX 
bisschop van Marseüle), inj 
het Latijn voorgedragen, en} 
met eene Fransche vertaling; 
gedrukt, 1756, in 8.™ Merij 
heeft de Fertéanifiling %ijner* 
Leerreden gedrukt, 1818, 8' 
dl.n in 12.mo Aan het hoofd! 

dezer Yerzameling vindt men 
eene Levensschets des schrij
vers door N. S. Guuaojr. 

LENGLET (PETRUS),te Beau-
vais geboren, koninklijk 
.hoogleeraar der welsprekend
heid, werd in 1660 rector 
der Universiteit van Parijs, 
en overleed in 1707; Men 
heeft van hem eene Verza
meling van heldendichten, 
waarin smaak, eenen onge
dwongen en zuiveren stijl 
worden opgemerkt, en ten 
titel voert: PETRILENGLE-
TI carmina,lQ92, in 8.vo 

LENGLET DU FRESNOT (NI-
COIAAS), een kundig geeste
lijke , te Beauvais, in .1674 
geboren. Na zijne studiën te 
Parijs volbragt te hebben, 
was de godgeleerdheid het 
voornaamste voorwerp zijner 
werkzaamheden ; in den ou
derdom van 22 jaren begon 
hij met eenige werken, wel
ke deden vooronderstellen, 
dat hij zich uitsluitend met 
die studie zoude bezig hou
den; hij ü e t dezelve later 
voor de staatkunde en diplo* 
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Itnatie vaten. In 1705 > zond 
ide markies DE TORCÏ , mi-
aiister, van buitenlandsche za-
iken, hem naar Bijssel, al
waar liet hof was van den 
keurvorst van Keulen, Jor-
ZEP CLEMENS van Beijeren. 

< Hij werd hij hetzelve toege
laten in hoedanigheid van 
eersten secretaris voor de JLa-
tijnsche en Fransche talen. 
Hij -werd te gelijkertijd ' met 
de vreemde briefwisseling van 
Brussel en ffolland belast. 
Na de inneming van Bijssel 
in 1708, was de abt LEN
GLET in de gelegenheid ge
weest, om prins EüGENiüs te 
leeren kennen. Opeene reis, 
welke hij in 1721 naar Ree
nen ondernam, zag hij an
dermaal dien prins, die hem 
tot hoogstdeszelfs secretaris 
benoemde, welken post hij 
kort daarna verloor, Zijn 
verblijf in dat land boezem
de het Fransche hof argwaan 
in , dat hem op zijne terug-
reize in 1723 in hechtenis 
nam ; gedurende zes maan
den werd hij in de citadel 
van Straatsburg opgesloten. 
De abt LENGLET wist nooit 
gebruik te maken, van de 
gelukkige omstandigheden, 
welke de fortuin hem aan
bood , en van de vermogen
de beschermers, welke zijne 
verdiensten en diensten hem 
verwierven. Hij wilde vrij 
schrijven, denken, handelen 
en leven, Het hing van heni 

D af, om zich aan den kardi
naal PASSIONEÏ te verbinden, 
die hem naar Rome had wil
len lokken; of aan LEBUKC, 
minister van oorlog: hij- sloeg 
al. de partijen van de hand, 
welke- hem werden voorge
steld. Frijheid, vrijheid! 
dit was zijne spreuk. Deze 
afgekeerdlieid van de slaven 
nij strekte zich zelfs tot zijn 
uitwendig voorkomen uit. Hij 
was gewoonlijk vrij slecht ge
kleed , maar hij geloofde zulks 
niet. Desniettegenstaande ont
ving men hem met vermaak 
in verscheiden huizen, omdat 
hij veel vuur en bevalligheid 
des geestes, en vooral een 
bewonderenswaardig goton
gen bezat. Deze natuur-gave 
Eoezemde hem den smaak 
voor geleerde werken m. 43» 
ne geheele studie was op de 
verloopene eeuwen gevestigd, 
zelfs de. gothische taal der-
zelve, nam hij ter harte. HJ 
wilde, zeidehij, zoow w 
zijnen s t i j l ^ i n j - ^ 
delingen, een vrije v<* 
ifram Gaulois) W> °«* 
wordt men in eenige 2 1 

werken in bekoring g » W ' 
om hem voor eenen «deeiw 
der 16« eeuw, eerdei £ 

voor eenen 1 * W * J ^ 
•18° te houden. Er,fie;i 
in zijne aanteekemngen e 
beoordeelingen eene^jttJJ 
bed i l zuch t /Di t i she tgS 

0 wat hem in zoo vele gescn 

S len wikkelde met de iw» 
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laars zijner handschriften. Hij 
kon niet dulden, dat men 
eenen enkelen volzin van 
hem schrapte; mogt het ge
beuren, dat men eene plaats 
doorhaalde, in welke hij be
lang stelde, laschte hij de 
zelve bij den druk steeds we
der in. Tien tot twaalf ma
len is hij-in den loop zijns 
levens in de bastille opge-" 
sloten: zulks was hem in . 
zeker opzigt tot eene gewoon
te geworden. Sedert ver
scheiden jaren legde hij zich 
op de scheikunde toe, en 
men beweert zelfs, dat hij 
den steen der wijzen zocht. 
Den ouderdom van 81 jaren 
bereikt hebbende, kwam hij 
op den 16 Januarij 1755, 
op eene zeer noodlottige wij
ze om het leven. Ten zes 
ure des avonds te huis ge
komen zijnde, zette hij zich 
neder, om een nieuw werk 
te lezen, sl{ep daarbij in,, 
e» ^el in het vuur. Zijne 
wren kwamen te laat toe-
bellen om hem te redden. 
m hoofd was bijna geheel 
verbrand, toen men hem uit 
«et vuur trok. De voornaam
ste vruchten zijner levendige, 
J.r«cl4bare en onnaauwkeu-
r 5 e Pen, zijn: 1.° een Nieuw 
*™tament'm het Latijn, met 
gescluedkmidige m beoor-
r r v f ï intekeningen ver-
MJKt> die noch te lang, noch 
~ k0?l> maar vrij duidelijk 
Z1J«> Purijs, 1703, 2 dj.» 

in lö.wo, i„ 1735 y i n het
zelfde formaat herdrukt., -r-
2.° Het Rdtionarium iem-
porum van den geleerden 
PETAU, van 1631 tot 1701 
voortgezet, 2 dl.» in ^ .mo, 
Parijs, 1701. Deze uitga
ve is onnaauw keurig j en'het* 
gene, wrat de abt LENGLET 
er heeft bijgevoegd, is in 
een vrij slecht Latijn.—• 3.°-
Commentaire etc. \Uitleg-* 
ging van DU Pur, over de 
verhandeling van. de vrijhe
den der Gallikaansche kerk) 
door PETRUS PITHOU-, 1715» 
2 dl.11 in 4 . t 0 : eene schoone 
en naauw keurige uitgave. Dit 
werk ondervond groote te
genkantingen. —• 4.° Imita->, 
ticin etc. {Navolging van J. 
C., naar de oude oorspron
kelijk Latijnsche uitgave), 
Amsterdam, 1731, in 12.»no 
— 5.° Arresta armorunt 
cum cèmmentariis BENE* 
DICTI CURTII, 1731, 2 dl.1» 
inl2.n>0 Deze zeldzaam ge-
wordene uitgave is zeer-
schoon, de voorrede biedt 
zeldzame en belangrijke plaat
sen aan. — 6.° Méfutation 
etc. (FFederlegging der dwa
lingen van Srwosj), door 
lÉrrélON, LAMI en BoütAW-
VlUttns, 1731, i» 12 ;T— 
7 ° QEuvres etc. {Werken 

.v'an CLEMENS, JojNA'Esen 
MicBAëL MAROT) , 's Gra-
venhuge, 1729, 4 dl * in 
4,to, eene meer prachtige 
dan nuttige uitgave, op het 

file:///Uitleg-*
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schoonste papier, elke blad
zijde in eenen rand; en in 
6 dl.» in 12.m 0 , verre be
neden de voorgaande uitga
ve, doch beide vol fouten. 
Van de verschillende stuk
ken, die deze verzameling 
vergrooten, bieden éenige be
langrijke en zeer juiste waar
nemingen, de andere kwa
lijk geplaatste boerterijen, on-
eerbaarheden het laagste ge
meen waardig, en hekelach
tige uitvaringen aan, die eene 
voorbeeldige tuchtiging yef-
dienden. De abt LENGLET 
hield zich schuil onder den 
naam van GORDON DE PERCEI. 
— 8.° Satires etc. (Hekel
dichten en andere wer&en 
van REGNIER), 1733, gr. 
in 4.° eene uitgave, die even 
zeer aan de oogen behaagt, 
als zij aan het hart en aan 
den geest mishaagt. De abt 
LENGLET helderde eenen bui-
tensporigen tekst, door nog 
büitenspof iger aanteekeningen 
op. Hij had smaak voor al
les wat tot de morsigste on-
tuchtigheden betrekking had. 
Men heeft hem (en niet ge
heel zonder grond) uitgayen 
toegeschreven van de Jloysïa 
sigea, van het Cabinet sa-
iirique en van verscheiden 
andere schandelijkheden. — 
9.° Eene Uitgave van den 
Roman der roos, met ande
re werken van JOANNES DE 
MEDN, Parij's (Rouanen), 
1735, 3 dl»n, in 12."»° Men 

vindt er eene belangrijke voor
rede in, en aantekeningen, 
waarvan er vele algemeen, 
'en bijgevolg nutteloos, ee-: 
nige belagcnelijk, andere on
tuchtig zijn, en een zeer be
knopt en zeer oppervlakkig 
glossarium. — Eene uitga
ve van CATUIXUS, PROPER-
TIÜS en TIBÜILÜS,- wat de 
schoonheid en naauwkeurig-
heid betreft j met die van 
de EIZEVJRS gelijk staande, 
Leijden (Parijs), 1743, m 
12 mo — .ïl.o Het 6.« dL-
der Memori'èn van Consi, 
1743, in, 4.t<>, Londen [Pa-
rijs), schoone uitgave, maar 
vol van zulke levendige trek
ken , en stoute aanmerkin
gen , dat de uitgever derzel-
ve, door een vrij lang ver
blijf in de Bastilh er voor 
gestraft werd. — 12.° Me
thode etc. (PTyte om dege-
schiedenis te beoefenen, m<x 
eene naamlijst wn de voor
naamste geschiedschrijvers), 
12 dl.Mn 12.^ ,en7dl .» 
in 4.*>; ^ t besteiwerk.het
welk over dat onderwerp in 
de fransche taal bestaat. w 
schrijver ontwikkel m «et-
zelve, de grondbeginselen J 
de orde, welke men v o g 

moet, om de• V»***T 
op eene nuttige wijze te * 
z T n ; h i j o n d e r W t ? s f « : 

d e n ' b e l V p ^ r ^ ^ K dige punten; hn ^ a k t de 
beste geschiedschrijvers be 
k e n d j n doet den titel hun 
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ner perken» met geschied-,-, 
en letterkundige, critische, 
en" meestal hekelachtige aan-
teekehingen vergezeld gaan. 
Dit werk zou hooger op prijs 
worden gesteld, indien de. 
schrijver zijne naamlijst niet, 
overladen had met zoo vele 
onbekende geschiedschrijvers,. 
en indien hij er zich toe 
bepaald had, een werk van 
smaak veeleer dan eene com
pilatie te maken. De • uit
gave, yan ,1729 trok.de aan
dacht jan het ministerie; tot 
zich, dat er een aantal ver-; 
heterblaadjes in liet' plaatsen. 
De verzameling dezer afge
keurde stukken, maakt ,een 
vrij zwaar in 4 > deel uit, 
dat afzonderlijk en ter sluik 
voor eenen- aanzienlijken prijs 
verkocht werd. Bit 'werk' is 
Wl772,inl5\dJ.B,ini2mo; 
i»ct vermeerderingen en zoo
genaamde verbeteringen heiv 
«akt., die op eene in het 
9°8Wopende wijze den stem
pel dragen van de vermin-
W » . welke de geschiedenis 
W dien tijd heeft ondergaan. 
7" ."^alve nog vele andere 
Jurken, die h e m inde daad 
wenehooren, en waarvan de 
Wikkeling al te breedvoe-
l«8 •»-, schrijft men hem ook 
« e n toe, die niet van 
aem zijn, z o o a l s ffistoire 

V°- [Geschiedenis der Bei-

XIV,. DEU. 

- f LENNJEF (JOANNES- DA-
Niët TAN) , in 1724 te Leeu
warden geboren, gaf in 1747 
als een .bewijs zijner vorde
ringen- in de, geleerde lette
ren, eene uitgave van het 
dichtstuk van COIUTHÜS, in 
het licht, waarbij hij aantee-
keningent voegde voL smaak,' 
en eene sierlijke uitgezochte, 
geleerdheid. In 1752; ver-, 
kreeg hij . den leerstoel: der. 

| Griïeksche en latijnsche let--, 
terkunde .aan de universiteit 
van Groningen, dien hij in 
1768, met dien van F.ra~ 
neker verwisselde, alwaar hij 
GIJSBERTÜS KOEN , opvolgde. 
VALCKENAAR , die zijn mees
ter was geweest, en die' ee-
nïge bladzijden aan zgne ge
dachtenis heeft toegewijd, 
zegt dat hij gedurende vijf
tienjaren te Groningen hoog
leeraar, Magna cum laude 
is geweest. Men moet:van 
dezen lof, door de vriend
schap, in de eerste oogenblik-
ken van een smartelijk verlies 
toegezwaaid, welligt iets af
doen. VAN I/ENNW was een 
zeer geleerd raiin, .zijne wer
ken bewijzen zulks; maar hij 
schijnt geen uitstekend hoog
leeraar te zijn geweest. Een 
hoogleeraar, die te Gronin
gen zijn ambtgenoot was ge
weest, zegt van hem- » Uy 
was een zeer beminnelijk man,, 
en een door kundig geleerde; 
maar lessen te geven was voor 
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hefti eM« MferiS^ ffijrelk-
lislijdé alüjd n*ar hét begin 
der: vacantiën, en zag met 
leedwezen het einde derzelve 
naderen. Met zulk eene ge-
moèdsgesteltenis, die welligt 
het uitwerksel van zijn zwak 
en ziekelijk gestel was, viel 
het hem moeijelijk, hoe ge
leerd hij ook wezen mogt, 
om goede leerlingen te vor
men ; ook i« er, met uitzon
dering van j&OHEïDitfS, geen 
enkel beroemd man uit zijne 
schoei gekomen," En nóg 
moet men opmerken» dat 
SCHKIDIOS voornamelijk he
tend is als een ervaren ken
ner der Oostersehe talen en 
oudheden. TAN Lwmv > aan 
wien.de wankelbare staat zij1-
ner gewondheid het gebruik 
der wateren van Jken had 
noodzakelijk gemaakt, over
leed aldaar den 6 Februarij 
1771, aonder de laatste hand 
te hebben kunnen leggen aan 
eené uitgave der Brieven van 
PflAiARis, w*elke YAictfEtfAAit 
met de door hem hagèlatené 
bouwstoffen ten einde bragt, 
waartoe N. G. Scimöbföt de 
registers vervaardigde, en die 
eindelijk in 1777 i» het licht 
verscheen. Deze uitgave' strekt 
aan VAN LEKKE? grooteïijks 
tot eer, en schijnt ons toe 
deszelfs ware aatepraak op 
roem te zijn, voornamelijk txk 
zijne Aanmerkingen over de 
overeenstemming der Griek' 
sehe taal, en zijne Griek- I 

% spk4 Wóótdgrtii&MgMf 
door ScflfiïDiDS na zijtiëft dood 
in het licht gegeven, Ultechf, 
1790, 3 dl», in 8.^ Of
schoon de leef dér oVereeö* 
stemming onder de peil vati 
VAN LENNJK? eerie vereerde1 

uitbreiding heeft verkregen,1 

zijn dezïe beide voortken$(é<-
len echter zéér belangrijk ett 
Wezenlijk nuttig.- VANIBIW»' 
had reeds in 1752, èenigszif» 
rxer denkbeelden over dit on» 
dérWerpjineemeakademische v 

,j vèfliündëing óver de overeen* 
; stemming der talen > door 
: de ovèreên'é/etnmeAde hme* 
' lingen des gëestès beweert,-

doen kennen. Eene andere; 
' akademische- voorlezing van 

yjtrf: htMtf over de verhe-
venkeid vün Stijl in de schrij
vers des Mmwen lexta-
merits heeft *tó K*OTZ aan
leiding gegè*ntot eenestren* 
ge doo¥ billijk criüek ^ e l 
ke men in het 2 . ^ 1 ; ^ 
Jcta litieraria kan vinden. 

f Lttimv (COHWEM* w*)> 
in 1751 ie ffaarlm ^ 
ren, Was van zijtó trofegf 
jeugd tff met de u i tm^ t e r 
Ha geestvermogens W " \ 
en gènoöt daarbij * T0° * 
deelen èener beschaafde op 
voeding. Zich tot het ont
vangen van het a b ^ j g ; 
onderwijs voorbereid heien
de, hoorde hij te te** 
de lessen van verscheiden* 
hoogleeraren: van RW»** 
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ÈKÉ. over $.$ latijtache; letter
kunde > van FKSXEt over het 
INederlandsche regt en over 
de staatkundige historie; van 
Yoomu over het Romeia* 
sche regt, en van hynleè& 
©ver de sierifelciiöde. Gedo-
rende zijne':aWemiSöhe let
teroefeningen, verloor hij zij
nen ndet BAVXB -TAM LEN* 
TOP, raad in de vroedschap 
en. schepen van Maat-lém, 
«n werd meester van aanzien
lijke bezittingen , waarvan 
«ij zulk «en gebruik maakte, 
als ook aan eenen meer ge-« 
Vorderden leeftijd tot eer ver* 
toekt zoode hebben. Tejm-
sterdam, werwaartó hij zich 
Wet er woon begeven had, 
geraakte hij spoedig in ken* 
ais met' .geleefde mannen, 
«tttttföter JjBKöïrkö DS BOSCH 
weldra -zijn bijzondere vriend. 
*erd_* hetgeen voor hem den 
Weg faalde om met den be* 
sreemdenhöogleeraarBüRMAïr, 
sismed© met andere: bemin-
«aars én^beoefenaare derfraai*-
je letteren, bekend te wor* 

ttejüiVrottw CORNEMA HEN-

?ilTt VAN m Po l t> uit 
welk huwelijk, behalve twee 
«centers, waarvan eeae in 
* a a r 22 jaar stierf, twee 
«oons, DAVID j A C 0 J i ü S e n 
Ĵ HWUWs SïtVIÜS VAN. lEN-
P p v«rwekt werden. Het 
* a n niemand bevreemden, 
^ a t een Bjau ajg VJa j j m m ? ) 

wiens fcunde e«c wérikzaa»n-« 
heid zoo algemeen bekend 
waren, en die bovendien iri. 
de achting >en het vertrouwen 
zijner medéburgeren deelde,, 
gedurende omtrent veertig 

; jaren in onderscheidene eer» 
! posten, nu eens tot zijn ge* 
moegen, dan eens tegen ziy* 
aen wil, geplaatst werd. Op 
het laatst van 1787 werd hij 
van zijne posten van raad én 
schepen der stad Amsterdam 
ontzet-; doch na de omwen
teling van 1795 tot afgevaar
digde van de burgerg der 
stai, ter vergadering van de 
provisionele representanten 
van Mollaüd, benoemd, en 
vervolgens tot lid der eerste 
en tweede nationale Verga
dering verkozen. Sfa den 22 
Januarij 1798 nam hij echter 
zijn ontslag en blqef buiten 
bediening tot in den -herfst 
van dat jaar, toen hij als lid 
der tweede kamer van het 
vertegenwoordigend ligehaam 
optrad, in -welke betrekking 
hij bleef tot in 1801, toen 
deze vergadering door een 
wetgevend ügehaaia vervan
gen werd, waarin hij almede 
werd verkozen. Twee jaren 
later ikreeg hij zitting in den 
nieuw benoemden raad te 
JmUerdam, en werd in 1808 
door Koning LOOEWIJE tot 

vroedschap dier stad, en nog 
kort vóór zijnen dood tot lid -
van lietSijndikaataangesteJd; 

2 - • • • 
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toch., onder al deze:sen andere 
posten was er geen j dien hij 
In de laatste jaren zijn levens 
•metmeer genoegen waarnam, 
'dan dien van het Atheneum 
«h de Latijnsche scholen in 
gemelde stad. TAN XENNEP 
-bleef., onder zijne menigvul
dige ambtsbezigheden, met 
eenen voorbeeldigen ijver 
werkzaam; tot nut van alle 
letterkundige genootschap--, 
pen, waartoe hij in eenige 
betrekking stond, en in wel
ke hij een groot *aantal be
langrijke verhandelingen en 
dichtstukken . voorlas. Een 
vlijtig en naauwkeurig be
sehouwer der natuur zijnde, 
kwam hij zelden van eene 
wandeling terug., Ronder: het 

•een' of .ander belangrijks ge
vonden*'en opgemerkt te heb-
beft. Hij bezat eene fraai-
je verzameling van uitland-
sche., maar vooral inlandsche 
kapellen, welke • laatste hij 
meestal zelf gevangen, of ook J 
wel door al de verwisselingen, 
van: het ei tot den vlinder, 
zorgvuldig opgekweekt had', 
hetgeen hem in staat stelde, 
om,het;werk over,,de Neder-
landsche insecten, bij den 
boekhandelaar SJEPP te J.m-
•sterdavt uitgegeven, met véle 
;en gewigtige bijdragen „te 

. .verrijken. Meestal'gezondheid 
en sterkte van ligchaam ge
nietende, kon hij zijne ber 
zigheden en nasporingen.on
afgebroken voortzetten. Hij 

bezat een onbegrijpelijksterk* 
geheugen, gepaard met een 
fij n en scherp oordeel, en. 
eenen ongemeen helderen én 
vluggen geest; was welwilr 
lend jegens • alle: niënscheii ,• 
zelfs die,verre beneden hem» 
gerekend werden^ een- tee-t 
der echtgenoot, een liefderijk 
vader en een gulhartig vriend.* 

, * Lmmx (Cunom), 
eeneschrijfster, leJfew-Iork, 
in 1720 geboren. Zij. kwam 
in den ouderdom.van 1& ja
ren in MngehnA, ^ ' ^ 
verbindtenissen met Joiwsojf 
boezemden, haar smaak voor 
de letteren in. -flet is onbe
kend omtrent :5velken trjdzi) 
met den :heer.XEW0X mien 
echt trad', en wolkat te-
roep van: hm eehteenoo 
was: .De werkenewelke^a 
in ;het J i c h t : g a f ; , ' M ^ 
bijna alle veeUpgaij^ '^ 
voornaamste zijn- .*v, / 

vroiiwelijke fot^TZ* 1752 J.-2'.o J>e ffeldea-w» 

SHAJCESPEARE of S « 4 ^ 

PEJRE opgehelderd, K 
— 1754 I dl.n ia 12 ' ' 
waarin dé schrijfster «Ie ge
schiedenissen of vertelsel °P 

treurspe dxchters W « 
werp zijner stukKen, f 
heeft. 1 3.o 3Iemonenvan 
HEXRIETTESTÜAM,^ 
,— 4.o Memorie» der * w 
'tosinvan .JBERRK ~~" ; ' 
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als dé Zuster, de ov.de Stads 
Gewoonte. — Q.°ï&&a.G Ver
taling-in. het Engelschv der 
Memoriën van SULLT*. —, 
7.o Eene Vertaling, van het 
Gïieksch tooneel Tan- ^pater 
BRTJJIOIS. Ondanks den; op* 
gang harer Werken, overleed 
CHARLOTÏE LENNOX ' den 4 Ja
nuari} 1804, in een aan de-be-
Aoeftigheid grenzenden staat. 

- .* LENOIR (NICOXAAS) , een 
houwkunstenaar, in.132.6. ge-
horen, was de kweekeling 
van BLONDE! , behaalde den 
grooten uitgeloofden prijs bij 
de akademie van Parijs, en 
werd door het Fransch.'be
stuur naar de schoolvan Mome 
gezonden. Hij verbleef er 
verscheiden jaren, beoefende 
er de schoone voorbeelden 
der oudheid, zoo zorgvuldig, 
«at zijne makkers hem de 
famein noemde. Even-gelijk 
aue kunstenaars, bij welke 
de verbeeldingskracht de overhad heeft ^ L M O ^ ^ 
gelukkig iu .zijne zamenstel-
Juigen; maar aan de bijzon
derheden, ontbreekt naa.uw-
^Wigheid. Hij heeft zich 
eei»en bijzonderen stijl ge
s p e n , die enkel aan hem 
ei8>en is. Zijne ongedwon* 
«enhetd was buitengemeen, 
fa het afbranden der Opera, 
«j net Palaisüoyal, schets-
«i> teekendè en rigtte hij in 
' 8 % „dagen de %aal der 

poort' Saint-Martm.0^4. Pa
rijs, heeft liem verscheiden 
zijner gebouwen: en; geheele, 
straten te danken, die-zeer 
tot de verfraaijing dier stad? 
hebbent: bijgedragen. Zijn: 
naam is gegeven aan eene 
der straten,, welke • op de 
markt van Èmuvais uitloor-
pen, «m dié volgens zijn plan,,. 
en onder zijft opzigt is- aan
gelegd. LENOIU' overleed te, 
Parijs, den 30- Juaij, i §10*. 

. LENONCOURT (ROBËRÏ- DE)*, 
.. uit, een der oudste huizen 
I van Lotharingen, werd aarts

bisschop van Meims, ; Hij, 
onderscheidde zich zoo zeer 
door zijne.uitstekended,eugd,. 
en door zijne liefdadigheid,, 
dat hij den titel van -Vader* 
der armen verwierf. Hip 
zalfde koning FKAWCISCUS'JL--
in 1515, en overleed inden, 
geur van heiligheid in 1531.. 

. LENONCOÜRT (RoBEnr DB), 
neef van dea voorgaande, 
was bisschop van Chdlons-sur-
Marne, en later van Meta. 
PAULUS IÜ. had hem in 1538 
tot kardinaal bevorderd. LE-
IfOjfCOURl. was ook aattsbis- • 
schop van Umbrun, Jrles, 
enz. Hij overleed te Cha-
rMè-sur-Loire in 1561, Na
dat de Hugenooten in .het 
vokende jaar die,stad hadden 
ingenomen, dreven zij hunne 
woede zoo ver, dat^zij zyn 
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graf ©penden eü "er zïjn J P 
Oit haalden. Hij was bij vier 
èonclaven, ter verheffing van 
Jütius I V , van MARCEIMJS 
I I , van PAüttS IV en vin 
Plus IV, tegenwoordig. 

LEÏTONCÖUÏIÏ (PïïiMpros 
DE ) neef van den voorgaande, 
kardinaal en aartsbisschop van 
Méims, verwierf de aGhtittg 
en het vertrouwen va» HEW-
BRIK III en IfefDRIK I V , 
en van Paus SIXTTJS V. Hij 
everleed te Home, in 1591, 
in den ouderdom van 65 j aren. 
Hij was een even zoo Verstan
dig als godsdienstig man. 

« LENOSTRB. — ZieïSfosïRE. 

: LENS óf l a k e i (ARNOM> 
DE), Lms^EtSS werd in het 
dorp Bel-OEil, hij Jth in 
Henegouwen geboren. Na 
eene reis door de Nederlan
den gedaan te hebben, be
gaf hg zich naar Moskovië, 
alwaar hij lijfarts van den 
fcz.tr werd, en kwam te Mös-
fWu onl het leven, toen die 
stad in 1575 door de Tarta
ren verbrand werd. Wij heb
ben van hem eene Inleiding 
tot de grondbeginselen van 
EÜCLIDÉS, te Antwerpen, ón-i 
der deze* titel gedrukt: Isa-
goge in geomeirim Mlêmen* 
ta EvcLims. 

tsus (JOAHNES DE), broe
der van den voorgaande, ka-

nonik vmJfoornikjènUoofci 
leeraar der godgeleerdheid te 
Leuven, te Bailleiil, in' dé 
Belgische provincie ffetó* 
gouwen, in 1541 geboren, 
overleed in 1593. Hij heeft 
verscheiden tijdschriften na
gelaten'. Hij was een derge
nen, die in 1588, de censuur 
der universiteit van Zeiivw 
zamenstelde, tegen LÉSSIITS 
(zie dat art.) over de leer 
der genade. Hij ondeïwiieid-
de zich op eene nog roem-
rijker wijze tegen BAÏOS , en 
schreef op • last fan de god* 
geleerde faculteit, een formu
lier, van leer, strijdiginet de 
tan dien nieuvvigheidspredi-
leer veroordeelde stelhngen.. 

'• Urn (AHDKBAS ö j j»* 
Ms), een Belgische schilder, 
te 'Jntwerpm den 31 Maart 
1739 geboren, beoefende^ 
ne kunst in zijn vaderland 
enteJlome. ïötonderwr 
zer in de teekenkunde brj ƒ 

akademie zijner geboorte
plaats benoemd, yormdt. g 
een aantal goede kweduj^ 
gen, en droeg op eender 

mogende' wijze bij, t0\ 
verteringen der ^ ^ 
de in België Hf*! 
dat de sJildérs met zoo ai, 
tót dusverre aan de gi 
régten ondeïwofpen waren, 
en" dat de schoone tajg 
niet met de hetoepHfl 
werden gelijk geteld. *•* 
zer JOZEÏ H. deed hem de 
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«ftbitter^ste /aapbieding?». 
\pm hem naar fFeenen te | 
lokken, maar de zucht, om 
in zijn vaderland te Wijven, 
<leed hem zulks hardnekkig-
Jijk weigeren» Desniettegen-
staande verliet hij Antwerpen 
jn 1781, en begaf zich naar 
Brussel, alwaar hij in den 
echt trad, en tot aan zijnen 
dood verbleef, die den 30 
#aart 1822 plaats had. Hg 
Vervaardigde een aantal groo-
Je schilderijen, die in de ver
schillende gewesten van Êw> 
ropa t en voornamelijk in 
Mngelandv^tsfveii zijn. Zij-
we meest geachte werken zijn 
verscheiden schilderijen, die 
de kerk van Zier versieren, 
en waarvan de onderwerpen 
Uit de BLSchrift ontleend zijn, 
verscheiden andere Schilde
ryen, voor deMagdalena-Kerk 
ie Gend, waartoe de onder
werpen uit de geschiedenis 
dier Heilige ontleend zijn; 
eemj&oodsQ/iap des Engels, 

- *°or de jSt. Michiels-Rerk, 
té Gend; eenige schilderijen, 
verschillende onderwerpen uit 
de fabelleer voorstellende, die 
«aar Weenen zijn overge-
hragt; schilderijen op natte 
kalk, die de zaal van een 
huis te #ru$sel versleren. In 
«ét algemeen onderscheiden 
*wsh al zijna stukken door de 
^yalligheid, de eenvoudig
heid en eene zekere zacht
heid in het koloriet. Men 

heeft hem daarniboteri te 
4anken; £e Costume elof 
(De Kleederdragt, ofPrae* 
ve over de Meedingen en ge
bruiken van verscheiden vol* 
ken der oudheid, door de ge
denkstukken bewenen), Zuik, 
1770, inS.w met 57 platen; 
nieuwe uitgave, herzien doop 
G. A.MARTIN , Dresdeni 1785* 
in 4.t0—2,o J)u Bon gout ete. 
(Over den goeden smaak of 
over dé schoonheid der schil-
defkunde' in 'al hare dee-
len beschouwd) , Brussel x 
1811 j ïn 8,va 

lEHXDI.TJS-€BT:üOCtIS ( C t f E * 
i r s ) , uit eene beroemde en 
oude consulaire familie, werd 
in het jaar 26 na J , C. tot 
de waardigheid van consul 
verheven. Hij wns landvoogd 
in Germanië, toen SJBIAJJUS 
te Rome vermoord werd.. Hij 
werd beschuldigd, als het 
oogmerk te hebben gehad, on* 
zijne dochter aan den zooa 
van dien staatsdienaar ten 
huwelijk te hebben willen ge
ven. LENTUMJS verdedigde zich 
dienaangaande in zulk eenen 
welsprekenden brief, dat hjj 
aan liet hem bedreigende ge
vaar ontsnapte, en zijnen aan-* 
klager deed verbannen; maar 
nadat de toegenegenheid der 
soldaten van Iraxoios . la
ter aan TIBSRIÜS argwaan 
had ingeboezemd, liet die 
torst hem ten dood brengen. 

% 4 
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Iix"het teven van GALIGÜL'A 
spreekt SDJSTONIÏÏS over eene 
geschiedenis door dien con
sul geschreven. Ook zegt 
MiKTUMS in de voorrede van 
het eerste hoek zijner Punt
dichten, dat hij een dichter 
was. — Een raadsheer van 
denzelfden naam werd ten 
dood" gebrast, wijl hij deel 
had genomen aan de zamen-
. zwering van CAXHIJTA. 

LENTULÜS (SCIPIO) , een INTa-
polilaan, in de 16.° eeuw 
geboren, nam de wijk naar 
het Graauwbunderland, al
waar hij het calvinismus om
helsde , en te Chiavenne de 
predikdienst waarnam. Hij is 
hekend. door zijn verdedig-
ischrift van een edikt van 
het Graauwbunder verbond, 
tegen de aanhangers van het 
arianismus, in 8.vo, 1570; 
en door .eene Xtaliaansche 
spraakkunst, te Geneve in 
1568 in het licht gegeven. 
Bij gelegenheid van zijn ver-
dedigschrift merkt BAÏXE 
aan, » dat de afvalligen.ee-
nen grooten ijver ten toon 
spreiden voor de godsdienst, 
welke zij omhelsd hebben, 
en dat, ofschoon zij groote-
lijfcs verdraagzaamheid behoe
ven , zeer onverdraagzaam 
zijn." Dit verdedig schrift 
stelt daarenboven de onge
rijmdheid der protestanten in 
het daglicht, diö zich tegen 
Ie Arianen Verheffen, na zelf 

het juk der kerk'te Hebben 
afgeschud. Want, indien' de 
protestanten regt hebben, om 
zich aan de H. Schrift te 
houden, en dezelve zelfs door 
den privaat geest te verkla
ren , waarom zouden dan de 
arianen niet hetzelfde voor-
regt hebben ? En indien men 
op eene willekeurige wijze, 
tegen het gezag der kerk, 
de overlevering en de heilige 
oud-vaders, de woorden der ff. 
Schrift betrekkelijk de wezen
lijke tegenwoordigheid, kan 
verklaren, waarom zou'inen 
dan dezelfde vrijheid niet ge
bruiken ten opzigte van de 
woorden, welke de Godheid 
van J. C. betreffen? Men kan 
dit onderwerp mét even zoo 
veel kracht als duidelijkheid 
ontwikkeld vinden, in eene be* 
knopte verhandeling van "den 
Jesuit KAFWIUY, tegen de 
calvinisten van Songatye 
in het licht gegeven: r» 
CHRISTUS est in Êuchans-
tia, vel non est Deus; Men 
vindt hetzelve ook zeer bondig 
verhandeld in de Merpétuite 
de lafoi. ldLblz . 47-50 
enz. (Zie SERVET, MEUNCH-

ÏHOJT, .TOKSTIUS--ROENISMD;' 

Lmiffeilige), bijgenaamd 
de Groote, eerste' Paus van 
dien naam, werd volgens 
sommigen te Rome, en vol
gens anderen in Toskanc» 
geboren. Men weet niets Bij
zonders uit zijne eerste jare». 

http://afvalligen.ee
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De heilige Paussen CEIESTI-
"NÜS I en SIXIÜS I I I , maak
ten gebruik van zijne dienst 
in de gewigtigste en nete
ligste zaken, zelfs toen hij 
nog maar diaken was. Na 
den dood van den laatsge-
noemden Opperpriester, in 
440, werd hij door "de gees
telijkheid van Home op' den 
fl. Stoel verheven, Het volk 
vernam zijne vérheffing met 
gejuich, en zag hem met 
bewondering] op den pause-
lijken troon. LEO ging door 
% e standvastigheid , den 
voortgang der ketters te keer, 
en bragt er door zijne zacht
moedigheid velen tot het ge
loof • terug, Nadat hij te 

'•Rome een aanmerkelijk ge
tal manicheërs had ontdekt, 
het hij een- geregtelijk en 
openbaar onderzoek tegen 
ken in het werk stellen , 
wagt de duistere schandelijk-
heden hunner geheimen aan 
dendag, e n leverde de hard-
neklugsten aan den wereldlij
ken arm over. Hij wapende 
Jich met denzelfden moed 
tegen de pelagianen en de 

.Fiscülianisten, en roeide de 
overblijfsels dier ketters in 
*tWë geheel en al uit. Zijn 
n»et mmdér vurige ijver te
len de eutychianen , bewoog 
f161» > om door zijne legaten 
legen de handelingen van den 
»00f van Mfeze te proteste-
5 e n > alwaar in 449 de' dwa 

ling als Waarheid was aange
nomen. Nadat keizer MAR-
CIANUS , op verzoek van X E Ó ; 
in 451, te C/tdlcedónië, ee-
ne algemeene kerkvergadering 
had beroepen, zond de H. 
LEO vier legaten derwaarts, 
om in dezelve voortezitten. 
De 2.« zitting werd aange
wend tot het lezen van ee-> 
nen brief van den H. Paus 
aan FIAVIANUS, patriarch van 
ITohstantimpel, in welken 
hij op eene bewonderenswaar
dige wijze de leer der Catho-
hjke Kerk betrekkelijk de 
menschwording ontwikkelt. 
De kerkvergadering zwaaide 
hem al den lof toe, welken 
hij verdiende. De dwaling 
werd verbannen, en de waar
heid nam *hare plaats in. Ter
wijl men deze kerkvergade
ring in het Oosten hield, ver
woestte AïxrtA het Westen, 
en naderde JRome, Om hetzel
ve in brand te steken. Keizer 
VAMJSTINIANÜS, verkoos den 
H. LEO, om dien verschrikke-
lijken krijgsman te beteugelen, 
en om voorstellen tot den vre
de te doen. De opperpriester 
sprak hem met zoo vele ma
jesteit , zachtheid en welspre
kendheid, dat hij in zijne 
wreede inborst • verzachtte. 
Deze barbaarsche koning ver
liet Italië en stak weder 
den Donau over, in Zijn hart 
vriendschap, eerbied en be
wondering voor den Room-

% 5 
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opperpriester' medenemende> 
GENSERIK .deed, wat AIXII-A 
niet gedaan had. Hij over
rompelde Rome in 465 , en 
gaf hfit aan de plundering 
ter prooi: zijne troepen plun
derden de stad gedurende 14 
dagen, met eene ongehoorde 
woede» Alles, wat de H. 
LEO ,kon verkrijgen, was dat 
men noch moord, noch brand
stichtingen zou hegaan, en dat 
men de drie voornaamste 
hoofdkerken yan Rome door 
KosrsïANTwar met heerlijke 
geschenken verrijkt, onaan
geroerd zou laten. Terwijl de 
beroemde opperpriester voor 
de geestelijke goederen waak
t e , verloor hij de tijdelijke 
belangen der volken niet uit 
het oqg, en overleed in 461 , 
den roem van eenen Heilige, 
en grooten man nalatende. 
%n Pausschap brengt op eene 
bijzondere wijze diegene in 
verlegenheid, welke het groo-
te gezag der Paussen aan de 
wsche decretaliën toeschrij
ven. .Jfooit werd de Stoel 
MKJSome meer geëerbiedigd, 
»och hadden Sijne besluiten 
meer, kracht, dan onder Paus 
LEO (Zie GREGORIÜS de Groo-
et, Ismcmtivs I , ÏSIDOHUS 

MERCAIOR , LviHER , PJEXRUS 
Heilige •*--), Hij ie, de eer-
*te paus van wiöö ér een 
volledig werk bestaat. I r 
•»«jven ons van hem over 96 
getreden, en 141 brieven. 
Verseheiden geleerden schrij-

| ven hem ook de werken'toer» 
Over de roeping der Heide
nen, en Brief aan J)Em~ 
TRIADES: maar Paus GEIA-
SIÜS , die pp het einde, dier 
eeuw leefde, haalt deze boe
ken aan, als zijnde yan eenen 
'Kerkvader, zonder dezelve 
aan den H. LEO toeteschrij-
ven j sommigen, waaronder 
zich de abt ANTHELMI be
vindt , schrijven dezelve aan 
den heiligen PROSPERÜS tos» 
maar de stijl is voor dit ge
voelen niet gunstig, w?nt de
zelve is werkelijk die van 
den H, LEO ,. een beschaaf
de, vloeijende, wppi'dennjka 
en zuivere stijl, vol waardig
heid en kracht. Al zij"0/01 ' 
zinnen hebben eene zekere 
klankmaat, die verrast zon
der te mishagen. Hij is do<n> 
zaaid met welgekozene bij
namen, en gelukkige tegen-
zinnen, die echter aU«> "*" 
rijk zijn. Pater ÖüESNEthee» 
eene uitgave der werken w» 
dezen heiligen Kerkvader ge
leverd, Par$8.ylM$>?f1 
i n 4 . t o , . ^ o « , 1 7 0 0 , r f : 

BAI-ÜZTOS, AWXHEIMI, JPJ* 
NES Sixuus en dom Co*81*"* 
hebben aan pater Q ^ 
eén aantal vervalschingen ver
weten: hij schijnt het zien 
tot eene taak te hebben ge
steld, om op meer dan eene 
plaats den indruk van be» 
Pauselijk gezag te verzwa* 
ken, dat in de werkenen de» 
H. LEO, sterker dan m die 
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Up latere Paassen uitschijnt, 
zoo als zelfs CASAtiBOïfiüs zulks 
heeft opgemerkt. Men wil 
zelfs, dat pater QÜESÏIBI. , 
belang hebbende, om het 
Hoofd der Eerk te verzaak* 
ken, deze *rertaling;héefit on
dernomen. De werken van 
dm E. ZMO zijn ;op nieuw 
uitgegeven te i?o»js«, in 1733, 
i d l» , jn fol. door Pater 
CACCIARI, een' karmeliet, en 
te Venetië in 1753vdoor de 
heeren BALURIMI ; beide uit
gaven, zijn in 5 dl.» in fol. 
Pater CACCIARI heeft eene 
nieuwe uitgave, met cxerci* 
tationes in opera sancti ZjE-
Miï, in fol. in het licht 
§5cven, 1751-^1755. Dit 
wjn verhandelingen, in ee
nen ongekunstelden doch zeer 
zaakrijken stijl. [De abt GÜIL-
taH heeft in zijne JSibliotAè-
2«e choüie des Pères de 
F-EgHse Grecque et ZJatine, 
«ene door de sierlijkheid zij
ner vertaliag (in hetFransch) 
en door den inmaak die de 
keuze der stukken bestuurd 
neeft, Voortreffelijke ontleding 
*jjn de leerreden van den 
Grooten LEO geleverd]. Pa* 
*w MABÜSOÜRÖ heeft de ge
schiedenis va» zgn Paus^ 
«Aap beschreven, ia 4 . t o , 
•f & di.u in I2.a«» « - Zie 
*«U*HJS van Arles -~- hki-
toge. ~~ pé Kerk v i e r t de 
gedachteiiisTan dezen heiligen 
f*«s den i l April]. 

LEO II [H&iUge), een §i« 
cilianer, in 682, de opvol
ger van Paus AGATHO, zond 
m het volgende jaar den süb-
diaken KONSTANÏIJN in hoe
danigheid van legaat naar 
J£(twtantinoj)el> Hij belastte 
hem met eenen brief voor 
den keizer, in welken hij , 
op gezag van den heiligen 
PJËTRUS , de uitspraak van het 
6,e algemeene Concilie be
vestigde en over THEODORUS 
PJIARANÜS , CTRXJS van Jlex-
andrië, SER&IÜS , PYRRHUS , 
PAUMJS en PETRUS van Kon-
staMinopel, MACARIUS , SÏI : -
PHAKts en PoLYCttROMfS, en 
zelfs over Paus HONORIÜS den • 
ban uitsprak, » w.ijl, zo© 
als hij zich daarover in eenen 
brief aan de Bisschoppen van 
Spanje verklaart, HOKORIUS', 
de vlam der kettersche leer, 
in hare geboorte niet heeft 
uitgedoofd, zoo als zulks aan 
zijnen stoel betaamde." (Zie 
HOUOHIÜS,), Hij overleed om
trent het midden van het jaar 
683, na den herdersstaf, met 
even zoo vele onverschrokken
heid als Wijsheid gevoerd te 
hebben. Hg «telde de vre~ 
de-kus bij de Mis, en de be-
sproeijing des volks met wij' 
water, in, verbeterde het 
Gregoriaansch gezang en 
vervaardigde verscheiden lof
zangen voor de Kerkdiensten. 
Men schrijft hém viör Bri* 
v«n toe , welke BARONIÜS al» 
ondergeschoven beschouwt; 

\ 
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De Kerk tiert zijn feest op 
den 28 Junij. 

• LEO III , een Romein,be
klom den stoel van den H.-
PETRUS , na ADRIANÜS 13 den 
26 December 795. Een zij
ner eerste stappen was, het 
zenden van legaten aan K A -
«EL den Groote, belast om 
aan dien vorst de sleutels der 
hoofdkerk van den H. P E 
TRUS, en den standaard der 
stad Rome aan te bieden, 
hem verzoekende, van eenen 
Heer aftezenden om den eed 
van trouw van de Romeinen 
te ontvangen. Kort daarna 
Werd er eene zamenzwering 
tegen LEO gesmeed. Dezelve 
barstte uit in 799, op den 
feestdag van den Ij[. MARCUS. 
De deken PASCHAMS , én CAM-
ftLus, schatmeester, beide 
neven van den vorigen Paus, 
dien zij niet hadden kunnen 
'opvolgen, waren aan het 
hoofd. Na den Paus, terwijl 
'hij zich te paard van het pa
leis van Latercmen, naar de 
processie der Groote litanie 
begaf, met eene bende boos
wichten omsingeld te hebben, 
Wierpen zij. hem op den 
grond, mishandelden hem 
»et woede, en stelden alle 
pogingen in het werk,'om 
hem de tong en de oogén uit 
te rukken. Tan de straat 
werd hij in het klooster van 
den H. SitVESTER gesleept, 
alwaar zij hunne wreedheden 

herhaalden, om zich te ver
zekeren , dat hij nimmer, 
noch van het gezigtj nöcli 
van de spraak gebruik zoude 
maken. Hij verloor echter 
noch het een, noch het an
dere ; hetwelk de schrijvers 
én de aanzienlijkste personen 
van dien tijd als een wonder' 
beschouwden. In den nacht 
kwam men hem te hulp. Ai-
BINUS , zijn kamerheer) «n 
eenige lieden, namen hem uit 
het klooster weg, lieten hem 
langs den stadsmuur neder, 
en geleiddenhemnaar 'Frank
rijk bij KAREL den Groote. 
Deze vorst gaf hem een krjjgs-. 
geleide,, om naar Italië te' . 
rug te keeren. Als ia zege
praal keerde hij in Rome te
rug, te midden van al de-
orden der stad, die hem met 
banieren tegemoetkwamen.. 

KAREL de Groofe begaf zien 
in 800 naar ItaB, d<*_Faus 
kroonde hem aldaar op pers
dag van hetzelfde jaar tot Kei
zer van het Westen, en ver
kreeg van hem. genade voor 
PASOHAHS ' en CAMWits, 
welke die vorst ten dood naa 
veroordeeld. Toen de vijan
den van LEO, na-den d<m 
van KAREL den Groofe,^ 
dermaal tegen hem haclcien 
zamengespannen, liet • ny 
815, aan verscheiden derzel-' 
ve de doodstraf voltre]den: 
Hij'overleed den l l , J " n i J 
816, als. een staatkundig up 
perpriester beschouwd. «»» 
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heeft-' vaii hem" dertien- brie
ven, Helmstadt, 1655, in 4. t0 

Men schrijft hem ten onregte 
\o&Encltiridion LEONIS Pa~ 
pee, een gebedenboekje, be-, 
vattende de zeven Boet-Psal-
men en verschillende raad
selachtige gebeden:, waarin dé 
alchimisten belang stellen, en 
dat om deze reden door de 
liefhebbers gezocht wordt.' 
Hetzelve is gedrukt te Lyon 
in 1601 en 1602, in 24.»", 
en te Meute, in 1633. Maai
de meest gezochte' uitgave 
is die van Jtome, 1525, in 
24.BXO ; e n jja (J£jze Jg fe jjeg„ 

te, die van Lyon, 1584,, 
mede .in 24,m°, 

LEO IV [Meüige), een 
Romein, tot paus verkozen 
den 13 April 847, na SEB-
GÏUS II , overleed in den geur 
van heiligheid, den 27 Julij 
855. Door zijnen moed en 
door. zijne deugden strekte 
fi üQr pauselijke waardigheid 
tot sieraad. Hij. had de smart 
van de Sarracenen voor de 
poorten,van JRome te-zien, 
°P het punt om van de hoofd
stad der Christenheid een Ma-
öometaansch vlek te maken. 
Je keizers van het Oosjen en 
ü l e van het Westen , 'sche
nen hem. verlaten te hebben. 
*j'Eo I J , een grooter man 
r" 1 Z1J» aam in dat gevaar 
ü e t gezag aan van eenen sou-
v.ereiny van eenen vader, die 
zPe, kinderen verdedigt. Hij 

gebruikte de schatten; der 
kerk, om de muren te her*, 
stellen, om torens op te rig-. 
ten, om ketenen over den; 
JJiber te spannen. Hij wa
pende 'de krijgsmagt op zij
ne kosten; hij spoorde de 
inwoners van Mijpels en van 
Gaëta aan, om de kusten 
en de haven van Ostia te, 
komen verdedigen ; hij on-, 
derzocht "zelf al de posten,; 
en ontving de Sarracenen bij' 
hunne landing,, niet in de/ 
uitrusting, van eenen krijgs
man , maar als een oppers 
priester + die een Christen* 
volk vermaande,: en als een, 
koning, .die voor-de veilig
heid zijner onderdanen waak-i 
te. Hij was een geboren Ho-: 
mein. » He moed van de 
eerste tijdvakken der : repu
bliek , (zegt de schrijver van 
de Algemeens geschiedenis),; 
herleefde in hem, in eenen 
tijd van lafhartig- en bedor
venheid." Zijn moed en zij-, 
ne zorgvuldigheid werden on
dersteund. De Sarracenen, 
werden bij hunne landing op 
eene moedige wijze ontvan
gen ; en nadat de storm^ de 
helft hunner schepen vernield 
had, werd een gedeelte dier 
aan de schipbreuk ontsnapte 
veroveraars in kluisters ge
klonken. De paus maakte 
zijne overwinning nuttig, door 
dezelfde handen, welke tot 
de vernieling van Rome be
stemd' waren, aan de ver-
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sterking der vestingwerken, 
en aan de verfraaijing dier 
stad te doen arbeiden . Hij 
sloot daarna den geheelen 
fatikaansehen berg in eenen 
muur in , alwaar hij een 
nieuw wijk vormde, dat de 
naam ten £eo~Stad aannam. 
Bij legde zich sterk toe op 
de verbetering der zeden en 
op de herstelling der kerk-
tucht, hield te dien einde 
in Mome in 853 eene kerk
vergadering , e n , om een 
voorbeeld te geven, zette hij 
AtfASïAsrus, kardinaal-pries-t 
ter van den H. MARCELMIS 
af, wijl hij zijn verblijf in 
zijne parochie niet gehouden 
had. Dit is dezelfde ANA-
STASIBS , welke aan BEÏFEDIC-
ï t s III de pauselijke waar
digheid betwistte. Er bestaat 
tan LEO IV eene Momilie, 
*a« de bisschoppen en pas
toors gerigt, e n handelende 
over hunne pligten. Dezelve 
is door pater LABBE-in het 
licht gegeven en komt voor 
fohet Pontificale Romanunti 
Vijf dagen na zijnëii dood 
Werd BENEDÏCTUS III tot paus 
Verkozen: hetwelk het fabel
achtige sprookje dergenen 
krachteloos maakt, die het 
gewaande bestuur der pausin 
JoANifA, tusschendeze beide 
opperpriesters hebben' ge
plaatst. — Zie BEÜTEDICIBS 
" I en JOANNES VII. 

ren, volgde in Ö03, pus' 
BENEDICXUS IV op. Hij werd 
omtrent eene maand daarna, 
door CHMSTOFHOKDS ,. dia 
zich van zijnen stoel peester 
maakte, verdreven en gevan
gen gezet, LEO overleed de» 
6 December deszelfden jaars, 

[ van verdriet in de gevangenis, 

LEO VI, een Romein, volg* 
de den 6 Julij 92», p*as 
JOAN»IS X op, en overleed 
in het begin van Februari) 
929. Sommigen beweren, 
dat hij een ingedrongem was, 
door de vijanden van Jour-* 
WESX, op den heiligen stoel 
geplaatst. SïEPHAKOS nl 
was zijn opvolger. 

LEO VII, een Bomein, werd 
k 936,-na den dood m 
JoAWKEi XI tot paus verfco* 
zen, en nam deze waardig
heid niet dm met tegenzm 
aan. Hij legde in «jn £ 
drag veel ijver en « o ^ r * * 
aan den dag, en ° / e r i e " ^ 939. In verscheiden»^ 
lijsten vrordt hij y o j i g 
noemd. Hij had S W f g J 
VIII tot opvolger. • * * ; ; . 
staat van hem een W * " 

J l r o o , abt van ^ « f » ^ 
k o m ^ d e i n h e t ^ ^ S 

a ' va» Aom D'A-CHÉ»*- ^ 
te is een bew*ja va» JJg» 
ijver voor de kïoostertucflt. 

| LEoVIII, w e r l n a . ^ 

LEO V, te Aitdrea «ebo- 1 zetti»g van JöAiM»*"' Ufi 
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0 December 968 , op gezag 
van keizer OlTO tot' paus 
verkozen. FLEURT spreekt 
over hern^ als over1 eenen 
wettigen paus; maar BARO-
fflüs? en pater PAGÏ, noemen 
hem eenen ingedrongene en 
onwëttlgeii paus. Voorts Was 
het de groöïe regtschapenheid 
vatt LBO, die "dé stemmen te 
zijnen voordeele dééd over
hellen; én ofschoon men hem 
Kij' liet leven Van JoAraes XII 
als op eene niet caiionieke 
•Wijze verkozen kan beschou
wen, belet échter niets s dat 
hij na den dood van dien 
paos als Wettig opperpriester 
kan worden beschouwd, vóór-* 
al nadat BESEDÏCTÜS V , als 
opvolger van JOANNES verko
zen, óm1 de êrgenis te doen 
ophouden, zich zijne eige
ne afzetting, ofschoon on-
billijk, had laten welgeval
len. Door eindelijk LEO VIII 
in den rang der wettige paus-
sen te plaatsen, doet men 
mets-anders, dan al de ou
den te volgen, welke hem 
die: eer hebben toegekend. 
% overleed irt de tóaand 
Apnl965, en op den 5 Ju-
J) van dat jaar werd JOAN-
£*«XIH, na den dood dier 
**ide opperpriesters als paus 
verkozen, 

-1È6-IX {Heilige), vroeger 
•BRtrjtó genaamd, zoon van 
<f» grwf van JBgeskeim, 
d«» 21 Jnhij 1002 in den 

ühasgeboren, ging in 1049 
van den bisschoppelijk en stoel 

t van Toul tot dien van fiotite 
ij over, en wel door den in

vloed van keizer HENDRIK 
III, zijnen neef, die' hem té 
Wortns door de bisschop
pen, de grooten des rijks en 

" de legaten dei? Roomsch© kerk" 
deed verkiezen. Tégen wit 
en dank tot de pauselijke? 
waardigheid Verheven, ve**» 
trok hij in het pelgrimage'-* 
waad naar Monie, en aan* 
het pauselijke niet aan, datf 
toen de vreugde-kreten va* 
het Roméinsche volk, hétttf 
bewogen hadden de driedub* 
belê ktfoon te aanvaarden. 
De niefiwe opperpriester be
riep kerkvergaderingen, in 
Italië, in Frankrijk en in 
Duüschland, hetzij om ia 
het kwade te voorzien, het
zij öm hét goede te bevor
deren. In 1050» hield hij 
te Mothè eene kerkvergade
ring, waarin dé dwalingen van 
BERÈNGARIOS over de Eucha
ristie veroordeeld werden. 
De simöhie en de veelwijye-
rij waren toenmaals de beide 
wreedste plagen der kerk; 
maar de gestrenge waakzaam
heid, met welke de opper
priesters dezelve afweerden, 
bewijst genoegzaam, dat het 
kwaad noch algemeen nóch 
toegelaten was. In eene in 
1051, in Rome gehoudene 
kerkvergadering, vaardigde 
LEO een besluit uit: » dat 
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de vrouwen, die zich bin
nen Home-aan priesters zou
den hebhen overgegeven, 
voortaan in het paleis,van 
Jjcttercmen als slaven zouden 
worden verkocht." Het is 
onder zijn «bestuur, dat de 
scheuring der Grieken, waar
toe PHOTIUS de eerste grond
slagen had gelegd, door de. 
schriften van MiCHAëjv CERU-
IARIÜS, losbarstte. LEO wer, 
derlegde op eene bondige vrij-, 
ze deze. schriften , en ver
vaardigde, een schoon verde-
digschrift,. van de tucht, 
door de Latijnen in acht ge
nomen. , In 1053 trok hij 
naar JDuitschlund-, om hulp 
tegen de Noormannen in te 
roepen; hij verkreeg dezelve. 
Zich tegen de barbaren ge
wapend hebbende, werd • hij 
bij Bepevento, dat onder zijn 
bestuur, door keizer B E N -
BRIK : III aan den heiligen 
stoel gegeven was, geslagen 
en gevangen genomen. r Na 
een jaar in de gevangenis te 
hebben doorgebragt, werd hij 
door zijne overwinnaars naar 
Home gebragt, en overleed 
den 19 April 1054. Hij had 
den tijd zijner gevangenschap 
in, boetdoeningen doorgebragt. 
De aartsdiaken WIBEKXÜS 
heeft zijn. leven in het La
tijn beschreven , hetwelk door 
pater SIRMOJÜD is in het licht 
gegeven, Parijs, 1615, in 
8 . ^ Men heeft van dezen 
heiligen opperpriester, leer

reden , in „ de • »werken • van* 
den H. LEO , brieven in de,-
conciliën van pater LABBE , 
en een leven van dm heili't 
gen MIDÜZPSUS , in de Thes. 
atiecdot.ym domMiKSW^:. 

LEO X (JoAOTES. en,niet 
JüMANÜS DE SIEDICIS), .100* 
van LAURENTIUS DEHIEDICIS,-
werd den 11 December 1775, 
te Florence geboren; in den 
ouderdom van 14 jaren, door 
INNOCENXIÜS VIII, tot Jcar-, 
dinaalbenoemd, werdJnj la
ter legaat van JUIIDSII..JIJ) 
oefende die waardigheid rat 
bij den slag van R^enm> 
door de Franschen m lfilf 
gewonnen, en werd aldaar 
gevangen genomen. De so -
daten, in wier handen i»J 
was gevallen, door mn. i j - , 
veilig uiterlijke en d o o r j -
ne welsprekendheidbekooid, 
vraagden hem nederig om wr-
geviSg, van hem te hebben 
durven gevangen nemen, i •. 
den dood van J ^ 1 * ^ 

h i j d e n S M a a r t ^ ^ ; paus verkozen. LEO A 

zijnen intogt in i?of op den 
11 April, denzelfden A j , 
waarop hij het vonge jaa 
gevangen i s S ^ J . op hetzelfde naaid g 
Deze opperpriester had a 
schitterendste opvoedmg «* 

en DEMETRIÜS W*-100*"^, waren zijne meestersgeweg 

Zijne famihe was die 
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schóóne kunsten;- zij verza» 
melde de bouwvallen der door 
de Turfcsche barbaarschheid 
uit IConstantinopel verdreven 
ne letteren, en verdiende dat 
deze eeuw, de-eeuw der 31E-
SMISSEN, genoemd ï werd. 
LEO X paarde met den fijn
sten smaak, den uitgezocht-
sten ijver. Volgens sommige 
schrijvers, leefde de nieuwe 
opperpriester als een wellus
tig vorst ; maar PATJLUS J O -
viüs, die hem voor het ove
rige niet zeef gunstig is, geeft, 
terwijl hij zijne overdrevene 
uitgaven en zijne verkwistin
gen laakt , de schoonste getui
genis van de zuiverheid zijner 
zeden. I n den schoot der 
pracht en der luisterrijke: ver-
makeny vergat LEO X dè be-
Jangen van het pausschap niet. 
-JliJ «ïp-akte een einde.aan de 
geschillen, die JTOIDBÉ met 
LODEWIJKXH gehad had en 
footm 1517 de kerkverga-
jenng^vaa lateranen. Hij 
soos zijne secretarissen onder 
«e schoonste geesten van/ta-
«<?.. De barbaarsche stijl der 
pauselijke kanselarij werd af
geschaft, en maakte plaats 
ü ? d« zachte en zuivere 
welsprekendheid der kardi-
»a|en BESIB0 e n S A D O H E T . 

«lJ liettde bibliotheken door-
S C T » goorde de oude 
iandschriften op, en ontzag 
« f f iosten/omzichdezel-

^ J ^ c h a f f ê n ; hij kocht 
XIV, DEEL. ' . A 

voor 500 secpiihen> (260O 
gulden) een enkel exemplaar 
der vijf eerste boeken van TA-
CHÜS , die in de abdij van 
Corweijï in Westfalen wer--
den gevonden: hij verschafte 
zich naauwkeurige uitgavea 
van de beste schrijvers* der 
oudheid. De dichters vooraf' 
waren de voorwerpen van zijn' 
welbehagen; hij was een vriend' 
der gedichten en maakte ér 
zelf zeer schoone. UMdeler-' 
wijl, dat hij. voor de men-, 
schen zuivere vermaken voor
bereidde, door de schoonste? 
kunsten te dóen herleven, 
werd er eene zamenzwering 
•tegen zijn leven gesmeed. De 
kardinalen PJEXRÜCCI en S'OMy 
gebelgd, dat deze paus, het 
hertogdom Urbano aan eenert 
neef van JÜIIUS II had ont
nomen, kochten eenen heel
meester om, die eene ge
heime verzwering Van deri 
paus moest verbinden; en de 
dood van LEO X zou het teC-
ken zijn tot eene omwente-ï 
ling in verscheiden stedert 
van den Kerkdijken Staat: 
De zamenzwering werd ont
dekt, en kosttehetlevenaan» 
meer dan eenen schuldige.' 
De beide kardinalen werden 
op de pijnbank gebragt, en 
ten dood veroordeelde Men 
hing-den kardinaal PBIRÜCCI 
in 1517 in de gevangenis op;; 
de andere kocht zich vrij van 
den dood door zijne schatten, 

a 
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Om sde strafoefenmg van 
«enen door de koord ten 
dood gebragten kardinaal te 
doen vergeten, benpemde 
JJEOX er 31 nieuwe. Sedert 
«enigen tijd had hij twee 
groote ontwerpen in overwe
ging: het eene was, om de 
Christen - vorsten tegen de 
Turken te wapenen, onder 
den sultan SEMMII , geduch-
ter dan ooit geworden; het 
andere, om JSome te verfraai
den, en de hoofdkerk van 
den H. PETRUS te voltooijen, 
die door JÜWÜS II begonnen 
en het schoonste gedenktee-
ienwas, ooit door menschen-
handen opgerigt. Hij liet in 
1518 volle aflaten door de 
geheele Christenheid, afkon
digen, ten einde daardoor 
de uitvoering dezer beide ont
werpen bevorderlijk te zijn. 
Er ontstond hieruit een le
vendige twist in Duitsohltmdy 
tussehen de Doniinikanen en 
de Augustijnen, De laatste 
waren altijd in het bezit ge
weest van de afkondiging der 
aflaten; zij zagen niet clan 
met weerzin de voorkeur, 
die aan de Domioikanen ge
geven werd, L V O T B hitste 
hunne misnoegdheid aan. Hij 
was een vurige, met de dwa
lingen van JAN Hps besmet
te monnik (zie LVÏHER). Zij
ne predikingen ;en zijne schrif
ten, ontnamen derRoomsche 
kerk geheele volken. LEO X 
trachtte vruchteloos, om den 

aartsketterdoor zachtheid tot 
zijnen pligt terug te bren
gen. Hij zag zich eindelijk 
genoodzaakt, om hem door 
twee opeenvolgende bullen, 
de eene in 1520, de andere 
in 1521 te excommuniceren. 
Het oorlogsvuur ontbrandde 
tegelijker tijd door geheel J?K-, 
ropa. Daar FiUNCisws I en 
KABEL T, hetbondgenootsehap 
van LEO X zochten, weifelde 
de Opperpriester langen tijd 
tussehen deze beide vorsten; 
hij slopt bijna gelijktijdig een 
verdrag met beide, in 1520 
met FRANCISCUS I, aan men 
hij het koningrijk Myelsbe-
loofde, zich Gaëta voorbe
houdende, en in 1521, niet 
KAHEÜ V^omdeFranschen 
uit Italië te verdrijven, en 
om het Milanescke aan IUK-
ciSCTsSjOECEOverteleveren, 

en vooral om aan den heili
gen Stoel Ferrarc tt>gw«»r 
dat men steeds aanhet luns 
van foto wilde ontnemen. 
Men heeft op eene belag^ 
lijke wijze beweerd, datcm 
rampspoeden van JVw*J* 
in. Sezen oorlog, ^ w veel vernwak verschaften, dat 
hij door eene koortó^J 
aangetast, waaraan h s ^ i 
December 1521 overleed. 
Maar het is meer dan a«v 
Schijnhjk,.dathetv.ergfe«I 

eindVaan zijn leven maatóv 

geesten te Ipiden; W^ 
zich zoo wel meester Tan 
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, dien van FRANCjtscüs- F, in 
eene bijeenkomst, welke-, zij 
in 1515 'te Bologna hadden, 

:. dat die vorst in de;, vernietig 
ging der pragmatieke iSanvr 
tie toestemde (Zie-FjUKciscüs 
I.). De zucht tot pracht, ee
ne zucht, die meer eeneij 
vorst, dan eenen Opperher-^ 
der betaamde., de middelen, 
welke hg |n het werk stel
de, om zijne familie te ver-
heflen, t zijne wraakzuchtige 
inborst,, bezwalkten den luis
ter zijner goede hoedanighe
den,, en i dien, welken de 

.schoone kunsten over zijn be
stuur hadden verspreid. Men 
«wet echter al de geruéhten 
niet geloöven,. die. de Pro
testanten-, ten . opzigte van 
T° * "ebben uitgestrooid, 
«aar ZÏJ hem afschilderen als 
eeaenm a n ) ; d i e mei God en 
$? wenschen den spot dreef, 
^eze, ergerlijke, geruchten 
steunen^enkelopvoorgewen-
;«• anekdoten en op redenen 
Tl l °"mo8elijk kan gehou-
dea Rebben.0 JMen gevoelt 
gelijk, dat deze Sektaris

me», tegen den paus hebben 
ïo

0et,ett«itvaren,dieheteer-
.*» oanvonnis tegen hunnen 
fat«arch, en zijne aanhan
gers had uitgesproken. Een 
*J» schrijver tot de Calvi-

doet TngIikanen b é h o o r e n d e > 
derva in 0 ? m™ r e g t ™~ varen dan zijne overige 

•- - • •' ' A i 

hij hém beoordeeld, ria de 
verschillende oordeelvellingen 
der geschiedschrijvers gewikt 
en gewogen té hebben. » Er 
blijven ons. de voldoendste 
getuigenissen; over betrekke
lijk de .zuiverheid van zeden; 
welke dezen Paus onderscheid
de, zoowel in zijne '.eerste 
jeugd, als toen hij tot de 
pauselijke waardigheid was 
gestegen; sen het voorbeeld 
van kuischheid en beschei
denheid j hetwelk hij heeft 
gegeven, is des te merkwaar
diger , * naar mate het zeld* 
zaam was, in de eeuw; in. 
welke hij leefde.".. jj» Het 
bestuur van LEO X , zegt eeri 
oordeelkundige schrijver, is 
het tafereel eenéf geheele 
eeuw, aan. welke hem de eer 
is te beurt gevallen zijnen 
naam te geven." Niet alleen 
was deze eeuw die der groote 
mannen, maar ook vrouwen 
onderscheidden zich in de
zelve, zoo als CoïrsxAjfïiA 
»'AVAI.OS, LAURA BAMIHA , . 
YlCÏORIA CoiOMTA , VjEROKÏ-
CA GAMBATOR, GASPARA 
SrAMHiA enz. LEO X ver
waardigde zich , om de schoo-
ne geesten zijner eeuw aan 
zijne tafel optenemen. Dit 
was zijne uitspanning, na dé 
ijverige zorg, welke hij aan 
zijne staten toewijdde. Een 
verlicht beschermer der let
teren zijnde, had hij zijne 
secretarissen onder .de goede 
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schrijvers van dien tijd ge
kozen. Hij herstelde het gym
nasium der universiteit van 
Rome, en gaf aan hetzelve 
deszelfs inkoiïisten terug, die 
sedert langen tijd tot andere 
einden gebruikt' werden;; 
hoogleeraars werden van alle 
kanten ^beroepen, omer.de 
godgeleerdheid,, het kerkelij
ke en' burgerlijke <regt, de 
zedelijke wijsbegeerte., de 
rhetorica, de logica, dewis-
en geneeskunde, de Grïek-
sehe taal, enz. te* onderwij
zen. Men kent van .dezen 
Prelaat slechts een Latijnsch 
dichtstok, .gedurende' zijn 
kardinaalscfeap vervaardigd, 
o.p een pas ontdekt standbeeld 
van GJUEOPAXIU. Mm kan de 
<w>k; .mjhe.f SfedepdRitsch. vcr-̂  
taalde QeschiedenisvanJjEé 
*T.,• door WIUIAM Rosfioë i 
Zonden, 1805, 4 dhn, in 
kt?., in vele qpzigten raad
plegen!. • ', ' • 

, £EO XI /(ALEXANBER ÖC-
iAVïAifüs ? uit het huis der 
MEDICISSEÏT, Kardinaal van 
Morence) y werd den 1 April 
1605,. tot Paus verkozen en 
overleed .zeer betEemd, den 
27.; dqr-zelfde maand, in de» 
ouderdom van 70 j aren. Zij-r 
•ne- deugden, en zjjne kun-* 
de, f beloofden ; den Romei-
nen en der Kerk .een foeöir 
rijk bestuur, „ t!,. -: 

* j W XII (HANNIBAI DEE-: 4 

IA GENGA),, den 2 Augustus 
1760, op, het kasteel vaa 
dien naam, een oud leengoed, 
van' zijn huis,, in het diocees 
van ÜSpoleto geboren-, werd 
in 1793, door Pius .TI, tot 
het. Aartsbisdom van-^yn* 
(e» partibus) benoemd, ea 
als- nuntius naar Keuhri ge
zonden. Pms IJL, vertrouw
de hem den belangrijken post 
toe, van buitengewoon 'nun
tius , op den rijksdag te /fe-
aenshurg, ten einde,, na de 
secularisatien. en overweldi-
jrmgen van 1803, in de be
hoeften der kerken van 
JhulMmdto wrf tón;Q5 
had'te dien, einde in .1804, 
te megensburg verscheiden 
confer/ntiën, in welke hj 
veel ijver en begaafd aan 
den dag légde, «jaar kj k* 
ever,het:moeijëlijkedep°ni; 

handigheden *&*&*&*• 
na verloop van : m» I « £ 
zaghijrzich-verphgt,^^ 
land te verlaten, en a j r ^ 
talie terug teieeren. JWJJ; 
GENGA was aldaar g j g ^ 
de vervolging van JNAPO^ _ 
t e g e * a ^ I ^ ' ^ 
naüdat̂ dezeOPP5l>rf e i 
vankelijJc uu zg«-—af ,^, 
was : weggevaerd ^ 
zich naarden ^ho.otfJu; 

in zijne staten terû g tót 
zijnde, • b e n o e t n d e ^ ^ 
buvtenge^on w g » ^ ^ 
hof m *rmmj -tMtaü* 
lastte hem4 om J>*ww 
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XVIII,: hg zijne herstelling 
op den troon, te complimen
teren. De Aartsbisschop van 
Tyrus kwam op het einde 
deszelfden jaars te Rome t e 
rug, en was de eerste der' 
Kardinalen in de talrijke <be-< 
vordering van den &• Maart 
1816 benoemd.- In 1&20 
volgde hij den Kardinaal LIT-
3/A, in den. post-, van Kardi-
naal-vikaris v.an Zijne, Heiligr 
heid op r en.» was daarenboven 
prefekt der Congregatiën van 
de residentie- der Bisschop
pen van de kerkelijke vrij
heden ,. en van het geestelijke 

'gedeelte-- van het Romeksch 
collegie en Seminarie.. Na 
den dood van PIÜS VII, . den 
27 September 1823, werd 
hij tot laus verkozen,eivnam 
den naam aan van LEO XII. 
Zijne krooning had den- 5 
October; plaats.. Hij-* hield 
zich dadelijk bezig met de 
verzachting va»- hefc lot der 
•armen, en herstelde- eene 
«ade gewoonte, door, den 
«eiligenGREGoraDS den Groo-

> ingevoerd, die;wilde, dat 
er dagelijks twaalf armen in 
*iJiijh«isizouden gespijsd wor
den.. Daarenboven stichtte 
H de, feerk gedurende de 
korte jaren van zijn bestuur, 
door zijne voorbeeldige gods
vrucht, en door eenen even 
z°o verlichten als standvasti
ger ijver, ter uitroeijing der 
Misbruiken. In dit laatste 

A 

H opzigt iV-het alleen .aan--Mö^ 
1 me en zijne, waardige geês*; 

telijkheid bekend, hoe iver* 
strekkend zijne inzigten , hoe, 
opregt zijne meening en hoe, 
standvastig zijn karakter was.. 
De kerken van JSeijeren, van 
de Nederlanden r van Zwit
serland, ;• der republieken, 
van Zuid-Amerïka waren de 
voorwerpen zijner bijzondere 
zorg,, en het gelukte hem, 
aan dezelve herders volgens; 
de kanonjeke regelen te ge
ven, na over al de hinderpa? 
len te hebben, gezegevierd* 
welke de staatkijnde en de 

I vooroordeelen hem. in ; den,, 
I weg stelden,. Hij wist, zicli; 

boven "de geschilpunten der 
diplomatie te verheflen, en 
met onafhankelijkheid deri , 
eersten pligt eens opperpries
ters te vervullen, die» name
lijk , om in eiken staat van., 
zaken, bij voortduring in? 
het Catholijke herdersambt, 
te voorzien». Hij kende zijne, 
eeuw, en wilde dat de kerk 
met,.eenen nieuwen luister 
de aanvallen zou overwinnen,, 
aan welke zij ter prooi was.. 
Het is temidden zijner werk
zaamheden , . dat de dood 
hem den 10 Eebruarij 1829; 
kwam verrassen.» LEO XII 
wekte den ijver der geloovi-
*en op,. tot de wederopbou-
wing van de afgebrande £7. 
paulus^Kerk; bevrijdde dé 
omstreken Van Mome, moe» 

a 3 
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digde de 'kunsten êja weten-
tenschappen aan ; verrijkte 
de bibliotheek van het Fa-
tikaan en de museums; wijd
de zijne bijzondere "zorg toe,, 
aan het onderwijs en de stu
diën, maakte zeer wijze wet
ten voor het algemeetae be
heer, het geregt en den han--
del, begunstigde de gestich
ten tan liefdadigheid, en 
vervulde al de pligten, van 
opperpriester, van vorsten 
van algemeen vader. Al de
gene, die eenig vertrouwen 
in hem stelden, hielp hij met 
zijnen raad. » Be verhef
fing van LEO XII , zegt het 
Mêmortal oatholiqüe, van* 
Maart 1829, was. een bewiïs 
geweest van de goddelijke be
scherming der Xerk. De 
treffendste deugden verenig
den zich bij; hem met voor-
sugtigheid en standvastigheid, 
die thans zoo noodzakelijk 
zijn. Zijne uitstekende kun
de evenaarde zijnenijver. Hij 
fcendedebehoeftezijnereeuw,. 
en_ overwoog 'in zijne wijs
heid, de gröotepligten, wel
de nieuwe staat der Wereld 
voor l e t geestelijk opperge
zag voorbereidt. Ofschoon 
«e korte duur van zijn'paus-
schapj hem niet toegelaten 
nebbe, zijne heilzame ont
werpen te ontwikkelen, en 
»»J daarenboven door allerlei 
nwderpalen omringd was, 
««en echter eenige zijner da-
"en genoegzaam zijne inzig-

ten zien.' Hij dacht, dat; 
zonder hevige en geweldige 
veranderingen, het geestelij
ke gezag trachten moest, om 
zich van de staatkundigekluis-
ters te beYrijden, en om met 
eene volkomene vrijheid, de 
magt uit te oefenen, welke 
aan ' dezelve toekomt. Dit 
toont ons zijn gedrag ten op* 
zigte 'van de republieken van 
Zuid-Jmerika. In plaats 
van de belangen der gods
dienst van inzigtenvaneenen 
minderen rang afhankelijk te 
maken, verheft hij zich bo
ven de kuiperijen der diplo
matie, en vervult met onaf
hankelijkheid den pligt eens 
pauses. Het zelfde Me-
mortal meldt ons, dat de 
laatste levensdagen van dezen 
Opperpriester verbitterd zijn, 
door L t misbruik, hetwelk 

men in Frankrijk heett ge
maakt van den brief, geschre
ven door den secretaris van 
staat van het pauselijk De-
stuur ,- ten opzigte va" «« 
ordonnantiën betrekkelijk ae 
seminariën; maar dat 
waarheid weldra door J » 
kuiperijen heeft doorgesche
nen: en hij haalt een uit
treksel aan van het antffoor* 
des pauses, hetwelk bewijst, 
dat die Opperpriester eene 
circulaire niet heeft goeag 
keurd, door eenige bissen^ 
pen ontworpen, en aan 
heer FEUTBWR geriStjW,n' 
circulaire aan het 8°mtn 
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ment' tdezigtregien- toeken
de. De Paus onderstreepte 
deze woorden, en voegde er 
de volgende aanmerkingen 
bij:» Deze aanteekening heeft 
voornamelijk deze uitdruk
king ten doel, dié in zulk 
eenen onbepaalden zin, als 
waarin dezelve alhier kan 
worden opgenomen, • zeker
lijk in de kerk van CHRIS
TUS niet moet geduld wor
den, en in meer dan eene 
kerkvergadering eenparig-
Itjjk is verworpen. Dezelfde 
uitdrukking kan tegenwoor
dig, door een beroemd lig-
ehaam van bisschoppen, noch 
toegelaten, noch gebruikt 
worden; want zij kan zulks 
niet, zonder eéne zware er
gernis, en ten nadeele der 
kerk.» Wij zullen dit arti
kel eindigen met de volgen
de aanhaling uit de Quoti-
dienne, van 19 Februari} 
1829: » LEO XII heeft ge
leefd als een toonbeeld van 
deugden en wetenschappen; 
hij was een der grootste gees
ten zijner eeuw; zijne inborst 
was zacht en standvastig; hij 
*ende de menschen en de za
ken van zijnen tijd; niets 
ontbrak aan dezen Opper
priester om de kerk Gods 
wodanig te besturen, dat 
*lJ zegevierende midden uit 
£e stormen te voorschijn 
«Wam. Italië heeft het zach
te van zijnen schepter geze-

A a 

gend, en de wereld heeft de 
behoedzaamheid van zjjn* ge
zag bewonderd; hij heeft diep 
ingewortelde verbitteringen 
uitgeroeid, en woedenden 
haat doen bedaren. De kerk 
in de Nederlanden begon zij
ne heilige en oppermagtige 
tusschenkomst te gevoelen; 
de afgescheurde staten gaven 
toe aan den invloed zijner 
genie; Buitschland stond 
verbaasd, toen het vele zij
ner groote vorsten, onderhet 
gezag van het goddelijke ge
loof zag bukken, waar vanJiij 
hun den fakkel aanbood* 
Groote overwinningen heb
ben zijn kortstondig bestuur 
beroemd gemaakt.. Het ca-? 
tholicismus breidde zich naar 
alle kanten uit. Amerika y 
door overweldigingen be
roerd, bewaarde het oude 
licht en den eerbiedwaardi-
gen band der Godsdienst ^en, 
om met deze heilige pligten 
despausschaps, weldaden van 
eenen minder indrukwekken-
den aard te vereenigen, zoo 
verspreidde de beoefening der 
wetenschap en der schoone 
kunsten, bevalligheid over de 
^strenge waardigheid van 
zijn gezag. Italië bood het 
zachte voorbeeld aan van een 
volk, dat als een huisgezin 
werd bestuurd; het gezag 
der aartsvaders werd verle
vendigd, en de wereld kon 
weten, wat de schepter der 
4 
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koninklijke waardigheid is, 
wanneer dezelve door de 
godsdienst verzacht, en dooi
de deugden geheiligd wordt.-" 

LEO I , . de Groote of de 
Oude, keizer van het Oos-
tersch rijk, beklom den troon 
na MARCIANUS , in 457. Men 
weet niets van zijne familie, 
alles wat'-men van zijn va
derland weet, is dat hij uit 
fhraoië, en in den beginne 
eenvoudig soldaat was [Hij 
vorderde snellijk in de ran-
gen des legers, door de gunst 
| a n ASPAR, die het opper
bevel over de keizerlijke le
gerbenden voerde. Hij was 
aan het hoofd van een corps, 
onder de muren van Selym-
ona, toen hij tot keizer werd 
^geroepen. Deze. door As-
jjAR gedane keuze, werd door 
üen senaat bevestigd, en LEO 
r n

v 7 . d e > 0 n W d e han
den van -AHAÏOUTO, patri
arch van Konstantilpü, 

.gebruikehjk W a s « ^ , 
Jfufcenmerkte het beginvan 
m bestuur door de beves
t i g yan het concilie van 
l/ialcedonië tegen deJWy-
ohzanen en, door den vrede, 
Reiken hij. aan het rijk gaf 
»a groote voordeden op dé 
Barbaren te hebben behaald. 
«J- dat de oorlog met de 
Wandalen weder was losge
barsten trok LEO tegen llen 
16 ^ ld , m a a r h i j . . W ° M n i e t 

gelukkig, daar hij door den 
generaal ASPAR 'verraden werd. 
Deze heerschzuchtige man' 
had hem op den troon ge
plaatst, in de hoop van on
der zijnen naam te regeren, 
Hij bevond zich bedrogen, 
en van dat tijdstip af, hield 
hij niet op, den keizer vij
anden te verwekken. LEO. 
liet in 471 dezen trouWeloo-
ze met zijne gehëele familie 
ombrengen. Om den dooi van 
ASPAR hunnen sterkten steun 
in het rijksbewïnd'te'we-. 
ken, verwoestten deGüthen, 
gedurende bijna twee.jaren 
de omstreken van Konstan* 
tinopel, en slotenden vrede 
na verschillende uitslagen. 
LEO overleed in '474, door 
sommigen geprezen, en door 
anderen gelaakt. Zijnfev 
voor het geloof, de regelma
tigheid zijner zeden, verdien
den hem lofspraken. De gie
righeid benevelde deze deug
den; hij putte de gewesten 
uit door zware belastingen, 
leende het 'oor aan de aan
brengers, en strafte dikwerf 
de onschuldigen. 

' LEO II, Mëhngef^ 
van ZEÏTO, %enaamdj*« 

dochter van Uo I , / o l 8 d e 

in 474 zijnen grootvader op, 
maar Zfiifo regeerde in «o 
beginne, onder den naart van 
zijnen zoon, en, liet zich Te ' 
volgens in dé maand tem-
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arij'deszelfden jaars,%ó% kei
zer uitroepen: De jonge LEO 
stierf in de maand November 
daaropvolgende, en ZENO 

' bleef alleen meester des rijks. 
LEO was omtrent 16• > en niet 
6 jaren oud; hij ,had zijne 
gezondheid ondermijnd door 
losbandigheden, die .zijnen 
dood bespoedigden. 

LEO III, de Isauriër, kei
zer van het Qostersch rijk, 
was oorspronkelijk uit Isaur 
rië. Zijne ouders leefden van 
den arbeid hunner handen en 
waren schoenmakers. LEO 
begaf zich als eenvoudige sol
daat onder de krijgsmagt. 
JÜSXINUNÜS II nam hem la
ter onder zijne lijfwacht aan, 
en AiusiAsius II gaf hem, 
na verscheiden bewijzen van 
dapperheid,denpostvan veld
heer der Westersche leger
benden: hij bekleedde dien 
post nog, toen hij in 717 tot 
hooid van he t rijksbestuur 
werd verheven. Daar deSa-
racenen gehruik maakten van 
je onlusten van het Oosten, 
Kwamen zij Thracië verwoes
ten, en Konstantinopel met 
eene vloot van 80 zeilen be
geren. L.EO verdedigde de
ze stad op eene dappere wij
d e n verbrandde een ge
pelte der vijandelijke sche
pen, door middel van het 
«neJcschevuur, zijn voorspoed 
verhoovaardigde hem; hij 

A 

kwelde zijne onderdanen1, en 
wilde hen noodzaken, om de 
beelden te verbrijzelen; hij 
verdreef den patriarch HER-
SIANUS; van den stoel van JiCon-
stantinopel, en stelde ANA-
STASlüs in zijne plaats, die 

' aan den vorst alle gezag over 
de kerk inruimde.' Nadat 
LEO vruchteloos het bloed 
zijner onderdanen had ge
stort, om de afbeeldsels der 
Heiligen te doen beleedigen * 
trachtte hij de geletterden, 
die met de zorg der bibli
otheek belast waren in zijne 
partij mede te slepen. Daar 
hij dezelve noch door belof
ten, noch door bedreigingen 
had kunnen winnen, liet hij 
dezelve in de bibliotheek op
sluiten, welke met droog hout 
en allerlei brandstoffen om-» 
geven was, en liet dezelve 
in den brand steken. Ge
denkpenningen , ontelbare 
schilderijen, en meer dan 
30,000 boekdeelen, werden 
door dezen brand verteerd. 
De dwingeland werd door 
GREGORIÜS II en GREGORIÜS 
III geëxcommniceerd (Zie 
GREGORIÜS II). Hij rustte eene 
vloot uit, om zich op den 
Paus te wreken; maar dezel
ve leed schipbreuk in de 
Jdriatische zee, en de dwin
geland overleed kort daarna, 
in 741, als een fleesel der 
godsdienst en der mensch-
heid beschouwd. [Er bestaan 

a 5 
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eenige gouden gedenkpennin
gen met het afbeeldsel van de-» 
zen rkeizer, dezelve getuigen 
Tan het volslagene verval der 
teekenkunde in dit tijdvak], 

LEO IV, bijgenaamd Cha-
%arus, zoon van KONSTAN-
ÏWN .Cowiojrranis, werd in 
751 geboren, en volgde zij-

( aen vader in 775 in het rijks
bestuur op. < Het was een 
tijdvak, waarin de geschillen 
der iconoclasten oïbeeldver-
hrijzelaars geheel het Oosten 
beroerden. LEO scheen in 
het begin de €atholijken te 
beschermen; doch later dreef 
hij evenzeer den spot met 
degene, die de beelden ver
eerden, als met degene, die 
dezelve verbrijzelden. Zijne 
regering duurde slechts 5 ja
ren, gedurende welke, hij het 
geluk had, de Sarracenenin 
Mïè terug te drijven, Hij 
overleed in 780, aan eene 
pestziekte, met welke hij be
zocht werd, zeggen de Griek-
sche geschiedschrijvers, wijl 
hij eene kroon had durven 
dragen, met edelgesteenten 
versierd, welke hij uit de 
groote kerk van Konstanti-
nopelhad geroofd. Hij was 
«et de . beruchte IRENJB ge
huwd. (Zie dat artikel). 

