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* I r KAR5l(ZlCHABUS)r«en 
geleerde Anglikaansche bis
schop , te Zonden in 1690 ge
boren was de toon van eonen 
brander es r c^^* ï»*s lu -
diën aan het loïïegie T«B 
PVcsttninster, daarna gipg 
hij in dat van de Brieëenheid 
te Cambridgc, Na in dit laat
ste gesticht opgenomen te zijn, 
werd hij in 1724totleeraar be
vorderd , en in 1739 tot deken 
van Pfinchesier benoemd; hij 
verscheen in deze hoedanig
heid , in de vergadering van 
1749, voor het graafschap 
JCent; nadat hij vier jaren la
ter, tat den bissdioppelijken 
stoel van Bangor, verheven 
was, welke hij enkel door den 
aandrang van beden en ver
zoeken aannamj verliet hij den-
zelven, in 1756, voor dien 
van JRooheste)') met welken 
hij het dekenschap van PFtst-
mens/er vereenigde, Men vindt 
verscheidene artikels van hem 
in den Guardian en in den 
Spectator, Engelsohe dag-

A 

bladen, hij was nog te Cdm* 
bridge t toen hij aan deze bla
den werkte: daarna heeft hij in 
het licht,gegeven : 1.° Eene 
uitgave vanLoHGiNus, 1724. 
— 2.° Promte over den oo?~ 
sprmg m de opkomst der 
tempus. ->•" ••**•- B««» *4*g»-
ve van CICERO, d& officiis. 
— 4.° Overttigt van den 
tekst van MILTON, <— 5.° 
Verslag van het hollegie 
der Brieëenheid ie Cam* 
bridge, — 6.° Verdediging 
der wonderen van Jjssus 
GMRISTÜS, in het Engelsch 
tegen WÖJLSTON, die dezelve 
aangerand had, 1727 en 
1728, en Zonden, 1732, 
in 8.vo — 7.o Eenige Brie
ven tegen MIDDJCKIOW, hij 
gelegenheid van «jnen Brief 
aan WJÜMHSMND , '•— 8.° 
Verklaring met aanteehe* 
Hingen, van de vier Evan
gelisten en de JSandelin* 
gen der Apostelen, Londen, 
1777, 2 dl.» in 4.*o, met 
eene nieuwe Vertaling van 
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den eersten brief van den tl 
H. PADLÜS aan de Korin» 
thers. Dit werk verscheen 
eerst na zijnen dood in het 
licht, met vier deelen van 
zijne leerreden. PEARGE be
paalde even als HOADIEY , het 
heilige Avondmaal tot eene 
eenvoudige plegtigheid. Hij 
overleed den 29 Junij 1774. 
Men rigtte te zijner eer een 
zeer schoon gedenkteeken^in 
de abdij van pFestminster op. 

PKABSON (JOANNES.), té j 
Snoring, in het graafschap 
Norfolk, in 1612, gebo-.j 
;ren, werd te Eaton eö te 
Cambridge- opgevoed, en , 
volgens de Anglikaansche 
kerkgebruiken, in 1639 ge
wijd. . Hij bekleedde vervol
gens verscheidene geestelijke 
ambten , tot aan den nood-
löttigen. dood van KAREI» I , 
van wien bij een ijverige 
voorstander was* Hij bleef 
onder CROMWEt buiten be
diening; maar toen KAREL 
II . weder op .den troon kwam, 
benoemde, hij hem tot zijnen 
kapellaan, tot overste van 
het kollegie der Drieëenheid ,' 
en eindelijk, in 1672, tot 
bisschop van Chester, al
waar hij in 1686 overleed. 
Deze prelaat was een voor
beeld van de kracht en de 

. zwakheid des menschelijken 
geestes.. Na zijnen geest in 
de rijpheid des ouderdoms. 
te hebben doen uitblinken, 

verloor hij op het einde zij
ner dagen , zijn geheugen ge
heel, en -al en verviel in 
kindschheid. Zijne zeden en 

. zijne inborst waren onge
dwongen j men vond hem zelfs 
veel te toegevend in zijn bis
dom , en men kan niet ont
kennen', dat hij gestrengër 
in zijne geschriften dan in 
zijn gedrag w'as. Hij had in 
1657, en gezamenlijk met 
GUNNING, later bisschop van 
JEly, een onderhoudTmet twee ' 
Catholijke priesters overde 
scheuring van Engeland* De 
protestanten beweren dat er 
overeengekomen was, dat de 
akten van deze samenkomst 
niet zonder de toestemming 
der beide partijen zouden ge
drukt worden, en dat er ech-, 
ter een ontrouw afschrift te 
Parijs, in 1658, onder den 
titel van Ontmaskerde scheü-, 
ring in het licht verscheen , 
te Oxford, onder' de rege
ring van JACOBÜS II herdrukt. 
Men heeft van PEARSÓN een 
aantal werken. De voornaam
ste zijn : l.o Findicce Epis-
tolarum Saneti IdNATll, 
1672, in 4,&>, een werk, in 
hetwelk hij de echtheid der 
brieven van den H. IGNAÏI-
us . martelaar , tegen eeni-
•ge'. Calvinisten, aantoont. —• 
2.°.Jaarboeken van het Ie» 
ven en de -werken van den 
ff. GYPRUNVS) die voor
komen in de uitgave van de
zen kerkvader, door JOANNES 
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FÊU•', bisschop tan Oxford, 
in'het'licht gegeven. — 3.» 
Eene uitmuntende Verkla
ring in het Engelsch, over 
het Symboluni der Apostelen. 
Dezelve is. in het Latijn ver
taald , Frankfortf', 1691 , in 
4,to __ 4.o Jaarboeken van 
het leven van den H. PAEUIÏÏS 
ën lessen over de handelin
gen der Apostelen , met tijd-
rekenkundige Ferhandelin-, 
gen, over de order en de 
opvolging der eerste bisschop
pen van Rome, in het La
tijn enz. Deze beide werken 
•worden gevonden in zyne 
Opera PeteihWM* i l&&ê \ in 
4. t0 —• §.* Prolegomena in 
Bieróclem , in 8.vo , met de 
werken van dezen wijsgeer, 
In al zijne geschriften ont
waart men den diepzinnigen 
geleerde, den oordeelkundi
ge criticus, en hetgeen nog 
zeldzamer is in een Angli-
kaansch schrijver, is dat men 
er veel gematigdheid ten op-
zigte der Catholijke Kerk in 
vindt. Men heeft hem ook 
gezamenlijk met zijn broe
der RICBURD , in 1670, in 
den schoot der Catholijke 
Kerk overleden", eene uitga
ve te danken der Groote 
Critici, Londen , 1660,10 
dl.n in fol., te Amsterdam 
in 1684 herdrukt, 8 dl.» 
in fol. Men moet er de The
saurus theologico-philolo-
gicus, bijvoegen Amsterdam, 

1701 en 1702 , 2 deelen 
in fol. pe Critica Sacra, 
van LODEWIJK DE DEO , 
een deel in fol.; de Synop
sis criticorum, Zonden, 
1669, of Uitrecht, 1684, 5 
deelen in fol, 

* PEÖCHIOLI (AMONIO A-
lAMANSo) J een Florentijnsch 
geestelijke, te Sesto, èen 
dorp van den staat van Flo* 
rence , geboren j was in den 
beginne meester in de school 
der jonge geestelijken van de 
kerk van den heiligen LAÜ-
EENXlüS dier stad, waarvan 
hi j , in het vervolg preben-
daris werd. In beide déze 
betrekkingen maakte hij zich 

"door zijne naaüWg'ë'Zëtfteid in 
de waarneming der pliglen 
van dezelve geacht. Hij over
leed te Florence den 30 Junij 
1748. Men heeft van hem 
Tractatus peregrinarum re-
centiumque qucestionum ,oc-
casione^accepta a'singulari 
libro de eruditióne aposto-
lorum , et a commentafio 
de,recta Christianorümi-, in 
eo quodad mysterium divince 
Trinitatis attinet, sententia, 
evulgatis per Exc. Jas. LAMI 
Venetië, 1748, in 8.v° Dit 
boek randde den beroemden 
abt LAMÏ aan; Hij antwoord
de er op door een werk ge
titeld: Esame dialcune as-
serzioni del signor ANro
ti 10 ALAMANNO PEOCBÏO' 

4 
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M\. nel suo librtt miït&l^ 
to: Tritctatusperegrinhfum 
reeetttiumque qucestiönwm, 
"etc» Florence 1749. Indien 
de ouderdom en de dagtee-
kening des werks fan Pijtë-
CHIOLI met naautyfcearigheid; 
uitgedrukt zijn, dan was deze 
geestelijke 80 jaren tóén hij 
z|jn werk- uitgaf ? en hij be
stond niet meer toeft het 
antwoord tan deri abt :hmi-
in het licht verscheen, 

PjEGHANÏRi jNlCOJGAS DË) i 
een tooneëldichtef, in 1638 
te Toulouse geboren \ -was 
de zoon va*n eenen heelmeeV 
ter dier stad; Hij vervaar^ 
digde eénigé Latijnsche dichte 
stukken, die zeer geacht wer
den, en légde* zieH voorna* 
meiijk op de Ffansehedicht
kunde toe# Tot driemaleri 
door het, genootschap "dë* 
bloemspeleïi bekroond, acht
te hg zich dé tooneel-lau-
wer'a waardig* Hij begaf zich 
dus naar Parijs $ en begon 
met het treurspel 'Qeta, het* 
welk in 1687 met groote 
toejuichingen ten töoneele ge
voerd Werd. Men heeft nóg 
van hem" i dé. Offerende van 
ABRAHAM en JÖÉSÊÏ% doorbij
tte broeders verkocht; treur* 
spelen, die te Parvjs iti ver* 
scheidene colïegièn van de 
hoogeschool ten töoneele ge*-
voerd zijn» Men verhaalt, ten 
opzigte van zijn treurspel 
den dood van NERO f eenè 

vr§> Mdiame bijzonderheid. 
PEDHAKTRÉ werkte' gewoonlijk 
in êenè herberg, j' hij vergat 
eem eeri papièt., waarin' hi} 
zijn stuk schetste y en WSatfut 
hij,; na ëenige cijfers i ge*» 
schref§ü htfd i hier = %al dë 
honing' gedood worden. Hè 
herbergier gaf et dadelijk Mn«. 
nis van Taan den eommissaris1 

van dat wijk en stelde hem 
het papier tèfc hand»- Töea de 
dichter na gewoonte5 in de 
herberg terugkwam j Was hf 
zeer verwonderd zich doof 
gewapende lieden" omringd te 
zien, die zich van hem wilden* 
meestér' maken. Maar töëiï 
bij zijn papier, in,; ife hanöèn 
des cottmliséaris zag > riéprh'ij 
vol vréugde uit: Maf daar 
is tietj dit is hei bedrijft 
waarin ik den dood v'aH 
NMRo héb willen plaatsen^ 
Aldus werd de onschuld vaü 
den dichter herkend* PJK 
CHANTRÉ overleed te Parijs 
ra 1708, " 

PECHLIN (JOANNIÉS - Nieo* 
.IA-AS),-' in 1646 geboren, 
ontving in 1667 té£egden> 
zijne geboorteplaats y den doö-
toralen hoed in de geneeskuni 
de y verkreeg td Kiel in 1673, 
ëéneii leerstoel, werd ach
tereenvolgend benoemd tot 
eersten lijfarts,, bibliothecaris 
•en' raadsheer Tan den hertog 
van Jïïolsiein<-GotiorP» e n 

vervolgens onderwijzer van 
den erfprins. In deze hoeda-
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I Icing lot dö ligchamelijke ge
steldheid van' den mensch i s , 

. dat men blanke Negers en 
zwarte Europeanen gezien 
heeft, en Negers', die óp ver
schillende deelen des lig— 
chaams blank en zwart vaa
ren , (zie de Cat/i. pkil, 
N.° 4 8 , en' hét Journ. kist 
et litt.y i Maart 1787, Hz. 
389). — 5.o Theophilüs Bi-
halcus, Parijs, 1685 , in 
12.mo J}'it is eene lofrede 
op de thee, in dichterlijken 
stijl geschreven. —> 6.° Ob-
servalionum physico - medi-
carum libri tres , Hamburg, 
1691, in 4.fo Men vindt in 
dit werk uitmuntende aan-
öïörMngöft *aaase oófc vele blij
ken van de ligtgeloovigheid 
Van PECHMN. • 

nigheicl Vergezelde hijhenfiri 
1704 naar Stockholm. Hij 
öfêfieed aldaar in 1706.- Meri 
heeft van hem onderscheidene 
we*rken ,• waarvan' eenigen eer-
êëf blijken van zijne welspre
kendheid dan wel van de bon
digheid zijns oordeels geven. 
Xi° Dé purgantium medica-
mèhtorumfacultatibus, Am
sterdam , 1702 , in 8.-?tf —> 
2*ö De vulneribus Sclopelö-
'fum, Kiel, 1674, in 4. t o 

— 3.° De osris et dlimenti' 
defectu et vita sub aquis , 
1676, in 8.vo —, 4.0 J)e 

habilu et colore JEthioputti, 
Kiel, I67f,th &S° Hij 
bepaalt deö zetel van de kleur 
der negers in dé bloedvaten 
der huid, eri zegt dat de gal 
door den zwarten glöéd waar
mede zij bezwangerd is 2 tot 
déze icleur bijdraagt. BAE-
RÈRÊ heeft dit gevoelen önv-
Irént hét midden" der 18;e 

eédW doëfi herleven ; nïeft 
moét toestemmen, dat het 
eenvoudig en riatuüflijk i s : 
anderen Schrijven ook üiêt 
veel waarschijnlijkheid} deze, 
zwartheid toe -aan- de uitzet-
tirfg der ruiiriteri van het huid-
vlies,-' die daardoor ntéer licht
stralen verzwelgt. Wat daar 
ook van wezen moge, het is 
Aóq zieker dat het eene zaak 
is dié van de luchisfreek en 
van verschillende plaatselijke 
ómstandighedetj afhangt, en 
zairef toevallig met betfek-

• • • • • • • - . • • • • • • A 

PECKIUS (PETRUS), een regis-
geléerde van Zierikzee in 
Zeeland, onderwees geduren
de veertig jaren het regt te 
Leuvens, eri werd iri 1586, 
raadsheer van Mechelën, al
waar hij in i589* overleed. 
Men heeft van hem verschil
lende rëgtsgelèerde werken, 
die men tè J!nttoerpen iri 
1647, gezaïneölgk in folio 
heeft uitgegeven. — PETRUS 
PJKCKÏUS, zijn zoon, raads
heer van Mechelën, daarna 
kanselier van Braband en 
staatsraad, onderscheidde zich 
door zijne wetenschap en erf
de van zijnen vader eerie 

5 . :. ' •'• 
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teedqre godsvrucht, en eenen 
grooten ijver voor de regt-
zinnigheid. Zijne talenten 
voor de ónderhandelingen 
schitterden vooral uit aan 
het hof van Frankrijk, in 
Duiischland en in Holland, 
alwaar hij in hoedanigheid 
van afgevaardigde gezonden 
werd. Hij is te Brussel in 
1625 overleden , en heeft na
gelaten : Votum pro studiis 
humanitaiis, ontwerpen. 

PECQÜET (JOANNES) , ge
neesheer te Dieppe,të Parijs, 
in 1674 overleden j 'was lijf
arts geweest van den beroem^ 
den fOÜQÜET , dien hij in 
zijne vrije oogenblifcken met 
de aangenaamste Onderwer
pen der natuurkunde onder
hield. Hij heeft zich beroemd 
gemaakt door de ontdekking 
van eene mélk-ader, die de 
chijl in het hart voert, en 
die, na zijnen naam de be
waarplaats van PECQUMT 
is genoemd. Deze ontdekking 
was een nieuw blijk van de 
waarheid, van de omlooping 
des bloeds; maar het haal
de hem verscheidene tegen
strevers pp den hals, onder 
anderen. RIOLANÜS , die tegen 
hem een boek schreef, ge-
getiteld. Adversus Pecque-
turn et Pecquetianos. Men 
heeft van PECQÜET : 1.° ECC-
perimenia nova Jnatomica, 
Parijs , 1654. — 2.0 Ül̂  tho-
racicis lacteis, tegen RiOLAr 

OTS, Jpsterdam, 1661. Deze 
geneesheer had eenen levendi-
gen en werkzamen geest, maar 
deze levendigheid wikkelde 
hem soms in gevaarlijke ge
voelens. Hij raadde als een 
algemeen middel het gebruik 

vvan brandewijn {eau de-vie) 
aan ; dezelve . was voor hem 
een water cles doods, {eau 
de mort), daar het zijn da
gen ,. die hij tot het welzijn 
des publieks had kunnen ge
bruiken verkortte. 