LEO V, dedttneniër, dus 
genoemd, wijl hij u i t ^ m e -
me oorspronkelijk was, werd „ 
op het einde der achtste eeuw f 

i geboren, en'steeg door aj'nen 
j moed, onder de troepen Yan 

NJCEPHORVS , tot den rang van 
veldheer; maar, van verraad 
tegen dien keizer beschul
digd, werd hij met roeden 
gegeeseld, verbannen, en zag 
zich verpligt, het monniken
gewaad te aanvaarden. Na
dat MICJÏAEL CcKonuiiis 
keizer was geworden en hem 
teruggeroepen had, gaf hij 
hem het opperbevel overhel 
leger; maar, van deonvoor-
zigtigheid en het ongeluk 
zijns meesters gebruik maken
de, verhief hij zich in zijne 
plaats, en werd daartoe waar
dig gekeurd, Het was aan 
het edele van zijn uiterlijke^ 
hoe klein van gestalte ook, 
aan een vast en onverschrok
ken gelaat, aan eene donde
rende stem, zeer nuttig in 
eenen veldslag; zelfs aan de 
huichelarij en de kunst om 
te veinzen, talenten, die mj 
het volk, hetwelk hij bestemd 

was te regeren, op p o n 
den gesteld, dat hij destem
men van het krijgvolk te dan
ken had. De troepen nepea 
hem in 813 tot keizer uit, 
na MICHAM afgezet te Wj 
ben. Hij behaaldemhet;01 

gende. jaar eene « « * £ • 
overwinning °P d e *u 'y: pea 
en sloot met hen, w817een 
wapenstilstand voor 30jaren. 
Het zonderlinge in .drt j e -
drag is, dat de ChwteB*» 
zer bij de valsche goden **oer 
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van hetzelve in acht te zul
len nemen, en. de-koning der, 
Bulgaren $ die een Heiden 
was, riep tot getuige van zij
nen eed alles wat het Chris
tendom het; heiligste heeft. 
De wreedheid van LEO jegens 
zijne Moedvèrwanten, en de 
vereerders van de beelden, 
bezwalkte zijnenroenvenver
haastte zijnen dood. [De za-
mengezworenen hadden zich 
in priesters en geestelijken 
vermomd, en begaven zich 
naar de kapel vaniet paleis, 
alwaar LEO gewoonlijk bij 
de vroegmetten tegenwoordig 
was.] Deze vorst werd op 
kersnacht van het jaar 820 
vermoord, op den oogen-
hlik, dat hij eenen voor
zang aanhief: Fde" patriarch 
NICEPHORÜS, die door LEO 
vervolgd en verbannen was, 
nep uit, bij het vernemen 
van zipen dood . . . . . » De 
Godsdienst is van eenen groo-
ten vijand ontslagen; maar 
de staat verliest eenen nut
tigen vorst." Deze uitspraak 
is door de geschiedenis, be
vestigd], 

1*0' VI, de Wïjsgeer, 
*oon van BASILIÜS den Ma-
cecfoftiër, beklom den troon 
'*» hem, in 886. Het rijk 
«ond voor alle Barbaren open: 
***» wilde de Hongaren Bul
garen en Sarracenen beteu-
Geje»> raaar daagde tegen 
«een dezer volken. De Tur

ken, te zijner huig geroepen, 
vielen in Bulgarije, vervolgd 
den er: alles te vuur én te 
zwaard, roofden onnoemelij
ke schatten, en maakten een 
verbazend aantal krijgsgevan
genen, welke zij aan LEft ver-* 
kochten. Zich van de wa
pens der Turken bedienende» 
opende hun LEO den weg van 
Jtonstantinopel, en na er de 
steunen van te zijn geweest» 
werden zij de verwoesters van 
hetzelve. Hij toonde een be*> 
ter staatkundige te zijn, door 
den patriarch PHOXIÜS van 
zijnen zetel te verdrijven. 
Een ; der opvolgers van dien 
beruchten man, de patriarch 
NicoiiAAS, excommuniceerde 
den keizer, wijl hij voor de 
vierde maal in den echt was 
getreden, hetwelk de Griek-
sche kerktucht verbood. Hij 
eindigde deze zaak door den 
patriarch te doen afzetten. 
LEO overleed aan de röode 
loop in 911, in den ouder
dom van 46 jaren. Hij werd 
de PFijsgeer bijgenaamd, 
door vleijers die, even als te
genwoordig, den roem, vol
gens hunne belangen uitdoe-
len. » Deze vorst ik weet 
Biet waarom, de wijsgeer 
bijgenaamd (zegt de Fransche 
vertaler der Raadgevingen 
van kei%er BASILIÜS aan 
£,EO %ijnen *oon en amht~ 
genoot), was slechts cen in-

„ «ebeelde wijze, zonder deug-
II Sen, die boeken schreef, zich 
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door zijne vijanden liet slaan, 
en aan 'zijne onderdanen het 
voorbeeld eener ergerlijke los
bandigheid gaf." Hij schep
te behagen in het zamenstel-
len van Leerreden, in plaats 
van zich met de verdediging 
des rijks bezig te houden» Er 
komen er 33 defzelve voor 
terschiilende feesten, in de 
Bibliotheek der kerkvaders 
voor. COMBEFIS, S i t i t , MAF-
EEI en GRJETSEB. hebben er 
eenige van in het licht gege
ven. De welsprekendheid van 
dezen vorst helde naar het 
hoogdravende over. Er blijft 
ons nog van hem over: l'.o 
Opus Basilipoti, 'm welke 
men al de wetten der Griek-
sche keizers had verzameld j 
dezelve waren door BASÏXIUS 
gecompileerd, en werden,, 
door de zorg van LEO VI 
herzien en verbeterd; zij be
stonden in 60 boeken, waar
van er 47, in 1647 zijn in 
het licht gegeven, door G. A. 
FABKOT ; 4 andere zijn later 
door REIZ, met eene latijn-
sche vertaling van RÜIWKE-
Hius, onder dezen titel uit
gegeven : Operis Basilici Fa-
brotiani èupplementmn, Leij-
den, 1765, in fol. — 2.* 
Novelles constitutiones, ten 
getale van 1Ï3 met Epitome, 
om verscheiden • nieuwighe
den te verbeteren, welke Jvs-
TINIANÜS had ingevoerd. LETJN-
CUVIUS heeft dezelve gele
verd op het einde zijner be

knopte uitgave van den"Ba* 
sïlicon y Bazel 1575.-^ 3.» 
Eene Verhandeling ovw de 
legerkunde, door MEBRSIOS" 
in het licht gegeven, Ieijdm, 
16*2. Bit is het belangrijk
ste zijner werken. Men ziet 
in hetzelve de slagordenran 
zijnen tijd,- en de wijze van 
vechten der Hongaren en Sar-
racenen, - Nog heeft mert'van 
dezen keizer eenLofmngW 
het laatste oordeel, in W 
Iatijn vertaald, dóorJACOOTS 
PONTARÜS; %evenüe\% vm-
aeggingen, betrekkelijk M 
lotvatiM'onstantinopehf^ 
GEOKGE CODINÜS in hethcht. 
gegeven, in zijn werk::M 
InperatoHUis cowstantmo^ 
politarüs, Parijs, 1655., e» 
e e n e n d / a a n 0 ^ , < ™ 
de waarheid van de ^ m 

telijke godsdienst en<ïe god
deloosheid van die-der Sar-

racenen-te l > ^ z f ' ; l v ê 'v indtdemelvenin^m^e 

uitgave- van de MM%g 
der kerkvaders ;[U0 f II 
weerde het vermogen te W 
zitten, om de toekomst te 
kunnen voorzeggen,, e n . 
blijven ons 17 duistere <£ 
kels van hem over, d» « 
kei bij de Mjgeloovi0e g _ 
ken ingang vonden- « s t e 

GERSIÜS heeft de w>* „ 
met eene Latijnscheveital^ 
in het licht gegeven, enW»» 
CWTIUS. heeft «••«*j£t 
bijgevoegd, d i e ^ g S 
was gebleven, JJe-fl"» 
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ken: tan Florence en Tan het 
Vatikaan bezitten verschei
den andere handschriften van 
LEO. In de Exceryrta grcec, 
vliet de LÉO AJCIATIBS, 
Rome:, 1641, in 8;v?' blz.. 
598;, vindt" men van hem 27. 
teruggaande dichtregels., in 
het Grieksóh.] . 

LEO BYZANTIÜS, dus ge
noemd naar zijne geboorte
plaats , vormde zich in de 
school van JPIATO. :Zijne be
gaafdheid voor de staatkunde 
en voor de behandeling van 
zakene deden de oogeft zijner 
landgenooten,-m alle. gewigti-
ge aangelegenheden op hem 
nllen. Zij zonden-hem dik
werf in hoedanigheid van af
gevaardigde tot de Atheners, 
en. :*ot JPHÏLIPPHUS,, koning 

t van: Macedonië. Baar deze 
heerschzuchtigé vorst vrees-, 
de ,?zich niet, van 'jRyzanlmm 
*e kunnen meester maken, 
zoo-lang als'LEO ,aan het 
hpofd;>van het bestuur vras, 
«et hij den Byzantiërs een on
dergeschoven brief geworden, 
door \yelken deze wijsgeer 
beloofde., hem zijne geboor
teplaats pyerteleveten.: Zan
t t e , onderzoeken, vliegt 
~et woedende graauw naar 
«et woonhuis van LEO, die 
*lfih zei ven verwurgde, om 
3311 de dolle woede des ge
meens te ontsnappen^ - Deze 
«eroeiaae ongelukkige 'liet 
^scheiden geschiedden na

tuurkundige, ischriften na, 
maar dezelve zijn niet tot ons 
gekomen. Hij . bloeide om
trent het jaar 350 vóór J .C. : 

LEO (Heilige), bisschop 
van Boy ome, en apostel der 
Baskers was van €arentani 
in Weder-Nor•mdndijë. ijfij: 
werd door Paus SÏEPHANÜS. 
Y met eene Apostolische zen-. 
ding, voor, hei land der Bas*'. 
kers óf iBis/iaaijers belast,1 

! zoowel aan deze, als aangeef 
: ne zij de der Pajreneën; maar 
; terwijl hij zijne bediening uit-; 
; oefende, werd .thij .omtrent' 
| het jaar 900 door de Hëi4 
j densche inwoners -des landsr 
gemartiliseerd.i '; - 1 , ; 

LEO de taalkundige^ die, 
; inde 12.e eeuw leefde, schreef 
eenc Kronijk van Konstan-
tinopel, onder den titel van-
Chronographia res a recent 
impeiiator. gestas conipleo-

, tensi dezelve bevat de ge-, 
| schiedenis der keizers van 
1815 -tot 929, dat is van LEO 
I den Armeniër, tot KÖNSTAN-; 
TOT VII. Dezelve is gevoegd 
bij de kronijk van den H»; 
THEOPHANÜS, inhetXwwe, 
in 1655, in fol.gedrukt,en 
maakt een gedeelte uit van 
het JBy%antmw»: [dezelve, 
is in het Iatijn vertaald door,-
jACOBtra GoAKi en in» het; 
ïransch door, COUSINJ; 

ilBÖ V'mm W » S , dus ge» 
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noemd naar zijne geboorte
plaats Orvieio, volgens som
migen een Dominikaner, en 
een.Ifranciskaner volgens an-V 
deren, liet twee kronijken 
na , de' ecné vari de Paüssen, 
die in 1314 eindigt,. en de 
andere.van <ïe keizers, wel
ke hij.ïnet 1308 besluit. Jo-
mms JUan gaf dezelve in 
1737, in 2 dl.» in 8.vo, 
beide in het licht. De stijl 
van 1*0 draagt den stempel 
van de barbaarscheid zijner 
eeuw. • Hij neemt verscheiden 
fabels aan, welke het licht 
der gezonde oorde&tkunde 
heeft doen verdwijnen. Met 
"uitzondering van deze ge«* 
breken is zijn, werk nuttig 
voor de geschiedenis van zij
nen tijd. ,.. 

- LfcO AutATHJS of AXLACCI, 
•*•». Zie A I I A C C I . 

•-LEODEGARIUS of LEGER (Hei
lige) > Bisschop.van Jutun, 
in 616; geboren-, t was minis
ter van staat, gëdürehde de 
minderjarigheid van CIOTA-
natijs H l , ; en, volgens som
mige schrijvers, opper-hof-
meester onder CHILDERIK II. 
[Hij., .was nog slechts, abt van 
St, Maxenüus ,> 'm Poitou > 
toen hij: door de heilige MA-
ÏKII.DA, moeder des kohings, 
aan het hof werd geroepen, 
om met: den E. EHGIÜS van 
ÏÏoym, en den H. OUEN, 
va« Roucmên, gedurende He 

minderjarigheid vati den jon
gen vorst,- eene soort van 
regentschapsraad te vormen* 
Het bisdom vanJutimymfa, 
belooningder diensten van den 
H. LEODEGARIÜS. Na den dood 
van CIOXARIÜS III, droeg hj 
op eene krachtdadige vgtó 
bij , tot«de verheffing vari 
CHIIDERIK, koning yw Ju* 
strasië. Hij hield ziek en
kel bezig, om die vorsten met 
regtvaardigheid en mensch-
lievendheid te doen regeren]. 
Nadat de hovelingen hem bij 
CHIXDERIK verdacht hadden 
gemaakt, begaf hij zich naar 
Luxeuil; maar zijne afton, 
dering beveiligde hem niet 
voor de vervolging. EBROM» 
deed hem verschrikkelijke fol
teringen verdurenj .«"Jg* 
werd de bisschop in MJJ, 
in hetfcosch,vaniwc«wui 
Pioardijè, diocees van.-f-
treoht onthoofd. • * . H j « 
ons van hem over synode 
*/«^w,indeconcihentan 

pater LABBB, en e e n » 
brief, aan SWR/Ofl^ 
de bibliotheek der handschnt-
tènyan pater LABBI. 

LEON, (JOAKSES), hSg; 

naamd A -^M^JrÊl bekwame Arabische aardrnss 

kuhdigevan.de 1 6 . " ^ , 
was té Grenada gehore> 
en heette oorspronkelijk B* 
HACAN-EBN MoHAWMK» h3M 
ZAS AIFASI. H i jwerd^ / J* 
opgevoed, volgde m d e n ^ 

http://kuhdigevan.de
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,-derdom van 16 jaren zijnen 
oom in een gezantschap naar 
den koning van Tombuth,, 
en kwam eerst na verloop 
van vier jaren terug. Na 
langen tijd door Europa, 
dzië en Afrika gereisd te 
hebben, .werd hij op zee door 
zeeschuimers gevangen geno
men. Hij zwoer het maho-
metismus, in 1513, onder 
LEO X af, aan wien de zee-
roovers hem ten geschenke 
hadden gegeven. De Paus 
had hem in het Catholicis-
mus doen onderwijzen, gaf 
hem .den naam van JOANMES ,• 
en buitengewone hewijzen 
zijner achting. * [LEO leerde' 
het Latijn, het Italiaansch.,; 
en opende eene leer-cursus 
voor Ae Arabische taal. Zijn 
beroemdste leerling was dé 
kardinaal AurroüiNi, gewezen, 
overste der Augustijnen]. Het 
duurde niet lang of hij gaf 
bewijzen eener niet zeer op-
regte bekeering. Hij nam 
op nieuw den tulband aan, 
en overleed in 1526. Er be
staat van JOANNIÏS LEOÏT U-
^beschrijvingen van J~ 
vaoische wijsgeer en, welke, 
öoixiNGER, te Zurieh, in 
1?6*i in zijne bibliot/ieca-' 
f"f* quadri -partitus, in 
p Latijn Hét drukken. Men 
. [' dezelve ook opgenomen 
J - k U S . V d l . ^ r biblio-
mek T a n FABMCIÜS, vol-
£*" ee« handschrift, het-
*<* CAVAICANH van Flo

rence gezonden had. Hij ver* 
vaardigde in het Arabisch 
de beschrijving van Afri
ka, die hij; later in het Ita
liaansch vertaalde. Dezelve 
is vrij belangrijk en wordt 
op prijs gesteld: hij handelt* 
in dezelve voornamelijk over 
de boomen, heesters en krui* 
den van dat werelddeel. 

LEOIÏ BÉMODEITA) een be*; 
roemde, rabbijn van Vene
tië in de 17.e eeuw, wiens' 
ware naam JUDA ABIÉ * wasy 

\ is de schrijver êener uitmunt 
tende geschiedenis van de 
kerkgebruiken en gewoon-» 
ten der Joden, in het Ita« 
liaansch. - De beste uitgave 
van dit werk is die van 
Venetië ia. 1638 ; in dit 
werk leert men zeer beknop-
telijk de Joodsche kerkge-. 
bruikeri kennen, vooral de 
oude, waartoe de schrijver 
zich meer bepaalt, dan tot 
de nieuwere. Nog heeft men 
van LEON een Mebreeuwsck 
en Italiaansch woordenboek > 
Venetië, 1612, in 4.to, 2.* 
vermeerderde uitgave, Pa* 
dua,l6bQ. 

Lioir (LODKWÜK BI) of A-
torsius LEGIOMEICSIS , een Au
gustijner religieus, hooglee
raar der godgeleerdheid te 
Salamanka, maakte zich zeer 
bekwaam in het Griekscli en 
in het Hebreeuwsch. Hij werd 
aan de inquisitie overgele-
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verd, wijl hij het ff ooglied \ 
op eene zéér onvoorzigtige 
-wijze verklaard had. Hij gaf 
aldaar heldhaftige voorbeel
den van geduld, en grootheid 
van ziel, en werd na ver
loop van twee jaren uit zijne 
gevangenis ontslagen, Men 
herstelde hem op zijnen leer
stoel,en in zijne posten. Hij 
overleed in 1591, in den 
ouderdom van 64 jaren. Hij 
bezat den geest der Spaan-
sche dichtkunde, en zijne 
verzen waren krachtvol en 
zacht; maar hij is meer be
iend door zijne godgeleerde 
werken. Zijn voornaamste 
werk is eene geleerde verhan-. 
deling in het Latijn, getiteld:' 
De utriusqüe Agni, typici 
et veri, immolatiohislegitU 
mo teitipore. Zijn cominenta-' 
rium op het ff oogliedkwam 
in 1604, te Fenetiè, in 8.vo, 
in het Latijn, in het licht. 

LEON (PETRUS . CIECA DE) , 
een Spaansche reiziger, stak 
in' den ouderdom van" 13 ja
ren ,naar Amerika, ovéf, en 
legde er zich gedurende 17 
jaren toe op de. beoefening 
der zeden van de inwoners des 
land& Hij schreef de Geschie
denis van Peru, en bragt 
dezelve te Mma in 1550, 
ten einde. Het eerste ge* 
deelte van dit werk werd te 
Sevüla, in 1553, in fol. 
in het Spaansch gedrukt; en fi 
te Fenetië>inhetltaliaansch, | 

in 8.vo 1555 en 1557: dezelve 
wordt door de Sp'anjaards,* ' 
met regt, op prijs gesteld,-

Lms (bijgenaamd de He~ 
hreër, of JUDA de rabbijn), 
oudste zoon van IZAAK ABIU-
BANEI, , een' beroemden Por-
tugeschen rabbijn (zie ABIU-
BAMX), in het koningrijk 
Kastilïè geboren, volgde zij
nen vader, die, na de uit-. 
roeijing der joden, door FiR-
DINAND den Catholijke, de. 
wijk naar Fenetië nam. Men 
heeft van hém drie ^amen-
spraken over de Uefde,<m 
werk is in de 16.« eeuw dik-.. 
werf in 8.vo en in W>™ 
gedrukt. 

LEO* DE SAWT-J^ÏT, een 
Karmeliet, in Ï600 te ^ 
«^geboren, werd alvorens 
de orde te aanvaarden, J°-
ANÏTES MACÉ genaamdj'^ 
werd achtereenvolgend tounj" 
na al de waardigheden zper. 
orde verheren, waarvan.w 
provinciaal werd, en de,acn-
ting verwierf van I0OCBS-. 

van verscheiden-Kardinalen, 
en* van dé groote mannen 
zijner, eeuw. Met roem Pje 
dikte bijvoor ^ f % Z 
zemvriendvahdenKardmaai 
»E RICHEWEÜ, zijnde, J , 
hij dezeh staatsdienaarinzg 
laatste oogenblikkenJ3iJ-»J 
overleed den 30 Be**8*81 
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•1671,. te Parijs, na eén 
aantal werken in het licht 
te hebben gegeven ; de voor
naamste zijn: 1.» Fie etc. 
(Leven van FRANCISCITS tf 
JMBOISE), Parijs, 1634. 
~— 2.o Fie etc. (Leven van 
de heilige MAGBALENA BE 
PJZZÏ) Parijs ,1636, in 8.vo 
-— 3.° Histoire etc. (Ge
schiedenis van de provincie 
'der Karmelieten van Tours), 
'Parijs, 1640, in 4.<». — 
4.'o Journal etc. (Dagver
haal van hetgene, wat er 
ty de ziekte en dm dood 
van den Kardinaal BE Rl-
CHELIEÜ is voorgevallen) 

'Parijs, 1642, in 4*>. i— 
5.° Verscheiden ascetische 
•Werken; en eenige ter ver
dediging van de gewaande 
•oudheid zijner orde. -—6.« 
'oludium sapientice univer-
•salis; 3 dl.n in fol.: het 
«erate- verscheen te Parus 
in 1657; hetzelve bevat de 
ongewijde wetenschappen, de 
toeide andere, zijn i n 1664, 
£JLy°u gedrukt; dezelve 
nebben de wetenschappen der 
Wsdienst ten doel, men 
s te l t voornamelijk datgene 
°P pnjs, wat de leerstellige 
godgeleerdheid betreft. De 
f j 1 .Tan dit werk is zuiver 
^nvloeijend. — 7.oZ«sow-
•tot j ^'hoofdinhoud der 

deugd opwekkende leer-
g l?fi'cden), 4 dl.n in fol. 

*iy. DEEL. B 

LEON. •— Zie IEONTIÜS» 

\ IËON DE CASTRÖ.— Zie 
CASTRO. 

f LEONARDI (HUBERÏÜS) ; 
een religieus vatf de Karme
lieten-orde in het klooster 
van de stad Luik, in welke 
hij waarschijnlijk geboren is: 
men heeft ten minste, volgens 
DU BOULAI, reden om te ge-
looven, dat hij oorspronkelijk 
uit het land van Luik was. 
Hij onderwees langen tijd de 
wijsbegeerte en de godgeleerd
heid, alvorens het klooster
leven te aanvaarden; doch 
zulks is möeijelijk met de vol
gende daadzaken 'overeen té 
brengen. JOANNES SOKETH, 
•overste der Karmelieten in 
1456, het kapittel der orde 
voorzittende, hetwelk te Pa
rijs gehouden werd, benoem
de hem tot het onderwijs der 
godgeleerdheid in die stad, 
in het klooster van het plein 
Maubert. Tien jaren -later 
ontvin" hij den doctoralen 
hoed ui de Sorbonne. CHRIS-
TOPHORÜS DEMARTIGJTOJÏ , op
volger van SORETH, benoem
de "hem bij patentbrieven, 
trcdagteekend Jsti, den 18 
l£ei 1472, tot studie-regent, 
in het klooster van Luik. 
Reeds in 1468 hield hij zijn 
verblijf in die stad , en stond 
zeer in aanzien. LODEWHK 
TAK BOURBON , Bisschop van 
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Lnik i verkoos hem' in X 474, 
om met LIBERTÜS, 'Bisschop 
ym,.Beryth§ de bediening 
van Suflragant waaïtenemen: 
Pater LEONARDI werd gewijd 
.onder den titel van Bisschop 
van jbarüi (ïn Mesepoicwiië), 
welken titel hij den 6 Julij 
1496 in dien van Bisschop 
van Setlilehem veranderde; 
maar den 3 December H92, 
nam, hij zijnen eersten titel 
weder aan, de oorzaak dezer 
veranderingen is onbekend. 
'In 1484, presideerde hij op 
den Woensdag voor den vier
den bondag in de Yaste, met 
den groot-proost DELAIAING, 
en met den groot-custos CONV 
RARPI, eene vergadering, in 
4e kerk v*nWotrel)(imeau$ 
fonts f te '£uik$ gebonden, 
ïoen in het Volgende jaar 

iiODEWPK YA# BoüBBOJf Op 
eene gruwelijke wijze ver
moord was, volgde 'hem Jo-
AMES DE HoRNE 'op, Ihj-
BERiïïS > Bisschop van pa-
rië, ging ook onder hem 
voort mérde uitoefening der 
bedieningen van Suffragaan 
van Zeik; h^ was te gelig-
kertjjd geloofsonderzoeker, 
in de geheele uitgebreidheid 
van dit uitgestrekte diocees, 
tot aan zijnen dood» die vol
gens PAOTOX, ih "1496 plaats 
had» ; J)e»e prelaat -werd be
gaven, voor het hoogaltaar 
dej Karmelieten kerk te Luik. 
H| was een geleerd man, en 
zeer ervaren in de kennis 

, der. verschillende schriften en 
, in de ongewijde letterkunde\ 
met eenen verheven geest, 
"en eene bevallige uitspraak 
begaafd. Mij is de schrijver 
van de volgende weiken: 1.° 
' Cemmentariën ophetÈvan-
qelie van den M. £VCJS, 
en op het Hoek der Spreu
ken, beide in vier beelm 
'verdeeld. — 2-° Eene Fer; 
handeling over de hirktlf' 
*ke vrijheden, en eene andc-
're overJPmssïïS,f^van 
'Jvpmn, beide in drie boe
ken verdeeld. HeUoum<*£ 
ielijk zijn, het doel van de 

te raden. — 3.° Eene F«-
Jmidémg over U-JWg 

Maar het werk, waa»»^ 
het meeste h ^ . f j ^ . 
.steld te hebben, j j » t , h ^ 
welk ten t i t e l . ^ - . ^ 

lingen van de hew f 
d«lle, Volge»5

 J W J J 
;
SEr,dïeheteeijZ g ; 

de ketters geleerd. 

; LEOKARm ( J ^ S t 
Ier der Congregatie jan dj*^ 
ffuliereGeestehjkenderM^ 

ier Gods vm !?***$& 
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fó de?,e vereeniging .in 1583 
op.,. [Hij had vroeger de art* 
senijbereidkunde teZucca be
oefend ; hij verbond zich ver
volgens met eenen, handwer
ker dier stad, die 'de op
brengst van zijnen arbeid, 
aan de ondersteuning $er ar
me Religieuzen en bedêyaart-
gangers toewijdde. Na ver
loop van tien jaren begon hij 
?pe godgeleerde studiën, en 
werd in 1571 Priester ge
wijd. Ka conferentiën geo
pend te„ hebben, spoorde hij 
swjne ijverigste hoorders aan, 
om tot zijne Congregatie toe 
te treden.] Hef' doel dezer 
instelling is> om een arm en 
werkzaam leven aan het on
derwijs der jeugd toetewijden. 
w godvruchtige insteller on
dervond tegenkanting te Lm-
c« V maar hij werd daarvóór 
schadeloos gesteld ;door de 
achting n n p a u s CMJIENS 
; 1 U » en van den groot-her
tog van Toskmm.m] over-

leyQiïow>\rxtm. Men 
"eeit van hem eenige weinig 
bekende werken, en hij ia 
f^t_ beroemd als ordestioh-
** dan , als schrijver. Zijn 
f<*>™ is inhetltaliaanseh, 
°°or MAIUQCI, Priester zijneï 
l e g a t i e , in het licht ge-
*™™>renette, teil, inio\« 

J^ONAUDO Pisiïro, een 
wsitUBStertaar f ig. , j e eerste f 
m «* bet begint dar 13.» 

•' - • • ' . ' , w , • B 

eeuw, in Italië', de, Arabi
sche getalmèrken en de alge
bra bekend maakte, en al
daar onderwees, hoé men er 
gebruik, van moet' maken. 
Men bewaart te Florence, 
in de bibliotheek van .̂ MA-
GUABECCHI, ,eene rekenkun<-
dige Verhandeling, in het 
Latijn, getiteld: Ziber aba-
ci, compositus a Leonardö 

filio, >£onaccï° Pisano, iii 
mm J202. .De schrijver 

[ zegt in de voorrede van het
zelve , dat hij te Bugia, ee-
ne" stad jn Jfrikte, zijnde,' 
alwaar zijn vader zaakvoer
der voor Pisaansche kooplie
den was, hij in de wijze van 
tellen der Arabieren was in
gewijd , en dat, daar hij de
zelve veel gemakkelijker, en 
verkieslijker boven degene, 
die in Europa in gebruik 
was, had gevonden (waarin hij 
zekerlijk' de waarheid zeide), 
hij deze Verhandeling onder
nomen had, om dezelve in 
Italië bekend te maken. Het 
is van daar, dai de Arabi
sche #etalmórten en de Al
gebra zich vervolgens in al 
de overige landen van Eu
ropa verspreidden. LEOJUR-
BQ PJSAWO kan, als ware het, 
voor, den uitvinder derzelve 
doorgaan, daar hij het eerst 
de regel8 dezer wetenschap 
onder weten en dezelve zelfs 
vollediger gemaakt heeft. Hij is 
daarenboven.o*k de schrijver 

b 2 . '•'•'•„ 
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eener ferhundèUny over de 
landtneetkunde., > welke in de
zelfde bibliotheek bewaard 
wordt. [LEONARDO beweert,, 
dat de Arabische getalmer-
ken, veeleer van de (Jrie-
-ken, dan van dé Indianen 
•tot ons zouden kunnen ge
komen «ju.] ' 

LEOÏÏARDÜS {ffeilige), een 
'kluizenaar -uit het Zimou-
mjnsche, omtrent het midden 
-der &.« eeuw overleden , heeft 
•zijnen naam gegeven aan het 
stadje St. Léonard-le-No-
hlet, in het Fransche De
partement Haule—Viw&e* 
[Hij was., zegt men., door 
den heiligen REMIGIUS ge
doopt , 'die, .na hem de» last 
te <hebbcn opgedragen, van 
het geloof aan de volken te 
verkondigen., hem aan het 
hef van CIODOVEÜS voorstel
de. i,EONARöus vraagde als 
•eenige gonst, de vei-gunning 
van de gevangenen -te bezoe
ken «n diegene te bevrijden, 

•welke genade «Ouden schij
nen te verdienen, Na zich 
van dezen p'ligt gekweten te 
liebben, fcwam hij in zijne 
'afzondering terug. De toe-
Joop der nieuwelingen, wel
ke hem aldaar volgden, was 
zoo gróót, dat dezelve aan
leiding gaf "tot het ontstaan 
van het stadje iSt, Leonard~ 
h^JSfoblet, vier uren van Ip-

'moges gelegen]. Zijne Ze-
vmsge&ehiedenis, door eenen l 

H ongenoemde : gesclireven, is 
vol valschheden, ; en onsei 
rijmde fabelen: ^«vanden 
abtORODX, Parijs i 1760, 
en die van B-ilUET, op den 
6 November,, (op welken dag 
dé kerk zijne gedachtenis 
viert), worden op prijs ge
steld, 

tlïEOMROÜS MATTHKI J>% 
DOT, een Dominikaner der 
lö ; e eeuw, dus genoemd naar 
zijne geboorteplaats,.onder
wees in 1428 met roem de 
godgeleerdheid, en was een 
der ^beroemdste predikers van 
zijnen tijd. [In 1435 pre
dikte bij te Florence voor 
EüMMüSÏy.; daarna ver
scheen hij met luister te F«-
nelië^teMme^lanem. 

en werd ^ f ^ Ï T 
prioor vau l r t J><*»»*^ 

Zombardtje. ; B 9 ; 0 * ? ' 
in 14701. Men heeft vaa 
Sm %n .««tal UW* 
Zeerreden.^^m^ 
dienste echter ™\£^ 
kq maar wijlde urtg^en 
derzehe oud zijn, «oo « « 
den zij door . ^ £ % . 
bers nog gezocht. * ^ 
naamste zijn. *• -ie 

Paste, Qmdmge^al 

ioh L. 2.o. ÏÏÜ heeft ^ 
nagelaten, ^actatus^ 
bilis de sanguine ts*» 
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in trichio fHortis éffiïso; an 
fmrit •. unitus DMnitati ? 
renette, 1627, in 4 > [Bit 
godgeleerde vraagstuk hield 
in 1463 de scholen van Itq>-
liè bezig]* 

LKONARDÜS. —- Zie ViNCï 
en MAIESPEIKES. 

• i ' • • 

liEONICENÜS (NïCOlAAS) / 
een beroemde arts, in 1428 y 
te Lmigo; in het Latijn 
Leonicum, in het lombar-
dijsch-Fenettaanseh koning
rijk geboren, van waar hij 
zUnen naai» ontleend heeft, 
onderwees. gedurende. meer 
dan 60 jaren met denmees-
ten roem, dé geneeskunde 
te Ferrare. Het is aan hem, 
«at men de eerste Zatijnsehe 
hertaling der werken van 
JtAUKNüs te danken heeft. 
«U bereikte eenen zeer hoo-
gen ouderdom:, en overleed 
m 1524, door de geleerden 
«n bet volk betreurd. Nadat 
^ÜITTS, JOYIÜS hem gevraagd 
™Ot door welk geheim hij 
l00 Jangen tijd een vast ge
v e r v o l m a a k t e zintuigen, 

B b 

een regt ligchaam en eehe 
krachtvolle gezondheid be
houden had, antwoordde hij 
hem + dat zulks het uitwerk
sel was van- de onschuld der 
zeden, van- de gerustheid des 
geestes en- van de matigheid: 
Vividwm ingeniumperpetim 
vitce zntioe&ntmfSalubrevèro 
corpus hüari fmgaUtaii® 
prmsidio, faoile tuemur* 
(Zie HASKCH en ToscHEt)f 
De hertog en de senaat van 
Ferrare .lieten een gedenk-
teeken, te zijner gedachte*-
nis oprigten. Hij legde*»ich 
slechts weinig op de praktijk, 
der geneeskunde toe. » Ik 
bewijs, zeide hij, meer dien
sten aan het publiek', dan 
indien ik de zieken bezocht, 
wijl ik diegene onderwijs, 
die dezelve genezen." Men 
heeft van hera verscheiden 
werken. Devoornaamste zijn.;-
1.° Eene Latijnsche Spraak* 
lvunst,im,inAto (*).- — 
2.° Eene Latijnsche Ferta* 
ling der zinspreuken van 
HÏPPOCRATBS. — 3,°Mèvan 
verscheiden verhandelingen 
van GAMSUS.. — 4;° Eene 
3 

m «iWte de arte metrica, ^ t a * * , K W * ^ ^ Hoogleeraar AanmtrltiiigvandenBr.rKB^^.o^^ der Frantche letterkunde aan je ttM^m' 
«incoii* tn loatsU wtgever van dtf woomwc 
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belangrijke Verhandeling: J)e | 
Plinii' et pluriumttliorum 
medio, in medicina errori~ 
bus, Baael't 1532, in ••fok 
een zeldzaam werk; —• 5.° 
Italiaansche hertalingen, 
der Geschiedenis van DÏON , 
en van dievanPRöcoPlüS.— 
6.o Eene andere van de Za-
mensprafcen van LtJGIANüS. 

— 7.° Drie boeken metVer-
schillende Geschiedenissen, 
in fol.j in het Latijn. Men 
vertaalde dezelve in het Ita-

• liaansch, en deze Tertaling 
kwam te Venetië , in 1544, 
in 8,vo in het licht. 8.*> 
J)e morbogallico liber ?Sa-
ael, 1536, in4.to Meftgiet 
door deze verschillende voort
brengselen , dat LEONICENÜS , 
hij de beoefening der genees
kunde," de letterkunde en 
de beoefening, der oudheid 
niet verzuimd had.. Zijne 
Werken werden gezamenlijk 
•uitgegeven, t e^ae / , , 1533 , 
in folè 

LEÖOTCÜS THOMJEUS (NICO-
lAAs) i een geleerde Verieti-
aansche wijsgeer, en oor
spronkelijk van Albanië, beoe
fende het Grieksch XeFloren-
<&, onder BEMETBOTS CHAI-
COHDTLÜS. Hij herstelde den 
smaak vopr de schoone letteren 
te Padua, alwaar hij den 
Griekschen tekst van ARISTO-
pstEs verklaarde. Hij' overleed 
»»-l531, in den ouderdom van 
"5 jaren. Men heeft van hem 

eene.Vertaling Van heic&m-
öiêntatiüm van PKOCCMIS óver 
den TijrjEüs van P{,AÏO en, 
andere Italiaansche m La* 
tijnsche Vertalingen, • 

- LEONIDAS I , koning der 
Lacedenioniërs, uit het ge
slacht der Agiden, verwierf 
eenen onsterfelijken roem, 
door met drie honderd uit-
gelezene manschappen > .de 
bergengte der Thermo0en 
tegen het leger VanÏERXïS» 
koning der Perzers, tien dui
zend malen, zegt men, w* 
rijker, in het jaar 480voor 
J .C . te verdedigen. De Spar* 
tenen, voor de meerderheid 

bezwijkende, kwamen in dien 
sla* met hunnen vorst, om 
het léven, » < * * j £ 
hem het nederleggen «jnf 
wapens, had gevraagd» ant-

deze woorden: * f . » , £ 
len. Toen 1 ^ - % ^ 
berigt bragt, dat het T#» 
delijke leger zoo talrijk w , 
dat het licht der zon, door 

de geve ld worden, 
LEONIDAS : Zoo vee^ » 
ter, dan kunnen • « « * * 
schaduw vechten... W*»» 
had zeven duizend man | J 

]eg , rwa S f l OnderWeg^ 6 

aroeid. Daar Xmxf " 

hadden om te overwinnen 
of om te sterven, vreesde, 
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iw ïsood hl} aan £,EÖNIDAS 
het oppergebied over geheel 
Griekenland aan, indien hij 
zich onder zijnen standaard 
wilde scharen, DaarLEONï-
DAS deze aanbieding niet ver
ontwaardiging had tan de 
hand gewezen >• liet de trot-

• sche XERXES hem tot twee 
malen •aantasten, en tot twee 
malen werden de Perzers 
teruggedreven, Maar een in
woner van Twchinië, EPEUD-
AITES genaamd, wees den 
koning eenen weg aan, langs 
welken hij in phocis kon 
komen, zonder door de Ther-
foopylën te behoeven te trek
ken. LEOSMÖAS vernam dit 
verraad 3 en zag zich door de 
meeste zijner soldaten verla
ten. Hij bleef slechts met 
dne AoBrfe^Spartanen over, 
Jie met de wapens in "de 
ftand sneefden. ï)e onmensch 
AEEXES liet het lijk van dien 
•Jeld aan «ene galg hangen, 
g» overwinnaar van PEATEÜS , 
rAOsAWAS, Het veertig jaren 
Ja*ör, de gebeenten vanLE-
OKlDAsnaar Zacedemonvex-
^oereh. De letter en en kun
sten hebben zich op deze 
scnoone daad Tan LEONIDAS 
Rfoefend. De Engelschman 
W E R , e n DE F0IfXAïrEs, 
«ebben er elk het onderwerp 
«* een heldendicht uit geput, 
dat van JJJ, FOKÏANES is on
t g e v e n gebleven. DAVID 
fleeft er «ea der hoofdper-

' " . , - • • • ' B 

sonen van aijne schoone schil* 
derij der f/termópglm. van 
gemaakt", en zijn standbeeld 
door LEMOT, is een der: sie
raden van de galerij vaxr 
het Luxetnbmrg], • 

LEONIDAS I I , koning van 
Sjpurta, in het jaar 2S6 Vóór 
J, C. "f. werd verjaagd door 
CiiöMfiROïus , zijnen schoon
zoon, en later herstelde Hij 
was de kleinzoon van GtE" 
OHENES I I , en-de opvolger; 
van AREÜS IL 

LEONItfÜS (EtBERïÜS) of 
ENGEEBERT BE IEEXIW r *eè». 
beroemde Bommelaar,,, on
derwees met met eenen- uit
stekenden roem de regtsge» 
leerdheid te Lemen* Hij be
zat het innigste vertrouwen 
van den prins van Oranje y 
die hem veel gebruikte in de 
oprigting der Vcree\iigds 
Provinciën. Na het vertrek 
van den aartshertog MATHÏT-
AS, in 1581, werd JLEOJHNUS 
kanselier van Gelderland'„ 
en een der afgevaardigden, 
welke de stoten naar Hrar-
DRIK I I I , koning van Frank
rijk zonden, Deze bekwame 
staatkundige overleed te Arn
hem > in 1598, in den ou
derdom van 79 jaren. Hij 
was geen protestant, en wil
de nooit deel nemen, aan de 
woelingen der mianoegden te
gen de GatholijkegodsdiensU 
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Men heeft van hem verschei
den werken > Waaronder ook: 
tfi Centuria conciliorum, 
Antwerpen , 1584, in fol. 
— 2.> Emendatipnum sep-
iem libri, Arnhem, 1 ölO , 
in 4.tcr De regtsgeléevden 
hebben zich van deze beide 
voortbrengselen veel bediend. 

LEOKIUS, een latynsche 
dichter van Parijs > in de 
I2e eeuw, beroemd door de 
kunst, om de doorsnijdingen 
der dichtregels met het ein
de derzelve te doen rijmen, 
zie hier een voorbeeld daar
van, in eene fabel die niet 
dan al te wel de late en ge-
d wongene boetvaardigheden 
afschildert. 

Damion languebat, monachus 
tune esse volebat. 

Ast ubi conraluit, mansit ut 
ante fuft. 

Zie hier een ander oveï de 
Voorzienigheid en regtvaar-
digheid Godsr 

Vos male gaudetis, quia tan
dem percipietis 

Nequiti.-e fïuctum, tenebras, 
incendia, luctum, 

iVam piüs indultor, justasque 
tarnen Deus ultor, 

Quce sua sunt munit, quje simt 
hostilia punit. 

Hij bragt bijna het geheele 
Oude Testament in dergelij
ke verzen over. Deze eenig-
zins onbeschaafde verzen, 
maar die nuttige waarheden 
uitdrukken, werden Zeo-
nijnseke genoemd, niet om
dat XKOMÜS de uitvinder der-

zelve was , maar omdat hij 
er beter dan anderen in slaag
de. Be "abt IE BEOT.heeft. 
eene Verhandeling geleverd-, 
om het algemeen gevoelen 
tegen te spreken, hetwelk. 
LEONIÜS, kanonik van den H.. 
BENEDicxusvanP«?^«niaakt; 
hij beweert, dat hij kanonik 
van Natre-Dame was. Zijn 
sterkst bewijs is, dat LEO
NIÜS in een zijner stukken, 
een' zijner vrienden uitnoo- • 
digt, om op het gekkenfeest 
te komen (eene vrome klucht, 
die toenmaals enkel in de-
kerk van Parijs gehouden 
werd), om er afstand te doen 

van den post van gildestai-
bewaarder, endenzelvenmet 
nieuwe jaar aan eenen an
deren over te geven, m 
spreekt over dezen vriendtffc 
over eenen W® 1

aml) tJ" , 

nooten, en bij, g e v o l g « 
zij beide kanoniken vanJW 
tre-Dame. Wijl ^ ^ 
niet zeer gewigti&,.lS> 
daarenboven de b^Vf™» 
den geleerden verhandeaar 
enkel gissingen zijn, zoo zu 
len wij ons niet langer H 
dezelve ophouden. 

LEONOKA.~ZieEi.sotfOBA. 

•lEOKOHtrS,inde6ceeuw 
bisschop in Bretagne^fl 
het land van Wf^ f" 
apostolische arbeid, &W deugden'hebben hem onder 

de Heiligen doen plaatse». 
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IEONTIDM, eene- Atheen-
sche lïgtekooi, filozofeerde en 
onteerde zich, gedurende haar 
geheele leven. EWCÜRÜS was 
haar meester, én de leerlin
gen van dien wijsgeer, hare 
minnaars. MEXRODORUS was 
degene, die het meeste deel 
aan hare gunsten had j zij 
baarde hem eenen zoon, dien 
Encimus bij zijn overlijden;, 
aan de uitvoerders van zijnen 
uitersten wil aanbeval. L E -
OSTIÜM verdedigde met vuur 
de leerstellingen van haren 
meester, die ook haar min
naar was geweest. (Zie E F I -
CÜRUS.) Zij schreef tegen 
TEOPHRASTES met meer sier
lijkheid dan bondigheid. Vol
gens CICERO (De nat. Deor. 
M. J)} was haar stijl' zui
ver en kiesch. LEONIIÜM 
had ook eene dochter DANAÉ 
genaamd, de erfgename van 
" e geilheid harer moeder. 
•Weze dochter werd bemind 
door SOPHRON, landvoogd van 
•Ü/eze; nadat zij de ontsnap
ping van haren ten dood ver
oordeelden minnaar had be
gunstigd , werd zij boven van 
eene rots gestort. In hare 
«atste oogenblikken legde zij 
buitensporige en goddelooze 
gevoelens aan den dag, zoo-
^nig als men dezelve van 
eene ligtekooi, en leerlinge 
T a n EnctRüS, verwachten 
moest. 

LÈONÏHJS, een Atheenschè 
wijsgeer, is voornamelijk be
roemd , wijl hij de vader was 
van ATHENAÏS , die keizerin 
van het Oostersche rijk werd. 
•—• Zie EÜDOXIA , echtgenoote' 
van THEODOSIDS den Jonge. 

, LEOÏÏXIÜS (Heilige) , te 
Mtnes in Zanguedoc gebo
ren, werd in 361 Bisschop 
van Fréjus, maakte zich be
roemd door zijne kunde, en 
stichtte door het toonbeeld' 
der , uitstekendste deugden. 
Hij was het , die denH. Hö-
NORAïus, zijnen vriend, die 
een kluizenaars léven wilde 
leiden, bewoog, Om zich in 
zijn diocees te vestigen, en, 
wees hem te dien einde het 
eiland Lerins aan, al waar hij: 
het beroemde klooster van 
dien naam, stichtte. CASSI-
ANTJS stichter der abdij van 
den H. YlCIOR te Marseille, 
droeg aan den H. LEONXIÜS , 
in 4 2 3 , de tien eerste boe
ken zijner ConferenUën op. 
Sommige schrijvershebben ge
meend , dat dezelve aan zeke
ren Bisschop,mede LEOKÏIÜS 
«enaamd, doch verschillend 
van dengenen, aan wien dit 
artikel is toegewijd,waren op
gedragen; dit gevoelen steunt 
geenszins op voldoende be 
wijzen. De H. LEONXIÜS over
leed , volgens het algemeene 
gevoelen, in 450; doch Aw-
XHEXMI, schijnt in ï&n, w * 

B b . 5 
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De initii* Ëóelésico .Foro-
juliensis, bondig te bedrij
zen i dat hij in 432 of 433 
overleed. Men telt dezen fl. 
Bisschop onder diegene, der 
Gallische Kerkvoogden, aan 
vreflie.de Paussen BONIFACIUS 
en CmESTiNüs overgewigti-
ge onderwerpen • schreven. 
Be brief tan den eerste be-
trof de te'nemèae maatrege
len in'de zaak van MAXIMUS 
van F~aleme, tegen wien men 
ernstige klagten bij den hei
ligen Stoel had iflgebragt. In 
dien van CEMSSTINÜS was het 
te doen om aan dè Semi-pé-
lagianen, die deleer van den 
IL AÜGOSHÏTÜS over de ge
nade aanrandden, stilzwijgen 
op te leggen. Men heeft som
tijds', doch zonder grond , aan 
dezen Bisschop den titel van 
Martelaar- gegeven. 

, IiEONTiüS Scholastims , 'm. 
de 5.e eeuw een Priester van 
Konstantinojpel, heeft ver
scheidene geschiedkundige en 
godgeleerde werken nagela
ten , onder anderen eene Ver
handeling over de Kerkver
gadering van Chalcedonie', 
voorkomende in de Biblio
theek der-Kerkvaders, en 
in het 4.e dl. der Oude Les
ten van CANISIÜS ,• in 4. t0 

LBONTIÜS, keizer van het 
Oostersohe rijk, in de 7.«' 
eeuw, uit eone uit Jsaurïè 
oorspronkelijke familie gebo- J 

ren',: begaf zich zeer vroeg, 
onder de krijgsinagt desïtijks, 
en geraakte töt. de aanzien
lijkste rangen. . Hij gal be
wijzen van zijnen moed onder 
JümraANus II. • De vader 
van JÜSIINIANÜS (KONSTANIIJ» 
POGONATUS) , was zijn weldoe
ner en bevorderde hem, in 
de loopbaan der wapens; hij 
genoot zelfs eene groote gunst, 
in het begin van het bestuur 
van JirsïïNlAWS ; maar deze 
keizer later door zijne béng-
ders tegen hem ingenomen, 
hield hem driejaren fo eene 
strenge gevangenis, • 'Hadat 
LEONXIUS zijne vrijheid m 
terug bekomen, stiethijJos-
TIWANÜS van den troon, en 
plaatste, zich in 695 op den-
zelven. Hij bestuurde het rijK 
tot in 198 >• wanneer Aüsr-
MAR-TIBÉRIÜS hem neus en 
oorèn deed afsnijden en m 

Jusli-eén klooster opsloot, ^us i 
NlANüS, door behulp der Bul 
garen op den troon bersteW, 
veroordeelde LïONTfttf> om 
het hoofd te verliezen, hei 
welk iw 705 werd ten «» 
toer gebragt. ^ z 0 ^ / ! . ke deze overweldiger had g 

dragen, om to«M***lS dragen, em « I U S ^ » — f t 

een vrij gunstig * ^ r r f a 
van zijne mènschliete»^ 
en w W <«m JmffljttJ 
hem met meer «acMheia » 
handeld hebben, indifJJ! 
zulks zonder gevaar ftaa* 

nen doen. 

http://vreflie.de
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• ïtë'öNtius Tiuiirsy of LE-
ON, een leerling van BAR-
iAatt, monnik vinKalabrië, 
wordt als de eerste dier ge
leerde Grieken beschouwd-, 
aan welke men de herstelling" 
der letteren en des goeden 
smaaks, in Europa, te danken* 
heeft. Hij is het obk, die' 
omtrent het midden der 14.e 

eeuw', het eerst in Italië, 
het Grieksch onderwees t PE-
ÏKARCHA en BOCGASIÜS be
hoorden tot zijne leerlingen. 
Hij begaf zich naar Grieken
land, om er handschriften 
uit mede te brengen; maar 
naar Italië ter ugkeerende, 
werd hij op de Adrtatische 
«ee, door eehen donderslag 
gedood. Deze in de Griek-
scheletter kunde zoo ervaren 
monnik,, was m e t de Üatijn-
ache niet dan zwak bekend. 
Zie zijn Léven in het werk 
T»n HUMFREB HÓDT , De 
Gracis illustribus, in8.v°, 
£o7iden'yUi2. 

, IE0P4RO (PAutus), een 
Beoefenaar der fraaije we
tenschappen, te Isenberghe^ 
"L " e Belgische provincie 
^^t-Plaanderen geboren, 
w"de liever zijn leven over
i g e n in een klein eollegie 
« tiergues - Saint- Finox, 
dan eenen leerstoel van ko-
«mkKjlc Hoogl eeraar in het 
kficksch aanvaarden, welke 
m<p hem te Partje aanbood. 
% overleed in 1567, ia den 

eüdêrdom van 57 jatóh. Men 
heeft van hem in het Latijn 
üritische Aanmerkingen, 
in twintig boeken verdeeld. 
De tien1 eerste zijn: te Ant-r 
werpen gedrukt, 1568 > in 
4;t0 De iiën laatste zijn voor 
de eerste maal, in het 3 . e 

dl. , van het Fax artium van 
GKCTER, in het licht ver
schenen. ,Men stemt alge
meen tb'e, dat deze Aanmer
kingen , vol kunde,. gezond 
verstand en goeden sifcaak 
zijn. Hij heeft nog daaren
boven . eene vrij getrouwe 
Vertaling, van eenige Le
vensbeschrijvingen van PLU-
TARCHTJS geleverd, Antwer* 
pen], 1556, in 8,™ 

LEOPOIÖ Of LtOVQZDVS 
(Meilige), zoon van LEOFO&D 
den schoone, markgraaf van 
Oostenrijk, volgde zijnen va
der 1096 • op. . Door zijne 
deugd verdiende hij den ti
tel van Godvruchtige, Yan 
de grondregels des Evange
lies, die hij reeds vroegtijdig 
beoefend had, doordrongen, 
gevoelde hij, dat de Gods
dienst dezelfde was voor de 
vorsten en voor bijzonde
re personen: hij beteugelde 
zijne hartstogten, verzaak
te de vermaken der wereld, 
voedde zijne ziel door het 
gebed, oefende allerlei goe
de werken uit, en ver
spreidde vooral rijke aalmoe
een in den schoot der onge-
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lukkigen. "De i Oostenrijkers 
waren toenmaals even zoo on
beschaafd als ongeloovig: hij 
werkte aan de -verzachting 
hunner•; zeden, en om hen 
voor. de' werken en den wa
ren geest- des Christendoms 
vatbaar te maken. Deze on
dernemingen overtroffen zelfs 
zijne hoop. LEOJPOLD was het 
geluk zijner onderdaten: hij 
verminderde de schattingen, 
behandelde den arme en den 
rijke met dezelfde goedheid, 
en. deed aan alle het haauwge-
zetste regt wedervaren. Zijne 
dapperheid, zijner godsvrucht 
evenarende, openbaarde zich 
onder keizer HENDRIK IV, 
en handhaafde zich onder HEN
DRIK V , die hem in 1106, 
zijne zuster AGNES ten huwe-

' lijk gaf. Na den dood van 
dien vorst, had hij verschei
den stemmen, om hem in 
het rijksbewind op te vol
gen; maar daar LOTHARIÜS 
de overhand behouden had , 
zoo maakte LEOPOID het zich 
tot eenen pligt hem te er
kennen. Na een roemrijk be
stuur overleed deze vorst hei-
liglijk in 1136, na verscheid 
den kloosters gesticht te heb
ben. INNOCENXIPS VIII cano
niseerde hem in 148 5. Hij had 
hij AGNESI 8 kinderen, 8 zoons 
en 10 dochters verwekt, die 
fcich hunner beroemde ouders 
waardig toonden. 

I^OPOID , hertog van Oos- \ 

lenrijk, deed "den Zwitsers 
den oorlog aan, die het juk 
van zijn huis hadden afge
schud: hij werd overwonnen, 
en sneuvelde den 7. Julij 1386, 
in den slag van. Sempach, 
Zijne wapenrusting wordt nog 
in het tuighuis van lucerne 
bewaard. 

LEOPOM» I , keizer, twee
de zoon van FERDINAM) lil, 

\ envanMARuANNAvan^ö»-
j.e, werd den 9 Junij 1640 
geboren, koning'van ïïon-
garijèm 1655, koningvan 
Bohème in 1656, en verving 
zjjnen vader op den keizer
lijken troon van het Duit-
sche rijk, in 1658. Een ar
tikel van het verdrag, -het
welk de keurvorsten hem de
den onderteekenen, terwijl 
zij-hem de keizerhjkejcmtm 
overgaven, was,dat hij ge
nerlei hulp aan Spanje egen 
Frankrijk, m de oorlogen 
van Italië zo,ude verkenen. 
[De jeugdige keizer, die aca , 
iWsdoo i^ i jnedappehd 

onderscheiden had,rigttezij 
ne wapens, doch zonder g o 
t envowspoed tegenf^> 
De Turken bedreigden toe^ 
maals het rijk. Z« * * ? • 
de keizerlijke troepen en v<^ 

woestten. Moravihn^ 
keizer voortging, det t Vr_ 
van Zevenbergen te onder 
steunen, die sedert zes jaren 

had opgehouden, eenej^ 
jijkschq schatting van 2ÜU,U 
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•guldens te zenden, die zijne 
voorgangers beloofd hadden» 
aan het Óttomanische rijk te 
betalen. MONTECÜCUH.1, veld
heer van LEOPOM), door eén 
corps van 6,000 uitgelczene 
Franschen,' onder de bevelen 
van COHGNI en DE IA FECH,-
IADE , ondersteund , versloeg 
hen na een bloedig gevecht, 
waarin de over winning lang 
twijfelachtig was, te 'St. Go-
t/iard,'in 1664. De Turken 
waren er niet. zeer door ver
zwakt, en sloten eenenvoor-
deèligen vrede; zij behielden 
hujme veroveringen, en men 
stemde toe, dat de vorst van 
Zevenbergen hun cijnspligtig 
aoude zijn. Duitsckland en 
•Hongarije keurde dit verdrag 
•»•} maar de /Keizerlijke mi
nister had zijne' inzigten. Be. 
geldmiddelen M-aren in eenen 
slechten staat; Men was er 
op bedacht, om de Honga
ren geheel en al te onder-
Werpen, en om aan de on-

, «sten een einde temaken, 
«e- onophoudelijk, in dat 
W- ontstonden. De vrede,. 
« hever de stilstand van 
wapens werd voor 20 jaren 
gesloten.' Kort daarna hield 
#™ganjë de wapens des 
«wers bezig. Deheerenvan 
jat koningrijk wilden te ge-
TJKertijd hunne vóorregten 

P < % e h , en hunne vrij-
nei(1 terug bekomen; zij wa-
xtn er op bedacht, om zich 
«enen koning va» hunne na

tie te geven. Deze zamen-
spanningen kostten het hoofd 
aan: SEKEOT , FRANGIPAM , 
NADASII en aan verscheiden 
anderen; maar deze straf-
oefeningen deden de onlusten 
niet bedaren. TÖKELY stelde 
zich aan het hoofd der mis
noegden, en werd door dé 
T.urken, op voorwaarde eener 
schatting van 40,000 Sequi-
nen tot vorst van Hongarij'é 
verheven. Deze overweldiger 
riep de Ottömanen in het 
rijk. Zij vielen met een Ie-* 
ger van 200,000 man in Oos~ 
tenrijk, en belegerden ffiee-
nen, in 4683. Deze stad: 
stond op 'het punt van in
genomen te worden,.: toen 
JOANNES SOBIESKI dezelve te 
hulp snelde, terwijl de kei
zer de vlugtnam, naar Pas-* 
sau. Door het keizerlijke 
leger, ónder aanvoering van." 
den hertog KAREI, VAN LO-
THARÏNGEN ondersteund, tast
te de koning van Polen de. 

1 Turken in hunne verschan
singen aan, en drong in de
zelve door. Een panische 
schrik maakte zich meester van 
den groot-vizier MUSTAPJETA , 
die de vlugt nam, en zijne le
gerplaats aan de overwinnaars 
overliet. Na deze nederlaag, 
werden de Turken bijna altijd 
overwonnen, en de Keizer
lijken heroverden al de ste
den , waarvan zij zich hadden 
meester gemaakt. Daar LK-
OFOLD de Hongaarsche mui-
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telingen als de, oorzaak, be
schouwde der onheilen •,. wel
ke het rijk hadden bedreigd, 
zoo beval hij, dat dezelve 
gestrengelijk zouden; gestraft 
wórden# Men rigtte op het 
marktveld van JEperies, in 
1687, eeti schavot op, -waar
op men de slngtoffers deed 
sneven, die men voor den 
vrede het noodzakelijkste oor-, 
doelde. De voornaamste Hon-; 
gaarsche adellijken, werden 
beroepen. Zij verklaarden in 
den naam der natie, dat de 
kroon erfelijk was. IEOPOID 
had nog andere oorlogen te 
Toeren. Deze vorst, die nooit 
anders dan uit zijn kabinet 
•vocht, hield niet op, zich 
tegen de overwinnende in
borst van LoDEwrjicXIV, te 
verklaren, eerstelijk in 1671, 
©ogenblikkelijk na den inval 
in Holland, dat hij tegen 
den Franschen vorst onder
steunde; vervolgens, eenige 
jaren ha den vrede vanjfj;-
megën, in 1686, toen hij' 
het beruchte Augsburger-ver-
bond sloot, waaryan het doel 
was, Frankrijk te ovérhee-
xen , en JACOBÜS II van den 
tropn van Engeland'te ver
drijven ;, eindelijk in 1701, 
bij de komst van den hertog 
van Jujou (PHIMPPÜS V) , 
kleinzoon van LODEWIJK XIV,. 
tot de kroon van Spanje; 
LKOPOI» "ondersteunde , de 
aanspraak van zijnen hroedeor 
KAasï„(lat«r KABW. VI) >eren 

gelijk, hij., de :zoon eéiiep 
Spaansche infante. KARÏX 
vyerd in Spanje, niet anders 
erkend dan door de Xatalo* 
niërs 'y dip hem onder den 
naam van KAREI. III uitrie* 
pen (zie KAKEL VI), LKOPOM. 
wist het, Puitsche rijk m al 
deze oorlogen te betrekken, 
en' dezelve tot zoogenaamde 
rijksoorlogeh te verklaren. I)e 
eerste was s vrij ongelukkig, 
en den; keizer werd > >i] Jen 
vrede van Nijmegen, in 1678, 
de wet voorgeschreven, -«je 
binnenlanden van frutof 
/^^werden niet geplunderd, 
maar de grenzen langs den 
Jtijtt werden verwoest. .Jij 
fortuin was minder ongeUji 
in den 2 . - oorlog, doorhei 
Augsburger-verbond teweeg 

verd, veranderde alles, e 
deze vorst anp* * » * 
m des VQlge idenjaa^ 
bet denkbeeld, ? * 2 
rijk weldra ***#*$%. 

Imdveremigdiof^f;**: 
hetwelk weglijk z o U f a $ ö beurd,ijn,indiénmen2n| 

had «ebrmk gemaa^, d0 

t e S J n i t e n . / ^ l I e n ^ t a a < 
punt stond, om t e ° T \ ^ 
kenen. Hctgene,: j n t W J . 
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beste Tan dienst was j was 
de grootheid van LODEWIJK 
XIV, die, daar dezelve al 
te veel luister ten toon spreid
de , al de vorsten verbitterde. 
De Duitsche keizer., zachter 
en zediger, werd minder ge
vreesd , maar méér bemind» 
Hij was van zijne kindsch-
heid af, 'tot den geestelijken 
staat bestemd, en zijne op
voeding naar dit voorbarige 
besluit afgemeten geweest: 
men bad hem godsvrucht in
geboezemd en kunde aange-
bfagt, maar men verzuimde, 
om hem de kunst om te re
geren te leeren. Hij regeerde 
echter met roem; zijne onr 
derdanen waren gelukkig-, en 
beminden hem als hunnen 
vader, zoo vele bronnen heeft 
«e godsdienst, om de plaats 
van elke andere. wetenschap 
te vervullen, Zijne ministers 
bestuurden hem somtijds,, 
doch hunne rollen, waren zeer 
moeijelijk uittevoereö: zoodra 
de vorst zijne onderworpen* 
tod bespeurde, wreekte eene 
«ogenblikkelijke ongenade, 
«em op eenen'heerschzuch-
tigen minister, Intusschen 
ai «ijiie keuzen waren bijna 
8e.wlckig, e t t 4 m ogt het 
Ministerie van Weenen ge
durende een 46jarig bestuur 
00* misslagen begaan, moet 
"Jen echter bekennen» dat 
f11* met eene voorzigtige 
tr«agheid alles kon doen, wftt « 
**> wilde. Mm hmithm 8 

verweten van aich verbondew 
te hebben, met de vijanden 
yan JACOBUS I I , en daardoor 
de hoop vernietigd te heb
ben, welke die vorst in ']%n~ 
geland, te gunste van de 
Catholijke Godsdienst had 
doen ontstaan; maar daaf 
JACOBUS innig met Frank* 
rijk, den vijand van Spanje 
en JDuitschland, verbonden 
was, zoo stond het niet in 
de magt.vau LEOPOLD, oni 
andere maatregelen te nemen» 
Daarenboven hitste LODJSWIJK 
XIV. aanhoudend de bewe
gingen • der Hongaren aan-j 
en begunstigde daardoor de 
jïurkeu, tegen welke, dê 
.keizer zich niet kon vleijen 
duurzamen voorspoed te heb^ 
ben, zonder de IVanschen 
elders bezig te houden. LE-
japöi» is drie malen gehuwd 
geweest, eerst met MABGA-
BJEÏHA THEKESIA s dochter van 
PHIIIPPÜS VI, koning van 
Spanje, en die in het kraam
bed overleed; -vervolgens met 
JCIAIJDE JÈiicni van Oos
tenrijk, die de zucht voor 
&e jagt in 1676 in het graf 
voerde; eindelijk met EtE-

ONORA MAGDAMKA T H E R E S Ï A , 

palts-vorstin uit den tak van 
NEUBÜRG, die haren gemaal 
overleefde, en in 1720 over
leed. Zij had een aantal 
stichtelijke werken uit het 
Fransch in het Hoogd. ver* 
taald, onder anderen God-
vruchtige overwegingen voor 
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'alle dagender• maand. Men 
heeft het Zeven dezer door 
hare deugden beroemde vor
stin. De zonen van LEOPOLD , 
welke hij bij deze laatste 
gemalin verwekte, JOZEF I 
en KAREL VI , bekleedden 
achtereenvolgend den keizer
lijken troon. FHANCISCUS 
WAGNER, een Jesuit, heeft 
de geschiedenis van LEOPOLD , 
in het Latijn beschreven, 
Weenen, 1719 — 1734,2 
dl,n in fol. zeer geacht. 

LEOPOID I I , Groot-Hertog 
van Toskanen, en keizer van 
jDuitschland, tweede zoon 
van keizer FRANCISCÜS I , en 
van MARIA THERESIA van Oos
tenrijk, werd te Weenen, 
den 5 Mei 17 47 geboren, 
en volgde in 1765, zijnen 
vader in het Hertogdom Tos
kanen op. Hij bestuurde in 
den beginne dit gewest op 
eene vreedzame, en voorzien 
zelven en voor de volken ge
lukkige wijze; maar daar hij 
het stelsel der valsche filozo-
fen, jansenisten, en economis
ten had aangenomen, vormde 
hij ontwerpen, die "aan de 
menigte mishaagden. Het volk 
sloeg bij verschillende gele
genheden aan het muiten, 
vooral te Pistoja en te Prato. 
Daar de heer Kicci, onder 
wien deze beide bisdommen 
stonden, in 1786, eene kerk
vergadering van priesters had 
gehouden, om de tegenwoor

dige tucht der algeMeene kerk 
aftesehaflen, en zonderlinge 
nieuwigheden intevoeren zoo 
werd hij in 1787 door het 
concilie van Florence ver
oordeeld: maar de Groot -
Hertog verbood-de uitgave 
der akten van het concilie, 
en liet dezelve vervolgens met 
breedvoerige commentaren in 
het licht verschijnen, die de 
uitspraken derzelvè krachte
loos maakten. Nadat keizer 
JOZEF I I , den 20 Febmanj 
1790 overleden was, begaf 
LEOPOLD zich mat Weenen, 
om het bestuur zijner staten op 
zich te nemen: de misnoegde 
heid der-Toskaners barstte 
los; om dezelve tot bedaren 
te brengen, stond men nun 
de uit den weg ruiming hun
ner grieven toe; maar wei-
dra werden zij S e s t f ^ 2 

werden er t o t , ü e ..« , „J„„ 
veroordeeld. Nadat ^ twee
de zoon, FEUDINATÏD , in iw> 
tot Groot-Hertog was mtóe-
roepen, verdreef hij denjns 

eenen wijzen en regtzinnige» 
prelaat vervangen werd,w 

Ltigde d • • £ £ £ £ 
van zijnen vader, en '1C_„ 
ie deinst in ïoshanen.^ 
MU> , den 9 October toU« 
zer gekroond, sloot hetjoj 
gende jaar den vrede met ^ 
lurken, door Belgradc,*> 
bijna al de veroverde stedenx 

rugtegeven.Hijvvildede^ 
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Unrijksche Nederlanden be
vredigen , die ten gevolge der 
invoering van nieuwigheden 
aan het muiten waren gesla
gen ; maar de beide partijen, 
de eerste aangevoerd door TAN 
DER NOOT en VAN ESPEN ,, en 
de tweede door den advokaat 
VORK en den generaal VAN 
DER MERGH , weigerden, om 
zich te onderwerpen* • Der
tig duizend Oostenrijkers vie
len alstoen in de Nederlan
den , die na verloop van een 
jaar bevredigd werden. LEO-
POLD , zegt men, stond op het 
punt, om eenige partij in de 
fcaken van Frankrijk te kie
zen, toen hij den 2 Maart 17 92, 
na een ziekbed van slechts drie 
dagen,- te Weenen overleed. 
De weifelingen, welke hij tot 
dusverre had aan den dag 
gelegd, en waarvan de vrees, 
hem door zijnen minister KAU-
Nm ingeboezemd, van zich 
door Frankrijk van de Ne
derlanden beroofd te zien, 
«e oorzaak was, doet niet 
vooronderstellen dat hij deze 
onderneming met nadruk zou 
Jebben doorgezet. Men is 
daarenboven overtuigd, dat 
M de meeste der uitwerkse-
|en van de Fransche omwen-
ïel*g goedkeurde ; maar hij 
«ad dezelve met het konirik-
J*e gezag willen overeen-
^ g e n ^ e v e n alsof dit ge-
,aS kon bestaan, wanneer 

si~ f s grondslagen en kracht 
X*V. DEEI. . . C 

niet meer bestaanj Hij was in 
1765 in den echt getreden, 
met MARIA LOÜISE , infante 
van Spanje, waarbij hij 16 
prinsen en prinsessen verwek
te. FRANCISCÜS , zijn oudste 
zoon, vplgde hem in zijne 
erfstaten op, onder den naam . 
van'FRANCISCÜS II; maar daar 
deze later den titel van keizer 
van Duitschland tegen dien 
van keizer van Oostenrijk 
heeft verwisseld, werd hij 
FRANCISCÜS I genoemd. De 
heer MALLET-DU-PAN , die, in 
zijne geschiedkundige aantee-
keningert, gewoonlijk zeer ge
matigd-is, en geene overdre
venheid aan den dag légt, 
wanneer zekere vooroordee» 
len , hem, noch in lofspra
ken, noch in lakingen het 
spoor bijster maken, spreekt 
in zijnen Mercure Francais, 
van 24'Maart 1792, aldus 
over LEOPOXD I I : » Deze 
vorst, in de kracht der jaren 
en der ondervinding, aan 
Duitschland ontnomen, be
stuurde het Groot-Hertogdom 
Tos/tanen, alwaar zijne ge
dachtenis , niet zal worden 
uitgewischt, gedurende vijf
entwintig jaren. Ofschoon 
men te midden der ontelbare 
bevelschriften, door welke hij 
dezen kleinen staat bestuur
de , eene overdrevene voor
liefde voor de reglementaire 
regeringsvorm ontdekt, eene 
angstvallige oplettendheid ont-
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waart, óp kleinighédeft, dié 
Verre beneden den Vorst zijn, 
én een e neiging bespeurt te* 
bet invoeren van nieuwighe
den-, van welke 'het nut niet 
altijd erkend is 15 zoó verdien
den echter zijne wetten op dé 
gevangeniszetting der sehuld-
eischers" , zijne aanmoedigin
gen tot de ontginning van woes
te gronden, én verscheiden an
dere handelingen van zijnber 
stqur, voor dezen vórstlofspra-
ken., dié in geestdrift ontaard
den:., vooral in Frankrijk, 
al waar nieuwigheden, van wat 
aard ook,, steeds gereede be
wonderaars vinden.< Men heeft 
hem eene te ver gedrevene 
zuinigheid' de zucht ojfn in 
elke kleinigheid te heerichen, 
eene yefmpéijende waakzaam
heid^ over dé zelfs onvérschilli-, 
ge diden.des burgers, en niet 
zeer gelukkige navolgingen 
van verandererihgen verwe
ten,, welke niet alleen de 
voJks-Vooroordedjen maar zelfs 
de volks-gévóelens beleedigen; 
zoo als bijv. het weldra her
haalde bevelschrift voor de 

vreezen, dat de gewoonte, om 
de zaken van eeneii kleinen 
staat, al te zeef in het geringe 
nategaan., door den keizer in 
het beheer eener groote jfaon 
narchie zou gebragt worden."; 

1
 1EOPOI.D WIÜLKH, Aarts

hertog van Oostmryk, bis-

I scho|) van Passau, Straats* 
burg enz., groot-meester deir 
Duitsche orde, en landvoogd 
'der Nederlaiiden.., zoon van 
keizer IFfftiHitaJttölf, voerde 
gedurende den 30 jarigen oor-
Jog; dien zijn huis, ter hand
having van de Catholijke Gods
dienst mBuitschland; onder
hield , de Oostenrijksche le
gerbenden tegen de Zweden 
én JFranschen aan. Hjj had 
groote voór-en tegenspoeden. 
Hij was een wijs, zacht en 
godvruchtig vorst; het ont
brak hem nóch aan moed, 
noc'h aan militaire talenten, 
maar bij was geen meester 
zijher krijgsverrigtingen, en 
degene van welke hij afhing, 
ondersteunden hem slecht. Jin 
overleed teW'éenen, in 1652. 

LKOPÓID,, hertog van Lot-
haringen, zoon van lUnEl. 
V , en va-ö EaosoEA van 

OostehryK w e r d \In*" 
prück, in Ï679 geboren, 
fieeds in zijne vroegste jeuga 
voerde hij dé wapens, en1 on
derscheidde zich in 1695 m 
den slag van Tëmès»%' . 
Baar de hertog KARE£ * , 
zijn vader, de partij tegen 
frankrijk had gekozen, xoo 
had hij Lotharing over
meesterd gezien en hetzelve 
wasnogindemagtvnnf ?•«»£• 
rijk, bij zijnen dood; m Wv 

voorgevalleb. JLEOPOID ^ d 

door den vrede van Mijswg' 
m 1897 in zijHö staten nei 
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steld, doch op voorwaarden, 
"welke zijn vader nooit had 
•willen aannemen. Het was 
hem niet eens geoorloofd, 
oni zijne hoofdstad met -wal
len te omringen. Hoe smar-
teliji hem ook het verlies 
van een gedeelte der vorste-
g e regten mogt vallen, dacht 
hij echter zijn volk nuttig te 
««nnen zijn, en hield zich. 
enJcel met het geluk van het
zelve; bezig. Hij von.d Lor 
thanngen woest en verlaten, 
en hg bevolkte, en terrijkte 
M weder. Een even zoo, 
groote staatkundige als dap-
}f /njgsman zijnde,. wist 

geheel door den oorlog ver
pest werd. 'Zijn adel,,tot 
«e uiterste ellende gebragK 

• ^ « c h d o o r z g n e ^ W a l e ^ 
Jjeaer m? overvloed verplaafst. 
» j - H de huizen der ar-
' E L E ? e ¥ d e n ^ b o u w e n , 

tojjesohermef der kunstep 

Wil •tooievilk een colv 

ÏÏ * 0 t u i < k winkels en bos-
kZT°ïken>om ^zelve, • 
* * t daglicht te .stellen en 

r^ lgen^ndien ikn ie t wel 
A J ° V ? * " #ij overleed te 
X ^ ^ « l 7 2 9 , z i j n v o o r -

• . C 

beeld aan zijnen zoon IfRAN-
,CI§CÜSI , later keizer, ter navol-
,ging nalatende en öooitiseen 
Tooïbeeld beter nagevolgd ge-
.weest. -,LEOPOI,D was met Etr~ 
ZABETH , dochter van den her
tog van Orleans, gehuwd, 
-die in 1744 overleed, als eene 
wijze 'en deugdzame vrouw 
betreurd / die met haren echt
genoot hét geluk hunner on
derdanen uitmaakte. • 

..'.* LEQPOXD (KAPEI WIIT 
XEM DE) , staats-secret$ris ^an 
Zweden, een der 18 leden 
,van de Zweedsche ak&demie > 
werd den 2 April 1766-, te 
Stokfiolm geboren.. Zijn va
der , toenmaals eenvoudig te-
genJboekhoudér der douanen, 
zou hem niet dan eerie on
volledige opvoeding hebben 
kunnen geven, indien een 
jgeleerde Fransqhman zijnen 
gelukkigen- aanleg niet ont
dekt , en hem zijne taal ge
leerd had. Men plaatste hem 
op de school van Soder-
- Kop ing, en vervolgens aan 
de universiteit van Upsal, 
.en weldra gaf hij eene La-
tijnsche verhandeling in het 
licht, JDe origine idearum 
moralium, 1773 ,•'• en eene 
Ode op de geboorte van 
den kroonprins, QÜSTJJF 
JDO£F,1778. LKOPOÜD, ge
noodzaakt, om zich door, zij
nen arbeid de .middelen te 
verschaffen, orii zjjne studV 

c 2 . . . . .-,.: •' 
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ëa Tooritözetten;» i ragt het 
door zghesuinïgheid zoo ver^ 
dat hij zich ia staat bevond 
t>m zich naar de universiteit 
-van JQpeifswcdd te bege-
-ven.-; -hij -ontving «ldaar den 
iiang van cdocior in de wijs
begeerte , na «ver dit onder-
•werp eene-thesis te'hébben 
-verdedigd/: Be origine jus~ 
te int-roductee -propriétatis^ 
378L -Hij -behandelde ook 
4en ander onderwerp: Cau-
•söe-cur tot veterum scrip-
'ia perierint: hij werd tot 
plaatsvervangend hoogleeraar 
«bij die universiteit benoemd. 
•Er werden bij dezen jongen 
•geleerde eenige pogingen aan-
•gewend, om -hem in Pom~ 
meren te vestigen, en hem 
•aan de bibliotheek van het 
bestuur van Mraaisund te 
verbinden; maar hij kwam 
-in 1784, in Zweden terug 
•en werd opziener der bibli
otheek, ;welke de geleerde 
LÏDEN aan .de universiteit van 
Upsal had-gegeven. Beroem 
van LEOPOLD , drong door 
Aot koning GÜ&TAAF U t , die 
h.em naar Stokholm liet ko
men, •• de schulden betaalde, 
welke hg ' gedurende zijne 
studiën had gemaakt, en hem 
«en appartement in jrijn pa
leis gat. In 178$ was LEO-
roiö lid der Zweedsche aka-
demie, waartoe -de, koning 
de 18 .eerste leden benoem-
de;.hij werd door de stem 
dezer laatste beroepen, die 

.zich 5 ambtgenoolen moes
ten toevoegen, ïn 1787 werd 
hij met de bibliotheek van 
Drontingholm belast, en in 
1788 werd hij geheim-secre-
taris des konings. Tan dien 
oogenblikaf, innig aan het 
lot des torsten verbonden, 
bragt hij de aangenaamste 
«ogenblikken in zijn gezel-
sehap door, en bezong, even 
tkls de oude barden, de hel
dendaden der Zweden. % 
jie Ode op de overwinning 
•van ffoglund, zijn Berijm
de brief over den slag van 
üttis' en over het *fge' 

vecht vm Frieinehham, 
,enz./werden te midden^» 
het veldgewoel vervaardigd, 
soöwel als zijn t reurspel» , 

dat in 1790 «P > | f ^ 
van Stokholm ™^?% 
voerde Na de uitvoexing 
schreef de .konmS h emS 
tiavolgenden brief, **™J 
Aijhemeenenkostbarenmi, 
en ,twee laur ie r takken^ 
•die op het graf van W 
« Ü S geplukt ^ ^ ^ 
schniver van •&?* u „?„ 
•zijnen groet-aan dien « i g g * 
aanbiedende, verzoekU*» 
van hem voor « « J ^ J , 

bezorgen, « ^ f j j f , m 
, -oor .6 ja renophetg c a

d e r 
den orootsten dichter 
eeuw van * * * « * « flj* 
te lauwertakken « w ! * 

,«ins verwelkt., doch zj) 
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Ien eene nieuwe frischheid 
aannemen, wanneer . asij op 
Het hoofd des dichters zul
len zijn geplaatst*" Na den 
dood van GUSTAAF I I I , die 
de vernietiging der Zweed-
sche akademie na- zich sleep
te , verwijderde LEOPOID zich 
Tan de hoofdstad tot aan de 
herstelling der akademie, 
door koning GUSTAAF ADOLF 
IV. Van dat tijdstip af ont
ving hij de vleijendste on
derscheidingen, ridder der 
poolster in 1798, kanselarij-
raad in 1799, lid van de 
akademie der schoone lette
ren , der geschiedenis en der 
oudheden in 1803, lid der 
akademie van wetenschappen 
in 1804, werd hij in 1809' 
tot den adelstand verheven , 
commandeur der poolster in 
1815, en ontving hij in 1818 
den titel van secretaris van 
staat,. "Hij genoot het geluk 
4et .hetwelk hij op helein
de zijner loopbaan verdiende 
te smaken, terwijl zijne echt-
genoote hare verstandelijke 
vermogens verloor , werd hij 
Wind; deze moeijelijke toe
stand hield op met zijn le-
jon, den 3 November 1829. 
De PFerken van LEOPOU>, 
*9n ïn 3 dl» in 8.™ ge-
Jr«kt. Ook heeft hij kost
j e handschriften nagelaten. 

T^ÏOTAUD (VINCENTIUS) > een 

^es»it, in 1595, in het di-
G 

ocees van Embrun geboren, 
•was een bekwaam wiskunïr 
tenaar, en "onderwees gedu
rende 14 jaren te Dóle in 
Franche-Gomté, en. later 
te £yon. t Hij overleed den 
1.3 Junij 1672, na een ge
leerd wérk in het licht te 
hebbén gegeven r waarin hij 
aantoont, dat men vruchte
loos werkt, a"an het betoog 
van de kwadratuur des cir
kels, Hetzelve voert ten ti-» 
tel: Examen • circuit qua-
draturce, Lyon ,1654, 'n 4.*» 
[Men heeft hem ook te dan
ken Geomètrice praticce eh-
mentatDóhy 1631T b 16.B">.-.: 
Ifagnetalogia T Eyon,, 1648 % 
in 4. t0 Cyclorhathia, ibid,., 
1663, in 4.*° Institutione$> 
arithmetioce, Ubri, IV, ib». 
1660, in 4.*o] 

LEOTÏCHÏDES, koning va». 
Sparta, en zoon van. MEr 
NARIS, beklom den troon* 
ter vervanging van DEMARA-
XHDS, door het orakel van. 
Delphos, onwettig verklaard ,, 
versloeg de Perzers, ïn een 
groot zeegevecht bij Mycaley 
in het jaar 479 vóór J . .C». 
ïater door de ephoren van 
eene hoofdmisdaad beschul
digd, vlugtte hij naar Te-
gea, in eenen tempel van 
MINERVA, alwaar hij in het 
jaar 475 vóór J . C. over
leed. ARCHIDAMDS ,.zijnklein* 
zoon, volgde hem op., 

c 3 . . - ' • • . 
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IiEOWITZ (GïPRIANüS), in 
het Xatijn Leovitius, een 
bekwaam EoheemscK sterre
nkundige ïeLeonicia bij ffra-
disch in Bohème geboren ; 
hij had in 1569, eene con-, 
ferentie over de sterrekunde 
me.t.TTCHO-BKAHÉ, diè, en
kel dm hem te zien, eene 
reis ondernam. Hij eindigde 
zijne dagen te Lawingm, 
in 1574, in den ouderdom 
fan 50 jaren. Men heeft van 
hem: .1.° Beschrijving der 
verduisteringen, in fol, •— 
2.° E-pkemeriden, in fol. —-
3.° Voorzeggingen, van 
1564 tot 1607, in 8.r°,' 
1560. — 4.» De indiciis 
nqtivitatum, in 4*to en an
dere Latijnsche wérken. Hij 
hield zich met' de sterre-
wigchelarij op, eir men schrijft 
hem voprzeggingen toe , die 
geenszins door de uitkomst 
geregtvaardigd werden: zoo 
had hij bijv. voor het jaar 
1584 het einde der wereld, 
door eenen nieuwen zond
vloed aangekondigd.' 

' ' -* ^EFAUÏE ( J O A M E S AN-
DREAS) /• een beroemde uur-
Wërkmaker., inl709 leMont-
médi geboren. Het is aan 
hem, dat men de meeste 
uurwerken te danken heeft, 
welke de openbare gebouwen 
van Parijs versieren; onder 
andere, dat , hetwelk men 
°P de Tuileriën ziet, de 
uurwerken van het Palais-

- L I P. 

Èoyal) van den koninklij
ken tuin, • en het vlakke uur
werk dat in 1753, op het 
paleis yan het Zuxembourg' 
geplaatst is, het eerste van 
die soort dat men in de hoofd
stad van Frankrijk gezien 
heeft. Hij bood in hetzelfde 
jaar aan de akademie van 
wetenschappen, een door hem 
uitgevonden staande uurwerk 
niet een enkel rad aan. LA-. 
• LANDE was een der commis
sarissen, belast, om hetzel
ve te onderzoeken, en deze 
omstandigheid bragt tusschen 
Ken eene duurzame vriend
schap tot stand, die tot bei
der voordeel diende. LEFAU-
ÏE heeft eenige schriften over 
zijne kunst in het licht ge
geven , onder anderen: ;1. 
traite etc. (Ferhanddmg 
over het mrwerkmaUm), 

1755, i n * . t 0 — 2 \ % ; 
plément etc. [Bybg*™ f 
Ferhandeling ovet M ^ 
werkmahen), Panjs™?>a 
dezelve bevat de beschnjvi^ 
eener polycametatische sim-
gerklok, dus genoemd» W 
dezelve in verschdlendé/ei 
trekken van een Paleis. „* 
een kasteel den tijd ka» San 
wijzen. IAUNDE heeft deel gehad aan de u i t g a v ^ 

het volgende werk: •— '.. 
Descri/tion etc. ( * * * T 
ving van ver schuift f f . 
kentot deuurvjerkkundeb^ 
hoorende), 1764, m l -
Hij overleed te St. U°ua> 
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den U.April, 17.89. -~ Jo-
AHNES B A F T I S T A LEPAUTE , 
zijn broeder en kunstgerioot, 
onderscheidde zich evenzeer 
in de uurwerkmaakkunde. 
Men noemt van hem het 
schoone uurwerk van, hej; 
stadhuis van Parijs, in 1788 
geplaatst. Hij overleed te Pa
rijs, in 1802. 

.* LÈPAUÏE (NICOWB-REIKE 
ETABIE DE LABRIÈRE) , echt-
genoote van JOANNES ANDRE-
AS LEPAUTB , werd te Pa
rijs den 5 Januarij , 1723 
geboren. Reeds vroegtijdig 
openbaarde zij 'veel smaak 
voor de wetenschappen, aan 
eenen bekwamen kunstenaar 
«itgehuwd, openbaarde .zij 
hem een gedeelte der ge
heimen zijner kunst en was 
hem behulpzaam in zijne 
Verhandeling over hetuur-
werkmakm. In betrekking 
staande met al de geleerden 
jan haren tijd, droeg zij met 
CUIRAUT en LALANDE tot 
den arbeid bij, welken die 
sterrekundigen hadden on
dernomen, om de aantrek
kingskracht te berekenen van 
wpiteren Saturnus ,. op de 
door HAUET aangekondigde 
komeet, ten einde naauw-

£*'? derzelver terugver-
sc«ijning te voorzeggen ; zij 
We*kte mede aan de Con-
ntó*sancedes temps, aan de 
üphèmérides, berekende in 

C c 

1764 voor de geheel? uit
gestrektheid van jEuytxpa, 
de ringvormige verduistering 
der zon, voor deö 1 AjSril 
van; dat jaar voorzegd, en 
gaf eene kaart in het liejkt, 
waarop men .van kwartier** 
uurs tot kwartieruurs , den 
loop', der verduistering ei} 
derzelver afwisselende schijn» 
sels zag... Bij gelegenheid van 
verscheiden verduisteringen, 
welke zij berekend- had, ger 
voelde zij het- voordeel eener 
tafel der parallactisch'e* hoe
ken, en? zij ver vaardigde er. 
eene, die zeer uitgebreid: 
was, welke , in 17 6 & in de 
Connaissanoe- dfis temps,,en 
in een werk getiteld r JE-&-
position etc-, (FerMaring 
van betsierrekundigwerh), 
in het licht verscheen. Men 
heeft nog van haar verschei
den belangrijke verhandelin-t 
gen vóór- de akademie yan. 
fte&iers , waarvan zij lid was. 
Mevrouw liKPiuïE overleed 
te Parijs, den 6 December 
1788. [Deze geleerde vrouw 
was tevens een yoorbeeld 
van huwelijkstrouw: gedu
rende zeven jaren verzorgde 
zij zelve haren man, door 
de ziekte aangetast, die een 
einde aan zijn werkzaam leven 
maakte; zij overleed eenige 
maanden vóór hem. In zijnege-
sohiedmtis der fiterrekmde, , 
1788, heeftLAiAKDE.de lof re- , 
jfevanM.wJLEFAU XEgeplaatst]. 

4 
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XEFAUTBË. LEPATS en an
deren. — Zie de letter P. 

* IipiKHiN (IWAN) , een 
kundige Russische arts, om
trent het midden der 18e 

eeuw geboren, studeerde te 
Petersburg, en liet zich aan 
de universiteit van Straats
burg toi doctor in de genees
kunde bevorderen. Na zijne 
terugkomst in Rusland, werd 
hij in 1771 tot lid der kei
zerlijke akademie in de klas
se der natuurlijke historie 
benoemd. Hij verdiende door 
zijne uitgebreide kundighe
den in dat vak, van aan het 
hoofd van een genootschap 
geleerden te worden geplaatst, 
belast, om het Russische kei
zerrijk te doorkruisen, om 
de natuurlijke voortbrengse
len van hetzelve te beoefe
nen en té beschrijven, en 
er de groote natuurkundige 
-verschijnselen waartenemen. 
die er zich het meest ver
nieuwen. LEPÉKHIN werd in 
1783 tot blijvend secretaris 
benoemd, en ontving van 
GAXHABINA II eenen eere
penning. Hij ontving ook den 
titel van corresponderend lid 
ner natuuronderzoekende 
maatschappij van Berlijn > 
en werd kort voor zijnen 
dood, den 18 April 1802 
voorgevallen, tot staatsraad 
benoemd. Men heeft van 
JUPKKHIN , behalve eenige 
losse stukjes, en verscheiden 

verhandelingen, opgenomen 
in de verzamelingen der aka
demie van wetenschappen van 
St. Petersburg, eenbelang
rijk werk over de natuurlijke 
historie van zijn land, ge
titeld : Dagverhaal der rei' 
%en in verscheiden deelen 
van Rusland, in het Rus
sisch ; dit dagverhaal is door 
HASE in het Hoogduitsch ver
taald, Altenburg, 1774,3 
dl.» in 4.t°, met platen. 

* LEPEÜ (HENDRIK ros), 
een staatsman en geleerde, 
in 1755 in Pruisseti gebo
ren, bekleedde tot in 1790 
den post van afgezant van 
Pruïssen in Zweden;. scr. 
dert dien tijd hield hij zich 

.veel met kunsten en weten
schappen bezig; de akade
mie van Berlijn heeft hem 
eene schoone verzameling van 
gedenkpenningen en teeke-. 
ningen te danken, d» «3 
met de grootste zorg gedu
rende zijn geheele leven br 
een verzameld had, en i 
hij aan dezelve heeft geschon
ken voor zijnen dood, den 
20 Januarij 1826 te Berhj' 
voorgevallen. LEPEt,/eelE 

in 1806 te ffresdenf *e 

licht gegeven, de ffvl» 

heeft men hem te danken, 
de Catalogus der ?Mf> 
volgens RJFffJëL **b% 
voerd, die hij g ^ e r £ " 
onder den naam van Ta»». 



L E P . 441 

nus èiibceus, en eene Cata
logus van de oorspronkelijke 
werken der groote meesters. 
In handschrift heeft hij een 
werk over de Penningkunde 
nagelaten. 

hincjé (BERNARDÜS) , een 
graveur, te Parijs,in 1698 
geboren, en in dezelfde stad 
den 17 Januarij 1755 over
leden, -vvas de graveerstift 
volkomen meester. Zijne gra
vures zijn schoon, zorgvuldig 
en op eene schrandere wijze 
«"gewerkt. Men heeft van 
hem eene Beredeneerde Ca
talogus van de schilderijen 
des konings, 2 dl .», in 4.*°, 
een belangrijk en leerzaam 
werk voor schilders en lief
hebbers— [Zijn zoon, hoog-

Iee?ii r v a n ^ schilder- en 
beeldhouwkunst te Parijs, 
«eeft verscheiden schilder
stukken vervaardigd, die 
steeds met lof zullen genoemd 
borden. De belangrij leste zijn; 
Met tol™is, de hal, de rust 
eens grijsaards, de wild-
strooper. Kijk in zijne za-
^ensteUbgen, schitterde hij 
voornamelijk door het uit
werksel, en schetste in al 
*Bne s tu tk e n getrouwelijk de 
"**»». Hij overleed den 17 
öePtember 1784.] 

man 
MAR, 

^ H D Ü S (M. .EMILIÜS), drie-
J met OCTAVIAKÜS en 
Ws AKÏONIUS, werd in 

C 

het jaar 705 , jna de bonwing 
van Rome, of in 49 YÓór; 
J . C. prsetor. Hij was uit 
eene der oudste eq beroemd
ste familiën van Rome, en 
geraakte tot de eerste posten 
der republiek. Hij werd Hoo-
ge-priester, meester der rui
terij (magister equitum), en 
werd tweemalen tot het con
sulaat bevorderd, namelijk in 
de jaren 42 en 46 vóór J . G. 
Hij droeg b i j , om JÜMTJS 
G&SAR tot dictator te doen 
benoemen > en deze liet hem » 
bij zijn vertrek naar Spanje, 
het bevelhebberschap in Ro
me over. Gedurende de on
lusten des burgerkrijgs, door 
de erfgenamen en vrienden 
van JÜLIÜS CAESAR veroor
zaakt, stelde LEPIDÜS zich 
aan het hoofd' eens legers, 
en onderscheidde zich door 
zijnen moed. MARCUS ANXO-
NIÜS en AUGUSTUS vereenig-
den zich met hem. Zij ver
deelden de geheele wereld 
onder zich. Aan LEPIDÜS 
viel Afrika ten deel. Het 
was alstoen, dat het nood
lottige verbond werd geslo
ten , onder den naam van 
driemanschap bekend. L E 
PIDÜS deed al zijne vijanden 
sneven, en gaf zijnen eigen 
broeder aan de woede der 
dwingelanden over, met wel
ke hij zich verbonden had. 
Hij had later deel aan, de 
overwinning, welke AUGUS-

c 5 
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tüs op den jongen PöMPEJüs 
in Sicilië behaalde. Wijl 
hij tot dezen • togt uit het 
diepste van jffrika was ge-
tomen -i wilde hij er alleen 
de gèheéle vrucht van pluk
t en , en maakte zich gereed 
om zijne aanspraat, door de 
wapens te verdedigen. ATT-

. GUSTUS verachtte hem, wijl 
hij wist, dat'hij door zijne 
troepen veracht werd. Zelfs 
verwaardigde -. hij zich niet 
den degen tegen hem te trek
ken. Hij begaf zich naar 
zijne legerplaats, nam zijn 

- leger weg, beroofde hem van 
al zijne posten, met uitzon
dering van dien van höoge-
priester, en verbande hem 
in het jaar 36 vóór J . C. 
naar Circeïes, een Italiaansch 
stadje. De inborst van LE-
PIDÜS ton zich ligtelijt naar 
de ballingschap voegen. Meer 
overhellende naar rast, dan 
ijverzuchtig naar magt en 
aanzien zijnde, bezat.hij nooit 
die onvermoeide werkzaam
heid,-die alleen tot grooten 
voorspoed geleiden, en den-
zelven handhaven kan. Niet 
dan met eene soort van on
verschilligheid maakte hij ge

bruik van de omstandighe
den , die tot de uitbreiding 
zijner grootheid het gunstig
ste waren, en, om ons van. 
de uitdrukkingen vanPATER-
Cüius te bedienen, hij ver
diende de liefkozingen niet, 
waarmede de fortuin hem 
gedurende langen tijd over
laadde. 

*LEPITRE (JACOBUS FEAÏT-
CISCÜS), in 1764 geboren, 
Was eerst hoogleeraar in de 
Metorica, en daarna kost
schoolhouder t e / W » "3 
was in 1792 lid van den ge
meenteraad dier stad, en werd 

met de zorg belast, om de 
koninklijke familie m de ge
vangenis des Tempels te te-
waken (*). Zijne mameren 
zeer- verschillend van ver
scheiden zijner a m b K S 
ten, wonnen hem l i g * 
het vertrouwen des konmgs. 
Door eenen anderen com
missaris, T o i i u i f . g e n » ' 
ondersteund, e n . i » « * « ; houding met den ndder DE 

JAKJATSS, verschafte, J jWJ 
dien vorst, de dagbladen^ 

ve7s toLnSd7h i J^d2 e I f s 

(*) LKPITRE, eens met een zijner ambtgenooten, bij k"DE^!' o m 
«e wacht hebbende, vraagde aan den koning de vcr£U""„tellag* 
eenen VIRQIMUS te mogen nemen, die op zijnen schoorsteenmai 
» Verstaat gij dan Latijn? vraagde Hem de Vorst. — J» a1**' 

•Non ego, cum Danaïs Trojanam exsciudeve genten 

Een blik de" koningshaf hem te kennen, dat hij hem begrepenh» • 
Aanmerking van PmKNfi^ 
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het ontwerp gevormd, om 
de koninklijke faniilie te doen 
ontsnappen, en alles Was tot 
de uitvoering gereed, toen 
een opstand, die in Parijs, 
op denzelfden dag werd ver
wekt, waarop de ontsnap
ping moest plaats" hebben,-
alle maatregelen verijdelde, 
en zelfs, het ontwerp aan den 
dag bragt. TouUN eindigde 
zijn leven op hét 'schavot; 
LEPITIIÈ, naar Sainte Pela-
gie gezonden," eö voor de 
revolutionttaire regtbank ge-, 
voerd, ontsnapte enkel door 
een onverhoopt geluk aan 
den dood. In 1814 werd hij 
aan de hertogin van ANGOÜ-
WMK voorgesteld, en tot 
hoogleeraar der rhetorica, 
blJ het koninklijk 'collegie 
yan Rouanm benoemd. Hij 
is m de maand Januarij 1822 
te PersuUles overleden. Er 
Bestaat van hem : 1.<>: His-
toire etc. {Geschiedenis der 
<*odeh, half-Goden en hel
den, te Rome en in Grieken
land aangebeden), nieuwe 
'Mgave 1814, in 12.m°', en 
J819 in l2.mo •_ Cinq etc. 
Vp-romances, in 1793en 
1 ' 9 5 , voor de doorluchtige 
gevangenen des Tempels aa-
nengesteld); muzijk van me-

, Parijs, 1814. 

'° —•• Quelqtws etc. (JEeni-
Se herinneringen, of ge-

r°uvje aanteekeningen over 
mJ»e dienst in den Tempel) 
enz> 1814, en 1817 , in8 . " 

LEPOIS. ^ Zie.-Pöte." "•' ' 

* LEPRINCÉ (JÓANNES) ,een 
schilder, 1733 t&< Mete ge
boren. - Hij was de broeder 
van mevrouw LEPRHÏCE DE " 
BEAXJMONÏ (Zie: BEAÜMONX), 
Hij kwam-nog jong zijnde , 
te Parijs, en maakte zich 
bekend door zijne begaafd
heid op de viool. Hij was 
de kweéling YJMI BOÜCHER en 
begon met zeer wel uitge
voerde landschappen te gra
veren. Hij legde zich ver
volgens op de schilderkunde 
toe, en vervaardigde verschel-• 
den stukken in den smaak 
van • TENIERS en 'WÓUWER-
MANS, die nog al op prijs 
worden gesteld. Hij was ge
huwd , doch verliet zijne 
vrouw weldra, om zich naar 
St. Petersburg te begeven, 
alwaar hij de- plafonds van 
het keizerlijk paleis beschil
derde. Na- den trëurigen 
dood vatt PETER I I I , kwam 
LEPRINCE in Frankrijk te
rug, en werd bij de akade-
mie aangenomen. Deze kun
stenaar was vooral beroemd 
door met Oost-Indische inkt 
gewaschte teekeningen. Hij 
overleed in 1781, te Denis 
du-Port, bij Lagny, zijne 
begaafdheid op de viool red
de hem eens uit eene vrij 
netelige zaak. Zich ter zee 
naar Holland begevende, om 
van daar naar St. Petersburg 
overtcsteken, werd zijn schip 
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door Engelsche zeeschuimers 
gekaapt, die ook den buit 
hunner gevangenen onderling 
verdeelden; LEPKIITCE, zon
der zich te ontroeren, nam 
zijne viool, en begon met 
de grootste bedaardheid te 
spelen; de. kapers, door de 
welluidende klanken van zijn 
instrument bekoord, staakten 
hunne plundering, en gaven 
fyem, zegt men, alles terug, 
wat zij hem ontnomen had
den. 

LEQÜESNE en anderen, .— 
Zie de letter Q. 

LERAC. — Zie CAKJBX, 

LERAMBERT (LODEWIJK) , 
een schilder en beelhouwer, 
in 1614 te Parijs geboren, 
in 1663 bij de akademie van 
schilder en beeldhouwkunde 
als lid aangenomen, en in 
1670 overleden , heeft zich 
door zijne werken eenen 
grooten naam verworven. 
[Hij had de schilderkunde 
geleerd in de school van 
VOUEX en de beeldhouwkun-
de onder SARRAZIN. Hij 
volgde zijnen vader op in 
den post van opziener der 
oudheden en marmertafels 
des konings, die hem in 1663 
ontnomen werd]. Diegene 
zijner werken, welke men 
in het park van Fersailles 
ziet, zijn e e n e groep van eene u 
bacohante met een kind, \ 

dat op duimkleppers speelt, 
twee Saters ofBo'sckgoden, 
eene Danseres, kinderenen 
Sphinxen. ' 

LERI (JOANNES DE), een 
protestantsch predikant, te 
Mar geile, een dorp in Bmu>'~ 
gondië, geboren, stak in 
1556, met twee predikan
ten , en eenige andere pro
testanten , door KiREL Dff-
RAND D E VïiAEGAGïMHf, ridder 
van Malta, en onder-admi
raal van Brefagne, naar 
Bra%ilie' gezonden, om er 
onder de bescherming van 
den admiraal DE COMGNY, 
eene volkplanting van huge-
nooten te stichten, naar de 
nieuwe wereld over. Daar 
dit doel mislukte, kwamlE; 
RI in Frankrijk terug. Hg 
ondervond op zijne terug
reis alle gevaren der schip
breuk, en alle gruwelen des 
hongersnoods, en zag zich met 
zijne ongeluksgezellen genood
zaakt om ratten, muizen en 
zelfs het leder der koffers te 
eten. Men heeft van hem een 
Ferhaal van die reis, 157» 
in 8.vo en verscheiden malen 
herdrukt. Hetzelve wordt 
door DE THOÜ geprezen, .LE
RI bevond zich in Sanoerre, 
toen die stad door het w-
tholijke leger in 1573 werd 
ingesloten, in het volgen
de iaar gaf hij in »• 
een belangrijk Dagverhm^ 
van dat beleg, en van den 
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meeden hongersnood, welken 
de belegerden er in onder
gingen, in het licht. Hij, 
overleed te fierne in 1611, 

IERIDAITT (PETRUS), advo-
kaat bij het parlement van 
Parijs, in Bretagne gebo
ren was een dier regtsgeleer-
den der achttiende eeuw, 
welke door hunne geschrif
ten het meeste bijdroegen ,. 
om de begrippen des regts 
te yerralschen, en vooral om 
«e oude grondbeginselen om
ver te werpen, die den 
grondslag der burgerlijke en 
godsdienstige maatschappij 
uitmaken zooalsbvb: 1 * Ex
amen etc, {Onderzoek van 
twee geioigtigegeschilpun
ten* betrekkelijk het huwe-
W v . l ? 6 S , in 4.*o, het
welk sleChts eene kleine let
terdieverij is a a n L A T O O T ge. 
pleegd, even geiij]c deze 
ft Geruchten DE DOMMIS 
ftad uitgeplunderd: want de
ze» pnregtrinnige leeraars be
zitten zelfs de verdienste der 
oorspronkelijkheid niet. JA-
5Bws CIEMENI, kanonikvan 
W , heeft dit onderzoek, 
j» zijne Verhandeling over 
«e magt der kerk, ten op-
zWe van het huwelijk der 
\(^lijken,Lmkn68,m 
A. Meesterlijk wederlegd. 
£3> livmr)- — 2-o Con-
lei

aiion efc (Gevoelen over 
f ' huwelijk van èenen 

JooQt 1758, in 4.to 3.o 

Code etc (Huwelijks wet" 
boek), in 4. to met verscheid 
den dwalingen besmet. Hij 
heeft ook nog over andere on-» 
derwerpen geschreven, zoo 
als V Antifinancier ± 1764, in 
12.m0 Institutiones philoso-

jphicoe, 1761, 3 dl.» in 
12.»o. Hij overleed den 28 
November 1768. 

LERME (FRANCISCÜS DE 
ROXAS DE SANDOYAI. , Hertog 
van), eerste staatsdienaar van 
PHIMPPUS I I I , koning vari 
Spanje, :was dé lieveling 
zijner gunstelingen, Hij. be
zat eene meer zorgeloozé dan 
Vredelievende inborst. [Hij 
had de hoedanigheden van 
eenen goeden partikuüerj 
maar geenszins de begaafd-
heden eens ministers. Hy 
onderhandelde met Enge
land, sloot eehen stilstand 
van wapens met de Veree-
nigdêFrwïncïèn, bevredig
de Aragon, en trachtte den 
akkerbouw aantemoedigen; 
maar hij bragt de grootste 
wanorde in de geldmidde
len]. Het schijnt, dat een 
vredelievend bestuur, en dat 
geene hatelijke belastingen 
invoerde, hem bij het volk 
had moeten bemind maken; 
maar de meester was zwak, 
aan zijne gunstelingen over
gegeven,, en de minister even
zeer onbekwaam, liet zich 
door onbeschaamde en .heb
zuchtige onderbedienden J»e-
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heersenen, hetwelk LERME 
tot het voorwerp van afschuw 
en verachting- maakte. Be 
middelen', om hem in een 
hatelijk daglicht te plaatsen t 
ontbraken, [men nam dus 
toevlugt tot laster. Hij werd 
beschuldigd van de koningin 
MARGAKETHA door RODBIGO 
CALDERON, fijnen gunsteling 
en vertrouweling, te hebben 
doen vergeven,, Hoezeer zulk 
eene daad ook met zijne in
borst streed, kon echter de , 
koning het tegen den haat 
der hovelingen niet volhouT 
den. DE. LERME verviel in 
1618 in ongenade. Na den 
dood zijner echtgenoote was 
hij in den geestelijken staat 
getreden, en PAULÜS "V had 

. hem met het purper vereerd. 
De kardinaal" de LERME over
leed vier jaren , na in 1625 > 
door Panippüs IV van het 
grootste gedeelte zijner goe
deren beroofd te zijn. De. 
hertog van UZEDA, zijn zoon 
had zich als zijn wreedste 
vijand getoond, en was hem 
in het ministeiie opgevolgd; 
maar zijne gunst had opge
houden drie jaren voor den 
dood van PmiPPtrs III , in 
1621 voorgevallen. [Het ka
rakter van dezen staatsdie
naar vindt men afgeschilderd 
in den Glt-BiAS, door LE-
SAGE. livr. 8* en 9], 

LKRNCXIÜS of LERJTOÜX (JO-
ANNES), «ea dichter, »te 

Brugge in 1745 geboren, 
wilde, na zijne studiën vpl-
bragt te hebben, de voornaam
ste universiteiten van Frank-
rijk, Italië en Duitsch-
land kennen; hij ondernam 
deze reizen met JUSTÜS IIP-
SIÜS. In zijn vaderland te
ruggekeerd, liet hij, ondanks 
den last van. eenige posten, 
waarmede hij aldaar vereerd 
werd , de Muzen niet varen, 
maar maakte zijne uitspan
ning van dezelve: hij over
leed den 29 Septb. 1519. 
Men heeft zijne gedichten 
onder den navolgenden titel 
gezamenlijk uitgegeven. /« -
m Lerrwtii, JBasia, Oeelht 
et alm poemata, Leijden > 
ELZEVIR, 1612. Dezelve 
.verzekeren hem eenen rang 
onder de goede Jatijnscne 
dichters, 

XEROUX, LEROY enz, — 

Zie de letter R. 

LERUiM. — Zie **"" 
VELS* 

LESAGE. — Zie SAGE» 

LESBONAX, een redenaar 
en wijsgeer van Mi¥[n? in 

de eerste' eeuw der M*nste-
lijke jaartelling, onderwees 
in die stad, met veel roem 
de wijsbegeerte. Hij ^ a s d e 

leerling van TIMOCKATÜS ge
weest; doch hü verbeterde 
al wat hem te ffiftrengW ö» 
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zeden en in de lessen van 
zijnen meester toescheen, 
ilij stond bij zijne landge-
nooten, zoo zeer in aanzien, 
dat deze ter zijner eereenen 
gedenkpenning lieten slaan. 
Dezelve 'Was tot op onze da
gen aan dé nasporingen der 
oudheidkundigen ontsnapt. 
Nadat CAitr/lid dei- akade-
*>ue van Matseille, denzel-
jen ontdekt' had, maakte hij 
heftj beiend, in eene be
langrijke verhandeling, te 
f«nj's, in 1744, in 12>*> 
111 het licht gegeven. LES-
fiojTAx had verscheiden wer-

. Ken geschreven maar dezel
ve zijn niet tot ons gekomen. 
Jlen schrijft hem echter toe; 

• : lwee' Redevoeringen, 
weJkë in de Verzameling 
ar 0M6?e Beienaars van' 
MM voorkomen, renette, 
•!?.18»3 d l > j a f o L e n ^ ' 
y , 1575 -,«2.6 j f c ^ 

lls gramtnalicis, voor dé 
eerste maal achter de ver
j o n g ' v a n AMMONÏÜS in 
«et l,cht gegeven. — 3.n He 

J***a, door VALKEMÏR, 

f & i , 1 ^ , 2 «11.« In 

'̂as e i J A M O i r ' ' z i J n Z O T ' 3 een der grootste rede-
Daa" van Mitylene; 

Issc. &XLV& (JACOBÜS), een 

Hollandsche dichter en boek
drukker, t e Geneve geboren", 
maakte gelukkige verzen, én 
leverde zeer fraaije en naauw-
keurige uitgaven. Keizer LK* 
OPOID vereerde hem in 1663 
met de dichterlijke kroon* 
Hij overleed in 1677," inden 
ouderdom van 67 jaren. 

LÉSCAIIXE (CATHARHTA) ,-
bijgenaamd dé Hollandsche 
Sapp/io eri de tiende Zang
godin, was de dochter vin* 
den voorgaande. In 164& 
te Amsterdam geboren, was 
zij echter van Gerieefschen 
oorsprong, zij . overtrof haren 
vader in hare gedichten. De 
boekdrukker D. BANK, haar 
zwager, leverde eene gezamen
lijke uitgave harer Gedichten, 
in 3 dl.» in 4.*", 1731. 
Men vindt in deze verzame
ling 7 treurspelen, die men 
niet al te gestreng moet be-
óordeelen. De regels wor
den, er dikwijls in geschon
den, maar men bespeurt in 
dezelve vonken van genie. 
2ij overleed den 8 Jnnij 1711. 

' LESCARBOÏ (MARCÜS) , • a d -
vokaat bij het parlement van 
Parijs, te Vervinsgeboren, 
begaf zich naar Nieuw-
Frankrijk of Canada, en 
hield zich aldaar eenigen tijd 

van Kr* AI>* nB Fer.t.ER bedriegt zich niet dit werk aan Lwmmx 
5 £ ' ^ e " « t oe t eS iven , hé* is van eenen anderen taalkundig 
C - J " «"«leelfd-en naim, die Jater dan deze, in JtanttanUnoptl 

PERENNÈS. 

V 



1 'llllll **** «^^WTTWlfM» 

448 L E S . 

i i 

i i ' 

' i n i ! f U 

'i i ,1 

op. Bij zijne terugkomst, 
gaf hij eene Geschiedenis 
van dit uitgestrekte gedeelte 
yan Jmerika in het licht, 
1609, in 8.v°, tweede ver
meerderde uitgave, 1611, 
met nieuwe bijlagen, 1618. 
in 8.yo Deze geschiedenis 
was vrij goed yoor zijnen tijd; 
die van pater CHARLEVOIX 
heeft dezelve geheel doen 
vergeten, LESCARAOT was een 
vriend, van reizen; hij volg
de den Franschen gezant in 
Zwitserland^ en hij gaf in 
het licht Tableau etc (Tafe
reel der dertien kantons), 
1618, in 4 . t o , in zeer plat
te en vervelende verzen. 

, LESCHASSIER (JACOBUS), een 
advokaat, en substituut, van 
den procureur-generaal bij 
het parlement van Parijs, 
zijne geboorteplaats, in 1550, 
Qverleed in 1625: hij stond 
in naauwe vriendschapsbe
trekkingen met PIBRAC , Pi-
ÏHOÜ , LOISÉL , en andere 
geleerde mannen zijner eeuw. 
Gedurende den oorlog der 
ligue, Verliet hij Parijs, om 
HENDRIK III en HENDRIK IV 
te volgen. De volledigste uit
gave zijner werken is die van 
Parijs ,1652 in 4. to. Zijne 
kleine Verhandeling over de 
oude en canonieke vrijheid 
der GalliJmansche kerk is 
meer door de; protestanten 
dan door de Catholijke toe
gejuicht. Zijne Consultatïón 

etc, (Raadpleging ,eens Pa-
rijaenaars), ten voordeele 
der republiek van Fenetië 
tijdens derzelver geschillen 
met den Paus PAUIÜS V, 
1606, in 4. t0 verschafte hem 
éene gouden keten. [LES
CHASSIER had zulk eènen groo-
ten roem verworven, dat hij 
s"teeds'over de burgerlijke en 
kerkelijke onderwerpen ge
raadpleegd werd. Hij heeft 
over het natuurregt, over 
de Salische wet enz. ge
schreven], 

LESCOT (PETHüSDB),Heer 
van Clugny en Clermont, 
raadsheer bij het parlement 
ën kanonik van Parijs, m 
die stad, in 1510, geboren» 
maakte zich zeer beroemd in. 
de bouwkunde, welke taj 
onder de regeringen van 
FRANCISCUS I en HENDRIK 
II beoefende. Hét is aan 
hem, dat men het bouwkun
dige gedeelte der fontein d» 
Saints-Innocens, om derzel
ver schoone gedaante, sier
lijke • eenvoudigheid, doel
matige en kiesche sieraden, 
en dezelver vlak verheven 
beeldwerk, van Govmx, 
door kenners zoo zeeir Be
wonderd, te danken heüt. 
Beide hebben ook gezamen
lijk aan het louvre^em-
De voorgevel des uurwerk» 
het eenige deel van zff 
arbeid, dat nog besta ' 
wordt als een meeste»»* 
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beschouwd. Hij overleed te 
Puiijs, in 1571. v 

LESCCN. — Zie Foix (THO
MAS DE, in het tweede ge-
deeltevanFoix—ÖDEXDE—). 

* LESCDRE (LODEWIJK MA-
RU, markgraaf DE), veldheer 
der Vendeesche legerbenden, 
den 13 October 1768, uit 
eene aanzienlijke, en uit het 
rr~aldetizerland . oorspronke
lijke . familie van Poitou ge-
toren, werd in de militaire 
school opgevoed, en verliet 
J^elve in, den ouderdomjan 
l b jaren. Tot bevelhebber 
eener compagnie ruiterij van 
* " wgunent Royal-Piè-
™°nt benoemd, bleef hij bij 
«a corps tot in 1701/ op-
*elk^tijdstip hij, naar het 
I £ l l d d e r «itgewekene 
™ d e n > zich buiten de 

! £ , Was hiJ dezelve over-

,Va, T j T a a r v a n % Setui8"e 

^ '» deed hem besluiten, om 
/ " l e u w «ittewijken, toen 
hoof??^ X V I >em in de 

oeukkige v o r s t j d o o r d e 

Cl gevarën bedreigd, 
di„ Setrouwe dienaars noo-
Juf' en» dat te betreuren is, 
timAi8 e r 8 e e n S r o o t a a n t a l 

AiV» DEEI,. J) d 

van den 10 Augustus was het 
te vergeefs dat LESCURE , door 
LAROCHEJAQUELEIif (zie dat 
artikel) en door eehige zijner 
vrienderi ondersteund, bewij
zen van de heldhaftigste, 
trouw gaven. De beste der ko
ningen was genoodzaakt, om 
midden onder zijne vijanden 
eene schuilplaats te zoeken, 
die hem in eene gevangenis, 
en van daar naar het schavot 
geleidden. De markgraaf nam 
alstöen de wijk naar zijn kas-. 
teel van Clisson, bij Bres-
suire. Toen kort daarna, 
het revolutiohnair bestuur, 
eene ligting van 300,000 
manschappen had bevolen,• 
sloegen de boeren van Poi
tou aan het muiten, en de 
opstand barstte uit te Saint-
Jflorenl. Dezelve had voor 
den oogenblik geene ernstige 
gevolgen; maar de algemeene 
misnoegdheid bleef aan het 
gisten, verspreidde zich, en 
eindigde, met de boeren te 
bewegen, zich hunneheeren 
tot aanvoerders te kiezen, 
ten einde de republikeinen 
te bestrijden. LAKOCHEJA-
o.üEi.Effi bevond zich bij zij
nen neef LESCURE, wiens 
grondbezittingen bijna aan 
de zijne grensden, toen de 
boeren hem als hun hoofd 
en hunnen aanvoerder kwa
men uitroepen. Hij bedacht 
zich niet over de partij, 
welke hij te kiezen had, en 
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LESCÜRE moedigde ei* hem 
toe aan, LAROCHEJAQüEUEIir , 
begaf zich' naar Chdtillon; 
maar de boeren der omstre
ken van Clisson, onderwier
pen zich aan de republikei
nen , en weldra werd het land 
door troepen overstroomd. 
De markgraaf DE LESCTRE en 
zijn gezin, werden in het 
kasteel van Bressuire gevan
gen gehouden; na verloop 
van eenige dagen kwam* een 
Vendeesch leger hem bevrij
den. Hetzelve ging dat van 
LAEORCHEJAQüEiEDr vooruit, 
die te Chatillon had geze
gevierd. Tot een der voor
naamste hoofden van het ko-
ningsgezinde leger uitgeroe
pen., gaf LESCÜRE bewijzen 
van denheldhaftigsten moed. 
De republikeinen hielden een 
punt voor Thouars bezet; 
LESCÜRE snelt het eerste der
waarts, de zijne volgen hem, 
en zij jagen de republikeinen 
op de vlugt. Koet daarna 
treedt hij, ter bevrijding der 
Vendeesche krijgsgevangenen, 
alleen binnen Fontenay,• zijn 
voorbeeld moedigde zijne sol
daten aan, en zijne spits-
broeders werden gered. Te 
Saumnr werd hij vrij ernstig 
gewond: in het gevecht van 
Torfou? legde hij eene held
haftige dapperheid aan den 
dag en sloeg den vijand; dit 
was de laatste voorspoed der 
Yendeëfs aan den linker oe

ver der Loire. Intusschen I JAOÜELEIN, tot opper 

gelukte liet hun, om gedu
rende tien a twaalf dagen, 
de troepen van KXEBEU terug 
te drijven. Toen in het laatste 
gevecht tegen dien veldheer, 
LESCÜRE zag, ,dat de vijand 
hun de overwinning zou be
twisten , zette hij voet aan 
land , en riep den ontmoe
digden boeren toe: » Zijn 
er vier honderd manschap
pen dapper genoeg om met mij 
te komen sneven....? — J* 
mijn heer de markgraaf,.. 
antwoordden de hoeren uit 
de parochie van Eoluiubmg-
,«e£ Hij stelde zich aan hun 
hoofd, en hield gedurende 
twee uren vol, terwijl het 
overige gedeelte des egersin 
goedeVde aftrok. Bijzon-
gelukkige gevecht van Tre»r 
L y e , U d h i j , D a a l s e e n 

leeuw te hebben gevochten, 
door eenen kogel • p t t j » . 
die he*n vari het paad 
wierp. Door eenen zijnw 
bedienden opgeholpen, *« 
hij verpligt, ™°P,°T draagbaïr het Vendeesche 1 

ger te volgen, d a t ^ d e £ 
derlaag van CMW* * 
genoodzaakt zag, om d e I £ ^ over te trekken. Of het 

punt om in het graf J j « 
len, was LESCÜRB dooi JU 
nen raad en zijn y o ; ^ , 

.ijne dappere ' 5 * f o p 
behulpzaam, hij « , ƒ 
eene- vermogende wijzei»J; 

om zijnen W . J J g S -
JAOUELEIN, tot Oppe'" 
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hebber des legers te doen 
benoemen. Nadat de over-
togt der Loire, niet zonder 
groote hinderpalen-, ten uit
voer was gebragt, was LES-
cvm genoodzaakt den over
ijlden marsch, der Yendee-
•sche troepen te volgen. De 
elkander opvolgende tegen
spoeden, het gebrek'aan rust, 
en soms van hulp, verer
gerden zijne reeds zeer ern
stige wond, en gedurende 
eenen optogt des legers, tus-
schen Érnée en Fougères, 
•gaf dit dappere legerhoofd op 
den 3 November 1793 den 
geest. Zijn» dood, evenzeer 
eenen getrouwen koningsge-
•zmde, als eenen waren Chris
ten waardig, werd door de 
tranen van het geheele leger 
vergezeld. Zijne troostelooze 
eehtgenoote, mejufvrouw DE 
DONKISSAN i stond hem in zij
ne laatste oogenblikkeii bij. 
#), oeeft; Methofiënm het 
licht •gegeven, over haren 
«apperettéadëugdzameneeht-
genoot, een' der heldhaftig
ste verdedigers van de zaak 
«er BOURBONS. LESCURE was 
«!ven zoo menschlievend als 
Japper} en, op den oogen-
w*» waarop dé beide le
gers zich het verschrikkelij-
Ke regt der weêrwraak ver-
^ o f d e n , waarop elkeveld-
*eer» even als eenvoudig sol-; 
^ > man tegen maai vocht, 
e a «at trij zelfs,-LESCVUK , 

I) 

bewijzen van de uitstekend-
ste dapperheid aan den dag 
legde, liet hij echter nooit 
eéhen gevangene omkomen 
of mishandelen, en doodde 
hij nooit een enkel man. De 
volgende trek zal meer dan 
.alle lofspraken de edelmoe
digheid zijner inborst afschil
deren. Een republikein wil
de eens met de loop op de 
borst op hem schieten: koel-
bloediglijk keert hij het ge
weer af, en zegt tot de zij
nen : » Brengt dien ellende* 
liag weg...," Maar qogen-
hlikkelijk werd dezelve bui
ten zijn-weten vermoord ;hij 
snelt toe, om zulks te be
letten, het was te laat. De
ze van natuur zoo zachte en 
vredelievende man, dit zien
de , vloekt en geeft zich'adn 
den hevigsten toorn; Pover: 
nooit had men hem aldus 
verbitterd gezien» Het was 
de eerstemaal, zeide hij, dat 
hij zich vloekwoorden ver
oorloofd had, en hij scheen 
er over beschaamd eu be-
rouwhebbend. Al de aan
voerders van het Vendeesctóe 
legér hebben hunne namen 
doar hunne getrouwheid, en 
hunne heldendaden onsterfe-
lijk gemaakt, Difr van Line-, 
CHEJAQÜELEJN , Vin GBüRïj-
ïE enz., zullen wclligt »ag 
schitterender schijnen. > dan 
die van LE&CÜRB , maar geen 
heeft zich een zttiverder, en 

d 2 . . • - . '< 
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meer een Christenheid waar» | 
diger roem verworven. LES- II 
CÜRE had zeer goede rnili* 
taire studiën gemaakt, hij 
was ontegensprekelijk de kun-
digste officier van het Yen-
deesche leger. Hij bezat eene 
ingeborene godsvrucht en zeer 
gestrenge zeden, 

LESDIGUIÈRES (FRAKCKCÜS 
DE BOSNE , hertog van), een 
der voornaamste veldheeren 
van ÏÏENDRRIK. IV , in 1543 , 
te Saint-JBonnet dé Champ-
saur, in Opper-fimipMnè , 
uit eene oude familie gebo
ren, voerde reeds vroegtij
dig en met de meeste dap
perheid de wapens. In 1562 
eenvoudige boogschutter zijn
de , deden zijne groote hoe
danigheden voor den oorlog, 
•hem, na den dood van MONX-
BRÜN , in 1575 tot hoofd der 
Calvinisten verkiezen. Hij 
deed hunne partij in Dau-
phinè zegevieren, en vero
verde verscheiden steden. 
HENDRIK IY, die een groot 
•belang in hem stelde, toen 
Jbij nog slechts koning van 
JSfavarre was, schonk hem 
zijn geheele vertrouwen toen 
hij den> troon van Frankrijk 
beklommen was. Hij benoem— 

* de; hem tot luitenant-generaal 
zijner legerbenden -van Pié-
ntont, van Savooijë en van j' 
Dauphinè, LEsnrctJjÈKES be-; 
haalde groote .voordeden op 
den hertog van Savooijë, d it-n 

hij versloeg in de gevechten 
van Esparvon, in 1591, van 
Firgot in 1592, van Gre-
silane in 1597. [Men ver
haalt eene gebeurtenis, die 
der schranderheid van dezen 
veldheer tot eer verstrekt. 
De hertog van Savooijë bouw
de de versterking Barrmx, 
op het Fransch grondgebied, 
en in het gezigt van het le
ger , .waarover LESDI&ÜIÈRES 
het bevel voerde, zonder dat 

(deze den minsten hinder
paal in den weg stelde, üe 
koning, hem hierover ver-
Wijtingen gedaan hebbende, 
antwoordde" hij: » Wijl *» 
hertog dit fort bekostigen vnl, 
z o m o e t men hem laten be
gaan, wanneer het ?al vol-

•en Mnnen w e d r e n J j a 
-het kasteelin de handen der 

Franschen]. Zijne verdienstj 
verwierven hem m 1608 den 

-maarschalksstaf van >>#* 
rijk. 'Zijn landgoed van L 
Jgimris werd tot een he 
togdom verheven. *>Jg» 
tij"d na den -dood . . !*»^ 
i x K l Y ^ d i e n d e M I -
-nuttige wijze LoDEWW* 
tegen de hugenöoten» ^ 

-aanhoudende mmtargea ha» 
.indehjk hgeh j*£*& 
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eten zoo aan het gevaar bloot 
als een soldaat. Toen zijne 
Trienden hem over deze ver
metelheid laakten, zeide hij 
hun:» Reeds sedert zestig 
jaren kennen de musketschp-
ten en ik elkander.." In het 
.volgende jaar zwoer hij te 

, Grato6/e,hetcalvinismusaf, 
en ontving op het einde der 
plegtigheid, uit de handen 
van den maarschalk DE CRÈ-
4jui, zijnen schoonzoon , brie
ven van connestabel, als heb-
hmde altijd overwinnaar en 
nooit. overwonnen geweest. 
In 1625 veroverde hij eenige 
•plaatsen op de Genuezen; hij 
onderscheidde zich in den 
skg van Bestagne, en liet 
•den Spanjaards het beleg van 
•Ferue opbreken. De huge-
«nooten van Fivarais hadden 
van zijne afwezigheid gebruik 
gemaakt, om de wapens op-
tevatten; LESDIGTJIÈRES ver
scheen en zij beefden. Na 
•ralence belegerd te hebben, 
-werd hij door eene ziekte, 
^getast, a a n welke hij in 
1626 overleed. Zijn roem 
was zoo groot in Europa, 
dat de koningin EMZABETH 
Ta1?. -Engeland zeide : » dat 
•indien er twee LESDIGTJIÈRES 
111 Frankrijk waren * zij er 
eei* aan HENDRIK IV zoude 
vragen." De lezers, welke 
öezeti grooten man meer in 
~et bijzonder wenschen te 
ken len, kunnen zijn Leven. 

D 

raadplegen, dooT &ODEWIJK 
TIDEI, , zijnen secretaris, in 
fol. 1638; een zeldzaam en 
belangrijk werk, ofschoon in 
eenen hoogdravenden stijl ge
schreven. De schrijver ont
veinst de gebreken van zij-<-
nen held niet, zoo als, zijne 
hebzucht voor de rijkdom
men, zijne openbare losban
digheden met de vrouw van 
eenen koopman, de bloed-
schendige huwelijken,; welke 
hij in zijne familie liet aan» 
gaan, om in dezelve zijne 
landgoederen, te; behou
den enz. 

LESDIGUIÈRES, — Zie CRÉ*-
QUI (KAREL DJÈ). 

LESETJR. — Zie jACQUIERi 

LESLEY of LESWIJS (Jo-
ANNES) i bisschop van Moss 
in Schotland, in 1527 ge
boren , behoorde tot eene 
der adellijkste familiën van 
dat rijk; hij 'was in 1571 
afgezant der koningin MARIA 
SÏÜARX aan het hofvan/Tre-
geland, en ónderging er 
groote vervolgingen. Hij be
wees gewigtige diensten aan 
die vorsten, onderhandelde 
voor hare vrijheid \eMomet 
te Weenen en aan verschei
den andere hoven. Hij sticht
te drie seminariën voor de 
Schotten, het eene te Rome, 
het andere te Parijs, en het 

"d 3 
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derde te Bowiï, en oefende 
gedurende , zeven jaren de 
bisschoppelijke bedieningen 
in het diocees ïanMechelen 
nit. Hij overleed te Briis* 
sel, den 31 Mei 1596. Men 
heeft van hem eene geschie
denis van Schotland in het 
latijn, onder dezen titel: 
Be origine, moribus et re-
lus gestis Scotorum, Rome, 
1.578, 1 dl. in 4.to; enee
nige schriften ten voordeele 
van het regt der koningin 
MAMA , en van haren zoon 
op de kroon van Engeland. 
Be protestanten hebben zijr 
ne geschiedenis van partij
digheid beschuldigd; maar 
het kon niet missen, of de
zelve moest van hunnen kant 

-dit verwijt ondergaan, ten 
minste indien fmen er de 
"Waarachtigste en meest be
kende daadzaken met uit wil-

• de wegnemen. — Zie KWG 
(WIUIAM). 

hssua (KAREL)/bisschop 
van GafUsle, in ï 722 over
leden, was te gelijker tijd 

^en ijverige verdediger des 
^Christendoms en een ijverige 
Voorstander van het huis van 
STUART. Hij is de schrijver 
van verscheiden door de An-
glikanen op prijs gestelde 
"verhandelingen. l .ov Korte 
en gemakkelijke regel tegen 
de Godisien, in 8.™, in 
«et latijn vertaald, in 4.*" 
— 2.o Korte en gemakke

lijke regel tegen de Jöëétt, 
uitgebreider dan de voorgaan* 
•de; 'en gedeeltelijk ontleend, 
uit het werk vanLiaiBORCH, 
getiteld: Jmicacollatioeum 
erudito Judoeo (Zie LiM-
BORCH).' T - 5.° Verdediging 
van den regel tegen de Go
disien. —• 4.o Brief'over den 
afgod der Siamezen, Sammo-
nochodon. — 5.° Brief aan 
éenen bekeerden godist. tf> 
J)e waarheid des Christen-
doms aangewezen, eene za~ 
menspraak tusschen eenen 
•Christen en een' Godist, 
1711 , in 8.w — 7.° Ver
handeling over het bijsonder 
oordeel, en óver het gezag, 
in het stuk van geloof. 
Behalve het zesde zijn alde* 
ze werken door pater üov-
BIGANT in rt fransen vertaald. 

, LESJIAN (GASWED), een 
bekwame graveur m iijne 
steenen leefde op het emde 
der 16.e eeuw, onder Kei
zer RüDOïtf UI, wens^-
merdienaar hij was. W 
heeft eene niemvewjze ont
dekt, om te graveren. üe i 

is aan dit gebruik, nog * 
de fabrijken van Bok*» on
derhouden dat men die gto 
werken te danken heeft, ^ier 

fijnheid en .schoone behan
deling zelfs de kenners be 

wonderen. 

Lï8SEVttEB(B05XACHlO<g 
C I E R C D E ) , van/*»?*> m l 
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eene. adellijke familie, on
derscheidde zich zoo zeer 
in zijne studiën, dat hi j , 
alvorens,, den ouderdom van 
20 jaren bereikt te heb
ben, tot rector der univer
siteit werd verkozen. Hij 
werd doctor des gestichts en 
der maatschappij van $or~ 
bonne, een der gewone aal
moezeniers van koning Lo-
DETOK XIII, raadsheer bij 
het parlement,, en eindelijk 
bisschop van Óoutunces. Hij 
verwierf de achting en de 
vriendschap zijner diocesa-
nen, en was de scheidsman, 
in de gewigtigste gewestelij
ke aangelegenheden. Eene 
diepe kennis der godgeleerd
heid endes regtsy maakten 
hem bijzonder aanbevelens
waardig. Deze doorluchtige 
prelaat overleed te Parijs, 
ïn 1665 , gedurende de ver
gadering der geestelijkheid,. 
tot welke hij was afgevaar
digd. 

* LESSING (GOÏTHOLD Era-
iAiM), een der Duitsche 
schrijvers die de grootste 
diensten-, aan de letterkun
de van hun vaderland heb
ben bewezen, werd te Ka-
tnena, in Opper lausnita 
«en 22 januarij 1729 gebo-1 

l^n> en, na de eerste les 
•se» van zijnen vader, een' 
jWersch predikant ontvangen 
te- «ebben, aan de • zorgen 

van eeïien leermeester ?., Ht»-
uus genaamd, toevertrouwd ^ 
wiens broeder- later de 
boezemvriend: van* LESSING. 
werd. Haar de vroegrijpe 
geest des kinds,, eene u i t 
gebreider onMvikkeling, in 
het onderwijs, vorderde, he t 
welk hem gegeven werd, .zoo
werd hij naar het collegie 
van J/è^sseW'gezonden, daar
navolbragt hij zijne studiën-.-
te Leipzig r werwaarts hij 
zich in 1746-begafi. Hij volgde 
de conferentiën-van den be-r-
roemden KaSTNER. , hield zich? 
eenigen tijd te Berlijn op ,, 
en begaf zicli vervolgens naar-
fVittenherg.., alwaar hg tot 
meester in de vrije kunsten
werd aangenomen. Later werd 
hij te Leipzig met de opvoe
ding van den zoon des rijken* 
koopmans WINKXEK. belast,, 
dien hij "op zijne reizen door 
Saksen en Holland verge
zelde. Na zich bij zijne te
rugkomst eenigen tijd te Leip* 
tdg te hebben opgehouden,, 
vestigde hij zich te Berlijn,. 
alwaar hij , in 1760 tot hono
rair lid der akadèrnie van we
tenschappen werd benoemd; 
kort daarna verliet hij de 
hoofdstad van Prutssen, om-
te Breslatf, bij den gene
raal TAUENZIEN , den post van 
secretaris des bestuurs -waar-
tenemen. Hij behield dezen 
post gedurende vijfjaren, na 
verloop van welke hij ia-

d 4 
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1765 te Berlijn terugkwam; 
in 1767 vestigde hij zich te 
Hamburg, werwaarts een 
tooneelgezelschap' hem be
riep, en hem zeer voordee-
lige voorwaarden aanbood. 
In 1769 werd hij tot bibli
othecaris van WolfenlmtteV 
en tot geheimraad benoemd. 
Na in 1773 de vergunning 
te hebben bekomen 3 om te 
reizen, begaf LESSING zich 
naar Weenen, alwaar hij den* 
prins LEOPOU) van 'JSruns-
wijk aantrof, met wien hij 
naar Italië vertrok. Doch 
hij kon slechts het noorden 
van dit klassieke land der 
schoone kunsten bezoeken , 
én na verloop van 8 maan
den , kwam hij te fWplfen-
buftel terug, alwaar hij den 
15 Februanj 1781, eenen 
levensloop eindigde, die niet 
zonder wederwaardigheden 
was geweest. Hij was vooral 
diep getroffen geweest, door 
het verlies zijner vrouw, die 
in 1778 overleed. LESSING 
was zeer ervaren in de schoo
ne letteren, de wijsbegeerte, 
de wiskunde, de oude en 
nieuwe talen. Zijne talrijke 
werken hebben den grootsten 
invloed in Dititschland uit
geoefend , en de meeste wor
den als klassiek beschouwd. 
De Hoogduitsche taal heeft 
hem die juistheid, .die sier
lijkheid 'en zelfs die zacht
heid te danken, waarvoor 
nicn dezelve niet vatbaar acht

te. Zijne voornaamste voort
brengselen zijn t 1.6 Beitrage 
sur Historie und Jufnahme 
des Theaters, Berlijn ,1750. 
—'2.0 Laokoon, oder üher 
die grenzen der Poesië und 
Malerei, Berlijn, 1755. — 
3.° Dramaturgie, of voor
schriften over de tooneel&un-
de ; dit werk kwam van 1767 
tot 1768, bij N.<» in het 
licht. De schrijver beweert, 

.dat dè Fransenen in hun
ne tooneelkundige theorie de 
Grieken slecht begrepen heb
ben : hij hekelt zeer stren-
gelijk 'de voornaamste stuk
ken van VoiTAiM, en van 
verscheiden andere tfransche 
schrijvers; en, zonder HA
CHJE aanteranden, schijnt mj 
de verbetering van dien be
roemden dichter, als zijne 
hoofdzaak voortestellen. W 
werk van LESSING-, waarin 
men vele nationale vooringe
nomenheid in bespeurt, is 
echter vol welsprekendheid en 

g e l e e r d h e i d . - 3 . o / ^ ^ ; 
dcniooneelstukken,*f™ 
der: die jungen Gelehrten, 
Misz SARA SJX*80S,riR 
GINIA, NATUAX> P^O 
TAS enz. De * * * " * 
werken (Sammtlichen bcM'J 
ten) van LESSING, wjn t e f ' 
Hjn, 1771-1794, en her 
L i t in 1796 in 30 deeta 
in 12.mo i a het licht gegeven. 
Andermaal zijn dezelve Mt-
druilinlS24envok..ff»J£ 

bij Vosz,m34deelen»WfW 
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van het 3i,<? dlt het door 
SCHMID bewerkte Leven van 
LESSING en zijne karakter
schets bevat. Het, geheele 
•werk eindigt met de brief
wisseling des schrijvers, met 
de beroemdste letterkundigen 
van Suitsehland. Ofschoon 
LESSING de schriften van DIDE-
Roijmet eene soort van voor
liefde las, beschouwde hij 
hern echter » als een dier 
wijsgeeren die zich er meer 
op toeleggen om de wolken op 
een te stapelen dan om de
zelve te verdrijven; overal 
waar zij de oogen wenden, 
zeide hij, ziet men de grond
slagen der best bevestigde 
waarheden instorten...." On
danks deze bekentenis, ver
diende IESSING- hetzelfde ver-
wjt in zijne beruchte Frag
menten van eenen onbekende, 
een Werk, waardoor hij zich 
»}) de godgeleerden eene bil
lijke critiek op den hals haal-

» Hij was overtuigd, de. 
2egt een zijner levensbeschrij-
*e r s

3 dat de uitgave zijner 
fragmenten der Godsdienst 
nuttig moest zijn, door aan
leiding te geven, tot het on
derzoek en de wederlegging 
«R>* tegenwerpingen , welke 
pelve tegen verscheiden ge-
l0°ispunten des Christendoms 
P'atteden , zoo als de operi-
anng} fje opstanding, liet 

J0el van J, C. en van zijne 
l^rU,l!re)l _ fin7 „ Q-lt 

D 
'igen, enz. 

middel, om de leerstukken 
der Christelijke Godsdienst 
te doen zegevieren, schijnt 
geheel vreemd; het'is even 
als of men een onschuldig 
en eerbiedwaardig mensen 
met verscheiden dolksteken 
kwetste om vervolgens, liet, 
daarenboven onzekere, ver
maak te hebben van hem te 
zien genezen en eene betere 
gezondheid te smaken. De 
Fragmenten van eenen on
bekende werden, heviglijk 
wederlegd doorSEMtER, Dor 
DERXEIN, den predikant Gö-
ZE enz. Kort te voren had 
LÉSSING een werk van BE-
RENGAMÜS over de Eucha
ristie in het licht gegeven, 
hetwelk hij in handschrift 
in de bibliotheek, van Wol-
fenbutiel had gevonden. Hij 
voegde er eene Voorrede bij , 
waarin hij dé talrijke veran
deringen van den beruchten 
aartsdiaken van Anger, ver
klaart; hij tracht het gezag 
der excommunicatiën, tegen 
den schrijver uitgesproken, en 
eenige te dien einde gehou-
dene kerkvergaderingen van 
welke hij zelfs het bestaan in 
twijfel trekt, te bestrijden. 
Hij wil eindelijk bewijzen, 
dat het werk over de eucha
ristie later is, dan de overige 
werken van BEKENGARIUS, In 
'zijne Dramaturgie, (l .e dl; 
blz. 24) schijnt hij veront-

i! waardigd tegen eenen dicht-
d 5 
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regel van een treurspel, waar
van" de zin is, dat de He
mel vergeeft, maar dat, een 
priester nooit vergeeft; en 
"hij voegt er bij: » In alle gods
diensten, hebben priesters 
kwaad gedaan, niet als pries-. 
ters, maar als booswichten, 
en, om aan hunne hartstog-
ten te voldoen, zouden zij 
van de voorregten van eiken 
anderen staat gebruik hebben 
gemaakt," De mengeling van 
gift en tegengift,-dat deze 
grondregel bevat, vermindert 
geenszins deszelfs doodelijke 
bitterheid, en het zou voor 
den roem van LESSING en voor 
zijne eigene rust voordeeliger 
geweest zijn, dat hij de waar,, 
heden, betrekkelijk de kerk 
beter gekend of meer geëer
biedigd had. Maar hij wilde 
dogmatiseren, hoe belagche-
Iijk en verachtelijk hij zich 
daardoor ook maakte. Trou
wens te gelijkertijd, dat hij 
{30.°dl.blz.337.)aanderegt-
zinnigen (Luterschen) hunne 
onverdraagnaaniheid ver
bijt» zegt hij, overtuigd "te 
zijn, dat de godgeleerden der 
nieuwe school, indien men 
hun toestaat de overhand te 
nemen, eindigen zullen met 
willekeuriger te werk te gaan, 
dan de eerste ooit gedaan 
hebben; Zie daar deXuter-
sche godgeleerden, door een 
hunner aanhangers van onver
draagzaamheid beschuldigd. 
Voor het overige is het niet 

aan diegene zijner schriften, 
welke dergelijke grondbegin
selen bevatten, dat LESSING 
zijnen roem te danken heeft, 
hij was in dezelve als buiten 
zijnen weg en kon niet an
ders dan dwalen. 

LESSIUS (liEOffARDUS), » 
1554 ie.Brecht, een dorp bij 
Antwerpen, geboren, aan
vaardde het. Jesuiten-gewaad 
in Ï572, en onderwees gedu
rende zeven jaren met roem 
de wijsbegeerte tejDou«hexl 

de godgeleerdheid te leuven 
van 1585 tot 1605. Hij deed, 
gezamenlijk met HAMELS» 
zijnen ordebroeder Thesis 
verdedigen, welke met de 
gevoelen van den heiligen 
THOMAS schijnen te strijden. 
Be theologische faculteit van 
Leuven, censureerde 34'stel
lingen, uit de thesis van I.ES-
SIÜS ontleend. z§-ww«s; 
de intezien, dat, terwijl de 
Jesuit het Bccjanistmts fis-
streed, tot het Semt-pel^ 
gianismusvetnllen was. B H 
FLETON, hoogleeraar te W 
ven, verklaarde zich tegen 
deze censuur, in eeneng i 

aan den bisschop tan .Mt* 
delburg, voorkomende in g 
geschiedenis d e x c o n p j j g 

sm, Ah. 32 . . .Dean*£- , 
teit van JDmai vereen f j 
zich met die van i e ^ 
•Er heerschtindecensuuiva 

J)ouai,eme zekere levende 
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lieid, die eehigzins het harts-
togtelijke derzelve verraadt. 
Nadat LESSIUS zich o$Mome 
beroepen had, liejSiXTUsV, 
in eene congregatie^ de in 
LESSIUS veroordeelde leer on
derzoeken, en na de streng
ste beproeving, werden zijne 
stellingen verklaard alsSanoe 
doctrines articuli. De cen
suur werd vernietigd, en de 
uitspraak van den H. Stoel, 
te leuvètt, op last Tan den 
nuntius OCTATIO , bisschop 
van CajazaOfin 1588 afge
kondigd. QuEsira én-Gilt^ 
BEiuwr, gaven elk eene ge
schiedkundige -ver dediging der 
censuur in het licht; maar 
deze beide Terdedigschriften, 
werden in 1697, door INNO-
CETOÜS XII veroordeeld. LES. 
SIÜS deed de universiteiten 
nn-Menh, Trier en Ingol-
stadi voor zich verklaren. 
Men kan het deze zaak be
treffende breedvoerig ontwik
keld vinden, in het werk van 
•ÖABERT, bisschop Tan Va-
6jes, getiteld: De la défense 
de lafoi sur lagrace, Ch. 

14 § 3. Men weet,datHA-
JJEIIX den Jesuiten niet guns
tig was,, en zijn verhaal; ver
dient daardoor eene bijzon
dere belangstelling:-hetzelve 
strekt vooral ter ontschuldi-
ging Tan I/BSSIPS, Deze Je-
s,üit overleed in 1623. Hij 
,was. ervaren in de godgeleerd
heid, de wiskunde, de ge
schiedenis en in de genees
kunde 5 zijne werken strekken 

'daarvan ten bewijs. De voor
naamste zijn: 1.° Dejustitia, 
et jure actionum humana* 
rum, Antwerpen, 1621 , Ly-
on, 1653, libri IV,. in fol. 

.De; H. FRANCISCÏIS TAN S A -
-J.ES stelde dit werk zeer op 
prijs, zoo als zulks uit eenen 
brief blijkt, welken hij hem 
schreef,^ en waarvan het oor
spronkelijke, tot in 1773 in 
het collegie der Jesuiten te 
ontwerpen bewaard werd. 
Het is in denzèlfden brief 
dat de heilige bisschop zich 
voor de gevoelens van LES-
SIUS , ten opzigte van de voor
beschikking en de genade ver
klaart (*) — 2.o Depotesta-

<*) Nadat nater GIUVKSON (zie dat artikel) de echtheid van de-
"•"' uner hart taironireanl-nkpn . l i e t m e n n e t wy«»OTV»'«"«'"-. - - - /. -

^ « „ v a n denzelven awrden alom verspreiid. Het « J W J » ^ » Z'r>a,n taïv^wden alom verspreid, «et ,i ™ P » « 
«f-er afschriften, die zeldzaam beginnen te w™fn>™l^™' 
^mededeelen. 'Dele brief is zoo zeer geschikt, . W ^ J ™ * ; 
y «iaat en den s-Aleerrinn relisrieus te doen Kennen, toni ""^««KCitsn. • LfüZt! Dl ' l« i >a * » " ' *" ' , " ° U L - A U 

de fa, 5 e r 7 'ek«r n , e t ««noe,Sen . ^„ Ï Ï ï JS taSi veatroe Htteras dilec-
« f n ' 1 ? : 0 pate-rV A " ^ 1 ' * ^ 1 P „ ^ ut pêrhmforiflcas, ita et ju-
ciinj- ? ttobls magister GABRIK^, qua:i u» {"-., . t-3 * * » » mihi W a n t . Amabam, jam pndem «no « m ven^ 
BMM * te nomenque tuum, nu pater, non »"*»"« ,*<tiam «uia 
1u'a ex vestra illa societate procedit, magm tacere, seu ewam nui* 

http://-j.es
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•te summipontificïs, een bon
dig en weigeschreven werk. 
k— 3.p Hygiasticon, seu ye~ 
ra ratio valeludinis bonce, 
et'vitce," una cum sensuum, 
et judicii et memorice inte-
gritate ad extremam senectu-
tem conservandi, Antwer-
pen, 1613 en 1614,in8.vp, 
met de verhandeling van Lo-
DEWIJK CORNARO over het 
zelfde onderwerp, door LES-
•SIDS pit het Italiaansch ver
taald, Gambridgèy 1634, in 
8.vo __ 4,o verscheiden kleine 
-stukken, gezamenlijk in 2 dl,n 

in fol. in het licht gegeven, 
vol wijsheid en gevoel, met 
vele duidelijkheid en sierlijk
heid en belangstelling geschre
ven. Men onderscheidt on
der dezelve voornamelijk de 

kleine verhandeling De capes-
sènda vera religione, een 
werk , dat door deszelfs be
knoptheid, eene uitmuntende 
geschil - wederleggende Ver
handeling uitmaakt, waar
door vele ketters tot de kerk 
zijn teruggebragt; en die De 
Providentia wminis, vol 
juiste, diepzinnige en tref» 
fende denkbeelden. Het leren 
van dezen Jesuit is onder de
zen titel in het licht versche
nen : JDe vita et woribus L. 
XESSI, Parijs, 1644, w 
12.m'o Men bewaart w os 
bibliotheek van het aartsbis
dom Mechelen, de\VfWa
ringen in handschrift over 
zij/leven en zijne deugden. 
Men had dezelve onmiddellijk 
na zijnen dood opgenomen, 

sigillatim de vestra reverentia multa audiri prasclaraP»«U!J • „ 
inde vidi, inspexi et suspexi. Vidi namque ante abquM »™n« e 
ülud Htihssimum i- Dè justitiaetjure, in quo et brevltei m 
luculenter^difficultates ilüus partis theologira, P W ^ S a m a p 
bus 'quos viderim , egregie aolvla, Vidi postea consilium q o o a a ^ 
m cnnsi hi anp-ftn nm .«. mA.i.i:i.... j_if:m „=«• neutra W , ' . . . 

* w ! ™ ) ••»« ueuium ooiier vica m bibliotiieca couegin"fi""v- „tfït , 
t a t u m , D e pmdestinatiohe; et quamvis non nisi spars »•» y e g . 
oculos in eum injieere contigerit, cognovi tarnen, Pa tern ' ,:Brumna-
tram sententiain illam , antiquitate, suavitate, ac Bcnp*w» ( 
tiva autoritate nobiüssimam De preedestinatione adJ'?'"rm fUit, 
pratvisa opera amplecti ac tueri;_quod tam mihi gratissii • c o n . 
qui nimirum eam semper, ut Oei misericordia? ac grati» ""fe

tantis-
sentaneam veriorem ac anïabiliorem existimavi; quod en* t e r n i -
per m libello De amore Dei indicavi. Cum igitur ita erg r .u g f 
tatis vestra meri ta , quam dudum laudaverant apud nje °K {m ut-
attectus essem, mirifice profecto gavisua sum, me tiDi " . to inn,a« 
cumque etiam carum esse; quod ut semper «ontingat.et » unqlI8in 
gistrum GABIUEUSM commendatissimum habebo, et s'.q"'ensissinie» 
potero quod tibi placere cognoscam, id exequar quam >«"{'._ senec 
Valeat interim reverenda Paternitas t u a , e* te Deus ,u®q"dictiQnibu* 
tam et senium numquam derelinquat, sed canos tuos oeoe AngU*ti 
jcelestibus ornet et compleat. Annessi Gebennen*nin>f" et »A-
1613. /vdmodum Reverendas Paternitatis Vestrae huniili n>- ^ 
dictiB».mus frater et servus in CHBISÏO , FKANCUMJS , episcuf 
uennensis." 
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in de verwachting dat men 
eens aan zijne zaligverkla
ring zoude werken. LESSIUS , 
was het Grieksch, de ge
schiedenis , het kerkelijk regt, 
de wis- en geneeskunde mees* 
ter. JUSÏUS LIPSIÜS heeft de
zen geleerde den grootsten 
lof toegezwaaid. Zie het Le
ven van LESSIVS door FOP
PENS. Bibl. Belg. 

LESTANG- (FKANCISCÜS : en 
CHRISXOÏFEI, DE) , waarvan 
de eerste, was president met 
de fiuweelen muts bij het 
parlement van Toulouse, en 
de tweede bisschop van Lo-
<kve daarna van Met en van 
Carcassone; Zij waren beide 
aan < de Kgue verbonden; 
maar toen de vrede aan Frank
rijk was teruggegeven , dien
den zij 0p eene nuttige wij
ze HENDRIK IV enLoDEWijK 
~™*« FRANCISCÜS overleed in 
1617, in den ouderdom van 
7 6 jaren, eenige stichtelijke 
«n iettérkundige. werken,na* 
latende? eja CHRISTOFFEI. in 
1621... 

LESIIBOUDÖIS (JOANNES 
ÖAPTISXA), een arts en kruid
kundige, te Rijssel, in 1715 
gecoreii;is de schrijver van 
ef'i werk over' de grondbe-
8inselen der kruidkunde, he t 
We'k bij m e t z i j n e n ZOoii 
jameastelde, en dat ten ti
tel roert : l.o Botanogra-
P/lle etc. {Belgise/ie kruid» 

kundige Verhandeling), Pa-i 
rijs, 4 dl.n in 8J°, waar
van er eène andere uitgave 
is1 in het licht .verschenen. 
Hij heeft ook geleverd: — 
2.o eGneJCritid/tundige kaart 
1774', in welke hij het stel
sel van LINMSUS met dat van' 
TOÜKNEFOK'T vereenigd heeft. 
— 3.o f er handeling, over 
de voordeelen , die men van 
den aardappel kan trekken , 
1772, en JSerste beginselen 
der dierkunde, of Beknopte 
natuurlijke historie der die
ren , ten dienste der aaih 
vangers, Rijssel, 1803, 2 
dl.n in 8.w. LESÏIBOÜDÓIS 
-was de voornaamste bewer
ker der Nieuwe Pharmaco-
pea, van Rijssel. Hij over-? 
leed den 20 Maart 1804. 

" LESTONAC (JOANNA DÉ) , 
stichtster der, ' oi*de van de 
Religieuse Benedictijnen der 
maatschappij van O. L. F~. 
-werd te Bordeaux in 1556 
geboren. Zij was de dochter 
Van RlCHAHD DE LESTONAC , 
raadsheer bn het parlement 
dier stad, en nicht van den 
beroemden MICHASL DE MON-
IAIGÜTE. Na den dood van 
GASTON DE MONT-FEHRAJTD , 
haren echtgenoot, die bij 
haar zeven kinderen had ver
wekt, ,stelde zij hare orde 
in! tot onderwijs van jonge 
dochters, en deed dezelve, 
in 1607 door paus PAMBSV 
goedkeuren. Toen "deze op-
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perpriester zijne bulle had 
afgegeven , zeide .hij tot den 
overste der Jesuiten: » Ik 
heb u.vereenigd met deugd
zame maagden, die aan de 
personen harer sekse, de vro* 
me diensten zullen bewijzen, 
welke uwe vaders in de ge-
heele Christenheid aan de 
mannen doen." Terwijl me
vrouw DE LESTONAC zich aan 
het religieuse leven toewijd
de , had zij al de bevallighe
den des gelaats, en de voor
deden der geboorte opgeof
ferd. Hare congregatie ver
spreidde zich door, Frank
rijk , en had er een aantal 
•gestichten y welke de omwen
teling van 1789 even zoo min 
spaarde, als de overige stich
telijke en nuttige inrigtingen. 

'•*' LESTHANÖE (Pater Au-
wrainras- D E ) , abt van la 
frappe, in 1750 geboren, 
begaf zich, nog jong zijnde , 
in een der kloosters dier or
de: tijdens de omwenteling 
was hij meester der nieuwe
lingen in de provincie la 
Perche. in 1790 kwamen er 
commissarissen uit het Orne-
département, aan die goede 
kloosterlingen, de door de 
nationale vergadering gede-
creteerde vernietiging van hun 
gesticht aankondigen. De re
ligieuzen vari la Trapjpe be
gaven zich, onder de leiding 
van hun hoofd naar het kan
ton Freijburg, in Zwitser

land* Het schijnt, dat zij de
ze schuilplaats kozen, om de 
gebeurtenissen der Fransche 
omwenteling te kunnen na
gaan en de gelegenheid afte-
wachten , om naar Frankrijk 
terugtekeeren. Deze hpop 
werd eerst in 1817 ver wezen-
ïijfct j in welk jaar een gedeeld 
te der religieuze trappisten 
met pater ̂ ESTRANGE,doprzjj* 
ne deugden tot de waardigheid 
van abt verheven, aan hun 
hoofd, naar den geboorte
grond terugkeerden. Hij be
vond , dat ai de goederen van la 
Trappe verkocht waren; noch 
andere hinderpalen kwamen 
zich der herstelling zijner orde 
inden weg stellen; maar zij
ner vurige godsvrucht,, en 
der werkzaamheid yan zijnen 
ijver, gelukte>et dezelve e 
boven te komen. In wem-
ge jaren bragt hij het moeder-
L i s te Soligni (deP;M 
Ome) tot stand , en sUch« 
verscheidenonderhoorige,ai8 

\zLaval^Chdet^M*ü-, 
leraie, te Li/w, • ea te-« 
guehelle, in SavooyeJ^ 
heeft men m 1818, en 
zijne zorg, te Sdtgm*^ 
van het klooster « j H » den 
collegieopgerigMjt en aan 
tal kwéekelingen telt. ' 
tijd tot tijd kwam de aW 
l i s i R A ^ zijne onderhoo, 
«e gestichten,bezoeken, w 
1 ^ een dezer broeken, 
dat bij den 27 Jubj W 7 ' 
te tyon overleden is» 
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LKSTIEDR. — Zie SUEÜR. 

LESÜIVRE. — Zie SÜIVRE. 

LETEIIIER. — Zie TEIAÏER 
H. 

* LETHIÈRES (WIUÉM G cii-
Mtï), historie-schilder, in 
1769 te Guadalowpe, in de 
wijk van •St. Anna geboren. 
Hij kwam in 1774 in Frank
rijk, en volgde gedurende 
3 jaren de lessen van den 
heer DESCAMP hoogleeraar der 
schilderkunde bij de akade-
mie van Houanen. Na ver
scheiden prijzen in die school 
Je, hebben behaald, begaf 
fllJ zich naar den Heer DOTEN , 
schi](]er des konings, alwaar 
H fijne studiën voortzette, 
wt in het jaar 1786. In dit 
zeilde j a a r behaalde, hij den 
groten prijs der schilderkun-
üe> en begaf zich naar i?o-
»w als pensionaris des ko-
™{P. Gedurende zijn verblijf 
f d e «oofdstad der schoone 
'WMten, zond hij degebrai-
, "J?e stu<üën naar de aka-
™ > °nder welke men zij
len JUNJJTS JBRi/ïusonikt-

heidt In 1792 te Parijs 
^"«SSekomen, ging hij voort, 
«et Jlet beste gevolg te ar-
?ei"en tot op het tijdstip van 
«et overlijden van den heer 

CVÉ« directeur der akade-
ttue van Rome, wanneer 
^ÏHESRES door deakademie 

Parijs als deszelfs of- '' Va» 

volger werd voorgedragen. 
Hij bekleedde dien post ge^ 
durende 9 jaren. Toen de 
4e klasse van het instituut 
hem in 1815 onder hare le
den opnam, keurde de ko
ning deze verkiezing niet goed; 
Later werd delaster ontdekt, 
en LODEWIJK XVIII keurde 
niet alleen de keuze der aka-
demie .goed , maar benoenv 
de LETHIÈRES daarenboven tot 
hoogleèraar. Onder de schoo-* 
ne voortbrengselen van dezen 
schilder onderscheidt men 
zijne grootè schilderij van i/ïr-
NIVS ËRUTtTS ytiijne zonen 
veroordeelende, die zich in 
de groote galerij ' Van het 
Luxembourg bevindt; 'JENE* 
AS en DIDO, „het onweder 
onlvlügtende, in 1819 ten 
toon gesteld; PHILOGTEÏES, 
de rotsen van Lernnos be-> 
klauterende, in de zaal van 
het wetgevende ligchaam ge
plaatst ; de heldhaftige daad 
van den ff. ZODEfruK,ge
durende de pest te Tunis , 
in het museum van Bordeaux; 
de overtogt der brug van 
Weenen door de Fransohe , 
troepen; FRANCISCÜS I, te 
midden der geleerden en 
kunstenaars van zijnen tijd, 
de oprigting van hel colle-
gie van Frankrijk verlee-
nende;HOMERUS, zijne los-, 
se vemen zingende; liet oor* 
deel van PJRIS; een gods
dienstig tafereel in de euta-
tsowben; &HRISÏUS, mder 
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de gedaante van eenen tui
nier verschijnende, in de 
kerk van den ïï. ROCHUS. 
LETHIÈRES heeft veel gereisd 
om zijne kunst te beoefenen. 
Een belangelooze kunstenaar 
zijnde , zocht hij Teel
eer vrienden, om hem raad 
te geven , dan beschermers, 
dié zijne fortuin bevorder
den, of vleijers, die hem lof 
toezwaaiden. Hij is te Pu
rijs den 22 April 1832, 
aan eene slepende ziekte o-
verleden, onder welke hij 
reeds sedert verscheiden ja
ren gebukt ging. 

LETI (GREGORIÜS) , te Mi-
lane in 1630, uit eene Bo-
lonesche familie geboren, 
openbaarde.reeds vroegtijdig 
veel geest en weinig deugd, 
ifa zijne studiën bij de Je-
suiten te Cosenaa en XeJRome 
.volbragt te hebben, begaf 
hij zich op reis, en deed 
zich kennen als een man van 
eene vurige inborst. De bis
schop van Acquapendenle, 
zijn oom, die hij in het voor
bijgaan, ging bezoeken,.was 
zoo zeer geërgerd over de 
vermetelheid zijner redevoe
ringen over de godsdienst, 
dat hij hem wegjoeg, hem 
.voorzeggende, dat hij, zich 
door het vergif der ketterij 
zou laten' besmetten. Zijne 
vrees was, niet zonder grond. 
XETI geraakte te Genua met 
eenen Calvinist, bekend, die 

hem zijne grondbeginselen 
inboezemde. Hij begaf zich 
Tjan daar daar Lausanm, al
waar hij de nieuwe leer open
lijk beleed. Een geneesheer 
dier stad gaf hem zijne doch-1 

ter ten huwelijk. Van Laih 
sanne ging hij in 1660 naar 
Geneve, maai* daar zijne 
twistzieke inborst, hem, na 
een twintigjarig verblijf in 
die stad,'noodzaaktedezelve 
te verlaten, week hij eerst 
naar Frankrijk. Bjj ZIJnc 

aankomst te Parijs,maakte 
hij er zich bekend, door aan 
IODEWIJK XIV, zijn werk» 
La Renomrhée jalouse de la 
foriune aan te bieden; maar 
daar de Protestanten aan het 
hof slecht gezien waren, ver
liet hij weldra Iranknj/i, 
van *v4ar hij «aar Londen 
overstak. KAREIH..ontving 
hem zeer vriendelijk, e» 
reeds bij het eerste gehooi 
gaf hij hem een g e » 
van duizend kroonen., en 
beloofde hem den post van 
geschiedschrijver. D^e^ei-

daad belette niet, d a y J 
de Geschiedenis van.4» 
geland met eene «nJ«J 
fchreef, welke hem zij« ^ 
slag deed geven. Jf^f 
was zijn laatste t oe^oou l " 
Hij overleed aldaar lul?*" 
mef den titel van stads-£ 

*chiedschrijver. LWI wosetn 
hongerige brood- schnjV;'' 
die, terwijl hij schreef,^ 
de behoeften zijnermaag^n 
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de'waarheid raadpleegde. Hij fl 
bood zijne diensten aan al de ' 
mogendheden van Europa. 
Hij beloofde hun, hen in den 
voorspoed te doen leven; maar 
zuljcs wasj op voorwaarde, 
dat zij hein niet van honger 
zouden laten sterven. Zijne 

• pen is- altijd vleijend of harts-
togtelijk. Meer bezorgd, om 
buitengewone zaken dan ware 
gebeurtenissen te beschrijven, 
heeft hij zijne werken opge
vuld met logens, ongerijmd-
en onnaauwkeurigheden. Zijn 
stijl is vrij levendig, maar lang
dradig,bijtend, vol schoöl-
sche aanmerkingen en verve
lendeuitweidingen. Men heeft 
van hem een aantal werken 
ia het Italiaansch, waarvan 
er^enige ook in het Neder-
«Wsch zijn vertaald* de voor-
lamste derzelve zijn: i > de 
•figemeene monarchie van 

iSï* n
LoDE>rw xir; 

1 V 2 d W in 12.*»° Er 
verscheen een antwoord op 
7 w e r i> onder den titel Van 
W'opa, uit het graf ver-> 
™kt door den hterJlETi, 
Utrecht, 1690. - 2.o Eet 
fJPPhsmut van Itonte,2dl^, 
\ ^ - m o 1694, en later ver
beiden malen herdrukt. De 

scimjTer antwooMde aan ee-
J prinses., die hem-vraag-
, e >• of alles, wat hij in dit 
2°?* geschreven had ; -waar-
™f was. » Eehe wél uit
gedachte za ak, -doet meer 1 

-*1V. D m . E e 

vermaak, dan dé van siera
den ontblööte-Waarheid. "Met 
uitzondering van eenige re-' 
deneringen, ongetwijfeld a'an* 
SIXXÜS V in1 den' mond gé-" 
legd, en die zeker ligtelijk 
te wederleggen zijn; is dit" 
welligt de eénige geschiede-' 
nis,-waarin LEÏ I der.waar-* 
heid het naaste bij is geko-1 

men. ; Wat de verklaringen' 
betreft, die hij aan zekere 
daadzakeri geeft, zoo gelijken-
dezelve alle naar die van de 
Rome vijandelijkesectai'issen. 
—' 4.° Lenen . van PaiLiP- ' 
jpcrs II, koning van Span
je , 6 dl.» in 12.mo De 
schrijver toont ziéh l in. het
zelve noch Catholijk nochPró-
testantsch. Indien men, om 
een goede geschiedschrijver 
te zijn, noch godsdienst noch 
vaderlandsliefde noodigheeft, 
zou" LEM zulks ongetwijfeld 
zijn geweest. — 5.° Zeven 
van ÊAREL F, door de doch
ters des schrijvers in het 
Fransch vertaald, 4d l .« , i n 
12.mo • eene vervelende com
pilatie. — 6.o Leven van 
MhisABE'm, koningin van 
Engeland, 1694 en 1741, 
2 dJ.n in i2.»° . De-roman 
is hierin met de geschiede
nis vermengd. — 7.° Geschie
denis van ijROMmiL,* 1694 
en 1703, . 2 dl.* in 1 2 . ^ ; 
eéh verwar'dzamenraapselüit 
alles wat hij gelezen of ge
hoord had; die van den abt 
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RAGÜENEÏ is in eenen geheel 
anderen smaak, en onverge
lijkelijk heter geschreven. -— 
8.0 Zeven van PETRUS Gl-
RONt hertog van Ossona ,, 
1700 \ Parijs,,3 dl.» in 12.»»o; 
vrij belangrijk maar al te 
breedvoerig. — 9.« Het Syn
dicaat van jdiEXdNDMR 
FII, met xijne reis naar 
de andere wereld, 1§69, 
in i2.«o; een hartstogtelijk 
hekelschrift, zoodanig als men 

K hetzelve van eenen afvallige 
verwachten moest. Dit is 
het eenige niet, hetwelk hij 
tegen Rome, de .paussen en 
kardinalen heeft in het licht 
gegeven; maar zulke hate
lijkheden behooren niet eens 
aangehaald te worden,— 10.° 
Geschied-, staat-, mede-, 
huishoudkundige en boerti
ge critiek, over de oude en 
nieuwe loterijen, 2 dl.n in 
12.mo Jjit is eene hekelach
tige opeenstapeling van mjt-
telooze dingen ̂  waarin hij 
verscheiden personen aan de 
k«ak stelt. — 11.o Geschiede
nis van Geneve. De schrijver 
spaart in dezelve deze stad 
niet, ^ 12 fi Tafereel van 
Groot - Brittannïè, 1684, 
dat hem uit Engeland deed 
verjagen. Beide,zijn in 5 dl.n 

in 12.MP - . . i s . 0 ' Tafereel 
van Frankrijk, 1 dl;n, in 
4. t0; een slecht werk. —14.° 
Tafereel van België, 2 dl,n , 
in 8.vo. even izoo slecht als 
het voorgaande; <— 15.° ffei 

regerende Italië, 4 dl,n, in 
12.m0—r 16.0 Geschiedenis 
van het Romeinsche rijk in 
Germanië, 4 dl.n, in 4,to 

•—17,° Met cardinahsmus-
der heilige Kerk, 3 dl.V 
in 12.m° Dit is een laaghar-, 
tig en dom hekelschrift. — 
18.° De juiste weegschaal, 
in welke men al de grond
beginselen van Rome en de 
daden der levende kardim-
len weegt, 4 dl.«, in Ï2.ffl0 

een libel, in denzelfden geest 
en in denzelfden smaak ais 
het voorgaande. — 19'° ' r e r 

schiedkundig.ceretnonieboe/i> 

6dlnml2.™-W-°Staat' 
kundige samenspraken over 
de middelen van welke mk 
de republieken van JtaM 
bedimen,om ^h staand^ 
te houden, 2 &?>™}1'™ 
— ZX.o Kort begrip der va
derlandslievende deugde»,. 
0 d l n in 8 vo —" * • 
faam benijdende de fortuin. 
- 2 3 . o lofrede van LODE 
msK Xir, in i^-Jto 
Lofredeofdejagt^^ 
— 25.o Brieven, ml-" ' 
waarin hij zelf * ^ * ' S 
zijn leven n i e t z e e r ^ 
was geweest, en dat M 
van ebenen losbandige hiM»r 
CL* dl. blz. 1 4 B n e f 3 v ^ 

schrijving van, het MJ 
Bom}, /dl.» in 8-V°7iV 
Geschiedenis van «**•»** 
sischc huis, i dl» *L* 
28.o l)ie van het .Bra*** 
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• burgsohe, in 4. t o ~— 20.» 
j m bloedbad der onschul
dige hervopnden, in'4. to — 
30.° De afgronden van den 
dpostoltscAen Stoel, 1672, 
in 12.mo enz, LEII had nog 
verscheiden andere werken 
geschreven, welke hij regt 
heeft gehad tè ontkennen. Al 
degene welke zijnen naam 
dragen, zijn te Rome deö 22 
Oetobèr 1700 gezamenlijk 
veroordeeld, jXETi'hèeft meer 
dan honderd werken geschre
ven, welke hij veeleer aan 
zijne verbeeldingskracht j dan 
aan de geschiedenis te dan
ken heeft, -welke hij zelden 
raadpleegde. Zie Dictiónnai-
w de JföRÉRi, Mémoires 
& NicÈRoiï, 2e en 3e deel 
en Dictionnaire de C'ttAüF-
FEPIÈ], ••'••• 

* liEiïsoM (JOHN COAK-
***)»• een Engelsehe arts, 
m 1744 of 1?47, opeen' 
eilandje bij Tortola, op de 
Joogte van St. Domingo Re
toren, werd in den ouder
dom van 6 jaren > door zijne 
°«ders mede naar Engeland 
genomen, die zijne opvoe-
£lng aan de zorgen van den 
beroemden predikant SAMMX 
^OTHERGHILI, toevertrouw-' 
«Bn. Jfa , j e s c n 0 ( ) n e letteren 
J1 "ef collegie van PFaring-
\m te hebben beoefend, 
'egae hij zich te Torkshire 
°P «e artsenijbereidkunde en 

E e 

te Zonden o^ de geneeskun
de toe, alwaar hij d.* JOHN 
FOIHERGHIM. tot leermeester 
lïad. In den ouderdom van 
2\3 jaren, keerde LEXÏSOJI 
naar de JVest-fndiën te
rug , om er een rijk erfdeel 
in te zamelen; maar dit erf
deel bestond voornamelijk in' 
slaven j daar de merischen-
vriend LEÏISOM afkeer van 
eene bezitting had, die en
kel op het ongeluk zijner na-
tüurgenopten gegrond was, 
haastte hij1 zich , om hun de 
vrijheid te-geven. In zijne 
vrijwillige"armo§dey z&g hij' 
zich genoodzaakt, 'dé genÊés-
kunde uitteoefenen', om te 
leven; hij réisde vervolgens 
door de verschillende deelen^ 
van Europa, deed zich aan" 
de Universiteit van Zegden 
tot docter bevorderen, en' 
kwam zich te Zonden ves
tigen; alwaar hij tot mees--
ter van het koninklijk colle
gie van geneeskunde, en tot 
lid van de koninklijke maat
schappij'werd benoemd. Zijn 
n"aam was in de registers van 
bijna al de geleerde maat
schappijen ingeschreven. Zij
ne weldadigheid had geene 
grenzen, en. dikwijls bragt 
hij zich zelven in verlegen
heid, om de armen te on
dersteunen^ die zich bij hem 
aanmeldden. Gedurende een' 
gedeelte des jaars hield hij 
zijn verblijf op een bekoor-
o 
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Jijk buitengoed, Grove ffill 
genaanid, enbijCamberwell, 
eenige mijlen van Zotiden ge
legen, hetwelk in een ge
dicht van dien naam door 
MADRICJE, en door eenige an
dere dichters is bezongen. 
Hij is te Zonden., in 1815 
.overleden, na uitmuntende 
werken overüe geneeskunde, 
de „kruidkunde en de staat
kundige huishoudkunde in 
het licht te hebben gegeven. 
De voornaamste zijn: :lv° Ob-
servationes ad historiam 
thece pertirientes, leyden, 
1769,, in 4 > — 2.° Na
tuurlijke historie van den 
theeboom, Lon den., 177 2 , 
in .4. t0 , een zeer gejzocht 
werk, waarin de schrijver 
zïjnp stem tegen het gebruik 
van de thee verheft. — 3.° 
de Medegesel van den nar 
tuurkundige en den. reizi
ger, 1772, in 8 > , ' . ' $ > . 
uitg. .1800. — 4.o Overwe
gingen over de algemeene, 
befiandèling en de sgeneaing ; 
der koortsen, in 8,vo — 5,0 \ 
Ferhandelingover de ge
neeskunde van het algemeen 
artsënijbpek van Zonden*, 
1774'iu 8.YO ~_ B.a-Verbe
tering der geneeskunde te 
Zonden, op het nut van het 
algemeen] ,gegrond\ 1775, 
in 8.V0 7.0 Voorbereidende 
aanmerkingen ten gebruike 
der geneesmiddelen van d.' 
MïYÈRBAcii, 1776, in Ö.vo 
8,0 Geschiedenis van den 

oorsprong der geneeskunde j 
en van der%elyer staat vóór 
den ïrojaanscheu oorlog, 
eene voor de koninklijke 
maatschappij vanZoK&»uit-
gesprokéne redevoering. •—• 
9.° Óver de aankweeking. 
en het gebruik van den mod-
. wortel, naar het fransen, van 
den 'abt, COMJSIEBEL. - r 10.° 
Aanmerkingen over de men-* 
schehjke ontledingen ,1788, 
in 8>° — li.? Geschiede' 
nis van eenige uitwerkselen 
der dronkenschap, in 4.to 

1789.; 12.° Proeve over. 
de «nkelukken des armen, 
1794, in S.vo-l3.o P^e-
ve ter op-igtingeener maat
schappij van weldadigheid^ 
1796,, in 8.w — u' 
Proeve oi ontwerp ter ver
spreiding der weldadigheid, 
matighid en geneeskunde* 
in 8*° van 1797 tot 1802. 
— 15 o Aanmerkingen1 over 
degodsdienstigevervdginfy 

1800, in 8.vo H9> e e t 

daarenboven verscheidende 
langrijke artikels m de f «« 

lingen der S ^ f S 
maatschappijen van i * j » 
^ t ó e n f g e l e v e r d , ^ ^ 
gazondkezds-hi&ev g *° 
ïxcht gegeven, ^ ^ 
werkseleS der vloeistoffen op 
de gezondheid des menschen, 
en der noodlottige gevolgen, 
van het buitensporige 8 
bruik van dranken aanleg 
nen. Op het einde van ?# 

[SB 
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leven omhelsde hij met geest
drift -de gevoelens der kwa
kers. • •' ', '-". 

LEÜ (Heilige) ^ bok LOÜP 
of LUPUS genaamd,' bisschop 
Van Sensi volgde den hei
ligen • ARÏEMÜS in • 609 op, 
wist de achting van koning 
CLOTAWÜS I I , en de liefde 
van zijn volk té verwerven , 
en na beide door zijne deug
den gesticht te hébben, "o-
verleed Hij den 1 Septb. 623. 

• LEóeippps, èeri Griekseh 
wijsgeer, der 4e eeuw -vóór 
J- C. een leerling van ZE'N-
KO> was van Jbdera, vol
gens het meest" algemeëne 
gevoelen. Hij vond het be
ruchte stelsel uit der kleine 
ondeelbare ligchamen oïzon-
nestofjes en vanhet7e-%e, 
jater door DES!OCRITtfS en 
yicviRBs ontwikkeld. De 
door dezen wijsgeer zamen-
gestelde boeken zijn niet tot 
m #koineii-; maar DIOGE-
^sLAëRTIÜS, heeft ons zij
ne Jeer •-overgèbragt. Het 
«elsel van het stof, ddt om 
. n 5emel]%chaam zou draai
en door DESCARTES ontwik-
Keld,_is mede door LEÜCIP-
PDS uitgevonden, zoo als de 
geleerde HTJBT zulks bewe
en heeft. Men heeft in het 
stelsel van LEUCIPPÜS de kiem 
Reenen te vinden, van dit 
grpote grondbeginsel der 

-E c 

werktuigkunde., waarvan DES-
CARÏES zulk •een nadrükköi 
lijk gebruik maakt. DèwehL 

telende ligchamen verwijde-' 
feit zich xöo véél mogelijk 
van liet middelpunt; wijl de 
Grieksche wijsgeer leert dat 
deligtstë ondeelbare Ugchtir 
men, steeds als vliegende} 
naar de ledige ruimte stre
ven, Maar het is niet door 
dé omwenteling dat de ligl-
ste ondeelbare stofjes haav 
de ledige • ruimte streven^ 
door deze redenering, 'zoüi-
den de minder ligte er meer 
naar toe streven,. Be Beide* 
grondbeginselen zijn- dus zeer 
verschillend eri in zeker op— 
zigt strijdig. Het schijnt ech
ter dat KEPIER en later DES
CARTES, LEUCIPPUS zijn ge 
volgd, ten öpzigte van het 
stof, dat om een hemellig— 
chaam zoude draaijën, en* 
van de oorzaken der zwaarte,. 
en, zoo als' men weety be
schuldigd zijn geweest,. van 
slechts de, naschrijvers van 
den Griekschen stelselmaker 
të zijn; maar het is moge
lijk, dat het verwijt niet bil
lijk is. De denkbeelden van 
IiEüClPPifS' waren niet buï~ 
tengemeen genoeg, om te ge-.' 
looven, dat' zij niet in den 
geest dergenen zouden heb
ben kunnen doordringen \. 
welke met de leer van dien 
wijsgeer bekend waren. Xfitli-" 
CIPPOS leefde omtrent hetj aar 
3 '"• ' • " • " • • ' • ' • • ' • 
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428 vóór J . C. [Deze wijs
geer had ook het grondbegin
sel aangenomen, dat de aar
de, als in eenen. wagen ge
dragen, rondom het, mid
delpunt draait hetwelk, ten 
opzïgte van de beweging der 
swrdey met het stelsel van 
GAMMEÏ overeenkomt.] 