PECQÜET (ANTONIÜS), groot- ( 
meester der wateren en- bos" 
schen van Douanen, en be
windhebber van de militaire 
school in het regt van over-
jeving, werd te Parijs, in 
1704 geboren, en overleed 
in die stad in 1762. Men 
heeft van hem 1.° Analyse 
etc* {Ontleding van den geest 
der wetten en de geest der 
staatkundige grondregels), 
1757, 3 dl.? in 12.»"> —* 
2.° Lois etc. {Houtvesters-
wetten van Frankrijk), 1758, 
2 dl.n in 4 . t 0 , een geacht 
werk, — &<> VJrl. etc. {De 
kunst van te onderhandelen), 
in 12,™ —• 4.° Pensees etc. 
{Gedachten over den mensch), 
in 12.mo — 5.o Discours 
etc. (Verhandeling over het 
gebruik van den ledigen tijd)> 
in 12.HK> — 6.0 paralléle 
etc. {Vergelijking van het 
hart, vanden geestenvan het 
gezond verstand) > in 12.mo 

http://12.hk
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— 7.° Eenjge Vertalingen 
vanltaliaansche dichtstukken, 

* PEDÉROBA (PETRUS MA-
RIA) , een minderbroeder, 
volgens den hervormden re
gel van den H. FRANCISCÜS, 

• aldus naar Pedéroba > zijne 
geboorteplaats genoemd, een 

, groot dorp van het grondge
bied van Tréviso>', werd er 
den 3 Februarij 1703 gebo
ren , zijn naam was PIETRA-
BOSSA. Hij begaf zich in de 
orde der hervormde minder
broeders , in het klooster van 
Bassano, den 9 November 
1719. Mét eemm ^ïa'ïkigen 
aanleg om in de letteren te 
slagen , paarde hij eenen on-
vermoeiden, arbeid, en de 
vrucht, die hij er van trok~ 
was, er zeer bekwaam in te 
worden. Hij ontwikkelde zich 
nog meer door onderwijs te 
geven. Achtereenvolgend be
last met het onderwijs der 
rhetorica, der wijsbegeerte 
en der godgeleerdheid, kweet 
hij zich met den besten uit
slag van die taak, zoo'dat 
hij er zich op de voordee-
ligste wijze door leerde ken
nen. Zijn talent voor den 
kansel vermeerderde zijnen 
roem ; hij predikte geduren
de meer dan veertig jaren, 
te Rome, te Tréviso en in 
de voornaamste steden van 
Italië. In de laatste jaren 

t zijns levens keerde hij naar 
Tréviso terug, en overleed 
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er den 6 November 1785. 
Men heeft zijne Vaste ge
drukt, Vioema, 1786, 2 
dl.»', in 4. t0 Dezelve is op
gedragen aan VICÏOR-AMEDE-
•ÜS J koning van Sardinië, 
De eigenschap der welspre
kendheid van pater Pe-
DÉROBA , is de nadruk en 
kracht, die echter daarbij de 
zalving niet uitsluiten. Be
halve zijne Vaste, heeft men 
van hem een deel Zo/reden 
en plegtigheden, mede te 
Vicenza, in. 1788 gedrukt. 
BENEDICIÜS XIV, had hem 
met den titel van Prediker 
der predikers vereerd. 

PJEDIANÜS. —• Zie ASCONIUS. 

* PEDRO b ' ALCANTARA 
(don), oudste zoon van ko
ning JOANNES VI-, en van 
CHARLOTXE JOACHIME, zijne 
echtgenoote, hertog van Bra-
ganza , keizer van Brazilië, 
regent van Portugal enz., 
werd den 12 October 1798, 
in het paleis van Queluz 
geboren , en. was in. zijne 

'kindschheid reeds met den 
tegenspoed bekend. ïijdens 
de invallen der Franschen , 
in 1807, verliet de konink
lijke familie Lissahon, om 

• zich naar Brazilië te bege
ven, alwaar de .opvoeding van 
don PEDRO. werd toevertrouwd 
aan JOANNËS- BADENAK, ee
nen eerbiedwaardigen grijs

waard, die langen tijd afgezant 
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fan Portugal,, aan het Deen
sene hof was geweest, en 
mét at dé Êuropesche talen 
grondig" bekend was. Op het 
tijdstip', waarop de jonge vorst 
rïezeri bekwamen meester ver
loof, had hij een aantal dicht-
stukken vervaardigd', was de 
iöorikurist, dié hij harstogté-
ïijk beminde , volkomen mees* 
téf, en had zich niet dé werk-
iuigelijke kunsten gemeenzaam 
gemaakt. Een niet minder 
bekwaam ruiter zijnde, men
de hij soms zes padrdén te 
gelijk. Ook had hij dé krijgs
kunde ijverig beoefend. Den' 
13 Mei 1817 trad hij inden 
echt met de aartshertogin van 
Oostenrijk, MARIA LEOPOL-
DINA. Het eerste belangrijke 
Bedrijf van zijn staatkundig 
léven was hét deel, hetwelk 
hg nam aan de aanneming 
door den koning zijnen va
der, van de grondslagen der 
staatsregeling, welke dé Por
tugezen , tijdens de omwen
teling van den 24 Augustus 
lStëö, hadden uitgevaardigd, 
Tan dat tijdstip af, vormde 
don PEDRO het ontvverp, om, 
zelfs >bij het leven zijns vaders, 
tot de opperste magt te ge
raken. Ifadat JoAMjÈsfI be
sloten had naar Portugal'te
rug te keeren werd er besloten 
dat don in PEDRO Brazilië, 
niet de opperste magt be
kleed blijven, en hij door 
eénen raad zoude ondersteund 
worden, Maar een bepaald 

gefcag kofi zijner hëerschzuchfc 
niet'voldoen. De kiezers der 
hoofdstad en der provinciën 
waren toenmaals te Üio-Ja- ' 
neiro vereenigd, om de af
gevaardigden te verkiezen, 
die bij de cörtes van Portugal 
zitting moesten gaan nemen. 
Op den oogènblïk, waarop 
JÖANNES V ï , zich met zijne 
ministers bezig Meld, aan 
het ontwerpen van instruc-
tiëri, volgens welke zijn zoon, 
bij afwezigheid des konings,. 
het land zoude besturen, be* 
klaagde zich don PEDRO met 
nadruk aan hem, over den 
démagogischen geest 1,31* i " e 

vergadering der kiezers, en 
verklaarde, dat, indien dé le
den derzelve bij de eerste 
oproeping niet uit elkander 
wilden gaan, men dezelve met 
geweld behoorde te ontbinden. 
Nadat de al te gedweeë JOAN-
MES t l hem zulks had toege
staan, stelde zich don PEDRO, 
die weinige dagen te voren, 
hem had bewogen, de toekom
stige staatsregeling van Por
tugal té proclameren, aan 
het hoofd der troepen, op 
welke hij' veel'invloed had 
verkregen, ging de beurs, 
waarin de vergadering der 
kiezers werd gehouden , om
singelen, en,, na hen to.thet 
ontruimen der zaal téjiébben 
gesommeerd, liet hij de deu
ren derzelve openloópen. De 
troep brandde een'musket-' 

| vuur ïos, waardoor een per-



P E D, v 13 

soon gedood, en verseheiden 
gekwetst werden , ' men za{* 

. anderen, even als bij den 
beruchten aanval te Saint-
Clóud, zich door de ven
sterramen redden, 'Dit voor
val had in het midden van 

• den nacht plaats. Door het 
vertrek van zijnen vader, bleef 
de hertog van Brdganza in 
het bezit van Brazilië.• Jö-
ANNES T I , die zijne heerseh-
züchtige ontwerpen reeds op
gemerkt had, sprak , bij .zijn 
afscheid, hem op eene wijze 
aan , welke bewijst, dat hij 
reeds .©enige der- gebeurte
nissen voorzag*, welke plaats 
zouden hebben, hij zeide 
hem: » Mijn zoon, tooud 
Brazilië, zoo lang als .gij 
kunt, aan de kroon van Por
tugal verbonden: maar in
dien de-zaak onmogelijk 
wordt, zoo behoud het vóór 
u zelven." J9OWPEDRO scheen 
in den beginne zeer gedwee 

\ voor de besluiten dercortes, 
en legde in onderscheidene 
brieven de betuiging af van 
zijne onderwerping aan den 
•koning zijnen vader, en aan 
het na'tïonale congres. Maar, 
daar hij weldra zag, dat men 
hem mistrouwde, en verne
men had , dat de cortes zijne 
terugkeóring naar Europa 
hadden besloten , terwijl zij 
aankondigden, dat een door-
hen benoemd bestuur Bra
zilië, gedurende zijne afwe
zigheid, zou beheeren, zoo. 