• LEUEROI (Beiligè), eerste 
«bt van Madrie, in hetdio-
eees van Mvreux, alwaar hij 
wit eene adellijke familie ge
boren werd, overleedin 738. 
Bit klooster , oudtijds in het 
Latijn JWadriacense, naar het 
dorp , waarin het gelegen was, 
genoemd, heette later la 
Groix Saint Ouen ; en daar
na la Croix Saint-Leufroi, 
De inkomsten van.hetzelve, 
je rden , volgens besluit van 
den ordmaris, van de maand 
Maart ^ 1741, bevestigd bij 
patentbneven van April des-

• zeilden jaars, met die van 
«et kleine seminarie van J2~ 
vreujc vereenigd. 

- UmcLAVms (JOAÏWES) , in 
iiet HoogduitschLöWENKLAxr, 
in 1533, te Jmelburen,.een 
ttorp in West/alen, uit ee
ne adellijke familie geboren, 
reisde aan bijna al de hoven 
im Europa. Gedurende zijn 
verblijf in TurMjè verzamel
de hij zeer goede bouwstof-
Jen om .de . Ottomanische ge
schiedenis te schrijven, en II 
aï'n hem heeft het publiek I 

de beste kennis W danken y 
welke men er van heeft. Hij 
vereenigde met de kennis der 
geleerde talen, die der regts-
geleerdheid. LEÜNCUVIÜS o-
verjeed te Weencn in 1563, 
"Volgens SCAUGER , die zegt; 
Habebat scorta seoum, wa-' 
ren zijne" zeden niet al te 
zuiver, maar deze hekelzuch-* 
tige schrijver kan hem ge
lasterd hebben. Men heeft 
van hem: 1.°- Muzelman.' 
sche geschiedenis, 1591, in 
fol. — 2.° Jaarboeken der 
Ottomanische sultans, in fol. 
—n 3.o Fervolg dier jaar
boeken, die hij tot in 1588 
voortzette, onder den titel van 
Pandectceturciccef men vindt 
deze beide werken, op het 
einde van het Chalcondyle 
van het Low>re. Men kan 
van zijne nasporingen gebruiK 

maken, nuts men dezelve 
wijzige, zoo als pater Nico-
LAASVCHMII heeft gedaan. 
— 4.» latijnsch vertaling 
vanXENOPHO^ZoziMfKoN-
STANXOT MANASSES, Mic«^ 
GwcAS,enz . -5 . °^<T 
tatio de-Moscovitarim M 
UsadversusföntimosgestiH 
in de verzameling der rooi 
sche geschiedschrijvers vjn 

PISTOL, ff1'*;»; 
3 dl.», in fol. - d'm"k, 

jure grccco-romano, M t«"* 
/ o ^ f l 5 9 6 . - - 7 . o Eene ve; 

korte uitgave van het iw» 
licon, van keizer LEO ] > 
met de Nowttw constm 
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tionesï Bd%el% J57S», 

LBÜPOI.» (JACOBUS), een 
•Saksische krijgskundige, in 
«1714 te Planit% geboren, 
.raad en commissaris der bêrg-
•wcrken van den koning van 
•Polen, lid der koninklijke 
maatschappij van Berlijn, en 
van verscheiden andere ge
leerde genootschappon, was 
•een der bekwaamste mannen, 
van- Europa in het vervaar
digen van wiskundige werk
tuigen. [Deze werktuigkun
dige vond eeneii ketel uit, 
eenvoudiger dan die van PA-
HÏP, hij verbeterde de lucht-
potnp van HAUKSBJÉE , en maak
te vele proefnemingen met de 
spiegels]. Hij overleed te £eip-
*%> in 1727, na zich be
roemd te hebben gemaakt 
-door zijn groot Werk, geti
teld : Tkeatrum machinarum, 
Leip%ig, 1724, 3 dl.» in 
tol. Deze compilatie is nut-

en wordt zeer gezocht. 

LEUSDEN (JOANNES), een 
geleerde Hojlandsche letter
kundige, te Utrecht in 1614 
geboren, Werd Hoogleeraar 
l n het Hebreeuwsch in zijne 
geboorteplaats, en verwierf 
er ' met regt eenen grooten 
r°em. Hij overleed in 1699. 
Ofschoon déze schrijver in 
<fo taalkundige critiek geene 
-nieuwe ontdekkingen heeft 
gemaakt, kende hij dezelve 

E 

[ echter volkomen* > en onderw 
wees dezelve met even Zóó 
vele duidelijkheid als orde. 
Men heeft van hem verschei
den op prijs gestelde wer-
keur l.o Wovi Testamenti 
clavis grcectt, cum annota-
Honibus philologicis r 1672, 
in 8,vo, — 2.o' Clavis hebrat* 
ca etphilologica veteris Test 
t&menti, 1683 r in 4**». _«. 
3.° Onomasticon: sacrum, 
Utrecht f 1684 , in 8v<*. —. 
4.? Compendium biblicum 
veteris Testamenti, 1688, 
in 8-,vö -4- &,°l Compendium 
greecum novi Testamenti t 
waarvan de volledigste uit-» 
gave is die van Zonden». 1689 » 
in 12.»»» — 6.01 Philologus 
hebreeus, 1695, in 4.&>; — 
7.o Philologus hébrmo-grce-
ctis, 1695, in 4.*» —8.° 
Philologus hebrceo mixtus % 
1699, in 4.to — 9»o Jan* 
teekeningen op JONAS , Joëi 
en OZEAS, enz. Het is aan 
hem", dat men de naauwkeu-
rige uitgaven van BOCIUKT , 
LIGHFOOT en Poius te dan
ken heeft. — l l .o Ookheeft 
hij de beste uitgave des 
Bijhels van ATHIAS bezorgd * 
Jmsterdcm, 1705, 2 dl.», 
in 8Jo, en het Nieuwe 
Testament in het Syrisch, 
1708, 2 dl.» in 4*° — Hu-
DOIF LEÜSDEÏT, zijn zoon, 
heeft eene uitgave van het 
nieuwe Testament in het 
Grieksch geleverd. 

e 4 
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LKÜTARB , een dweepzieke 
oper, uit het vlek Fertus, 
in het diocees C/idlons-sur-
Marne, op het einde der 
•}ö.« eeuw, verbreizelde de 
«ruisen en beelden, predik
te dat men de tienden niet 

.moest betalen, en beweerde , 
-dat de profeten laakbare din
gen padden gezegd. Hij werd 
gevolgd door eene ontelbare 
menigte, die hem alseenen 
door God, ingegevene be
schouwden. GiBüitr, bisschop 
3 an thcllons bragt deze Ke
len m t dien waan en over-

,t«igde hen beter. De ketter 
pezende zich verlaten te 
'™> -,8*orlte z i ^ in eenen 
put. Zyne dwalingen heb-
be^w onzedagen in Frank, 
^voorstanders gehad, en 

..» de naüonale vergadering 
*2 r

s t p f n e n Profee t i f e e n e f 
apostel zijn gehouden. 

™ . l m te PoWch" in 
^ ^ ^ g e b o r e n , h o o g . 
leeraar der scloone letterene^ 

L T ^ f ^ g i » 1612. Men 

'1*99, tot 1594; %ie\„ 
ve verscheen met zijne overi

j l \ F^T,' ea*W^en, 
felfr^f ^ i n 1729 3 2 
.«***« w ; 4 . ^ i n het licht. 

* LEVAIUAKï (FRANCISCUS) , 
een reiziger en natuuronder-
zoëker, ï& Paramaribo, in 
JVederlandso/i Gitiam gebo
ren , liet reeds vroeg • zijne 
neiging tot de natuurlijke his
torie blijken, welke nog toe
nam , toen hij met zijne fa
milie naar Europa was over
gestoken. Hg ondernam eene 
reis door de binnenlanden van 
Afrika, beginnende aan de 
Kaap de Goede ffoop; hij. 

•hoopte des te belangrijker ont* 
dekkingen te doen, naarma
te dit werelddeel verscheiden 
plaatsen aanbiedt, die nog 

•niet onderzocht zijn; ,dez6 
-poging was niet gelukkig: 
het llollandsche schip, op 
hetwelke hij zich bevond, 
met- zijne goederen, en de 
verzamelingen, metweUceng 
was begonneri, door deM-
gelschen aangerand zijnde, 
wilde de kapitein liever zv)n 
schip in de lucht doen sprin
gen, dan zich over tegeven, 

zoodat Lmi iUNï zich va» 
al zijne hulpbronnen berooid 

>zag; zijne vrienden verscho
ten hem weldra de midde
len, om zijne reis op meuw 
te kunnen beginnen, / " . 
malen drong hij zeer diep m 
de Afrikaansche pwff 
.door, en. bragt er kostbare 
voorwerpen uit terug. Men 
beschuldigt hem, van in «fl-
ne verhalen der waarheid al
tijd getrouw te zijn gebleven,* 
inlüsschen worden zijne vo-
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gelkundige werken, vooral om » 
dèrzelvör schoone uitvoering 
zeer op prijs gesteld. Deze 
onverschrokken reiziger 'over
leed te Sewrie in de maand 
November 1824. Men heeft 
van hem: 1.° .tfei&e \door 
de binnenlanden van Afri
ka, langs de Jtaap dé Goe
de ffoop i in dé jaren 1780 
— 1783, 1791, 2 dl.» in 
8.vo __. 2.° Tweede reize 
door de binnenlanden van 
Afrika > in de jaren 1783 
- 1 7 8 5 , 2 dl.»in"4.to-,.of 
3 dlju; in gyo nieuwe uit
gave, vermeerderd meteene 
Kaart van Afrika, en met 
ee«s algemeen inhoudsregis-
hr der beide reizen, Pa-
nj«. 1806, 5 dl.» in8.vo" 
Behalve het hoofdgebrek, van u 
dikwerf de waarheid, aan | 
de v.oldoening te hebben op- " 
geofferd, van zijnen lezers 
tatereelen van een aangenaam 
koloriet aan te bieden, ver-
Wijt men hem beschrijvingen 
en schilderingen , die het le
zen derzelve gevaarlijk ma
ten. — 3,o JYatuurip.eMs. 

wie der Afrikaansche vo
elen, 1797 — 1812, 6 dl.» 
in 4.to e n i n 12>mo _ 4 . ° 
Natuurlijke historie van een 
"gedeelte nieuwe en %eld%a-
m* vogels, uit Amerika en 
f indien, Parijs, 1801 — 
1804. __ 5,o Natuurlijke 
"Ktorie der papegaaijen, 
™>rys, 1801 — i 8 0 5 , 2 

dl . a , gr« iö i,10 en in lo l , , 
niet gekleurde pi.* enz; . 

• * LETASSEUR (C. J . A.) ••', 
in 1723, të Röuanen , uit 
eene in den handel aanzien?-
lijke familie geboden. Hij 
volgde in den beginne dit be
roep , werd vervolgens be
noemd tot administrateur dei" 
burgerlijke ' ziekenhuizen ', 
daarna tot schepen èh lid van 
de kamer, van koophandel* 
ï)e ijver en regtschapenbeid'•-, 
met welke hij deze verschil
lende posten bekleedde,• de
den de aandacht* dés béstuurs 
op hem vallen, en uit eigen 
beweging, zond LODEWIJK 
XYI hem, brieven van adel* 
dom. Tijdens de omwente
ling, w êrd hij achtervolgend 
benoemd tot officier-munici
paal , en administrateur der 
Beneden - Seine. Hij deed 
zich in geenèrlei partij ken
nen , en men -verweet hem 
nooit eenige misdaad. In 
1792 werd hij president van 
de regtbank van koophandel, 
en kwam in 1800 in denbe-
hoedenden Senaat. Hij is te 
Parijs, den 8 Augustus 1802 
overleden. — Men moet hem 
niet verwarren met eenen an
deren LEVASSEÜR , oud advo-
kaat bij het parlement, en 
in 1808 overleden, door ver
scheiden werken bekend, zoo 
alss Mamiel etc. [Handboek 
der nieuwe vredegeregteit), 

E, e 5 • 
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JExplication etc; Verkla
ring der wet van den 4.e» 
Germinal, Jaar 8 ) , • 1 dl, in 

ft?° ~ ° 0 C ^ m e t ÊVASSEüR 
(BEJTAIUS) een heelmeesteren 
Bepublikeinsche demagoog, 
die inr1817 nog leefde [en van 
wien ACHIMÏJS ROCHE de Me-
ttiorïên geschreven heeft, om 
•welke die schrijver, vooreene 
Yiermaandsche gevangenschap 
en 1000 francs boete veroorr 
deeld is. Zie Jmi de la 
fiéligion, van 15 Mei 1830.] 

. LEV.AU, een bouwkundige. 
? - Zie YAU» e 

. LEVESQÜE DE GRATELIE 
iMicHAëi. PHaiPPirs), raads
heer bij het parlement van 
Parijs, in 1752 overleden, 
hezat smaak voor de schoone 
kunsten. Men heeft hem te 
danken eene Ferzameling 
.van oude gegraveerde stee-
nen, 1732 en 1737, 2 dl.», 
in 4.t«>, zeldzaam en zeer ge
zocht. 

LEVESQUE DE Pouiur (LO-
BEWIJK JOAMES) , te Meims 
in 1692, uit eene oude fami
lie geboren, lid der akademie 
Tan opschriften,. legde zich in 
den beginne op de wiskunde 
toe, en in den ouderdom van 
twee en twintig jaren, onder-
»an\ hij om de grondbegin
selen der natuurlijke wijs-
Mgeerte van NEWTON te ver- II 
Waren ; m a a r de slechte staat I 

zijner gezondheid, deed hem 
van die studie afzien, Hij 
reisde door Engeland, al-
,waar hij door lord BOHNG*-
BROKE en door NEWTON , zeer 
wel onthaald werd. In zijne 
geboorteplaats teruggekeerd, 
werd hij in 1746 tot luite
nant-generaal der stad Meims 
verkozen. Hij bewerkte, dat 
men in die stad fonteinwater 
bekwam, hetwelk veel heil
zamer was dan het putwater, 
en overleed in 1750. DE 
POUILLT . is vooral hekend 
door zijne TheoHe etc.{Be-
jspiegeling der aangename 
gevoelens), een werkje voor 
de 4.e maal, in 1744, m 
8.™ gedrukt; dit is het voort
brengsel van eene» juiste» 
en kieschen geest, die tot 
de kleinste schakeringen des 
gevoels weet te ontleden. M 
komen eenige stellingen m 
voor, waaraan men eenen 
kwaden zin zou kunnen ge
ven , maar een verstandig le
zer moet altijd het gunstigste 
zoeken : het beste zoude zijn, 
dat men aan dezelve geenen 
anderen kon geven. • 

* LEVESQVE »E ?mf* 
(JOANNESSIMO^^OO»;311.'16" 
voorgaande, werd te Meims, 
in 1734 geboren. Z>J» VTP 
had zelf zijne oproeding Be
stuurd, en de jonge LEVES-
QUE had er zoo wel gehrms 
van gemaakt, dat hij m den 
ouderdom van 13 jaren, « 

http://Lev.au
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de. oude eh nieuwere schoone 
letteren reeds zeer ervaren 
was. Daar hij zich zeer jong 
naar Parijs begeven had, 
vond hij er vermogende be
schermers. Hij werd achter
eenvolgend, president, lui
tenant-generaal , geregtelijk 
onderzoeker en honorair exa
minator. In 17.68. werd hij 
lid der koninklijke akademie 
'W. opschriften en schoone 
letteren van, Parijs, en den 
20 Februarij 1782; verkozen 
.de inwoners der stad B.eims, 
hem tot hunnen luitenant. 
In 1790, en bij het begin 

"der. omwenteling, was hij 
staatsraad. Drie jaren later 
week hij uit en begaf zich 
naar Buit'schland; maar hij 
keerde weldra in Frankrijk 
terug, en leefde gedurende 
verscheiden jaren op zijne 
landgoederen. LÉYESQUE DE 
POTOLY was ook honorair lid 
der akademie van Chalons-
sur-Mame. Hij overleed den 
24 Maart 1820, en heeft 
nagelaten.; ï .° jEloge etc. 
[Lofrede van den /teer'Bo-
P'm DE MJFEZIN, luite
nant der stadBeims), 1755. 
"~ 2.° Pie efCm (Zeven van 

MlCHAÈL DE L'HÖPITJL) , 
jonden (Parijs), 1764, in 
12.mo_ 8#oElogeetc,{£of-
rede van KAREL BONNET) , 
l^QJ>uitsehland gedrukt. — 
*« Theorie etc. (Bespiege
ling der verbeeldingskracht]<, 
V«rijSi 1803, in 12.m° DR 

werk heeft geen gebrek aan 
verdiensten, maar het is be
neden de Bespiegeling der 
aangename gevoelens van des 
schrijvers vader. — 5.° Yer-
scheiden Memoriën, voorko
mende in de verzameling van 
die der akademie van Pa~ 
rijs. Deze letterkundige bezat 
eenen naauwkeurigen en sier
lijken stijl. 

. * LEYESQUE (PETRUS KA-
REI<), een geschiedschrijver 
en vertaler, Jid der akademie 
van opschriften, werd te JP#-
rijs den 26 Maart 1776 ge
boren. Na zijne studiën met 
roem in het collegie Ma%a-> 
tin volbragt te" hebben, was 
hij verpligt, om als graveur 
en teekenmeester van den ar
beid zijner handen te leven; 
want zijne ouders, die de 
hoofdstad hadden verlaten, 
alwaar hunne beperkte for--
tuin hun ïiiët toestond te ver
blijven , hadden hem reeds 
vroegtijdig tot de loopbaan 
der schoone kunsten bestemd. 
De zucht van den jongen LE-
VESQÜE voor de letteren , zijn 
voorbeeldig gedrag, en het 
welgelukken der verschillen
de werken, waarmede hij be
last werd, verwierven hem 
beschermers onder de be
roemdste personen en zeer 
bekende schrijvers. Het was 
DIDEUOX, die hem aan de 
keizerin CATHAKINA II aan
beval: deze vorstin bood hem 
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èenen post aan van hooglee
raar 'der schoone letteren, in 
hare school van adéljonkers. 
LEVESQUE vertrok in 1773 
naar Rusland, enkwam eerst 
in 1780 in Frankrijk te-: 

rug-. Gedurende zijn ver
blijf iri dat land verzamelde 
hij de bouwstoffen, eeuer 
geschiedenis der Russen, Wel
ke hij bij zijne terugkomst 
in zijn vaderland in het licht 
gaf, en die hem de deuren 
der akademie van opschriften 
opende. Hij was verpligt de 
nationale jaarboeken te raad
plegen, en bij gevolg de Rus
sische en Slavonische taal 
grondig te beoefenen. Deze 
geschiedenis werd 'va, Frank
rijk en in Rusland mui 
geestdrift ontvangen, en,in 
hét laatsgenoemde land; was 
zij zelfs klassiek; thans ver
kiest men de geschiedenis, 
door KARAMZMTE (zie dat art), 
in het licht gegeven. X E -
TJBSQUE werd tot hoogleeraar 
der zedeleer, en later der j 

geschiedenis bij liet collegie 
van Frankrijk benoemd. In 
1795 werd hij lid van het 
instituut, en overleed te Pa
rijs , den 12 Mei 1812. LE
VESQUE bezat eene uitgebrei
de geleerdheid; maar hij heeft 
al te veel géschreven, dan 
dat 7jjne wérken, die vol
maaktheid- zouden hebben 
kunnen bereiken, waartoe 
men enkel door eene onaf- II 
gebrokene inspanning geraakt. > 

I De menigte van onderwer-
"• pen, welke hij behandelde, 

belette hem, om behoorlijk 
over ejk derzelvé naiedenken, 
en vooral, om zijnen stijl, 
die ongedwongenheid en die 
naauwkeurigheid - te geven, 
waarvan dezelve nu en dan 
ontbloot is. Hij was met de 
zoogenaamde filozofenveribon-
den , wier gevoelens hij om
helsde, zoo als men zulks 
uit zijne schriften kan ont
waren : 1.° Les Reves etc. 
(De droomen van Jnisw-

|' BULUS, een Griekschèn 
wijsgeer, gevolgd, door de 
beknopte levensschets' van 
FORMOSVS, èeh\ Pranschen 
wijsgeer), Parijs, .1761, in 
12.^o} Farlsruhe, 1762, 
id. 2.° Ch0ix etc. [Keuze 
van gedichten vanPurnAR-
caJ), uit het Italiaanse* 
vertaald, Parijs, 1774, in 
8.vo; 1782, 2 dl.» m 12."J° 

•— 3.o fffommè etc. [M 
zedelijke mensch, of de 

mensc/i, zoowel inden staat 
der zuivere nutuur, <*ts M 
de maatschappij beschouwd)» 
Parijs,- 1784, in 12>° -
4.° VHomme pensant eta 
(De denkende mensch, of 

proeve over de geschiedenis 
van den menschelijkengeest), 
Amsterdam, 1779,inl2-m 0 

— 5.° Bistoire ete. (&*" 
schiedenis van Rusland # 
Parijs, 1785,5 dl.»in 12.»?f 
Iverdun, idem. 6 dl.n ƒ» 
12.IU0 — 6.° ffistoire etc. 
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(Geschiedenis der verschil
lende volken, aan dé JRusr 
sische heerschappij onder" 
worpen, of vervolg der ge
schiedenis , van Buslanct), 
2 dJ.n iri 12.mo Deze beide; 
werken zijn in een gesmol
ten,- onder den eersten titel 
van Geschiedenis ,van Mus* 
land vermeerderd en tot óp 
het einde der. regering van 
CATÈARiNAlIgebragt, Pa
rijs, en Hamburg, 1800, 8 
<U.a.gr. in '8.vo 7.° fci0, 
ge etc. (Geschiedkundige; 
lofrede op den abt DE MA--
fy), Parijs, ;1787} m8.™, 
-Ueze lofrede..,• had deel aan 

1.A • u!ten8e>T°flen prijs; der.' 
academie van-opschriften en 
sehoone letteren,; — 8.° Sa • 
Vranee etc. (Frankrijk ,on-•, 
der de vijf eerste, FALÜIH, 
of geschiedenis van Frank-* 
mmn den dood'van Pm~ 
LfXÏÜS m tdLOIStot op 
dien, van KARML fajr} 

Ja?fó$egctan door eerie in
leiding, in. wdke inm de 

°»Wentelingen) en de op- \ 
Komst der monarchie volgt, 
nn de regering vanJPipyif 
,M- op den dood van Pm-
yrrus den sckoone), Pa-
ff > 1788,, 4 d l > i n 12.mo 
ü « eenige gebrek , hetwelk 
JJ!11 aan dit werk kan.ver-
VlJten:, is van met al teveel 

«verhaasting te zijn geschre-
(ttr^®'0 Bwtionnaiteetc, 
yWdenboek der kunsten, 
aer schilder., beeldhouw--

', eri graveertonde), gezamen* 
'lijk met WAXEiEi, lid dèf 
ITransche akademie, Parijs, 
1792, 5 dl.» gr» in 8.vo _J. 
10.°. ffistoire etc. {Geschie
denis van TaucmiJOEs) t 
naar het (Jrieksch, Parijs, 
1795; 4 dl.n in 4,to en'in-
8.vos,—" i l . 0 .JÉtude etc, 
(Studie der geschiedenis van 
Griekenland)i 1.81 IV 4 d l n 

in 8.™ ,1,2.° Terschillende; 
verhandelingen in de verZa-; 
meling van het instituut, en., 
andere werken opgenomen 
in de verzameling der oude' 
zedekundige schrijYers, door: 
DIDOX den Oud? en DJBBURE. 
uitgegeven»? < .• - •• > 

LEVI.1 — ZlèiPHIMPPOS 
LEYI. ••-..'.': 

LEYI , derde zoon van JAKOB 
en L u , werd in Mesopola-
niië in het jaar 1748 vóór 
X C. geboren. Hij was het, 
die 'daar hij met zijnen broe
der SiMEOjr, de beleediging 
wilde wreken, hunner zuster 
DlttA; aangedaan, al de in-, 
woners, van Sick&n over de 
kling deed springen. JAKOB 
legde 'daarover een buitenge
meen leedwezen aan den dag, 
en voorzeide op het sterfbed, 
dat tot straf dezer wreedheid 
de familie van LEYI verdeel^, 
zijn, en geen bepaald aandeel, 
in de yerdecling. van het be
loofde land zouden hebben. 
In de da^d dezelve werd in 
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Israël Verstrooid, en had 
slechts eenige' steden tot aan
deel, die haar i n het lot der 
overige stammen werden toe
gewezen. LEVI zette zich 
met zijnen vader, in Egypte 
neder, nadat hij reeds drie 
zonen had, GERSON , GAATH 
en MERAKI, waarvan de twee
de AMRAJI tot zoon had, uit 
wen MOZES, ASRON en MA
MA geboren' werden. Hij o-
verleed aldaar in -het jaar 
1612 vóór J .G. Zijn geslacht 
was geheel aan de dienst van* 
Orod toegewijd, en het is uit" 
netzëlv«> dat- de priesters en 
levieten, derzelver oorsprong 
ontleenden. De leden van zijn 
geslacht verbonden zich dik
wijls met het fconinkhjfejhuis, 
zoo als het geslachtboefc.van 
J ,

1 r
 C \ T0%ens het vleesch 

zulks bewijst.- j tnhet boek 
teviticus,, voorzegt, deze 
aartsvader dat de MESSIAS uit 
liem en mt JUDA zoude ge
boren worden, en hij schil
dert de verschrikkelijke ergér-
njs^af, welke de onregtvaar-
digheid der.priesters, door 
Je Veroordeeling van den 
CHRISTUS, over het heiligdom 
zou verspreiden]. 

was een zonderlinge geest, 
die al zijne werken met ijde
le bovennatuurkundige spits-
vinnigheden heeft opgevuld. 
De tijd, waaritt hij leefde, 
is onbekend. 

LEVIS t of IEVÏ (Gür of 

I GÜIDO »E) , uit een beroemd 
huis van Frankrijk, was het 
hoofd van al de takken, die' 
men < er tegenwoordig nn 
kent; Hij -toog ter krtiisvaart 
tegen de Albigenzen, en werd1 

tot maarschalk der kruisvaar
ders verkozen. Het is ter ge
dachtenis van dezen post, dat 
zijne nakomelingschap steeds 
den titel heeft behouden van 

! maat schalk des geloofs. Hij; 
onderscheidde zich 'in dien 
oorlog 't en verkreeg den buit 
dier dweepzuchiige muitehn-
gen, het grondgebied van 
Mirepoix en verscheiden an
dere, in languedoo gelegen. 
Hy overleed in 1230, in 1190; 
had hij de abdij van la Ro-
che gesticht. Zijne opvolgers 
hebben bij den naam van 
LÉVIS dieft van heeren van 
Mïrepoix gevoegd. 

Un BEN GERsoaii een 
rabbrjn, heeft geschreven de 
horlogen des Meeren, in het 
Hebreeuwsch, fTmenstadt, 
}?ZZ » m!°l- > en Gommen 
S^\"f°,ndei,]iJkeBinde S'oote b l j b e l s ^ r o k fii. 

-LEVIS (M. A hertog ™i), 
Hoofd-Schout van Saus* 
werd te Parijs, in 1739ge
boren. In 1789 tot afgevaar
digde van den adelstand J»J 
de algemeene staten benoemd, 
vereenigde hij zich met den 
burgerstand en nam den I 
Augustus üitting in de na«-
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onale vergadering,-Hij stelde 
zijne aanmerkingen voor, over 
het nuttelooze van de verkla
ring der regten, doch stem
de toe, dat men dezelve 
achter • de constitutie zoude 
voegen. Hij verzette zich «e-
nigen tijd daarna tegen de 
door NECKER gevraagde lëe-
ning; hij ondersteunde zijn 
gevoelen door de uitkomst 
der openleggende boeken, 
welke den afgevaardigden 
verbood een nieuw crediet 
te bewilligen. In hetzelfde 
jaar stelde hij het vaststellen 
•Ier reglementen voor op de 
vrijheid der drukpers, en hij 
gelegenheid van de opdragt 
der werken van VotxAiRË, 
"die PAMSSOI der vergadering 
aanbood, bewerkte hij het 
besluit, dat men er geene 
weer zoude, omvangen. Hij 
stemde er den 18 Mei 1790 
voor, dat men het verhaal, 
jegen de bewerkers van wil
lekeurige gevangennemingen, 
enkel zoude toestaan , ten 
°Pzigte van gevangenen, te
gen welke geene wettige klag-

T vnU d e n bestaan- I11 d6 

«esctallen, welke er tusschen 
wgfund en Spanje onl-
Jwden, deed hfverklaren, 

, Fr<*nkrijk geenerlei aan-
aj zou ondernemen, maar 

«at het zijne regten zou we
ten te verdedigen. Welke 
fmatjgdheid de hertog van 
w i s , in zijne hoedanigheid 

an a%evaardigde ook aan 

&'E X. 

deft dag'had gelegd , had hij' 
•niet te min gedeeltelijk de 
irevolutionnaire grondbeginse
len aangenomen, hierin even 
gelijk vele andere ligtgeloo-

ivige lieden, bedrogen. Hij 
t kwam weldra van zijne dwa
ling terag, en had bijgevolg 
de vervolgingen te verduren, 
waarvan de regtschapen lie
den , en vooral die zijner klas- '• 
se het voorwerp waren. Het* 
schrikbewind ontstond , hij < 
werd verdacht, en in hetr 

Luxetnbowrg opgesloten, als 
medepligtig aan eene dier, 
zamenz weringen, welke der. 
muitelingen dikw-erf tot voor
wendsel dienden', om offers 
te slagten. - D&. hertog van; 
L-EVis behoorde tot dat getal. 
Boor de revolutionnaire regt-
bank veroordeeld, werd hij , 
den 4 Mei 1794 ten dood 
gebragt. Zijne echtgenoote» 
onderging hetzelfde lot den 
10 Julij daaropvolgende: men 
beschuldigde haar, van deel 
te hebben genomen aan de 
zamenzwering van het I/üsc-
embourg, waarin zij sedert 
twee maanden opgesloten was, 
en die door kwaadwilligen 
uitgestrooid werd. 

f LEXIUS (JOANUÏS HitJf-
BICÜS) , werd op den 28 0c-
tober des jaars 1755 te Am
sterdam geboren. Hij door
liep deLatijmche scholen te 
Keulen; kwam vervolgens te 
Mtiven, alwaar hij zich met 
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den lof^aardigsten ijver op 
de wijsbegeerte en godge
leerdheid toelegde. Priester 
gewijd,' diende hij een aan
tal jaren de gemeente Bui-
ten-F'eldert nabij Amster
dam.,- -als kapellaan, en werd 
in 1791 tot pastoor van de 

' gemeente het Kuif, mNoord-
Molland bevorderd. Intus-
schen waren zijne kundighe
den tegroot, om binnen dien 
engen kring beperkt te blij
ven. Van daar, dat hij; reeds 
aanstonds bij de stichting van 
het theologisch seminarie te 
Warmond^ in 1799 tot hoog
leeraar der H. Godgeleerdheid 
beroepen , dit beroep meende, 
te moeten volgen.. Inder
daad, hier was LEXIIIS op zij
ne plaats, en, gedurende vijf 
jaren, met:de meeste vrucht 
werkzaam. Hij vormde, zoo 
door leer als voorbeeld, een 
aantal jonge, lieden voor de 
heilige dienst, en mogt zijne 
onvermoeide pogingen niet 
zelden met den besten uit
slag bekroond zien. In den 
jare 1804 naar zijne pasto
rij in Noord-Holland weder
gekeerd, zag hij zich in 1810 
te Amsterdam als herder over-
gebragt, alwaar hij in 1817 
overleed, betreurd door zijne 
gemeente, en door allen, die 
hem wisten te waarderen. 
LBXIÜ$ was een der achting-
vaardigste mensohen , een
voudig , gulhartig, gezellig, 
zachtmoedig j'minzaam, voor-

komend, vredelievend, bet-
scheiden , nederig, een vriend 
van zuivere -godsvrucht, en 
als geleerde te regt beroemd. 
Scherpzinnig van , vernuft, 
paarde hij daarmede, een 

fijn, juist oordeel, alsmede 
een helder verstand, en had 
zich' een' schat van kundig
heden verzameld, zoo wel in 
het vak van. wijsbegeerte, al» 
in dat der. godgeleerdheid. 
liij verdiepte zich gaarne m 
afgetrokkene bespiegelingen; 
doch maakte vooral zijn werk 
van de bijbeluitlegkunde,4e 
kerkehjke geschiedenis en het 
kerkelijke regt. Behalve een 
afzonderlijk uitgegeven stukje 
Over den eed, heeft hij inde 
Mengelingen voor• JSoomsch-
Catholi)'ken onderscheidene 
opstellen geleverd, welk van 
zrjnjuist oordeel, van zijnen 
scherpen blik, van zijne gron
dige geleerdheid getuigen, -h* 
na zijnen dood verscheen nog 
ten voordeele der armen m 
het licht: Wetten f bepa
lingen nopens het kerk- «ff 
armbestuur, voor &}"$, 
meenten tpn platten lfW>g 
'sGravenhage, 1823,™»' 
Een geheel volgens den geest 

der kerk ontworpen stukj«, 
en dat in 1835 in b e t » * * 
KerMük reglement, dooi 
den vice-superior derHOJ 
landsche zendingen mtgevaw 

te , weerklank heelt gevonu 
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• IEYDECKER ( MELCHIOR )', 
pen Calviniste theölogant, te 
Middelburg, in 1642 gebo-
ren, hoogleeraar der godge
leerdheid te Utrecht, "in 
1678, in 1721 overledea, 
was een stroef en hartstogte-
iijfc mensch, die noch zijne 
tong, noch zijne pen wist te 
bedwingen. Men heeft van 
hem verscheiden werken' vol 
geleerdheid-, doch waarin de 
critiefc dikwerf ontbreekt. Dè 
voornaamste zijn: 1.° Ver-, 
handeling over de republiek 
der ffebreèrs•. 2 dl.» in fol., 
••Mmsterdam^ 1714 en 1716: 
eene belangrijke verzameling, 
doorzaaidmet belangrijke bij
zonderheden over het nieu
were Jodendom. Hij heeft 
er eene wederlegging bijge
legd van de Verhandeling 
over de oudheden, dobrBuR-
NEX, Deze verhandeling van 

> «e _republiek der Hebreërs 
Jeeft die y a n SIGONIUS , over 
nettelfdeonderwerp niet doen 
vergeten.—2.°Eene Latijn-
whe Verklaring van den 
«eidelbergschen catechismus. 
7" **° Verhandeling tegen 
«e betooverde wereld van 
«ECKER. — 4.o Ontleding 
«f. Schrift met de predik-
wij%e. - _ 5.o QescM(idenis 

yn het Jansenismus, U-
trecht, 1695, in8 .vo—6.° 
fuxveritatis, Lenden, 167'7, 
jn 8,vo ___ 7.o prervolg d e r 

kerkelijke geschiedenis van 
MT. DKEC. " • F" f 

HöRNïiTS, Francfort, 1704, 
in '8 . v o —- 8.° Geschiedenis 
der kerk van' Jdfrikd, in 
4'.t0 — 9'.° Synopsis contro-
versiarüm dè f tedere. Beze 
werken zijn oorspronkelijk 
alle in het Latijn geschreven, 
hebben eeri'en harden stijl, eri 
zijn vol van de vóoroordeelen 
des schrijvers. 

- LEYDEN (PHILIPPÜS VAN) , 
of a LEVWS J uit- eenè adel
lijke familie der stad gebo
ren, van welke hij den naam 
draagt, was raadsheer* van 
WIIAEM VAN BEIJEREN, graaf 
van Holland., daarna groot-
vikaris en karionik van U-
trecht, alwaar hij 1380 over
leed. Men heeft Van hem : 
Be fepublicce cura, et sorfe 
principantis, nonnullt alii 
tractatus, Leyden, 1516, 
in fol. en Amsterdam, 1701, 
in 4 . t 0 , met éene levensbe
schrijving des schrijvers. Het-
gene, wat hij van het bur
gerlijk bestuur zegt, Jcan «iet 
zijn gezegde over het huisse-
lijk bestuur niet vergeleken 
worden. Hij had de regten 
te Orleans en te Parijs on
derwezen , en liet andere 
werken na, die thans verge
ten zijn. 

LEYDEN (JOANNES GERBRAN-
DÜS VAN), dus "genoemd, wijl 
hij uit de stad van dien naam 
was, werd karmeliet, legde 
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zich *net eenen jgrootea ijvet 
toe op alle jpligten van , het 
apostolische leven, en wijd
de zijne uren van uitspan
ning toe aan de beoefening 
der geschiedenis van zijn va
derland» Hij overleed in 
1504; Men heeft van hem: 
1,° Chronicon Mollandice, 
pomitum et episcoporum Ul-
trajectensium, a S. WlL-
LEBRORDO ad-tennumd4J7, 
Frankfort, 1-62Ó > in fol» — 
2,"CAfronicon egmafidunum, 
&ive.dnnales abbatum egmon-
dmsiunii door ANTÖNHJS-MAT-
THEÜS , in het licht gegeven, 
JLeyden, 1098,, in4.*» Men 
schrijft hem eene .geschiede-
jiis toe-; van de orde der karr 
meliétenj; dezelve is slechts 
eene; herhaling Vdn die van 
'AMCffiD 3J0&TIU&, 

LïtfDEN (JAN VAN.),, 'dus 
.genoemd naar ajjne geboor
teplaats;, ;döch wieös wa- ] 
re naart» was J^ANNES "BEU-
'JEEÏ.SZ, 'is enkel bekend door 
aijn'e dweepzucht. Hij werd \ 
in 151,0 (geboren, was een 
kleermaker van beroep, doch 
verbond zich met eenen bak
ker, JAN MATTHIJSSEN, en 
een protestantschenjpredikant ; 
ROOTMAN genaamd, en werd j 
het hoofd der wederdoopers. 
MATÏHIJSSEN veranderde zij-, 
nen naam in MOZES. Hij i 
zond twaalf zijher leerlingêh, ! 
die hij '«postelen noemde, en 
beroemde zich, van den eeu

wigen Vader gezonden te zijn, 
om een nieuw Jémaalem op 
ie rigten. Deze dweepers 
maakten zich in 1534, mees
ter van 'Munster, en oefen* 
den er ongeloofelijke onwaar* 
'digheden en gruwelen uit. 
De overheden en andere regt-
schapen burgers, die zich te
gen hunne woede verzet had
den , werden vermoord, ot 
sav.en den geest, onder de 
.uitgezochtste folteringen. Ve-
ae dwaze bedrieger nam den 
«paam aan van koning van 
JèrmuletnetiSion, en re
geerde slechts door moorden, 
ongehoorde wreedheden en 
#mwelen. Hij hoopte jn 
Jezag té vestigen op de bomv-
vallön van dat der Eur^pe-
sche mogendheden; maarna-

ter hem met de vooin 
voorstanders zijner doknmg 
heid^adgevanjn^omen,, 

liet hij hen., na fl0" » 1 
r e n d e W » t i j d / thben Vurige ^fenj^l 
rond -gevoerd, om scJui» de ziel der dweepe J ver 

spreiden, die toen«ia**J-
nPa al de **&*£££ 
maar voornamelijk W 
imd, b e r o e r d e n , « J | 
•strenge doodstraf̂ onder 
JZie NlCOLAAS TAN W** 

/•LBTBEN'{LUCAS n « ) . -

Zie LUCAS VAN LE*»»*' 

LETVA (Anfoww»«)»fn 
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"Navarre.es,; prins van JscoH, 
hertog van Terra-Nova, v'ejd-
heer der legerbenden van KA-
REI, V, werd in 1480."in de 
vergetelheid geboren, en was 
in dén beginne eenvoudig 
soldaat., Door nuttige .uit- ' 
vindingen en ten gevolge eenpr. 
reeks van meestal gelukkige 
en stoute daden,, geraakte 
hij tot .een bevelhebberschap. 
Een verachtelijk' uiterlijk be
nam hem in niets het gezag, 
hetwelk hij noodig had, wijl , 
hij met het spreektalent, eene j 
edele fierheid paarde, aan 
welke demenschèn niet kun
nen wederstaan. Hij onder
scheidde zich ih den begin-
nemhetkoningr^kiVape^, 
onder; Gojrutvo DE CORDO-
**».' e n . vervolgens in het 
mianesfihe, "waaruit hij den 
admiraal, BONMVEÏ , in 1523 
«'dreef In i 5 2 4 onder-
schddde hij zich in den slag 
van Mebec, en verdedigde 
PaviaM het volgende jaar 
tegen I IUNCISCÜSV die er 
gevangen werd genomen. Een 

weken hij de Franschen he-
yli\ aantastte, besliste de 
Pverwmmng. Zijn voorspoed 
•ywchafte hem vleijende* on-
«erschexdingen. Toen KAREI, 

««n^naar Italië had be
geven, het hij hem naas,t zich 
If^n, en, ziende dat hij 
f* volstrekt niet "wilde dek-
*en> zette hij zelf hem den 

hoed op het hoofd, terwijl 
hij zeide; » dat een veldheer, 
die zestig roemrijke veldïog-
ten gemaakt fyad , welver
diende , om in tegenwoordig
heid van eenen. dertigjarigen 
keizer gezeten én gedekt te 
zijn." Deze groote veldheer, 
handhaafde zijnen roem in 
Qostenrijk, wer waarts hij in 
J529, tegen, SOHSUN werid , 
gezonden , dié Pf^eenen bele
gerde-, en vfrAfrika, wei';-, 
waarts hij den keizerin 1535 
volgde. In het volgende jaar 
was hij getuige van den slech
ten uitval van den togt van 
IProvenee, en stierf vanver
driet daarover, in 1536; 'hij 
werd té St. Dionysius bij 
'Müane begraven. Men heeft 
van hem romaneske bijzon
derheden verhaald, die niet 
het minste geloof verdienen. 
[BRANTOME, ouder anderen^ 
zegt: » Hij wasjichtig, zwak, 
altijd vol smart en kwijnen
de , maar hij vocht, in eenén 
stoel gedragen, even als of 
hij te paard zat."] ~ Zijne 
zonen SANCHO en ANXOHTOS 
©E LEYRA, dienden Spanje 
met ijver, en onderscheid
den zich in verscheiden ge
vechten. De eerstgenoemde 
had twee zonen, AWQNSÜS 
en SANCHO , die zich onder, 
den hertog van Parma in ; 
de Nederlanden onderschei
den. 

F f 2 
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LEZANA («TOANNES BAPTISTA 
DE) , een karmeliet, den 23 
November 1586 te Madrid 
geboren. Hij onderwees met 
roem te Toledo, Alcala, 
en te Rome; URBANÜS VIII 
benoemde hem tot bijzitter 
der congregatie deWIndice, 
en ÏNffOCENïïüS jX tot dien 
der kerkgebruiken. Hij o-
verleed te Rome, den 29 
Maart 1659» Er bestaat van 
hem: tfi Summa qucestionum 
regularium, IA/OH , 1665, 4 
dl.n infol, dit is eene gödge-. 
leerdheid, die depligten der 
religieuzen tot hoofddoel heeft, 
— 2.o Summa theologiee sa-
cros, Rome, 1654, 3 dl.» 
in foï. -— 3.° Jtndles sacri, 

prophetici et Ëliani ordinis 
etc., Rome 1651 -1656,4 dl.", 
in fól. vol belagchelijke fa
bels over den oorspong dier 
orde. —• 4„o JOe regularium 
reformatione, Rome, 1646, 
in 4.*V 

* LEZAY-MARNEZTA (ClAU-
DIÜS FRANCISCUS ADRIANUS , 
markgraaf van), in 1735 te 
Mefa geboren. Hij volgde 
in den beginne de loopbaan 
der wapens, en diende in 
het regiment des konings van 
Frankrijk; De markgraaf Yan 
MARJTEZIA had zeer goede stu
diën gemaakt, en, nog jong 
zijnde» verliet hij den mili
tairen stand, waarvan de nieu
we regementen hem mishaag- II 
den en wijdde zich geheel en J 

al aan 3e letterkunde toe} 
{hij vestigde zich ten platten 
•lande, en hield zich bezig 
met het lot zijner vassalen 
te verzachten, en schafte in 
zijne domeinen, verscheiden 
jaren vóór de omwenteling, 
de.leendiensten en de doode 
hand af]. De adelvan het 
schependom Aval, benoemde 
hem in 1789 tot zijnen afge
vaardigde bij de algeraeene 
staten. Door de bedriegelgte 
grondbeginselen, weJfee men 
in dien tijd uitkraamde, mis
leid;, was hij, onder de adel
lijken éen dergenen, die tot 
de kamer van den burgerstand 
overgingen, en de invoerin
gen der eerste nieuwigheden 
bevorderden. De markgraaf 
van' MAKÏWA bezat goede 
grondbeginselen, een gezond 

oordeelden beminde.den ko
ning. Niet lang d u ^ e . h t 

dus, of hij ontdekte het doel, 
hetwelk de opstandelingen l>e-
oogden, en wijzigde «J«e 
denkwijze. Zelfs.volgensJ.J. 
ROUSSEAÜ, verzette hij ei « ^ 
heviglijk tegen, dat dïi wo 
neelspeiers^totdewerke « 
burgm-egten zouden worden 

toegelaten. Gedurende de zit
ting8 der eerste vergadejinj 
legde hij wijze en g j w l j f 
'grondbeginselen aan den a ö-
Öm de°nieuwe onlusten te 

ontwijken, welke zijn Jaw 
en diegene, welkeereey 
zekeren ianghaddeniektee; 

bedreigden, week J»9 



*l*j4^wtfc,£ 

• L- E. Z.' > 4S§ 

, ^émerika, alwaar hij ziph aan 
de oevers der Scióto neder
zette, met oogmerk om eene 
uitgestrekte volkplanting in 
Noord-Jmerika tot stand te 
brengen. Hij nam, te dien 
einde landbouwers, werklie
den, en handwerkers mede • 
maar daar de maatschappij 
van SpiotOy vari welke hij 
een Uitgestrekt grondgebied 
had gekocht, om hetzelve te 
doen vruchtbaar maken, hare 
yerbindtenis niet vervuld.had, 
.en daar verscheiden zijner 
deelgenooten zich verspreid 
hadden, besloot hij om naar, 
4urom terugtekeeren, en in 
1792 kwam hij in-Frank-
™jk terug. Hij begaf zich 
dadelyk naar zijn landgoed 
van bmnt-Julien alwaar hij 
onbekend, te midden der in
woners van welke hij be-
stendlglijk de vriend en wel
doener was geweest, hoopte 
i - S . %'^ikbeuid 
1* , ! i ll)ne °nverwach-

mk verdacht. Hij werd 
S S ™ gezet, doch had het 
g «k van i„ z i j n e gev^ 
**, gedurende elf maanden 
j y t e n te worden, en „ na 
jen val van ROBESPIEREE werd' 
«J mt dezelve ontslagen. [Hij 

™y> alwaar hij zijne oude 
tjfwoonte w e d e r o p v o ] g d e . 
W » t zijn oudste zoon"A-
öWANüs, graaf van LEZAT-

F 

MARNEZÏA, in de vogelvrij
verklaring van" den 18 fom-; 
tidor begrepen was, werd 
hij bevreesd voor .zijne eigene' 
veiligheid, en week naar het 
Waadlqnd , alwaar hij door 
den heer NECICER, en zijne 
familie zeer, vriendelijk ont
vangen werd j zoodra hij ech
ter het gevaar geweken acht-» 
t e , kwam hij, te Besangon 
terug, alwaar hij zich met een 
groot werk bezig hield over 
de overeenstemming van de 
grondbeginselen der Gods
dienst en der ware wijsbe
geerte]. Door eene ziekte 
aangetast, waarvan hij de 
kiem in de gevangenis had 
opgedaan, bezweek hij eia-
delijk voor dezelve in April 
1800, Men heeft van hem";. 
l.o JEssai etc. {Proeve over 
de landelijke natuur) een* 
dichtstuk met aanteekenin-
gen, Parijs, 1787-1800, 
in 8.vo, Hetzelve bevat ge-
gelukkige verzen en belang
rijke bijzonderheden. —.2.» 
Essai etc. [Proeve over de 
bergstofkunde van het sche~ 
jpendom Orgelet in Franchè^ 
comté), 1778, in 8.vo. _ 
3.° Le bonkeur etc, (ffef 
gehik op het land), Neuf~ 
chatel en Parijs, 1788, in 
8.v0. Dit werk is met be 
valligheid en eenvoudigheid 
geschreven* — êj> Plan etc. 
(Zeesplan voor eene jonge 
dame), Parijs, 1784, 'm 
3 
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°' [ e e n leerzaam en wel 
geschreven weri. —>'$*& 

/«mille etc. {Het deugdza-
™e gezin), behoort tot het 
Weme getal romans, die men, 
door de- goede zedeiessen, 
^elfce dezelve bevatten,"met 
™tkanlezen,ï785,inl2.B«> 
• « .'/" ^ " e brieven over 
'ücioto, m 8.vo 7 ° • Ze 
foyageur etc. {De natuur
kundige reiziger, of onder
ligt over de middelen, om 
'voorwerpen voor de natüur-
lyke historie te verzamelen 
enydezelvt,wel tebewaren), 
«aar het Engelsch van COAK-

t
Rl' ^™st«rdam enParijs, 
Ï J 7 5 , m i2.mo Hij heeft 
daarenboven verscheiden los-
se stnk jes nagelaten ; -onder 
Kelke men onderscheidt Brief 
aan mijnen pastoor. De 
^artgraai Dy M A R N E Z U , 
-schreef met dezelfde gexnat-
tehjkhezd in onrijnAn in 
dichtmaat. Zijn stijl is aan
genaam en zuiver, en zijne 
benjmmg vol sierlijkheid en 

•jvellwdendhéid. Hij bezat 
Christelijke gevoelens, die 

' , l e m ^ f f el-in-zijne laatste 
oogenbhkfcen, a l s g edu r e nd e || 
zij» geheeh leven bezielden. 

' f LHERMIÏÉ (JAMBUS), 
een Hollandsche zeevaarder, 
voerde het bevel over eene 
vloot van 11 schepen, door 
de algemeenè staten den 29 
April-' 1623 uitgezonden, oni 
'Peru aan te doen. De over-
togt was langwijlig en moei-
jelijk: het verblijf, hetwelk 
men in eene baai van het 
buurland hield, gaf aan
leiding tot de ontdekking-, 
'dat dat land, door eenaan
tal kanalen doorsneden is. 
LHEEMITE, door eene twij
nende ziekte uitput, die 
hem sedertverscheideömaan
den buiten staat stelde, om 
'iets te verrigten, overleed voor 
'Callao, den 2 Jahj 1624. 
Men had zijnen naam gege
ven aan een eilandje, ten 
zuiden van het Fuurlana, 
'en waarvan de beroemde 
kaap ff om, de meest zui
delijke punt uitmaakt. 

*Lnomm (Jü*n Buif-
•CISCÜS), hoogleeraar der u«' 
versiteit,in-ï727teOto 
nes, in het diocees van Wj-
•on, geboren, kwam met eene 
beurs, in het college Tan 
Inville studeren; JIIJ xnaax-

aAn Stu-

; Um {Heilige), - Z i e 
•WCINIUS. 

L'HÉRIXIER. 
*Ö5R. 

Zie Bim~ 

te aldaar zeer g»"— , , dien j werd principaal van aa 
collegie, en vervolgens tw 
hoogleeraar eener lagere Klas 
se van dat van den **r 

dinaal LEJIOIKE benoemö' 
Baar hij zich aan de J*>»£ 
-kinderen had toegewijd,«» 
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iehij zijn licentiaat niet/voort. 
Hij wees eren zoo eervolle 
\\s yoordeelige posten en 
leerstoelen van de hand, en, 
op dén aandrang, dien zijne 
vrienden hem deden, om de
zelve aantenemen, antwoord
de hij altijd, dat hij nim
mer zijne zesde klasse zoude 
Verlaten. Vele zachtmoedig
heid; een gezond oordeel', 

; zedigheid en godsvrucht wa
ren de grondslagen zijner in
borst , en deze hoedanighe
den schitteren in de leer
boeken door, welke hij voor 
«ijne jonge . kweekelingen 
fhreef. T^ens de omwen
teling echter werd deze 
achtenswaardige mm, die 
den toenmaals gevorderden 
éed niet wilde afWen 
m A p r i n 7 9 2 > met a^eré 
priesters m hechtenis geno
den, en m e t dezelve in fa-
J W , e e n e dier kerken, 
welke derevolutionnairen in 
gevangenissen hadden her
schapen opgesloten. T A I -
™ s » -die zijn i e e r l i n w a s 
p ' e e s t d e e d hem de vrij-
Zf he rgeven ; ondanks 
X > Tei.rm,0Sende bes'cher-
S ' ^Sl00t de abt **<>-
ÏÏP' d / e ziJQ leven niet 
J«ug achtte, eenige maan-
?en daarna, onder het schrik
bewind , Pari/g te verlaten. 
yP het bolwerk la Salpê-
jwe gekomen, z a g hij zich 
«oor twee struikroovers aan-

F 

gerand, diè, hem zijn geld. 
afnamen, en hem 'als.doqd 
lieten liggen. Men ondekte 

J een der dieven, en dealteer 
[, GUTOT die veel eerbied voor 

den abt LHOMOÏÏD had , ge
lukte het , hem .datgene, 
hetwelk men hem ontnomen 
had, te doen wedergeven. 
Toen men b jj hem aandrong "t 
om zijnen moordenaar ge-
regtelijk te vervolgen, ant
woordde hij • » Ik aal mij 
wel wachten, indien gif hem 
de helft der som,, welke hij 
mij heeft wedergegeven wil» 
det doen toekomen, zoudi 
gij mij zeer verpligten; hij 
zal dezelve waarschijnlijk 
noodig hebben." De rust van 
den heer LHOMOND werd ver-

. der niet gestoord: hij beoe
fende de kruidkunde, en 
werd in die wetenschap, zeer 
ervaren, van welke hij de 
eerste lessen aan den be
roemden HAUT gaf. Zijne 
zeden waren even zoo een~ 
voudig als zijn omgang be
minnelijk en zedig was. Over- ^ 
tuigd dat de beweging zeer 
nuttig voor zijne gezondheid 
was, begaf bij zich, welk 
weder het .ook wezen mogt, 
dagelijks naar Sceaux. De 
abt LHOMONO is den 31 De
cember 1794 overleden. Men 
heeft van hem de volgende 
werken, verscheiden1 male» 
herdrukt, en waarbij men 
bijlagen heeft gevoegd, waar-
4 
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£ ? i T T ^ t gelukkig 

loï6%,foma>> i«24.mo 

tegmsehn der Aansche 

. • f l o c W « etc. {Ckris-
5. 

'V£ poefen ngel Waarin 

Tétook f l^tukken des 

t™ft,ontwtkkeldvindt), in 

«e bondigste en treffendste 
ondernVt jhfferj i ii re°aste 

vïucht I n ^ ^ ^ ^ ^ -vrucm, aJles I s er hevatte-
*»*•« gemaakt v o o r d e j e S 
voor welke het h e s t e m d Z ' 
e« voor, welke het™£2 

™, om te weten wat de <*ods-

S L f V C e l t t e ^ooven en 
J S W f i T G*#™*oire 
^ h e t K e d e r d u i t s c h v e r -

%»T£f°?%van Aus 

'cnz- * ffertogm-

bösch, 1825; i n l 2 ,m 6^ 
7.° ffistoire etc. in het Ke-; 

derduitsch. Kort begrip der. 
geschiedenis van de gods-. 
dienst vóór de komst van 
JMSus&misTVsenz. >$Mer* 
tog&nbosch, 1823, in 8.v« 
•LHOMOJÜ) gaf, het eerstge
noemde dezer heide laatste 
werken in het licht om de 
jeugd vroegtijdig te leeren,-
hoe schoon de godsdienst in 
haren oorsprong, en in hare 
ontwikkelingen is, hoezeer 
?ij uit ..hoofde van liare oud
heid en hare zekerheid ons 
geloof en onzen eerbied ver
dient, en hoe verachtelijk 
diegene zijn, welke haar_las
teren, om haar uitteroeijen. 
Maar daar zijn werk onvolle
dig zou zijn geweest, indien 
hij hun niet had aangetoond, 
dat die godsdienst nog op 
de aarde bestond, «chreef 
hij de geschiedenis der kerk, 
en schetste in een beknopt 
bestek haren oorsprong en 
haren voortgang; hij maakte 
de personen hekend, y ^ 
haar heroemd hebben ge
maakt, en de worstelingen, 
welke zij te verduren had 
gehad, en tegen de Heide
nen, welke haar gedurende 
drie eeuwen vervolgden, en 
•tegen de ketters, welke haar 
zoo dikwerf verdeeld heb-
-hen, en tegen de ergernissen, 
die zoo vaak haren boezem 
verscheurd hebben; eindelijk 
toonde hij de kerk aan, Sc* 
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heel zegevierende op hare 
vijanden, en terwijl alles 
rondom haar voorbij en te 
met gaat, blijft zij onbewe
gelijk en Onkreukbaar, te 
midden der woedendste stor
men Deze beide zeer dik
werf herdrukte werken, door 
net ̂  schrikbewind verminkt 
zijnde, zoo moet men de 
oude uitgaven opsporen, en 
wj gebrek van dezelve, die, 
wlke na de herstelling der 
BOURBONS,, door huizen "wel-
*e door hunne godsdienstige 
grondbeginselen bekend zijn, 
ZIJ« gedrukt. . 

ulmmAl' - Z i e
 HOSPI-

XHOSIE. - ; Zie HOSIE.. 
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roem 1 i ?" re fc*» n a m e t 

ü l e t t e r e n ^ de we-
&blPPM ?nde^ezen te 
f° e£ Me» heeft van hem: 

* * * * * W 1749, in 
l,• . -" JJootrina t/w 

,..;,..' ™ento, virtutibus, 

*. JJootrina theologica 

de Jide,'sjpe, et charüate> 
ibidem, 1755, in 4.t<> 

XHOTD. — Zie Xioro. 

LHÜHLIER. 
HÉR. . 

Zie Luit-

LIA, oudste dochter van 
LABAN, werd aan JAKOB uit-
gehuwd, door -het bedrog 
van haren vader, die haar 
in de plaats stelde van R A 
CHEL, met welke JAKOB in 
den echt zoude treden: J A 
KOB leefde * echter wel met 
haar, en verwekte bij haar 
zes zonen, RUBEN, SIMEON, 

L E Y I , JüDA , ISSACHAR, Z A -
BUION en eene dochter, JDINA 
genaamd. 

f XlAFWINüS. 
BUINUS. 

Zie L E -

LlANCODRT (JoANNA TAN 
SCHOMBERG, hertogin van), 
dochter van den maarschalk 
HENDRIK VAN , SCHOMBERG , 
en vrouw van ROGER DÜ 
PlES3ls; hertog van Zian-
court, bekend door twee 
brieven, hem door doctor 
ARNAUH» geschreven. Zij 
maakte haren man door ha
re lessen en hare voorbeel
den, los van de wereld. De 
beide echtgenooten traden in 
naauwe betrekking met de 
kloosterlingen van PorlRoy-
al, en legden veel ijver aan 

f S 
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den dag ter verdediging van 
JANSEMÜS. Zij overleden in 
1674. De hertog overleef
de zijne échtgenoote slechts 
twee maanden. Men heeft 
van haar een stichtelijk werk 
over de opvoeding der kin
deren van de beide Seksen. 
De abt BOIXEAU gaf hetzelve 
in 1698 onder dezen titel 
in het licht: Jteglement etc, 
(Gedragsregel, door eene 
aanzienlijke vrouw aan ha
re klein-dochter eoo voor 
haar zelve als voor haar 
"huis gegeven), in ^ . ^ ö te 
Parijs, in 1779 herdrukt. 
De uitgever voegde bij dit 
werk een reglement, dat de 
hertogin van LIAÏTCÖÜRT voor 
zich zelve had vervaardigd, 
met een tafereel der deug
den dier dame; men gevoelt 
ligtelijk dat men er de oot
moedigheid en onderwerping 
des geestes, die de gehoor
zaamheid aan de uitspraken 
der. kerk te weeg brengen, 
niet in vindt. [De hertogin 
van LIANCOURT" was verschei
den talen meester, ervaren 
in de toonkunst en teeken-
kunde , en maakte zeer be
vallige Verzen], 

LlANCOURT. 
3FOÜGAÜLX. 

-ZieRocHE-

* LIARD (JOZEF) ,' te Ro-

•siè?'es -aux- Salines , in het 
t» ieP-* d e r Mmrthe, den 
17 December 1747 geboren, 

was de zoon van *eenen 
bouwkunstenaar van SIAIHS-
LAÜS , hertog van Lotharin
gen. In 1769 in de oude 
school der bruggen en we
gen gekomen, onderscheidde 
hij zich van de overige kwee-
kelingen, door zijne vroeg
rijpe talenten, en door zij
nen ijver, onï hun de lessen 
huns meesters te herhalen. 
Weldra werd hij gezonden 
als tegenboekhouder der werk
zaamheden van de generali-
teit van Parijs, daarna ais 
kweekeling in het gevolg der 
zee- werken van- de genera-
liteit van Caen, en einde
lijk als ambtenaar tot net 
maken van ontwerpen voor 
het kanaal van Bourgondte. 
In 1775 werd hij, n» hoe
danigheid van onder-wge 
meur, met de belangde 
w k e n belast, « j to » £ 
in Picardyè en # » « * £ 
wen ten uitvoer bragU i 
17S4 door de staten van 
Bretagne opgeroepen, » 
hij hoofd-ingenieur, o« • 
Scheepvaart ^ dat,gwrjj 
In 1786 werd bj dooi het 
Fransch bestuur *** M" 

werken hij met naaaw* 
righeid onderzocht. « M . 
durende eenigen tijd a * J J 
haven van Mavre verbo»de» 
te zijn geweest, en d e * * £ 

ben gebouwd, werd, J » 
1791 tot hoofd-ingenieur *e 
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noëmd, en kwam dè bedie
ningen aan dien post ver^ 
bonden in het dép J Van Doubs 
uitoefenen; Het is aan hein 
dat dit dep.* deszélfë schoö^ 
ne wegen en de ménigVül- i 
d%e gelijkmakingèn te dan
ken heeft, die in dat berg
achtige land, de gemeen-
schap zoo gemakkelijk heb
ben gemaakte Ifl 1805 tot 
den rang* van divisie-inspec
teur bevorderd, werd hij 
met het maken van ontwer
pen belast, om door middel 
Van een kanaal de Mköne 
niet; den -Rijft te vèfeenigéh > 
hij heeft al de werkzaamhe
den dezerondernèming geleid , 
die, ondanks alle bezwaren, 
Welke dé verschillende- ge
steldheden des gronds aanbo
den, gelükkiglijk ten einde 
zijn gebragt, zoödat sedert 
het einde van het jaar 1832 
de Rhóne en dé Rijn in ge
meenschap zijn i en dat in 
de maand November deszelf
den jaars, schepen van Zyon ' 
naar Straatsburg zijn geva
ren. Dit kanaal is wezenlijk 
'het werk van LIARD; het
zelve heeft achtereenvolgend 
denaiaam gedragen van Ca-
nal Napoleon, en van Canal 
Monsieur, het bestuur van 
loüls-Pini,ippE heeft aan het
zelve den naam gegeven van 
"Caiial de Jomtion du Rhó
ne au JtAiu. LIARD werd 
tot commandeur van het le
gioen van eer benoemd, en 

bij den eersten inval der 
bondgenóóten, Werd hij on
der" den titel van brigade-
generaal met het opperbevel 
der génie, Van -de nationale 
garde'van Parijs 'belast. Hij 
is den 22 Apfil 1832 opzijn 
landgoed Chaprcds , bij Re-
sanoöH overleden. De heet 
CORNE , divisie-ingenieur des 
kanaals, de kwéekèling en 
vriend van LIARD, heeft op 
zijn graf eene^ede -uitgespro
ken ,• in Welke- hij op de aan-
doenlijkste en treffendste wij
ze, de bijzonderste omstan
digheden zijns levens voor
gedragen heeft» 

- LIBANIÜS, een beruchte 
drogredenaar van dfntiochië, 
alwaar hij in 314 geboren 
•werd, ontving zijne opvoe
ding te Athene, onderwees 
de rhetorica te JiConstanti-
nopel') en in zijne geboorte
plaats. De heilige BASILIÜS en 
de heilige JOANNES CHRYSOS-
TOMÜS waren de leerlingen 
van dezen meester, die of
schoon een Heiden, veel be
lang stelde in de begaafdhe-
den en deugden, zijner bei
de kweekelingen. Men wil, 
dat hij CHRTSOTOMUS tot zij*, 
nen opvolger zou hebben ge
kozen , indien het Christen
dom hemdenzelven nietont-
-nomenhad. Keizer JULIA
NUS vergat niets, om LIBA-

-NIOS te bewegen, om Haft 
zijn hof te komen; maar hij 
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ion er niet in slagen,, zelfs 
met door hem. den post van 
opperste der lijfwacht aan te 
•bieden. LIBANIUS , die niet 
zediger was, dan de overige 
wijzen der Heidensche oud
heid , antwoordde steeds aan 
degene, die hem aanzochten, 
dat de hoedanigheid van drog
redenaar, verre verheven wa", 
boven alle hoedanigheden, 
yelfce m e n hgjjj a a n j , o o d < 

Jü iuuus , op de overheden 
van Jntioohië gebelgd, had 
Aan „ J J ' _ U. •. V ' den raad dier stad doen ge 
vangen nemen. LIBANIUS 
«wam met eene moedige vrij
heid , den .keizer voor zijne 
medeburgers spreken. Den 
hoveling, voor wien deze on
verschrokken toon waarschijn
lijk nieuw was, zeide hem : 
» -Redenaar, gij zijt zeer na-
hij de rivier Oronte, indien 
gij zoo stout spreekt." L I 
BANIUS zag hem met veront
waardiging aan, en voegde 
hem toe: » Hoveling, de 
bedreiging, welke gij m » 
aoet, kan enkel den meester" 
onteeren, welken gij mij w ü t 
doen vreezen;" en hij g W 
voort Het tijdstip van zij
nen dood is onbekend, som
migen stellen hetzelve op het 
einde der vierde eeuw (390). 
LIBANIUS openbaarde veel 
smaak, wanneer hij de voort
brengselen van anderen beoor
deelde, ofschoon hij de„Zel. 
ven somtijds in zijne geschrif-
ten «ast. JUUANU*0 onder

wierp zijne daden en zijne 
werken aan deszejfs oordeel j 
de drogredenaar, meer. aan 
den persoon, dan aan de for
tuin van dien vorst verbon
den , behandelde hem min-: 
der als een' hoveling dan als 
een' gestrengen .regier. De 
meeste Medevperingen van 
dezen redenaar zijn verloren 
geraakt, en zulks is weljigt 

I
geen groot verlies; zonder 
over de menigvuldige aan
halingen uit HOMERUS, over 
de zucht, om in iet over-
drevene te vallen, over eene 
ongepaste uitkraming van ge
leerdheid te spreken, bederft 
hij alles door het gedwonge-
ne en duistere van zijnen 
stijl, die voor het overige 
niet in kracht en luister te 
iort schiet. Zijne Bleven 
worden meer op prijs gesteld» 
Wou? heeft er eene uitmun
tende uitgave van geleverd, 
Amsterdam,) '1738, in ""• 
Deze verzameling biedt meer 
dan 1600 Brieven aan, waar
van de meeste slechts com
plimenten bevatten. P>n 
leest er verscheiden andere , 
zonderlinge en belangrijke, 
die licht kunnen verspreiden 
over de burgerlijke, kerke
lijke en letterkundige geschie
denis dier tijden. ANÏONIÜS 
BONGIAVAKT, heeft te rene
tte, in 1755, M-Medem-
ringen van LIBANIÜS , in een 
.deel in fol., uit de biblio
theek van den ff. #**** 
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ontleend, in het licht gege-
ven. Men moet deze verza
meling bij de uitgave zijner 
berken voegen, Parijs, 
1606en 1627, 2-dl.a-.in fol. 
[RKISKE.heeft mede de Re
dekundige werken van LIBA-
MÜS in het licht . gegeven, 
Altenburg, 1791 — 1797, 
4 dl;n in 8,vo • ongelukkig
lijk is geene dezer uitgaven 
volledig. LEOABAMI had er 
in 1715: eene beloofd, de
zelve moest uit 6 dl.» in fol. 
bestaan]. Men vindt in de 
werken van LIEANIÜS menig
vuldige uitvallen tégen de 
Christelijke \ godsdienst, en 
tegen keizer. .KONSTANTIJN, 
die hij echte/ bekent deugd
zamer te zijn geweest, dan 
al deRomeinschekeizers, die 
vóór héiü geregeerd hebben. 
Men stelt onder he.t getal der 
voorzeggingen -van den dood 
van JUMANÜS, een geestio-
antwoord,vaneenen Christen 
taalkundige van JntiocMë 
aan LïBAimjs.. De drogrede
naar vraagde hem, om met 
«e godsdienst den spot -te 
d«jven, en terwijl JULIANUS 
°P den togt was, waarin hij 
sneuvelde: Wat doet thans 
a±*oon des timmermans F — 
•Uf maakt eene doodkist, 
antwoordde de taalkundige. 

LIBAVIÜS ( ANDREAS) , doc-
*or in de geneeskunde, te 
•"««in Saksen geboren, o-
Teweed in 1616, nain 1588 

tè Jëna den leerstoel der ge
schiedenis en dichtkunde be
kleed te hebben, en rector 
van hét gymnasium van Co-
burg, in Frankenland ge
weest te zijn. Hij gaf een 
aantal werken in het licht 
over de scheikunde, en zocht 
alle gelegenheden, om de 
droomerijen' vanPARACEtsus, 
en zijne aanhangers te weder
leggen , zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Syntagma 
selectorum alchimice 'arcd--
norum, Frankfort, 1613, 
2 dl.» dn fob — ' 2 > Ap
pendix syntagmdtis arcuno* 
rum, 1615j in, fol. — 3.» 
'Epistolarüm cliimicarum, 
libri tres , 1595. De schei
kunde .heeft sedert LIBAVIÜS 
zoovele vorderingen gemaakt, 
dat deze werken niet meer 
gezocht worden. Hij is de 
eerste, die over de overstor-
ting van het bloed heeft ge
sproken , eene kunstbewer-. 
king, die in de 17.e eeuw 
zoo veel geruchts heeft ge
maakt , en die door de wet
ten is moeten verboden wor
den , uit hoofde van het ver
regaande misbruik, dat men 
er van maakte. — Zie DE~ 
KYS-JOAWNES BAPXISXA — en 
MERKXIN. 

IilBERArus [Heilige), abt 
van het klooster van Capse, 
in Jfriku, onderging den 
marteldood met zes zijner me
degezellen ï den 2 Julij 483 » 

http://2-dl.a-.in
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gedurende de; vervolging van 
HüNERICH. 

, LIBERATDS , diaken der kerk 
Van . Karthago in de zesde 
eeuw.,, een der ijverigste ver
dedigers van de J)rie Ka-r 
pittels, werd in verscheiden 
gewigtige aangelegenheden 
gebruikt, en in het jaar 535 
naar Rome gezonden. Men 
heeft - van hem een werk, 
getiteld: Breviarium de cau
sa • NESTORII et jEurrcjfJE-
TIS, door pater GARNIER, 
in 1675 , Xe Parys, in 8.y0 

in het licht gegeven, met 
Aanteekeningen,,die het ge
brekkige in den tekst verbe
teren. • 

,LIBERGE (MARINÜS), een 
regtsgeleerde, te .Belon-le-
Trichard bij Mans geboren, 
hoogleeraar in de regtsge-; 
leerdheid te Poitiers, werd 
tot blijvend schepen dier stad 
verkozen, w|jl hij twee op
standen van het gemeen in 
Tiet .begin der ligue tot be
daren had gebragt., Hij on
derwees iOok te Angers, en 
hield eene redevoering voor 
HENDRIK IY, toen deze in 
1595 door die stad trok, en 
deze vorst was door zijne 
redevoering zoo zeer getrof
fen, dat hij hem omhelsde. 
Hij werd later tot de staten 
van toegezonden. LIBERGE 
overleed in 1599. Er bestaat 
™n hem: Melatim etc. (Fer-

haal van het belpg van Poi
tiers) , waarbij hij tegenwoor
dig was, 1625;, in 12>? 
en eenige regtsgeleerde Ver
handelingen. 

••'.. LIBERIDS [Heilige) een ro
mein, werd den 24 Mei 352, 
na Paus Juiius I , op den 
stoel van den H. PETRUS ver
heven. Hij verdiende zulks 
door zijne godsvrucht, en door 
zijnen ijver voor, het Qehoi. 
N.adat keizer Cmsumvs, te 
vergeefs getracht had, om lierh 
de veroordeeling van'den be
roemden ATHANASIUS te doen 
pnderteekenen, verbande hij 

, hem 'naar Berm, in Thrwe, 
He gestrengheid, niet welke 
men hem in zijne, balling
schap" behandelde, en de 
smart, van zijnen stoel door 
den ohwettigen Paus ifElU, 
bezet te zien, bragten zijne 
standvastigheid aan het wan, 
leien. Hij stemde eindelijk 
in de veroordeelmg van den 
H. ATHANASIUS toe,'en °n-
derteekendehet formulieren 

Sirmium, niet dat der laat
ste kerkvergadering, » l 

klaarblijkelijk kettersch waj, 
noch dat der tweede, om-
welk evenzeer laakbaar *as, 
en dat door TAlENS en tJR-
SACEsin357ontworpenwerfl» 

maar dat der eerste, **»*» 
zeer behendiglijk dooi: « 
Arianenzamengesteld, en 
ten strengste genomen, * 
verdedigd worden, z°° 
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het zulks -ook. ,• door den | 
H. HILARIÜS gedaan werd. 
Door deze zwakheid kwam 
hij in gemeenschap met de 
Oosterschen, Men deed hem 
in de kerkvergadering van 
Jlrtcyre, in 358, een ge
schrift goedkeuren, hetwelk 
het woord mede%elfstandig 
verwierp; maar hij protes
teerde te gelijkertijd, dat hij 
den ban uitsprak, tegen de 
gene, welke zeiden, dat de 
Zoon in zelfstandigheid, en 
in alle dingen, aan den Ta- •; 
der niet gelijk was. De kei
zer stond-hem toe, om naar 
Jtome terugtekeeren, alwaar 
h.et volk hem vrij koel ont-
yingi' Dit onthaal deed hem 
in zich zelven terugkeeren: 
hij erkende zijnen; misslag, 
beweende denzelven,; verzocht 
ATHANASII?S om verschooning, 
verwierp de geloofsbelijdenis 
van het concilie van Jtimi-
ni> in 359, en overleed 
heiliglijk den 24 September 
366. Het is op deze wijze 
dat die paus zijne levensbaan 
eindigde, met den roem, die 
het groote gedeelte van een 
meer dan 14jarig bestuur tot 
luister had verstrekt, en die 
door zijnen val, welke de
zelve ook moge geweest zijn, 
niet is kunnen verwelkt wor
den. Deze voorbijgaande zwak
heid is hersteld, door zoo 
Tele trekken van eenen moed, 
die zich sedert zijn berouw 
volmaakt is gelijk gebleven» 

B. ... £95 

fcoödat" bijna al de kerkva
ders hem den naam van ge-r 
lukzalige hebben gegeven." 
Zijn naam wordt in de oud
ste Latijnsche martyrologiën 
gelezen. Men heeft van hem 
Brieven, welke in die der 
paussen door don CONSTANT 
gevonden worden. De abt 
CORGNE heeft in 1726, eene 
Critische en Geschiedkun
dige 'Verliandeling over pauk 
LIBEKIÜS, in 'het licht ge
geven , en STILTING heeft een 
(Jritisch en ffistorisch Com-
mentctrium over den heiligen 
LIBERIUS geschreven, voor
komende in de Aota, Sanci 
lorum der Bollandisten van 
23 September. De val van 
dezen paus, heeft den Gal-
likanen steeds tot bewijsre
den , tegen de onfeilbaarheid 
des pauses gediend. Het aan
gevoerde werk toont de zwak
heid- der sluitreden aan, wel
ke , men er uit trekt. De 
heilige .LIBERIDS had den hei
ligen DAMASÏÜS tot opvolger. 

LiBERios A JKSÜ , een kar
meliet, te JVovare geboren, 
onderwees gedurende 38 Ja
ren te Home de wederleg-
gende godgeleerdheid, en 
werd prefekt der propagan
da. Hij overleed in '1719, 
ha in het licht te hebben 
gegeven: Controversim dog-
maticoe, Rome, 1701, in 
lol. Deze uitgave werd ver
boden, wijl de schrijver in 
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dezelve het Jansenisraus guns
tig was; maar na dezelve 
verbeterd, en zich herroepen 
te hebben, stond men de 
uitgave toe, die in 1710ge
schiedde. tiBERius,-die bij 
de uitgave van het eerste 
deel drie deelen in.fol, be-' 
loofd had,- breidde het werk 
200 zeer uit dat men hetzelve 
in 1742, te Milane in 11 
deelen in fol. gedrukt heeft. 

LIBERTINÜS (KABEL) , te 
Mulhausen, in Bohème, in 
1638 geboren , begaf zich in 
1654 onder de Jesuiten, en 
overleed te Klattau, in 1683, 
na de schoone letteren en de 
Grieksche taal onderwezen, 
en met roem gepredikt te 
hebben. Men heeft van. hem de 
verhandeling van GRENADE, 
'of GEORGESCHOIARIUS, over 
de voorbeschikking, in het 
iatijn vertaald met zeer goe
de aanteekeningen, Praag, 
1673 , in 8.v° Nog' heeft 
hij in het licht gegevenFRAN-
CISCUS XAVERIÜS, Indfa-
rum, épostolus, elogiis ittus-
traiiis, Breslau, 1681; 
Praag, 1771, in 4, t o — 
Men moet hem niet verwar
ren met JOATOES ilBERTINüS , 
mede een Jesuit, te Leui-
merit%, in 1654 geboren, 
en in 1724 overleden, waar
aan er een werk bestaat in 
de Boheemsche taal, over 
de opvoeding der Jeugd, 
™ g , 1715, i„ i2.»o „n 

eene verhandeling: Over de 
overeenstemming van den 
wil des mënscAen met dien 
van God, in dezelfde taal, 
Praag, 1710 in 12.»» 

LIBO , een heroemde Griek-
sche bouwkunstenaar, in 
Klis geboren, leefde in liet 
'jaar 458 vóór J. ;C. [80^ 

| Olympiade]. Hij is het, die 
den beroemden tempel van 
JÜPITER» bouwde', bij Prusa 
of -Oïympia, zoo beroemd 
-door de Olympische spelen, 
welke men er alle viel- jaren 
vierde. [PAUSANIAS heeft er 
ons dé beschrijving van nage
laten , er blijft geen enkel 
spoor van over. Men zie het 
werk van den heer QÜATJIE-
MÈRE DE Qvmcr, getiteld J 
Jwpiter Olympien], 

LlCETI,LlCEIOofXlCETtS 
(Fonwmvs), een aanhanger 
van de leer van ARisTOïEtES 
van den latéren tijd, de zoon 
van eenen beroemden genees
heer en zelf mede een arts | 
werd te Mapaio in den staat 
van Gemd, in 1577, voor 
de zevende maand der zwan
gerschap zijner moeder geno
den. Zij» vader liet hem in 
eene katoenen doos plaatse» 
en voedde hem zoo zorgvu^ 
digop, dat hij eene evenzo0 

vohnaakte gezondheid genoot' 
als of hij niet voor den na 
tuurlijken tijd ter wewl«J" 
*e gekomen. Hij ondenre* 



LI a •(497 

de wijsbegeerte Vaii ARISIO-
•ÏELEÖ te Visa m later (1645) 

• de geneeskunde XéPadua met 
Veel roem, en overleed in 
1757. Er bestaat van hem 

• een aantal verhandelingen. 
•De voornaamste zijfl: l.°'De 
m'onstrorum causis, -natura 
<etdifferentiis librill, Pa-
<faa, 1616 , in i.toJmster-
•dam.; 1665, in 4<*° Men 
•vindt er eenige volksverha
len in» maar er komen tevens 
'goede inzigten én wijze grond
beginselen in voor, — '2.° 
Oe cometarum attributis.^ 
ini 4.to _ . 3.0 De Ais qui 
virunt sim alimento, libri 
IV', Padua, 1612, in fol. 

•~'— : 4.° Mundi et hominis 
analogia', in 4.to _ 5 / 
Be annulis antiquis, lldinó, 
-1645, in 4,to~> 6.° Deno-
-vis. asfris et coinetis, Ve
netië., 1622, ia iM — 7.0 
•#c spontaneo viventium ortu 

•MrilF, riceme, 1618, 
•« _tol. -A 8.°, Deanimomm 
ratiomlium immortalitate, 
™ « a , 1620, in :foL— 9.° 
•"e fidminum natura, in 4.to 
•—* 10,° Oe ortu animcehu-
manoe, Venetië^ 1603 , in 
4.to ._ 11>D ff^jdrologicc, 
sfe & riuris tranquillüate 
7a*

rie ftutnium, Udino, 
*W5, in 4,to ~ 12.° De 
luoernis antiquis reconditis 
tori-ir> Venetië, 1621, 
Jn 4.to Udino, 1652, in 

oi*T?nz« Ia deze laatste 
XIV. Mu, G 

Verhandeling beweert hij ; dat 
-de oude graf lampen hadden, 
dié een eeuwigdurend'licht 
"voedden; maar de geleerden 
'zijn gewoonlijk van gevoelen, 
'dat déze zoogenaamde eeu-
wigdurende lampen,' jp/fcós-
phorussen waren, die, na aan 
de lucht te zijn blootgesteld, 
•vóór eenige oogënblikken'onti-
•vlamden. 'Dit is hét gevó&-
ien van FERRARI, in zijne 
•verhandeling Dé veterum lur 
cernis sepulchralibus, die 
'hij in 1685, in '4.*» in het 
•licht gaf,' in zijn wérk''3)e 
•re vèstiaria. ^- JOZEF Lï-
'CEii, de vader van FbRTü>-
"ifttfs," is de- sèhrijVer vaneen 
werk getiteld: Wobiliid 'de 
yrineipaUwiëmbridelPuornö, 
1590, in 8.vb ; ' • 

LlCHTENAU. - i ZieRlETZ. 

LICHTÉNAC, dézen naam 
gaf men 'aan KOENRAAÖ, ook 
bekend orider den naam van 
Abbtis Uspergensis. •— Zie 
BüRCHAR» of BüRCXIARBÜS , 
•abt van Usperg. « 

. * LlCHIENBERa (CtEORGE 
CHRISXOFFEL) , een Düitsche 
natuur en zedëkundigê, den 
l.e Julij 1742 te Ober-Ram-
stadi, bij Darnistadt 'ge
boren. Zijn vader, predikant 
van dat dorp, onderwees 
hem de eerste grondbeginse
len der wetenschappen, in 
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•welk* de jonge LICHTENBERG 
zich verder ontwikkelde,, 
eerst te Ddrmstadt, daarna! 
aan de universiteit van Goi-
tingen,- onder de beroemde 

!hoogleeraars HGXMIAÏT, HET-
M, GATTERER, KÖSTNER en 
JÏEKÏER. Hij had, in het 
Gymnasium van Darmstadtj 
eene redevoering in Hoog* 
jjuitsche verzen, over df wa-
yexüijsbegeerte en de wij$~ 
gierige- dweepzucht uitge
sproken , eene redevoering, 
welke hem zeer tot eer ver
strekte , en hem in het open
baar onderwijs eene schitte
rende loopbaan voorbereid
de, , Na zijne studiën vol» 
bragt te hebben, begaf hij 
zich op reis, en bezocht JHÜn-
geland. Daar hij nog, jong 
zijnde eenen val had gedaan, 
die bij hem eene kromming 
in den ruggegraad had te 
„weeg gebragt, zoo had dit 
toeval, hetwelk hem eenig-

,?ins ̂ mismaakt maakte, eenen 
buitengemeene» invloed op 
zijne inborst, ook had LICH
TENBERG, ondanks zijne uit
gebreide kunde, eene buiten
gewone neiging tot bijgeloof. 
Hij ondervraagde de sterren , 
verbeeldde zich onderdehoe-
de Tan eenen geest of eene ge
nie te zijn >: zoo als dien van 
SOCBATES, en trachtte in ge
meenschap te komen met de 
hemeische geesten, Hij schreef 
verscheiden malen aan zijne 
genie. ïntusschen bekleedde 

| hij de'leerstoelendeiftfiskuri* 
de (1770) en der proefonder
vindelijke natuurkunde (1771) 
te Goftingen, en had eenige 
geschillen met den beroemden 
JLIVATER , over een geschrift 
van .dien gelaatkundige, ge? 
titeld; Sfasporingen.van CA. 
J3ON$ET over dé bewijzen 
van het Christendom. Licifr 
TENBERG beantwoordde, het-
-z'elve dooreen vrij hevig he
kelschrift, onder den titel 
Van, Ovemigt, (1773), Over 
dezen aanval nog niet te vre? 
den, plaatste hij «énige jaren 
later (1776) aan het hoofd 
vanden Göttinger-Jlmamk, 
,een nog hevige? hekelschrift 
"tegen LAVAÏJSR, getiteld: De 
getaatkunde iegeti de g* 
laatkmdigen. LdVATER^-
antwoordde zijnen tegenstre-

.ver mét vele gematigdheid, 
en'zelfe Wiet- lofreden, ve 
hekelzuchtige. LicflXENBERG, 
even . zoo onregtvaardig • «» 
onedelmoedig, .gaf een f f 
tend, bespottendkéerdichtm 
het lichtf van het werk van 
IAVATER: .Gelaatkundtge 
proeven genaamd r en 

let, welke.hij den Wftf 
.van Gelaatkundederf^' 
ten. Hij overleed den M 
Februari^ 1799. Gedurende 
zijn gebeele leven scheen hg 
in zijn godsdienstig geloof « 
.wankelen, en eindigde JJ* 
te bekennen, "^.f®! 
des evangelieshet ^ t y s t e , f 
krachtdadigste middel w»01" 
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duurzame rust eh geluk ;öp 
dé wereld te verspreiden." 
Onder al zijne wérken, zijii 
diegene, ' welke aan LlcriTEtf-
ffiffKG het meest töt eerï ter-
strekten: FérklaHny rden 
sahüdënjen) of zedelijke ro
mans' • tan den beroemden 
Engelsclien;sch1Idér HÖCSARTH, 
1794 - . 1809,'. 9 aflev. in 
fol. Hij heeft slechts de vier 
eerste" in > het licht* gegeven. 
•*- 2;'« Eerie soort van dag* 
ver/mat van zijn leven, waar
in hij al; zijne gedachten OJH 
teekende'. Deze verzameling 
is rijk in zielkundige aanrner-
kmgen, zoo wel als in op
gaven evenzeer belangrijk 
voor den zedemeester als voor 
den letterkundige; docbmert 
treft' er; ook önregtzinnige 
mzigten,, e» den heerschen-
«en geest der eeuw in aan, 
aie tot een* koel en veront
waardigend sóepticismüs leidt. 
•öe verzameling- der werken 
fanLicflïENBERG, is n:a zij
nen ;döod in het licht gege-
venv dóór de zorgen van zij
nen broëdet en den lieer KMES 
te Göitingên; 1800 —1806 
a «1.° in 8,VÖ Dezelve be-= 

vat het bovengenoemde dag-
"»J*rf,-. èn alle schriften, 
'"''elke hij in dé almanakken, 
e n m het Mdgaaijn van Göt-
» « had geplaatst. Men 

f
*an aan LICHTENBERG teel 

3est,trohjkheiden gevoelig-
ei« niet ontzeggen; maar' 

• ' • • ' • " • e g 

dë biitlediflgen',' waaraan hij 
de denkbeelden' eh gevoelens 
onderwerpt, zijn dikwerf al 
te spitsvmnig. Hij had on-
régt, zieh tegen de verbete
ring der scheikunde door LA-
VOISIER te veïzelteri, maar 
het werk /waarin hij dezelve 
bestrijdt, is_ óp eerie zoo be
vallige wijze geschreven,; dat 
men het beüzelachtige en zelfs 
het valsclie der bewijsgronden 
vergeet ,%orh den rijkdom én. 
de sierlijkheid des stijls te 
bewonderen", waarxneije hij 
dezelve ontwikkelt. Kasx-
NER 'heeft- de 'Lofrede va'ri 
LlCftTÉïTBÈRG» géschreven '\ 
{Ment. dèP' acad. d'è Göt-
Hngiié, 1799v te 4' t0) " 

LlCHTENSÏEIN (JóZZV WEX~ 
CESJCAUS, torst van), hertog 
van Troppau en Jagerndorf 
in Siïeaië, ridder tan liet 
gulden-vlies, veldmaarschalk 
in dienst der keizerin MARIA 
THERESIA, algemeen direc
teur der artillerie, werd te 
Weenen den 10 Augustus 
1696 geboren. In 1716 be
gaf hij zich in dienst van het 
huis van Oostenrijk, en werd 
iö 1723 tot kolonel van een 
dragonder regiment benoemd. 
Hij onderscheidde zich inde 
veldtogfen van 1733 en 1734, 
en werd achtervolgend 'tot 
generaal-niajoor, luifeöant-
gèneraal eii veldmaarschalk be
noemd. KAREI. TI zofld hem 
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. in 17:38, in hoedanigheid 
•van -gezant,; naar het hof van 

,: Kersaüles, eenen post, dien 
hij. gedurende drie jaren met 
ïoem vervulde. ïri 1746 

'joeïde hij het opperbevel ö-
S'er de legerbenden,' én won 
den 20 Junij den slag van 
Piacenza, die de zaleen zij
ner gebiedster, in Italië óp 
eenen zeer voordeeligen voet 
bragt. In 1760 werd hij tot 
buitengewoon gezant, aan het 
hof van Partm benoemd, 
om hg procuratie de infante 
ISABEMA , in naam, van den 
aartshertog JOZEÏ , later kei
zer, te huwen. Vier jaren 
later, bekleedde hij te Frank
fort de .waardigheid van kei-
«zerlijtè commissaris, ter ver
heffing van den roomsch-
koning,;en overleed te Wee-

; nen den 10 Februarij 1772. 
LICHTENSTEIN wordt nog als de 
ge trouwste staatsdienaar, en 
de ijverigste onderdaan van 
MARIA THERESIA , in zeer ne
telige tijden-, en; aKde her-
'steller der Oostenrijksche ar
tillerie beschouwd , die onder 
zijn bestuur, eene der voor
naamste veerkrachten der he-
dendaagsche taktiek werd. 
De doorluchtige vorstin be-n 
schouwde hem als een der 
hechtste steunen -un haren 
troon, in omstandigheden, 
waarin dezelve van alle kan
ten waggelde, en ;liet te 
Zflner eer in het tuighuis te 
rF*enmt éen schoon meta

len gedenkleeken .oprigteni 
De kunstenaars verloren in 
hem .eenen beschermer, de 
ongelukkigen 'eenón. steurt ,> 
en de armen eenen vader. 
[„Hij is de oprigter d?r sclioo-
ne galerij , weljke zijnen naam 
draagt, eü die als eeneerst-
geboorteregt in zijne familie 
is geworden], 

. LICINIA , eene Vestaalsché-
maagd, werd met twee an
dere , Asuxu en MiKClA, 
uithoofde van. hare ongere
geldheden, inhet jaar 112 
vóór J. C. ten dood veroor
deeld.' . E 

LicnrnislCALviTsSTotoCA-
JÜS) , ïlomeinsch volkstn-
buun, uit eene,. ónder de 
Plebejers, aanzienlijkste »-
milien vani?o^, werddoor 
den dictator MANlWsy tot 
veldheer deMWtenj verko
zen, JLlCiNitrs was de eerste 
plebejer, welke met d*n 
post vereerd werd; Men gaf 
hem den bijnaam van^e ^ 
dat isnuttélooaesprutt*™ 
hoofde,.,van de. wet, weiK? 

hij met SEXïiüSV.Sedurf"d' zijn bestuur als tnhu«n.(376 
vóór J; 0.) «i^aardïgde, 
door welke hij aan e lkenj 
meinschen burger Yerbo°d, 
om meer dan 500 morgen 
lands te bezitten, onder voo? 
wendsel, dat degene die Wjer 

hadden, h « n n e n f f d " „ zorgvuldig konden bebouwen. 
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Deze Êeide tribunen Bevalen, 
daarenboven,'> dat dé; inte
ressen > welke door dè schul
denaars Zouden betaald zijn, 
van de hoofdsom der. schul
den zouden worden afgetrok-
ken,, en dat het overblijven
de binnen drie achtereen
volgende jaren zoude veref
fend worden/'' hetwelk eene 
in het oqgloopende schending 
van het' regt van eigendom 
was ; 4

: eindelijk, » dat men 
voqrtaah geene consuls meer. 
zou benoemen, ten; zij een 
hunner van, Plebeïsche fami
lie was.» Ten gevolge de
zer laatste wet, werden zij 
beide consuls, SEXXIÜS, in 
het jaar 366 vóór J . 0 . , 
en LÏCÏNIÜS twee jaren later. 
Hij werd andermaal verko
zen in "361. Men heeft ten 
allen tijde opgemerkt, dat de 
heersch- heb- en ijverzucht, 
de menigte zochten te vleij-
en> en er naar streefden, 
om de volksgunst te winnen, 
ten einde haar doel te be
reiken. — zk GRACCHUS. 
Lticcfiüs w erd in het jaar 
356 vóór J , O. tot eene 
foete van 10,000 azen (om-
tont 3,250 guldens) verwe-
j-en» wijl hij eene der door 
jiem Uitgevaardigde wetten 
«ad overtreden, in het be
zitten van meer dan dui
zend morgen lands zoo op 
zJjnen naam, als op dien van 
zijnen zoon]. 