besloot hij om van de vijan
delijke gezindheid,der Brazili
anen tégen de Portugezen ge
bruik te maken, om zich t,pt 
ohafhankel{|k vorst te verkla
ren. Nadat eénige ontijdige 
besluiten dej? cortes, betrek-
keiijk de «volkplanting, aan 
de vermogende familie der 
ANDRADA?s de gelegenheid 
had gegeven, om in de pro
vincie Si. Paulo eene volks
beweging te verwekken, zoo 
maakte don PEDRO «van deze 
gelegenheid gebruik , orö de 
kroon op zijn hoofd te plaat
sen , daarbij den schijn aan
nemende van aan het natio
naal verlangen toetegev'en. Hij 
nam iti <len -heginiBiua. den ti
tel aan van altijddurend ver
dediger , vervolgens dien van 
'keizer van Brazilië, en be
raamde tevens maatregelen, 
om aan de krijgsmagt der 
hoofdstad , weerstand te kun
nen bieden. De ?tad Bahia 
weigerde hem te erkennen , 
zoowel als dë Portugesche 
bezetting ;van Monte-Fideo, 
ën de provinciën Para en 
Maragnon. De Portugesche 
troepen , die zich te Bü> be
vonden, bleven evenzeer aan 
JoANps VI getrouw; maar 
niet zeer talrijk zijnde} we)> 
den zij ; ontwapend en naar 
Portugal teruggezonden. De 
soldaten, die tegenstand had
den durven bieden , werden 
op bevel van don PBDRO , ge* 
geeseldj men verzekert zelte, 
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dat hij de roeden uit de han
den der korporaals nam, wel
ke deze straf uitvoerden, en 
eigenhandig mannen sloeg, 
wier eenige misdaad, in hun
ne getrouwheid bestond. De 
cortes van Portugal verklaar
den den oorlog aan Brazilië, 
en men rustte troepen uit , 
ter verdediging van Bahia, 
en der gewesten, welke den 
nieuwen keizer niet erkend 
hadden. Men beweert dat J o -
A B N E S T I , die niet dpi met 
tegenzin den weg der wapens 
tegen . zijnen zoon insloeg, 
aan de verschillende bevel
hebbers te land en ter zee, 
geheime bevelen gaf, en dat 
deze de tegen de volkplan
ting uitgeruste onderneming 

• deden mislukken, en, door ge
brek aan levensmiddelen, de 
overgave van Bahia bevor
derden. De in Brazilië v?o~ 
nende Portügesche kooplieden 
werden geplunderd , hunne 
goederen in beslaggenomen-, 
en verscheiden ontsnapten en
kel aan den dood, door met 
hunne familiën in de bosschen 
te vlugten. Te' Fernambuco, 
te Bahia enz. scheen deplon-
dering het eenige doel der 
Braziliaansche bevolking te-

. gen de Portugezen te zijn. 
Middelerwijl riep rforePfiDRO, 

" de nationale afgevaardigden 
bijeen, ten einde eene staats
regeling te ontwerpen , en 
zij hadden hunne werkzaam
heden reeds begonnen , toen 

de keizer, ontevreden over 
.den republikeinschen geest, 
die in de vergadering heersch-
t e , en daarenboven beducht 
voor den invloed van JOZEF 
BoNlFACiio DE ANDRABA, mi
nister van staat, en van zijne 
broeders, gezworen vijanden 
der Portugezen , besloot het 
congres te ontbinden , terwijl 
hij beloofde, van zelf eene 
vrijzinnige staatsregeling aan 
de Brazilianen te zullen ge
ven. Door dezen maatregel 
redde hij de Portugezen , die 
zich in zijne staten bevon
den , en onder welke zijne 
getrouwste aanhangen waren. 
Ook beriep dé voirSt er een 
aantal bij zijnen;persoon. De 
stad Fernambuco, sloeg an
dermaal aan het muiten ,.•.'. en • 
riep de republiek uit; maar 
lord GOCHEAJVE -, door1 den 
keizer gezonden ,'-beteugelde 
weldra die plaats, en zijne 
zegepraal werd gevolgd, door 
de teregtstelling van eenige 
aanvoerders van muitelingen; 
anderen werden gevangen ge
nomen , aan eeriigen gelukte 
het te ontsnappen. "In 1824, 
werd de nieuwe' keizer van 
Brazilië, door de Feree-
nige Staten van Jtmerikaet-
kend'; de overige mogendhe
den wachtten tot dat JoiMEs 
VLzelf hem erkend h ^ . Toen 
in 1823 PortugalAïnQ c o n " 
stitutie vernietigd, en hét op
pergezag in deszelfsoude uit
gestrektheid hersteld had (xie^ 

i 
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JoiNNÊs VI), scheen het 
nieuw gevormd ministerie/ 
krachtdadige maatregelen té-
ĵen Brazilië te willen, ne

men. JOAMES VI azond com
missarissen naar zijnen zoon, 
die tot geenerlei onderhan
deling werden toegelaten. 
Maar het kabinet van St. Ja
nnes trad als bemiddelaar tus-

. schen beide, deed een ver
drag sluiten, krachtens het-
welke JOATfNÈs "VI Brazilië 
als eenen onafhankelijken 
slaat, en zijnen zoon als kei
zer erkende, vopr zich zei-

* ven enkel denzeJfden titel 
voorbehoudende. Dit ver
drag "bevatte voor het overige 
geene enkele bepaling be
trekkelijk de erfopvolging, 
<tot den troon van Portugal'.., 
«en erfregt van hetwelk don 
PEDRQ openlijk had afstand 
gedaan, Bon PEDRO werd door 
de verschillende mogendheden 
als keizer erkend, en, na 
•den dood van JOANNES VI , 
den 1 Maart 1826 voorgevalt 
len, werd hij evenzeer, on
danks, zijnen vroegeren* af
stand , door de vreemde be
sturen, met uitzondering van 
<lat van Spanje, als koning 
van Portugal en Jlgarvïê 
erkend. Het bestuur van Bra
zilië bestond uit eenen set 
naat en uit eene kamer van 
afgevaardigden, en het op
pergezag Werd verklaard ge* 
zamenlijk te rusten, in de 
natie en in den keizer, die 

in zijnen persoon de uitvoe
rende en de bemiddelende 
magt vereen igde. Het v/as 
eerst in 1826, dat die con
stitutie werd afgekondigd, en 
dat het eerste congres verga
derde. Bon PEDRO. dacht de 
toegenegenheid de Portugezen 
te winnen , door hun eene ö 
constitutionele grondwet te 
schenken, gedeeltelijk naar 
die van Bra&ilië , en naar die 
der cortes ivan 1822 ontwor
pen. Hij verleende te gelijker
tijd eene algemeene amnestie 
voor alle staatkundige mis
drijven , bevestigde zijne zus
ter ISABEUA MARIA, in het 
regentschap Tan Portugal * 
benoemdeH-de «.pairs.» en., bij 
eene acte, gedagteekend 2 
Mei.1'826, deed hij afstand 
van de kroon van Portugal', 
ten behoeve zijner dochter 
dona MARIA DA GLORIA , daar
bij bepalende dat de eed zou 
worden afgelegd op het char
ter van Portugal, en dat de 
infant don MiGUEL , zijnen 
broeder met de toekomstige 
koningin in den echt treden , 
en zijn huwelijk voltrekken 
zoude, Daar dona MARIA eerst 
den 14 April 1819 geboren 
was, zoo vorderde de uitvoe
ring dezer laatste voorwaarde' 
een uitstel van verscheiden 
jaren. Weldra deed de con
stitutie in Portugal onlusten 
ontstaan*, maar de opstande- ; 
lingen, die de koningin CHAH-
XOXÏE aan hun hoofd had* 
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den, verden door de consti
tutionele troepen geslagen , 
en genoodzaakt de wijk naar 
Spanje te nemen, Na nieu
we pogingen, die met gee-
nerlei gevolg bekroond wer
den, kozen zij de partij om te 
wachten, en het gelukte hun 
té verkrijgen, dat don Mlr 
6üEt, sedert 1824, in Wee-; 
nen opgehouden, in hoeda
nigheid van tógent, in Por? 
tugal terugkwam; eir WIL? 
MAM A'-COUBX, Engelsch af
gezant te Lissabon t onder.-
steunde hunne aanmatigin
gen, ofschoon dezelve met 
de grondwet streden, die 
den man der minderjarige 
koningin, van het regent* 
schap des rijks, est van alls 
staatkundige bedieningen uit» 
sloot, eo hem zelfs verbood 
den titel van koning te voe
ren , da» na bij de konin
gin, zijne eehtgenoote, een 
kind. verwekt té hebhen' zij 
waren er zelfs in geslaagd, 
om zich van den geest der 
regentes meester te maken. 
Jnlusschen ,deed don f&nm 
aan zijnen broeder het bevel 
bekend maken, ,vaa zich naar 
JSmailfë te begeven, ten 
welke einde hij een linier 
schip naar Mresi zond, ora 
heni derwaarts te vervoeren $ 
do» MiGVMSi weigerde te ger 
hoöJBamen. Toen echter de 
kézm wan Bra&ilië verna* 
men "had, iM d* regentes 
ziek geworden was, en Bra^ 