G a o 

, tlClNIÜS TEGÜEA (PoBLIpg) ? 

een beroemde ï.atijnsché"dicK-' 
ter , in het jaar 200 fóót" 
J . O.1 LjcAlius , door AÜLU-' 
GELITJS aangehaald, geeft hem.. 
den vierden rang onder de 
koddige dichters. Maar daal* 
er ons .van hem slechts fragj4 
menten, in het Corpus poé-
tarüih ika. MAIXXAIRE over
blijven,' zoo is hetmoeijeïijk'. 
té bepaléhy of hij den rang 
verdient, welken men hem' 

; aanwijst. [Men vermoedt, dat' 
hij dezelfde is als C, LICINI^ 
us IMBREX]. ',;'..:••[ " 

LICINIOS-CAITÜS, '•—.'. Zie 
CALVCS. . 

• * . . . " ' " " M ' , .. ' - •• '• :'r, 

LlCIMÜS of LlCINIAKDS (C.' 
FlAVIÜS. VA!ERÏANtrs), 10-
meinsche keizer, dezoonvan1 

èenen boer uit D&ci'é, klom 
van den rang van eenvoudig-
soldaat tot'de eerste militaire; 
posten op. Hij was in-het 
jaar.263 geboren.. GAXERI-
VS MAXIMINÜS-, die met hem 
soldaat was geweest, epc aa» 
Wie» hij in den oorlog tegen-
de Perzers , gewigtige diens
ten had bewezen, nam hem: 
in- 307 mede in het rijksbe
stuur aan j en gaf hem tot 
gewest Pannonië en iïheti'ê, 
KONSTANXIJN ,. zijnen invloed . 
ziende, vefeenigde zicli ten 
naauwste met LiciNiüS; om. 
de banden hunner vriendschap 
naamver toetehalen, deed hij 



• w MC, 
hem, m Sl^metüojfSïANm, 
zjföe zuster, in den echt tre
den. Dit jaar was beroemd 
dóór de over winningen , van 
Ucimvs op MAXIOTTUS, Hij 
sloog hem, den 00 April, 
tusschen fferaclea en ^ « ^ e -
'fpel Vervolgde nem tot op 
(len, b e r S Taurus, noodzaak-
te heiii, om zich door vergif 
van het leven te bérooven, 
f* r,f^ootdide zijne geheele 
iainilie. Door zijnen voor
spoed verhoovaardigd en den 
roem van KONSTANXIJN benij
dende , met wien hij het rijks
bestuur deelde, vervolgde hij 
qe Christenen, om een voor
wendsel té hebben, om hem 
den oorlog aan te doen. Be 
beide keizers trokken aan het 
boofd hunner legerbendén te
gen elkander op. Zij ont
boetten ejkahder bij Cibaleé 
m Fannonië, strijde» beide 
wet dapperheid, en Licijfms 
is eindelijk genoodzaakt te 
jgken. Hg herstelde wel
dra dtf verlies, en werd ten 
tweedenmale handgemeen bij 
4ndrinopel. ZijnJeger, of
schoon andermaal overwon
nen, plunderde de leger-
plaatst van KONSTANTIJ*. De 
J>eide vorsten dezen vernie-
ienden en onheslissenden oor-
Jog moede, besloten den vre-
qe te maken: ticiwus kocht 
«enzelven door den afstand 
SS \U^ië e n Griekenland, 
g f « KONSÏAMUN zich in 
« 3 naar ziJa J a n d d ]la(J 

^ Y f n - i schond, zijn verbitT 
; terde iniedediriger het yredess 
verdrag' 'Men wapende zich' 
van beide zijden, en de om» 
trek. van Aridrinopet w<}rd 
andermaal het toöneel jiun« 
ner gevechten. Het leger van 
LICINIÜS werd er in pan ge» 
Kakt, hij nam de vlugt naar 

(
den kant van Chalcedonië\, 
werwaarts de overwinnaar 
hem achteryolgde. Vreezen» 
de verpligt te zijn, om.skft 
te leveren, èn slechts zeer, 
weinig troepen hebbende,, 
vraagde XicMffs aan Kolf-
siAirxijïr den vrede, die hem, 
denzelvén verleende \ maar, 
zoodra hij hulp had ontvan
gen, verbrak hij het verdrag 
anUermaal. Er werd een 
nieuw*? slag hij Chalcedonië 
geleverd, waarin Licmvs ten 
derdenmale overwonnen, en 
genoodzaakt werd, om te 
vlugten. KOKSÏMIÏJN volgde 
hem zoo zeer van nabij, dat 
hij hem noodzaakte, om zich 
in Nicomedïë op te sluiten. 
In dezen uitersten nood, gat 
EiciNiDS zich aan de genade 
van zijnen overwinnaar over. 
CONSÏANMA , zijne echtgenoo-
te, gebruikte tranen en ge
bieden, om haren broeder te 
bewegen; LiciMirs voegde 
zich bij haar, en legde Jet 
keizerlijke purper af. Nadat 
KONSTAITOJN hem vergevm? 
geschonken en aan zijne ta
fel had doen elen, verban
de hij hem mat' TessaloW' 
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**!€, fttef 
ka, alwaar hi j / vernomen 
hebbende,; dat hij niet op-
Ud&> Jkuipeïijen te smeden, 
en dat hij heimelijk met de 
barbaren in onderhandeling 
trad, om den oorlog, tè vér
nieuwen, hem in 324 deed 
wurgen. Hij had eenen zoon, 
aien KONSTANTIJIT in den be
ginne bij zich nam, en dien 
hij een jaar later liet om
brengen (zie het volgende ar-
tikel). JLICIHIÜS onderscheid
de zich door zijnen moed; 
waar deze deugd werd door 
versheiden ondeugden bene
veld. Hij was gierig, hard
vochtig, wreed, ontuchtig: 
hjj vervolgde de Christenen, 
plunderde zijne onderdanen, 
en ontnam hun hunne vrou
wen; zijne wispelturigheid 
en zijne heersehzucht • dedeft 

S ?ij ,de e e r s t e g e k 
heid de plegtigste verbinte
nissen verbreken. TBaar Ll-
«WtJs zich zonder grond, 
van de Christenen gehaat 
«aande, v o e r hij heviglijk 
p n hen uit. Hij Terb

8
0od 

ai/e gemeenschap onder de 
tosschoppen, belette alle o-
pnbare of geheime vergade. 
ruigen, en verdreef alle per
k e n , die van Christendom 
S waren» uit z i> Pa-

trcijfiüs (FiAviirs YALEBI-
y wciNUNiis), bijgenaamd 
«e Jonge, was de zoon van 

C 

' den yoörgaandë, en van JSóis*-
SIANHA , izusicr van KöNsf Afe 
ï jpv Hij werd & 315 ge*' 
boren, en in 317 als Caesar 
uitgeroepen, naauwelijks 20-
maande» oud zijnde.. KoW-
SÏANTIJN. liet hem te Kon^~ 
staniinopel onder zijne oogen-
opvoeden.. Maar daar zijne' 
jeugd hem niet toestond, de 
kwinkslagen ' zijner verbeel
dingskracht-te verbergen, zoo 
ontsnapten hem trekken, wel
ke zijne heerschzuchtige weh-
schen,, en de onlusten, wel
ke hij in het rijk zoude ver
wekken, verraadde. Men 
beklaagde zich hierover hij-

KÖNSIANTIJN , en FAÜSTA ,, 
zijne vrouw, schilderde hem 
zoo levendig het gevaar van 
den staat af, dat hij den jon
gen prins in 326 liet om
brengen. 

LiciNHJS of lEznr {Heilige), 
bisschop van Jfngers, in 586, 
den 1 November 605 over
leden. De heilige paus GM-
GOEIÜS schreef hem den 52« 
Brief van het Ö6 Boek. 

LtCKflüS VAN BB HEIMGE 
ScflOiASTiCA, een karmeliet, 
te Saumur geboren, en den 
15 Februarij 1674, te Pa
rijs, in het klooster desBit-
Uttes genaamd, overleden, 
na in het licht te hebben 
gegeven : 1° De scientiis m* 
quirendis tam divinis quum 
: 4 '. 
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humanis, Parijs', 1664. —. 
2'° freüves etc, (Bewhzen 
van de mtrouw;der Janse-
fstfi;,.m de.vertaling- der 
heihge vaders). — 3.* fr{e 

i Üe.-{Leven van pater Pm-
f^pcrsfjr^irzr, bewer-, 
kw der hervorming der kar-
geheten,.volgens de inslel-
^fvwJtwnès), Parijs 
1673 ~-4.«? Een aantal as
cetische werken. • Hij was 
een-werkzaam man, die er 
enkel pp uit was, om nut
tig te zijn, de dwaling te 

i fchamen, d e huichelarij, 
te ontmaskeren, e n de gods
vrucht te roeden. 

n ^ B A i a r ( f o m ) een< 
arts-en akkerbouwkundige, 
tetyjon geboren,, en te A -

^ . m - , 1 5 9 6 oyerleden, liet 
verscheiden Verhandelingen 
Z*°\&\Ae ^neeskunde; hij 
had deel. aan het werk Mal 
son.ruslwue, e e n W e r k 5 
waarvan KAREL ExiEras, een 
beroemde boekdrukker, zijn 
schoonvader, de eerste, en 
voornaamste ^ schrijver is. Bit 
werk, hetwelk i n den be
ginne Rechts uit één deel 

'bestond, heeft sthans 2 dl.n 
}n 4.to JVog heeft men van 
nem: l . . Thesaurus sanifa-
J * ; enz. 1578, in 8.vo __ 

»' T ^ ^ ' V 2 op JACO-
ï£ Sf™.8' m het Ia-
$»> 1579, in 8.vo _ 30 

'*». de gezondheid, en de 

vruchtbaarheid der vrouwen) 
1582; 3 dhn in 8>— 4,° 
De prcecavendis curandisqne 
venenis commentarius, enz, 

• LlEBE (CHRISTIAAJÏ SI6IS-
MDNDÜS), een geleerde Duit-
sche oudheidkundige, in 1687 
te Frauenstein, in Meissea 
geboren^ en te Got/ia, ia 
1736 overleden, [was ach
tereenvolgend, doctor aan de 
universiteit van • Leipsig 
(1714), gepromoveerde in de-' 
godgeleerdheid (1717), pre
dikant in de St. Pauks-kerk, 
tweede bibliothekaris der aka- • 
demie, en eindelijk opziener" 
Tan het kabinet van oudhe
den van den hertog nn Sak- • 
sen-Gotha], Hij heeft zich 
voornamelijk bekend gemaakt, 
door 'Zijn werk, getiteld: 
Gotlia nummaria, Jmsier-
ü?«w2,'l730,inlol. [R<»m 
Babyion ex nummis, Lei])-' • 
tig, ,1714, in 4.t<>, onder • 
dezen titel herdrukt: Mm-
mi ZüDorici XLL Gdh® UlrAGJÜl VWKJS. JLH-MU ***.».« • 

mi LvDorici XLL tr«"»» 
regis, JSmgraph. ühstrah, 
ibid-, 1787, in 8.™ enz. 
Hij was een der voornaamste 
medewerkers van de -jicht 
eruditor Lipsens]. • 

LIEBICH (JOAOTS), te Glo-
gau, in Sileztë, in 1681 • 
geboren, begaf zich onder 
de Jesuiten, bij welke hij 
verschillende wetenschappen 
met roem onderwees, w,is 

gedurende tien jaren kantf' 
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liet der universiteit vari 01-
mut%, en overleed in die 
stad, in 1757. Zijne voor
naamste werken zijn: j . 6 

Qumtiones theologicce ;de 
fide, spe et charitate, 01-
mutz, Ï728y in Ö.voi- 2 > 
Breviarum scripturistiéum 
in evangeliaudventusetplu-
res dominicas sequentes us-
que ad dominicam septuüge-
$™<z} Olmutz, .1731, in 
° , v o *~* 3.° Pcenitenticesa-
oramentum per resolutiohes 
speculativo-practicas udmu-
nus vonfessariorum se dis-
ponentibus servituras dis-* 
bussum, Troppau, 1732,in 
°;V° Ti ,4;0 Quceslio juris 
et fach -hstorico-theologièa 
üe conciliis sanotce romance 
Mestte, Troppau, 17S2, 
m-l2.vo . 

LlEBKNECHX (JoANNES GE^ 
3?'.> e e n wiskunstenaar, 

- oudheidkundige en beroemde 
hoogleeraar te Giessen,- te 
^assungen geboren, werd 
M van de koninklijke maat-
«^appg ym Londen, der aka-
öemie van wetenschappen te 
fflyn, en van het genoot-
n f a P natuuronderzoekers, en 
overleed te Giessen in 1729. 
Men heeft van hem een aan-
TH. geachte Godgeleerde, 
vysgeerige en letterkundige 
^'handelingen, en verschei
den andere werken. [Hij ont
dekte in 1723 eene nieuwe ! 

G g 

i ster in den grooteh beef;' èn 
onder zijne werken^ 'die ten 
getale van tien zijn, noemt 
men céhe Dissertatïo cosmo-

"grap/iica dè ïiarmónia oor* 
porum mundi totalium, nova 
\ratione in numeris perfectis 
generatim dèfinita, Giessen", 
j 1718, in i.to In het tweede* 
1 deel van het Gelehrtc Eu
ropa, heeft GÖ'THE de le
vensbeschrijving van LIEB-
KNECHT geleverd]. , '< 

'*LlEMACKER (iNlCOLAAS TAN), 
bijgenaamd Moose,, een be
roemde ' schilder, te Gend, 
in 1576 geboren, was de 
kweekeling van GUERAAH en 
en OXTOVEMÜS , "en wedijver
de in bekwaamheid met RU
BENS", die hem óp prijs wist 
te stellen, Hij werkte ver
scheiden jaren, aan het hof 
van den • prins-bisschop van 
Paderbom; vervolgens ves
tigde hij zich te Gend, en 
vervaardigde er uitmuntende 
schilderijen, die het groot
ste gedeelte der kerken dier 
stad versieren. Het broeder
schap van den heiligen Mx-
CHAëi bad aan RUBENS 
verzocht , om eenen val 
der Engelen te' schilderen, 
maar deze bekwame kunste
naar raadde aan, om ROOSE 
te kiezen. » Wanneer men * 
eene schoone roos bezit, kan 
men vreemde bloemen mis
sen." Deze schilderij, welke 
5 

file:///ratione


5Q£ 
t l Eè 

{?r
 d e . . j o c h i e van den H 

f^ / t fner meesterstukken «e-
^«den. Onder zi j n . ^ 

tetKtndJmus, te midden 

ste]lende. Hjj h e e f t ' d i t S . 

de onderwerp i n d e kerk der 

W d ; j n e „ herhaald. Jool 
S a f e e e n e " h e i e n d e be-
gafdheid voor het ontwer-

IZ' Ia s T s°ede •****•' 
vooral e l ° n d e / s c ^ d d e zich 
goral door de uitdrukJcinö-
*yner gelaatstrekken: hii zon" 
d ^ e echter SOnitgdsJdoor 
tJ2? zwart in Ww £ 
^ W y en te y e e J d . 
y e vleeschkleuren, £ T had 
steeds zuivere zeden ^ J 

leed in 16^6. ' °V e r" 

^ L i B N ^ r ( G B 0 « G E ) , e e n 
p iee rdeab tderpremoi t ra -
e » Z e r - o r d e t e ^ E J ? 

r L Z ° J ° d r ^ Fe I*at des 
fjks, werd den 29 Januarii 

* » , TW adellijke ouders, 

ff6 f b?orte a a n 6°°d , om 

^«mU°p d tS^ e r i n ^ a n 
«werp de abdij van liog-

genburghf van de Premon-
stratenzer orde, alwaar hij' den 
14 October 1 736 zijne gelof
te aflegde. JVa zijne studiën 
te Constans en te Mllinsw 
te- hebben volbragt, onder
wees hij in zijn gesticht de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid, • Sedert zeven jaren oe
fende hij de bediening van 
prior uit, toen de abdij kwam 
open te staan. Al de stem
men vereenigden zich opnam, 
en hij werd den 17 Juhj 1758 
tot abt verkozen. In 1763 
verkoos het keizerlijk coUegie 
van prejaten inZwabm, hem 
tot een zijner mede-bestuur
ders.; Hij is de schrijver van 
de volgende werken .i.°Qg' 
doas erothomatum ex Otto-
nis theosophice scolasti-
cce tractatibus publicoe lud 
et concertaUoni exposita , 
Ulm, 1746, in 8.*> een door 
de universiteit van Dittingw, 
goedgekeurd werk, desniette
genstaande aangerand, maar 
door den schrijver op eene 
Wijze verdedigd, die hem de 
toejuiching der universiteit 
van Sahburg verwierf. •—' 
2.° Exhortator domesticus 
religiosam animam ad per-

fectionem • excitans in twee 
deelen, het eene gedrukt te 
Mie, 1754, in 4.t0, het 
andere te Jugsiurg, 1761, 
zelfde formaat. — 3 . ° * 
serlatio theologim sub ff j 
tulo B. 'M. Firginü orjg1; 
na-tiet immunitas a seriori' 



M&. 
Inf8r;,£amind{ Ptitanü <#», 
starts vindicata jfugsburg' 
1766,>/4.to, _ k.°Caiisa 
swguinis et sanctorum seu 
quïtus debifys residuis in, 
terra SS, smgutnisetsanc-, 
m, crucis pavUculis, necnon 
sanctorum reUqu^sidisscr-
tattone asserfas, JugsBurs, 
1758, |a £.to _ 5 . § j ; gl 
mfndes «giologicce oMi-
nts prwmpnstra/ensis, enz. 
ffi^/> 1764 , , in 4 > 
« . .1767 verscheen er eene 
«BW tot Hetzelve onder den 
Wel van ductariumenz. — 
J< ^ritus Utterarius Nor-
berhwp seusylloge viros 
e* ordme prcemonstratensi 
s ^ * et doctrina celebres, 
Wnoneowmdemvitasres 
gestqs, opera et scripta turn 
eftaperspieue ezMens etc. 
fg^urg, 1771, in.V4.to 
^schn jve r bewijst in dit 
een™ Tl VASw* Qvo™ > 

S ê i ^ 0 1 1 ^ aan beroem. 

P e ft ^fhurgk ervan 
J f t ' , p v a t e r «eer. dan 
ovl ' d , e r d > w i e r *>hriften 
\<!l a £ ^ e i onderwerpen 
;00Pen (Zie Orow-CAsnaa-

* -teer-lof en Lijkredm. 

* iiENHAai (THOMAS), een 

;W 
oud benedictijner, doctor e» 
hoogleeraaiv in" de godgeleerd-
heid, inlden 'jüSfaas inÏ766 
geboren, ;en te Straatsburg 
den 22 Maart 1831 overleiJeh, 
was langen tijd overste yan het 
seminarie dier stad: hij -was hëtj 
die de herstelling van hetzel
ve besluurde, Hij ging met 
het' bestuur van hetzelve voort 
tot op het einde van .1830, 
op'welk tijdstip hij , ten ge- • 
volge van tegenkantingen, zich 
verpligt zag hetzelve neder 
te leggen. Hij {was een Vbe-
iwaam, ijverig werkzaam man j 
de afgod der jonge geestelijk
heid van den "jfy.lzaê. Onder 
de talrijke door hem uitger 
geven schriften,, zujlen wij 
aanhalen; (Jonhlusions etc. 
{Gevoelens van leerstellige 
godgeleerdheid), eene Ana
lyse etc (Ontleding van b$-
belsche oefeningen). Zie Anti 
dé la religion, 4e deel n.<> 
80 ; Surlesliturgies, (Over 
de kerkgebruiken), een ge
leerd werk, waarvan hetzelf
de tijdschrift, in het 62* dl. 
n.° 1605, een zeer voordee-
lig verslag heeft gegeven. De 
schrijver had eene eeryolle 
breve van PIÜS TIJ ontvan-
,gen,' om hem in zijne werk
zaamheden aan te moedigen, 
J)e abt IiKNHARï WflS tltH~ 
lairrkanonik van Straatsburg,, 
en honorair ianonik van &t. 
JDems. 

&WUVD (JACOBÜS) i te 
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^/r/es geboren, en te Parijs 
ïn 1733 overleden, als lid 
derakademie van wetenschap
pen, aan welke hij in hoe
danigheid tan sterrekundige 
verbonden was geweest. Men 
heeft van hem 27 deelen: 1'.*. 
La Contiaissance etc. (fie 
kennis der tijden), van 17.03 
tot 1729, en de Ephémeri-
dën, van 1704 tot 1711; 

XIEÜTAUD (JOZEF ) , eerste 
lijfarts des koningsvanFrank
rijk t voorzitter def konink
lijke geneeskundige maat
schappij , werd te Aix in 
Provenee, in 1703 geboren. 
Men heeft van hem: l.° Es-
sais etc. (Ontleedkundige 
f roeven, bevattende de 
naauwkeurige. beschrijving 
'vanalle deelen desmensc/ie-
lijken Ugchaams), Parijs, 
1772, 2dl .n in 8.vo Deheer 
PoKTAI1 heeft er in 1777eene 
nieuwe uitgave met aantee-
teningen en aanmerkingen van 
geleverd. — 2.° Elementa 
Physiologide, Parijs, 1749,. 
in 8.vo — - 3.° Précis etc. 
(Kort begrip der beoefenen
de geneesktinde), 1770, 2 
dl.» in 8.vo, en 3 dl.» in 
12.mci __ 4.» Précis etc. 
(Kort begrip der Materia 
medica), 1777, 2 dl.n in 
8.v<>, e n 3, dl.» in 12."1? — 
5.° Mistor-ia anatomico-me-
dica, 1767, 2 dl.1» in 8.™, 
met aanmerkingen van POR
TAL, Boze beroemde genees

heer ovérledd ,te Fersaittes] 
den 6, December 1789. Ver
scheiden zijher kunstbroeders, 
rondom zijn bed verzameld,' 
stelden verschillende genees
middelen voor. »Ach! zelde 

• hij hun, ik zal, zonder dat # 
alles, wel sterten»" 

'• f LIEVENS (JAN) , een be
roemd schilder en graveur, 
te lenden in 1ÖÖ7geboren, , 
was achtereenvolgend ao 
kweekeling 'van GW™'™, 
SCHOTEN enPOTirsUsiMAK» 
indenouderdomjantwaaf 
raren copieerde kj joo JOK 
L a k t wel t^ee schddenjen 
tan CORNEUS VAN HAABtEia, 
LaAcnius en B B M ° C 2 

voorstellende, die wj 
of schijnsel van een mrfV«ert 

leest: dit stuk werd a i ö e _ 
bewonderd. J e pn»» ^ 

* H* t Ï u n̂ het ten geschenke a ^ 
Éngelschen #»*»> N a d a t 
den koning aanbood, i 
LIEYENS Vetnomenwo» 
pri jSmenin^«ö-f^? |Z

z Ch 
falenten stelde, bega W a 

in 1630 derwaarts, e Vi|. 
aldaar belast met het«i ̂  

familie. Bij za"e t e l 0° 

i 
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op 'het vasteland i: 'vestigde 
hij zich met er woon teAnt
werpen , alwaar hij met dé 
dochter van' MICHAEI; COL-
IINS j eenen bekwamen beeld
houwer,, in den; £cht trad. 
Hij. wijdde. zich alstoen ge
heel aan het geschiedkundige 
onderwerp toë, vervaardigde 
een'aanmerjtélijk aantal groote 
schilderijen,.en slaagde even- j 
zeer in het portret. Onder 
de laatste soort noemt men 
vooral die Tan DE RUITER 
én TROMP, w;elke hij yoor 
het stadhuis; (thans paleis) 
van Amsterdam vervaardigde* 
Nog bevond zich op helzelf-
cle stadhuis van hem,de ka~ 
«me/kotf BRINIOJ, opeen schild 
omhoog* geheven, en. alzoo 
naar het gebruik des tijds, 
tot veldheer „gehuldigd ; de 
Momeinsche' veldheer FABIÜS 
MAXIMUS, zijnen .vader ge
biedende van het paard: af-; 
testijgen, alvorens hij. hem 
mogt toespreken; en einde
lijk het zinnebeeld'dergèreg-
tigheid houdende het zwaard 
op, de .ïregter knie omhoog, 
in de linkerhand de weeg
schaal, en staande haast ha-
r,e zijden de vrede en de voor-
'•igtigheid. Men ziet in het 
Wttsetim van het >Zouvre eene 
schilderij van LIEVENS, voor
stellende de .bezoeking der 
ÏÏ. Maagd, welke een der 
kostbaarste stukken dier schoo-
üe verzameling is. Dit 'mu
seum bezat nog van den&elf-

den meester, een grijsaards-? 
hoofd mei eeneri langen baard; 
de Offerande van ABRAHAM : 
eéne wezenlijke bewonderens
waardige. schilderij , die een 
betooverend uitwerksel bezit, 
en die even. als de voorgaan-, 
de , uit de galerij van JSruns-
wijk, was;genomen ; en een 
ander grijsaards; hoofd met 
eeneh langen baard, eenen 
zwarién; hoed , ; en de ban-
den, op eenen stok léunen-r 
de: déze laatste .schilderij 
kwam uit Piènionti Dezelve 
zijn in 1815 aHe drie terug
gevoerd. Er bevond zich in 
de galerij ; van Saint-r Cloud f 
eene tweede bezoeking van 
LiÉYENS , .die omtrent den
zelfden tijd gestolen is. LIE-
VENS heeft zich niet minder 
onderscheiden, in het gra
veren met de steeknaald, en 
in dat met sterk water, waar
in hij, zich de waardige wed-
ijveraar van REMBRANDI zij
nen tijdgenoot heeft getoond. 
Zijne graveerwijze verkreeg 
door behandelingen, verschil
lende van die van dezen mee
ster, uitwerkselen, die even 
schilderachtig waren; hij wist 
het licht-4onker met zoo ve
le bekwaamheid aantebren-
gen, dat er steeds het treffend
ste uitwerksel door ontstond. 
LIEVENS teekende naauwkeu-
rjger dan REMBRANDT, maar 
deze laatste heeft eene roh 
lere graveerwijze. De kruisH 
strepen of 'arceringen van LIJS-
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TEKS zijn gewoonlijk* zoo zeer 
in èehgedrongen, dat het 
stérke; water dezelve soms 
doet ineenloopen, zoo als 
men zulks op de: voorgrond 
zijner, gravure, de Opwek* 
hing van £AZ4RÜS voorstel
lende,, kan waarnemen; Hij 
schijnt zich nooit van het 

, Steekijzer te hebben bediend, 
maar oni, aan zijne platen 
meer kracht te geven, maak-: 
te hij eert menigvuldig ge
bruik van dé etsnaald. Het 
is met de.'laatste dat hij zij
ne plaat, van den E. HIERO-
NÏMÜS, naakt in eene grot 
gezeten, heeft overgeloopen. 
Twee zijner schoonste stuk
ken, de portretten Tan DA* 
HIEL HEÏITSIÜS en van J A M 
BUS 'GoüTJER̂ : èenen Engel-» 
schen• toonkunstenaar, zijn 
bijna.: geheel met de etsnaald 
afgewerkt. De wijze, waarop 
dezelve zijn uitgevoerd, is 
vol kracht, en volkomen in 
den smaak van het sterk wa
ter. Óp het einde zijner be
redeneerde Catalogus' van het 
werk Tan RIMBHANDT , heeft 
de heer ADAM BARTSCH» die 
fan htic werk van LEEVEirs 
opgegeven.' Hij brengt het 
getal zijner stukken op 66, 
waarvan er zes twijfelachtig 
z i j n . / • •• . .. ' : ' • 

LwAfeiüS (Qramüs), lui
tenant van CAJÜSGOMSIDÏÜS, „ 
landvoogd van Jfrika, maak- I 
te *wh bf de Afrikanen bö- i 
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mind. ;Zij 'vraagden en'ver* 
kregen* hem tot landvoogd,' 
tóen GOMDIOS werd terug
geroepen. Hij ging voort met< 
zich in zijn bestuur te doen 
beminnen, en die, volken 
wilden hem aan hun hoofd 
hebben,- tóen zij de wapens' 
opvatten, in,het begin van 
den burgeroorlog, tusschen' 
CJESAR en POMPBJDS", maar 
hij verkoos naar Hom'ierug 
te keéren. Hij verbond zich 
aan de belangen yah Pöwx-
JÜS; en'bevond zich in. •*-; 
frUa tijdens de' nederlaag 
van Scino, en andere aan
voerders , • die den oorlog 
vernieuwd hadden. CJESAH. 
schonk-hem echter hét leven, 
doch met verbod van ifl Mome 

il terug* te keëren. IIGAKIUS 
zag :zïch gedwongen, van 

' z i e l buiten Italië vxborm 
te houden. Zijne broeder 
en zijne vrienden, envoora 
CICERO, stelden alles m het 
werk, om voor hem de ver
gunning te bekomen van we
der in Mome te vennen , 
toen TÜBBRO, doorCWKSA 
ondersteund, zich, * 5 e " s ƒ 
formaliteiten, als debescM-
diger van Liaitm! opdeed. 
Het waiTalstoen, da "J* 

.EO voor den beschuldigde, 
die bewonderenswaardige re
devoering hield, die met reg 

voor een meesterstuk *°«" 
gehouden, en door welkenff 
bij CJ&IR de msfTf\lZ 
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die vorst niet" voornemen» 
Was", hem geheel eh al te 
ontslaan. TÜBERO had zulk 
eenen spijt, over den uitslag 
zijner zaak, dat hij der pleit-
zaal vaarwel zeide. LIGARI* 
vs werd echter in het ver
volgd een der medepligtigen 
der zamenzweringj waarin CLE-» 
SAR werd vermoord-; zoozeer 
is het waar, dat de overwel
digers der magt en de schen
ders der .openbare wetten-, 
nooit verzekerd zijn van de 
straffeloosheid, dan zélfs niet 
wanneer zij zich door daden 
van regtvaardigheid of goed
heid onderscheiden. [LIGA-
RIÜS bevond zich echter niet 
onder de moordenaars van 
GESAR": .óp :.den dag dier 
groole gebeürtenisj(l5 Maart 
van het jaar 44" voor-J. C.) 
was hij door eene ziekte aan 
het bed gekluisterd > en slechts 
korten tijd overleefde hij den 
Dictator], : 

llGER (LODEWIJK) , schrij
ver van een aantal wérken 
over den landbouw, den 
tuin-arbeid, en de'huishoud-
Junde, werd te Auxerre, in 
1 o58 geboren v en overleed 
«LQ u è r c hU bij die stad, in 

'^1' Hij. was een zeer be
schaafd man; maar éen mid
delmatig schrijver, die in zij-
** verschillende werken meer 
«an honderd malen dezelfde 
zaken -uitkraamt. De beste 
Z P ' I.° La nouvelle «te, (Mei-

nieuwe landhuis), 2 dl>' ira 
4. to met platen, waarvan de 
elfde uitgave is van 1777'. 
De laatste uitgave geheel ver
smolten door J . 'F; BASTIEM-» 
is te. Sarij's 1798 -~ 1804 * 
in 3.dl.» in 4^° in h^t licht 
gegeven. 2.° Les amusemens 
etc. {Dé uitspanningen van 
het' buitenleven, of nieuwe 
onschuldigs listen, die' dé 
wijme leer en i om allerlei-vo* 
gelen, , viervoetige ' diereii \ 
em. in strikken te vangen), 
Parijs,.; 4.e uitgave' met pla-̂  
ten; 1753 y 2 dll«i in Ï2&<* 
—r- 3.p ''Le Jardiniet fleu* 
riste {De bloemkweker)} irt 
12>o (Zie tïÉBAüii); ÉEij'. 
legde, er zich meer op toe 
om te compileren, dan onï 
over. de onderwerpen, welke 
hij behandelde na te denken. 

LïGïïraoox (JOASNES) , een 
der bekwaamste marinen zij-
eeuw in " de ^kennis van het 
Hebreeïiwsch, den Talmud, 
en de Rabbijnen, in .1602 , 
té Stoke, in het graafschap 
Stafford geboren, en te 
Cambridge in 1675 overle
den, was onder-kanselier van 
de universiteit dezer laatste" 
stad, en kanonik van Ely. 
De beste uitgave zijner teer-
ken is die van Utrecht, 1699, 
8 dl.» in fol. door de zorg 
van JOANNES LEUSDEN in het 
licht 'gegeven. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Mor» Aebraicee et talmuMi-
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i}<e in gèogrwphiam Terróe-
s,anctce. Men vindt in dit 
werk •waarnemingen, die ge
schikt zijn, om de dwalin
gen der aardrijksbeschrijvers, 
die over Palestina gewerkt 
hebben, • te verbeteren. 2.° 
Overeenstemming van hetov,-
de Testament. •— 3.° Com-
mentarién op een gedeelte 
tan • het. Nieuwe. Dezelve 
ademen, even als, zijne ove
rige vrerken, de diepzinnig
ste geleerdheid. Hij heeft 
een gelukkig gebruik gemaakt 
Van zijne Talmuddische ken
nis , ter verklaring der ge
bruiken van de hedendaag-
sche Joden. STRYPIUS heeft 
te Londen, , 1700 in. 8.vo 
nieuwe Nagelatene, Werken 
van LieHXFOoi in het licht 
gegeven. Men , vindt in< zijne 
schriften eenige laakbare ge
voelens , te -weten: dat de 
Joden geheel door God ver
worpen waren; dat de sleu
telen des hemelrijks enkel aan 
den H. PETRUS waren gege
ven; dat zijne magt'enkel de 
leer, en geenszins de tucht 
betrof, enz; dwalingen, die 
in, eenen, . Calvinist niet te 
verwonderen zijn. 

LIGNAC (JOZEF ADRIANUS 
Ï,E LARGÈ DE) ,; werd te Poi-
tiers, uit ;een.e adellijke fa-* 
milie' geboren. Hij bragt eer 
nigen tijd bij, de Jesuiten 
dqor,; welke hij verliet, om, y 
^jeh. i» tl« .congregatie van $ 

het Oratorium, te begeven", 
Men vertrouwde hem verschil» 
lende posten toe,' van welke 
hij zich met roem kweet. 
Op. eene reis, welke hij naar 
Rome deed j onthaalden hem 
BENEDICTUS XIV, en de kar
dinaal PASSIONEÏ, mét diee
dele goedheid en gemeen
zaamheid, die hun ten-op-
zigte van de. geleerden eigen 
waren. De abt DB LKWAC 
overleed te Parijs, in 1762, 
na -het Oratorium verlaten 
te hebben, ftj legde zich 
bijzonder toe op de hoven-
natuurkunde voor welkejuj 
de grondbeginselen van flU-

volgde. Er bestaat van hem-
1 «> Possibüitê etc. (Moge-
mheid'der ligfmmehp 
tegenwoordigheid vanden 

sen), 17a* > i n l , „„_ 
schrijver toont ^ ^ ' 
tegen den heer B o t ^ > 
da°t het leerstuk der Ti<* 
subétantiatie.n^ onleen 
baars heeft, met d e j * * . 
beelden ,der; gezonde wpbe 

geerte; er zijn e c j * 
r e , welligt eenvoudigerm 
delen, om dit geheim tegen 

de haarkloverijën;.d* * £ 

hng te bevf f n ^ g V 

volg). — 2. M*"\ ip &' 
Verhandeling ^er.f"l. 

Uiedenis der « j f j g u 
«e»), 1748, i n^ v o ; * ee-
tres etc, (Sneven"*» 
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we» Amerikaan over de na
tuurlijke, historie; van den 
heer DE BUFFON) , 1 7 5 1 — 
1759,9 dl.n in 12.H«> vol 
verstandige aanmerkingen, 
doch -waarvan er eenige in 

• het beuzelaphtigé vervallen.— 
4.° Ze témoignage etc. {De 
getuigenis van het innig ge
voel en van de ondervinding 
in tegenoverstelling van het 
goddelooze , en belagchelijke 
geloof der nieuwere Fata-
Usten) > 3 dl.»», in 12.»i"> , 
1700. — 5.o EUmens etc. 
{Grondbeginselen der „ na
tuurkunde , uit de ondervin
ding ontleend), 1753, in 
12.»o __ 6 t 0 Examen efc> 

{JLrnstig, en boertig onder
zoek van het boek des qees-
M , Ï 7 5 9 , ; 2dl .vini2.mo. 
Werken vol rede en uitmun
tende aanmerkingen , ofschoon 
Jet laatste soms .oppervlak
kig is, en kwalijk begrepene 
« b a bevat, in het b i jzoW 
W eene soort van Roman, 
hetrekkehjk de veroordeeling 
Z™ G A M . De abt DE 
JUIGNAC werkte, om het plan 
2 be lzen van ,de Gods
e t ten uitvoer te bren-
*en> hetwelk PASCAL ont
k e n had,-toen de dood 
«em ve m s t e . Zijn stijl is , 
?« is waar, verre beneden 
^ e« van dien beroemden 
TU\ m a a r bij dacht diep, 
*°oral m het stuk van.bö-
vennatuurkunde, en al zijne 

AlV. DEEL. " H 

werken strekken er fan ten 
bewijze; Indien hij wellïgt 
al te in het oog lobpënde1 

verbindténissen met de lieden 
van de Janseniste partij heeft 
gehad, heeft hij echter zij
nen tijd mei de verdediging 
hunner gevoelens, niet ver-
beuzeld. -. Men ziet er echter 
hier en daar " eenige sporen 
van in zijne werken, die ech-; 

ter op eene zwakke wijze 
voorgedragen, en gewoonlijk 
v.oor eene gunstige verklaring i 
vatbaar zijn. • " 

: *• LIGNE (KAREI ; JOZEF ,: 
Prins D E ) , te Brussel, in 
1-735 geboren, oudste zoon 
van den Prins DE IIGNE , ge-; 
neraal der artillerie, in dienst 
van Oostenrijk, en klein
zoon van eenen Yeld-maar-
schalk , in dienst van hetzelf
de land, was uit eene der 
oudste en aanzienlijkste Bel
gische familiën gesproten; hij 
werd te midden der dragon
ders van het regiment zijns 
vaders opgevoed, die hem op 
hunne armen droegen, en 
hem de veldtogteri verhaal
den, die zij onder Prins Eu-
GENIÜS gemaakt hadden. In 
den ouderdom van acht ja
ren was hij reeds getuige ge
weest van eenen veldslag, had' 
zich in eene belegerde (stad; 

bevonden, en uit de vensters 
van het kasteel van JSelosil 
drie belegeringen aanschouwd, 

h ' 
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Met «eestdrift toor de wa-
pen» bezield, begaf bij zich 
in .1722 in dienst bij het re
giment van zijnen vader. In 
den heginne vaandrig zijnde, 
werd hij vier jaren later ka
pitein , en in het volgende 
jaar (1757), maakte hij zij
nen eersten veldtogt: .Pruis*, 
sen en deszelfs bondgenooteh 
toerden toenmaals den oorlog 
™et MARIA THERESIA, ko
ningin ran Motigarijë, later 
Keizerin van Duitschland. 
•Ue jonge BE LifiNE, onder
scheidde zich door zijne dap
perheid, in de gevechten van 
Mreslau, Zeuthm. en JBhcA* 
ktrchm. In dezen laatste* 
slag, bij afwezigheid des ma-
JPPW * met het opperhevel van 
zijn, hataillon heiast, maakte 
m zich meester van eenen 
gewxgtigen post, e n verdien
de tot den rang van kolonel 
bevorderd te worden. Ge, 
dm-ende^e laatste veldtogten 
van den zevenjarigen oorlog, 
onderscheidde hij zich op de 
roemrijke wijze, en paarde 
welligt zijne dapperheid met 
al te Tee] vermetelheid. Ter-
Viji . MARIA ÏHSHBSM • hem 
«emu?i gaf van zijne benoe
ming tot eenen nieuwen rans 
^ d e 2ij hem- >> Terwijl Sj 

stelt, hebt gy mij in het vo-

snfovïf T * h*&de d o e « 

De 

[ zevenjarige oorlog had voor 
MARIA THEKESIA de verove» 
ring der erf-stateft ten gevol
ge gehad* Tijdens de kroo
ning van JOZEF I I , werd de 
Prins DE LlGNE tot generaal-
majoor benoemd:.hij boe
zemde dezenüreizer eengroot 
vertrouwen in, vergezelde 
denzelven op zijne bijeen
komst met ÏREDERIK II , ko-•" 
ning van Pruissen in 1770. 
Men vindt in zijne Briefwis
seling belangrijke bijzonder
heden over het karakter der 
beide Torsten, en over de 
omstandigheden dezer bijeen
komst, In 1771 verkreeg de 
Prins BE LlGNE, den rang van 
luitenant-generaal, en maak
te al de veldtogtenmede van 
dat. lijdvak, tot in 1778-, in 
welk jaar de vrede gesloten 
werd. Gedurende den laat-
sten.ooriog,över deBeijersche 
troonopvolgingjcommandeer-
de hij de voorhoede, onder 
de bevelen van LAüDOïf: of
schoon deze oorlog niet zeer 
vruchtbaar is geweest in ge
beurtenissen , vond de Prins 
DE Liom gelegenheid, om 
nieuwe krijgskundige talenten 
aan den dag te leggen» en 
zijnen roem te vermeerderen. 
Hij begaf zich daarop aan de -
studie over, voltooide zjjne 
opvoeding en reisde naar ü?«* 
Uè.t Zwitserland en Fm™" 
rijk, voor welk laatstgenoem
de land hij «éne bijzondere, 
voorliefde koesterde: reeds 
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hi 1759 was hij naar het'hof 
van Fersailles gezonden , 
om aan LODEWIJK XY, het 
berigt der overwinning van 
Maxen overtebrengen, en 
door den Franschen Vorst met 
de meeste ondersoheiding ont
vangen, Op deze tweede reis 
werd hij niet minder wel ont
haald , vooral door de konin
gin MAMA ANTOINETTE:, aan 
welker deugden hij, in, zijne 
Bnefwisseling t eene treffen
de hulde toezwaait. Niet 
dan met leedwezen verliet hij 
Frankrijk, toen het hof hem 
terug riep, om hem met eene 
nieuwe zending te belasten, 
Hij werd m 1782 naar £««, 
tand tot: CAÏHARINA II ce-
zonden^die hem de leven
digste toegenegenheid bewees, 
nem tot veld-maarschajk be« 
noemdei:en hem een uitge, 
strekt landgoed in (Jrimea 
«» geschenke gaf., , ZÜ wil
de zelfs-dat hij haar zou 
3 r t » , op eene reis/ 
r f e ' z « ! met; JOZEF J I door 
Jat gewest deed (zie'GAÏHA-
JWA II). Middelerwijl ver
gaarde Mudand den oorlog 

JIGNE had het Petersburger 
Jabmet tot dit belangrijk be-
X ^ g ^ a l d , dat geheel 

lfeJfs eeuwen bondgenoot, 
gnomen was. In 1788, oht* 
™ng hg van den keizer den 
'*H van generaal der artil-

H 
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lerie, en werd met eene te*, 
gelijk krijgs-en staatkundige 
zending belast,, bij den prins 
EoOTKijr, die Oc&akow be
legerde. Hij bragt deze zen
ding met het beste gevolg 
ten uitvoer, en na de geva
ren des belegs te hebben ge
deeld, droeg hij in het vol
gende jaar met LAÜDON tojt 
de inneming van Belgrado 
H{1789). Dit was zijn laat-
$te veldtogt, waarin zijne ver
diensten hem den titel van 
commandeur der orde van MA- ' 
RIA THEJRESIA hadden Iverwor-
iworven. Daarop, barstte de 
opstand in de Oqstewïjkscke 
Nederlanden, wit, door ver* 
schillende godsdienstige her
vormingen veroorzaakt , welke" 
JOZEF II er had willen in
voeren ; de prins »E LICHTE 
was in de in opstand zijnde 
gewesten geboren,» bezat er 
het grootste gedeelte fcijner 
goederen, en een zijner zo
nen was aan het hoofd der 
muitelingen. Al deze om
standigheden deden vermoe
dens tegen hem ontstaan, die 
door niets geregtvaardigd wer
den. JOZEF I I , die zijne in
borst in den grond kende, 
schonk hem weldra zijn gér 
heele vertrouwen terug,; en 
zeide al stervende tot hem; 
» Ik dank, u voor •. ulw.e ge
trouwheid ; ga naar de 'Jfe-
derlanden; doe dezelve tot 
hunnen vor&t terugkeerén^ en, 
2 •..'. - • 
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indien gij het niet kunt, blijf 
è r ; offer om mij uwe be
langen niet op,, gij hebt kin
deren." Deze vermaning werd 
vruchteloos voor den prins 
BE LIGJÏE , die zich reeds als 
een tegenstander van den op
stand der Belgen had getoond. 
Niet <dat hun hoofd, de be
ruchte VAN DER NOOT, hem 
niet geschreven had*,omhein 
voor hunne zaak te winnen; 
maar in plaats van er in toe 
te stemmen, «jaf hij hem den 
jheilzamen raad., van zich 
oögen»litkelijk te onderwer
pen-, om een kwaad uiteinde 
te vermijden. De dood van J O 
ZEF I I , in 1-790, veroorzaakte 
den prins BE LIGNE eene le
vendige smart, die hij voor 
den ^nieüwen keizer LEÓPOID 
i l niet ontveinsde. 'Op den 
oogenblik, dat deze vorst den 
Vrede met de Turken sloot, 
verwijderde hij bijna al de 
gunstelingen van zijnen broe
der im eija hof. De prins 
»E LÏGNE behoorde tot dit 
getal. Nadat echter de on
lusten in België tot bedaren 
waren gebragt, begaf hij zich 
Haar dat land, en zat voor 
in de staten van Henegouwen, 
Zie ;hier hoe hij de wijze 
verhaalt, waarop hij voor de 
afgevaardigden den .laaisten 
opstand afkeurde: »Ik vond, 
zeide hij , een overblijfsel van 
verbittering en onafhankelijk
heid, die mij gemelijk maakte; 
op eenen zekeren dag legde 

| ik, in eene vergadering mijner 
beschrevene vaders (ofraads-
heeren, pères conscrits —) 
meer ontevredenheid dan naar 
gewoonte aan den dag, en, 
ziende, op den oogenblik, 
waarop de opstand losbarstte 
dat men mij met dezelfde 
munt betaalde, zeide ik hun, 
dat indien ik met keizer h* 
ZEF, .en met de keizerin van 
Rusland,rati in Orimenwie 
geweest, ik, denzelven 'zou 
hebben tegengegaan, of,iobr 
als een getroiw yrèng en 
zedelijk burger tot de mui-
telingen te spreken, of, in
dien ik door dat middel niet 
geslaagd was, als een Oosten-
raks veldheer met kanonscho
ten, zonder kogels, maar die 
hen van schrik haddeaioen 

beven.. . ." Toen .de Fran-
schen eenen i n v a U n ^ 
deden, verloor i* V*» 
toEzijnegoederenjeennog 
smartelijker verdriet Jrag 
zijne ziel overstelpen, oenhy 
vernam, dat zijn onds^n 

k een gevecht ^>.fft 

ne diensten g«W e n a ' r e r . 
toen lADDON en UJ» 
leden waren, wtf h t é r » 
op bedacht>omh&f^&„ 

Béngen, die echterde o 

J heeren, en zien 
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diensten het .meeste aanbe
val. In 1796.-kop hij het 
opperhevel, over het legér in 
Italië niet bekomen, waar
van de minister TijtTGDT., dien 
hij door eenige puntdichten 
beleedigd had, hem verwij
derd hield. Ook zeide de 
prins DE LWM dikwerf met 
smartgevoel: Ik ben metJo-
%EF II gestorven. Ook nam 
zijn? fortuin geenszins, toe., 
e n hjj zag zich zelfs verpligt, 
«n, in zijn levensonderhoud 
te voorzien, een gedeelte zij
ner eigendommen te verkoo-
pen. ; Om zijn verdriet te 
verdreven, nam hij zijne toe-
vlugt tot de studie: fiijhield 
zich bezxg, om zijne.verschil
lende ; schriften in orde te 
brengen, welke-hij te TTee-
™* f te Zesden, in 18Q7, 

f™ %< Keizer FRANS II 
dacljt̂ emdelijk aan den prins 
f n

E S K ' e n benoemde hem 
wUe^7 ' .!ot fcaPitemdertra-

Jtf hem. , n het volgende jaar 
den^gvanveld-maarschllk. 
2 Ü j d s '^pleegde men 
r t l ° „ T e r e e n i S^ l i t a i r eve r -
"gt ngen,maarmenvertrouw-
toe ge.!n ^gercorps meer-
L ^ L ^ ' T

 ZlJne mee& gewone 
J j n j M was het voorzitten 

ri„i- A11JiREsiA. keen vreem
d s van aanzien trok door 
'reenen zonder hem te he

i l 

zoeken; deïïanschenvooral» 
die hij bij voorkeur b,ëmin-s 
de, zochten hem met geestr^ 
drift op. De vorsten vart Êü~ 
rojpa, in ,1814, op het Wee-
^^er-congres vereenigd, ver
eerden hem met hun bezoek, 
en schenen bekoord door zijne, 
opgeruimdheid, zijne kwink
slagen, en de tegenwoordig
heid van geest , die hij, on
danks zijnen hoogen ouder
dom behield. Om zich van 
de staatkundige aangelegen-r 
heden, die hen eenige uren 
des dags bezig Kielden te ver-* 
poozen, bragten de vorsten*, 
het overige van den tijd in 
danspartijën en feesten door j 
hetwelk den prins DE LIGNE 
deed zeggen: » Het congres^ 
gaat niet, het danst; wan-i; 
neer het allerlei schouwtoo-
neelen zal hebben uitgeput K 
zal ik het dat nog geven van 
de begraving eens veld-maar-, 
schalks...." Hij hield woord,» 
en .overleed den 13 Becem-
her 1814. Hij liet geene . 
fortuin na; maar wijl hij, vol
gens het gebruik » een legaat 
aan zijne compagnie der traM 
wanten wilde maken,, gaf. nij;. 
aan dezelve de verzameling 
zijner handschriften, welke-, 
hij op 100,000 guldens had 
gewaardeerd:, maar zijne erf
genamen stonden dezelve voor 
eenen veel minderen prijs aan. 
eenen boekverkooper ai*.. Da 
graaf van COLLOREDO, die hem, 
3 
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opvolgde in liet' opperbevel 
over de trawanten, verzette 
zich tegen deze verkooping, 
die hen van het legaat des 
téstateurs beroofde; naar het 
schijnt, troffen de partijen 
eene minnelijke schikking, en 
de Nagelatene Werken van 
«en prins DE LIGNE, kwa
men in 1817, teWeeneneü 
teflresden, in 6 deelen in 8.?° 
in hef licht. De prins DE 
XiiGifE stelde een groot ver
trouwen inden opgang zij
ner schriften, en zeide: » Ik 
heb reden om te gelooven, II 
dat de vaderlijke goedheden | 
jan den eerbiedwaardigeri 
iceizer FRANS I ; de moeder
lijke toegenegenheid der groo-
te; MARIA THERE&Ü , en som
tijds broederlijke vriendschap 
van den onsterfelijfcen JOZEF 
U; het volkomen vertrouwen 
van den maarschalk tASCY, 
en het bijna volkomene van 
den maarschalk LATOON; de 
vertrouwelijke omgang met 
de aanbiddelijke koningin van 
Frankrijk; de vertrouwelijk- f 
heid van CATHARINA de Groo- « 
te, mijn toegang tot haren 
persoon, Bijna elk uur van 
den dag, de onderscheiden
de goedheid van den groo-
^ F R E D E R I K , mijne gedenk
schriften' zeer belangrijk zul
ten maken." Zijne werken 
2)jn m het Fransch geschre-

72jn,intwee d e e Ien ver
b i d ; het eerste bevat: 1.° 
*>ss«t etc. {Proeve over de 

tuinen en het landgoed ién 
Bel-OËil, of Mik op Bek 

en op een groot ge* 
deette der tuinen van Euro
pa). — 2.° Dialogues etc. 
(Samenspraken der dooien). 

, •— 3.° Lettres ètö. (Brie* 
! ven aan FVIALIA over de 

toomden). — 4.9 Mes écarts 
etc. {Mijne uitspattingen, 
of mijn Adófd in vrijheid}* 
— 5? Mélanges etc. (DicM-
mengelingen en tooneelstuk-
ken). — 6.° Mémoire etc. 
{Verhandeling over den 
graaf VAN JBoNifsrjL, over 
dé'briefwisseling van LA-
KARPIS, en%). Het tweede 
deel voert ten titel: OEu-
vres etc. {Krijgskundige ert 
sentimentele werken); het
zelve bevat: 1.° Préjngés 
etc. {Militaire vooroordee-
len en eigenzinnigheden). — 
2.° Mémoires etc. {Memo-
riën over de veldtogten vart 

prins LODEWUK rAN BA
DEN, over de veldtogten van 
den graaf JBussr RABUÏM > 
over den Turkse/ten oorlog, 
over de beide maarschalken 
DE ZASCY, over FREDX-
RJK II). —' 3.° Insiructi-
ons etc. (Instructi'én van den. 
koning van Prnissen wn syne 
officieren). — i.° Journal 
étc. {Dagverhaal van den 
oorlog van zeven jaren; van 
zeven ms/iynil#>i. in J77o, 
neven maanden, in 
én zeven dagen in — 
1 . 1 i P i w n t \ • . | j t 

de ITe-
dérlanden, in d784). — «"• 
Mémoire etc. (Gedcnksohnp 
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wer de véld/ieeren Dan den 
dertigjarigen oorlog). — 6.° 
-Mlation etc, (Verhaal van 
mijnen, veldtogt van J778 
tot J789). — 1.9 -(Jatalo^ 
ffue etc. [Beredeneerde ca
talogus der krijgskundige 
boeken mijner bibliotheek)« 
In 1809 gaf hij nog een 
werk in het licht, onderden 
titel tan Fie etc. (Lèvenvati 
prins EuGMius van Sa-
yooije, door hem zelven be
schreven). De buitengemeen 
ne hoogachting, welke hij 
jiaft dezen .beroemden veld
heer toedroeg, deed hem dit 
geschrift aan hem toekennen, 
waarvan hij , DE LIGNE de 
schrijver was. Hij dacht door 
dit kleine bedrog, de be
langstelling des publieks voor 
zijnen held, te doen toene
men. De stijl jn,zijne.-wer
ken is somtijds onnaauwkeu-
*ig en langdradig * men vindt 
er noch orde noch regel in , 
en, zoo als hij het zelf zegt, 
»mj schreef de zaken, naar
mate hem dezelve voor den 
geest kwamen ,» die niet al-
«Jd juist of regelmatig was, 
intusschen doen het vernuft, 
d a t er op elke bladzijde in 
schittert, de oorspronkelij
ke denkbeelden, de.geestige 
kwinkslagen, die zeldzame 
omstandigheid, van getuige 
| e zijn geweest, van de za-
*en, welke hij verhaalt; af- J 
oeeldsels naar de natuur, zoo « 

H h 

als die van FRÈDERIK den 
Groote; het vuur van zijnen 
stijl, de menigte gebeurte
nissen, die elkander opvol
gen , de gebreken zijner schrif
ten vergeten, die. nien niet 
uit de hand kan leggen, wan
neer men eenniaal begonneï» 
is, dezelve te lezen. De prins 
DB JLI#NE heeft bij verschil
lende gelegenheden verzen ge* 
maakt, maar dezelve zijn 
naauwelijks middelmatig. • JEr 
zijn verscheiden;werken over 
dezen beroemden man, zelfs 
bij zijn leven, in het licht ter* 
schenen. Mevrouw DE SïAEL „ 
een zijner bewonderaars , gaf 
iri het licht: Lettres, etc* 
(Brieven en gedachten van 
den inaarschalk DE £f±-
GNE), 1809, in 8.vo Men 
betreurt dat zij eenige gevoe
lens-, welke die prins her
roepen had , niet heeft weg
gelaten. De heeren DJE PEO-
piAC en MAIXE-BRUÏT hebben 
ook Uittreksels uit de wer* 
ken van den prins DE LIGKB. 
geleverd, welke hij openlijk 
heeft afgekeurd. Men heeft 
aan den heer BARBIER de nieu
we, herziene, verbeterde en 
vermeerderde uitgave, te dan
ken van de Mémoires eet., 
(Memorie* van den graaf' 
JBoïïNJsrAZ, door dm prins-
DELIGSTE) , Parijsy 1817,., 
in 8.vo 

* tiGXB ( K u n v prins »t)r 
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oudste zoon van den voor
gaande , werd in den oorW 
tegen de Turken gebruikt" 
en onderscheidde zich voor
namelijk bij de inneming van 
Ismatlow. : Door de denk
beelden van vrijheid, toen
maals door geheel Europa 
W zwang, verleid, nam 
ng eenig deel aan den op
hand van JBraband tegen 
den keizer; doch het duurde 
Jïet lang of hij Z a g de mis
bruiken van denzelven in , 
en.hij wijdde zich meer dan 
ooit toe aan de verdediging 
van zijnen vorst. Hij onder
scheidde zich tegen de Fran-
schen m 1792, en werd den 
14 September van hetzelfde 
jaar gedood, terwijl hij ee-
ne wijkschans met al te veel 
vermetelheid aantastte. 

LIGKIÈRE— Zie LmiÈRE. 

*liGJfivrtLE (PaiuppüsEM-
MANUEt^E) , g r a a f v a n h e t 
üeihge-Rijk, heer der steden 
en proostdijën vanDurneij, 
m het Fosgesch geberg
te, van Tuméjus, ffouëoourt, 
enz., maarschalk-generaal der 
legerplaatsen en legers van 
•Lotharingen, en van het 
1 a/tsgraafschap van den M'n. 
veid-maarschalkrluitenant van 
« ? 7 J •ei'ZetXEOPO" > Mom 
«P tot die verhevene posten, 
na de rangen van kapitein 
ner, fT1 d e r ruiterij , ge-
H e w a l d e r artillerie enz. te 

zijn doorgegaan^ Hij feevond 
zich in' 1634 bij den eersten 
slag van Nortlingm, alwaar 
hij den graaf Howr, Zweedsch 
veldheer gevangen nam, en 
vervolgens medewerkte om 
verscheiden steden van Lot
haringen , te heroveren of te 
verdedigen. Tot belooning 
voor zijne diensten, werd hij 
in 1641 als landvoogd van 
Nanoy benoemd: hij onder
scheidde zich daarop tegen den 
maarschalk DE GASSIOJT, bij 
den aanval der legerplaats van 
drmentïeres, en drong het 
eerste Kortrijk binnen; waar
van de bezetting liever met 
de wapens in de hand wilde 
omkomen, dan de genade van 
den overwinnaar aftesmeeken, 
In lotharingen teruggekeerd, 
versloegPHttiPPUS EUKAK OBS , 
ROÜ-WORMS, die er met een 
corps Duitsche troepen was 
bihnengerukt; hij maakte ai 
datgene krijgsgevangen, wat 
in het gevecht niet omkwam, 
en na deze overwinning maak
te hij zich meester van\E-

pinaï,Neufchatèaih Ckdteh 
Jllireoourt, Bar, en van de 
sterkten Ugny, ffaroue, 
Tonnoi en Savigny. W 
werd vervolgens bij Saa*-
Mikiel, door denmarkgraat 
LAXBRTÊ, later maarschalK 
van Frankrijk, overrompeld, 
zonder dat deze nederlaag zij
nen roem verzwakt heeft, in 
1650 onderscheidde zich de 
graaf van LIGMVIM-E , aan w 
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hoofd derXotharingsche troe
penter hulp van den burggraaf 
van TUREOTE gezonden, in 
den slag van Rhètel, en werd 
in denzelven, door eenmüs-
ketschot, in den onderbuik 
doodelijk gewond. Men nam 
hem uit het gevecht op, en 
bragt hem bewusteloos naar 
Stenay. Zijne genezing was 
langzaam en wonderdadig (*). 
l)e algemeene vreugde vierde 
zijne terugkomst tot het le
ven, en 'de officieren, die 
onder hem gediend hadden , 
heten eenen gedenkpenning 
slaan, welke alle aan het 
knoopsgat droegen, eene tref
fende getuigenis van liefde 
en eerbied. Welke veldheer 
ontving er ooit vleijender! 
Zijn roem was zoo algemeen, 
dat de groot-hertog van Tos-
kanen, hem liet verzoeken, 
<ten jongen graaf van $m~ 
TIVOGLIO onder zijne kwee-
kehngen op te nemen, en 
öat verscheiden vreemde hee-
jen ^ich beijverden, om on-
öer eenen zoo grooten mees-
Jer de groote kunst des oor-
;°gs te komen leeren. Tot 
tweemalen bood hem LODE-
wiJK XIV,, om hem in zij-
Je dienst te lokken, en 
«em van die van Spanje 
a t te trekken, waarin hem 

H 

het bevel van'KAREX. IV; 
toenmaals- te Toledo gevan
gen, ophield, den staf van 
maarschalk van Frankrijk 
aan: de graaf van LiGNim-
IE verkoos zijnen pligt boven 
de fortuin, en de verwoes
ting zijner landgoederen, wras-
de straf eenèr getrouwheid,-
die niet dan lof verdiende. 
Maar zoodra de wet des pligts-
zich niet meer tegen zijne nei
ging verzette, geleidde hij 
het lótharinger leger naar 
Frankrijk terug. De terug-
togt was gevaarlijk. Dit niet 
zeer talrijk leger, hetwelk het 
Spaansche wantrouwen in af
gelegene kwartieren verstrooid-
had, was • om zoo te spreken, 
aan de willekeur dei" troepen 
dier natie overgegeven, die 
hetzelve- verre in getal over
troffen, en het van alle kan
ten omringden. Door- middel 
van geheime en wijze voor
zorgen, kwam hij alle hin
derpalen te boven, en over
laadde zich met roem, door 
eenen zoo moeijelijken aftogt 
te bewerken. Hij had aan 
zijnen pligt de verleidende 
aanbiedingen van het Fran-
sche hoi' opgeofferd; het 
Spaansche grondgebied vérla
tende , offerde hij op nieuw-
de fortuin aan zijnen pligt 
5 ' 

hij ?I"MI'Pl,8 EMMANuëo, even zoo godvruchtig als hij dapper was, 
"«ia zich aan O. L. V. Van Benoit de Vaux toegewijd: zijne onver
wachte genezing werd aau deze gelofte toegeschreven* 
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óp, door van aanzienlijke 
sommen af te zien, welke hij 
in de bank van Jnf werpen 
had, zoowel als van de jaar
wedden, die hij van het hof 
Van Madrid ontving, en die 
zijne eenige bestaanmiddé-
len waren. Door zijnen af-
togt slechts een uur te ver
tragen, zou hij in staat zijn 
geweest, om uit zijn kwar
tier 2000 Spaansche pistolen 
te halen, welke hij aldaar 
had, maar hij kende den 
prijs des oogenbliks, en, zich 
zelven vergetende, hield hem 
slechts eene enkele zaak be
zig, het heil namelijk, van 
het aan zijne zorg toever
trouwde leger. , M eenen 
marsch van drie dagen en 
drie nachten, zonder eeni-

, ge rust te genieten, kwam 
dit leger uit 27 regimen
ten bestaande, uitgeput van 
honger en vermoeidheid in 
Frankrijk aan. Aan het 
hoofd dier troepen, gemeen
zaam met de gevaren, maakte 
Pfliiippus EMMANUEL , in het 
leger van TCREJTNE de veld-
togten mede van 1656,1657 
en 1658, overlaadde zich 
met roem bij, de belegeringen 
van ralencünnes, Saint te
nant, Duinkerken, Grave-
hngm, van verscheiden an
dere steden, en in den slag 
van Duins. TURENNE, al te 
f°oi> °"i der verdienste van 
anderen g e e n r e g t l e d o e n .. 
wedervaren, schilderde aan. | 

JXODEWUK XIVj den graaf 
j van LifiirmuE, als een der 

eerste veldheeren van zijnen 
tijd af, en de vorst onthaal? 
de op de innemendste wijze, 
eenen getrouwen krijgsman, 
die zijne aanbiedingen had 
van de hand gewezen, toen 
hij dezelve niet kon aanne
men; maar die hem thans 
gewigtige diensten had be
wezen. Het is omtrent de
zen tijd, dat de hertog Fjutf̂  
CISCÜS van Lotharingen, on 
hem schadeloos _ te -stellen, 
voor de vernieling en ver
woesting zijner landgoederen 
voor het verlies zijner for
tuin , en voor zoo menigvul
dige opofferingen ten dienste 
zijner vorsten, aan hem, en 
aan zijne mannelijke kinde
ren, en bij gebrek derzelve 
aan de kinderen van, HEN
DRIK GASPAR DE LIGNIVIWB 
zjjnen broeder, de stad, het 
grondgebied en de heerhjlc-
heid van JOarnay, in de Fos-
ges, gaf. De in 1659 tus-
schen Frankrijk en Spanj* 
gesloten vrede, maakte de 
militaire bekwaamheden van 
PHIWPPÜS EMMANÜEI voor zij
nen vorst nutteloos. 0e *eI"* 
vorst van Beijeren, die groo e 
ontwerpen voedde, raaaKte 
van dezen oogenblikgebrmK, 
om hem in zijne dienst te 
lokken, en hem het opper
bevel over zijn leger op w 

dragen. In 1663 zond U" 
REI, IV hem naar den np»' 
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dag van Regensburg-, 'om er 
zijne belangen te verdedigen. 
De graaf van LIGMIVH.LE, 
spreidde aldaar talenten ten 
toon, welke, men niet kon 
yenvachten van éenen krijgs
man, die. 30 jaren zijns le
vens op de slagvelden had 
doorgebragt 5 kort daarna be
noemde deze hertog hem tot 
gouverneur van den jongen 
prins KAREL, zijnen neef, den 
vermdedelijken erfgenaam zij
ner staten. PHIMPPÜS EMMA-
NUEI, vergezelde zijnen door-
luchtigen kweekeling in den 
oorlog tegen de Turken, en 
daar hij geenerlei rang in 
het keizerlijke leger bekleed
de, zoo wilde de keizer niet, 
dat degene, die zoo dikwerf 
het opperbevel had gevoerd, 
als eenvoudige vrijwilliger in 
de gelederen zoude staan, en 
verhief hem dus tot den rang 
van luitenant-veldmaarschalk 
zijner legerbenden. Hij streed 
in hetzelfde jaar 1664 me
de, inden slag van St.Go-
<iard of JRaab, aan de zijde 
van den jongen Hertog, wiens 
onstuimigen, ijver hij bestuur
de, en droeg door zijne dap
perheid en zijne raadgevingen 
°P eene krachtdadige wijze 
tot de overwinning bij. De 
keizer wenschte hem geluk 
met den roem, dien hij in 
dezen gedenkwaardigen slag 
had behaald en schreef hem: 
» Waarde graaf DE LwNI-
viiu.E, ik ben voldoende on

derligt, van de dapperheid 
en edelmoedigheid, welke gij 
in den laatsten slag ten op-
Zigte van de Turken hebt aan 
den dag gelegd..». Gij hebl 
in denzelven eenen onsterfe-
lijken roem.behaald, zoo dat 
ik de gelegenheid niet zaL la
ten .voorbijgaan, om uwe 
schoone daden te erkennen* 
en blijf uw toegenegen, Get* 
LEOPOLD." Hij ontving, ook 
eenen niet minder eervollën 
brief, welken de hertog FRAN-

, CISCÜS van Lotharingen, va
der van den jongen prins KA
KEL, later KAREI. V, hem ei
genhandig schreef: » Mijn 
heer de graaf, ik loof God, 
over de bljjde tijding van ee
nen zoo gelukkigen veldslag* 
en dat het Hem behaagde mij
nen zoon bij deze gelegen
heid te sparen, terwijl Hij 
hem te gelijkertijd zoo vele 
eer deed inoogstenj waaraan 
gij grootelijks hebt deel ge
had, waarvoor ik u uit ge
heel mijn hart bedank, enu 
verzoek te gelooven, dat ik 
u mijne erkentenis bij alle 
voorkomende gelegenheden 
zal bewijzen,uverzekerende, 
dat ik met geheel mijn hart 
ben, uw zeer toegenegen 
vriend. GeL FKANCISCÜS VAS 
LOTHARINGEN." De graaf van 
Lvmmhis overleefde de
zen laatsten slag niet lang; 
hij overleed te Weenm in 
hetzelfde jaar den roem na
latende van de heldhaftigste 
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dapperheid, gepaard mét eenë 
zeldzame ^belangeloosheid, en 
eene onkrenkbare' trouw voor 
zijne vorsten, Dit getuigt het 
eervolle opschrift, hetwelk de 
keizer te Weenen hoven zijn 

, graf liet plaatsen. Prins KA
KEL betreurde levendig het 
verlies van eenen man, zoo 
zeer bekwaam, om hem ïn 
de kunst der helden te vor
men. Hij schreef eigenhan
dig aan HENDRIK GASPARD BE 
lilGtfiviiLE, zijnen broeder: 
» Mijn Heer de graaf, het 
zou overtollig zijn u te zeg
gen, hoe zeer ik getroffen 
ben over den dood, vaö wij
len den graaf van LIGNXYH.-
I E , uwen broeder, wijl ieder
een de achting kent, welke 
ik hem toedroeg, en daarom 
kunt gij ligtehjk nagaan, dat 
mijne droefheid buitengemeen 
i s . . . . De groote en uitste
kende diensten, welke hij aan 
mijn huis en aan mij in het 
bijzonder, heeft .bewezen, 
verpligten mij, zulke gevoe
lens te hébben, die zich tot 
de zijnen zullen uitstrekken, 
waarvan gij den. eersten tak 
uitmaakt, hopende hun een
maal te doen kennen, en voor
al aan u , dat ik waarlijk, ben 
mijn heer de graaf, uw zeer 
toegenegen. . Gèt. prins KA
KEL VAN LOTHARINGEN." 

* LiGNr (FRANCISCÜS) , een 
i S S * ' -\e Jmiens den 4 Mei II 1 7 0 9 g^won, was de land- fl 

genoot van GRESSET, en be
gaf zich even als hij, in den 
puderdom van 16 jaren, on
der de paters der maatschap
pij en bleef steeds aan.deze 
orde verbonden tot op der-
zelver vernietiging. Na ge
durende eenigé jaren de hu
maniora te hebben onderwe
gen, wijdde hij zich aan de 
prediking toe, en onderscheid
de zich bij dezelve, door ee
ne treffende welsprekendheid, 
en eene diepe kennis der, 
godgeleerde wetenschappen. 
Na weldra eenen verdienden 
roem te hebben verworven, 
werd hij bestemd, om aan 
het hof te prediken, maai
de vernietiging zijner orde, 
beroofde hem van die eer. 
Hij begaf zich alsdan naar . 
dvignon, hetwelk toenmaals 
tot den heiligen Stoel be
hoorde ; ondanks den wan-
kelbaren staat zijner gezond-

I heid ging hij voort met «iel» 
te gelijkertijd bezig te hou-
den met het heil der zielen, 
en met al de pligten van ee
nen godvruchtigen Geestelij
ke. Hij overleed in d i e ^ 
in 1788, nalatende: l-°'ie 

etc. (Zeven van denAeihgen 
FERMNAND, honing van 
JTastilië en leon) ,^y^' 
BINAND, Prins v a n A * 
opgedragen, ^ , 1 ; , ^ 

in 12.*"° AtBANtis. Boiu» 
maakt met lof gewag van dit 
werk. — 2.° tfütoire eic, 
(levensgeschiedenis van J£' 
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sus CHRISTUS, wdarinmek 
Ae woorden van den gewij-\ 
den tekst, volgens de 'Ful-
gata, behouden en onder
scheiden heeft), Avignon," 
1774, 3dl.n,in8.vo- 1776, 
in 4 > ; Parijs, 1804,, 2 
dl.« in 4.to, m e t 75 platen; 
Parijs, 1813, 3 dl.«, in 
8 > , met 3 platen. Men 
moet dit uitmuntende werk, 
als eene volledige geschied
kundige ën »ascetische, over
eenstemming beschouwen, 
ïervyijl de schrijver er ver
klaringen of overwegingen bij 
voegt,, die onderling in.na-: 
tuurlijk verband staat, heeft 
hij van den tekst der Evan
geliën*, eene naauwkeurige en 
aaneengeschakelde geschiede
nis gemaakt. Jattteekenin^ 
gen verklaren en ontwikke
len de inoeijelijkheden van 
den profeti'schen, leerstelligen 
w zedekundigen zin. Pater. 
•UAIRE , over dit sfrerk spre
kende, zegt: » Bat; de uit-, 
muntende zaken ; welke men 
•« m aa n t r e f t } eenige kwinkr. 
slagen doen over het hoofd 
Zlen, van eenen soms al te 
vurigen ijver welke men ge
beend heeft, aan den schrij
ver te kunnen verwijten." Pa
ter Liejnr was belast geweest 
wet het schrijven der Ge
schiedenis van het Nivernee-
sche gewest, maar hij stierf 
alvorens dit werk voltooid te 
hebben.. 

LlGÜfHU of LtGUORÏO (IIéi~ 
lige AlFONSÜS StiKIA DÉ)',: 
IJisschop >,van Sje. Jgatha 
der Goihen, in het koning
rijk Napels, en stichter; der 
Congregatie van de Missiona
rissen des Heiligen Verlos
sers\, Werd te Napels, deri. 
den 26 Septembe? 1696 ge-' 
boren. Van kindsbeen af; 
van natuur tot^godsvrucht; 
genegen, en met den" gelukt 
kigsten aanleg begaafd, had 
hij het. geluk denzelven te zien' 
ondersteund.., door de zorg,, 
welke' zijne : deugdzame oüT> 
ders, in ; het werk .stelden.,, 
om hem: eene, uitmuntende' 
opvoeding; tè verschaffen. Zij. 

;" stelden hem reeds vroegtijdig, 
in handen van bekwame mees
ters, en hij maakte zoo wel 
gebruik van hunne lessen ,; 
dat hij in den ouderdom van 
17 jaren al zijne studiën ypl-
bragt had, ,na bij dezelve 
clén ineesfen roem te heb
ben ingeoogst. Hij legde zich 
alstoen op de regtsgeleerd-
heid toè, en aanvaardde het; 
jberöep van advokaat, het-s 
welk hij gedurende eenigen 
tijd te Napels met veel roem 
uitoefende; maar toen hem 
in 1722, in eene gewigdgei 
zaak een toeval overkwam, 
kreeg hij eenen afkeer van 
deze loopbaan, en hij be
sloot, om er van af te zien. 
Het scheen hem alstoen, dat 
een inwendig gevoel hem tot 
den geestelijken staat riep. 
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Alvorens tot dehzelven te be
sluiten } wilde hij dit gevoel 
tot rijpheid laten komen. 
Op den 31 Augustus des-
zelfden jaars aanvaardde hij, 
na wel overwogen te heb
ben, het geestelijk gewaad. 
Alstoen wendde hij al zijne 
gedachten op hetgene, wat 
zijnen nieuwen staat vorderde* 
Hij legde zich op de godge
leerdheid toe, en las de heili
ge Schriften en de Kerkva
ders. De overweging, het vas
ten , de goede werken waren 
zijne dagehjksche oefeningen. 
Het is te midden dier vrome 
bezigheden, dat hij de hei
lige wijdingen ontving. Zoo
dra hij priester was, verbond 
hij zich aan de congregatie 
der Propaganda, en legde 
zich niet eenen waarlijk A-
postólischen ijver op de pre
diking en de werkzaamheden 
der missiën tóe. :Dezalving, 
met welke hij het woord des 
Evangelies; verkondigde, zij
ne strenge boetvaardigheid, 
de heiligheid zijns lévens, 
bragten eene menigte bekee
ringen teweeg. Hij had op
gemerkt , dat men vooral ten 
platten lande gebrek aan on
derwijs had. 'Hij vormde het 
ontwerp, om in de behoefte 
te voorzien, welke men er 
in gevoelde: ;en het Was dit 
denkbeeld, dat hem het ont
werp ingaf, om eene con
gregatie van BQrissionarissen 
in te stcMen, m tot dat 

einde bestemd waren. Baart., 
toe eenige deelnemers veree-, 
nigd hebbende, legde hij de. 

- eerste grondslagen derzelve, 
in de kluizenaars-woning van 
de heilige MARIA della sca
la , en gaf aan dezelve den 
naam van Congregatie van 
den Miligéii Ferlosser. De* 
ze instelling ondervond in 
den beginne tegenkanting; 
maar het geduld van LI&ÜOM 
overwon dezelve. Zijne con
gregatie werd door den hei
ligen Stoel goedgekeurd, en 
verspreidde zich weldra în 
verschillende steden van het 
koningrijk Napels, van£m-
Uê ent zelfs van den Romein* 
schen Staat.Zoo vele ver
diensten, zulke diens*», m 
. de godsdienst, bewezen, kon
den niet onbekend en onbe
loond .Wijten; GMMKHS 1W 
benoemde LIGUOM, .in - W 
1762, iot bisschop van^'j 

Was niet. zonder W t ó r d a t 
men er in jaagde, om h ^ 
deze verhevene ' * « W f i 
te doen.aannemen; «aar #« 
hoofd der kerk beval zufc-

L onder zijne P*£f»% 
mogten zijn ™$eih$*Lu„ 
verbeterde dezelve. HiJ^W 
te kloosters en andere goJ 
vruchtigeinsteUingen,^h«w 

niet o p , zij" <*iooeeS d° 
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zijnef predikingen, door zijne 
gemeenzame onderrigtingen, 
of herderlijke brieven , door 
zijne schriften, en vooral door 
het voorbeeld zijner deugden 
te stichten. Na dertien jaren-
de bisschoppelijke waardige 
heid te hebben bekleed, na 
een lang gerekt leven geheel 
te hebben doorgebragt in de 
•werkzaamheden der heilige 
bediening en de gestrénghe-
den der boetvaardigheid, ver
zocht LIGÜORI, vanvermoeid-
heden uitgeput/ doof en bij
na blind geworden, door eene 
wreede ziekte gekweld, aan 
paus Pres TI, en verkreeg 
van denzelveh, in Julij 1775, 
ontheffing van het bestuur; 

zijner kerk. Hij begaf zich 
naar JVocerade Pagdrii, in 
een gesticht zijner congrega
tie. Aldaar leefde hij nog 
elf jaren, inde afzondering, 
het gebed, en andere god
vruchtige oefeningen, en over
leed heilighjk den 1 Augus
tus 1787, in den ouderdom 
van 90 jaren en 10 maan
den. [Pater LIGÜORÏ is den 
» September 1816 gebeatifi-
«eerd, en zijne heiligverkla-
n»g is door een besluit van 
Paus PIÜSTUI, van 16 Mei 
l830 geproclameerd]. Men 
zou meenen dat zoo vele werk
zaamheden al de oogenblik-
ken van LIGÜORI^ zouden heb
ben ingenomen. Zij beletten 
hem echter niet, om een aan
tal werken te schrijven. Er 

bestaat van hem: ï.ó T/ieó-
logia moralis conctnnata et 
R.P. JLPJSONSO LIGUORIO* 
per appendices in medullam. 
H. F. HJSRMANNIS BUSEM-
ÈAVM soc JMSU , Napels, 
1755, 3 dl." in 4.to Of
schoon LIGÜORI in deze god
geleerdheid volgens BÜSEM-
BAUM heeft gearbeid, wiens, 
leerwijze hij meer bewonder
de , dan dat hij de gevoelens* 
aannam, zoo volgt hij slechts', 
gedeeltelijk en met eene wijze' 
beperking, zijne grpndbegin-* 
sèleri : indien hij het' proba-; 

bilismus aanneemt, is zulks 
niet in degeheele uitgestrekt
heid: welke eenige'schrijvers 
atiri hetzelve gegeven hebben;* 
Men zal daarenboven te dien: 
opzigte, volkomen gerustge
steld zijn, zoodra men weten • 

'zal, dat zijn werk door BK-
INEDICXÜS XIV niet alleen is 
geprezen en goedgekeurd'*,' 
maar dat deze beroemde én • 
geleerde Paus, het zelfs in 
zijn groot werk J?e Synode 
dioGcesana heeft aangehaald, 
hetwelk hij ongetwijfeld niet 
zou hebben gedaan, indien 
de leer van hetzelve beris-
pelijk ware geweest. Deze 
godgeleerdheid onder eenen 
nieuwen titel en met verbe
teringen des schrijvers in het 
licht gegeven , heeft verschei
den uitgaven gehad, [onder 
anderen, die Tan Mechelen, 
1828, en die van JSesangon, 

i 1832 — 1833, aan wijlen 
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"Mg.r den hertog vanRoHAN, | 
aartsbisschop van Besangon II 
opgedragen. Deze laatste uit
gave gaat vergezeld van eene 
Regtvaardiging der zede-, 
kundige godgeleerdheid van 
ZIGUORI, door den abt GouS-
SEX, vikaris-generaal van het 
diocees van JSesangon, en 
oud-hoqgleeraar der godge
leerdheid aan het seminarie 
dier stad. Wij ontleenen aan 
de Gazelle de Franche-Com-
lé, van 20 December 1832, 
eenige zinsneden van een ar
tikel", . van eerien kundigen 
regtsgeleerde en canonist, die 
Tan het werk van dezen geleer
den geestelijke verslag geeft:. 
» Hoe is het mogelijk te be
grijpen , dat de godgeleerd
heid van éenen heiligen bis
schop, het voorwerp van eeni
ge "hekelingen heeft kunnen 
zijn, dat men zijne zedekunde 
en zijne leerstellingen, met 
de namen van verslapte ze-
d,eleer en gevaarlijke leerstel
lingen heeft durven bestem
pelen? Deze zijn echter de 
benamingen, welke eenige 
mensehen, door eene valsche, 
overdrevenheid medegesleept, 
niet gevreesd hebben te be
zigen. De heer GousSEïbe-
rigt ons zelfs, dat op ver
scheiden seminarien, de god
geleerdheid van den H. AJ> 
FONSüs DE LIGÜORI , op den 
Index geplaatst was . . . . . 
Nadat BENEDICXÜS XIV het' 
werk gelezen had, waarvan 

AlF0NSüsr hem de tweede uit
gave had opgedragen, deed, 
hij aan de' Redekundige God
geleerdheid , regt wederva
ren, waarvan het algemeens 

: nut, zeide deze , beroemde 
• opperpriester, niet dan dl: 
gemeen bijval kan vinden. 
Men weet ook met welke 
gestrengheid het Roomsclie 
hof te werk gaat; wanneer 
het te doen, is, om eenen 
schrijver onder de Heiligen 
te plaatsen: zijne sc/iriiten 

; zijn het voorwerp der naauw-
: gezetste censuur, die van den 
i gelukzaligenLIGÜOKI, werden 
laan een des te.gestrengeron
derzoek onderworpen, wijl 
zijne leer in verscheiden pun
ten reeds tegenspraak onder
bond; en het is, volgens d 
angstvallige onderzoek, dat 
een besluit van 'de cong e-

jfgatie der kerkgebruiken, doo! 

•Paus, Pias VII bekractogd' 
verklaart, dat de werken van 

den dienaar Gods, n s «J. 
Van alle c e n s u u r , r f ^ e ; 
mra dignum. h., W J -
kardinaal DE J 0 H A N i £ ) , Eebruarij 1833^ ove e d g , 

heeft geoordeeld, <wi 
godgelferdhed « J - g ^ 
kigen i n v l o e d " ^ * • t e 

kon uitoefenen, e u . .t,ey 
dien einde-alle o n g e l i g 
tot zwijgen te ^ f ^ t 
d T F % ' d tn gefst des vele deugden , dien o vredes, der onderwerp V 
der Evangelische > « • * » 
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heid. paarde,'vati de heilige 
Penitentiaria, éene nieuwe 
uitspraak onder dagteekening 
van "5 Julij 1831 verzocht en 
verkregen^ Dien tengevolge 
heeft hij aan. de leden zijner 
geestelijkheid eenen rondgaan» 
den brief gezonden, om hen 
uit te noodigen. van zich op 
de beoefening der zedekun* 
dige godgeleerdheid van Li» 
WOitl toe te leggen •, en in 
eenen brief, evenzeer uit Hot 
me aan den heer GOUSSET 
gerigtj geeft Z. Em. te ken
nen, dat na het antwoord 
der Penitentiaria aan den H. 
Vader te hebben onderwor-* 
pen, Z. H. hetzelve bekrach
tigd, en tevens het voorne* 
men , om deze uitspraak pu
bliek te maken, en door eenen 
herderlijken brief aan te be
velen , goedgekeurd heeft. Zoo 
ziet men, dat er geen school» 
«che schrijver bestaat, wiens 
leerstellingen zoo zorgvuldig 
zijn onderzocht, en die met 
zulke ^beroemde goedkeurin
gen zijn voorzien, als die, 
waarmede de zedekundige 
godgeleerdheid van LlGuow 
vereerd is. Zij behoefde dus 
«i«t geregtvaardigd te wor
den, en het werk door den 
«eer IGOUSSKT in het licht 
gegeven, heeft minder deze 
regtvaardiging ten doel, dan 
om de geestelijkheid tegen de 
gevaren van het Migorismus 
te waarschouwen, welke zich 

XIV. .JhBE.- .. I 

in ^verscheiden onzer schrij
vers over, de zedeleer doet 
opmerken; om haar tegen 
dien geest van trotschheid, 
welke de leerlingen van JAN» 
SENIUS en QÜESNEL bezielde, 
en eindelijk tegen dat stelsel 
van overdrevenheid te wape
nen , waardoor eenige predi
kers zich laten medesiepen, 
wier redevoeringen over de 
waarheden der godsdienst, 
dikwijls, zegt hij, geschikter 
zijn, om de geloovigen te 
ontmoedigen, en het geloof 
in de waagschaal te stellen, 
dan' om hetzelve in den geest 
der volken op te wekken. Het 
betaamt ons niet, om in de 
godgeleerde geschilvoeringen 
te treden, welke dit werk 
bevat. Eenheid in het nood
zakelijke, vrijheid in het twij
felachtige, liefde in alles en 
voor allen: In neoessarïis 
unitas, in dltbiis libertas t 
in otnnibus charitas. Zie 
daar de gedragslijn van den 
geleerden schrijver, zie daar 
de regel, naar welken hij het 
werk heeft ingerigt, dat hij 
in het licht heeft gegeven. 
Zie hier in weinige woorden, 
het kort begrip, hetwelk hij 
«r zelf van geeft. » » Laat 
ons, ons aan alle geschilpun
ten houden, welke door de 
kerk beslist zijn, alsmede aan 
die, welke zonder uitdruk
kelijk beslist te zijn, echter 
door het algemeene onderwij* 
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oi gebruik, in 3e leer der 
kerk vallen. Wij zijn zelfs 
van gevoelen, dat- men, zon
der eënige vermetelheid, van 
^geen enkel punt der zedeleer, 
van de groote meerderheid 
der Cathohjke godgeleerden 
-afwijken kan. Buiten deze 
-beide standpunten , niet dan 
raadselachtige geschilpunten, 
•twijfelachtige gevoelens ont
moetende , zoo vermeeneh wij, 
•dat men strijdig met de re
bels der wijsheid zoude te 
werk gaan, indien men den 
geloovigen de verpligting wil
de opleggen, Van liever de 
eene, partij dan de andere te 
kiezen, van zich in de plaats 
des wetgevers te stellen, door 
gevoelens tot wetten te ma
ken* Zie daar onze grond
beginselen1, in het, stuk van 
zedeleer."" Dit werk wordt 
sdoor verscheiden: belangrijke 
aanteekeningen en actestuk-
•kèn gevolgd."]— 2.o Homo 
eepostolicus, instructus in 
sua voedtione ad audiendas 
vonfessiones, Venetië, 1782 
3 dl.» in 4 . t 0 , en Besancon, 
1833 , 3 dl.» in 8.vo , en in 
12.»° — 3.° Directorium 
ordinandorum, dilucida bre-
vique metkodo eocplicatum, 
Venetië,, 1758. — 4.° In
stitutie catechistica ad po-
pulum in preecepta JDecalo-
gi, Bassano., 1768. — 5.;o 
Isfruzione e pratica per i 
emfessori., enz., Bassano-, 
4780, 3 dl.» in 12.»°, een 

werk, vol zalving, gematigd̂  
heid, zachtmoedigheid, vol 
van die Christenliefde, wel
ke enkel het heil der zielen 
zoekt. Het is het tegengift 
van een werk, gedrukt te 
Venetië, onder den titel van 
Istruzione dei confessori e 
dei penitenti. — 6.° Praxis 
confessarii adinstructionem 
confessoriörumab italico in 
latinum sermonem ab ipso-
met auctore reddit'a etauc-
ta, Venetië, 1781. >--7.» 
Dissertaziene circa- tuso 
moderato deU apinione pro-

babile, Napels, 1754.. ;— 
8.° Jpologia della disser-
tazione circa, Vuso, mode
rato delPopinione probah-
ie contra Ie opposmme Me 
dal P. LetteroJdelfoSo^ 
teo, Venetië, 1765. M 
is een antwoord, aanz ie ' 

ZI , een domimkaner, eenij 
veriee tegenstander der ver-

.(Zie PATUZZI). LIGUOBI^S 
, U gevoejen dat m e n ^ d ^ 

biechtstoel, eene te ver „ 
drevene toegevendheid,» 
een o n t m o e d i g e n d ^ ^ 8 

evenzeer ^ . ' K 
volgens dit groudbegmselvan 

den H. BfflttWffin".tP*. 
ma scope salvatdmnna^nm 

secunda contra damnat ^ 
vandum. — »• ' .„jnne Jafedes ossiaoonfutf^ 
&ïwaterilisti,detstieM 
tarj etc. Venetië, Uai' 
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2 dl.* 8.V0 - - 10.? Zavera 
sposa di CSRISTO f cio e la 
monacha Santa , Venetië, 
1781,2dl.ninl2.mo—11.° 
Scelta di materie predica-
bili ed istruttive etc. Vene
tië , 1779." 2 dl;n in 8vo _ 
il." Ze glorie di MARIA etc. 
Venetië-, 1784," 2 dl.1» in 
8.vo ])it werk werd aange
rand, in een geschrift geti
teld : JEpistólapareneiica di 
ZAMINDO PKITANIO (*) re-
divivo. LIGUÓRI beantwoord
de hetzelve door een ander, 
onder dezen titel: Risposttt 
ad uti autore cke ka cen-
surato il libro delT P , D. Jl-
fonso di Ziguori; sotto il' 
titolo glorie di MARIA. — 
13.* Operette spirituali, 
ossia / ' amor delV anime e 
la visita al santissimo Sa-
cramento (**), Venetië 1788, 
2 dl.» ."in 12.»»° __ i4#o Bis_ 
torst sacro-morali per tutte 
Ie domeniche delf anno, Ve
netië, 1781, in 4 . t °— 15.° 
Istoria di tutte V eresie 
bon loro confutazione, Vene-
^ e , l 7 7 3 , 3 dl.»ïn8.v° — 
16.'* Vittorie de'' martiri, 
tesia la vita di moltissimi 

I 

santi martiri, Venetië, 
1777, 2 dl.» in 12.mo >_ 17-0 
Opera dogmatica, contra 
gli eretici pretest riformati, 
Venetië, 1770. ~ 18.°SU-
va, of keuze van onderwer
pen , bestemd om tot bouw
stoffen voor predihdti&n te 
dienen, 3 dl.» in 18.m° enz. 
Al deze werken en andero 
minder belangrijke, zijn ver
scheiden malen herdrukt bij 
REMONDINI te Venetië. De
zelve zijn sprekende getuigen 
van de leer, den ijver en 
het heilige en werkzame leven 
van LIGUORI. Dezelve zijn 
te Rome als .vlekkeloos er
kend , alwaar men de beplei
ting' der zaligverklaring van 
dezen geleerden en godvruch-
tigen bisschop heeft ten ein
dde gebragt. 

" * LIIBÜRNE (JOANNES), een 
door zijne onafhankelijkheid 
beruchte Engelschman , te 
Durham in 1618 geboren, was 
in den beginne een kantoor
bediende bij een lakenkoo-
pdr te Zonden. Terwijl hij 
zich met zijne handelverrig-
tingen bezighield, omhelsde 

f 2 

. (*),LAMINDE PRITANIUS is de naam, welken de beroemde MURATORI , 
«n een tverk tegen den Protestant LECLKKC , had aangenomen. 

(**) Van de Nederduitsche Vertaling van dit werk, 
«"* thans (1835) de tweede druk ter perse, onder den -titel 
"«« Bezoekingen van het Allerheiligste Sacrament des Al
taars en van de altijd onbevlekte Maagd MARIA , em., &1-
nielo, in 12.WÖ V e r t a l e r . 
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hij d.e. «verdrevenste grond
beginselen tegen de kerkeHj-
ke hiërarchie, en verwierf 
den titel van dweeper en 
heethoofd. Hij liet den han
del varen, en ventte in 1636 
het werk van docter BA$T-
WICK tegen de bisschoppen 
rond', welk werk hij iriÊol-
tand had doen drukken. In 
het volgende jaar werd hij 
door de gestamde kamer tot 
de kaak, tot de gevangenis 
en tot eene boete van 5Ö.0 
ponden sterlings veroordeeld. 
Bij een besluit van het hoo-
ger-huis, verkreeg hij in 1640 
zijne vrijheid weder. Door 
het lagerhuis in zijnen vori-
gen staat hersteld, ontving 
hij zelfs eene schadeloosstel
ling van 2000 ponden ster
lings, óp de goederen zijner 
tegenkanters te nemen. De 
loopbaan der wapens inge-r 
slagen zijnde, ging hij als 
vrijwilliger in het leger van 
het 'parlement | was in hoe
danigheid tan kapitein bij 
ien slag van Ëdgehill tegen
woordig en werd in dien van 
JBrentfordge\aïi<yèn genomen. 
Kort daarna uitgewisseld zijn
de, had hij in 1643 aanCROM-
WEN& den rang van majoor, 
en later dien van luitenant
kolonel in het leger van den 
graaf van Manchester te dan
ken. Toen LILBURNJE ontdekt 
had, ' dat de presbyteriaan-
sche gevoelens, onder de par
lementaire troepen heersch- || 

ten, verklaarde hij zich oo* 
genblikkelijk tegen zijne be
schermers, schreef tegen 
CROMWEU en den graaf van 
Manchester vinnige schot
schriften. CflOMWEi deed hem 
tot driemalen voor. het parle
ment of voor eene commissie 
verschijnen; maar LILBURNE 
was de afgod der menigte;: 
twee malen werd hij vrijge
sproken; en de derde maal 
werd hij slechts tot eene hoe-
te en verbanning veroordeeld. 
Hij begaf zich naar ffolland, 
en stelde aan de konmgsge-
zinden voor om KAREI. 11 te 
herstellen; maar zijne aan
biedingen werden met aan
genomen. Later verbrak hj 
zijne ^ballingschap, en ^ 
daarvoor, voor eene m 
betrokken, diehemvnj praL 
Hii be^afzich vervolgens naar 

Kent, werd een kwaker en 

overleed in 1657. 

' * IlMECBANIZ (JOANNES^ 

graaf van), Zweedsoh mins
ter onder de regering t-J 

uit eene geringe fan»b ™_ 
der den naam van WESTER 
MAN bekend, geboren. Ĵ a 
op eene loffelijke wijze g 
eerste studiën volbragtte]£ 
ben, toonde hij zoovel aan 
leg voor dehuishoudahjk -
tenschappen, dat d« 
van het koningrijk **"A 
hem de middelen aan de «»»« 
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gaven, om door devoörnaam-
ste landen van Muropa te 
reizen, ten einde er naspo-

, ringen te maken, ert nuttige 
teregtwijzingen, betrekkelijk 
den handel en dé fabrijken 
in te winnen. Het was met 
dit doel, dat hij achtereen
volgend Duitschland, JEn-

. geland, Frankrijk en Ita
lië doorkruiste, en in zijn 
vaderland terugkeerde, met 
eene verzameling van waar
nemingen , welke hij in eene 
reeks van zeer belangrijke 
Verhandelingen injiet licht 
gaf. Toen GTJSTAAF Hl den 
troon beklom, belastte hij 
WESTERMAN met de zorg, om 
de geldmiddelen des rijks in 
eenen beteren staat te bren
gen; hij veradelde hem, on
der den haam van Iillië-
CRANXZ, met den titel van 
'graaf, en benoemde hem tot 
secretaris van den staat dei-
geldmiddelen. LlMëCKANTZ 
legde in die betrekking eene 
groote bekwaamheid aan den 
«ag: gedurende het tijdvak 
van den Amerikaanschen oor-
Jog, bewerkte hij , dat Zwe
den in eenen staat van gewa-

I pende onzijdigheid zoude blij-
j j ' e n •* bij gevolg kon zijn land 
! «en handel voortzetten, en 
| «et deed zulks op eene voor-
j deelige wijze; JLIMECRANÏZ 
i ^ist van de omstandigheden 

, gebruik te maken om aan 
2Ün bestuur goud en zilver te 

versóhaSen: het gelukte hem 
om onnoemelijke sommen 
daartéstellen, en om de oude 
papieren buiten omloop te 
brengen : van dit tijdstip af 
verkregen de nieuwe bankbil-
letten van Stokholw een zeer 
groot crediet,, wijl dezelve op 
eenen vasten grond steunden ; 
alleen de laatste oorlogen heeft 
hetzelve eenigzins kunneil 
schokken. Nadat LIMEGRANTZ. 
zulke groote diensten aan zijn 
land had bewezen, onttrok hij 
zich van hèt ministerie; hij 
werd tot senateur benoemd, 
en toeft de senaat vernietigd 
werd , Werd hij voorzitter van 
den raad van koophandel, 
LILIECIIANÏZ was commandeur 
en kanselier der koninklijke 
orden. Hij sprak volmaakt 
wel het Fransch, Ëngelsch 
en Hoogduitsch: hij had zit
ting onder de leden van de 
akademie van wetenschappen 
te Stokholmi endeverzame* 
lingen dier geleerde _ maat
schappij bevatten eenige zij
ner Verhandelingen. Deze 
bekwame minister overleed 
in .1815. 

LIMENTHAI, (MiCHAët), een 
geleerde letterkundige, te 
Liebstadt in Priiièsèn, in 
1686 geboren, vestigde zich 
te Koningsbergen, alwaar 
hij predikant en hoogleeraar 
der godgeleerdheid werd, tot 
aan zijnen dood, in 1?50 

I i 
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voorgevallen. Men heeft van. 
hem: \fiActa JBorussicaec-
clessiastica, civilia, litte-
retria, 1730-1732, 3 dl.», 
in 8.Y<\ — 2.o verscheiden 
goede Akademische verhan
delingen, — 3.° Selecta his
torica et litteraria, Ko
ningsbergen, 1715-1719,2 
dl.», in 8.vo. — 4.o De ma-
chiavelismo litterario, ibid. 
1713, in 8.vo. Dit werk 
handelt over de kleine lis
ten, aan welke de geletter
den zich bedienen, om zich 
eenen naam te maken, lis
ten , aan welke bijna al de 
groote mannen onzer dagen 
hunnen roem te danken heb-
hen. —• 5.° Annotationes in 
Sfruvii introductionem ad 
nötiiiam rei litterarice, Leip-
%ig , 1729, in 8.vo. [Hij 
heeft ook andere werken in 
het licht gegeven, over de 
schrijvers die over Pruisen 
geschreven hébben ; over de 
protestantsche godgeleerden; 
.over de nieuwere gedenkpen
ningen sedert KARML F en%. 
Hij heeft, daarenboven het 
voornaamste deel gehad aan 
het Koningsberger dagblad ge
titeld: Erlautert Preussen. 
De reeds aangehaalde Acta 
Borussica waren er slechts 
het vervolg van]. Deze schrif
ten zijn vol geleerde naspo-
ringen. [Hij was lid van de 
koninklijke maatschappij van 
Berlijn, en van f de akademie 
van Petersburg], 

hxuio. «*-. Zje •• GUEGOKI- < 
us.xm. 

LILIE* — Zie DELIUE* . 

f L I U E (CHMSTIAATTEVK* 
BARD DE), te 's GravenAa* 
ge, in' 1724 geboren, werd 
in 1756 , te leijdeh, alwaar 
hij zijne studiën had volbragt, 

"tot doctor in de geneeskunde 
bevorderd. Eenigen tijd daar
na verkreeg hij den genees-. 
en heelkundigen leerstoel, te 
Groningen, /.aan wetten Ca*. 
PÈRzoojveel luister had bijge
zet, en hij wist zich aldaardoor 
zijne talenten en zijnen ijver te 
onderscheiden. Men heeft van 
hem: Tractatus de?<*¥* 
tationecordis^wmprme* 
dit, prwcisacor dis Instort* 
physiologica,ciiiquepro^' 
rdide dddita suntmomta. 
qucedam generaha & ar 
Iriarum pulsus intemissi-
one, Zwolle, 1755,m8.n 

L i u r of Lmr 
een Engelsche sterrewigche 

in hi g r u ^ g S geboren, was m den De 
huisknecht: zijöe/oogS1» 
gen deden hem ******£. 
laten, en verwierven henix» 

sterren , 1645. — *>• , 
mmding van woracggi'p 

file:///fiActa
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1646. Hij maakte:\.er zich 
eene soort van,roem uit, met 
het bekend maken van het 
horoskoop van den óngeluk-
kigen KAREL I , op den oo-
genblik, waarop hij in 1533 
als koning van Schotland 
werd gekroond. Deze vorst 
raadpleegde hem verscheiden 
malen, en deed hem rijke ge
schenken]. L I M T stond in 
zeer naauwe vriendschapsbe
trekking met ASHMOLE , die er, 
gewag van maakt in zijne le
vensschets. Hun smaak en 
somtijds de staat hunner hoof
den waren dezelfde. Hij over
leed in 1681. 

Iaat (WIULIAM) , in 1668 
te Odyham, in Mampshire 
geboren, reisde door het Hei
lige landyAnox Italië, en 
was de eerste meester der 
school van den-H. PATJITTS van 
Zonden, door COIJ.ES, 1512 
gesticht. Men heeft van hem 
Gedichten, en. eene Latijn-
sche Spraakkunst, Oxford, 
1673, in 8..t» Hij overleed 
m l 5 2 3 . 

LÏÏIBORCH PHILIPPÜS TAN) , 
«en Remonstrantsch godge
leerde te Amsterdam, in 
1633, uit eene fatsoenlijke 
iamihe geboren, studeerde in 
die stad, daarna van 1652 •— 
1654 te Utrecht, werd in 
1-657 predikant te Gouda, 
ei> m 1667 te Amsterdam. 

Hij verkreeg in hetzelfde jaar 
in die stad den leerstoel der 
godgeleerdheid j dien hij tot> 
aan zijnen dood, den 30 
April 1712 toorgevallen, be
kleedde. Hij was eengroote 
voorstander der verdraagzaam
heid, en met dat alles heeft 
hij zijne schriften met de bit
terste gal tegen de Catholijken 
gevuld. JoANNES IE &.ERC 
prijst dezelve grootelijks ; 
maar het Socinianismus, 
hetwelk de beide schrijvers, 
door verkleefdheid aan dezelf
de gevoelens vereenigde, 
maakt deze lof zeer verdacht. 
Men heeft van hem verschei
den werken, die door de 
protestanten op prijs -worden 
gesteld. De voornaamste zijn: 
1„° De veritate religionis 
christiance amicte eollatio 
cum eruditojudceo, in 12.*no 
de uitgave van Gouda, in 
4. t0 ' 1687 y is niet algemeen; 
Er vérseheen er ©ok eéne te 
Bazel* 17-40, in 8.vo De 
Jood, met wien LIMBOKCH 
deze onderhandeling had , is 
IZAAK OROBIO van Sevilla, 
deze wist te haar kloven, en 
geenszins het ware Tan het 
valsche te onderscheiden. Hef 
was voor LIMBORCH niet moei-
jelijk de ZAvakke aanvallen 
van dezen tegenstrever af te 
weren, maar hij zou zulk* 
met meer voordeel hebben 
gedaan * indien hij aan zijne» 
Jood minder toegegeren^ en 

i 4 
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de uitweidingen tegen de> 
Catholijken overgeslagen had, 
uitweidingen, die reden geven 
om te geloovén, dat het hem 
meer te doen was, om tegen 
hen uit te varen, dan om op 
zijnen tegenstrever te zege
vieren. Zelf aan de dwa
lingen van CAIVINUS en So-
CÏÜTÜS verslaafd, kon hij die 
der Joden met die pracht
volle en zich gelijkblijvende 
rede niet wederleggen, wel
ke enkel het eigendom is van 
diegene, welke de waarheid 
geheel en al omhelzen. — 2.° 
Tkeologia Ghristiana, Am
sterdam, 1715, in ibl . vol
gens de gevoelens en de leer 
der Remonstranten. Deschrij- ! 
ver verwerpt in dezelve al
lerlei overlevering; maar 
wanneer het te doen is', om 
de kannonieke van de apo-
cryphe boeken te onderschei
den , neemt hij zijne toevlügt 
tot de overlevering der kerk, 
zonder zich over zulk eene 
in het oogloopende ongerijmd
heid te bekreunen. — 3.° 
Sistoria inquisitionis,Am
sterdam, 1792, infol.. Men 
flioet niet verwachten, om van 
deze regthank eene naauw-
keurige beschrijving door ee-
»en protestant te hebben; 
die bekomt men zelfs niet 
van zekere Catholijken (zie 
M-ORENTB). De heer IK CLERC 
en pater NICERON zegaen dat 
JJMBORCH dezelve, uit de 
verton der geloofeoHdersaa. j 

ker$ xeïve heeft ontleend ; 
maar in de lijst, welkeLIM-
BORCH opgeeft van de-schrij
vers van welke hij zich be
diend heeft, .plaatst hij ÏRA-
PAOLO, een' in de moniks-
kap vermomden protestant, 
en DEIEON, schrijver vari het 
Verhaal der inquisitie van 
Goa, en insgelijks een pro
testant enz. Daarenboven 
heeft LÏMBORCH uit de schril* 
ten der inquisiteurs slechts 
datgene genomen, wat hij 
gewild heeft; en hoe dikwerf 
heeft hij niet de volzinnen 
verminkt. Om zich daarvan 

te overtuigen, behoeft men 
slechts op zijne wijze van 
aanhalen acht te geven; soms 
zijn het slechts kleine broJc* 
kelirigen der laatste zinsneden. 
Het .is uit dit werk, uit da 
verkorte uitgave, welfcedeabt 
MARSOUIER er van geleverd 
heeft, uit Mev.w B'AüNOT, 
uit de Vermakelijkheden van 
Spanje, uit de J&T», 
GeJdedenis van VoixiiaB 
enz., dat men het verschrik
kelijke denkbeeld put, het
welk men zich van de inqui
sitie vormt: de vrienden der 
waarheid, welke te dien°p-
zigte beter wenschen on^r-
rigt te zijn, moeten den abt 

DE VAÏRAC raadplegen, dw 
over dat onderwerp, ^s een 
oordeelkundig, naauwkeurig 
en zeer wel onderwezen man 
heelt geschreven {Tegenwooi -
dige staat van S^Je > 
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Jmsterdam, 1719); en 
Brieven over dé Sjpaanseke 
inquisitie, door den Graaf 
«/, DE MAISÏRE aan eenen 
MussisoAen edelman geschre
ven , •• 's Gravenk'age, 1824, 
i n k l , 8.TÓ Eène aanmer
king , welke men niet over 
het hoofd moet zien, is dat" 
de natiën,- welke het meest 
tegen de inquisitie hebben 
uitgevaren', ten opzigte van 
de Catholijfcen wreedheden 
hebben uitgeoefend, waaraan 
dé Inquisiteurs, ten opzigte 
van ketters en afvalligen 
Hooit gedacht hebben. » De 
Engelschen, zegt een der 
groote tegenstanders tan de 
inquisitie, zijn bijgelooviger 
geweest, en zgn nog onver
draagzamer dan de Papisten; 
«J die met zoo veel vuur de 
inquisitie laken, hebben door 
oeradene wetten, de bar-
baarschheid en onregtvaar-
«igheid derzelve overtroffen.... 
*elts in i l a r e wreedheden 
«oudt zich de inquisitie aan 
formulieren; zij neemt ver-
Jhilen aan, zoo wel in de 
niisdaden als in de straffen; 
hetgene wat zij straft, is min-
j „ e t 0I1geluk van in eene 
üwaalleer te zijn gewikkeld, 
aan de hardnekkigheid, om er 
W te volharden; de eerste af-
vallen worden enkel door ker
kelijke boetplegingen gestraft; 
Z1J roept den wereldlijken arm 
ei*aeiigchamelijke tuchtigin-

I ï 

gen enkel in tegen de weder
afvalligen; hare grondbegin
selen zijn, het bloed der men
sen en- te sparen ,• terwijl zij 
hunne dwalingen verbetert; 
hetgene wat de hartstogten 
liarer bedienaren er gebrek-
kigs in de uitoefening bijge
voegd hebben, is niet in den 
geest harer instelling. - ^ In 
Engeland, zijn de verban
ning van het Pajpismus , dé 
doodstraf tegen deszelfs be
dienaren uitgesproken, noch 
voor wijziging, noch voor 
verzachting vatbaar; liet is 
genoeg, dat een Catholijk 
Priester overtuigd zij , van ee-
nige zijner bedieningen te 
hebben uitgeoefend, om tot 
de galg verwezen, en gezon
den te Worden. Deze wet
geving is onmenschelijk: het 
staat, wel is waar, aan onze 
Kapellaans vrij, om te JLón-
dfin niet de Mis tè komen le
zen; maar eene wet, die ee
ne schandelijke straf aan eene 
misdaad van eenen dergelij-
ken aard verbindt, is eene 
meer dan inquisitoriale wet; 
Het past slechts aan degene, 
welker Godsdienst voor eenen 
overdrèvenen ijver galgen aan
biedt, van eenige aanmerkin
gen -te willen maken op de 
carooha's en op de San-
benito's der Auto-da-Fe's" 
Nog kan men een werkje raad
plegen, in 1782 te Luik on
der den naam van Rouanen, 
5 
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gedrukt, getiteld; JEdair~ 
cissement etc. (Opheldering 
betrekkelijk de verdraag
zaamheid). •— Zie ÏSABELI.A 
VAN KAsmië, LÜCIÜS I I I , 
NlCOLAAS EVMERICK, ÏOR-
QUEBIADO, YAYRAC. — Nog 
heeft men van LIMBORCH , 
Leerreden. Pater 'NICERON 
zegt, dat dezelve methodisch, 
Bondig en stichtelijk zijn; 
eene beoordeeling, die aan 
dezen Criticus geenszins tot 
eer verstrekt. Zelfs I E CJUERC 
spreekt er minder gunstig 
over: hij zegt, dat de Leer
reden van LIMRORCH slecht 
bewerkt wraren, en dat er 
weinig welsprekendheid in 
doorstraalde. LIMRORCH heeft 
ook de meeste der uitgaven 
bezorgd der werken van den 
heruchten EPISCOPIÜS, zijnen 
moederlijken oud-oom, wiens 
schriften hij geërfd had, 

f LIMBORCH (HENDRIK VAN) , 
een beroemde Nederlandsche 
schilder, te 's Gravenhage, 
in 1680 geboren, was de 
kweekeling van VAN DER 
W E R F . Hij schilderde in den 
smaak van zijnen meester, en 
teekende zeer naauwkeurig, 
maar zijne kleuren zijn don
kerder en minder zacht. De
ze kunstenaar is vooral be
kend door twee schilderijen, 
welke het museum van. het 
£ouvre heeh bezeten, waar
van de een© voorstelt, de 
rust van de heilige Familie} 

aan de deur van een paleis, 
welks meester rijk gekleed, 
het woord tot de E; Maagd 
rigt i en de andere de Ver
maken der gulden eeuw. 
Eene derde, schilderij, de 
Zeven Werken van Barm
hartigheid voorstellende, 
welke men aan dezen grooten 
meester toeschreef, en die 
uit de galerij van 'Kassei 
kwam, is in 1815 aan de 
Commissarissen van den land
graaf terug gegeven, hot' • 
BORCH is ook afe graveur be
kend, door. eenegroote plaat 
infol. methetsteekijzerse--
graveerd,^rvanhetonder-

w e r p i s , t o ^ ^ / y S ,inde%eewemnde.^ 
schilder overleed m 1758. 

LIMBOÜRG ^™\™)j doctor in de geaee^unde: 
lid [der akndenne. v a n g 
s e l \ x , n ^ ^ l % 

February 1792 °™" < 

r to Um*';;, 
December 1731, «" 
familie geboren, * d l » £ 
dert bijna drie eeuvre»'^ 
scheiden, in h « n / L e ^ 
ervaren artsen had ?P« 
verd. Hij maakte *£• 
de studie veeleer een 
maak, dan eene h - t f j ^ 
en bepaalde zich b °» . 
tot eb/ natuurhjke, h «*» 
Op het punt staand^ 

ken, om er zijne studiën 
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4a geneeskunde te. maken, 
gaf hij eene Yerhandéling o-
ver dit onderwerp in het 
licht t Welke is de invloed 
der lucht op de planten? 
welke de akademie der schoo
ns letteren, wetenschappen 
en kunsten yan Bordeaux 
voor de tweede maal had uit
geschreven, en in 1757 be-
Saaldehij den prijs. Na zich 
eenigen tijd te Montpellier 
te hebben opgehouden , werd 
hij den- 12 Augustus 1760 , 
tot doctor in de geneeskunde 
aangenomen. In 1773 lid 
der keizerlijke eii koninklijke 
akademie van wetenschappen 
en schoone letteren van Brus
sel geworden, schreef hij ver-
sphillende Verhandelingen, 
die in de Memorïèn dier 
maatschappij zijn opgenomen; 
eene andere waarin hij in-
zigten heeft voorgesteld over 
de waterleikunst, is der aka
demie van wetenschappen van 
Parijs aangeboden, die er 
een eervol verslag van maakte, 
en den schrijver uitnoodig-
de hetzelve verder te volma
ken. Hij had een kabinet van 
natuurlijke Historie verza
meld, hetwelk zonder uit
gebreid , noch in schijn zeer 
kostbaar te zijn , belangrijke 
voorwerpen bevatte, geschikt, 
Om het oog van eenen waar
nemer te boeijen. 

LIMIERS (HENDRIK PJUUP-
PUS DE), doctor in de regts-

geleerdheid, - en lid der aka-
demiën van kunsten en we
tenschappen, in Hollandvan ., 
Fransche uitgewekene ouders 
geboren, en in 1725 te U-
trecht overleden, bestuurde 
het Dagblad dier stad, en 
sleet zijn leven met het com
pileren van slechte tijdschrif
ten. Hij gaf zijne verzamelin
gen onder verschillende titels 
in het licht: 1.° Mistoire etc. 
(Geschiedenis van toDEWljK 
XIF), Amsterdam , 1717, 
7 dl.* in 12.mo5 1719, 12 
dl.n in'12,m° liouaneh ,'.1720, 
2 dl.» in 4.t° — 2.<> Anna-
les etc. (Jaarboeken der 
Fransche monarchie), Am
sterdam, 1721, in fol. — 
3.° Abrégé etc* [Beknopte 
tijdrekenkunde der geschie
denis van Frankrijk, om 
tot vervolg te dienen op ME-
ZERAl) , Amsterdam, 2 of 
3 dl.«,in 12.«K> — 4.o Mé
moires etc. (Gedenkschrif
ten van GATHARINA, keize
rin van Rusland).. — 5.° 
Mistoire etc. (Geschiedenis 
van KAREL XII, koning 
van Zweden), § dl .n , in 
12.H»O — 6.° Annales etc. 
( Geschiedkundige jaarboe
ken) , 3 dl.», in fol. — 7.o 
Vertaling (in het Fransch) 
van PtAOiüS, op eene onbe
schaafde wijze vermomd, 10 
dl.n in 12.mo De voortbreng
selen van LIMIEES zijn zonder 
naauwkeurigheid en bevallig
heid. Men vergelijkt hem met 
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' den vruchtbaren enonuitput-
lelijken CARACCIOLI, en de 
vergelijking is juist 'met be-

: trekking tot de belagchelijke 
ien naar de couranten ruiken
de voortbrengselen van den 
schrijvenden markies. Maar 
men tmoet bekennen, dat de 
eerste losse stukjes van den 
laatstgenoemde, een' grond
slag van overweging en ta
lenten aanduiden, die Ll-
MIERS nooit had , en die zijn 
jnavolger niet lang heeft be
houden. Nog heeft men van 
LIMIERS , eene Fransche ver
taling, van de Latijnsche 
Verklaringen der oude ge
graveerde- steenen , van 
SÏOSCH , Amsterdam, 1724, 
[en Aanteekemngen en op
helderingen totgoedverstand 
van het dicht stuk van FÊ-
'jfÉzoir (TELEMACIIUS), in de 
uitgaven van Amsterdam, 
1719 en 1725, inl2.mo De 
heer BARBIER, schrijft hem 
de medewerking toe aan de 
Magna biblioth. eccles, Keu
len, 1734, in folio, die 
slechts de letter A bevat en 
niet is voortgezet.] 

LBÖUEUS ( JOANNES) , een 
beroemde Duitsche régtsge-
leerde, in 1592, te Jena 

"geboren, alwaar zijn vader 
de wiskunde onderwees; werd 

"achtereenvolgend belast met 
de opvoeding van verscheiden „ 
« e heeren, met welke hij I 
o p a al de hoven van JBitra- y 

pa bezocht. Eindelijk be
noemde hem AIBERÏÜS, mark
graaf van Brandenburg, dien 
hij in Frankrijk had verge
zeld, in 1639, tot hoogst-
dèszelfs kamerheer en ge-
heimraad. LIMTOEITS oefende 
deze posten uit, tot. aan zij
nen dood den 13 Maart 1665 
voorgevallen, Men heeft van 
hem verschillende werken. 
De voornaamste zijn: 1.° D& 

jure itnperii romano-germa-
niet, Straatsburg, 1629 en 
volg. jaren, 5 dl.n in 4.t° ï 
eene geleerde doch slecht za-
mengestelde compilatie. •— 
2.0 Commentarius ad m*-
7am auream, in4> ,16bo , 
en Zeyden, 1690. De» 
laatste uitgave is de beste. 
3.° Capitulationes mpera-

iorunt, leip%ig> i n T' 
1691 — k/M academici*, 
inÓo-^0Notitiare^ 

LlMOJOKDE SAmX-DlBIEB 

teAvi?non,m 1630 #gem> 
r e n , v o V e , i n h o e d j n f ^ 

van edelman, J« **/' 
MESME, graaf van >««*> 
o p z J n g e z a n ^ e h a H ^ . 
land, na m 167-i öy "Cl 

desverdrag van Mj^gen t e" 
genwoordig te zijn geweerf. 
lenige jar"en"later (1689)> 
volgde l i j d e n * taj 
naar Engeland, en «< 
schipbreuk bij den overtogt, 

terwijl hij aaBLotosWJ**1* 
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den neteligen toestand van 
JACOBUS zou komen berigten. 
Hij was ridder van den berg 
Carmel en van den H., LA
ZARUS van Jeruzalem. Hij 
had zich eenen naam gemaakt 
door zijne diepe kennis van 
de Europesche staatkunde. 
Men heeft er bewijzen van in 
de Sistoire etc. {Geschiede
nis der onderhandelingen 
van Wymegen), Parijs, 1680, 
in 12.mo} een werk dat Op 
prijs wordt gesteld; in het 
werk, getiteld ; La vitte etc. 
(De stad en republiek van 
Venetië), Amsterdam, E t -
ZEVIR, 1680, in 12,m° Nog 
heeft meri van hem: Xè tri-
otnphe etc, {De scheikundige 
zegepraal, of de zegevieren
de steen der wijzen), ibid. 
1685, in 12.«w Dit laatste 
voortbrengsel is zonderling, 
en bevat slechts 153 blad
zijden, maar mén verkiest de 
heide andere. Hij was de 
oom van den volgende. 

IlMOJON (ÏGNATItS FRAN-
CICÜS DE) , medeheer van 
Vénasque en Saint-Didier\ 
neef. van den voorgaande , 
Werd te Jvignon, in 1688 
geboren, en overleed aldaar 
w 1739 Hij beoefende de 
provengaalsche en Fransche 
dichtkunde., slaagde vrij wel 
*n beide, vooral in "de eerste. 
H'j was in zijne jeugd de PIN
DARUS van de akademie der 
Woemspelen, die hem tot 

driemalen bekroonde. De 
Fransche akademie kende hem 
in 1720 en 1721 ook hare' 
lauwers toe. SAINT-DIDIER , , 
door zulke aanmoedigingen 
stout gemaakt, wilde zich 
tot het Heldendicht verjief-
fon. Hij gaf in 1725 het 
eerste deel van zijnen Cto-, 
vis, in 8.v0 in het ,licht,, 
.hetwelk niet door een twee-, 
de gevolgd werd. Het pu-, 
bliek vond, dat .hij in het. 
ontwerp des werks gezon
digd had, en dat hij meeï, 
genie bezat,, om rijmwoor
den en bijnamen te vinden,, 
dan om in het yoetspoor der 
HOMERUSSEN en YiRGiiriissEïf 
te wandelen; er komen ech
ter bijzondere schoonheden, 
en gelukkige dichtregels in" 
voor. LA BJEAUMEIAE past 
op hem, dit gezegde van ee
nen oude toe: Dum Jlueret 
lutulentws, eraf quod tollen 
re vettes; en geeft tot voor
beeld deze dichtregels op de 
Drieëenheid: 

De leurs perfections nait leur 
amour immense; 

lis out tous méme esprit, me
nie feu , méme essence j 

Ces trois divins goleila unissant 
leur clarté, ' 

Forment <le TEternel ririeffa-
ble unité. 

VOITAIRE heeft later, tye]-
ligt met minder godgeleerde 
naauwkeurigheid gezegd; 

La puissance, 1" Amour , arec 
J'lntelligence, 

ünis et diviiés, compoiëat *nn 
essence» . <•'.' 
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Deze diehtregefs met die van 
LIMOJON vergeJijkende, merkt 
LA BAUMELIE op, dat divi-
sésniex naauwkeurigis; het
welkdisïingués had behoo-
ren te zijn; maar zulks zou 
nog niet naar den eischzijn; 
•wijl distinguè in eenen the-
ológischen zin tegenover un 
staat, en niet tegenover unis. 
Onze geheimen zijn geene on
derwerpen , die berijmd moe
ten worden. Nog bestaat er 
van hem een hekelschrift in 
dichtmaat én in onrijm, te
gen LA MÖTHE , FONTENEIXE 
en SAURIN , voorstanders der 
nieuweren, onder den titel 
van Voyage etc. (Heise naar 
den Parnassus), in 12.m0, 

Deze drie academici worden 
er niet in gespaard. 

f LÏN (JOANNES of HANS 
VAN) , een beroemde Hollarid-
sche schilder, bloeide om-
trenthct midden der zestiende 
eeuw. Hij muntte vooral uit in 
liet schilderen van veldslagen; 
en geen andere Hollandsche 
sehüder, met uitzondering 
alleen van WOUWERSIANS , kan 
met hem vergeleken- wor
den, in de bekwaamheid om 
paarden voor te stellen. De 
eenige geschiedschrijver, die 
óver TAN LlN gesproken heeft 
is HoüBKAKEN. Hij zwaait 
hem grooten lof toe ; maar 
noemt hem JOANNES VAN LINT; 
waarin hij zich echter schijnt 
te bedriegen, daar op al de 

bekende schilderijen van dé
zen kunstenaar den naam van 
HANS VAN LIN staat uilge-
drukw Hét museum van het 
Louvre heeft eene zijner schil
derijen bezeten, voorstellen
de eenen veldslag tusschen 
rotsen, welke eene der schoon
ste sieraden van de galerij 
van Brunswijk was, dezel
ve is in 1815 teruggehaald, 
C. F. BoëTlüS heeft in 1766 
volgens VAN LlN eene plaat 
gegraveerd, een gebouw voor
stellende, voor hetwelke drie 
muilezels en verscheiden men-
schen staan. 

-. LINACER (THOMAS) , een En-
gelsche arts, volgens FREIN», 
in 1460 te Rochester, en 
volgens anderen te Cambrid-
ge of te Kantelberg gebo
ren, studeerde te Florenee, 
onder DEMETRÏUS CHAicoif-
Driüs, en onder POLTTIANUS , 
en onderscheidde zich »o 
zeer door zijne beschaafde 
en zedigheid., dat UM**" 
ÏIÏÏS DE MEDICIS, hem f" 
zijne kinderen tot medestu
dent gaf. In Engeland™-
ruggekeerd zijnde, -werd-aj 
onderwijzer van prms AR-
THÜR , oudste, zoon van HEN
DRIK VII; vervolgens gewoon 
lijfarts van HENDRIK VDJ» 
broeder van ARXHÜR. *MJ 
overleed in 1524, in den 
ouderdom van 64 jaren; op 
het laatst van zijn leven was 
hij priester geworden. Aan 
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waarm de keuze der onder-
•werpen, zich weinig naar de 
ontwikkeling . der talenten 
schikte , en waarin zich die 
maatschappij reeds van dön 
geest harer instelling verwij
derde , -zonder nog de wijs-
geerige dweepzucht aan -te 
nemen, waarvan zij in het 
vervolg eene ijverige bèvorde-

| raarster was. LINANT schreef 
.eenige Treurspelen, met ver
schillenden uitslag (ALZAÏDE, 
1 7 4 5 , VANDA, 1747). Nog 
heeft men van hem Oden 
en .Brieven. VOLXAIRE be
wees hem .diensten , die Li* 
NANX in zijne gedichten met 
de geestdrift der erkentenis 
bezong-; intusschen kon hij 
er niet in slagen, om zijnen 
beschermer van zijne anti-
theologische %ucht te doen 
'afzien, en hij voorzeide hem 
al de onaangenaamheden, wel
ke dezelve óver zijn leven 
zoude verspreiden. LINANT 
overleed in 1749. 

LIKACER heeft mende stich
ting van het collegie van ge-
neesheeren van Londen te 
danken. Hij werd de eerste 
voorzitter van hetzelve, en 
vermaakte zijn huis , aan dit 
nieuwe gesticht. Voor hem 
werden de artsen door de 
bisschoppen tot meester be
vorderd. Hij ontving de hei
lige wijdingen en werd can
tor in de kerk van York. 
Men heeft van h e m : 1.° De 
emendata latini sermonis 
strüctura lib. VI, Levp%ig, 
1545, in 8.vo; Parijs, 1532 , 
1550, in 8 . v o _ 2.° Galie-
ni methodus medendi, in 
8.vo _ , 3.0 Eenige .andere 
werken van GALENÜS, uit 
het Grieksch in het .Latijn 
vertaald. r— 'b .° . Mudimenta 
gramtnatices, Parijs, 1533> 
in8.yo ) en andere schriften, 
door de geleerden Qp prijs 
gesteld. Zijn stijl is zuiver, 
maar volgens ERASMUS en 
PAÜIÜS Mmuvs ruikt de
zelve te zeer naar den arbeid. 

- L ines (HENDRIK) , een be
roemde regtsgeleerde der 17ie 

eeuw, in Meissen geboren^ 
hoogleeraar in deregtsgeleerd-
heid te Mtorf, liet. eene 
Ver/utndeling over de reg-
ten der Tempels n a , waarin 
belangrijke zaken voorkomen, 

LlNDANÜS (WffilEM DAMA-
SIÜS) , een godgeleerde-, te 
Dordrecht in 1525 geboren, 
[studeerde in den beginne te 

LlNANI (MlCHAël) , te Lou-
viers, in 1708 geboren, 
[was de onderwijzer van den 
zoon van mevrouw DU Cna~ 
TELEX, tijdens dat TOIXAIRE 
zich te Girey, bij die dame 
ophield, en hij ontving ver
scheiden raadgevingen van 
^an denzelven]. Hij behaal
de driemalen den prijs bij de 
Fransche akademie in 1739 , 
-1740 en 1744, een lijdstip, 
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Leuven, daarna te Parijs, 
onder TURÏÏÈBE en MERCIER* 
Yervolgens de priesterwijding 
en den doctoralen hoed in 
de godgeleerdheid, te Leu
ven ontvangen hebbende], 
werd hij hoogleeraar in Se 
H. Schrift te Rillingen, la
ter groot-vikaris van het 
Utrechtsche diocees, en ge-
loofsonderzoeker.in Bolland 
en friesland. PHILIPPÜS I I , 
koning van Spanje, benoem
de hem ïn 1562, tot het 
pas opgerigte Bisdom Roer
mond, waarvan hij eerst in 
1569 bezit nam. Hij had 
aldaar in dé onrustige tijden 
veel te verduren, Hij onder
nam twee reizen naar Rome, 
maakte zich bemind bij Paus 
GREGJORIUS XIII , werd in 
1588 naar het bisdom Gend 
verplaatst, en overleed drie 
maanden daarna in den ou
derdom van 63 jaren. Men 
heeft van hem een aantal 
zeer geachte werken, onder 
anderen: 1.° Re optima ge
nere intérpretandi scriptu-
ras, Keulen,1558, in 8.v°, 
-~~2. Tabulce anal yticce om
nium hcereseon htyus seculi. 
-*- S.° Panoplia evangelica 
Keulen, 1590, in fol. — 
4.° Psalterium vetus a men-
dis, 600 repurgatum et de 
greco atque hebraico fönti-
bus illuslratum, Antwer
pen, 1567. ~ 5.° Een aan
tal Twist-Schriften. Men 
neelt hem ook eene uitgave 

te danken van de Apostolische 
Mis, ten onregte aan den H, 
PETRUS toegeschreven; dezelve 
verscheen in het licht niet een 
K&rdedigschrift en ommen* 
tarten, Antwerpen, 1588, in 
8,v°, en .Parijs, 1590. De 
eerste uitgave is de minst 
algemeene. Deze niet min
der kundige dan deugdzame 
prelaat, was volkomen erva-
jn de talen, in de kerkva
ders, en in de gewijde en on
gewijde oudheid. Hij bezat, 
uitmuntende godgeleerde en 
zedekundige grondbeginselen, 
en 'even zoo vele verhevenheid 
des «reestes als redenerings
kracht. Puit vir Me, ™ide 
de kardinaal BARONIUS non 
tantum omnis generis ht> 
terarium eruditione, claris-
simus, verutn etiamegregn 
confessoris fidei nobihtatus 
insignibus, quippe qui ex-
üia, proscriptiones „arwn-
nas incredihilis, ao mortes 
f ere frequentes, imoneusso 

robokfideicaus&'sustT 
Zijn leven is geschreven door 
HATONSiiJs,inzunYe*'2ö 

erectionenovorutn tn Jteigi-
mm episcQpatum,eJMfte*1 

te^ertpgenbosd^im 
de catalogus zijner werken, 
in 8.VQ in het licht gegeven. 

LlMUNUS. - f t e f r N D E N . 

LlNDEBORN (JöAJTIfES) , « 

Reventer, in 1630 geboren, 
was pastoor te Utrecht, eu 
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' provikaris van het bisdom 
. Deventer. Hij vervulde ge
durende 40 jaren al de be
dieningen van eenen ijverigen 
herder, zonder op té hou
den van zijne vrije uren aan 
de studie toe te wijden, en 
overleed den 5 Augustus J696. 
Hij was zeer ervaren in de, 
godgeleerdheid en de weten-

• schappen, -die' tot dezelve 
betrekking hebben. ; Hij was 
ook zeer ervaren in de on
gewijde geschiedenis. Er be

staan van hem: 1.°Mistoria 
seu notitia episcopatus,Da-
ventriensis, Keulen , 1 6 7 0 , 
in 12.WUV zeer op prijs ge-

, steld. ~- 2.° Tractatus de 
vflicacia sacrificiorum quce 
obtulit lex divino-mosaica, 
Antwerpen, 1677, in 12.«o 
7- Z,a>JYotct3 catecheticce in 
oaptismatis pamitentioe, ex~ 
tremoe - unctionis, ordinis, 
imtrimonn Sacramenta , 
Keulen, 1675, 1684,5 dl.* 

- l-.aw, geleerd en belangrijk. 
~7 4.° Letterlijke verkla
ring - der omstandigheden 
van Met lijden onzes Mee
ren, Keulen, 1684 •—• 1690, 
* dl.» in l2.mo 

v ^ M W (JoANNES ANTONIDS 
;AH DER), of LlNDANüS Of 

S Q E N I Ü S ' *> .#»*«*»«, in 
ib09 geboren, hoogleeraar 
« d e geneeskunde te Fra-
^ in 1639 ,l*Zeijden, 

v f w ' overieedin 1664, 

na eenigé werken in het 
licht te hebben gegeven , die 
meer toeleg op de schooiie 
letteren, dan op de praktijk 
zijner kunst verraden, de 
voornaamste zijn; 1.° J)e 
Scriptis mediois libri II, 
Jmsterdam, 1662, in8.vo, 
met bijlagen én verbeterin
gen van MERCKXEIN, onder 
den titel van ZindeniUs re-
novatus, Neurenburg ,'1686, 
in 4 . t o : deze uitgave is ge
heel overgenomen in de Bi~ 
bliotheea Scriptorum medi-
corum van MANGET. — 2;<> 
Selecta medica,- Zeijden, 
EI-ZEVIR , 1656 , in 4.1» — 
3,° eene Uitgave der Wer
ken van • SPIGEIJÜS , Amster
dam, 1645, 3 dl.» info],;-
van C&LSVS, Zeijden, 1665 ; 

-van HIPFOCRATJSS , 1665, 2 
dl.», in 8.vo. 

f LINDEN (J. VAN DER) , 
in 1756; te - 's Graven Aage 
geboren: verwierf reeds in 
1774, den graad van doctor 
in de beide regten, en oe
fende sedert, eerst in zijne 
geboortestad, en later te Zeij
den en te Amsterdam, de 
regtsgeleerde praktijk met den 
besten uitslag; en werd, zoo 
in zijn vaderland als in de 
uitheemsehe bezittingen van 
onzen staat, de vraagbaak 
en raadgever van velen. Boor 
'skonings hooge en wijze 
beschikking viel hem, %oa 
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•onverwachts als ongezocht, 
de eer te beurt, van in 1827 
als ridder van de orde van 
den Nederlandschen Leeuw 
en stot lid van de regtbank 
te Amsterdam benoemd te 
worden. In deze betrekking 
was en bleef h i j , tot wei
nige dagen voor zijnen dood, 
nog als met jeugdigen ijver, 
en , alleszins nuttig, werk
zaam; voor al zijne hem hoog
achtende ambtgenooten steeds 
hulpvaardig; ten opzigte van 
zijne medeburgeren en zijne 
onderhoorigen minzaam en 
toegevend, Eene reeks oor
spronkelijke of vertaalde en 
naar de behoeften van den 
tijd pragmatisch bewerkte 
schriften, meerendeels tot de 
wetenschap van. het regt en 
de .regtsgeleerde praktijk be
trekkelijk , en , gedurende een 
tijdperk van meer dan zes
tig jaren-, door hem in het 
Jicht gegeven, getuigen van 
zijne voorbeeldelooze ar
beidzaamheid en tevens van 
zijn gezond oordeel en gron
dige regtskennis. Nog wei
nige oogenblikken voor zijnen 
dood, was hij onledig met 
de zuivering van de drukproe
ve van eenen arbeid, dien 
men zich vleit, dat ook na 
zijn afsterven het licht zal 
*ien. Zoo werd, en was, 
en bleef hij vermaard, geacht 
en bemind, en, had aan dit 
alles op den 1 Maart 1824 
(den vijftigsten verjaardag van 

) 
dien :zij«er bevordering tot 

. doctor in d.e beide, regten), 
ook te danken, dat de leden 
van de orde der advokaten 
zijner woonplaats, hem ter 
aedachtenis daarvan een sta
tig, en plegtig feest toewijd
den., hetwelk door regtcrlij-
ke magistraten van den eer
sten rang, daartoe ook el
ders opgekomen, werd bijge
woond; en door hem wel
ven werd voorafgegaan door 

m het* Amsterdamse Jth*. 

tans was bevoegd. , M B 

zijner . « n f c r n * J g M ^ onderwerp dienstbaar 

ken, "*%$$«&, 
iemand, heeft lnj 8B 

dat het merkwaard^2^ 

van den B ^ S % 

lm reeds aen ^ ^ 

U i «yr* S ^ w o o r -
meerderen), i"| l

 0 „ . 
denpraal, doorhem, ^ r ^ 
schrift van * j j g ^ 
uitgegevene weiken u i u | ! . 

zijne levens, ge»1" beireurd 
worden. Alge»*»»*1 ' 



h r:«ï. 543 

Oyerie'ed'hij te Amsterdam, 
den ï Augustus 1835. 

LlNDENBRUCK of LlNDEN-
BROGii?s(ERPOiDüs), in 1540 
te .Bremctt geboren, en Lu-
tersch karionik van Ham
burg., heeft in hét licht ge
geven* i.o Kerkelijke Ge
schiedenis van ADAM VAN 
BREMÈN. — 2.ó Zijne His-
ioridcömpehdiosaDanioe re
gum, abincerto auotore con-
scripta, Leijden, 1595, in 
4.to (deze geschiedenis loopt 
tot de regering van CHRIS
MA AN IV), en — 3.o- eene 
Geschiedenis der schrijvers 
van het noordelijk Duitsch* 
land, Hamburg , 1595, in 
fol. werden herdrukt, met 
andere -werken door JOANNES 
ALBERÏUS FABRICIÜS; Ham
burg, 1706, in fol. Lw-
DENBRÜCK overleed in zijn 
76* jaar, den20 Junij 1616. 

LlNDENBRUCK ( F R E D E R I K ) , 
oudste zoon van den voor
gaande , was, even gelijk zijn 
vader, kanonik van Ham
burg, alwaar hij in 1573 
geboren werd; [hij studeer
de in Holland, alwaar hij 
^et den heruchten JUSXÜS 
SCAMKER in vriendschapsbe
trekking stond]. Hij on
derwees de regisgeleerdheid 
«n overleed te Hamburg den 
* September 1648, en vol-
S*«* anderen 1647. Hij le~ 

R 

yerde Uitgaveu van Vift&i* 
IIÜS , ÏERENTrUS, ALBINOYA-
NUS, AMMIANÜS MARCEXJ,I-

"Nus «nz. • Hetgene wat hij 
ten opzigte Van dezen laat
ste geschreven heeft, komt 
voor in de uitgave van den 
geschiedschrijver door ADRI-
ANÜS DÉ VAÏ.OIS. Eerst hield 
hem de geschiedenis en later 
het openbare regt bezig. Men 
heeft hem in dit laatste vak 
een. zonderling werk te dan
ken , getiteld: Codex legum 
anliquarüm, seu Leges fF~i-
Si^gothanmi ; Burgundib-
rum, Lbngobardorum enz; 
Frankfort, 1615, in'fol. 
I)it werk wordt zeldzaam. 
De uitgave der Priapeiu 
bewijst, dat de zucht-voor 
de goede zeden, en de be
tamelijkheid niet in zijnen 
smaak viel. 

LINDENBRUJCK (HENDRIK), 
Iweede zoon van den voor
gaande, in 1570 geboren, 
directeur van de bibliotheek, 
welke JOANNES ADOIF , her* 
tog van Holstein, te Got-
torp in 1606 had opgerigt. 
Men heeft van hem aanteeke-
tiingen op €OSORINÜS. De 
-dienatali, Hamburg, 1614, 
in 4.w en eene uitgave Van 
POLVCRATIOS, van J. D Ï S A -
liSBURY, Leijden, 1595, itt 
8.vo CoioMiES en CRËNIÜS 
beschuldigden HENDRIK hvx-
DïNBntCK, tan *« Pattjt 

k 2 
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zijnde,. boeken in handschrift 
.uit de bibliotheek van Saint-
Kictor gestolen te hebben. 
Men voegt er bi j , dat, zón
der de» invloed' der heeren 
CAHGïfAïr en DÜPÜY den Ou
de, hij gevaar zoude hebben 
geloopen van opgehangen te 
•worden ; want men had hem 
reeds bloothoofds in het ge-
tangenhok doen brengen. Hij 
en. JOAÏWES WOIIWER (die van 
Hamburg en niet. die 'van 
Antwerpen), werden gewoon
lijk de Kapers van Ham
burg genoemd. Maar JOAN-
NES BURGHARD * MENCKEIT 
schrijft deze diefstallen aan 
FREDERIIC LlNJDEJfBRUCK toe, 
Eenige woordenboekschrij
vers, onder anderen CHAU-
DOJT, hebben deze drie Lw-
BENBRÜCKEN met elkander 
verward, en er eenen enke
len persoon van gemaakt, 
hetwelk' in de levensbeschrij
vingen van alle drie duister-
heden, en • rnoeijelijk te 
ontwarren tegenstrijdigheden 
heeft te weeg gebragt. Het 
jaar des overlijdens van HEN
DRIK is onbekend. 

* LWDET (RORERT ÏHO-
MAS), een Fransche conven
tioneel , te Bernay, in 1743 
geboren, was pastoor in die 
stad, tijdens de beroeping 
der algemeene staten in 1789; 
Door de stem der geestelijk-
"eid van het schependom 
avreux beroepen, om er 

zitting in te hebben» deed hij 
zich, bij dezelve enkel opmer
ken door zijne goedkeuring 
van de burgerlijke constitutie 
der geestelijkheid.' hij werd 
vervolgens in de maand Maart 
1791, benoemd tot constitu

tioneel bisschop van het dep.' 
der Eure, en gaf in het vol
gende jaar het ergerlijke voor
beeld zijner gehoorzaamheid 

;aan de wetten van den tijd, 
.door in den echt te treden; 
LINDEÏ was de eerste bis
schop, die inbreuk maakte 
.op den ongehuwden staat. 
•Tot lid der conventie herko
zen, stemde hij in dezelve 
voor den dood des konings, 
en, den 7 November 1793 
deed hij afstand van de bis
schoppelijke waardigheid; op 
.den-16 derzeifde maand gat 
hij aan de conventie de.wij-
dingsbrieven van verscheiden 
geestelijken van het dep.* der 
Uure over, die op zijn voet
spoor hadden gewandeld, ƒ•» 
lid van den raad der Ouden 
te zijn geweest, dien. hn in 
1798 verliet, keerde hij tot 
de vergetelheid terug, die 
hij niet had behooren te ver
laten, De wet van. 1S1J 
noodzaakte hem Frankry^ 
te verlaten, werwaartsi-öj 
koninklijke toegevendneiü 
hem weldra toestond terug te 
keeren. LINDEX begaf zien 
naar Bernay alwaar hij ïn 

1823 overleed. Zijn stofle-
lijke hulsel werd zonder eem-
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je godsdienstige plegtigheid 
én zonder' de tegenwoordig
heid' van eenigen priester naar 
de begraafplaats gevoerd. Be
halve dé redevoeringen, wel
ke hij! ia de verschillende 
wetgevende vergaderingen, 
van welke hij lid was, uit
sprak, heeft men van hem 
twee Herderlijke Brieven, 
de eene^ gerigt, aan de gees
telijkheid van zijn diocees, 
1792, in 8.vo de andere aan 
de religieuzen der kloosters 
van %ijn diocees, 1792, in 8.vo. 

LlïfDET .(JOANNES B A P -
WSTA ROBERT) , b e t e n d on
der den naam van ROBERT 
LINBEX, jongste broeder van. 
den voorgaande, was in 1789" 
advokaat te Bernay , en werd 
tot prokuruer- syndicus van 
«et distrikt van Bernay be
noemd ; later werd hij tot 
de wetgevende vergadering, 
vervolgens tot de conventie 
beroepen, waarin hij-voor den 

•dood des konings stemde, 
zonder uitstel: het was JLIN-
DEX, die in naam der com
missie van de eenentwinli-

betrekkelijk de misdaden aan 
ioMwijK XVI te last ge-

• u ° P den 1 ° Maart * 7 93 
stelde hij e e I i ontwerp voor 
rer organisatie eener revolu-
™\Tw

aiVe3 tbank> ^twe]k 
«£lW e r d

L . a a nSenom enj dit 
<"rtwerp hield "onder anderen 

K 

in, dat dé Mgtew, 1>9 J j 
instructie der processen aan 
geenerleiformalïtdten^uden 

gebonden zijn, en dat mde 
ze regtbank, waarin, gcene 
gezworenen zouden. z lJ n ' . 
vervolgingen konden geug 
worden tegen • W f ' S 
door de posten, / f « ^ onder het voorinabge bestuur 

hadden bekleed,- aan voor-
regten herinnerden, die cwoi 
de dwingelanden overweldigd 

waren. W ï toonde ^een 
der bitterste vijanden van ae 
Girondijnen te zijn, e_n ** , n 
sol had hem den bijnaam 
van de Mijena. gegeven. _ i 
de plaats van JoANfES V*-
BKT; lid der c o m i n ^ v a n 

het algemeene welzijn ge;y* 
den, scheen hij van «telsel 
te veranderen, en tot gema
tigder grondbeginselen «ver 

te slaan" LINDEÏ werd naar 
de departementen Cd****** 
Uure, en" Finistóref*on-
den, om de fed^^ 
beteugelen, en bij bewees 

gewigtige f n s t e" a a
Te r v 0 lgd ge gemeenen, die ve « 

werden, wijl zijden venau 
schen opstand begunstigd had 
den. L l a t de leden J r 
municipaliteit van Conctes, 
ondanks de belofte van am 
nistie, welke hun ged^« *a

n
S, in hechte*is waren genooien; 

onder voorwendsel, «a* J 
aan de Vendeesche konwgj-
gezinden kogels M d e n ' * 
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zorgd, belastte 2ichIiiSDET> 
in den boezem der conventie 
met hunne verdediging, en 

, het gelukte hem hen te red
den. Hij bleef onzijdig in 
den worstelstrijd, die er ont
stond tusschen de beide fac-
tiën der bergpartij, die zich 
verdeeld had; maar, na den 
9 Thermidor, nam hij kracht-
dadiglijk de verdediging op 
zich yan CoixoT, BILLAUD-
VAREWES en BARRÈRE , en 
vraagde met nadruk, dat 
men , in plaats van de be
schuldigden te verwijderen 
men te gelijkertijd al de le
den zou beoordéelen, welke 
deel aan het bestuur hadden 
gehad. Dit voorstel diende, 
om hen alle te redden; ook 
vervolgden de Thermidoristen 
in den beginne slechts eenige 
.hunner meest verachte aan-
.voerders. Ten gevolge van 
den l . e Pmirial, 3.e jaar 
(20 Mei 1795), als een der 
bewerkers van den tegen de 
conventie beproefden opstand, 
aangeklaagd, werd hij in staat 
van beschuldiging gesteld: 
talrijke verzoekschriften kwa-
jnen te zijnen gunste van 
• (Jaen, van Mavre, van Nan-
tcs, van Conches en van bij
na al de plaatsen , welke hij 
in 1793 in hoedanigheid van 
commissaris der conventie be
zocht had. De amnistie van 
1796 gaf hem aan de vrijheid 
twug. JLSJDST vond <&ioh «n-
dermaal betrokken, in ds 

demagogische samenzwering 
van BABEUF , en werd door 
het hooge- nationale geregts-
hof van fendóme gevonnisd, 
hetwelk hem vrij sprak. Na 
den 30 prairial van het 7,.« 
jaar beriep het directorium 
hem tot het ministerie van, 
financiën, hetwelk hij tot den 
18 Brumaire, behield. Toen 
zonderde hij zich af, .enleef
de in vergetelheid tot aan zij
nen dood, den 17 Febmanj 
1$25, te Parijs voorgevallen. 
Daar hij geenerlei deel aan 
het bestuur van de honderd 
dagen -had genomen, werd 
hij niet in de wet ̂ an 1816 
betrokken. Men heeft van 

h e m ^ l . 0 ^ ^ ^ ' ^ ihg- over demisdaden aan 

telezd), op lort van de cam-

in de versadenng van <m 
0 December 1792 vervaa -

A;„A in avo; inhetHoogd. 

vertaald. M.? :%„„PUC\L 

fa 8,o en i ^ - Ö S * 
etc, (Ferslag over dm * 
^endigen toestand de J 

publiek), 1794, n b ' ? 9 5 

U Hoogd. T \ a % e d e r -
in 8.™ en in M ^ \ 0 
duitsch, mede 1796. * ^ 

- LINBSAT (Sm W $ : 
eenSchotschdichter, e ^ g 

adellijke familie ffi^Jtf 
in den beginne edeljonKer •> 
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JACOBVS V, en hekleedde ee-
nige posten aan het hof. Tot 
wapenkoning Benoemd, werd 

•" hij in 1531 ea 1536, met 
verscheiden onderhandelingen 
heiast. Hij omhelsde onder 
het regentschap de zaak dei-
hervormden , welke hij be
proefde om door zijne wer
ken te dienst te staan, en 
overleed in 1557, of, volgens, 
verscheiden levensbeschrij
vers , in 1567. Sommige ge
leerden hebhen LIJHOSAÏ be
schouwd ,, als. den eersten 
tooneelsohrijver in Schotland', 
maar voor zijne geboorte, 
«peelde men in dat land reeds, 
dergelijke werken , onder den 
naam van moralities (aede-
lijkheden); maar hij verbe
terde dezelve aanmerkelijk, 
en had de verdienste van het 
eerst, bijna regelmatige, stuk
ken te leveren. De verza
meling zijner Werken, die 
dikwerf gedrukt zijn , isioor 
CHALMERS, in 1806, in 3 
dl.» in 8.v°,uitgegeven; de
zelve bestaat uit een Treur
spel , een Tooneelspel, ge
titeld de drie Staten, nit 

i verschillende dichstukken, 
onder welke men opmerkt 
de Droom, 1528, de klagt 
aan den Koning', 1526; 
de Magt van Pjri^GO, 
een hekelschrift tegen de 
geestelijkheid, 1530; Ge
schiedenis en testament van 
den sfihildkwaj) MSWK** 

en van een groot werk, ge
titeld de monarchie en vol-
tooid in 1533. Deze ver
schillende voortbrengselen 
hebhen in den tijd een groe
ten roem genoten: in het 
algemeen is de toonvan LIMD-
SAT zwaarmoedig en uitlok
kend, zijne berijming is 
naauwkeurig, en in zijne ta-
fereelen heerscht vele ver
scheidenheid. "Voor het ove
rige zegt de heer EIXIS had 
hij zijne populariteit veel 
meer aan zijne gevoelens, dan 
aan zijne dichterlijke verdiens
te te danken. — ROBERT 
LINDSAY van Petscoltie, de 
tijdgenoot van den voorgaan
de j is de schrijver eener Ge
schiedenis van Schotland, 
die zich, van het jaar 1436 
tot het jaar 1565 uitstrekt; 
dezelve is in het licht gege
ven door JOANNJSS QRAHASC 
DALYEL , 'onder den titel van 
Kromjk van Schotland, 2 
dl.n in 8.vo — JOHN LIND
SAY , een kundig godgeleerde, 
heeft in het licht gegeven ee-
en Beknopte geschiedenis der 
koninklijke erfopvolging? 
1-720, in 8.v° en eene ver
taling van de verdediging 
der Kerk van Engeland. 

* LlKDSKT (THEOPHH.US), 
stichter en eerste leeraar van 
de godsdienstige sekte der 
tfnitarismi, in 1723 te 
MiAdlfwich in ilheatdre. ge* 
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boren, volbragt zijne roem- n 
volle studiën, "in hetcóllegie 
van den H. JOANNES van 
Gambridge, en wijdde zich 
toe aan den geestelijken staat. 
Hij had achtereenvolgend op 
verschelden plaatsen benefi-
eiën qntvangen, van welke 
hij afstand deed-ten gevolge 
van angstvalligheden, die hem 
omtrent de leerstellingen en 
plegtigheden , der Anglikaan-
sche kerk voorgekomen wa
ren. Hij sloeg zelfs den post 
van Kapellaan van den Her
tog van Norlhumberland, 

, toenmaals onder - koning van 
Ierland, van de hand, en 
begaf zich naar Londen, al
waar hij in 1772, de zoo
genaamde congregatie der 
ÏJnitqrissen stichtte. Deze 
congregatie, die de Angli-
kaansche liturgie aannam, 
zoodanig als dezelve door D.* 
&.ARKE hervormd is , hield 
in den beginne hare verga
deringen in een te dien ein
de gehuurd huis; en in 1778 
liet dezelve de bijzondere ka
pel van Essex-street bou
wen , waarin LINDSEÏ , ge
durende 20 jaren zijne be
diening uitoefende. Hij werd 
door zijnen zwager D.r DIS-
NET vervangen, en overleed 
in de afzondering in 1808. 
LINDSET bezat eene niet zeer 
gewone weldadigheid, en zij-
He vrouw, de schoondochter 
van ï),r JUACKEVRN, onder
steunde hem m de uitdce-

ling zijner weldaden, ' Onder 
de talrijke door hem uitge
geven werken, willen wij 
aanvoeren: 1.° Gebedenboek 
volgens de hervormingen van 
Doctor CLARKE , ten ge-
bruike der kapel van Essex* 
street> met l»faangen,lT1h 
i n 8.vo — 2.o Afscheids
groet aan de parochianen 
van « e n c A , 1778, in 8.*> 

3.o Verhandeling over 
het evangelie van den ff 
JöAmJBS, en over de (re-
beden aan J. C. gengj, 
1779, in 8.vo — 4-° lr*~ 
schiedkundige proeve over 
den staat der leer en der eer-
dienst van,de Unitanssen, 
1783 in 8.vo —• &'° Vn~ 
derzoek der bewijs door 
den Meer XOBIITM*,** 
staving van de Gf^van 
J. C mngehaaB mb, 
in 8.vo — 6.o Ujstdetyal-
sche lessen en verklaringen 
der schriften, enz.. 

in 1722 geboren, begafzich 
onder, deJesuiten,bijwelkeluj 
zich door zijne gelecrdheri, 
en voornamelijk doorJ ne 
ervarenheid in de JwWflg 
oudheid onderscheidde, WJ 
overleed te Praag » *7Ö* 
na in het licht tehebbenƒ 
geven: Conmientahonts/T 
"ologic* defide, « • * • * 
ritate, Praag, 1 / 0 0 V p i -
4>>, gevolgd door Ter*ch« 
den andere godgeleerde TU 
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handelingen •, achtereenvol
gend in dezelfde' stad ge
drukt. Zijne Verhandeling * 
De festis quinque primorum 
seoulórum , Qlmutz, 1758, 
in 4 . t 0 , heeft hem den lof 
der geleerden verworven, 
door de nasporingen en de 
goede critiek, die dezelve 
onderscheiden. 

LlNGEIiBACE (JOANNES) , te 
Frankfort, in 1625 gebo-
ren, heeft met vele schran
derheid , zeege&igten, land
schappen , kermissen, kwak-
•zalvefs') dieren, enz. ge
schilderd. Men bespeurt in 
zijne schilderijen een verlei- | 
dend koloriet, een vlug en 
geestig pqnseel, verten, die 
aan het gezigt schijnen te 
ontsnappen. Hij heeft eeni-
ge landschappen gegraveerd, 
[en overleed te Jmsterdam , 
in 1687. Het museum van 
Parijs bezit van dezen schil
der eene groente-markt. De 
zes volgende schilderijen van 
denzelfden meester, zijn er 
in 1815 uit weggenomen: 
eene zeehaven, de aankomst 
der Hoilandsóhe vloot in 
JDtdns , een openbaar feest, 
de drie Joden, eene heilige 
Familie, boeren, die hooi 
inzamelen. Men zag in de 
galerij van Saini-Cloud, ee
ne andere schilderij van den
zelfden kunstenaar, die in 
'ïulij 1815 bij nacht gestolen 

werd; dezelve stelde voorde 
aankomst der reizigers in 
de herberg.] 

LlNGENDES (CtlüDlOS DK) , 
te Moulins in 1591 geboren, 
begaf zich in 1607 onderde 
Jésuiten , werd provinciaal, 
en vervolgens overste van het 
professie-huis te Parijs, al
waar hij in 1660 overleed. 
Men heeft van hem 3 dl.» 
in 4. t0 of in 8.v0 metZeer-
reden-, die hij in het Latijn 
zamenstelde, ofschoon hij die 
in het Fraösch voordroeg. 
De toejuiching, waarmede 
hij het predikambt had waar
genomen , was voor deze, door 
het publiek zeer wel opgeno-
mene, verzameling een gunstig 
voorteeken. De Evangelische 
waarheden worden er met 
vele welsprekendheid in ont
wikkeld ; de redenering en 
het hartroerende volgen in 
dezelve zich beurtelings op. 
[Men beschouwt hem als ee-
nen dergenen , die het meest 
hebben bijgedragen, om de 
geestige invallen of aardighe
den, de woordspelingen en 
den kwaden smaak, die dik
werf in de Leerreden van dat 
tijdvak " heerschten, uit de 
kanselwelsprekendheid te ver
bannen.] Zijn uiterlijk voor
komen beantwoordde aan zij
ne talenten. Zijne overige 
•wecken zijn. 1.° Comeils 
etc. (Raadgevingen voor het 

k 5 
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levensgedrag.)—- 2.° Woti-
v}tm monumentum ab urbe 
Molinensi Belphino oblatum, 
in 4.t° ï)it laatste werd ge
schreven in den tijd , dat hij 
rector te Moulins was. 

/LïNGJENDES (JoANNES DE), 
een Fransche dichter^ te Mou
lins, in 1680 geboren, bloei
de onder het bestuur van 
HENDRIK den Groote. Men 
schept nog behagen in het 
lezen zijner Gedichten, die, 
wel is waar, zwak zijn, maar 
zachtheid en ongedwongen
heid bezitten. Deze dichter 
is vooral wel geslaagd jn de 
rustgedichten. Hij overleed 
in 1616, in den bloei zijner 
jaren. Zijne voortbrengselen 
bevinden zich gedeeltelijk in 
de Verzameling vanBARBiN, 5 
tüfl, ?n 12.»10. Hét beste is zijn, 
Treurzang voor Önmus, 

LlNGENDES (JOANNES DE) , 
een bloedverwant van CLAU-
Dius, te Moulins, in 1595 
geboren, was onderwijzer van 
den graaf DE MORET , natuur
lijken zoon van HENDRIK IV, 
.aalmoezenier van LODEWÜK 
XIII , bisschop van Sctrlat, 
daarna van Macon; hij o-
verleed in 1665. Hij pre
dikte met vele toejuiching 
.onder LODEWIJK XIII en Lo-
ÖEWIJK XIV, en maakte 
geenszins gebruik van de.be-
driegelijke kunst der vleijerij, 
noch vreesde, de ondeugd 

aantetasten onder het'gehe
melte en onder het purper.. 
[Men heeft van hem de / ip -
redevan FICTOHJM4MU$» 
hertog van Savooije, 1627, 
en die van LuDEWUK XÏH> 
iji' 1643 uitgesproken. 

* LlNGUEX .(SlMON NïCO-
IAAS HENDRIK).,- een advo-
kaat en schrijver over het 
staatsregt, XeReims, den 14 
Julij 1736 geboren, studeer
de in den beginne in het 
collegie van Beauvais, te 
Paiys, alwaar zijn vader 
hoogleeraar was geweest, en 
verkreeg in 1751 de drie 
eerste prijzen der universiteit. 
Zulke luisterrijke vorderingen 
deden op hem de aandacht val
len van den hertog van Twee-
brusgen , die hem medenam 
mav Polen. De jonge Lw-
GÜET kwam weldra in Franli-
rijk terug,,begaf uoh naar 
lyon, en zocht aldaar eene 
fabrijkopterigten,vaneen8. 
door hem zelven uitgevende-
ne soort van zeep.- Daar mj 
uit gebrek van middelen niet 
had kunnen slagen, kwam hij 

te Parijs, alwaar hij. f et 
verscheiden geletterden müe-
trekking kwam, namehjKmet 
D'ALEHBERT , die zijn rriena 
werd, en hem den post van 
secretaris of adjudant van 
den prins van BEAÜVAV, voor 
de afdeeling der genie deert 
bekomen. Liiwraï ™We 

dszen generaal in Sjxttye> 

http://de.be
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gedurende den Portugeschen 
oorlog., en maakte gebruik 
Tan zijn verblijf in het schier
eiland, om de taal van het
zelve te leeren, reeds het 
ontwerp opgevat hebbende, 
om later het tooneel dier na
tie, hetwelk nog niet in het 
Fransch vertaald was, be
kend te maken, In den ou
derdom, van 26 jaren in 
Frankrijk teruggekeerd, be
gon hij aan de beoefening 
der regtsgeleerdheid, zonder 
daarom de letterkunde te ver
zuimen. . Met luister trad hij 
voor de balie op; drie be-, 
langrijke zaken, welke hij 
verdedigde en won, verwier
ven hem eenen grooten roem ; 
zijne trotsehheid bragt hem 
in den waan, dat hij zich 
straffeloos, alle spótreden te
gen zijne ambtsbroeders kon 
veroorloven, de meeste van 
welke hij hi letterkundige 
kennis, in eene duidelijke 
onged wongene en sierlijke 
.voordragt overtrof. Op deze 
wijze had LINGUBT van den 
eenen kant bewonderaars, en 
van den anderen kant vele 
.vijanden. Zijne verdediging 
van den hertog van AISDH,-
WHT, ontrukte dezen laatste 
aan de vervolging der regt-
banken: deze groote heer, 
minister geworden zijnde, 
toonde zich niet zeer dank
baar voor de dienst, hem 
Aoor zijnen advokaat bewe
e n , die zich mol al He le

vendigheid zijner inborst, o-
ver zijne ondankbaarheid be
klaagde; en nooit vergaf hem
de .hertog van-AiGuaioir, 
van openlijk geschreven te 
hebben, dat hij.hem belet 
had, van naar het schavot 
te gaan," Zijne inborst, zoo 
wel als zijn omgang droegen 
hij, om yoor hem de deu
ren der pleitzaal te doen 
sluiten: hij werd van de lijst 
der, advokaten geschrapt. Na. 
de herstelling van het oude 
parlement, weder op de lijst 
geplaatst, kon LINGÜEX; aan. 
den hardnekkigen haat zijner 
ambtsbroeders niet ontsnap
pen, die hem voor de twee-t 
de maal uit de pleitzaal ver-
banden. Zijne vertoogen bij 
MALESHERBES bleven zonder 
uitwerksel, zoo zeer was het 
gevoelen te zijnen opzigte 
vooringenomen. Na zijne gal 
uitgebraakt, en door zijne 
driftigheid, het grootste on-
regt a.an zijne zijde gesteld 
te hebben, schreef hij een 
blad aan hetwelk hij den 
titel gaf van Journal poli-
tique (Staatkundig dagblad). 
Tegelijkertijd gaf hij verschei
den losse stukken in het licht, 
waarin zich een nieuwigheids-
$eest openbaarde; zijne Be
spiegeling der wetten maak
te veel gerucht uit hoofde 
van het zonderlinge der ge
voelens des schrijvers, zoo
wel als van dat van zijnen 
stijl. JLINGTÏET nam den mi-
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lïister MAUREPIS tegen zich 
i n , die zijn dagblad deed 
verbieden. Daar hij voor 
zijne vrijheid vreesde, ver
liet hij Frankrijk) bezocht 
Zwitserland , Holland , 
Engeland, en hield zich 
eenigen tijd te Brussel op. 
Na den dood van MAUREPAS , 
stond de minister, graaf DE 
VERGENNES hem toe, om in 
Frankrijk terug te keeren: 
maar op nieuwe Magten, aan 
•welke men met genoegzamen 
grond vooronderstelt, dat de 
hertog van AIGÜILION niet 
vreemd was, -werd LIUGUET 
in hechtenis genomen en in 
de Bastille opgesloten. Eerst 
na verloop van twee jaren, 
kon hij dezelve in de maand 
Mei 1782 verlaten, na vooraf 
beloofd te hebben van voortaan 
gematigder te zijn, en het mid
del te hebben aangewezen, 
om in den tijd van twee Uren 
een berigt van Brest naar 
Parijs over te brengen. Naar 
jR/ietel verbannen, bleef hij 
niet lang in die stad, en 
«tak naar Engeland over, 
alwaar hij nieuwe brochures 
schreef; daarna kwam hij te 
Brussel terug, alwaar hij 
zijn tijdschrift, Jnhales Po-
litiques genaamd, voortzet
te. De lof, welken hij aan 
keizer JOZEF II toezvvaaide, 
verwierf hem eene vrij aan
zienlijke gratificatie en de 
tergutming, om zich naar 
Wvmm t« be<seve». hm-

GUET , die de begaafdheid bs* 
zat, om zich zelfs zijne be
schermers tot vijanden te ma
ken , toonde zich ondankbaar 
jegens den keizer, en ver
klaarde zich ten gunste van 
de Nederlandsche opstande
lingen. Maar hij behield de 
vriendschap der muitelingen 
niet lang, die hem verdacht 
hielden, van hen te willen 
benadeelen, en vervolgingen 
tegen hem rigtten, aan wel
ke hij niet dan met moeite 
ontsnapte. Genoodzaakt, om 
België te verlaten, • zoodra 
de Oostenrijkers dat land 
binnenrotten, kwam hij in 
Frankrijk terug. In J7tfi 
verdedigde hij voor de balie 
der constituerende vergade
ring, de coloniale vergadering 

er de zaak der Zwarten. In 
•de maand Februari) 179- , 
klaagde hij bij de wetgever-. 
de vergadering B ^ » » » * MotLEvW>nistenanma-

rine, aan: ^ " T ^ 
klagte met verachting: w«d 
opgenomen, verscheurde hij 
zfne memorie in tegenwóoj-
digheid der vergadering, lö 
dens het schrikbewind .nam 
LINGUEÏ de vlugt naai het 
platte land; ontdekt en m 
heehtenis genomen, werdng 

voor de revolutionnaire rest 
bank gevoerd, die hem den 

27 Junij 1794 ten dood vei 
oordeelde, als AeMende * 
zijne schriften, de du>*t,e 
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landen van fVeenen en Zon- 1 
den gehuldigd. Met moed 
ging hij naar de geregtsplaats. 
Ónder zijne talrijke werken, 
die van zeer verschillenden 
aard, en algemeen met vuur 
geschreven zijn, merkt men 
niet dan al te dikwijls, de 
zucht tot paradoxe stellin-

-gen, en eene onverschoon-
bare hevigheid op: er is al
tijd, overdrevenheid, zoowel 
in hetgene, wat hij ten goe
de, als wat hij ten kwade 
zegt: wij willen enkel aan
halen : 1 .o Foyage etc. {Rei
ne naar het doolhof vanden 

Min des konings), 1755 , in 
12.»io _ 2.0 Mistoire etc. 
{Geschiedenis der eeuw van 
AtEXANDEü), Parijs, 1762, 

an Ï2>IO De schrijver vervaar
digde dit geschrift,geduren-

.de zijn verblijf in Spanje. 
De stijl van hetzelve is sier
lijk , maar voor eene geschie-
nis al te zeer naar het punt
dicht zwevende. —• 3.° Le 
fanatisme etc. {Be dweep
zucht der wijsgeeren), Ab-
beville, 1764, in 8.v°, — 
4.° Necessitê etc. {Noodza
kelijkheid eener hervorming 
in het bestuur des geregts 
en der burgerlijke wetten van 
Frankrijk), Amsterdam, 
1764 , , in 8.vo — 5.° So-
CRATES, treurspel in 5 be
drijven. — 6.° LaDimeetc. 
{De koninklijke tiende met 
hare voordeden) ,1764' Dit 
geschrift is ia 1787 herdrukt. 

••— 7,o Mistoire ete; {Ger 
schiedenis der omwentelin
gen van het Momeinsche rijk), 
1766, 2 dl.» in 12.»o L IN, 
GUET legt er zich in dit werk 
.op toe, om het gedrag van 
eenige dier keizers te,r.egt-
vaardigen, welke SuETONiirs 
en TACITÜS ons onder zulke 
zwarte kleuren hebben afge
schilderd. Men heeft hem 
.verweten de verdediger der 
dwingelandij te zijn , maar 
•men zou hetzelfde verwijt 
hebben kunnen doen aan 
DUREAU DE IA MALIE, die 
in "vele punten van zijn ge-
.voelen is. — ,8-° Theorie 
etc. {Bespiegeling der %vet-
ten) , Londen,, 1767 , 2 
dl.» in 8.vo De laatste uit
gave is van 177,4, 3 dl.? 
.in 12.mo — 9.o Mistoire 

• etc. { Onpartijdige ge
schiedenis der Jesuiten), 
1768, in ; 8jo — lO.o Des 
canaux etc. {Over de beva&r-
hare kanalen in Frankrijk) f 
4 7 6 9 , in 12™ —11.° Con-
tinuation etc. {Fervolg der 
algemeene geschiedenis van 
MARDION). Dit vervolgmaakt 
.het 19e e n 20e dl. uit. — 
12.° Theorie etc. {Bespiege
ling van het libel, of de 
kunst, om met vrucht te las
teren) , Amsterdam, {Parijs), 
1775, in 12.»° — 13.°j?M 
plus heureux etc. {Over het 
gelukkigste der besturen, 
of vergelijkingen der staats
regelingen van Asië met die 
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van JSüropa), 177 i',.2 dl.1» 

•in 12.mo Men vindt in dit 
*tuk weinig diepzinnigheid in 
de nasporingen, maar staat
kundige o verzigten, die der-
«elver uitvoering hebben ge
had , en belangrijke daadza
ken, betrekkelijk de oprig-
tiög der religieuse orden. 
-— 14.° Afpel etc. (Beroe
ping op de nakomelingschap), 
in 8.vo —15.» Mêflexions etc 
(Bedenkingen over het licht),' 
1787, in 8.vo — 16.° Con-
sidérations etc. (Janmer-
kingen over de opening der 
•Schelde), 1787, 2 dl.* in 
8.vo — 17.o Examen etc. 
(Onderzoek der werken van 
VOLTAIRE), 1788, in 8.vo 
<r~18.° lettre etc. (Brief aan 
JOZEF II. over de Braband* 
solie Omwenteling),. 1789 , 
ïo 8.™ — 19.° Lègitimitè 
etc. (Wettigheid der echt
scheiding) , 1789, in 8.v o— 
20.° Cpde etc, (Crimineel 
Wetboek van JOZEF II.), 

1790, in-8.v° — 21/> Col-
lection etc. (Verzameling 
der werken, betrekkelijk de 
Btabandsche Omwenteling), 
1791, in 8.vo — 22.° Re-
tiueil etc. (Verzameling van 
regterlijke Memorien) ,7 dl.n 

in 12.wo Men vindt in de
zelve eene dringende rede-
neerkracht, schranderheid in 
de ontwikkelingen, en eenen 
doorslaande» aanleg voor de 
welsprekendheid, — 23.° j] 
Journal «*». .{StMtt- «t £ei~ || 

Jj terkundigDagblad), hetzelre 
verscheen van 1774 tot 1788. 
— 24.° Annales etc. (Staat
kundige Jaarboeken); dezel
ve begonnen in 1777, wer
den afgebroken, op onder
scheidene tijdstippen weder 
opgenomen, en zeer verspreid, 
In deze met vuur geschrevene 
Jaarboeken,- randt de schrij
ver onophoudelijk, en zonder 
het minste ontzag, nu den 
eenen, dan den anderen aam 
Dezelve maakte den grootsten 
opgang, enz, 

LINIÊRE (FKASCBCÜS PAYOÏ 
D E ) , een Fransch dichter, 
te Parijs, in 1628geboren, 
overleed in 1705,gingreeds 
vroegtijdig onder dienst, en 
is tegenwoordig minder be
kend door zijne verzen, dan 
door zijne goddeloosheden. 
Men noemde hem de bod-
loochenaar van Senlis, en 
hij had dezen naam Verdiend, 
niet alleen door zijne gesprek
ken, maar door verscheiden 
zijner verfoeijelijke liedere». 
Het is zonder grond, dat 
mevrouw DfisHoraiERES, Wier 
lot het was-, zegt een schrij
ver, om goede dingen aan 
het publiek te geven, en 
steeds de partij der kwade 
-te kiezen,- jtauotó, " V j J 
-harer eerste stukken, get,lte^ 
Portrait de lWiÈR$, heejt 
willen verdedigen. Deze god; 
lasteraar stierf üoo *1* ^ 
geleefd had. Hij geraakt* * 



T, rf :W: 

X t % $59 

•pneenigheid met BOILBAU, 
die hem,zijne ongodsdienstig-

' heid verweet. Met SAINT-
PAVIST , eénen anderen goddé-
•looze, vereertigd, - vervaar
digde hij Coupletten tegen 
den hekeldichter, die er zich 
op zijne wijze óver wreekte, 
en hem zeide, dat htj, enkel 
verstand tegen God had. 
De losbandigheid des geestes 
was bij LINIÈRË , zot) als bij 
bijna al de ongeloovigen met 
die des harten begonnen. De 
wijn en de liefde hielden 
zijn geheeïe leven bezet, en 
lieten hem genen tijd over, 
om overwegingen te maken. 
Hij bezat de begaafdheid ,'om 

' een beiizelaciltig onderwerp 
met ongedwongenheid te be
handelen, jlan zijne hekel
dichten ontbrak geen vuur;, 
maar zij verwierven hem meer 
stokslagen dan roem, [Men 
noemt van hem J)ialogues 
etc, (Zamenspraken bij xoij-
ze van hekeldicht van dm-
*or,METAPHRASTES en den 
heer JZBERT,. over het ei
genlijke hutvehjl:), in 12.»° 
Het schijnt, dat het ten on-
regte is , dat CHABPENÏIER 
hem de parodie van den 
Ontmaskerden Kapellaan, 
heeft toegeschreven. Men 
gelooft algemeen, dat dezelve 
Tan FUREIIÈKE is]..* 

4 Lwra (JöHff B U I R ) , een 
Anierikaahsch dichter »n pré
s e n t , ju J H 7 t*. '£*4*-J 

pensburg, in Pensylvan'ège
boren , studeerde in den be-
ginne in het collegie va.nJVetv» 
York, daarna in:dat van 
Colombia, alwaar hij zijnen 
smaak voor de dichtkunde 
en letterkundige critiek ver
sterkte. Hij gaf zich vervol
gens aan de beoefening der 
wetten over; maar de werk
zaamheden der regtsgeleerd-
heid werden dikwerf door 
den jongen dichter ter zijde 
gelegd, die zijne kracht in 
het tooneelkundige vak be
proefde. De uitvoering van 
zijn eerste tooneelstuk werd 
met toejuiching onthaald, eh 
zijne vrienden vwaren van ge
voelen , dat- deze voorspoed, 
zijne loopbaan bepalen zoude, 
en dat LIM, die der lette
ren zoude volgen. Zij had
den zich bedrogen; deze 
jeugdige schrijver- beoefende 
de godgeleerdheid te She-
tiectady, onder doctor Ro-
METN, werd meester in de
zelve , gaf zich over -aan de 
prediking, werd aan de Pres-

-byteriaansche kerk vaö Phir-
ladelphia verbondeneen ver
volgens als tweede predi
kant aan D.r Ewnra toege
voegd. Lurar hield zich bijna 
uitsluitend met zijne pligten 
als leeraar bezig, toen PRIJEST-
IEV zijne verhandeling in het 
licht deed verschijnen, waar
in hij op deongerijmdstewij-
ze, JESÜS CHRISTUS met So-
CRAÏI* vergeleek. tWKMnd-
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de dit werk aan'., doch deed 
zulks, met zoo veel bitter r 

-lieid, dat hij zelfs er over 
bloosde; zijn berouw deed 
hem eenen Brief, schrijven , 
dien hij aan zijnen tegenstre
ver zond; PIUESTIEY overleed, 

-alvorens denzelven ontvangen 
te hebben,' Na aldus de So-
ciriianen bestreden te hebben, 
«indigde Lira zijnen levens
loop te Philadelphia, in 
1804. Behalve zijne Dich
terlijke Mengelingen, welke 
hij zonder zijnen naam in het 
licht gaf, en zijn topneelspel 
het Gasteel van Bourville, 
heeft men van hem: 1.° De 
Dood van WASHINGTON , 
een gedicht, in den smaak 
van OSSIAN, .Londen, 1800. 
—• 2.° Met V.ermogen der 

'Genie, e$n dichtstuk, 1803. 
— 3.9 Het fragment van een 
dichtstuk, getiteld: VALE-
RIANUS, waarin de dichter 
zich voorstelde, om, de eerste 

-vervolgingen tegen de Chris
tenen , en den invloed van 
het Christendom ,op de be
schaving te beschrijven, New-

• York, 1815, in 4 > Dit 
•wérk is voorafgegaan door 
-eene Proeve over het Leven 
van LINN, door BROW.N. Al 
deze dichtstukken, in eenen 

• zuiveren en verheven stijl ge
schreven , bevatten schoon
heden van den eersten rang, 
en zijn vooral belangrijk dooi
de wijsheid des plans. — 4.° 
Twee Verhandelingen over 

zijn geschil met PRIE&TLST. 