%üiè, alwaar hij zich in eenen 
vernielenden oorlog gewik
keld zag, ten doel hebben
de het bezit van Monte-
födeo, en den ooïteljjfcen 
Plata^oeyer, benoemde hij 
don Ifi&DEü tot regent van 
Portugal, en hoogstdeszejfs 
luitenant-generaal in dat rijk. 
fly vaardigde te gelijkertijd 
eene zuivere en -eenvoudige 
afstandsakle uit, ten voo*> 
deele zijner dochter dmv 
MARIA , zonder te bepalen, 
op hoedanige wijze, het rijk 
tot aan de meerderjarigbjwdl 
dier prinses zou bestuurd 
worden. Des© ti&U&tfte 
echte* «tet, iU mm M,W8i> 
«ü, bij zijne aankomst te 
Lissabon, door het Portu-
gesche volk tot koning we*d 
nitgëroepcB. De overheden 
des rijks nonden hem mt-
zoekschriften, om hem te be
wegen , er den litel «van aaw 
Ie nemen, itij riep ;de oude 
.certes .des *ijks bijeen,, m 
stelde zich aJzoQ in ^pön^Jce 
tegenkanting, met den w$ 
zijns broeders, %> den 2i5 
April 1828 werd hg als &G? 
ning erkeud, en vflrnieiigde 
hij, dfl door don R&DBO f&* 
gege#®»« Gonstitujie. ft hïök 
«es opstaat h» , ouder d« 
pa-triotten, tvoornaroeJijliV'̂  
Porto (1® Mei 1828^ SEaair 
de^zelver pogingen bb^^zo.ïlr 

dej- gevolg, én -e* werd.w 
gestrenge maatregelen tege» 
hen genoman. Dma MAUW* 
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'door haren vader alstoen naar 
jEuropa gezonden , en die te 

I Pf^eenm haar verblijf moest 
i houden , tot op het tijdstip, 
! d,at haar huwelijk kon vpl-

trokken worden , werd naar 
Engeland gevoerd, van waar 
zij, na. zich aldaar een jaar 
te hebben opgehouden, naar 
de hoofdstad van, Brazilië te
rugkeerde. Don PfiDRO.deed ' 
alstoen niets voor de zaak 
zijner dochter, noch voor de 
verdediging der grondwet, 
•welke hij aan Portugal had . 
gegeven, en hij stelde zich 
tevreden , met hot. hojftipera 
der ledenf titf "Het Regent
schap , op het eiland Ter-

[ ceira, in den naam der jon
ge koningin gevestigd. Om
trent dezen tijd, was, zegt 
men , de Braziliaahschevorst, 
er zelf op bedacht, om zich 

• van de constitutie te onthef
fen , welke hij aan zijne sta-

, ' ten had gegeven, hetwelk 
] de republikeinsch.e partij zeer 

tegen hem verbitterde. Deze 
i partij had- de overhand in de 

beide wetgevende kamers,en 
het berigt der in Frankrijk 
losgebarslene omwenteling, 
deed * derzelver aanmatigin
gen nog toenemen. Bon 
PEDIIO onderrigt. zijnde , dat 
er in eene geheime vergade
ring der kamers besloten was, 
dat hij, als door Verstands
verbijstering1 geslagen; onbe
kwaam zou worden verklaard, 
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om te regeren', en dat zijn 
nog jeugdige zoon, onder een 
regentschap, tot keizer zou 
worden uitgeroepen, verliet, 
met de keizerin, Mo* Ja* 
neïro, den 29 December 
1830 , "en ging in het ge
west Minas-Gera'és bescher
mers van zijne koninklijke 
waardigheid zoeken. Hij Werd 
aldaar wel onthaald en vaar
digde er eene proclamatie uit 
tegen de opstandelingen. Mid-
delerwijl werd de onrust groot 
in de stad Jlio, en op den* 
13 Maart 1831 , daags vóór 
dé terugkomst des keizers in 
zijne hoofdstad , ontstond er, 
terwijl de- PortugeiSen*, over 
dere iecugfcotml. fterheugd , 
vreugdevuren hadden óhtsto-. 
ken , tusschen hen en de Bra
zilianen eenige onlusten, waar
bij er van weerszijden sneu
velden en gekwetst werden, 
Dè keizer scheen zich daar
na geheel met de constituti-
onelen verzoend te hebben. 
Maar , na ontdekt te hebben, 
dat hij door de Braziliaan-
sche ministers, Waarmede hij 
zich omringd had , verraden 
was, ontsloeg hij dezelve * 
en deed hen door mannen 
vervangen , die bij het volk 
niet bemind waren. Dadelijk 
barstte er een opstand uit, 
zelfs de troepen sloegen aan 
het muilen , en stelden zich 
onder het bevel van den bri
gadier FRANCISCO LIMA. Daar 
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Don PEDRO bestendig wei-" 
gerde, om zijne oude minis
ters terug te roepen, zoo 
dacht hij afstand van de kroon 
te moeten doen, ten voor-
deele van mijnen zoon den 
keizerlijken prins (7 April 
1831), en op denzèlfden dag 
begaf hij zich met de ko
ningin dona MARIA , aan boord 
tan het Engelsche schip de 
ffarspiie. Hij noodigde ,J« 
B. Ö'ANDRADA uit , om de 
voogdijschap der prinsen en 
prinsessen op zich te nemen , 
en den 9 April werd de kei
zerlijke prins, toenmaals 5 
jaren oud > in zegepraal naar 
de hoofdkerk gedragen , en , 
onder den naam van PETRUS 
I I , als keizer erkend. De 
ex-keizer en deszelfs echtge-
noote, scheepten zich den 
12 in , op de Engelsche cor-
vet de Wispelturige, de 
koningin ging over op de 
Fransche gabaar de Seine, 
en zij zeilden naar Europa. 
Don PEDRO was in 1831 , 
bij de feesten van den 2 7 , 
28 en 29 Julij tegenwoor
dig, en ontving van den ko
ning der Franschen, het groot
kruis van het legioen van 
eer* Hij begaf zich naar En
geland , zijn voornemen te 
kennen gevende, om werk
zaam te zijn aan het ver
drijven van don MIGÜEL van 
den door hem ingenomen 
troon. Op het einde van het-
telfde jaar 1831, kwam hij | 

| in Jfrankryk terug, ajwaar 
hij eenigen tijd het kasteel 
van Meudon bewoonde» Den 
26 Januarij daaropvolgende 
vertrok hij haar Belle-hlet 

na eene krijgsmagt te heb
ben bijeenbragt, uit uitge
wekene Portugezen, en Fran-
sche en Engelsche soldaten 
zamengesteld. Hij begaf zich 
naar Terceira , alwaar hy den 
6 Maart 1832, met zijne vloot 
aankwam, stelde het eiland 
Madera in staat van 'bek' 
gering, en begon den 7 fa" 
lij zijne landing op de Po> 
tugesche kusten te bewerk
stelligen. Het gelukte hem 
binnen -XmsSm^M komen\ 
en hij noodzaakte zijnen broe
der het rijk te verlaten, Hij 
aanvaardde het bestuur als 
regent in dën* naam zijner 
dochter, en overleed den 24 
September 1834 , op het kas
teel van Quélm. Reeds op 
den' 17 had hij om'de troost* 
middelen der Godsdienst ver
zocht, en den volgenden dag 
schreef hij aan den voorzit-
te, van de kamer der afge
vaardigden, dat hij, na aan 
de pligten van eenén zoon 
der Kerk voldaan te hebben, 
in zijnen tegenwoordigen toe
stand van het bestuur moest 
afzien, en dat hij de kamer 
verzocht, die ,maatheiende 
nemen, welke dejftólstand'g-
heden vorderden* Dona MA-
R U werd door de cortes on
verwijld meerderjarig ver-
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klaard , terwijl men haar te
vens dé vólmagten der ko
ninklijke Waardigheid afstood. 
Nadat zijne eerste echtgenoo-
te Rio-Janeïro , den 11 De
cember 1826 overleden was, 
had ofon'PEDRö in 1829 een 
tweede huwelijk aangegaan 
niet AMAtiA, dochter -van 
prins EÜGENIÜS DE BEAUHAR-
ÏÏAIS , hertog van Leuchien-

.berg. 

PEDRÜZZI (PAULÜS) een ge
leerde Jesuit van Mantua in 
1644 geboren , maakte zioh 
beroetBididoöi? ®ij«se oudheids-
kennis. RANUCUS hertog van 
Parmct, verkoos hem in 
1680- om zijn rijk kabinet 
van gedenkpenningen te rang
schikken. Dit werk hield 
hem tot aan zijnen dood be
zig, voorgevallen in het jaar 
1721, in den ouderdom, van 
77 jaren. Men heeft vqn hem 
8 dl.» van het Museo Far-
nese, van 1694. tot 1727 ge
drukt, die 10 deeleri in folio 
uitmaken. PEDRÜZZI was een 
achtenswaardige man zoo wel 
met betrekking tot de hóe--. 