L H T H E Ü S ( of VAN LlNKK (Ki- * 
.REI) , een beroemde .natuur
kundige . pwerd den 24 Mei 
1707, in het dorp MiishuU, 
provincie Smaland,, in Zwe
den geboren; zijn .vader was 
NELS Of NlCOIAAS LlïfNEDS, 
predikant dier plaats. Hij was 
een der beroemdste mannen 
van de 18.eeeuw. Tot aan zij
nen dood heeft zijne genie 
niet opgehouden, het licht 
in de., natuurlijke historie en 
in de geneeskunde te ver
spreiden. Hij is G?\ fx' 
stichters geweest; der akade-
mie van Stokholm, was de 
eerste voorzitter derzelve, en 
hij heeft aan de universiteit 
van Upsal, door zijne kruid
kundige lessen eenen grooten 
roem verschaft. [Zijn vader 
niet zeer met de gaven der 
fortuin begunstigd, -liet hem 
pas 10 jaren oud zijnde, in 

I e t stadje JTexiii studeren-, 
om'het Latijn te leeren; 
maar ziende,.dat hij de school 

verliet, om bloemen en Krui
den op het veld. te gaan zoe
ken, enzicheenvalschdenK-
beeld van den aanlegy des 
kweekelings gevormd hebben
de , deed hij hemm 1724, 
bij eenen schoenmaker op üet 

ambacht:, LlffNEüS ? o n d *!k 
daar gelegenheid om het wei* 
van T O Ü W O I I T te.beoetc 
jien, hetwelk een arts , ü » ^ 
MANN genaamd, hem !<* 
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Deze zelfde arts plaatste hem 
bij KIUANÜS SXÖBJEÜS, hoog
leeraar • der natuurlijke his-
iorie, aan de universiteit van 
•Lund. Vervolgens studeerde 
LIJMJEÜS aan de universiteit 
van üpsal, alwaar hij lan
gen tijd in bekrompenheid 
en armoede leefde ; daarna 
kwam hij bij OLAÜS óf OtOF 
CELSIUS, hoogleeraar der god
geleerdheid , die hem ge
bruikte tot de zamenstelling 
van zijnen Ïïiero-Botanicon, 
daarop bij OLAÜS ïtüBBECK", 
lioogleeraar der kruidkunde 
te Upsal, die hem het op>-
zigt over den tuin toever
trouwde, en zich somtijds in 
zijne lessen door hem deed 
vervangen, : Nog jong zijnde,. 
werd hij. in 1732 naar Lap
land gezonden, om er de 
planten in te zamelen en te 

) -beschrijven. Hij wilde ver
volgens te Upsal lessen ge-

: ven; maar de kuiperijen van 
I den hoogleer aar RosEN, die 
j zijne meerderheid vreesde,. 
* noodzaakten hem, om de 
! wijk te flemen naar 1'a/ilun 
\ in Dalecarlïè. Van daar be-
1 gaf hij zich ntnax ffamburg, 
I alwaar zijne geldelijke- mid

delen uitgeput waren. Het 
i gelukte hem echter Rolland 

te bereiken, en hij bood zich 
tyj den beroemden BOERHA-

| vs aan, die, na hem met 
al zijne middelen ondersteund 
^ hebben, hem aanGEOUGE „ 

XIV, DEEL, L 
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CMFFORÖ •> eenën rijken lief
hebber der kruidkunde aan
beval , welke hem gedurende • 
drie jaren bij" zich hield. 
Het is omtrent dezen tijd, 
dat hij zijne eerste werken 
in het licht gaf, die heniiïi 
korten tijd eenen Europe-
schen roem verschaften. Toen 
hij zich echter kort daarna 
'naar JSngelandbegeven had, 
-werd hij er door SLOANE eii 
DIUENIUS, toenmaals débe» 
•xoemdste natuurkundigen , 
•met koelheid ontvangen. Hij 
begaf zich naar Parijs, alwaar 
•hij in vriendschapsbetrekking 
kwam met' BERNARDUS DE 
JÜSSIEÜ , en kwam in Zwe
den terug, alwaar hij nog 
vele onaangenaamheden on
dervond. Eindelijk ruimde 
•de bescherming van den graaf 
DE TJESSIN alle hinderpalen 
uit den weg, en hij werd 
achtereenvolgend benoemd, 
tot geneesheer der vloot, 
-hóogleeraar der kruidkunde 
te Stohholm (1738) lijfarts 
des konings en voorzitter van 
de akademie van wetenschap
pen (1739), e» eindelijk 
(1749), tot hoogleeraar der 
kruidkunde te Upsal, 'wel
ken post hij gedurende 37 
jaren bekleedde. Het Sys-
iema naturce en de Philo-
sophia botanica, zijn in ver
scheiden landen herdrukt, iri 
onderscheidene talen vertolkt, 
en door "de beroemdste na-

i . ' . ' . • • . : • • • 
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ztuurkundigen met aanteeke-
ningen verrijkt. Tot den 
adelstand verheven en met 
de orde der Poolster van 
Zweden versierd, werd hij 
opgeroepen door den koning 
van Spanje, KAREL I I I , en 
door dien van Engeland, 
GEORGE I I I ; LoDEWïjK XV 
zond hem zaden, die hij ei
genhandig ingezameld had; 
maar deze eerbewijzen ver-
hooivaardigden hem niet, en 
zijne, zeden bleven altijd een
voudig en zuiver. De aan
vallen zijner tegenstrevers 
konden hem niet storen, en 
hierin eenen raad volgende, 
hem vroeger door BOERHAVE 
gegeven, nam hij nooit de 
moeite, hun te antwoorden, 
ofschoon hij zulks. op eene 
nadrukkelijke wijze had kun
nen doen: BUFFON , HAIHER , 
ADANSON hebben hem zeer 
dikwijls onregtvaardiglijk be
handeld], LINNEUS overleed 
in 1778. Om de gedachte
nis van dezen geleerde te 
vereeuwigen, liet GUSTAAF 
I I I , .eetten gedenkpenning 
slaan, stellende aan de eene 
zijde zijn borstbeeld voor, 
en aan de andere de godin 
CYBEM: , het zinnebeeld der 
.natuur, treurende en om-
.ringd, met de merkteekenen 
van het delfstoffen-, planten
en dierenrijk. Men leest in 
het randschrift: Demn luc~ 
tus angit amissi; en aan 
den voet; Postobitnm, XJf-

salice. D. JO Jannarii, 
MDCCLXiriII, Keg» 
iubente. Als hervormer van 
het stelsel van TouRNEFORTi 
heeft" LINNEUS een nieuw uit
gedacht, tpt de verdeeling der 
planten in klassen, in ge» 
slachten en in soorten. De 
verschillende deelen, welke 
tot de bevruchting dienen, 
hebben hem, de door hem 
<revolgde regels verschaft. Hij 
heeft vier en twintigklassen 
van planten voorgesteld, met 
zoo veel juistheid en oordeel 
"onderscheiden, dat zij zich» 
om zoo te spreken, als van 
zelve in de plaats komen 
voegen, die haar toekomt. De 
kruidkundigen hebben veel 
voordeel in het stelsel van 
LINNEUS gevonden, en_ Het
zelve, wordt tegenwoordig b j -
na algemeen gevolgd. JJeze 
gelee "de heeft een aantal wer-
i e n in het licht gegeven, 
bijna alle in het Latijn, ge
schreven, die zijnen^naam 
zullen doen leven, zoo.ton» 
als men de natuurlijke in 
torie zal beoefenen. Ei J 

geen natuurkundige, die meer 

| T e r heeft aan den dag S 
W d , om de natuur m« a r e 

kleinste bijzonderheden » 
volgen, *n die meer mtge 
breide en moeijehjke watf 
-nemingen heeft gemaakt, ont 

tot even zoo zekere alsj> 
langrijke gevolgtrekkingen te 
komen Zijne voornaamste 
W k e n zijnJ: 1.0 Sg*** 
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'naturoe , , sistene regria • tria 
naturce , Leijden, Vltt , in 
fol. en 1756, 2 dl.ain8.vo 
Het was door dit belangrijke 
voortbrengsel, dat hij de her~ 
v.orming der kruidkunde. be? 
gon. Dit werk is met aan-; 
merkelijke vermeerderingen 
herdrukt. —-2.° Bibliotheca 
botanica , Amsterdam, 1736 > 
1741 en 1751, in 8.va.Hij 
geeft in dezelve eene naam
lijst van meer dan duizend 
werken over de planten. — 
3.o Hortus Cliffortianus, 
Amsterdam, lldl , in fol. 
met pi. Dit is eene beschrij
ving der zeldzame planten, 
welke GEORGE CMFFORT , op 
het buitengoed de Herten
kamp , in Holland aan
kweekte. —> 4.o Critica bo
tanica , • Leijden , 1737, in 
8.y? In dit werk toont hij 
de noodzakelijkheid aan, om 
de namen in de geslachten 
en soorten der planten te 
veranderen. •— 5.o Flora La-
ponica, Amsterdam, 1737, 
en Londen, 1792, in 8.vo 
Dit is de vrucht zijner reis 
naar Lapland, in 1732, 
waaruit hij 536 planten me-
debragt. ,— 6.0 Genera plan-
tarum earumque characteres 
naturales , Stokholm, 1755, 
in 8.vo (Zie TODRNEFORT). — 
7.° Flora Suecica, Leijden, 
1745. Dit is het tafereel 
der planten van Zwedetu-— 
8.° Fauna Suecica, Stok" 

l 
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holm ,, 1746, in Q.voj. m e t 
pi.- Men vindt in dit werk, 
de viervoetige dieren, voge-̂  
ie'n, visschen, insekten enz, 
van Zweden. >— 9.o Flora 
Zeylanica, Stokholm, 1747, 
in 4.10 Dit zijn de planten 
van het eiland Ceylon, waar
van PAULTJS HERMANN, de 
beschrijving had gegeven, 
volgens het stelsel Yan Lm-
NEUS. — lO.o Hortus Üp-
saliensis, Stokholm, 1748, 
in 8.™, mét pi. Dit is de 
lijst der vreemde planten, 
welke LiNNEUS voor den kruid
kundigen tuin van Upsal ver
vaardigd heeft, van 1742 tot 
1748. — 11.o Amcenitates 
academica?, Stokholm, 1749. 
— 1763, 6 dl.» in 8.*o en 
1 7 8 5 — 1790,9dl.ain8.vo 
met pi. Belangrijke verban-, 
delingen , bij wijze van the
sis. —12.° Materia medica, 
Stokholm, 1763, in8.Y°.T— 
13.0 Animalium specierum 
in classes, Leijden, 1759, 
in 8.™ Op grond, dat de 
aarde geheel met water is 
bedekt geweest, en dat dit 
water zich verwijderd heeft, 
om de aarde. bloot te laten, 
beweert hij dat de zeeën 
voortgaan met ongevoeliglijk 
af te wijken. Een stelsel, 
dat zijnen roem niet vermeer
derd heeft, en dat genqegT 
zaam is wederlegd, do.or den 
staat dèr oude aardrijkskun
de, met de nieuwere verge-
2 
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leken. BUFFON heeft aan het
zelve nog meer uitgebreid
heid gegeven, en er gevolg
trekkingen aan verbonden, 
welke met de scheppings
geschiedenis van MOZES, en 
alle aangenomene begrippen 
schijnen te strijden. Men 
vindt eene breedvoerige we
derlegging van hetzelve, in 
het Examen etc. (Onpar
tijdig onderzoek van de'tijd-
vakken der natuur), in 8 J ° 
Luxemburg, 1780, Embrun, 
1781 , Maastricht, 1792. 
~r- 14.° JVemesis divina, 
eene verzameling van aan
merkingen, om te bewijzen, 
dat God de goddeloozen en 
booswichten, zelfs in deze 
wereld straft; een wenk^ 
dat, wat de hoofdinhoüd be
treft* gedeeltelijk naar dat 
Tan SAITIANÜS, De provi-
dentia gelijkt. Zijn naam 
moet plaats vinden op de 
de lijst der wijsgeeren, die 
de vrienden der godsdienst 
zijn geweest. Hij had boven 
de deur zijner studeerkamer, 
dit fragment van eehen be
kenden dichtregel doen plaat
sen : 

Innocui vivite, Numen adeat. 

Men heeft in^ 1789 in het 
licht gegeven, een Revue 
etc. (Algemeen overzigt der 
Schriften van LiNNEUS ; 
een werk, waarin men de 
belangrijkste bijzonderheden 
van zyn privaat leven, een 

beknopt overzigt pan %ijn& 
stelsels en werken, eénuit* 
treksel van zijne akademi-
sche bevalligheden enz. aan
treft, door JRICHARD PüiTK-
NET ; uit het Engelsch ver
taald , door MII-MN DE GKAND-
MAISON, met aanteekeningen 
en bijvoegsels van den ver
taler, 2 dl.* in 8 jo 

f LlJVSCHOTEN (JoAMES 
HüGO VAIf), een" Hollandsen 
reiziger, te Maarlem, in 
1563 geboren, ging te Texeli 
den 6 December 1579 scheep, 
om zich naar Sevilla te be
treven , alwaar twee zijner 
broeders zich met ter woon 
gevestigd hadden. Hij begai 
zich vervolgens naar Lissabon, 
met een Duitsch heer; trad 
in dienst van YWCKHXIÜS M 
FONSECA , benoemd aartsbis
schop van Goa, en vertrok 
in 1583 naar die residentie, 
alwaar hij verscheiden jaren 
vertoefde, en alwaar hij de 
zeden der inwoners, en de 
voortbrengelen des lands waar
nam. Nadendooddesaarst-
bisschops, in 1589, ieerjj 
hij naar Portugal, e».WJ. 
naar Mottend terug. • * » « 
weiijk had hij zij» *f*~ 
haal ten einde gebragt, en 
begonnen gebruik te maken 
van den omgang zijner vrien
den , 'o f men verkoos hem, 
als deelgenoot aan den togt, 
welken He Hollanders uitrust
ten, om langs het No°w-
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Oosten èenen doortogt naar 
Sina te ontdekken. Hij werd 
•van wege den stadhouder en 
de bewindhebbers der onder
neming, tot algemeen-factoor 
der vloot benoemd. » Het 
ontwerp,. zegt hij zelf, was 
naar mijnen smaak, en over
eenkomstig mijne neiging zon
der dus te letten op het ge-
,vaar, waaraan men zich op 
de vaart tusschen deze ijs
bergen blootstelt, ondernam 
•ik hetzelve tot heil van mijn 
vaderland, en tot mijne ei
gene voldoening. Mijn post 
was, om. van alles een dag
boek aan te houden, en ik 
•heb er mij zoonaauwkeurig 
•mogelijk van. gekweten, el-
ken dag, ja elk uur aantee-
kenende, wat ons overkwam, 
en alles wat er op de reis 
is voorgevallen, zonder daar-
4n eenige partij te verkiezen." 
De vloot uit drie schepen, be
staande, onder de bevelen 
van NAT, BRANDT en EA-
-RENTS, vertrok den 5 Junij 
1594 uit Texel, en den 22 
Julij was men in het naauw 
-van PFaigate', men zeilde 
langs JSQva-Zembla, zonder 
haven of doortogt te vinden; 
-nadat het ijs, hetwelk den 
•voortgang belette, zich eenig-
zins verspreid had, legde 
wen veertig mijlen af in de 
-Tartaarsohe zee, tot aan den 
-mond der Oby. Daar de 
Hollanders de zee genoegaaam 
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'ópen gezien hadden, verbeeld-, 
den zij zich, dat dezelve 
zich tot Sina,'Japan en de 
naburige landen moest uit-

. strekken; het gezigt der kust ,' 
die in het Zuid-Oosten af
week , bevestigde hen in dat 
denkbeeld. » Intusschen , 
voegt LiifsCHOTEN er bij,,wij 
beweerden niet, dat zulks mét 
alle zekerheid was-, daar de 
tegenwind-, die ons in het 
ruime sop wierp," ons het 
zoeken- van nadere ophelde
ringen belet had." Eindelijk 
noodzaakten het ruwe we
der, de dikke mits en het 
ijs, den 11 Augustus, om 
terug te keeren, en den 15 
September zag LINSCHÓTEN , 
Enkhuizen weder. Hij was 
een dergenen, welke men be
lastte, om te 's Gravenkage 
aan; den stadhouder, en aan 
den raadpensionnaris OIDEN^ 
BARNEVELD ,. het reisverhaal 
te gaan aanbieden. Bij het 
overgeven van dit verhaal, 
met de teefceningen en de 
kaarten, gaf hij tevens te 
kennen, dat uit aanmerking 
.van zulk een gelukkig begin, 
de doortogt hem zeer moge
lijk scheen. Nadat zijn ver
slag onderzocht was, besloot; 
jnen tot eenen nieuwen togt, 
uit zeven vaartuigen bestaan
de, en onder het bevel vaö 
dezelfde aanvoerders, aaw 
welke HEEMSKERK toegevoegd, 
werd. Men verligt 'Texel, 
3 
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den 2 Julij 1595; den 19 
Augustus was de vloot voor 
het naauw van Waigat%, 
weder geheel met ijs bezet. 
Na-de'onmogelijkheid te heb
ben ingezien, om er door te 
dringen, zeilden zij den 15 
September naar Holland te
rug. ÎNSCHOTEN vestigde 
zich met ter woon te JSnk-
hui%eni en overleed in 1633. 
Men heeft van hem; 1 .* Reis
beschrijving t rei%e of scheep
vaart naar de Oost-Indi
sche bezittingen van Portu
gal, bevattende een beknopt 
verhaal dier landen en zee
kusten, era. Amsterdam, 
1596, in fol., kaarten en 
en plt.n; ibid 1614, en 1623 
•in fol.; in het Latijn ver
haald door den schrijver, 
•'s Gravenhage, 1599 , in 
fol* Jmsïerdam, 1614, in 
in fol.; in het Engelsen ver
taald , Londen, 1598, in 
fol.; en in het ITransch, 
Jmsterdam, 1610, in fol. 
*bid 1619 — 1638, in fol. 
Al deze vertalingen zijn even- > 
?zeer verrijkt met kaarten en 
platen, volgens de oorspron
kelijke uitgave gecopieerd. 
Het langdurige verblijf van 
LINSOHOXEN, te Goa, en zij-
jie betrekkingen met ambte
naren , geleerden en reizigers, 
hadden hem in staat gesteld 
om zich naauwkeurige be-
rigten betrekkelijk de zeden 
en de voortbrengselen der 
Oost-Indien te verschaffen. 

Ofschoon; zijn werk oud is, 
kan hetzelve nog nuttig zijn; 
het- biedt het getrouwe tafe* 
reel 'aan, van de Portugesche 
bezittingen in de Indien, 
op het einde der zestiende 
eeuw. Men ziet in hetzelve 
de oorzaken van het verval 
van hun rijk in het Oosten. 
Ofschoon hetzelve eerst in het 
licht is verschenen, na het 
•vertrek van den eersten togt 
der Hollanders naar de In
dien, kan men er echter 
niet aan twijfelen, dat het 
lezen van hetzelve krachtda
dig heeft bijgedragen, om 
hun nieuwe togten tè doen 
ondernemen ; en het is zeer 
•wel mogelijk, dat, terwijl de 
•schrijver zijne boiiwstoöen m 
m-de bragt, hij door zijne 
gesprekken de uitvoering van 
-het ontwerp van HOÜÏHAK 
'heeft begunstigd. De Indi
sche wegwijzer heeft gedu
rende langen tijd onder de 
•zeelieden een groot gezag ge
noten; en zij hebben ^er
kend, dat, om vanIto**> 
In Japan, naar Batavia te 
gaan, dezelve een buitenge
meen veilige gids is. . . i | e z e l ; 
«ve bevat 'vele beschrijvingen 
en uittreksels van belangrij
ke reizen. Deze verschillen
de stukken met uitzondering 
der beschrijving van Guinea, 
komen niet voor m de eei-
ste uitgave der lïansche ver
taling, die dikwerf onnauw
keurig is: daarentegen J>e™1 

i 
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dezelve de aantekeningen van 
PALUDANÜS, die men ook in. 
al de volgende uitgaven vindt, 
hetzij van het oorspronkelij
ke , hetzij van de vertalingen. 
De Latijnsehe vertaling bevat 
daarenboven, een beknopt 
overzigt der réizen van Lm-. 
SCHOTEN naar het Noorden. 
— 2.° Reine of scheepvaart 

enaar het Noorden > langs 
Noorwegen, de Noordkaap 
Lapland, Rusland, de PFtt-
te zee, en», door het naauw 
van JYassaii, tqt voor de 
rivier öby,, in de jaren , 
j/594 en J595, Franeker, 
1601, in fol. met pit.» Dit 
verhaal bevat slechts het dag
boek van het schip, aan 
boord van hetwelke LINSCHO-
ÏEN zich bevond.. GERARDUS 
BE VEER, die de tweede reis 
mede maakte, gaf het dag
verhaal der andere schepen 
in het licht. LINSCHOTEN 
deelt belangrijke, bijzonder
heden mede .over de zeden 
def Samojeden , .over Nwa-
JZembla, en de daar tegen 
over liggende kust van het 
vasteland. Men vindt zijn 
dagverhaal in het eerste deel 
der Verzameling van dereii 
zen naar het Noorden. 

f LINT (PETER VAN), his
torie- en portret-schilder van 
-Antwerpen, in 1609 gebo
ren, begaf zich naat Rome, 
wn er de groote m«ester« te 
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i volgen, m er de meester
stukken te beoordeelen. Hij 
werd zeer bekwaam. De 
kardinaal van OSTIA maakte 
zeven achtereenvolgende jaren 
gebruik van zijne kunst, zon
der hem toe te staan van voor. 
iemand anders te werken. Na 
een tienjarig verblijf in ƒ*«-
lië, kwam hij te Jlnttoer? 
pen terug, alwaar hij zich 
verrijkte en .een welverdiend 
aanzien genoot. 

f LINT (HENDRIK VAN)* 
bloedverwant van den voor
gaande, begaf zich in 1710 
naar Italië, en ontving ir» 
het akademisch genootschap 
van Rome, den bijnaam van 
STUDIO : hij schilderde land
schappen en het inwendige 
van huizen ; in het algemeen 
ruiken zijne werken naar het 
palet. Het museum van het 
Louvre bezat van dien mees
ter het inwendige van een 
kerkgebouw, hetwelk door 
Pruissen, in 1815 terugge
nomen is. VAN LINT heeft 
ook op eene bekwame wij
ze met sterk water geëtst. Men 
kent van hem eene scheó-
ne plaat in fol., voorstellen
de de SIRÏXLA - tempel, te. 
Tivoli; het landschap, het
welk een« bergachtige en 
boschrgke landstreek Voor
stelt, heeft eene rijk* 2a-
menstelling. 

U 
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- LINÜJS (Jfeilige), onmid
dellijke opvolger van den H. 
PETRüa op den stoel van Ho
me, volgens den H. IRENE ÜS, 
EUSEBIUS, den H. EPIPHA-
mus , den H. OPXATUS, den 
H. AUGUSTINUS , enz.; maar 
IERIUHANUS zegt in - zijn 
boekJDeprcescripi., cap. 32 , 
dat de vorst der Apostelen 
den H. CJUEMENS, tot des-
aelfs opvolger bestemde. Men 
brengt deze beide plaat
sen overeen, door te vooi>-
onderstellen , dat de H. Cws-
MEKS , deze waardigheid tot 
na . den dood van den H. 
LINUS en den H. Ci,ETüs*van 
de hand wees:. Men voegt er 
bij -, dat de reden, welke den 
H. ClEMENsdooreenige schrij
vers onmiddellijk na den H. 
PETRUS heeft doen plaatsen, 
is , dat hij , gedurende het 
leven van dien Apostel, en 
op eene zijner apostolische 
reizen zijn medehelper was 
geweest,' en voor nem de 
zaken van zijnen stoel bad 
bestuurd. Wat hier ook van 
wezen moge , volgens het al-
geméene gevoelen, beklom de 
H„ Litrus den stoel van P E 
TRUS i na den marteldood van 
dien eersten stedehouder van 
J . C. , bekleedde denzelven 
van het jaar 65 tot 76, en be
stuurde de kerk met den ijver 
yan zijnen voorganger. Het 
is onder zijn pauselijk be
stuur , dat in het jaar 70 de 
verwoesting van Jeruaaletk 

plaats had, Hij wordt in den 
canon dér mis van de Room-
sche kerk, die ouder dan 
het Sacramentariüm van 
GEÏ-ASIUS is , ' en in dat punt 
meer gezag heeft, onder 
de martelaars genoemd. Men 
ziet daarenboven uit zeer 
oude pontificaliën, dat hij 
zijn bloed voor het geloof 
vergoot y SXILTING heeft het 
tegenovergesteldegevoelen van 
TILLEMONT wederlegd. Déze 
paus werd op den Tatikaan-
schenberg, bij het graf van 
den H. PETRUS, begraven. 
Zijn gedachtenis feest vindt 
men ! in het Roomsche mar
tyrologium op den 23 Sep
tember aangeteekend. [Men 
heeft hem ten onregte toe
geschreven , het werk, ge
titeld: B. Lm > pontifici-
urn secundi, de suifrceces-
soris, J). PMmi-qM*™* 
passione libellus; item fe 
passione D. PAVLI Ubdlas 
alter, Parijs, 1566, e n * 
de biblioth. Patretnmaxm. 
t . 2 . p . 1 - 6 7 . ] 

LIONNE (PETRUS DE), een 
beroemd veldheer der 18 
eeuw, uit een der oudste 
huizen van DauphmemV™-
ten, bewees belangrijke diens
ten aan de koningen JOAN-
HBS, KAREI. VenKAREiV1' 
tegen de Engelschen en Vla
mingen. Hij onderscheidde 
zich voornamelijk « J " 
slag van Masbecq, m U*-" 
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en overleed in 139 9, 

LIONNE (HÜGO DE)-, uit het
zelfde geslacht als de voor
gaande , [minister en secre
taris van staat, onder LODE-
WijK XIV, werd te Grenor 

,bley in 1B11 geboren. Hij 
was : in den beginne eerste 
kantoor-bediende, van ABEL-
SERVIEN, zijnen oom; maar 
nadat deze in ongenade was 
vervallen, wees hij de aan
biedingen van BiCHEtiEü van 
de hand, vertrok• naar Ita
lië] alwaar hij de Vriend
schap en het vertrouwen van 
den kardinaal MAZARIN ver
wierf , en onderscheidde zich 
later in zijne gezantschappen 
Van Rome, Madrid en Frank
fort. Hij werd minister van 
staat en met de neteligste 
onderhandelingen belast. [LI 
ONNE bragt de geschillen ten 
einde, die tusschen den paus 
en den hertog van Parma 
gerezen waren: en in zijne 
hoedanigheid van buitenge
woon afgevaardigde bij den 
H. Stoel, was hij in 1655 
hij het conclave: tegenwoor
dig, waarin AIEXANDER VII 
verkozen werd, en het ge
lukte 'hem, denzelven zich 
te gunste van Frankrijk te 
doen verklaren.. Hij volgde 
in 1661 den kardinaal MA
ZARIN op, in het ministerie 
van buitenlandsche zaken , en 
"a het ontslag van den heer 

L 

DE BRIENNE , werd hij tot 
secretaris van staat faenoemd.-
Het was LIONNE , die de aan
winst der stad Duinkerken 
bewerkte.] Hij overleed te 
Parijs in 1671. Deze mi
nister was even zoo verstrooid 
in gezelschap, als werkzaam 
in het kabinet. Overdreven 
verkwistend beschouwde hij 
de goederen en rijkdommen, 
enkel als een middel, om 
zich alle vermaken te ver^ 
schaffen. Zonder ontzag gaf 
hij zich over, aan die des 
spels, der liefde en der ta
fel: zijne gezondheid en zijne 
fortuin werden daardoor even
zeer ondermijnd. Men'heeft 
zijne Nègociations etc'. (On* 
derhandelingen,: te Frank
fort) , in 4.*°; en Memori-
ën t in eene Verzameling van 
stukken gedrukt, 1668, in 
12.mo : - dezelve zijn niet al
gemeen. —> ARTHÜS DE L I 
ONNE ,«een zijner zonen waé 
hisschop van Rosali'è, en 
apostolisch vikaris in Sina. 
Hij overleed te Parijs, den 
2 Augustus 1713, met den 
grooten roem van deugd en 
ijver. [Hij heeft deel gehad 
nan verschillende schriften der 
missionarissen.over de hijge-
loovigheden der Sinezen,] 

LIONNET. •— Zie LTONNEÏ. 

LIONS. — Zie DESLYONS» 

1-5 
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* LrOTAR» (JfpANNES SïE-
PHANüs), een schilder en 
graveur, te Geneve in 1702 
geboren, slaagde bijzonder 
wel " in het miniatuur, de 
teekening, devergezigtkun.de; 
en , het brandschilderwerk: 
hij muntte vooral uit in de 
kunst, om de gelijkenis te 
treffen. Hij hield zich drie 
jaren te Konstantinopel op, 
alwaar hij de Levantsche klee-
derdragt had aangenomen, 
welke hij altijd behield, en 
waardoor hij den bijnaam ver
kreeg van Turkscken schil
der. Hij bezocht ook Ita
lië, Duitschland, Enge-' 
land., Holland; en zijnepor
tretten verwierven hem eenen 
grooten roem. Hij heeft be-

. proefd, om aan diegene, 
welke hij in brandverw ver
vaardigde vormen te geven, 
die tot dus verre niét ge
bruikelijk waren. .Men kent 
van hem schilderstukken in 
brandverw, die tot ander
halve voet hoog eri eeri voet 
J>reedzijn. Verscheiden kuns
tenaars hebben volgens, hem 
gegraveerd. Eenige zijner por
tretten heeft hij." zelf met 
sterk water geëtst. Hij over
leed in 1776. —- JOAMES 
MïcHAëi. LIOTARD , zijn broe
der , een der beste kweeke-' 
lingen van BENEDICT ÜS AU-
DRAN, werd naar Italië be
roepen , om de zeven groote 
proefteekeningen te graveren, 
welke CwJUNI , voor den hor- ' 

tog van Parnta vervaardigd 
had, benevens 7 groote ta-
fereelen , uit de gewijde 
geschiedenis , ontleend , te 
Venetië door Ricci ge
schilderd. Deze gravures zijn 
te Venetië, onder dezen ti
tel in het licht gegeven: 
CAR. CIGNANI monochro-
mata Septem , 1743 , in fol.: 
Opus ÉJSBJST. BICCI Bel-
lunensis absolutissimum ah 
J. M, LIOTJRD Genevens, 
eer e expressum, 1743, gr. 
in fol. Hij overleed te Ge
neve in 1 7 60. 

. LIPEMÜS (MARTINÜS) ,>en 
Duitsche Lutheraan, te Gor-
*e , in Brandenburg, in 
1630 geboren, en m lo»f * 
van arbeid, verdrietelijkhe
den en ziekten uitgeput over
leden, was een werkzame 
compilator, en een geleerde 
boerenkenner. Men heeft van 
hem 1 .o eens belangrijke tr er-
handeling over de nieuw* 
iaarsgesehenhen, I^ff 
1670* in 4.*° - ' t 2 / . * * " 
bliotheca realis theologe* 
Frankfort, 1685, 2 d £ » 
in foi; - 3,o •#&****» 
realis, juridica ijid. ™'y> 
in fol. - 4.o BMiottec* 
realïs.philosophica, ïö»» 
1682, 2 dl.? in fol.] -~ ö -
Bibliotheca realis medica, 
ibid. 1679 in fol- m Mi 
geheel 6 dl.» in fol. W" IS 

«ene algemeene, maar zeei 
oTiuaauwkcurige tafel, 
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onderwerpen voor de vér- '' 
(schillende wetenschappen, 
'met den naam en de wer
ken der .schrijvers, die er 
over gehandeld hebben. [De 
volledige lijst der Werken 
van .dezen geleerde, komt 
voor in het '19e dl. der[j)!/ë-
mori'èn van NICEROIC.] 

LlPMANN , een Duitsche rab
bijn , van wien er eene Ver
handeling bestaat tegen de 
Christelijke godsdienst, wel
ke hij in 1399 in het He-
breeuwsch schreef. Dezelve 
.voert den titel van Nüsa-
ehon, dat. is ; Zegepraal. 
Doch niets is minder zege
pralend voor de,Joden, dan 
dit erbarmelijke werk. THE-
ODORICÏÏS HAKSPAN," gaf het
zelve in 1644, te Neuren
berg in 4. to in het licht. 
Men vindt in Tela ignea 
Satance van WAGENSEH., een 
kort begrip van dit werk, 
met de wederlegging van het
zelve, . 

LÏPPI (FRA FIMPPO) , een 
schilder, te Florence, in 
4.412 geboren, overleed in 
1469, den roem nalatende 
van eenen man, die meer 
talenten dan goede zeden be? 
•zat. Hij had vele aanhan
gers in zijne geboorteplaats, 
en op den dag zijner begra-
venis waren alle winkels ge
sloten. [Hij hadgeenen an
deren meester dan zich zelven, 

en geehen anderen gids ge
had dan de .werken van MAS-
SACCIO. Men ziet in hét mu
seum van. het Zpupre, eene 
schilderij van dien schilder , 
Voorstellende den ff. Geest, 
de geboorte van. J. C-. be
sturende. De zeden van L I P -
•Pl waren zoo bedorven j dat 
na eenè nieuwelinge uit een 
klooster van Prato, bij Flo* 
rence, opgeligt en van- den 
Paus eene . dispensatie beko* 
men, "te hebben, om met de
zelve in den echt te treden, 
Itij haar,, verliet -, .zoodat zij 
andermaal in het Mooster 
werd -opgenomen]-,.-— Hij Het 
.eenen zoon na , me.de I*HI-
XIPPÜS LÏPPI genoemd , .die., 
even gelijk hij , een schilder 
was. Hij had denzelven ver-

-Wekt"bij eene jonge kostgang-
•ster, die hij in een klooster 
van Florence verleidde > waar
toe hem zijne kunst, den toe
gang had gegeven. Deze zoon 
even zoo geregeld in zijn ge
drag , als de vader losban
dig was geweest, overleed in 
1505, in den ouderdom van 
45 jaren. 

LIPPI (IOEENZO) ; een Flo-
rentijnsch dichter en schilder, 
werd in 1606 geboren, en is 
de schrijver van een boertig 
gedicht, getiteld: Ilmalman-
tile racquistato, te Ftorén-
oe, in 1676, en l688 , in 4,to 
gedrukt onder den naam van 
PjütiOSB ZiFOM, die eew 

http://me.de
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•kunstige lettèrverzetting van 
LORENZO LIPPI is. Men heeft 
hetzelve herdrukt te Florence, 
in 1731 , 2 dl.», in 4.*o, 
met aanteekeningen van SAL-
VINI en BISCIONI. LIPPI is 
meer bekend door dit voort
brengsel zijner zangnimf, dan 
door die van zijn penseel, of
schoon zijne schilderijen hem 
-boven het gemeen verheffen. 
Hij overleed in 1664. -

/ ; 4 LIPPIÜS (NICÖIAAS), een 
beroemde werktuigkundige, 
ië Bazel, geboren , vervaar* 
digde in 1598 het merkwaar
dige uurwerk, der kerk van 
•den H. JOANNES, te Zyon, 
en vervolgens dat van Straats
burg, en overleed kort daarna, 

' LIPPOMANI (LODEWIJK) , bis
schop van Bergamo, een ge
leerde Yenetiaan, in 1500 
•geboren, werd met de be
langrijkste .zaken belast, en 

-verscheen met luister op de 
•kerkvergadering van Trente. 
Hij was een der drie voor
zitters der kerkvergadering 
onder Paus J U M Ü S J H I , van 
wien hij een der secretaris
sen was. PAULUS IV zond 
hem in hoedanigheid van nun
tius naar Polen, in 1556 be
noemde hij hem tothoogstdes-

• zelfs secretaris, vervolgens tot 
bisschop van Mödon, daarna 
van Verona en eindelijk van 
Bergamo. Hij overleed in 
1559. Deze prelaat was de 

J talen, de kerkelijke,-gevrijde-
en ongewijde geschiedenis, 
en vooral de godgeleerdheid 
volkomen meester, en ver
wierf niet minder achting 
door de onschuld zijner ze
den, dan door zijne leer. Ge
durende zijn nunciatuur in 
Polen verzette hij zichkracht-
dadiglijk tegen de joden en 
ketters. Men heeft van hem. 
l.o acht deelen met compi-
latiën .uit de levens der Mei-
ligen-, 1568, in fol. zonder 
«ritiek en zonder keuze ver
zameld. — 2.° Catenain Ge-
nesimin £xodumteUna-
liquot Psalmos, 3 dl.«, m 
fof _ 3.o Comfirmaho dog-
matum Catholicorum.- 4.» 
Expositio vulgans Symboli 
Jpostolici et Orahoms do-
minicoe, 

eenaddelKjkeVeneUaan,beur 

telings afgezant,, te Tunn> 

JTonstantmoyel, hreetffl* 
1 met het beste gevolgen de be 

lanoriikste commissien. Maai 
voTistaats-inquisiteu-h-
schuldigd zijnde, van het 
heim des vader «nds aan d 
vorsten verkocht te £ 
-met welke hij te »•" 
-had gehad, W h g e f ^ 
stantznopel in hechten s ge 
•nomen, en naar Fenetu,» 
•voerd. L I P P O Ï U K I ^ Z T . 
-straf voor door WffT' 
op eenen zekeren daff W 
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wachten bezig gehouden heb
bende , "wierp hij zich in de 
zee, om zich al zwemmende 
te redden. Be zeevaarders 
namen hem weder op, maar 
hij overleed twee uren daar
na in 1591. 

LIPSIUS ( JÜSTÜS) , een be
roemd Nederlandsche letter
kundige , te Overijssche, een 
dorp bij" Brussel, den 18 
October 1547 geboren, be
gon te schrijven pp den ou
derdom, waarop de andere 
kinderen beginnen te lezen. 
In den ouderdom van 9 ja
ren vervaardigde hij eenige 
dichtstukken, 12 jaren oud 
zijnde schreef hij eenige ver
handelingen, en in'zijn 19.e 

jaar zijn -werk getiteld: Va-
rioa lectionis. Hij studeerde 
achtereenvolgend te Brussel, 
te JLlh, te Keulen en ein
delijk te Leuven. De kardi
naal DE GRANVELIE , door zij
ne genie verrast en bekoord, 
nam hem, in hoedanigheid 
Van zijnen secretaris mede 
naar Rome, en LIPSIUS bragt 
twee jaren bij dezen pre
laat door. Na zijne terug
komst, hield hij zich in 
Duitschland op, en schepte 
smaak in de gevoelens der 
protestanten ; met veel toe
juiching onderwees hij de ge
schiedenis te Jena (1572-
1591). Maar daar de wroe
gingen hem tot de door hem 
t«rlatene Godsdienst terug-

bragten, deed hij op eerie 
plegtige wijze zijne herroe
ping, en was sedert dien tijd 
zoo door zijn geloof als zijn 
gedrag een voorbeeldige Ca-
tholijke. In 1593 onderwees-
hij te Leuven, met zoo veel* 
roem , dat de aartshertog ALV 
BERTUS en de infante ISA-
BEI-LA , zijne echtgenoote 'r 

met geheel hun hof, zijne' 
lessen gingen bijwonen en hem' 
tot staatsraad verhieven. P H I -
LIPFUS II vereerde hem met-
den titel van geschiedschrijver. 
HENDRIK I V , PAUIUS V , de 
Venetianen wilden hem aan 
Leuven onttrekken ; maar zij 
konden hem noch door ge
schenken, noch door belof
ten daartoe bewegen. SCA-' 
LIGER , CASAUUONIUS en hij , 
werden voor het Drieman
schap van het gebied der 
letteren gehouden. Men stek 
de zich niet te vreden met 
LIPSIUS te bewonderen, alle 
jongelingen zochten hem na 
te volgen. De smaak des pu
blieks is ten allen tijden een 
waar werktuig geweest, die 
zich verheven of vernederd 
heeft naar den wil der be
roemde schrijvers. JUSTUS 
LIPSIUS was in - zijnen tijd 
genoegzaam beroemd, om al
gemeen tot voorbeeld te wor* 
den genomen. Zijn latijn is 
werkelijk schoon, rijk, en 
in het algemeen zuiver,maar 
somtijds eenigzins duister en 
gewrongen, hetwelk het uit-
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werksel schijnt te zijn van 
eene al te gróote zucht om 
TAGirus te willen navolgen. 
Hij wist dezen geschiedschrij
ver van buiten, en hij ver
bond zich op zekeren tijd, 
om woordelijk, al de plaat
sen zijner werken op te zeg
gen , die men hem wilde op
geven. Hij overleed teZew-
ven.yA.QU 24 Maaatl606,in 
de armen van LEONARDUS 
IKSSIÜS. Toen men hem in 
zijne smarten, over de Stoï
sche kracht sprak, aan wel
ke hij in eene zijner Ver
handelingen lof had schijnen 
toe te zwaaijen, antwoordde 
hij: Vana sunt ista; en 
terwijl hij op het beeld van 
den gekruisten Verlpsser wees, 
voegde hij er bij: ffoec est, 
vera patientïa. - De werken 
van LIFSIÜS zijn gezamenlijk 
uitgegeven m 6 dl.n in fol. 
ontwerpen, 1637 , en deze 
verzameling wordt weinig an
ders dan van de geleerden 
doorbladerd. Dezelve is ook 
te PVezel gedrukt, 1675, 
4 'dl.n in 8.vo. De voornaam
ste schriften, welke dezelve 
bevat zijn : 1'° een Gommen^ 
tarium op TACIIUS, zeer op 
prijs gesteld. MUKET beweert, 
dat hetgene, wat het beste 
in dit werk voorkomt uit zijne 
schriften is ontleend; doch 
bij een naauwkeurig onder
zoek y bevestigt zich deze aan
matiging in geenen deele. De 
geleerden van die» tijd be-11 

schuldigden elkander onder
ling van letterdieverij, en ver-r 
ontrustten zich door allerlei 
geschillen , weinig, passende 
en niet zeer eervol voor het 
rustige gebied der letteren. 
— 2.° Saturnaliën. —• 3.° 
Verhandeling. De militia ro-
mana. — 4,° Electes, het 
werk eener redelijke critiek. 
— 5." Verhandeling over 
de standvastigheid'; volgens 
sommige 'critici, het beste 
zijner werken, hetwelk hij 
schijnt geschreven te hebhen, 
om zich zelven en anderen 
in de deugd te bevestigen., 
in welke hij was te kort ge
schoten , toen hij zich door, 
de protestanten had laten 
verleiden. — 6." Verschil-* 
lende,lessen, het werk zij
ner teedere jeugd , op eene 
natuurlijker en aangenamer 
wijze geschreven, dan de 
voortbrengsels zijner laatste 
dagen. — 7.° Monita et 
exemplapolitica; eene verza
meling, nuttig voor de mees
ters en bestuurders der staten, 
en geschikt, om. hen voor 
vele voor zich zelve en voor 
de volken noodlottige dwa
lingen te behoeden. r - S v 
Politicorum sive civilis doe 
trinoe libri sex, qui adpt'in-
cipatum maxime spectant. 
Men leest in hetzelve, onder 
andere belangrijke raadgevin
gen , dit antwoord van eenen 
wijzen staatkundige: J)e re-
Ugione «uramprineipi esse >'• 
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unam ille rétinendam;pu-
niendos, nisi aliter expe-
diat} qui dissentiunt; fal-
sam pacem esse tolerantis-
'mum ƒ kunc esse divini nu~ 
minïs irrisionem, puhlicce 
felicitatis et legupn d,estrue-
torem. — 9,° De una reli-
gione , hot is in.dit werk, 
dat hij voornamelijk zijne 
verkïeefdheid, aan de eeni-
ge Catholijke godsdienst uit
drukt, waarvan hij de uit
sluitende waarheid aanneemt. 
lO.o -i— Be diva Virgine 
Ballensi; de diva Firgine 
Sichemiensi, sive de Aspri-
colle. Dit zijn de geschie
denissen van heli beeld van 
0. L. V, van- ff alle en van 
Scherpenheuvel, wat er ook 
de sterke geesten van zeggen 
mogen , dezelve zijn bondig 
en met oordeel geschreven. 
JBSTÜS LIPSIÜS was noch bij-
geloovig, noch dweepzuchtig, 
In een werkje, later, met 
even zoo vele opreglheid als 
gezond verstand, betrekkelijk 
het beeld van 0 . L. V. van 
Scherpenheuvel geschreven, 
vindt men 137 bovennatuur
lijke genezingen, bekrachtigd 
door het municipaal geregt 
van verschillende plaatsen, 
onderzocht door den wijzen 
en kundigen MïR-asüS, bis
schop van Antwerpen, en 
bevestigd door den ernstigen 
en voorzigtigen Hovius, aarts
bisschop van MecAelen. E* 
zijn er verscheiden, waarvan 

xnën d"e bijzonderheden, zon
der eene volkomene overtui
ging niet kan lezen. Maar 
indien er oriderdeze 137 won
derdadige daadzaken, slechts 
eene enkele waarachtig is v 
zoo wordt het ongeloof even 
zoo wel beschaamd, dan alsof 
zij alle waar warpri.— 11.» 
De cru.ce libri tres, Leijden, 
1695, in 12.»°, vol geleerde 
aanmerkingen en eqiie goede 
critiek, — 12.o De crucis 
svpplicio apudRomanos usi-
tato, in de, Romëinsche oud
heden van feppiNGflBS. —' 
13.° De ampldtheatris, in 
de Komeinsche oudheden van 
GREVIU8, en vele andere door 
de geleerden gezochte en ge* 
raadpleegde werken. De acht 
Medevoeringen, welke te Je-
na, onder zijnen naam in 
het licht zijn verschenen, 
zijn een voortbrengsel der 
logen en des lasters, zoo al» 
hij zulks zelf duidelijk genoeg 
bewezen, heeft. HUBERT tts 
MIRE heeft zijn Zeven in het 
Latijn beschreven, Antwer
pen, 1609. Nog heeft men: 
Defensio LxPSIl posthuma, 
met even zoo vele waarheid 
als sierlijkheid geschreven, 
door pater KAREI. SCRIBANI. 
[JÜSTÜS LIPSIÜS heeft bij zij
nen uitersten wil verboden, 
dat behalve een gedeelte zij
ner Briefwisseling, men 
eenige zijner handschriften 
drukken zoude. Zijne verhan
deling Derenumeraria wordt 
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in handschrift in de'"biblio
theek van Besangon bewaard]. 

- LIRE. — Zie NICOLAAS DE 
LYRE. 

LIROÏT (doniJoANNEs),een 
Benedictijner der congregatie 
tan den H. MAURÜS ,, werd 
te Ghartres, in 1665 gebo
ren, en overleed te Mans, 
in '1748 . Er bestaan van 
hem twee werken: l-.o Bi-
bliotheque etc. [Bibliotheek 
der Schrijvers van Ghar
tres)^ Parijs, 1719, in4 . t 0 

Eene menigte .bisschoppen, 
kanoniken, pastoors, kleine, 
naauwelijks bekende schrij
vers, bekleeden er eene aan-
vullingsplaats in ; de loftui
tingen worden toegezwaaid 
aan schrijvers, die dezelve 
zeer. weinig verdienen. — 2.° 
Singularités etc. {Geschied
en letterkundige bijzonder
heden), Parijs, 1734 —• j 
1740, 4 dl." in l2."»o Dit 
zijn bijzonderheden, aan de 
ijverigste. , compilators ont
snapt , namen der vergetel
heid ontrukt, critische pun
ten opgehelderd, dwalingen 
van beroemde schrijvers in 
het daglicht gesteld, gevoe
lens we^erlegd, anderen be
wezen. [Lntotr wasNoüRRr 
behulpzaam, in het ten einde 
brengen van zijn Jpparatus 
ad Bibliothec. S, S. Patrum, 
en hij bragt .de handvesten 
der beroemde abdij van fflar-

moutiers in orde* Men be
schouwt- hem als een dei-
voornaamste medewerkers van 
de "jffistoire littéraire de la 
France {Letterkundige Ge
schiedenis van Frankrijk), 
Parijs, 1738], 

, LISIAS. — Zie LrsiAS, 

• LISIEUX. — Zie ZACHARIAS 
DE LlSIEÜX. 

, LISLE (CiAüDiirs DE), te 
Kaucouleurs, in Lotharin
gen, in 1644 geboren. Hij, 
was de zoon van eenen arts, 
en deed zich tot advokaat 

! bevorderen x maar wijl de 
beoefening der regtsgeleerd-
heid niet naar zijnen smaak 
was, wijdde hij zich geheel 
en al aan de geschiedenis en 
aardrijkskunde toe. Om zich 
te volmaken, kwam hij te 
•Parijs , en maakte zich al
daar weldra bekend. Hij gat . 
aldaar bijzondere • lessen in 
de geschiedenis en aardrijks
kunde, en /elde onder zijne 
leerlingen 'de voornaamste 
heeren van' het hof, en den 
hertog van -Orléans, later 
regent van het rijk. DELISM 
overleed te Parijs, den 2 
Mei 1720. Er bestaat van 
hem.- 1.° Bélationetc. (fre-
schiedliundig verslag^.va* 
het Koningrijk Stam), 168 4, 
in 12.I»Ö, vrij naauwkeang; 
r - 2.° Jbrégé etc. [Kort 
begrip der algmeene (*e-< 



(ipfr? • I j •0 

VIS.- m 
mhiëdenis); van-, de schep
ping der wereld, tot 1714, 
Parij's ,1731 , 7 dl.» in 12,™° 
Dit vervelende en oppervlak
kige, vrerk , is de vrucht der 
lessen, welke PK LisiE.ov.er 
de geschiedenis had voorge
dragen. Er komen echter 
eenige bijzonderheden in voor, 
die hetzelve in den tijd de
den zoeken. — 3.° Intro-
duction etc. (Inleiding tot 
de Aardrijkskunde), met 
eene Verhandeling over de 
Sp/ieer^ 2 dl.n in 12.»w>, 
Parijs, 1746: een werk, 
onder den naam van zijnen 
oudsten zoon, den aardrijks
kundige in het licht gegeven;. 

Listal (WIHEM DE) , zoon 
•van den voorgaande, te, Pa
rijs, in 1675 geboren; be-
{fon reeds in den. ouderdom 
van acht of negen jaren kaar
ten . t e teekehen, en zijne 
•vorderingen in de aardrijks
kunde waren , van dag tot 
dag ; sneller. Op het einde' 
-van 1699, gaf hij zijne eer
ste werken in het licht, eene 
Wereldkaart, vier /Taarten 
van de werelddeelen, en Jwee 
Globes, eene aard- en eene 
«emelglobe, die algemeen 
goedgekeurd werden. Deze,, 
werken werden gevolgd door 
verscheiden andere, die hem 
ui 1702 eene plaats verwier-
ve»> in de akademie van 
Wetenschappen, den titel van 

XIV. O m , M 

eersten geographist des ko-r 
nings, en in 1718 eene jaar
wedde. Verkozen om de aard
rijkskunde aan LODEWIJK XV 
te onderwijzen, ondernam hij 
verscheiden werken tot ge
bruik van dezen jongen vorst; 
hij ontwierp eene Algemeens 
Wereldkaart, en eene van 
den beruchten A/togider 
tien duizenden, • De door
luchtige kweekeling maakte 
gebruik van zijne lessen, en 
schreef met het beste gevolg 
eene Verhandeling, over den 
loop allar Rivieren. De roem 
van DE LISLE was zoo zeer 
•verspreid, en aoo algenieea 
gevestigd, dat er bijna geene 
geschiedenis of reisbeschrij
ving meer in het Jicht kwam, 
die men niet met zijne kaarten 
wilde versieren. Hij werkte 
aan die van Malta, voor de 
geschiedenis van den abt VER
ZOT , toen hij in 1726, voor 
de aanvallen eener beroerte 
-bezweek. Zijne kaarten zijn 
-zeer talrijk en worden groo-
telijks,op prijs gesteld; men 
kan de lijst derzelve in den 
Mercure, van Maart 1726 
vinden. Hij was voornemens; 

.eene Inleiding tot de Aard
rijkskunde te leveren, in wel
ke hij verslag zoude hebben 
pegeven van de redenen, wei-

J e hij gehad had, om ver
anderingen aan de oude kaar
ten te maken; maar zijn 
vroegtijdige dood beroofde 

m 
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het publiek tan dit nuttige 
voortbrengsel. 

LISIE (JOZEF NICOLAAS DE) , 
broeder van den voorgaande •, 
werd te Parijs, in 1688 
geboren. Na goede studiën 
in het collegie vdiiiMazarin 
te hebben-gemaakt, wijdde 
hij zich geheel en al aan de 
wiskunde toe. De sterfekunde 
vooral, had vermogende aan
trekkelijkheden voor hem. De 
totale zonsverduistering van 
den 12 Maart 1706, was als 
het sein,, hetwelk de natuur 
aan zijne genie scheen te ge
ven. De plaats vankweeke-
ling, welke de akademie van 
wetenschappen hem in 1714 
gaf, was een nieuwe band 
voor den jongen sterrekundi-
ge. De Memoriën£dier maat
schappij werden weldra met 
zijne aanmerkingen en ver
handelingen versierd. Hij 
stelde in 1720 voor, om de 
gedaante der aarde in Frank
rijk té bepalen, en zijne in-
zigten dienaangaande, wer
den met Verschillende uitsla
gen, en waarvan men nog 
geene vaste bespiegeling heeft 
kunnen opgeven, in uitvoe
ring gebragt, (zie CoNDAMI-
NÈ). Hij reisdein 1724naar 
Engeland, en werd aldaar 
zeer wel-onthaald, door NEW-
TOK cnHAiAEV. De konink
lijke maatschappij , en ach
tereenvolgend andere geleerde 
genootschappen van Europa, 

haastten zich om m Li&u 
als lid aan té nemen. In 
1726 naai4 Rusland beroep
pen, verkreeg hij aldaar eene 
aanzienlijke jaarwedde, en 
een- ruim en gemakkelijk Ob-
xervatorium, en kwam eerst 
in , 1747 in zijn vaderland 
terug; hij eindigde aldaar 
zijne lange loopbaan in 1768* 
Eene waarachtige godsvrucht, 
zachte zeden, de grootste be
langeloosheid, ziedaar de hoe
danigheden van dezen ster-
rekundige. Dé rëgtsehapen-
heid zijner ziel schitterde m 
zijn geheele gedrag door; en 
indien hij niet altijd mede-
deelend was, kende hij ook 
van den anderen kant, die 
bitterheden en die afgunsten 
niet, welke de geleerden ver̂  
•deelen. Hij heeft een aantal 
portefeuilles nagelaten, bevat
tende verscheiden verzame
lingen , die den sterre- en 
aar 

drijkskundigen en zeevaar
ders nuttig kunnen zijn; M 
bestaan nog van hem:_ 1-
Uitmuntende Ferhandehn-
sen, om tót degesehüdems 
der sterrekunde te dienen ̂  

n a s , 2 di.a in 4.*° —;ƒ• 
Onderscheidene Jfemoneti, 
opgenomen in die der aka
demie van wetenschappen en 
in eenige tijdschriften. -~ 
3.° Nielwe-Kaart der ont
dekkingen van den admiraal 
DE FOKTE, 1753, va. 4. 
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(loDEWIJK FRANCISC.US.DE)- , 
te Zuzela-Rousse, in Dau<-
phiné geboren', en in de maand 
November 1756 . overleden, 
is de schrijver van verschei-, 
den blijspelen. Nog heeft 
men van hem: Mssaietc. 
(Proeve over de eigenliefde), 
een dichtstuk, 1738,in8.vo 
Découverte etc. (Ontdekking 
der lengten), in 12»*°, 1740, 
DANAÜS , een treurspel, 1732. 

LïSLE DB SA£ES. (JOAKNES 

B A P Ï I S T A ClAUDIÜS IsÖARD. 
DE). —- Zie DEMLLE DE SA-
Ï.ES. 

LISOLA (FRANCISCUS PAÜ-
ivs , vrijheer van), te Salins, 
in 1613 geboren, [volbragt 
«ijne studiën te Mie, in 
Eranche Gomtê, en begon 
Met te lïesancon het beroeo 
van advokaat uit te oefenen. 
Het was hem in 1738 gelukt, 
om zich tot lid van denjaar-
«jkschen raad te doen ver
heffen • deze benoeming werd 
krachteloos verklaard, wijl 
dezelve, niet vrijelijk geschied 
"«'as. LISOXA vreezende ver
volgd te worden , vlugttenaar 
Witsehland, alwaar hij zich 
door zijne talenten onder
scheidde. Hij was nog geen 
dertig jaren, toen keizer FER-
BWAND UI , hem tothoogst-
deszelfs minister aan het hof 
Va& Engeland benoemde, 
^ter aan dat van Polen,en 

Mm 

dat van Madrid, alwaar hij 
het huwelyk sloot van JLEQ-
PÓID I met eene Spaansche: 
infante. Hij qnderteekende 
in 1668, het verdrag van 
Portugal, en had in het
zelfde, jaar deel aan den vrede, 
van Aken]., Hij ^erd in de 
beroemdste traktaten gebruikt 
en overleed in 1677, kort 
voor de conferentiën van" 
Nijmegen.. Men heeft van 
hemï ï.° Een werk, geti-. 
teld: Bouclier (Schild van 
den Staat 'en der Geregtig-
heid), waarin hij de regfen 
wederlegt, welke Frankrijk 
zich op verschillende staten ? 
der Spaansche monarchie aan
matigde. Dit werk behaagde 
zeer aan het huis van Oos~ 
tenrijk, en was natuurlijk 
aan JFranki-ijk zeer onaan
genaam. VERJÜS , een der 
gevolmagtigden bij den Kijs-r 
wijkschen vrede, in 1697, • 
schreef met meer vuur dan 
rede, tegen XISOIA, die hem. 
weder antwoordde, door eene 
brochure,.getiteld: ZaSatwe 
au verjus (onder den naam 
van WARWDORP), Keulen, 
1674, in 12.mo,,zinspelende 
op den naam van zijnen- te
genstrever. LoDEWdtp XIV, 
schijnt dit proces, te gunste 
van Lisou„ beslecht te heb
ben, toen'hij berouw_ ge
voelde, over zijne ligtzinnig 
ondernomen oorloge», en hij. 
zijnen opvolger vermaande, 
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om hem in dat punt niet 
na te volgen. — 2.° £ on
dier etc, (Schild van den 
Staat en der geregtigheid, 
tegen het klaarblijkelijke ont
dekt ontiverp der alge
meene monarchie), 1667, in 
12.mo —. 3.° Mttres etc. 
{Brieven en Verhandelin
gen}, 'm 12.mo 

* LISSOIR (BEMACIUS) , abt 
van F'aldièu, tan de 'pre-
jnonstratenzer orde , werd te 
Bouillon, den' 12 Febrüarij 
1730 geboren, begaf zich 
in dat klooster en legde er* 
zijne gelofte af, in 1,7 49. 
Hij werd achtereenvolgend 
meester der nieuwelingen, 
hoogleeraar der godgeleerd
heid , - prioor , én eindelijk 
in 1766 'abt, Hij vermeer
derde de bibliotheek van zijn 
klooster, verbeterde de li
turgische boeken der pre-
rrionstratenzers, en werd zeer 
nuttig voor zijne orde, waar
van dé algemeene kapittels 
hém tot Visitator hadden 
benoemd. Tijdens de Fran-

. sché omwenteling verloor hij 
zijne abdij, en verkreeg 
de pastorij van Charleville. 
Gedurende het schrikbewind 
opgesloten, kwam hij , na de 
vrijheid terug te hebben be
komen , in de hoofdstad, 
verbond zich aan het Jour
nal de Paris, was in 1797 
bij de kerkvergadering der 
constitutionelen tegenwoor

dig, en werd tot bisschop 
van Samana op het eiland 
St. fiomingobenoemd;doch 
hij werd niet gewijd. Na het 
concordaat verkreeg hij eenen 
post van aalmoezenier der 
invalieden, en overleed den 
13 Mei. 1806. Hij had een 
werk in het licht gegeven, 
aetiteld: DeVétatétc.\Over 
den staict der kerk, en over 
der wettige magt ****** 
Roomschen Paus)\Z.f \ 
burg, (Bouillon), WW > * 
dl/,'in 12.- &*"£% 
verkorte uitgave van den Ie-
bronius^lï^mu^ 
in LissOiR aan den paus Je 
magtbetwist over alle keken, 
over de beroeping van kerk
vergaderingen, enz. H« to* 
zich aldus in zijn voorberi 

uit- Ik a& het W a i m 

taansch godgeleerde^ 

LÏSSOIU hezat vele gel ^ d 
heid; was ^ * ^ % vervulling « P i ten., n s t 

zoti zich bij cie „ _ 
verdiensteiper heb ben, 

r f >f
 mtL»e3

 e ï s W 
het hof van Motne _,, 
regtvaardiger ware gewee 

Engelsche arts er• J * 0 " ^ 
dige, te Radchffe, » * 
graafschap BuckinghaM, 
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1638 geboren,, [werd in 
1660 door KAKEL I I , ;tot lid 
Tan het collegïe van den II. 
JOANNES Tan Cambridge be
noemd , reisde door Frank
rijk , kwam in 1670. in En
geland terug, en vestigde 
zich in het graafschap York, 
'alwaar hij zich op de na
tuurkundige wetenschappen, 
en op de uitoefening der ge
neeskunde toeïegde. LISTER 
volgde in 1698 den graaf van 
Portland, op zijne gezant-
schapsreis naar Frankrijk,, 
onder de regering van Wll-
IEM van Oranje.] ÏÏij was 
gewoon lijfarts van ANNA, 
koningin van Engeland /on
der wier bestuur hij over
leed, in het begin der 18e 

eeuw , 'oefende de geneeskun
de met veel roem ui t , en 
ontwikkelde de theorie der-
zelve in verscheiden werken. 
Hij schreef ook veel over de 

• öatuurlijkè historie. Zijne 
meest bekende werken zijn : 
1.° Histories sive Synopsis 
eonchyliorum libri IV cum 
appendice, Londen, 168£ — 
1693, 5 afd. in 2 dl.», in 
fol. Dit zijn enkel platen, 
aan den voet van welke de 
naam gevonden wordt van 
de daarop voorgestelde schelp. 
Er komen 1057 platen in 
voor. Men heeft er te Ox
ford, in 1770, eene nieuwe 
uitgave, in fol. van geleverd, 
Wet Tafels van JVlLlUM 

MUDDESFORT. •— 2.° Ex'-' 
ercitatio anatömica de buc-
cinis fluviatilibus et mart-
nis cum exeroitatione de va* 
riolis, 1695, in 8v° — 3.° 
Reine naar Parijs, in het 
Engelsen, Londen, 1699, 
in 8.To: dezelve is belangrijk, 
4.° Tractatus de araneis et 
de cochleis Anglice ; accedit 
Tractatus de lapidibus ejus-
dem insulcs ad cochlearum 
quamdam imaginem Jigura~ 
tis, 1678, in 4.t<> — 5.° 
He morbis chronieis disser~ 
iatio. •— 6»° ExercitU^ 
tio anatömica de cochleis* 
maxime terrestribus, et li-
macibus, 1678, in 4. t 0 — 
7.° Eene- Uitgave der Ver
handeling van APICIÜS. De 
opsoniis et condimentis, 
1709, in 8.vo, met aan
merkingen. — 8.° Exerci-
t ationes et descriptiones ther-
marum etc fóntium Anglice+ 
in 12.ni» 

LISZINSKI (CASIMIR), eert 
Poolsch edelman, werd op 
den rijksdag van Grodno, 
in 1688, door den bisschop 
van Posnanië, van ongodis-
terij beschuldigd. Men vindt 
bij hem geschriften, waarin 
hij onder andere ongerijmd
heden, deze doemenswaar-
dige stelling, of liever deze 
«roddelooze onzinnigheid voor
stond , dat God de Schep' 
per des menschen niet was, 
3 m 
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madr'daf det/iensch de schep
per van God was, dien Hij 
uit het' niet had getrokken. 
Èene stelling, depétroriiaan-
sche ongerijmdheid waardig: 
Primus in orbe deos feoit 
timor, LISZINSKJ werd in 
hechtenis genomen: hij tracht
te zich te verontschuldigen, 
met te zeggen , dat hij deze 
bui tensporigheden enkel ge
schreven had, om dezelve 
te wederleggen: maar men 
sloeg daarop geen acht, hij 
werd tot den brandstapelver-
oördeeld , en het vonnis T»rerd 
den 30 Maart 1689 ten uit
voer gebragt; 

- X I Ï L E , of de Kleine (Wiï.-
tÏASi), bijgenaamd van Neu-
bridge [Weubrigensis), naai
den naam van hét collegie 
alwaar hij woonde, in 1136, 
te Êridliiit'on, in de pro
vincie York, geboren, was 
regulier kanonik van den hei
ligen AüGusxiNUS, in En
geland, en overleed in 1208 
t>f 1220*' Hij liet na eene 
Geschiedenis van Engeland, 
in 5 boeken, Waarvan de 
beste uitgave is die van Ox
ford, door HEARNE , 1719, 
3 dl.1» in 8.v°, met Jan-
teekeningen van verscheiden 
geleerden, én drie ffomili-
ën , aan dënzelfden Lixus 
toegeschreven. Dezelve be
gint met 1066, én eindigt 
met 1197. De geschiedschrij
vers zullen in dit werk nut

tige bouwstoffen vinden mits 
zij dezelve van eènige val* 
sche of overdreven daadza
ken zuiveren. 

LITOLPHÏ-MARONI (HEM* 
DRIK) , bisschop van JBaaas, 
was uit het geslacht der mark
graven van SÜZAKRA-LITOE-
PHI-MARONI van Mantua oor
spronkelijk. Hij was XeGau-
villé, bij Evreux geboren , 
werd aalmoezenier des ko-
nings, en dóorLóDBWijK i l l l 
tot het bisdom Bams be
noemd. InoLVUl was bui
tengemeen gehecht aan de 
kloosterlingen wuPort-Roy-
al 'en'verkoos'SlNGHif tot 
yiinen gewetens - bestuurder. 
S f onderscheidde zich inde 
"rgaderingdergeestehjW 
v a n V m ^ ^ d i e d e g r o n d -

beginselen der f l a p t e ca 
sufsten veroordeelde, en Pul
leed in 1645 te Toulvcse, 
wrwaarts hij «d* ^ J ? 
leven, öm .de vergadering 

„en , welke op het punt stond 
van gehouden te morden. GO 
DEAÜ, bisschop van Few*, s p r a k ' z i j n e Z ^ W ^ ^ Men 

heeft van hem eene>?«* 

minanen te öewiJ*u , 
schreef dezelve tijdens de o? 
rigting van het zgne: te 
ve werd m l 6 f ° ' „ ] i e r . 
bij VITRE gedrukt j en W* 
drukt met "de vertahng *» 
boeken van het pnesteiscMP 
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tan / den heili0en. JOANKES 
CHRTSÓSXOMÜS, 

4 .LlTTA (LATJREÏÏTIUS DE) , 
kardinaal, te Milane, den 
13 Februari^ 1756 geboren. 
Hij studeerde, te Rome, in 
het "Clementijnsche collegie, 
Werd achtereenvolgend _ pro-
tonotarius apost<dicus, lid der 
consulta, aartsbisschop van 
Thebes, en nuatius in Po-
Zere. Den 24 Maart 1794 te 
Warschm gekomen, was hij 
er getuige van ds omwenter 
ling, d oor KoscrusKO bewerkt. 
Hij gedroeg zich ïn zulke 
netelige omstandigheden, met 
even zoo veel voorzigtigheid 
als moed, en verwierf, door 
de gepaste gematigdheid, wel
ke hij wist in acht te ne
men, den eerbied en de ach
ting der Polen. Hij verwierf 
de genade van den bisschop 
van Chelm, die ter dood 
veroordeeld was. Pms T I } 
over zijn gedrag voldaan, 
zond hem in April 1797 naar 
Moskau, om, in hoedanig
heid van afgevaardigde van 
den heiligen stoel bij de kroo
ning van PATJI. I tegenwoor
dig te zijn, Tan daar en in 
die zelfde hoedanigheid , be
gaf hij zich naar Petersburg, 
alwaar hij van den keizer 
het behoud verkreeg van 6 
diocesen van den Latijnsenen 
ritus, en van 3 diocesen van 
den • vereenigden Griekschen 

m 

ritus. In Italië teruggekeerd, 
bevond hij zich op het con
clave, te Venetië', ter ver
heffing van Pms YIÏ gehou
den, die hem in 1800, tot 
schatmeester der apostolische 
kamer, en in het volgende 
jaar tot kardinaal benoemde 
(23 Februarij 1801) en hem 
daarenboven den post van 
prefekt van den index gaf. 
Tijdens den inval der Fran-
schen , verliet hij Rome met 
de overige kardinalen, en 
werd onder geleide naar Mi~ 
toe vervoerd. In 1809 naar 
Parijs ontboden , werd hij 
er in 1810, met twaalf an
dere kardinalen uit verban
nen, uit hpofde van hunne 
weigering, om bij het hu
welijk Van NAPOLEON'met de 
aartshartogin MARIA LOÜISE 
tegenwoordig te zijn. Men 
trok hunne jaarwedden in, 
en zij ontvingen het verbod, 
om de teekens hunner waar
digheid te dragen. De kar
dinaal LIXTA werd tot in 1813 
naar Saint- Quentin verban
nen, in welk jaar men hem 
naar jj'ontainebleau bij den 
paus beriep $ en, in het vol
gende jaar verbande men hem 
naar Nimes* Bij den val van 
NAPOLEON keerde hij naar 
Rome terug, alwaar Pms 
VII, hem tot prefekt der 

•propaganda benoemde, en 
hem tot de orde der kardi
naal-bisschoppen, onder den 

. 4 ' • . 
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titel tan de heilige • SABI-
XA, bevorderde. ïoen Mu-
RAI , toenmaals koning van 
Napels, in 1815 Rome over
meesterde , volgde LiiiA-den 
paus naar Gemia, van waar 
hij den 26 April 1816, een 
pauselijk bevelschrift aan den 
apostoïischen vikaris van-Zorc-
den zond, betrekkelijk het 
koninklijke veto, in de be
noeming der bisschoppen. 
Men heeft eenen 'Brief van 
denzelfden kardinaal, van 16 
Mei daaropvolgende in het 
licht gegeven,- betrekkelijk 
den eed en de gebeden, door 
BONAPARTE , bij zijne terug
komst van het eiland Elba ,' 
te Parijs aan de FranSche 
geestelijken gevraagd. De 
tweede afstand van NAPOLÉ
ON , bragt den paus en de 

.kardinalen in de hoofdstad 
der Christen-wereld terug, 
yan waar LITXA , zich naar 
Milane begaf, om den kei
zer van Oostenrijk te com
plimenteren. Bij zijne terug
komst te Rome', verleende 
hem de paus in 1818, de 
waardigheid van groot-vika-
ïis. Toen hij in "April 1820 
zijn diocees bezocht, werd 
hij door eenen sterken regen 
overvallen , die hem de koorts 
veroorzaakte. Hij was te paard, 
in eene bergachtige land
streek , en van elk dorp ver
wijderd. In eene armoedige 
hut gebragt, overleed de 
deugdzame prelaat twee da

gen daarna (1 Mei ,̂ 820); in 
dezelve. Zijn lijk,werd naar 
Rome vervoerd; in op eene 
prachtige Wijze gegraven. Er 
verscheen bijna, gelijktijdig 
eene levensgeschiedenis van 
hem in het licht. Men kent 
aan den kardtóaal LiXTAeen 
zeer wel in Het Fransch ge
schreven werf; toe, getiteld: 
lettres etc, [Brieven over de 
vier aoogenmmde artikels 
derFranscliegeestelijkheid;-
derde uitgape, herzien , ver
beterd en vermeerderd door 
den schrijver), Bru*sd{<* 
l i e v e r d ) 1818, in 8.vo 
van 142 blz. De kardinaal 
LIÏTA verklaart zich in het
zelve voor het oppergezag 
des pauses,, m bijna^ al de 
kerkelijke aangelegenheden, 
maar hij denkt er niet aan, 
dat de paus .alken onnnd-
dellyk m gemg van Goé 
ontleent , dat de blSsch^ 
pen de eenvoudige stedehou-
%rs des pmses *ijn; M 
hij alleen het regtj^fh0^ 
dl geschilpunten *"&& 
te beslechten, nochdat hij 
kerkelijke wetten kan ma 
ken. Z lehe t24edlW«.n3 , 
Van den Jmi de la ^ V 
on, die hem een belangrijk 
artikel heeft toegewijd. 

LlïTtEXON(ADAM),eenbe-
roemde beoefenaar der iraai 
je letteren in 1627, e ^ 
%s-Oven, i» ^''opsh^ 
boren, volbragt zijne studie» 
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in de school Tan Westmuns
ter , en werd in 1658, de 
tweede meester derzelvc. Zij-; 
ne uitgebreide kundigheden, 
dqden hem den bijnaam ge
ven van groot dictator der 
letterkunde. Hij ;onderwees 
vervolgens te Chelsea in Mid~ 
dlesex , en werd in 1664 tot 
Pastoor van die kerk bevor
derd. Eindelijk werd hij ge
woon Kapellaan deskonings, 
kanonik en daarna onder
deken . van Westmunster, 
en overleed Xe Chelsea in 
1694. Zijn voornaamste werk 
is een Latijnsch Engelsch 
Woordenboek, 1685, ia 4. t0, 
hetwelk in Engeland veel 
gebruikt wordt. Hij was er 
ook aan een voor de Griek-
sche taal begonnen, hetwelk 
hij den tijd niet heeft gehad, 
van 'ten einde "te brengen. 
Hij was zeer gemeenzaam 
bekend met de Oostersche en 
Rabbijnsche, letterkunde, met 
de oude geschiedschrijvers, 
redenaars en dichters. De 
Latijnsche Voorrede der 
Werken van CICERO , te 
Londen, in 1681, in2dl.n , 
in fol. in het licht gegeven, 
is van hem. Hij is daaren
boven de schrijver van eene 
Latijnsche Verhandeling De 
juramento medicorum, ia 
4.to, 1693 ; van eene Ver
taling in> het Engelsch van 
den -Janus Jnglorum, van 
SEIDEJT , van Leerreden in 

M 

zijne taal, in fol. enz. enz. 

. XlTTLEToN of LïXTIETON 
(GEORGEJ in 1709 geboren, 
vqlbragt zijne studiën te Ox
ford, reisde door Frankrijk 
en Italië, en werd bij.zijne 
terugkomst, tot afgevaardigde 
bij het parlement benoemd , 
waarin hij zich, onder het 
ministerie van ROBERT WAI. -
POLE , in de oppositie-partij 
onderscheidde. Nadat de 

: prins yan ?WALIÏS , het hof 
,had verlaten, verkoos hij 
LIÏTIEÏON; tot zijnen secre
taris. ' H i j werd vervolgens 
penningmeester der spaar
bank, geheimraad en over
leed den 22 Augustus 1*773. 
Men heeft van hem: l.°De 
Christelijke Godsdienst, be~, 
wezen door de bekeering en 
het Apostelambt van den 
heiligen Pjtux,vr&) 1747. 
Men ziet uit dit werk, dat 
'LïiTLEïosr, tot de godisterij 
medegesleept, tot het Chris
tendom werd teruggebragt, 
door de overwegingen welke 
hij heeft gemaakt over de 
bekeering van den heiligen 
PAÜJCÜS, zoo als hij dezelve 
zelf verhaalt in de Hande
lingen der Apostelen en in de 
Brieven. Er zijn diepzinnige 
en volkomen overredende in-
zigten in , te betreuren is het 
echter, dat de schrijver bij de 
beste redeneringen, de roor-
oordeejen zijner sekte heeft 

m 5 
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doen afsteken, zoodanig zelfs, 
dat hij de wonderen der Ca-* 
tholijke Kerk met de schan
delijkste tooneelen van Saint-
Mèdard vergelijkt. — 2.° 
Zamenspraak over den dood, 
in g.vo 3.0 Geschiedenis 
van HENDRIK II, 3 d l . n , 
1764. 

• LITXÏETON (THOMAS) , een 
Engelsche regtsgeleerde, te 
tfrankley, in .fVorohesier > 
ïn 1420 geboren , werd tot 

, ridder van Hath , en tot een1 

der regters van de gewone 
pleitgedingen, onder het be
stuur van EDUARD IV be
noemd. Hij overleed in 1482. 
Men heeft van hem een be
roemd werk, getiteld: Leen-
roerigheden van LITTJLETÖN, 
1604, in 8.v°; hetwelk vol
gens CAMBDEÏT, zijn Com
mentator- , ten opzigte van 
het Engelsche gewoonte- of 
ïarids-regt, datgene is, wat 
JÜSTINIANPS , ten opzigte van 
het burgerlijke regt is,. 

LIÏTRE (AIEXIS) , in 1658, 
te Cordes, in het J^aad-
land geboren, verwierf te 
Parijs, door zijne ontleed-
kundige kennis eenen groo-
ten roem. De akademie van 
wetenschappen, nam hem in 
1699 als lid aan, en hij 
werd eenigen tijd daarna ver
kozen , om geneesheer van 
het Ckdtelet te zyn. Hij 
overleed aan eene beroerte 

L I Y . 

in 1725, Het-spreekverma-
gen ontbrak hem 'geheel en 
a l , maar hij bezat daaren
tegen vele naauvvkeuiïgheid, 
juistheid en kunde. Men 
merkte die verschillende hoe
danigheden in de werken op, 
welke hij in de Akademie 
voorlas, en waarmede zij ha
re Memoriën versierd heeft. 
Be voornaamste derzelvezijn: 
l.o Jpraarnemingen over ee
ne nieuwe soort vanbrwh, 
1 7 00 — 2.°> Beschrijving 
van ^pisleiderd^-

schen, ibid. - 7
Sf7^

aZn 
neming, betrekkehjk een 
menschelijh fcetusenz. 

+ LIV£R1O(LAMBERT«SDE), 
zoon van WoriERLivERi.0» 
eene oude familie van IM* , 
en van JOANNA DES FOSSES, 
Tas een verlicht b e m = r 
e n beschermer der k ^ t e n 
Deze zucht was dezej-fam: 
lie als aangeboren. De m V 
ste der kerken van Z*»A*J 
ren met schilderijen versie^ 
die WOUTER door d e b ^ e 
Luiksche s ^ ^ Z s 
vervaardigen. ^ J * £ r a n 

een der j ^ ï g j , den" 
WOUTER. HIJ « U W * 
geeste «ken s t a a e n 
kanonik van Lwü, ** 
ken van ffesbaye en P " « 

van het k - p i t t d - ^ S -
, e ^ P r i n s M A X i H i ^ N 3 . 
DBIK verkoos h e n i £ « ^ 
«e tijden tot zijnen kansen » 
en gebruikte hem mvei^hei 
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den gewigtige onderhandelin
gen , zoo wel met de minis
ters van Frankrijk, als met 
die van Holland. LODEWIJK 
XIV wist LHERLO te onder
scheiden, en schonk hem zij
ne achting. Zijne voorouders 
hadden eene kostbare verza
meling van schilderijen begon
nen , die liij met vele andere 
van* de beroemdste meesters 
van zijnen tijd verrijkte. Hij 
gaf zelf de onderwerpen op, 
en verdeelde dezelve, onder 
de kunstenaars, volgens hun
nen smaak en hunne krach
ten, Welke hij kende. Deze 
uitmuntende verzameling met 
zoo veel kosten en zorg bij-
eengebragt, geraakte verspreid 
en voor hèt land verloren; 
de familie van LIVERLÖ is in 
1750, uitgestorven. 

f LIVEULO (GILLIS DE) , 
broeder van den voorgaande, 
prioor van het groote Kart-
huizér klooster Xe Luik, was, 
volgens LOTENS , een groote 
bouwkunstenaar. Hij is het, 
die werkelijk de grondslagen 
legde, van het klooster en 
de kerk van dat gesticht, het
welk in het begin der acht
tiende eeuw voltooid werd. 
Ook hij is het , die, volgens 
denzelfden schrijver de twaalf 
marmeren zuilen kocht, die 
het koor ondersteunen /waar
toe broeder Kotrnsz het plan 
ontworpen en uitgevoerd had. 
i-iVErao overleed in 1667. 

I V , ;;5S7 

* LIVEKPOOL (KAKEL J E Ï ^ 
ICINSON, vrijheer, van HAW-
KESBURT , eerste Graaf van):, 
in het Graafschap Oxford, 
den 10 Mei 1727 geboren, 
was de zoon Van den kolo
nel KAKEL JÈNKINSON, Hij 
studeerde* te Burford en te 
Oxford, en maakte zich 
weldra bekend door verzen , 
welke hij op den- dood tan 
den prins van WALLIS ver
vaardigde , door verscheidene 
artikels, voorkomende in het 
Tijdschrift Monthlij Review, 
en door verscheiden staat
kundige brochures • ëene on
der andere , getiteld {• Vér-
handeling over de oprighng 
eener nationale en constitu
tionele -magi, Onafhankelijk 
van eeti staande leger: zij
ne ; Verhandeling over hèt 
bestuur van Groot-Brittan-
riië, ten opzigte der onzij
dige Mogendheden, gedu
rende den tègenwoordigen 
oorlog (1758) vestigde op hem 
de algemeene aandacht, hij 
vervaardigde alstoen eenige 
losse dichtstukjes, ter eere 
van sir EDW. TURNER : deze 
stelde hem 'voor *aan lord 
BD¥E, die hem dadelijk tot 
zijnen bijzonderèn geheim-
schrijver aannam, en t e -
noemde hem in 1761, toen 
hij zelf tot het ministerie was 
gekomen, tot onder-secreta
ris van staat. In het volgen
de jaar, doof het vlek Coc* 
kermoutAi tot lid van het 
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parleraont benoemd, werd 
hij penningmeester der Ar
tillerie en later adjunct-se
cretaris der schatkamer. In 
,1764 verloor.hij , ten gevol
ge van de verheffing van den 
markgraaf van ROCKINGHAM 
tot dat ministerie,,al zijne 
posten. Het duurde niet lang 
of hij verkreeg eene eervolle 
Bediening: de koning zelve 
benoemde hem tot bijzitter 
der rekenkamer (1765). Na 
de aftreding van zijnen-be
schermer', "lord BOTJE,,., was 
hij het hoofd der partij de-
vrienden , des konings ge-
haamd. JENKINSON werd.in 
1766 secretaris der schatka
mer, in 1767 lord der Ad
miraliteit, in 1772, vice-
schatmeester van Ierland, 
en lid van den geheimraad; 
in 1775 secretaris van de. 
belastingsrollen in Ierland; 
in 1776 groot-meester ,der 
munt, en in 1778 secretaris 
yan staat van oorlog. Na ee
ne hevige en langdurige wor
steling met de oppositie te 
hebben volgehouden, bezweek 
hij in. 1782 met het geheele 
ministerie. PlTT riep hem 
in 1786 terug, en liet hem 
tot kanselier van het hertog
dom Lanhaster, daarna tot 
yrijheer van Hawkesbury, 
en later (1796) tot pair, Graaf 
van Liverpool, voorzitter van 
den raad van koophandel, en 
ontvanger der in-en uitgaande 
*egteo. benoemen, LIVBIIPOOL 

ging voort, zich met openba
re zaken bezig te houden, 
tot in 1.801, wanneer zijne 
verzwakking hem noodzaakte, 
om van dezelve aftezien. Hij 
is te Londen den 17 De
cember 1808 overleden, al 
zijne waardigheden aan zijnen 
zoon nalatende, JSngeland 
heeft hem zijn handel verdrag 
met Jmeriha, en de invoe
ring der walvischvaftgst m 
de "Zuidzee te danken. Be
halve de reeds genoemde los
se stukjes heeft men van hem, 
eene Fermmelmgvantrak^ 
taten van 1US tot 1783, 3 
d ln in8 .vp ,1785 , eneene 

Verhandeling over de mn-
ten, in eenen brief aan den 
koning, 1805 > m 4.». 