\ danigheden des harten als tot 
die des geestes. [Pater Pio-
VENE, mede een Jesuit, com
pleteerde de Verzameling 
van PEDRÜZZI door er twee 
deelen bij te voegen, waar
van het laatste in 1727 in 
het licht verscheen]. 

PEGASDS (MANÜEL ALVA-
RKS) , een Portugeesch regts* 
geleerde, van Èstremos ge
boortig, overleed in" 169.6 in 
den ouderdom van 60 jaren 
te Lissabon, en liet eene 
verzameling na van ordonnans 
tien en wetten van Portugal, 
die na zijnen dood is voort
gezet;, dezelve is in 14 dl.n 

in-fol.: van 1669 tot 1714: 
hij heeft ook nog andere wcr* 
ken nagelaten, die hem niet 
beletteden zijne adviezen in 
bijzondere zaken te geven. 

PEGUIIION. — Zie BEAU-
CAIRE DE PEGtmj,0N. 

PEIRESC, (NlCOlAAS-CLAÜV 
DIDS FABRICIDS , heer van), 
werd op het kasteel van Beau-
gencier in Provence in het 
jaar 1580 geboren ,. zijne fa
milie oorspronkelijk uit Ita
lië , was sedert de 13.e eeuw' 
in Provence gevestigd. Na 
te Aix, te Avignon en te 
Tournon, met eenen "goe
den uitslag gestudeerd te 
hebben, ging hij naar Ita
lië, en hield zich te Padua 
Op, om er zijn regtsgeleerde 
cursus te eindigen, renetië, 
Florence, Mapels en Home 
bezaten hem Vervolgens beur
telings. Hij verscheen er als 
een geleerde, die alles wilde 
zien en alles opmerken. Op 
zijne terugreis naar Aiw be
kwam hij er , in 1604 de 

2 • V..;. B 
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doctorale waardigheid. De 
thesis j die hij bij deze ge
legenheid gedurende 3 dagen 
achtereenvolgend -verdedigde, 
waren langen tijd in Provence 
beroemd. De jonge geleerde 
begaf zich vervolgens naar 
Parijs, alwaar de DE THOÜS , 
CATJSABOÏÏS , de PITHOÜS , de 
SilNTE MARTHES , hem be
minden en hoogachten. Hij 
stak van daar naar Enge~ 
land over, bezocht er de 
geleerden van Londen en OM-' 

• ford'en werd zeer wel door 
koning JACOBUSonthaald. Van 
Londen, begaf hij zich naar 
Holland, en, bezocht JOZEF 
SCAMGER te Leijden , en IIü-
60 GROTIÜS, te / 'S Graven-
hage. Na eindelijk Vlamt' 
deren en een gedeelte van 
Frankrijk doorkruist te heb
ben , kwam hij te Aix te
rug, en werd er tot raads
heer bij. het parlement be
vorderd. Zijn huis was; van 
toen af de schuilplaats der 
weienschappen en het adres-
kantoor van al de geleerden. 
[Deze beroemde man eindig
de met den geestelijken staat 
te omhelzen, LODEWIJK XIII, 
gaf hem de Lieve Vrouwe-
abdij van Guistre, in het 
bisdom Bordeaux , en mag-
ligdehem, bijpatentbrieveri, 
om met deze benificien zij
nen post van raadsheer te 
behouden. Dit dubbel ambt 
deed hem de wetenschappen 
niet verwaarloozen : zijn huis 

was van een observatorium 
voorzien , en met boeken op
gevuld , dikwerf onder el
kander opeengestapeld, voor 
welker behoud hij een aan
tal katten onderhield ; hij is 
het die in Frankrijk de An-
gorasche katten gebragl heeft. 
Hij onderhield ten zijnen hui
ze een' graveur , eën; beeld
houwer, een' boekbinder en 
een' afschrijver, waarbij hij 
van tijd tot tijd een' schilder 

"voegde om 'verschillende ge
denkstukken , of hel afbeeld
sel van zeldzame dieren op 
doek te brengen. PEIRESG, 

Fewendde 'm zijnen schoonen 
kruidiuin, verscheiden vreem
de planten, en onder ande
ren den vijgenboom van J-
Djlï, (musa paradis taca),. 
waarvan de vrucht hem toe
scheen, die/soorrvan drui
ven te zijn, welke de be
spieders door MOZES gezon
den, hem njt het Beloofde 
land bragten.] PEIRESC over
leed te Jix, in 1637, zoo 
wel om zijne-schitterende als 
om zijne zedelijke hoedanig
heden betreurd. Men bezong 
zijne verdiensten in allerlei 
talen, en deze verzameling 
van lofredenen is onder den 
titel van Panglossia gedrulct. 
Intusschen heeft deze f™ > 
die eene zeer uitgebreide fn. 
veel omvattende geleerdheid 
bezat, geen enkel werk vol
eindigd. Men heeft van hem 
slechts eene voortreffelijke en 
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geleerde Verhandeling over 
eenen ovden drièvoet, in het 
tiende deel der Letterkun
dige gedenkschriften, van 
pater DESMOLETS gedrukt. Hij 
liet. vele handschriften na ; 
maar aan de meeste is de 
laatste hand niet gelegd. GAS-
SENDi, heeft de Levensbe
schrijvingvan dezen geleer
de in het licht gegeven, 
ys Gravenhage, 1651, in 
8.v°, met veel zuiverheid en. 
sierlijkheid geschreven, en in 
1770, door .REQÜÏER , in hét 
Fransch in 12.mo vertaald. 
In eene uitgave van B$Aj,:g.jBa-
BE, In 1822i te CSéw in 
het licht gegeven , komt een 
deel brieven van MALHERBE , 
aan PEIRESC en van, PEIRESC 
aan MALHERBE voor. 

PEÏROÜSÉ. — Zie LAPEY-
ROÜSE.'. 

PiKHitr. — Zie LEPÉKHIBT 
(IWAN). 

PELAGIA {Heilige), maagd 
en martelares van Antioehië 
in de 4.e eeuw, onder de 
vervolging Tan MAXIMINDS 
DAU. Zij stortte zich van de 
hoogte des daks van haar huis 
neder, om aan het verlies ha-
rer eer te ontsnappen , welke 
lieden, door heidensche over-
heids' personen afgezonden , 
haar wilden ontrooven, en 
welke zij ten koste haars le-

. ... B 
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Vens' behield. Daar de heilige 
hopen kohde eenen gelukki
gen val te doen, zoo biedt 
hare handelwijze in het ze
delijke generlei moeijelijkhe» 
den aan ; maar, onafhanke
lijk van deze beschouwing> 
kort men zeggen dat PIXAGIA 
enkel het oor leende aan haar 
geloof en aan den vrensch om 
de heidenen te bekeeren en 
te overtuigen. Deze heldhaf
tige eerbied voor de kuisch-
heid was zeer geschikt, om 
aan de vérvolgers de onschuld 
der christelijke zeden , die 
men niet ophield te lasteren > 
te bewijzen, en om hun eer
bied in te boezemen voor eene 
Godsdienst» die zoo vele zui
verheid en.zulk èênen moed 
inboezemt. Zie APOÏ.LQNIAIG» 
NATIÜS van Antioehië, RAZIAS.. 

PELAGIA (Heilige), eene 
beroemde boetelinge van de 
5.e eeuw, was de voornaam
ste tooneelspeelster van de stad 
Antioehië geweest. Daar de 
genade haar hart getroffen 
had, ontving zij den doop 
en begaf zich naar den Olijf-' 
berg bij Jermalem , alwaar 
zij, volgen JACOBUS, diaken 
van Hiliopólis als man ver
kleed i een zeer gestreng leven 
leidde; maar THEOPHANÜS 
(•Chron. ad. an. 25, Theod. 
Jun.), NlCÉPHORüS CAMXXOS 
(ffüt. I. J4, c. 30} i stelt 
haar voor als eene klooster.» 
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zuster. JBASIMOS , schildert 
haar in zijn martelaarsboek, 
onder deze trekken af, en 
verzekert nadrukkelijk dat zij 
kloosterzuster werd. » Hoe 
kan meh, zegt een criticus, 
geldoven, dat deze* heilige 
èene met hare kunne strijdig 
kleed zoude gedragen hebben ? 
Deze soort, van .vermomming 
is altijd iu afschuw geweest. 
Het büde testament beschouwt 
het als eene verfoeijejijke mis
daad (peuter. 32). De kerk
vaders en de concilien heb
ben dezelfde taal gevoerd." 
Men moet nogtans toestem
men dat de goede trouw en 
bijzondere omstandigheden, 
•dikwijls buitengewone en on
regelmatige daden veront
schuldigen , die de algemeene 
wét schijnt te veroordeeien. 
ZiePADLüs, de Kluizenaar. 