* LlVBRPOOL (ROBERT-: 

BANKS JEiftósoir graaf van), 
een -beroemde staatsdienaai 
van Engeland, de zoon van 
den. voorgaande, werd den 
7 Junij 1770 geboren: • fcj maakte roemvollestudxen en 

Terwierf zeer . oitoebwde 
kundigheden, in de oude 

talen, den handel, de ta • 
brijken en de geWmiddelen. 
Volgens het gebruik de aan
zienlijke Engelschen, «üe „* 
woonlijk hunne opvoedmg 
met eene reis op het va£ landvoltooijen,kwanvhl,m 

frankrijk, « b e r v
d

e r m e -
\Q Parijs tijdens de' ™ T 
ling der Bastille. K d * £ nieuwe personen op het staat 
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kundige toonëel waren ver- • 
schenen, maakte de jonge 
JENKINSON deüelve aan zijn 
bestuur bekend; hij leverde 
in zeker öpzigt' eene zede
lijke statistiek van Frankrijk, 
want hij schilderde al de 
mannen- af, die toenmaals 
eenigèn invloed uitoefende. 
Deze eerste proeve van eenen 
jongeling gaf' een hoog denk
beeld van zijnen waarnemen-
den en onderscheidenden 
geest, aan iedereen, die zij-; 
Men arbeid zag, en voorna
melijk aan den eersten mi
nister. In 1790, bij zijne 
terugkomst in Engeland, 
door het vlek Jtye tot lid 
van het parlement benoemd, 
kon hij in het lagerhuis nog 
geene zitting 'nemen, wijl hij 
den door de kieswet gevor
derden ouderdom nog niet 
bereikt had; eerst in 1791, 
nam hij zitting in hetzelve. 
Middelerwijl deed hij eene 
nieuwe reis op het vasteland. 
In 1792 verdedigde hij het 
ministerie, door den heer 
WIHTBREAD aangerand', die 
aan hetzelve verweet, den 
oorlog aan itusland te heb
ben verklaard.- Hij schetste 
een zeer treffend tafereel van 
den toestand van Europa, 
met betrekking tot Enge
land , en ontzag zich niet, 
om te zeggen: De kracht en 
de niagt van hel koningrijk 
Frankrijk &ijn in verval: 
déze natie, aoo lang on%«t 

mededingstèr is niet meer te 
vreezen: er is eene andefe 
mogendheid, wier onrusti--
ge, staatkunde en dreigende 
heersehzucht men moet be
waken; deze is Rusland^ 
De redevoering van den jon-

.gen- JENKINSON was;belang
rijk door de kracht zijner' 
redeneringen en de vloeibaar-' 
neid zijner uitspraak: zoo
wel zijne vijanden als zijne 
vrienden , kwamen overeen' 
in te zeggen, dat hij een
maal een der beroemdste re-" 
denaars van Gföot-<Brittan-
nië zoude zijn. Het gouver
nement beloonde' zijne talen
ten , en moedigde dezelve 
aan, door hem als een der 
commissarissen tot de Indi
sche zaken te benoemen. In" 
het volgende jaar , ontving 
hij het bevel over de ruite
rij der vijf havens. Later 
werd hij bewindhebber dei-
munt , lid van den geheim-' 
raad, voorzitter van den raad 
van koophandel en koloniën. 
In 1796, door hetzelfde vlek 
Mij e herkozen , was hij een 
der bekwaamste verdedigers 
van het ministerie van P m , 
hij verzette zich uit al zijne 
Jcracht tegen de parlementai
re hervorming, reeds om
trent dezen tijd door de libe
rale oppositie gevorderd, en 
die dezelve eindelijk ver-' 
kreeg, bijna zöo als zij de
zelve gevraagd had. Nadat 
het Engelsen ministerie in 
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1801 veranderd was, werd 
JENKINSON, lord HAWKËSBU-.. 
BX geworden, tot secretaris 
van staat voor de buiten-
landsche zaken benoemd. Zijn 
bestuur werd • gekenmerkt 
door zeer belangrijke, gebeur
tenissen : •..- hét werkd^dige 
deel, hetwelk hij aan deler-
sche onlusten nam, zou te 
naaowernood opgemerkt zijn, 
indien deze minister niet, 
zoo als hij deed, had bijge
dragen tot de jerèenigings-
akten der beide rijken. Hij 
was he t , die in 1801 den 
vrede van Jbniens ondertee-
kende. Zich steeds tegen 
Frankrijk, en vooral tegen 
de Fransche omwenteling aan-
kantende, had hij dikwijls 
voor de tribune zijnen haat 
in de bijtendste bewoor
dingen uitgedrukt; van dat 
tijdstip af, voerde hij eene 
gematigder taal; maar deze 
verandering duurde niejt lan
ger dan de vrede: het ver
drag van jtmiens bragt gee-
ne andere vruchten voort, 
dan eenen zeer korten stil-, 
Stand van wapens: weldra, 
begonnen de vijandelijkheden 
weder. Lord HAWKESBBRY 
verklaarde zich tegen BONA
PARTE : gezamenlijk met P m 
hield hij niet op, om tegen 
de toomelooze heerschzucht 
tan dien krijgsman in te 
"werken, die zoo langen tijd 
door de fortuin begunstigd 
werd. Na den dood van 

PlTT, in 1806 voorgevallen, 
weigerde lord HAWKESBBRT, 
om hem op te.volgen; dit 
wantrouwen strekte zijn ger 
drag tot eer: hij werd tot 
gouverneur der. vijf havens 
benoemd.; 'en, toen Föx aan 
het ministerie kwam, plaat
ste hij zich aan de zijde der. 
oppositie. Na den dood van 
Fox, in 1807 voorgevallen, 
kwam hij weder in het. mi
nisterie, en werd met de; 
portefeuille van binnenland
d e zaken belast. Geduren
de zijn bestuur stelde hij aan 
het parlement de bill voor, 
bestemd ,om de meuwe on
lusten in Ierland * beteu
gelen, en bestreed het ont-

i t p , hetwelk de opposi^e 
ter emancipatie van.de U 
tholijken voorste de, en net 
welk zij eindelijk den 30 
Maart 1829 heeft zien .aan
nemen' lord HAWKESBtmr 
voTde lord CABIMHKAW * 
Ï809op,ï^e t s e c r e t a rf 

doodvanPERCW^ m l 81 ;„ 
toteer^tenlordderschatk^i 

benoemd; ^ « T ^ 

di<r te toonen, en m^u 

zeggen, dat aan »«» £ 
kwa°amheid, zoowel da aan 

de >^d%£& 
zer begaan, de r a x n P ^ n r ( l e n 

toegeschreven. *e 'wy* 
m i n W ^ o e s t f h z y n V ^ 

harding toejuichen, J» 

http://van.de


_f7rLr,w 

L H . 591", 

stelsel, hetwelk de mogend
heden eindelijk: aannamen, 
én dat het gedrag tan B O 
NAPARTE ten opzigte van En-
geland, in zeker opzigt aan 
het Engelsen bestuur had voor
geschreven. Het was Lrran-
poot, in 1809, pair gevnnv 
den, dié in 1814 en in 1815 
de capitulatie van Parijs be
werkte. Hij behield het mi
nisterie, tot in de maand 
Januarij 1827, als wanneer 
een aanval van beroerte hem 
noodzaakte, om van de staats
zaken af te zien. Geduren
de dien tusschentijd wist hij 
op eene bekwame wijze ge
bruik te maken van den vre
de, om eenige wonden te 
genezen, welke de oorlog 
aan de geldmiddelen van den 
staat, en aan de nijverheid 
der drie koningrijken had 
toegebragt: hij hield zich 
bezig,met een aantal finan
ciële en commerciële verbe
teringen , en maakte nuttige 
hervormingen in de wetge
ving en in het bestuur; het 
gelukte hem door de ver
schillende bezuinigingen, wel
ke hij invoerde, om eenige 
der belastingen te verminde
ren en de drukkendste af te 
schaffen. Het is aan dezen 
minister, dat men de afschaf
fing van den Neger-handel 
te danken heeft , welke 
menschlievende maatregel, 
door al de mogendheden van 
Europa, met uitzondering 

van Portugal, nagevolgd is.. 
Lord LIYERÏOOL overleed den 
1 December 1827 te Com~ 
bewood. Hij was zeer erva
ren in de kennis van de staats
regeling des koningrijks, door-
kneed inde handel- en staat
kundige aangelegenheden, en 
sprak gemakkelijk en met 
juistheid. Hij was, naPiTX, 
zegt een Engelsen dagblad, 
door zijne talenten en de 
hulpmiddelen des verstands 
de bekwaamste man, om het 
hoofd ie bieden aan de on
telbare moeijelijkheden des 
tijdvaks, waarin hij de za
ken bestuurde. Het is waar, 
zegt een Fransche levensbe
schrijver,» dat hij in al zij-, 
ne handelingen, door de ove
rige leden van het ministe
rie werd ondersteund: maar 
men moet bekennen, dat een, 
groot gedeelte van den roem 
van dat bestuur, hem vol
gens r.egt_ toekomt; want hij 
is het, die de inblazing heeft-
gegeven , en die in zeker op
zigt het verband is geweest, 
tusschen de verschillende 
grondbeginselen der Engel-
sche oligarchie, waarvan de 
zamenwerking tot het wei-
gelukken der vereenigde plan
nen , ten vobrdeele der na-, 
t ie , onvermijdelijk noodza
kelijk was. 

LIVIA BRÜSIUA AXIGÜSIA, 
uit de beroemde familie van 

8 CIAÜDIA, dochter van Liyn/s 
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DRÜSILMJS GlAUDIANUS, in 
695 na Rome geboren, huw-
de met TIBERIÜS CLAUDIUS 
NERO, pretor , en later op
perpriester', die twee kinde
ren bij haar verwekte, kei
zer TIBERIÜS , . en DRUSUS , 
bijgenaamd Gërmanicus, Zij 
bezat de bevalligheden des 
gelaats, en.: al'de begaafdhe-
den des gëestes. AUGUSTUS 
•werd smoorlijk op haar ver
liefd. Hij schaakte haar van 
haren echtgenoot, en , of
schoon zij zwanger was van 
TIBÉRIUS , trad hij echter, 
onder toestemming der pries
ters van Home, die meer af
geschrikt door de magt van 
den Drieman, dan aan de 
wetten en de regtvaardigheid 
gehecht, met jiaar in den 
echt. ; De levendige en in
dringende geest van LIVIA , 
gaf haar veel invloed op AU
GUSTUS, die zijne zorgen en 
ssjjne, magt met haar deelde. 
Hare eerzucht was niet te 
vreden met de vrouw eens 
keizers te zijn, zij wilde er 
ook de moeder van wezen. 
Zij liet de kinderen, die zij 
bij haren eersten nian had 
gehad, door AUGUSTUS aan
nemen , en om* de klove aan 
te vullen , die tusschen hen 
en den troon was, deed zij, 
zegt men, al de bloedver
wanten van AUGUSTUS om
komen, die er aanspraak op 
zouden hebben kunnen ma
ken. Men beschuldigde haar 

zelfs van den dood, van hör 
ren echtgenoot' te hebben be
vorderd, uit vreeze, dat hij 
AGRIPPA POSTHUMUS , ten 
nadeele van TIBERIÜS , tot 
zijnen opvolger niogt benoe
men. Deze zoon, de be
weeggrond van al hare mis
daden, behandelde haar met 
de zwartste ondankbaarheid, 
en gedurende haar leven, en 
na haren dood, in het jaar 
29 na J . C , in het 85" jaar 
van haren ouderdom, voorge-

• vallen. Hij droeg niet de 
minste zorg voor hare lijK-
plegtigheden, verbrak haren 
uitersten wil, en verbood, 
haar eenige eer te bewijzen. 

De looze vrouw, is m den 
rang der grootste staatkundi
gen* dat is, in den zin der 
wereld, der grootste boos
wichten geplaatst. \U£* 
DIÜS,klein-zoonyan LIVIA, 

door DRUSUS, lieUaar, toen 
hij tot het. keizerlijk be «u 
wis gekomen, de g o d d e ^ 

eer bemjzen. ^ i v u , 
CALIGUIA, haren aehter-kleni 
zoon,eenenmYSSES,e«/^ 

bezat, volger* TACIT^ . * 

al het beleid ™n J
f
ÜG™m 

rus, haren echtgenoot .jvM 

Jilii bene compostta- •»•'» 
lib. V cap. I ] . 

LlVINEJUS (JOASNES). te 
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Dendermonde geboren, was 
oorspronkelijk van Gend. LE-
viNüS TORRENTIUS, bisschop 
yan Antwerpen, zijn moe
derlijke oom, boezemde hem 
smaak in voor de gewijde 
letterkunde. Zich naar Mo-
me begeven hebbende, vond 
hij aldaar de geleerde kardi
nalen WlIXEM SïRIiET enAN-
ÏONJÜS CARAITA , die hem. 
aan hunnen arbeid over den 
Bijbel der zeventigen ver
bonden, dié in 1587, met 
goedkeuring' van SIXTÜS V, 
in het licht verscheen. Hij 
maakte gebruik van zijn ver
blijf te Home, om afschrif
ten te nemen van verschil
lende Grieksche handschrif
ten uit de • bibliotheek jan 
het ffttikaan en van eenige, 
andere. • IIVWEJÜS heeft ver-
talingen geleverd van ver
scheiden stukj es van Griek
sche kerkvaders, die hij met 
aanteekeningen heeft voor
zien, welke bewijzen, dat 
hij een goede criticus was; 
maar zijn Latijn is hard. Hij 
was kanonik en later cantor 
te Antwerpen, en werkte 
aldaar met WIMEM CANXE- : 
Rus, aan het onderzoeken en 
vergelijken van eenige hand
schriften der vertaling van 
de zeventigen, en hunne aan
merkingen dienden, tot het 
Grieksche gedeelte van den 
polyglot-bijbel van PlANTIN: 
volgens zijn grafschrift over-

XIV. DEEÜ. N 

|' leed hi} in 1599, in den 
ouderdom van 52 jaren. Er 
bestaat van hem: 1,° Een<? 
eerste Latijnsche en Griek
sche uitgave der boeken over 
de maagdelijkheid, van den 
heiligen GREGORÏUS van Nys-
sa, en van den heiligen Jo-
AjrifEs CHRYSOSÏOMÜS , die 
beide zijn overgenomen in de 
verzameling der werken de
zer beide kerkvaders, dooi-
pater FRONTON DU DUC. ~~ 
2.'° Panegyrici veteres, Ant-
werpen, 1599, in 8.v*> —. 
3.° Eene eerste hertaling 
der Leerreden van den hei
ligen THEODORUS STUÖITES, 
en Momiliën van den heili
gen EUCHERUS, Antwerpen, 
1602, in 8.vo 

LlVONIÈRE (ClAUDHJS Po-
QUEX DE) ,: een regtsgeleerde, 
te Angers, in 1652 gebo
ren, deed zich tot advokaat 
bevorderen. Na gedurende 
eenigen tijd gediend te heb
ben, volgde hij de pleitzaal 
te Parijs y alwaar hij zich 
met roem onderscheidde. De 
zucht naar zijne geboorte
plaats, deed hem te Angers 
terug komen; hij bekleedde 
aldaar den post van raads
heer bij het landsgeregt, en 
dien van hoogleeraar in de 
regten, welken laatsten hij 
in 1720 aan zijnen zoon af
stond. Hij overleed in-1726 
te Parijs, alwaar hij was 
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teruggekomen, om een pro
ces te volgen. Men heeft 
van hem eöne goede 1.° Re* 
cueü etc. (Verzameling van 
Gommentariën op het Land-
^èregt van Anjou), Parijs, 
1725, 2 dl.n in fol. — 2.« 
Traite etCé (Regels van het 
Fransche Regt) ,1730', en 
1738, in 12.mo, welk laatste 
werk men met meer regt 
aan zijnen oudsten zoon toe
schrijft. Tader en zoon wa
ren zéér wel met de Romein-
schë wétten en de Fransche 
regtsgeleerdheid bekend. Dik
werf werden dezelve geraad
pleegd. 

LÏVOT (TÏMOTHEDS) , een 
Barnabiter-monnik, in 1715, 
te Pithiviers geboren, werd 
lid van dé Arkadische • aka-
dcmie en overleed in 1777. 
Hij had de humaniora in ver
schillende eollegien onderwe
zen, en in Italië gereisd. 
Op het einde'zijner dagen 
hield hij zich bijzonder met 
letterkunde bezig.-; Hij is de 
schrijver van het Woorden
beek der Fransche Synony* 
ma, Parijs, 1767 , inS.™, 
verscheiden malen herdrukt 
en vrij nuttig. LIVOY heeft 
uit het Italiaansch in het 
Fransch vertaald: 1.° Tafe
reel van de omwentelingen 
der .Letterkunde, door DE-
HÏNA; 1767, 2 dl.nml2.mo 
—- 2.a Verhandeling over 
het openbaar Geluk, door 

L I Z, 

MURATOBI, 1772, 2 dl.» in 
12.mo — 3.° De Letterkun
dige , door pater BARTOLI j 
1768, 2 dl* in 12.»»— 
4.° Verklaring der Kenmer* 
ken van de ware Gods
dienst, door pater GEUDH., 
in 12.»»° — 5.° Reine door 
Spanje ,in 1755 gedaan, 
met geschied- en aardrijkst 
kundige en critische aan-
teekeningen, 1772, 2 dl.», 
in 124»° 

LIZKT (PETRUS),in Opper-
Juvergne geboren, was in 
den beginne algemeen advo-
kaat, later eerste president, 
bij het parlement van Panjs; 
[Il o n > k gehad hebben
de, het huis van lotha
ringen, toenmaals alver
mogend aan het Fransche 
fe.genzich^je^, 

; n d e n H . V i c x O R , e n ^ 
aldaar tot P P ^ / S Hij overleed in 1554,mden 
ouderdom van 72 jaren. Hü 
heeft 'Weerleggende^ 
ken in het licht gegeven, m 
2 dl.» Men ziet dat hij veel 
gelezen had, en met eenen 
vurigen ijver ^ffZ^Z 
verdediging van het wtfaj 
l o o f ; m V d a a r h i j S ^ f ° . 
gelegde was, redeneert^ 
Siet altijd even juist .-hetw^ 
aan BEZA stof geeft, om hem, 

http://dl.nml2.mo


In een voor het overige zeer 
slecht hekelschrift belagche-
lijk te maken*.", 

'•'••*• LlZOT i(PjEÏ?RÜS JÓANNES 
KARÉI FLORUS), lid van de 
kamer der afgevaardigden, 
werd te JSrionne, ïh JVor* 
mandij'è, ' den 1 November 
1768 geboren, was de zoon 
van eenen advokaat, bij het 
parlement van iïöuanen, en 
in het; begin der Fransche 
omwenteling zelf eén advo^ 
'kaöt.' In 1790 weigerde hij om 
voor de nieuwelings georgani
seerde regtbanken te pleiten. 
Naar het vlek Montfort ge
weken, werd hij in 1793 in 
hechtenis gesteld, en in 1794 
voor de- criminele régtbank 
gevoerd , wijl hij de ainne- : 
beelden der vrijheidgehoond 
had; hij ontsnapte door 
de vltigt, maar niet zonder 
moeite aan deze vervolgin
gen. Onder hét bestuur van 
BONAPARTE werd Lizor, kei
zerlijk procureur, bij de régt
bank van Bernay, wélken 
post hij na de terugkomst der 
BOURBONS behield, «h zelfs 
gedurende dé honderd da
gen, ofschoon hij "pp den 22 
Maart 1815, in zijne hoe
danigheid van procureur des 
konings, dè registratie der 
koninklijke ordonnantie ge
vorderd had, waarbij BONA
PARTE, als een verrader en 
tnxiiteling werd verklaard. In 

N n 
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'de maand Augustus 1615, 
werd hij tot secretaris van 

iiet kiescollègie ;van Uure 
benoemd*,' en tot afgevaardigd 
de, bij dat"zelfde jDep.tver
kozen ; hij presideerde aldaar 
de verkiezingen van 1816, 
en, van dit tijdstip af, t£t 
aan zijnen dood was hij steeds 
lid van de kamer der afge
vaardigden, alwaar hij op de 

"ministeriele banken zitting 
had. Hij was vrede-regtër 

"van het 10.e arrondissement 
van Parijs y toen hïj den 31 
Jahuafij 1827 overleed. 

•'* LIORENTE (ddn JÜAN M-
TONIO) , ex-kahpnik van To-
ledo, en Sipaansche letter
kundige , secretaris van het 
heilige Officie, raad van J O 
ZEF \ BONAPARTE , vvérd den 
30 Maart 1756., te Mincón 
del Sóto, bij Calakorra, 'm 
Oud'Kuslüi'êy uit eene ar-

'me, maar eerlijke en adel
lijke familie geboren. Door 
de zorg van twee eerbied
waardige geestelijken, don 
G0NZAI.ES DE MENDIZABEt, 
zijnen moederlijken oom, en 
don EaisrANüEi, DE MEDRANO 
opgevoed; volbragt hij zijne 
studiën met zoo veel roem 
te Tarragona, werwaarts 
hij dezen laatsten gevolgd was, 
dat hij in den ouderdom van 
18 jaren, de kruinschering 
ontving, hetwelk hem be
kwaam maakte, om patri-

2 • ' • • ' ' , ' • 
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moniele beneficiën te bezit
ten. Men zond hem in 1773 
naar Saragossa, om er de 
rechtsgeleerdheid te beoefo-

,nen; en hij ging vervolgens 
naar Madrid,,om ér zijne 
stndien te voltooijen, en werd 
aldaar in 1776 , tot meester 
bevorderd. Omtrent denzeli-
den tijd verkreeg LLORENTE 
een patrimonieel beneficie, 
werd in 1779 priester ge
wijd, en in 1780 X&Falm-
cia tot doctor in het ker
kelijke regt bevorderd. Hij 
dong in hetzelfde jaar met 
het ° beste gevolg naar een 
kanoriikaat der hoofdkerk van 
Tarragona, liet zich in den 
hoogen raad van Kastilvè 

"tot advokaat bevorderen, en 
.werd lid van de canonieke 
akademie van den 'heiligen 
IsiöORTis té Madrid, in 1782 
procureur-fiskaal en algemeen 
vikaris/van het bisdom Ca-
lahorra. , Hij vestigde zijn 

. verblijf in, die stad, en pre
dikte èr de helft eener Taste. 
In 1785 werd LIORENTE tot 
commissaris van het heilige 
Officie van de stad Logrono 
benoemd, fin drie jaren latei-
verkoos hem de nieuwe bis
schop van Calakorraïotsjn-
dikaat-examinator der pries
ters van zijn diocees in god
geleerde onderwerpen. Om
trent denzelfden tijd het ont
werp gevormd hebbende, om 
de beoefening der Romein-
sche wetten , door die eener 

nationale regtsgeleerdheid tij : 
doen vervangen, deelde hij 
zulks mede aan den graaf 
van FiORiDA BIANCA; maar 
deze verlichte minister, deed 
hem van dit ontijdige ont
werp afzien, welks uitvoe
ring, volgens de denkbeelden 
van LIOKENXE bewerkt, ger • 
heel Spanje in verwarring 
zou hebben gebragt. Naar 
Madrid beroepen, m hoe
danigheid van raadplegend 
advokaat, bij de^ hertogin 

van Sóxo-auroK, bleef im tot 
in 1801 in de hoofdstad, en 
werd bij den dood dier dame, 
door den koning met de voog-
dii«ihap van den jongen her
t o g neef en erfgenaam, v f 
de overledene belast..Bij de
ze gelegenheid legde hij zich 

toe, olte^X^ geslachtregister van^e 
SOTO-MAYOR, en scnwf 
opheldering . v a n r e ^ e e i d ^ 

geschilpunten, het•*«£ g 
titeld:geschiedenis van et 
proces van • het hmsvf 

i r M e i d e n ^ ^ ^ 

Ïïïthre^ok^^eiden 
X E n t o . over onderw|Pen 
die tot de k e r k j e gebm ken van bijzondere plaatsen 

behoorden, over ^ ^ 
rang der Spaanscheg^n 
ten* boven die van Mt#* 

van het hof » * " £ * 
bij andere diplomatische 
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gaderingen enz. In 1789 
werd hij benoemd tot secre
taris yan den hof-geloofson-
derzoeker, daarna tot kano-
nik van de hoofdkerk van 
Calakorra; het is omtrent 
dezen tijd, dat hij met een 
zeer gewigtig werk over het 
heilige Officie werd belast, 
een werk, waartoe de groot
inquisiteur, hem zeer belang
rijke papieren had toever
trouwd ; hij werd beschul
digd , een misbruik van* dit 
vertrouwen te hebben ge
maakt, om in eene wijsgee-
rige briefwisseling de gehei
men der inquisitie te open
baren. LLORENIE verloor zijne 
inquisitoriale titels, en werd 
naar een Franciskaner-kloos-
ter, in de woestijn van Ca
lakorra verbannen. Deze 
soort van ballingschap duurde 
niet lang : brieven, vol on
derwerping en berouw, en 
vrienden, die hij bij den 
prins des Yredes had weten 
te bekomen, slaagden er niet 
alleen in, om hem de vrij
heid te doen wedergeven, 
maar zelfs, om hem latex-
den titel van school-kanonik 
van Toledo, en het kruis 
der orde van KAREI. I I I , te 
doen geven. Op het tijdstip, 
waarop de Franschen Spanje 
overmeesterden, had hij zich 
aan de zaak van BONAPARTE 
verbonden; door den groot
hertog van Berg • (MURAX) 

N 

benoemd, tot lid van de ver
gadering der notabelen, die 
eene • nieuwe constitutie aan 
Spanje moesten geven, begaf 
hij zich naar Bayonne, en 
was een der eerste en ijverig
ste hovelingen van koning 
JOZEF , die hem tot zijnen 
geheimraad verkoos, en hem 
later tot opziener der hand
vesten van de oude inquisitie 
benoemde. Alstöen zag men 
twee Spaansche geestelijken 
geheel tegenovergestelde we
gen inslaan (zie ESCOIQUIZ). 
Het heilige Officie w;as bij 
een besluit van den nieuwen 
koning, in 1809 vernietigd; 
een bevel van denzelfden vorst 

• stelde ter beschikking van 
LIORENTE de papieren van 
de velschillende regtbanken 
der inquisitie, in Spanje ver
spreid, en belastte hem met 
het schrijven der geschiedenis 
van dezelve. LLORENXE gaf 
verscheiden losse stukjes in
liet licht i bestemd, om de 
geesten tot de geschiedenis 
voortebereiden, aan welke 
hij werkte j hij had reeds in 
verscheiden schriften den hei
ligen Stoel aangerand, voor
namelijk in" zijne Diplomati
sche veraameling over de hu-
welijks-dispensalïên. Ter
wijl hij zich aldus met zijn 
werk over de inquisitie bezig 
hield, deed hij slaatkamlige 
brochures té gunste van JOZEF 

\ in het licht yerschijnea ; hij 
n 3 
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belastte zich" met de uitvoe
ring, van het bevel, waarbij 
de kloosters vernietigd wer
den j nam den post aart van 
algemeen directeur der nati
onale goederen, en daar hij 
het zich ten taak had gesteld, 
om zich aan zijnen meester 
aangenaam te maken, ver
menigvuldigde hij zich, en 
bevond zich alom, alwaar er 
eene dienst aan de zaak der 
overweldiging was te bewij
zen. Toen FERMNAN» T i l , 
•de. kroon had terug bekomen, 
ontving LLORENIE, die, tij
dens de ontruiming van het 
schiereiland door het Fran-
sche leger, eene schuilplaats 
in Frankrijk was komen 
zoeken, van het Spaansche 
bestuur het verbod, om in 
zijn vaderland terug te kee-
ren. • Tijdens de Fransche 
restauratie in 1814, begaf 
hij zich naar Engeland: doch 
hij kwam weldra in Frank
rijk terug, alwaar hij in het 
licht gaf; Verhandeling om 
te dienen, tot de Geschiet 
denis der Spaansche omwen
teling, in 8.v°, die veel op
gang maakte. Daar LLORENTE 
niets meer van de familie 
BONAPARTE te verwachten 
had, wilde hij eene hulde 
aan de oudheid van die der 
BOURBONS bewijzen, en gaf 
te dien einde in het Jicht: 
Roem van den geslachtboom 
des Konings van Spjmje, 
FERDINAXB F*II, 1815, in 

fol.v Hij bewijst >•••• dat deze 
vjorst in regte lijn, dè 84/ 
afstammeling is van SIGERDÜS,'' 
koning der Saksers, in 633 
overleden. Daar deze, behen+ 
dige onderwerping aan de 
bestaande magt in Spanje,. 
geenerlei uitwerksel had te 
weeg gebragt, schreef Lto-
RENTE brieven aan FERDINAND 
VII , en aan het kapittel van 
Toledo, in welke hij trachtte,-
om zijn vorig gedrag, met 
alleen te doen verschoqnen, 
maar zelfs goed te keuren; 
doch deze brieven bleven on
beantwoord. Omtrent den-, 
zelfden tijd , zegt men , ver
taalde hij in hetgpnwjf* 
den roman,getiteld : £ * 
^ f r^^ ,ée t twerkvolgrove 
schandehjkheden. Nadat de 
afgevaardigde Ouvsa^ 
COVSSBBOTBS-, op den 28 j a 
bruarij 1817, van de tribune 

gezegd had, dat de mqms J. 
in Spanje: seietthn^t 
een Itekel van gematigdheid 
had aangenomen, zoo wierpen 
de vrienden vanLtoRENTEheni 
in het strijdperk, en hij ant
woordde, door eenen w m 
Fransch vertaalden en den 
30 Maart gedrukten b » « 
aan den afgevaardigde, dat 
behalve de" reeds, gedag 
offers, de inquisitie er ^ 
1700 tot 1808, duizend TJI 
honderd acht en zestig,door 
de vlammen had doe* om 
komen Men heeftal 
de voorstanders van U«W* 
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T» uitgedaagd * om een wet
tig bewijs dezer daadzaak aan 
|e voeren, welk bewijs zéér 
moeijelijk zal te yinden zijn, 
daar men zich niet herinnert, 
dat, sedert de regering van 
het huis der BOURBONS in 
Spanje, dat is sedert 1799, 
deze regtbank een enkel 
slagtoffer heeft doen verbran
den. Het is bewezen, dat 
groote. misdadigers, in ge
vangenissen opgesloten, zich 
in de laatste plaats van in
gebeelde vergrijpen togen de 
Godsdienst beschuldigden., 
ten einde men hen in de ver
schrikkelijke gevangenhok-
ken van de inquisitie overr 
bragt, ahvaar zij- eene veel 
•zachtere, behandeling * onderg
ronden. Hét is ook zeker, 
dat in 17,99, eene;zooge
naamde toovéresse, die drie. 
jongelingen met minnedran-
len vergeven had, door de-
ie regtbank slechts tot eene 

.eeuwigdurende gevangenis in 
'«en tuchthuis veroordeeld 
werd. Hoe gestreng ook het 
heilige officie in vorige eeu
wen moge geweest zijn, is 
het echter ontegensprekelijk, 
dat het Spanje van de Gods
dienstoorlogen bevrijdde > 
welke Frankrijk en Jtuitsch-
land verwoestten en waarin 
duizenden slagtoiFers meer 
sneefden, dan er door de 
strengste wetten der inquisi-
tl« het leven verloren» Kort 

. •: JN" 

|| na zijnen Brief aan den Heer 
DE CoüSSERGUES , gaf LtOREN-; 
TE de Geschiedenis dier regt
bank in het licht, welke door 
de dagbladen werd . bekend 
gemaakt, en omtrent welke 
zij den.: lof niet spaarden. 
Toen de Spaansche' Coxtes 
oogenblikkelijk warqn her
steld , gaf LLORENÏE ..een wedt 
in het licht over.de Paussen» 
en begon eenige onvoorzig-
tigheden , dje hem. door het 
bestuur uit Frankrijk deden 
-verwijderen. , Hij begaf zich 
naar Madrid > alwaar hij ee* 
m'gen... tijd na zijne aankomst 
den 25 Fcbruarij 182S over
leed. LLORENTE was zeer er* 
varen in het burgerlijke en 
kerkelijke regt. Weinig was 
hij. met de letterkunde van 
zijn land bekend ; maar hij 
kende de taal van hetzelve* 
in welke hij.met zuiverheid 
en sierlijkheid schreef. Deze 
was de eenige, met welke 
hij , behalve het Latijn, be
kend was; hij sprak het 
Fransch zeer slecht, en al 
zijne te Parijs uitgegevene 
werken, werden in het 
Spaansch geschreven » en door 
PEIILIER en anderen in het; 
Fransch vertaald. JLIORÏNM 
zou der wetenschappen eöder 
Godsdienst, nuttig hebben 
kunnen zijn; maar slechte 
raadgevingen, trouvfelooze 
.aanmoedigingen, eene onbe
grensde eerzucht, deden hem 
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vergeten, wat hij aan zijn 
karakter verschuldigd was, 
en. hij liet zich'door valsche 
gevoelens op het dwaalspoor 
brengen. Behalve eenige 
weinig belangrijke werken, 
heeft men vatf hem j 1.S>Ver
handeling over een Ho-
meinsch renperk te Cala-
horra, Madrid, 1798, in 
4.to *— 2.° Verhandeling 
over de aardrijkskundige 
ligging van het oude Sego-
bia, aan de akademie van 
Sevitta opgedragen, waar
van hij honorair lid was, 
ibid, 1790, in 8.™ — 3.° 
•Geschiedkundige aanteeke-
ningen over de provinciën 
jilava, Guipuscoa en Bis-
kaatje, met .den oorsprong 
harer grondwetten ', Madrid, 
1790 , 5 dl.«, in 8.™; 
dit werk is niet ten einde 

' gebragt. — 4.o PVapen-
•schildkimdige verhandeling, 
•over de wapenen van Span
je, met een nieuw ontwerp 
van geslacht-w openen, Ma
drid , 1809, aan koning J O 
ZEF NAPOLEON opgedragen.— 
5.o Diplomatische verzame
ling van verschillende oude 
en nieuwere schriften over 
de huwelijks-dispensatien, 
ibid, 1810, in 8.vo: dit is 
een hevige aanval tegen de 
regtèn van den heiligen Stoel. 
— 6.° fVelk is het alge
meen gevoelen geweest be
trekkelijk de inquisitie, ibid, 
1811, in 8 , v ° ~ 7,o Over 

het nationale gevoelen in 
Spanje, betrekkelijk den 
oorlog tegen frankrijk i 
Saragossai 1813, in 4.*» 
— .Ö.o Aanmerkingen over 
de regerende huiaen in 
Spanje, Valencia, 1812, 
en Saragossa, 1813,inL* 
De schrijver beweert in dit 
geschrift, dat al de familiën, 
die in Spanje geregeerd heb
ben van.Franschen oorsprong 
zijn geweest. — 9.° Ge~ 
denkschriften, om te dienen 
tot de geschiedenis der om
wenteling van Spanje, door 
ï taEI l ïO (letterverzetting 
-van IAORENTE), Panjsy 
1815-en 1816, 3̂  dh-, m 
8 vo — 10.o Verhandeling 
'over eene godsdienstige Con
stitutie, Parijs, 1819» J» 
.ia.m»; dit werk.werd door 
de geestelijke overheid van 
•Barcelona gecensureerd. — 
U.o Volledige werken van 

BJRTSOLOMEÜS^ ^'YXO 
SAS, li$A&, & U1- > „ 
_ 12,o Brief aan den Beet 
DE CoussmGüES,overde 
Spaansche inquisitie, ra 
rus 1817, in 8S° — } ó \ 
Teoorïllende geschieden, 
der Spaansche z f u ^ 
mede I n het N e d e r » 
vertaald. Dit is eene koele 
compilatie zonder orde, zon 
der 'regel, in eene.| onbe 
schaafden, verwaanden en 
dikwerf duisteren s tg ig 
schreven. Wij ^ ; 
doen opmerken , dat het op 
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bevel van JOZEF . NAPOIEON 
was i dat LtORENXE dit werk 
ondernam 5 hetwelk voldoen
de is, om de geloofwaardig
heid des schrijvers zeer ver
dacht te maken. Hij haalt 
teksten en daadzakeri aan; 
maar die teksten en daadza
ken , zijn door dien geschied
schrijver meestal verminkt, 
die schijnt te willen, dat 
jnen hem op zijn woord zal 
gelooven. Sedert bijna eene 
eeuw ten minste had de in
quisitie noch pijnbanken, 
nóch brandstapels meer-,, en 
de meeste harer gevangenen, 
waren zulks om staatkundige 
misdrijven, en op last van 
•het bestuur, dat op deze wij
ze de ergernis van een regts-
geding wilde vermijden. In-
4ien de inquisitie nog de 
-kracht en de magt had ge
had , welke LIOKENÏE voor
onderstelt , zou dezelve niet, 
zoo als zij gedaan heeft, ha
re voorregten willen verlie
zen, en eenen aan den wil 
•van . eenen minister onder
worpene eenvoudige regtbank 
van policie of van staat wor
den. (Zie LIMBORGH.) Men 
heeft verscheiden uittreksels 
uit dat werk, in het Fransch, 
in het Engelsen, in het 
Hoog- en Nederduitsch ver
vaardigd. — 14.° Verhan
deling over de verdeeling 
der Bisdommen in Spanje, 
aan koning FPAMBA, in 

de zevende eeuw toegeschre
ven, —>• 15.° Geschiedenis 
van Jlftoifms .JPEKEZ , 
eersten secretaris van staaf \ 
van koning PHILIPPUS lï. 
—• 16.° Plaatsbeschrijvend 
Woordenboek van Spanje, 
met de oude én nieuwere 
benamingen, 2 dl.Q. in8.vo.; 
deze drie laatste werken zijn 
in handschrift. — 17.° Ca
nonieke en staatkundige 
verdediging van DonJuAN 
JNTONIO ZLÓRENTË , te
gen de onregtvaardige be
schuldigingen van voorge
wende misdrijven, en die 
aan verscheiden naar Frank
rijk gewekene Spanjaards 
moeten geweten worden, 
Parijs, 1818, in 8.vp Dit 
•stukje is minder eene verde
diging voor den schrijver, dan 
een libel, tegen verscheiden 
achtenswaardige Spanj aards, 
die het gedrag van LLOKENTE 
•bij den inval der JTranschen 
niet konden bewonderen. —. 
•18.°'Staatkundigeafbeeldsels 
derPaussen, 1822, 2 dl.», 
in 8.vo In dit laatste werk 
spreidt de schrijver meer ge
leerde aanmerkingen dan oor
deel , critiek en welmeenend-
heid ten toon ; om eene juiste 
mate te geven van het ver
trouwen, hetwelk hij verdient, 
zal het voldoende zijn, te 
zeggen , dat onder andere on
geloofwaardige en ongerijmde 
bijzonderheden, men ook de 

n 5 
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geschiedenis der zoogenaam
de pattsin JOANWA vindt voor
gedragen. Hij leverde ook 
eene nieuwe ui tga ve, de,r 19.° 
ffetten , door de koningen 
der Golhen, in Spanje uit
gevaardigd* — 20.° Be
knopte Levensschets van 
Don JVJN ANIONIO LLO^ 
RENTE, of Gedenkschriften 
om te dienen tot de Geschie
denis van zijn leven, door 
hem zelven geschreven, Pa
rijs , .1818 > met het portret 
des schrijvers. — 21.9 Be-r 
oordeelende aanmerkingen 
op den JRoman GfL-BLAS 
BE SANTILLANA, Parijs, 
1822, in 8.Y0 LIORENÏJE 
had het handschrift van dit 
werk, ter secretarie, van de 
Fransche akademie gedepo
neerd. Het is • volgens dit 
handschrift, waaraan; de 
schrijver vóór den druk ver
anderingen lieeft gemaakt, 
dat FRANCOIS ]>E NEUECHAr 

XEAÜ, in'het 47.e N> van 
het Album, eene wederleg
ging in. het licht gaf van het 
Systematische gevoelen van 
JUOKENIE. (Zie NEWCHAIEAU 
en ISLA.) LLÖRENTE was, se
dert 1791, lid van de ko
ninklijke akademie van Ma
drid. Hij was een der stich
ters en der ijverigste leden 
van de maatschappijen, ge
naamd der Methodes, en der 
Christelijke %edeleer van 
Parijs. De Heer MAHUL 
heeft in de Revue encyelo-

pédique, I.«; Dl., bladz. 25 > 
en in zijn Anmtaire nèsrro-
logique^ 5.e Jaar-, een Le-
vensberigt van hem geleverd. 
Het schijnt, dat de zeden Yan 
LÏ.ORENTE op verre na;niet 
vrij van verwijtingen waren; 
daar men hem gedurende zijn 
verblijf te Parijs beschuldigd 
had, van- ongeoorloofde be
trekkingen met eene gravin 
te onderhouden, wilden zijne 
vrienden hem regtvaardigen > 
door te verzekeren, dat hij 
met deze dame gehuwd was, 
en . . . , UORENTE was pnes-, 
ter! . . . . Zoo als men ge
zien'heeft, hield hij zich met 

de vertalingen bezig van met 
zeef kuische werken, en ver
vaardigde, behalve de reeds 
aenoemde, die .vande^e-
kende dieren (Animah par-
lantij Zie CASH, -~ *#' 
.ke onuitgegeven is gebleven. 
Belanghebbende », vrienden 
hebben hem den bijnaam van 
Eerwaardige gegeven, maar 
het is zeer te betwijfelen ot 
de nakomelingschap hem oen-
zelven bevestigen zal. 

'LLOTp(WiuJAtó,een0«-
leerde prelaat, te Tfchurst 
in Berkshire, va 1627 ge ^ 
boren; liij was achtereen
volgend , pastoor.te Londen, 
kapellaan des-konmgs w» 
Engeland, in 1666, doctor 
der godgeleerdheid, in l öb^ 
en bisschop van St. Asaph, 
in 1680. IWO was een der 
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aes. prelaten , die met den 
Aartsbisschop SANCROFT, zich 
tegen het èdiktvan verdraag
zaamheid, door JACOBUS II 
uitgevaardigd, verhieven. Dit 
gedrag mishaagde den koning, 
en de zeven gemijterde cen
sors werden inden Power op
gesloten. 'Onmiddellijk na de 
omwenteling verklaarde zich 
LLOÏD voor koning WlttlAM 
en de prinses MARIA. Hij werd 
tot aalmoezenier des konings, 
en Bisschop van Coventry ,. 
van Ligtfield, in 1692 en 
van Worcester in 1699, be
noemd, alwaar hij zijn. ver-
blij f hield tot aan zijnen dood, 
in 1717 voorgevallen. Hij was 
een onbestendige prelaat. die 
van de verdraagzaamheid, tot 
de verregaandste onverdraag
zaamheid : was overgeslagen; 
want hij was in den beginne 
van gevoelen geweest, dat 
men de Catholijken behoorde 
te dulden j en stemde er la
ter voor , om dezelve zonder 
het minste ontzag te verdruk
ken. In het algemeen is de 
•verdraagzaamheid der sekta-
rissen, enkel te gunste der 
dwaling, en het ware geloof 
alleen schijnthun onverdraag
zaam toe. Men heeft van hem, 
.1 .o Beschrijving van het^ ker
kelijke bestuur, zoodanig als 
hetzelve in Groot-Brittanië 
en in Ierland was, toen er 
het Christendom werd inge
voerd, 1684, in8.vo.-~ 2.° 
Series chronologica olympi-

adum , in den Pindarus der 
Jïngelsche uitgave, 1637 ,eh 
1700,infol . -r- 3.o Tijdre-
kenkundige geschiedenis i)an 
het leven van PiwAGORAS, 
1699, en van andere schrij
vers , tijdgènooten van dezen 
wijsgeer. Men begrijpt dat 
zulks was in de meest duis
tere stoffen der oudheid Wroe
ten , daar niets onzekerder 
is, dan hetgene, wat tóen van 
dezen wijsgeer, vanpersonen 
en zaken van hetzelfde tijd
vak verhaalt. , 

LIOTD (Nlcoï.A3.S),in 1634, 
Je Holton geboren j 'werd pre
dikant te Newington-St. Ma
ria, bij Lambeth, alwaar hij 
in 1680 overleed, als een be
vallige en beschaafde letter-
kundigebeschouwd. Men heeft 
van hem een Geschied-Jard-
ryks-en Dichtkundig woor
denboek , waarvan HOEFMANN 
en MORERI zich veel bediend 
hebben. Dit werk werd voor 
de eerste maal te Oxford» 
1670 in, fol. gedrukt. De 
beste uitgave is die van 1659, 
in i.t0 De hoofdinhoud van 
dit woordenboek behoort aan 
KAREL ETIENOT ; Lr,óï» heeft 
verbeteringen en vermeerde
ringen aan hetzelve toege-
bragt, maar hij heeft hetzelve 
niet van alle fouten gezuiverd 
en er zelfs nieuwe bijgevoegd. 
—. Men moet hem niet verwar
ren met HüMPHREr I I O Y B , 
of LHÖT» » een geleerde oud-
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heidkundige en Engelsche arts 
der »16e eeuw, te Debinga, 
in .de(provincie Wallis, ge
boren, vah„wien men heeft 
jDe mona, druidum insula, 
aiitiquitati suce restituta, 
in 4 . t 0 , en verscheiden an
dere werken ; noch. met E-
ÖDARD Ü O Y D öf LHUTD , op
ziener van het jtshmoller ka
binet, te Oxford, in 1809, 
overleden, van wien er be
staat eene goede beknopte ge
schiedenis der steenen, ge
titeld: l.o Lithophylaoii bri-
lanniciichonograpMa,l699, 
in 8.v<>.—• 2.o Archceologia 
briïanniea, Oxford, 1707, 
in fol. — 3.o Verhandelin
gen over de kruidkunde, in 
de' Transact. phiL ' 

. LLOTD (SILVESTER) , een Ca-
4holijke Bisschop XeKillaioe 
en in 1739 van Waterford, 
in Ierland, is bekend door 
eene vertaling in het En-̂  
gelsch van den Catechismus 
van Montpeilier, tegen wel
ken pater MAirar, een Je-
suit, schreef. De bisschop 
LLOYD overleed te Parijs, 
op het laatst van 1747. 

LOARTE : (GASPARD) , een 
Spaansche Jesuit te Medina-1' 
Cceli, in 1498 geboren. Hij 
was wereldlijk geestelijke, en 
had de doctorale waardig
heid ontvangen. Na zich 
onder de leiding van den god-
vruchtigen JOANNBS D' A V I U , 

. L 0 A. 

bijgenaamd den Apostel van 
Jndalusië, gesteld te heb
ben , ried die heilige man 
hem aan, om zich onder de 
nieuweling opgerigte maat
schappij 'van JESÜS te bege
ven. Zich gehoorzaam voe
gende naar den raad van zij
nen crewetensbestuurder, aan
vaardde hij in 1552 het ge
waad der Jesuiten. Twee ja
ren later begaf hij zich naar 

Home bij den H. IGNAXIDS , 
dfe nog leefde, en onder 
wien hifzich verder bekwaam 
maakte iü de wetenschap, des 
heils. Hij werd daarna ach
tereenvolgend belast met het 
bestuur der collegien van Ge, 
nua en Messvna. In Swyc 
teru^ekeerd, vestigde hi) zijn 

hij zich met veel ijver opde be
kering der Mooren toelegde, 
eindelijk onder den last dei 
Jaren en werkzaamhedenjg-
U t , o v e r l e e d h a m d ^ 
in 1578, even «oa * * » 
verdiensten als in jaren. Onder 

AviUhadhijgroote verdun 
genindegeeStel#ebepiege 
l1ngengemaakt.Hijheeftdaar 
van het bewijs gegeven, »de 
doorhem geschreven werken 
die bijna alle tot het geeste 
Hjke leven betrekking hebben. 

Men heeft van h e m : } P f 
afliotorum oonsolahone^ 
6 W ^ ; e e n e v e r h a n d e n | 
dieverscheidenmalengediuKt 

i s , doch waarvan er in W 
i<t Padm eene Mer naanw 
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Y., overwoog, over het te 
houden gedrag, ten opzigte 
van FRANCISCUS I , in den slag 
van Pavia gevangen genor 
men, was de edelmoedige 
LOATSA van gevoelen, dat 
men hem monde)' losprijs en 
onvoorwaardelijk de vrij
heid behoorde wedertegeven. 
De uitkomst bewees, dat 
men grootelijks ongelijk had 
gehad, van dezen, raad, 
zoo wel door de staatkunde 
als door de grootmoedigheid" 
ingegeven, niet optevoïgen; 
want FIUNCISCUS zijn woord 
niet houdende, stond Bour? 
gondie' niet af, dat men tot 
prijs zijner vrijheid had ge
steld, en Spanje trokr gee-
nerlei vrucht zijner gevan
genschap, zonder dat de ge
vangene aan hetzelve zijne be
vrijding dank weet. Het is 
ten onregte, dat eenige 
Woordenboekschrijvers aan 
LOATSA , Bisschop van Os-
,ma, het werk, Concilia 
hispanica, Madrid, 1595, 
in 'fol. toekennen; hetzelve is 
van GrnoN GARCIAS DE LOAY-
SA, Aartsbisschop van Tole-
do. — Zie GIRON. 

keörige uitgave 'is in het licht 
-verschenen. Er bestaat ook 
eene Fransche vertaling van, 
Parijs, 1784. — 2, De con
tinuo. pas,sionis memoria. — 
3,° Meditatimes de passi-
ötie CHRISTI, — 4.° Medi-
tationes de rosario. — ET.0 

Remedia contra septem pec-
cato mortalia. —- 6.° An
tidotum spirituals contra 
pèstem. — 7,o Tractatus de 
peregrinationibus, stationi-
bus et indulgentiis. — 8.° 
Instructio sacerdotumet con-
fessariorum iib'ri duo. Deze 
werken zijn in het Latijn, 
hetSpaansch, hetltaliaansch, 
het Fransen, en eenige zelfs 
in het Hoogduitsch gedrukt. 

LOATSA (GARCIAS DE) , een 
Spaansch kardinaal, in 1478, 
te Talavera, in Kastilië 
geboren, werd Dominikaner 
te Salamanka, en geraakte 
door zijne verdiensten, tot 
den post van Overste zijner 
orde, en tot het bisdom van 
Osma. KAREL V verkoos hem 
tot Hoogstdeszelfs biechtva
der , benoemdehemtotvoor
zitter van den raad van Tn~ 
dien, verplaatste hem op 
den Aartsbisschoppelijken 
stoel van Sevilla, en ver
kreeg voor hem in 1530 den 
kardinaalshoed. Deze pre
laat overleed te Madrid, in 
1546, eene achtenswaardige 
gedachtenis nalatende. Toen 
men in den raad van KAREÜ U 

LOBEL (MATHIAS) , in 1538, 
te Rijssel geboren , genees
heer kruidkundige van J A -
COBUS I [had de geneeskun
de te MontpelUer bestudeerd 
en oefende dezelve te Ant
werpen en Delft„nit, was 
lijfarts van den jprins, van 
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Oranje, "na wiens dood hij 
in dienst der algemeene sta
ten overging]. Hij overleed te 
ffighaie, bij Londen, iri 
1616, na verscheiden in zij
nen tijd zeer gezochte schrif
ten in het licht te hebben 
gegeven. De voornaamste zijn j 
l.o Plantarum seu stiipium 
historia, Antwerpen, 1576 , 
in fol.—•2.°J)ilucidcesim-
plicium médicamentorum ex-
phcaiiones et stirpium ad-
versaria nova, etc. Londen, 
1605, in fol. — 3." Ico-
•nes stiipium, 1581 , in 4J*> 
— 4.0< JSalsami expldnatio , 
Londen , 1593, in 4.to — 
4,° Stirpium illustraUo-
wes, Londen, 1655, in4.to 
[PLJJMIER heeft den naam 
•van Lobelict aan eene plant-
ïoort tot het geslacht der 
klokbloemen behoorende, ge
geven.] ' ' T 

LOBÈRE (ANNA) , meer be
kend onder den naam van AN
NA VAN JESÜS, in 1545, te 
Medina del Campo, uit eene 
beroemde familie geboren, 
omhelsde de instelling van de 
H. THERESIA , en was de ge
trouwe medehelpster in hare 
•werkzaamheden, ter hervor
ming van de karmelieten-or
de. Na verscheiden kloosters 
in Spanje te hebben gesticht, 
werd zij ten zelfden einde 
naar Frankrijk en van daar 
naar de Nederlanden beroe
pen „ alwaar de aartshertog 

AiBERX en zijne gemalin ISA-
BEELA , haar met hun volko
men vertrouwen vereerden; 
Zij overleed te Brussel in 
den geur van heiligheid, den 
4 Maart 1621. Toen onder 
het bestuur van JOZEF I I , de 
karmelieten der Nederlanden 
eene schuilplaats in Frank
rijk zochten , hamen zij met 
zich, de stoffelijke overblijf
selen van ANNA-,• met die van 
den H. AiBERïüs, en van 
'ANNA TAN DEN H. BARTHO-
LOMEUS > eene andere gezel
lin van de H. THERESIA, en 
plaatsten dezelve in de kar
melieten-kerk van St. Dems, 
alwaar dezelve tot m l 790 
bleven rusten,'in weft J » " 
de omwenteling der Zuidelij
ke Nederlanden, die deugd
zame maagden met de eer
biedwaardige schatten, wel
ke zij hadden medegenomen, 
in haar vaderland terug «ep; 
De abt DE MONXIS heeft het 
leven van ANNA VAN_JESUS 
beschreven. Parijs, n^j 
i n 12,mo — Zie Journal 
kist. ét titt. 15 Maart 1791 
blz. 42lv ; ;' 

LOBINEAÜ (GÜIDO AtESis)I, 
een geleerde, te Rmf s ,m 
1666T geboren, werd bene-
diktijner in 1683, en over
leed iii 1727.,indeabd«van 
Si. Jagut, bij Saint Majo. 
Zijne werken loopen overne 
geschiedenis, aan welke. M 
al zijne studiën toewijdde. 
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BiEüT' begonnen,, ten emae 
gebragt, en in het licht ge-
gegeven door dom Lom-
KEAU, die er de drie laat-r 
ste deelen van geschreven 
heeft (zie Mtmm-dom Ml» 
CHAëi,). Men vindt aan het 
hoofd van het Ie dl. eene 
geleerde Verhandeling oveï 
den oorsprong van het mu
nicipale ligchaam, door XE 
ROY, tegenboekhouder dei' 
renten van het itadhuis. *4 
4.° Mistoire etc. (Geschie
denis der Heiligen van Brè~ 
iagnë), Hennes,, 1724, itt 
fol. Bit Werk is naauwkeu-
rig,t doch schiet in ialving 
te kort» — 5.9 Zes Muses 
etc, (iïekrijgslistenvan Po-
LYJEWüS), uit het Grieksch 
in het JYansch vertaald, P a -
rijs , 1738,2 dl.» ,in 12.»°, 
eene vertaling die op prys 
wordt gesteld. De schrijver 
.bezat veel smaak voor de 
Grieksche letterkunde, en had 
verscheiden blijspelen van 
ARISTOPHANES vertaald; maar 
deze vertaling jheeft het licht 
niet gezien, en zulks is geen 
verlies. Eindelijk heeft men 
ten onregte dom LOBÏNEAÜ 
toegeschreven de Lotgeval
len van POMP ON JUS, een 
Momeinsch ridder, een he
kelschrift in 12.™», [hetwelk 
van dom JLABADIË is. —-Zie 
Met. des; Jnonymes, M,o 
1450.] 

Men -heeft hem te danken: 
l.o Eistpire etc. (Geschie
denis van Éretagne), Pa
rijs (Rennes), 1707 , 2 dl,» j 
in fol. waarvan het tweede 
nuttig is , door de menigte 
titels-, welke de schrijver er 
in verzameld heeft. De abt 
DE YERIOI en de abt MOU
LINEX DES THOILERIES randden 
dezelve heviglijk aan. Beide 
beweerden dat dom LOBINEAU 
zich meer aan de vooroórdeö-
len, en aan de zucht voor zijn 
vaderland dan aan de waar
heid had overgegeven. Zij 
trachtten voor JSTormandijë 
regten te behouden, welke dé 
geschiedschrijver van Bretag-
ne, aan hetzelve had willen be
twisten. LÓBiNEATJ heeft eenen 
eenigzins droogen stijl, en hij 
is karig in sieraden. Maar 
hij bezit duidelijkheid, en 
vermijdt evenzeer de ruw
heid en de gemaaktheid. [De 
geschiedenis de dom MORICË 
wordt meer geacht; later 
heeft de heer DARÜ eene uit
muntende Geschiedenis der 
hertogen van Bretagne ge
schreven.] ~ 2° Sistoire 
etc. (Geschiedenis der beide 
veroveringen van Spanje 
door de Mooren), 1708 in 
12.mo; een half romanesk 
en half geschiedkundig werk, 
uit het Spaanschvertaaldvan 
MiGüëi LÜNA. — 3." Sis
toire etc. (Geschiedenis/van 
Parijs), Parijs , 1725 , 5 
dl.*» in fol door dom Fit** LOBÏQWIÏZ (B0HÜSUÜ3 VOS 
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ÏIASSENSTEIN„, vrijheer vos)j 
nit een der beroemdste hui
den van Bohème gesproten, 
ondernam groote reizen, ten 
einde zich in de wetenschap
pen te volmaken , voor wel-
Jee hij veel smaak. had. Bij 
zijne terugkomst sloeg hij de 
loopbaan der wapens in, waar
bij hij zich onderscheidde, 
maar daar zijne zucht voor de 
studie den voorgang boven ei
ken anderen hartstogt behield, 
yerkoos hij den geestelijken 
staat, en werd secretaris van 
staat in Hongarije, en groot 
kanselier van Bohème. Deze 
posten beletten hem niet, „ om 
zich aan zijnen heerschenden 
smaak over te geven, ,Hij 
was een regtsgeleerde, ge
schiedschrijver, dichter, en 
letterkundige. Deze geleerde 
overleed in zijn kasteel te 
ffassenstein, in 1510, La-
tijnsche gedichten en ver
schillende Verhandelingen 
nalatende, welke te Praag 
in 1563 en 1570 gedrukt 
zijn, — Uit hetzelfde geslacht 
was prins GEOKGE CHRISTI-
AAN VON LoBKOWiTz,inl573 
in den ouderdom van 68 ja
ren overleden, na onder de 
keizerin-koningin van Hon
garije, langen tijd het be
tel over de Oostenrijksche 
troepen, gevoerd te hebben, 
— Zie FOÜQÜET. — KAMI. 

LoDEWIJK AUGUSTUS. 

LOBKOWIÏZ, - Zie CARAMUÖI,. 

. XöBO (BilERMtMUs)", een 
Portugesche missionaris, werd 
te Lissabon, in J.593 ge
boren, en, in 1621 naai
de Indische missiën gezon
den , hij drong' door tqt in 
JSthiopïê of. Jbyssinië/, en 
hield zich aldaar verscheiden 
jaren, op, In zijn vaderland 
teruggekeerd, verzocht hij 
vruchteloos, om ^de.oprig-
tino- van verscheiden kanto
ren0 in dat land * en deed eene 
nieuwe reize derwaarts. Toen 
hij terugkwam, werd M ree-
toïymhetcollegeran Gotm-
bra, alwaar hij ml678_oVer-
leed. tóen heeft van dezen 
missionaris, een Belangrijk 
verhaal van Jbyssime. Wij 
treedt.in hetzelve in voldoen
de bijzonderheden, over den 

oorsprong des W ^ X . 
dere onderwerpen. (Ziei'Aisj. 

ascus), een Portugesche dich 
ter, te Zetra geboren, ver 
dronk terwijl hij meen boo-

je van een buitenverblijf n ^ 
Lissabon terugkeerde. .Zijne 
Gediohte7z,^n^p^>' 
fol. gezamenlijk mtgegeven 
Z i j n U e s t u k ^ o f t e n n u n -
te datgene hetwelk b« d e P ^ 
tugezen den . « ^ i £ % 
wegdraagt, is zijn » ¥ P e l 

JEUPBROSIKE. 

een beroemde beeldhoüv,er: 

te Ferona, i» 1725 g^° 
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ï e n , en i& Milanë, in 1805 
werleden, was na CANOVA 
een der bekwaamste kunste
naars welke Italië in dè laat
ste eeuw heeft opgeleverd.. 
Men heeft van hem verschei
den groepen, die op de schoon
ste wjjjzc bewerkt zijn,' eene 
VÊXVSt eene BiANA, 'eene 
LATONA , melJpöiio;, die 
de bewondering der kenners 
«pwekken. Hij bragt ver-
Scheiden jaren te J?öw*e door, 
en verkreeg er eene jaarwed
de van den aartshertog FER-
DINATSD , landvoogd van Oos-
tenHjksch-Zombardijë. 

- * tOGATlöf LOCATO (Broe
der HTIMBERXÜS) , te Piaoen-
* « , i n 1520 geboren ; begaf 
zich in de orde der predik-
heeren, [werd gelöofsbHder-
zoeker 4è Pavid, en later te 
Piacenza, commissaris- ge
neraal der inquisitie te Mo-
me (1566), biechtvader van 
P I Ü S V , eiiin 1568] bisschop 
rm Bagnafea. Ifr'1581 *>«-
de hij èijne'bisschoppelijke 
waardigheid neder, en begat 
zich in een dominikaner kloos
ter van Piacemd, alwaar hij 
in 1587 overleden is. HlJ 
heeft eenige werken nagela
ten, waarvan het belangrij le
ste is : Italia iravaghata 
etc. of Over de oorlogen, 
omwentelingen, aansteken
de ziekten, enz. die van 
MXXAS tot op on%e dagen 

XIV. DEBI. V 

hebben plaats gehad, f?en&-
tië, 1576, in 4.to 

LOCCEKIUS (JOANNBS) , een 
Zweedsch geschiedschrijver \ 
in 1599 te Itzohoe, in ffol-
stein geboren. .Hij was ko
ninklijk hooglèeraar te Up~-
sal, en gaf eene Geschiede
nis -van Zweden in het licht, 
'sedert den oorsprong* dei'mo
narchie , tot 'de regering van 
KAREI XI , Upsat, 1554 ~, 
inÖ.vo, en verscheiden schrif-
ien over de wetten, de staat
kunde en de 'oudheden vaii 
ïi]n land. Zijne werken zijn 
in het Latijn, Hij heeft ook 

ijlanteekeningen op eenige ou
de ^schrijvers, zoo als COR-
•NELIÜS NEPOS , Qmttrvs Ccrn-
Tius, enz.- nagelaten, waar
van hij uitgaven geleverd heeft'; 

IiOCHON (SXEPHlNCS)f, te 
Chartres geboren, doctor van 
het gesticht van Navarre ,„ 
was gedurende eenige jaren 
pastoor van Bretonvilliers, 
in het diocees van Chartres. 
De slechte staat zijner ge
zondheid, noodzaakte hemj 

Ittie pastorij -te verlaten. Hij 
overleed te Parys in 172», 
na verscheiden godsdienstige 
en aedekundige werken in het 
licht te hebben gegeven. He 
Toornaamste zijn: 1.° Jbré-
gé etc (Beknopte beschrij
ving der ketktucht, ter on-
derrigting der geestelijken), 
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2 dl.» in 8.vo - - 2.° Entre-
tiens etc. (Gesprekken van, 
eenen hoveling en van eenen 
kluizenaar over het gedrag 
dergrooten), 1713, in 12."*° 
Bit is een vroom verdichtsel, 
in hetwelk de schrijver de 
beroemde hervormer van la 
Trappe met den graaf *** 
laat-spreken. — 8.° Trai
te etc. (Verhandeling over 
het geheim der Biecht), in 
12;.MW>-, . een werk geschikt, 
om dé biechtvaders te onder
wijzen , en de boetelingen ge
rust te stellen. Deze was de 
beste verhandeling oyer dit be
langrijke onderwerp, alvorens, 
die van den abt LENGLET in-
het licht verschenen was» 

• LOCKE _•, (JOHN) ,, in 1632 
te Wringtw, bij Bristol 
geboren. Zijn vader was ka
pitein , in het leger, hetwelk 
het parlement tegen KAKEL 
I ligtte, [De jonge LOCKE 

* volbragtzijnestudiënte West
munster , daarna te Oxford, 
en verkreeg in die stad eene 
beneficie (leerstoel zonder be
diening) , in het collegie van 
Christ-Ghurch], Na de ge
wone studiën volbragt të heb
ben , kreeg hij eenen tegen
zin tegen de universiteiten, 
en vooral tegen de schoolsche 
wijsbegeerte, en sloot zich in 
zijne studeerkamer op r, om 
te lezen en te overwegen. Hij 
verbond zich gedurende «eni
gen tijd aan de geneeskunde, 

maar de zwakke.staat zijner 
..gezondheid stond hem de uit
oefening * derzelvé niet toe, 
Na twee reizen, de eene door, 
Buitschland, en de andere 
door Frankrijk, belastte hij 
zich met de opvoeding van 
den zoon van milord ASHLET, 
later graaf van Sluijïesbiiry. 
Deze lord, groot - kanselier 
van Engeland geworden zijn
de , gaf hem den ppstlvanse-
cretaris, van de voórdragtder 
beneficiën, welke hij in het 
volgende jaar 1673, ten ge
volge van de ongenade van 
zijnen beschermer, weder ver
loor, ' De vreeze van tering-
achtig te worden, noodzaak
te hem in, 1674, om zich 
naar Montpellier te begeven: 
jan daar kwam hij té Fa
rm , van waar hij in 1679_, 
door zijnen beschermer werd 
teruggeroepen,, die tot pre
sident van den 'raad; was be-
noemd; maar nadat deze wel
dra andermaal in ongenade 
was verv allen, stak hij naar 
bolland over, en LOCKE 
•volgde hem derwaarts. Het 
was in dit land, dat hij zij
ne Proeven over het menscAe-
lijk verstandteneiniebin§t» 
een werk, waaraan mj reeds 
in 1670 was begonnen, en 
dat veel geruchts had gemaakt. 
[Het was nog geen jaar getó-
den, dat,LOCKE Engeland 
verlaten had, toen hy werd 
beschuldigd, van in ffollana 
schotschriften tegen het M -
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gelsch bestnur te hebben doen 
drukken. Deze zaak,-waarin 
men later echter zijne onschuld 
erkende, deedhemzijnen post 
in het CAristus-cóllegie te 
Oxford verliezen. «TACOBUS 
II deed hem bij de algemee-
ne staten der Vereenigde 
'Provinciën opeischen, en 
LOCKE zag zich verpligt, om 
zich schuil te houden, tot dat 
de Engelsche vorst, door zij
nen schoonzoon, den prins 
van Oranje., in 1689 ont
troond was. Hij keerde als-
toen naar zijn vaderland te
rug , aan boord der vloot, 
welke de prinses, later ko
ningin van Engetand, der
waarts overbragt, en werd 
commissaris van den handel 
en de Engelsche volkplantin
gen, een post; waaraan dui
zend ponden sterlings ver-
-bonden waren, en dien hij 
tot in 1707 bekleedde. Hij 
•legde denzelven alstoen ne
der wijl de lucht tan üon-
den, hem geheel en al na-
deelig was, en begaf zich 
naar zijnen vriend, den rid
der MAKSHAM, tien mijlen 
van de hoofdstad verwijderd. 
Gedurende zijne overige le
vensdagen verdeelde hij zij
nen tijd tusschen het gebed 
en de beoefening der heilige 
Schrift: eene bezigheid, die 
zeer opmerkenswaardig is voor 
eenen man , die beproefd had, 
om de gedachte aan de stof 
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tóe te schrijven. Hij overleed 
als een Christelijk wijsgeer 
in 1704. / E r « bestaan van 
hem een aantal werken in 
het Engelsen, in welke men 
den wiskundigen geest ziet 
schitteren, ofschoon de schrij
ver zich nooit aan de ver-
moeijenis der berekeningen,, 
noch aan het dorre der wis
kundige waarheden had kun
nen onderwerpen. Dezelve 
zijn gezamenlijk uitgegeven, 
te Londen, in 3 dl.n in fol. 
1714, 1723 en 1752, ' en 
in 4ai.nin4.to,1768,1777, 
1784 ; de uitgave van 1801, 
10 dl.» in 8fvo wordt het 
meest op prijs gesteld. De 
voornaamste werken van Loc-
KE zijn; ïfijsgeerige proe
ve over het menschelijk ver
stand, waarvan de beste-uit
gave in het Engelsch i's die 
van 1700 , in fol,] Het wa
re te wensche» geweest,. dat 
de; schrijver niet altijd" de na
tuurkunde hadde geraad
pleegd, in een> onderwerp, 
dat haar fakkel niet kan ver
lichten. Terwijl hij de men-
schebjke rede wil ontwikke
len , even gelijk een ontleed-
kundige, de springvederen 
van het menschelijke ligchaam 
verklaart, heeft hij van het 
geestelijke, wezen, dat het
zelve bezielt, bijna een werk-
luiggemaakt. Zijn denkbeeld, 
dat God, door aijfie almagt 
de slof denkende %ou hunnen 
2 
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maken, heeft met regt inde 
gevolgtrekkingen gevaarlijk 
toegeschenen, zoowel als' het 
op zich zelve valsch en strij
dig f is , met het licht eener 
gezonde bovennatuurkunde. 
Het is echter niet,waar, zoo 
als eenige meer ijverige dan 
verstandige schrijvers zulks 
beweerd hebben, dat deze 
dwaling van LOCKE, het leer
stuk van de onsterfelijkheid 
der ziel omverwerpt; want 
<ïaartoe; zou men noodig heb
hen te bewijzen, dat eene 
tot verstand bekwame stof 
niet tot de onsterfelijkheid 
bekwaam is, "Indien de stof 
tot het denkvermogen kon 
.worden verheven, waarom zou 
het dan ook de onsterfelijk
heid niet bereiken. Men kan 
nog verder gaan; de grond-
-beginselen der stof zijn werke
lijk onverdelgbaar,, uithoof
de van derzelver eenvoudig-
Jieid of onverrrienging en van 
.derzelver onbederfehjkheid; 
waarom zou dus ónze ziel, 
.voorondersteld dat zij van de
zelfde natuur is, ook niet 
xlezelfde eigenschap hebben? 
JDit heeft aan eenen man van 
genie doen zeggen : » Slechts 
«en geheim en schandelijk 
eigenbelang, strijdig met de 
natuurlijke liefde» die wij 
.voor het bestaan koesteren, 
kan ons onze ziel van het 
eeuwige lot der redelooze en 
onbezielde stoffen dóen on
derscheiden." Neen de gees

telijkheid der ziel is flict het 
eenige bewijs harer onsterfe
lijkheid." 1.° Be,. Christelijke 
Godsdienst, is eene door ze
gevierende bewijzen beves
tigde daadzaak: deze Gods
dienst leert wij, dat ik on
sterfelijk ben; men moet de- ' 
zelve van valschheid overtui
gen alvorens mijn Geloof te 
hekelen. 2.o Het bestaan van 
God is eene waarheid, aan 
welk een verstandig mensch 
niet twijfelen kan; en deze 
waarheid isklaarbhjkelijk ver* 

bonden met de onsterfebjK* 
heid onzer zWen, Het heel
al is eene daadzaak die eene 
oorzaak vooronderstelt, en wij 
leiden van de daadzaak het be
staan eu de eigenschappen der 
oorzaak af,en, o n d e r d i e » 
schappen zijner, die ten dm-
dehjkfte M behoud der men-
schelgke ziel vooronderstej-
len,iïoedanighare natuur ook 

wezen moge. ».* » V J dY scheiding der ondeugd van de 
deu<rd, isgeenewxüekeunge 
f a ^ maarmet.de Ten,chfn 
geboren, met onmtdelg^* 
"letters in hunne ziel gegn»if deze onderscheiding zoude te 
niet gaan,, indien'smenschen 
.ziel, niet aan devermetging 
van zijn ligchaamontsnapte... 
Voor heroverige is het werk 
vanXocKE aanbevelenswaar 
dig om de duidelijkheid, de 
orde en den ontledenden geest, 
die hetzelve kenmerken. «J 
zijne Geschiedenis van net 

i 
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, Mngelsche philosophismus\ 
'• hiedt de heer TABARAÜD , een 

.gestreng maar riaauwkeurig , 
onderzoek der wijsbegeerte ; 
van LqpjKE aan. Ook bestaat j 
,er in het Fransen-,, door #ÏAR- | 
-Tpf ROCHE eene Verhande
ling over de natuur der %iel? . 
,en den oorsprong harer $en- : 

(\ wissen , tegen het stelsel van 
jiOCjCE. •— 2.? Eene verban- ; 
deling getiteld: Over kef bur
gerlijk bestuur. De wijsgeer • 
.bestrijdt in dezelve op eene 
nadrukkelijke wijze het •wil
lekeurige gezag, en schijnt 
^elfs de grondbeginsejen van 
„elk monarchaal bestuur te 
schokken, ,— 3.° Brie brie-
Ken over de verdraagaaam-
heid in het stuk van Gods- , 
4imst. r-? 4.° Eenige schrif- \ 
ten over de munt en den: 
i,9opb!andel." — 5,° -Over de [ 

, ppvoedin% dpr -hinderen ? dit, 
Ütt vele opzigten verdienste- j 

. lijk werk, doch waarvan ver
scheiden plaatsen met grond 

,: gehekeld zijn, is in M ; 
Jransch, in het Hpogduitsch,: 
jn het Ylaamseh en in het | 
Jfederduitseh vertaald.'—6.° 
Eene verhandeling getiteld : ; 
•liet .redelijk Christendom,' 
flaede in het Fransch ver- : 

taald,en ;in 1715, in 2 dK 
jn 12.mo gedrukt. Eenige 
stellingen van dit werk ten 
strengste genomen, zouden 
hemvansocinianismuskunnen 
doen verdenken, Hij veront-

O 0, $? 

schuldigde zich of tracfiitte/ 
juich te verontschuldigen in 
brieven aan doctor SxiLi.iica«-
ÏXEEX. Er komen, voor het 
_pverige in dit werk uitmun
tende-zaken en bondige \ye* 
derleggingen van het philp-
sophïsnius voor: men, vind^ 
er zelfs aanmerkingen in, o^er 
!hiet gepaste en noodzakelijke 
van het oppergezag van het 
hoofd der kerk, die alleen 
.voldoende zijn, om de Riche-. 
risten, jansenisten en Ffihrp-
njanen tebeschajnen (zieGBo-
ÏIüS1,.;]^EtANCHTtt9ïf)v.r-r 7*° 
Omschrijvingen vap. eenige 
brieven van den heiligen PAV-
J-ÜS. -r- 8.? Gemengde wpr? 
ken» 1710 , 2 dl«, in iïm. 
Dezelve bevatten eene zeer 
geniakkelijke, wijze om ver
zamelingen te maken: ver
scheiden geleerden hebben 
dezelve gevolgd. •— 9.° Net-
gelaten -werken, die stukken 
over verschillende onderwer
pen der wijsbegeerte' bevat
ten. LOCKE bezat eene uit
gebreide ervarenheid in de 
jseden der -wereld en in de 
kuisten. Hij was gewoon te 
zeggen, dat » de kennis der 
yverktuigehjke kunsten, meer 
ware wijsbegeerte bevaj;, dan 
"alle stelsels, vooronderstel
lingen en bespiegelingen der 
wijsgeeren." Een gevoelen, 
dat hem tot eer verstrekt, 
en hetwelk even zoo waar-
achtig als belangrijk is. Zijn 

> 3 
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stijl he.efi noch de kracht van 
dien- van IA BRÜTIREy noch 
het koloriet van dien van 
MAI/EBRANCHE ; maar dezelve 
bevat .vele juistheid, duide
lijkheid en naauwkeurigheïd. 
Zijn omgang Was vrolijk. Hij 
was onuitputtelijk in beval
lige verhalen, die hij nog 
uitlokkender maakte, door 
de wijze, op welke hij dezel
ve'voordroeg. Zijne inborst 
helde over tot den toorn; 
maar zijne aanvallen waren 
slechts voorbijgaande, en hij 
was dé eerste, om zijn on
gelijk te erkennen. [Het werk 
van LOCKE, getiteld Over 
het burgerlijk bestuur, heeft 
aan J . J ; ROUSSEAU zeer ge
diend tot zijne contrat social: 
en zijne brieven of denkbeel
den, over de opvoeding, zijn 
"den wijsgeer van Geneve, 
ook 'niet, nutteloos geweest, 
in zijnen EMIIJS ; maar men 
•vindt in LOCKE meer diep
zinnigheid en gematigdheid], 

jppcaiAN of LOKMAN , een 
verinaard wijsgeer van Ethi
opië óf Nuhië, De Arabie
ren verhalen duizenden fa
belen van denzelven. Zij be
weren, dat hij een slaaf was, 
en dat hij , ten tijde van SA-
lOBló» aan de Israëliten werd 
verkocht. [Sommigen geven 
hem een driehonderdjarig, 

_ (*) Zie de reed* meermalen 
ttmpt fabuleux, 3C deel; en de 
WHiöNKiia, Oviuius, enz. 

-anderen zelfs een' duizendja
rig bestaan. Zij verhalen van 
hem verscheiden dingen, wel
ke de Grieken aan JlsoPUS 
hebben- toegeschreven]. Er 
'bestaat een boek met fabels 
*ën spreuken, hetwelk de 
Arabieren zeggen, bet' werk 
'van LocMAN te zijn;•• maar 
men meent, dat dit boek 
nieuwer is. Indien het waar 
i s , dat LoCMAN dezelfde is 
als Msoi-M ; zoo schijnt het 
dat de Grieken de geschie
denis van dezen laatste naar 
die van 'den eerste hebben 
ffesmeed, en dat zij in dit 
aeval, zoo als in vele ande
ren , zich, -met verscheiden 
verminkingen, de beroemde 
mannen, en gebeurtenissen; 
welke- aan Jaië: tot-luister 
hebben verstrekt, hebben toe
geëigend ( V ^ b f ï ^ 
leerzame verdichtsels aan loc-
MAN toegeschreven,; komen 
te zeer overeen met den geest 
der volken, waaronder men 
Wil, dathij zou geleefdiieü-
ben,.dan dat men zou kun
nen gelooven, dat de Ara
bieren-bij de Grieken geplun-
'derd hadden. De geschied
schrijvers schilderen LOCMAN 
af, als een man, die zich 
evenzeer door zijne talenten, 
pis door zijne kunde-onder
scheidde. Hij waseen zwij
gend en beschouwend wijs-

aangehaalde Histoirè vèritahUj** 
artikels: FICIKI , LAVAUB , I *•*»"' 

II 



.'t o &, 615 

•hebben, «hébben, zij er vet* 
scheiden gemaakt | eenen on
der anderen' onder den naam 
van LOCMAN. Dit wowd.wordt 
oorspronkelijk geviormd, uit 
het Arabische' lidwoord al, 
en het woord ee/im,' dat wij? 
«e beteekent. , In de Ooster-
sche bibliotheek van den heer 
HERBEIOÏ , vindt men, op 
het woord LOCMAN, AIHAKIM 
XOCMAN, LOCMAN ; de Wy%e. 
Dit is naauwkeurig de bij-
•naam Tan SALOMON J in het 
-Arabisch vertaald. Sommi
gen hebben beweerd, dat 
JEsopus, dezelfde persoon 
-was,• als LOCMAN enBÏDPAY, 
-gemeenlijk PILPAY. genaamd;, 
i»-4eiiben bij gevolg de ia-
bels van JESOPUS , op de 
rekening van LOCMAN gesteld. 
Indien SALOMON onder den 
naam van XOCMAN vermomd 
is. geweest, zou deze ontdek
king tot eene zeer ernstige 
twijfeling geleiden, ten op-
-zigte van eenige fabels,, aan 
•iEsOPüS, met LOCMAN ver
aard , toegeschreven. Inaf-
-wachting van ophelderingen 
in zulk eene gewigtige zaak, 
.zullen wij doen opmerken , 
-dan men in de Spreuken 
•van SALOMONTI, 6 — 8 , de 
fabelen van de Mier (?) en die 
van den aarden pot- en den 

<*)' De H. Schrift zegt ons uitdrukkelijk, d a t ; ' ^ 3 i e - * J » ^ WT 
fabelen of fabel», en duizend en vfif «dichten•«chwf.^tóiwrt* 

-SALOMON tria millia pamlolaê, *t futrunt mrmma ejut qmnntc 
et viile! III Req' IV, 32. De Zeventigen ^ b b « " H X , f , ™ V 
maar hetHebneuwsch en Chaldeeuw»ch komen met de Vulgata «vereen, 

.geer,"die zich'met'de'liefde 
•Gods bezig hield, en geens
zins aan de schepsels verslaafd 
was, geleerden hebben be
weerd dat LOCMAN SALOMON 
was, en dat zijne fabels die
gene Van dien wijsgeerigen 
koning vvarenl" De geschie
denis der eerste wijsgeeren, 
waarop de Grieken zich be
roemen (zegt een vermaarde 
criticus), en wier vaderland 
met geène zekerheid kan be
paald w'orden, bevat een aan
tal verminkingen onzer God
delijke '• schriften; en voorna
melijk hebben eenige der boe-
-ken VansSAï.OMON (den wijde 
bij uitnemendheid) -, denmees-
•ten invloed-op de werken 
der wijsgeeren van Grieken
land gehad, die onder, ver
schillende namen uit onze ge
wijde boeken vertaald zijn. De 
LOCMAN der Oosterlingen, wel 
verre van de JESOPOS der; 
Grieken te zijn geweest, zal 
.zijnen waren naam van SALO-
MON hernemen, die in het He-
breeuwsch /FyVebeteekent, 
en door dien van LOCMAN 
vertaald is, welke dezelfde 
zin in het Arabisch heeft. 
De Oostersche schrijvers .spre
uken veel over de wijsheid 
van SAIOMON. Van dezen 
persoon, dien zij verminkt 
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ijzeren ppt, in den JEeclhih 
wstiouê. XIII , 2 — ^ 3 , jyindti 
Deze zijn niet de eenige fa
bels, - welke men in de H. 
Schrift ontmoet. Men leest 
w > dezelve de fabel der Bojor-
iqêto, die aich eenen koning 
*kié%eri {Regt. IX, 8), die 
•*ran den Rijke èii den Arme 
qa, «van de iw.ee. Zonen (II 
Ifofe. XII, 1), die van den 
«Cederen den Distel (IV Kon. 
•XÏV"̂  9 :.-̂ ~ ,en II Paralip, 
••XK¥\ 18). De gewijde schrij
vers hébben dus klaarblijke-
•lijfc dè «er van de uitvinding 
der fabel, daar HESIODÜS, 
idife, langen tijd vóór iEso> 
JPÜS de fabel van den /Spen-
•wer en de Waahtegaalgélèh 
verd had {Opéra et Dies ï , 
*2Ö0), niet «oo oud is, als de 
Schrijver -van het 'Boek der 
Regieren > -waarin men de 
fabel der boomett vindt.'' 
Ter bekrachtiging dezer op
helderingen betrekkelijk lioc-
TOM:, zou men kunnen aan-
-voèren, een werk .getiteld: 
fiëetc. [Zeven derJTreenir 
de f &oo wel oude als nieu-
rduefë schrijvers, door LE 
PRJéröTy&JSxMJEs), Parijs, 
1784, waarin dé groote trek
ken van 'overeenkomst tus-
schèn SAL<>MON en LOCMAN , 
worden aangevoerd. Nog zou 
men kunnen aanhalen: Be 
nieuwe Arabische Vertel
lingen, of Bijlage tot de 
'Duizenden eene Macht, ge*-
volgd door Mengelingen over 

4$. 'OoUerscht letterkunde, 
.en Brieyen dof>r dendb?*** 
In de brieven, waarmede djt 
„werk eindigt, bewijst men 
bijna hahdtjistelijk, dat de 
XöCMAN der Arabieren de 
eerste fabeldichter is: dat de 
JBSOMS der ^rieken slechts 
de vertaler van denzelveö ka# 
genoemd worden, en dat|ij-
ne Geschiedenis door dpn 
monnik PiAffWJinhetrW 
.gegeven, fabelachtig envalsch 
i s ; zoowel afode yerzamelmg 
.Tan fabelen, -welke hy op 
^ene zeer .onhandig m& 
.heeft gecompileerd; ^ ^ 
^ ó W ^ n d ^ m e n m d e . ^ 

•het Arabisch,.verta^ldi Tfer-
.scheiden grondregels' onzej: 
.gewijde sehrlvers, n»eeers^ 

fpreik is deze: • to f * g 
&od0 is het ^ ^ i 
wijsheid. Peze zonderlmg^ 
overeenkomsten sclujneivdep 
vertaler in ^legen^»^ te 
.brengen. Hij schrijft dezelve 
.toe ™ndmmmg™f%f 
dm' natuur, steM$dezfW 
in hare werkingen, Aetay•:,•_ 
dat; dezelve vademen * « ^ 
lykmofwttwrlyheifwrd 
£jn. Éaar zonder het <*-
verstaanbare te willen bedH-
len, hetwelk „men m dezen 
eeuwigen invloeddernatuw 
meent te ontdekken, en zon
der aan den vertaler te vra 
gen, waarom deze eeuw ge 

il invloed, niet dezelfde s* 
| spreuken, bij alle wij^ren 
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en bij alle natiën hepft vooi-tt 
gebragt, zullen wg .ons. be
palen bij de.opmerking, dat, 
deze overeenkomst der Ara-
bischezedeschrijvers, met die 
der H ; Schrift, uit de door 
öns gemaakte aanmerkingen 
eene even zbp eenvoudige als 
voldoende verklaring ontvangt, 
ÉRPENIUS, heeft de fabels van 
toojiAir - in het Arabisch en 
in het Latijn in het licht ge
geven, 1615, 1:636 en 1656, 
in 4.*°, en de heer CAUSSIN 
Heeft er in 1^18, eene bete
re ,en meer,, op prijs gestelde 
uitgave van geleverd., *De Je-
sui.t LASSAIA heeft dezelve 
in Latijnsche verzen vertaald, 
en GAUAND vertaalde dezel
ve met die van BIDPAT , va. 
het Fransch, Parijs, 1714, 
2dl,n inl2.«">: dezelve, zijn 
zulks ook gedaan door GüEul-
I E Ï T E , in 1724, door MAR-
CEI., 1799, in 4. t0 5 1803, 
in 12.™°; met vier nieuwe 
fabels. — Zie UESOPUS, P u 
ll ODES , MEZIRIAC. 

LOCNERUS of LOCHNER(MI-
CHAët FREDERIK) , te Furth, 
bij Neurenberg, in 1662 ge
boren, en te Neurenberg, 
in 1720 overleden, was zeer 
ervaren in de oudheid en m 
de natuurlijke historie. Men 
heeft van hem: 1.° Papaver 
ex antiquitate erutum, Neu
renberg, 1713 , in 4.t0 — 
2.o Eeptas dissertationum 
ad histmwn nalurahmper-

tinentium, 1717, in 4. to —^ 
3.° Rariora musoci Heslé-
riant, 1716, in Jol. en ver-r 
scheiden 'andere werken over 
de geneeskundige planten. 

LOCRBS (FERRY DE) , teSt. 
Paul óf Saint Pal, eene stad 
in Arfois geboren, pastoor 
Van Si» NIC.OLAAS van uitrecht, 
in 1571, in 1614 overleden, 
verdeelde zijnen tijd tusschen 
de pligten van zijn ambt, en 
de beoefening der oudheden 
yan zijn laftd. Wij, heb
ben aan zijne nasporingen te 
danken t 1.° Discours etc. 
[Verhandeling over den 
adel), waarin 'melding wordt 
gejtnaakt vari de godsvrucht, 
en "de deugden der koningen 
van Frankrijk, Atrecht, 
1605, in 8.vo — 2.° Mis-
toire etc. (Geschiedenis van 
het graafschap . heiland en 
de stad van Saint-Paul) , 
Bouai, 1613, in 4.*o, een 
zeer gezocht werk. —. 3.° 
Chronicum Belgicum ah an
no 258 ad annumdêOO, Bou
ai, 1616, Atrecht, 1618. 
Dit is, veeleer eene kronijk 
van het land van Atrecht, 
dan van de Nederlanden. 
Dezelve schiet, vooral met be
trekking tot de eerste tijden, 
in oprdeelkunde te kort. 

LOCÜSTA, eene beruchte 
giftmengster, leefde in het 
jaar 60 na ,1. C. aan het hof 
van keizer NBRO. Deze wree-



618 L O C . 

de vorst bediende zich van 
deze ellendelinge , om de voor
werpen van zijnen haat en 
van zijne wraak te doen om
komen. TACITÜS zegt, dat 
hij zoo zeer vreesde, haar te 
verliezen, dat hij haar steeds 
onder opzigt deed bewaken. 
Hij bediende zich van hare 
rampzalige kunst, toen hij 
zich Yan BRITAN'NICUS wilde 
ontdoen. Wijl het vergif niet 
spoedig genoeg werkte, stond 
hij op het punt, om bevel te 
geven, dat men haar zoude 
ombrengen, LOCÜSTA gaf den 
ongelukkigen BRITANNÏCUS 
twee dosis vergif: daar de 
eerste niet snel genoeg werk
te , sloeg NERO LOCDSXA , en 

bedreigde haar op nieuw, 
van haar te zullen doen om
brengen. "Zij maakte alstoen 
eene andere zoo sterke dosis 
gereed, dat BRiTANNicuSi op 
^taanden voet, dood-neder 
Viel, en zij was gered. SUE-
loNiüs verhaalt, dat NERO , 
haar hare vergiften in zijn 
paleis deed gereed maken, 
en dat tot prijs harer gruwe
lijke geheimen, hij haar met 
alleen al hare misdaden ver
gaf, maar haar met geschen
ken overlaadde, en haar 
kweekelingen gaf, «>m haar 
beroep te leereu. 

LOCÜXIÜS. — 'Zie A.ivs. 

EINDE VAN HET VEERTIENDE DEEL. 
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