PBLAGIUS I , een Romein, 
diaken van deRoomsche Kerk, 
was aartsdiaken van Paus Vi-
Gltius en zaakgelastigde in 
het Oosten, alwaar hij zich 
door zijne voorzigtigheid en 
zijne standvastigheid onder
scheidde. Hij beklom in 555, 
den Stoel van den H. FE* 
ÏRÜS, had zijne verheffing 
gedeeltelijk te danken aan 
keizer JUSTINIAÏTOS , die be
hagen in zijnen geest had ge
vonden. De nieuwe Paus leg
de er zich op toe, ooi de 
zoden te hervormen en dè 
nieuwigheden uit te roeijen» • 

Hij veroordeelde de drie ka
pittels , waarvan hij in 546, 
te gunstiglijk scheen gespro
ken te hebben , in zijn schrijr 
ven aan FJS&RAND , diaken 
van Karthago, om hem te 

^verzoeken met zijnen bisschop 
en de, overigen met deze zaak 
het best bekenden te raadple
gen , en werkte om hét vijf
de concilie, te Konstantino-
pel in 553 gehouden, te doen 
aannemen. VJGIMUS, zijp 
voorganger, had zich langen 
tijd tegen deze veróordeéling 
verzet [ofschoon, hij er zich 
eindelijk aan onderwierp], 
wijl hij vreesde dat hetzelve 
mannen, als aanpdaaig deei 
beschouwen , wier geloof hem 
zuiver scheen, ofschoon hun
ne geschriften aanleiding tot 
censuur gaven. PJEÜAGIÜS , 
keurde de veroordeeling hun
ner geschriften in omstan
digheden goed, waarin hij 
.meende, dat hunne personen 
niet meer betrokken schenen , 
en .waarbij de Eutichianen , 
uit deze veroordeeling, geen 
voordeel meer schenen te kun^ 
nen trekken. (Zie IBAS VI-
GltlDs). In ,den aanval der 
heerschëndè dwalingen ge
beurt het zeer natuurlijk, 
dat de welmeenendste per
sonen in een tegenovergesteld 
uiterste schijnen te vervallen, 
en zich van dat beperkte mid
delpunt verwijderen, waarin 
de waarheid opgesloten "• 
Daarenboven is niets redelij-
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ker, dan om de tawelligt al 
te vurige verdedigers der regt* 
zinnigheid, met de deelnemers 
Tan eene bekende dwaling: 
te verwarren. En het is uit 
dit gezigtspunt dat men het 
somtijds ongelijke, somtijds 
zelfs tegenstrijdige, maar zich 
steeds gelijkblijvende, gedrag, 
moet beschouwen, da t .de , 
Paussen en de concilién, ten 
opzigte der leerstellingen en: 
leeraars gehouden hebben.* 
Toen de bisschoppen van Tos-
kane weigerden, zich aan het 
vijfde concilie te onderwee 
pen en aich van. ide gesaeen-
schap van PfitAGfOs" afgeschei
den hadden, schreef hij hun 
in deze belangrijke bewoor
dingen: » Hoe , meent ^ij 
niet van de gemeenschap der 

. geheele wereld afgescheiden 
te zijn, indien gij mijn1 naam 
niet, volgens, gewoonte, in 
de heilige Geheimen uit
spreekt? Omdat, hoe onwaar
dig ik ook ben , het toch in. 
mij i s , dat thans de vastheid 
van den Apostolischen Stoel, 
met de opvolging der bis--
schoppelijke waardigheid be
rust." De Romeinen, door de 
Gothen belegerd, hadden hem 
veel te danken. Hij deelde 
levensmiddelen u i t , en ver
kreeg van TOTUA , bij de in
neming van de stad in 556, 
verscheiden gunstbewijzen ten 
voordeele der burgers. Hij 
overleed in 559, men heeft 

van hem zestien Brieven* Het 
regt, hetwelk JUSTINIANÜS zich 
in de "verkiezing der Paussen 
aanmatigde, (volgens pater 
PAGI, een nieuw regt) door 
zijne opvolgers voortgezet, 
deed in Jhet vervolg den ze^ 
tel van JRöme, veel langer 
openstaan. Men ziet intus-
schen dat, reeds ten tijde 
van' ODOACËR, de vorsten van 
Italië deze verkiezingen had
den; willen' regelen ,: of lie
ver eigenlijk verwarren. Hij. 
had JOANNES III tot opvolger. 

'PEIAGIUS I I , . een Romein, 
zoon van ^Wmaih, dat een 
Gothische naam is, besteeg 
na BnitmDiGvmJLr.,iui:&78 den 
pausselijken.troon. Hij ver
zette zich tegen JOANNES , pa
triarch, van IConstantinopel, 
die den titel van algemeen 
bisschop aannam. (Zie GRB-
GORÏÜS -de Groole en'Pno-
OAS) , en werkte met ijver, 
maar zonder gevolg ,: om de 
bisschoppen van Istrië, die 
ter verdediging der drie ka
pittels eene scheuring te weeg 
bragten, tot de éénheid der 
Kerk terug te voeren. (Zie 
VIGIMUS Paus en IBAS.) Er 
ontstond in zijnen tijd eene 
buitengewone ziekte, die even 
zoo snel als hevig was, dik
wijls gaf men niezende en 
geeuwende den geest; van 
waar, volgenseenige geschied
schrijvers, de gewoonte » 
4 • 
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ontstaan om aan dengenen, 
die niest, te zeggen: God 
zegene ui en die van het 
teeken des kruises over den 
mond te maken als men 
geeuwt. PELAGIÜS II werd 
van deze besmetting aange
tast; en overleed in het jaar 
590. Zijn dood werd door 
de tranen der armen vereerd , 
die hij müdelijk te hulp kwam. 

?Men schrijft hem/tien Brie» 
ven toe; maar de l» s t e , 2.de 

8,*te en 9ido zijn onderge
schoven. 

PELAGIUS eerst MORGAN , 
of de aan de oevers der %ee 
Geborene genaamd, welken 
naam hij in het vervolg in 
dien van PELAGIÜS verander
de , een beruchte aartsket-
ter , in de 4.e eeuw in Groot» 
JBritlannïè geboren, omhels
de het kloosterleven te San» 
gora, in het land der Gal
liërs en kwam te Rome, al
waar hij zich met RÜITINDS 
den Syriër, leerling van 
THEODORUS MOPSOESTÜS ver
bond , die hem dé dwalin
gen zijns meesters leerde. P E -
liAGics, was met eenen vu-
rigen en onstuimigen geest 
geboren. Bij het beoefenen 
der ïï. Schrift en der kerk
vaders, vestigde hij zijne aan
dacht op al die plaatsen, welke 
de vrijheid van den mensch 
tegen de voorstanders van de 
fataliteit of het onvermijde
lijk noodlot verdedigen , en al

les wat de bedorvenheid des 
menschen en de behoefte, der 
genade betrof, ontsnapte hem. 
» De erfzonde, dat groote 
middelpunt, zegt een god-' 
geleerde, waarin zich de ver
schillende draden, die naar 
den uitgang des doolhofs ge
leiden vereenigen, waarvan 
de onwetendheid'of de ver
getelheid de ketterij van MA-
fris', van CERDO én van MARCI-
ON , had doen ontluiken, en 
zoo vele onzinnige; stelsels 
over het goed en het kwaad, 
zoo vele ijdele geschilpun
ten , over den mensch en den 
Schepper had voortgebragt; 
dit geheim dat zoo vele andere 
verklaart, en het geloof waar
aan juist daardoor zoo rede
lijk wordt , dat de wijzen der 
ongewijde oudheid hetzelve 
ontwaarden, en zelfs min of 
meer duidelijk verklaard heb
ben, dit stelsel werd door 
PELAGIÜS miskend." (Zie 0-
VIDIOS , PLATO , PLINIÜS , Ti-
MEÜS) ; PELAGIÜS ontwikkel
de zijne denkbeelden in het 
4.e boek over den Vrijen 
wil, hetwelk hij. tegen; den 
H. HIERONYMÜS in hét licht 
gaf,, en in hetwelk hij zijne 
geheele leer ontsluijerde , ter
wijl hij er nieuwe dwalingen 
bijvoegde. De voornaamste 
waren : t .° dat ADAM ster
felijk was geschapen, en dat 
hij gestorven zoude zijn , het
zij hij gezondigd had of niet; 
2.° dat de zonde van ADAM 
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hem alleen schadelijk was ge
weest , en. niet aan het ge-
heele menschelijke geslacht; 
3.°'. dat de wet van MOZES 
even zoowel tot het hemelsche 
koningrijk leidde , als die dés 
Evangelies;, 4.° dat •vóór dè 
komst van J. C. dernenschen, 
zonder zonden'geweest zijn; 
5.° dat de pas geborene kin-: 
deren in denzelfden staat zijn, 
waarin ADAM voor zijnen val 
was ;• 6.P dat het geheele men
schelijke, geslacht geenszins 
door den dood en door de over
treding van ADAM sterft, even 
min als het menschelgke ge
slacht door de' Opstanding 
Tan J. C. verrijst; 7.° dat.de 
mensch zonder zonden geboren 
wordt, en dat hij, indien hij 
wil, gemakkelijk aan de gebo
den Gods kan gehoorzamen, 
Nadat Rome door de Gothen 
ingenomen was, vertrok PE-
XAGIOS van daar, en stak in 
409, met CELESTINUS , den 
bekwaamsten. zijner aanhan
gers , naar Afrika over. Hij 
hield zich niet lang in Jfrïha 
op; hij liet er CËLESTIUS 
achter, die zich te ICarthagp 
vestigde, alwaar hij de ge
voelens zijns meesters onder
wees. Intusschen dogmati
seerde PELAGIÜS in het Oos
ten , werwaarts hij zich. be
geven had. Zijne dwalingen 
werden 'in het concilie van 
Diospolïs aangeklaagd. Be 
vaders dezer tergadering ver-
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oordeelden dezelve plegttglijk, , 
en de verspreider derzelve, 
werd genoodzaakt dezelve te 
herroepen, maar •deze her- >. 
roeping veranderde zijn hart ' 
niet. Hij werd in 416, in 
het concilie van ÏCatthago 
en in dat van Milevië, op 
nieuw veroordeeld. De va
ders dezer vegadering gaven, 
kennis van hunne uitspraak 
aan Paus INNOCENTIÜS I , die 
zich met henvereenigde, en 
hun besluit bevestigde. Het 
was na deze uitspraak van 
den H. Stoel, dat de H, ^ 
AuGüsTiNus, tot den'aarts-
keüer zeide: De zaak is af-

, gedaan , nadat Rome gespro
ken heefts inde rescripta 
venerunt, causa finita est: 
utinam allquando jiniatur 
error. Daar INNOCENTIOS I 
kort daarna overleden was, 
schreef PELAGIÜS aan Zozi-
MUS,, zijnen opvolger, en 
zond hem CELESTINÜS af , ooi 
hem en zijnen vriend van 
den kerkelijken ban, die te- " 
gèn hen was uitgesproken, 
te doen ontheffen. Paus Zo-
zlMüs wilde zijne verdediging 
wel aannemen; maar hij ver
zamelde te gelijkertijd bis
schoppen en priesters, 'die 
de gevoelens van PELAGIÜS 
veroordeelden , terwijl zij het 
besluit goedkeurden, waarin 
hij was, van zich te verbe-
ren. Hij ontving levenseene 
gelooofsbelydenis van PSLA-

5 '. ' • " - ' 
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GIDS , waarin hij de- dwalin
gen die hem ontsnapt kon
den zijn herriep. ZoziMüS., 
door deze schijnbare onder
werping bedrogen, schreef te 
zijne gunste aan de bisschop
pen fan Afrika, om hen 
te verzoeken, niet om hem , 
van den kerkdijken ban, die 
tegen hem uilgesproken was 
te ontheffen, zoo als eenige 
schrijvers gezegd; hebben , 

• maar de uitspraak dezer zaak 
twee maanden uittestellen. 
Deze prelaten verzamelden 
een nieuw concilie te Kar* 
thago, in 417 , en gaven 
bevel, dat het vonnis doof 
Paus INNOCENTIÜS tegen PE-
JVAGJÜS en CELESTJUS uitge
sproken zoolang zoude he-
istaan tot dat zij hunne dwa
lingen zouden afzweren. Paus 
ZOZIMÜS had de grootheid van 
ziel te herkennen, dat hij ver
schalkt was. Hij bevestigde 
het oordeel van het concilie 
en veroordeelde de beide 
ketters io denzelfden zin als 
zijn voorganger. Toen kei
zer HONOUIÜS, van deze ver
schillende veroordeelingen 
onderrigt werd, gaf hij be
vel, dat men de Pelagianen 
als ketters zoude behandelen, 
en dat PELAGIDS met CEWES-
ÏIÜS uit Rome zoude verjaagd 
worden, als aartskettérs en 
rustverstoorders. Dit. rescript 
is van den 30 April 418. 
Den 1 Mei daaropvolgende 
had er weder een concilie 

tegen de pelagianen plaats, -

inhetwelke AÜGÜSTINÜS , de 
leeraar der gena.de> uitblonk.i 
Men.ontwierp er negen ver-
oordeehngsartikels tegen deie 
ketterij. De bisschoppen, die 
de vëroordeeling-niet wilden 
onderteekenen, werden .door 
de geestelijke regters afgezet, 
en door het keizerlijk gezag 
van hunnen stoel verdreven. 
Daar PÈXAGIÜS genoodzaakt 
was, uit Home te vertrek
ken , begaf hij zich naar Je-
ruaalept t waar hij geene 
schuilplaats vond; en men 
weet noch in welk land, noch 
omtrent welken tijd hij stierf. 
Eenige r heilige kertvadersr 
hebben dezeden van dezen 
aartsketter geprezen, maar 
OROZUS en verscheidene an
dere kerkvaders hebben be
weerd , dat men hem slecht 
gekend had , - dat zijne, ge
waande deugd, niets, dan 
schijnheiligheid was, dat hij 
op smulpartijen gesteld was, 
én dat hij in de verwijfd
heid en weelde leefde. Jo-
EIANOS TAN EJLCANA was j na 
den dood. van hunnen eer
sten vader, het hoofd der 
Pelagianen. Deze ketterij 
nam onder dit nieuwe hoofd 
eene nieuwe gedaante aan. 
Dezelve verwoestte geduren" 
de eenigen tijd het Oosten 
en het Westen en #ing fin-
delijk geheel en al te niet: 
wij hebben van PELAGIPS, 
eenen Brief aan DÈMÉTBI-
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ADBS, in het 2.e deel van 
den heiligen AÜGUSTWÜS , in 
de uitgave der benedictijnen , 
fragmenten van zijne vier 
boeken over den vrijen wil, 
eaCommëntarien ap de Brie
ven van den heiligen;PAU-
IUS , die in de Appendix 
operum divi JÜGUSTINU , 
Antwerpen, 1703, inf fol. 
gevonden worden. Men ziet 
in zijne schriften, dat hij veel 
•geest bezat, maar dat hij niet 
geleerd was, de onvrucht
baarheid en dorheid van zij
nen stijl schrikt af. De ge* • 
sckiedenis van het Behcgi-
aitismüs, is door den kar
dinaal NORIS en door pater PA-
XOüiLiEX beschreven , 1751, 
in 12.«no Deze laatste , ofr 

schoon niet zoo geleerd als 
die van den kardinaal, is 
wel geschreven, en vol'wij
ze en diepzinnige inzigten ; 
de schrijver toont ons in het 
pelagiananismus al de bog-
ten en de listen der kette
rij , die elkander lijnregt we
derleggen, zoodanig zijn de 
gang en de geest der dwa
ling, dezelfde van welk ui
terste zij ook uitgaat. [On
der de kerkvaders, die te
gen •PEUGIÜS geschreven heb
ben, onderscheidt men den 
H. AÜGUSTMÜS , den ff. HIE-
RONÏMÜS , den H. PROSPERÜS 
en den H. FuiGEiraiJs.] 

PELAGIUS , bloedverwant 
van RODRIGDEZ, koning der 

West-Gothen in Spanje, ver
wierf de achting van zijne 
natie; ' door zijne deugden 
en door; zijnen" ijver voor 
de GatholijkeGDdsdiënst; hij 
vormde het plan om het juk 
der Sarracenea af te schud
den , die, wijl zij „hem. niet 
konden overwinnen > met hem 
in onderhandeling traden , en 
hem onder beding eener lig-
te 'schatt ing, eene bekere 
uitgestrektheid lands lieten 
genieten. (Daar hij vervolgens 
door de Mooren beleedigd 
was, trok Hij tegen hen op, 
versloeg hen in 716, over
won verscheidene gewesten,« 
en kort daarna werd 'hij tot 
koning van JCeon en Jstu-
rië uitgeroepen ; hij overleed 
in 737 , den roem van een' 
matigen, de pracht vijan-' 
digen, moedigen en voorbeel-
deloos. godvruchtigen vorst 
nalatende» Het is zonder twij-
fel deze godsvrucht welke 
den ijver van YohTAlRR,,te
gen dezen vorst opgewekt 
heeft, zoo zelfs dat hij 
hem, tegen de eenparige ge
tuigenis der oude geschied
schrijvers, den titel van ko
ning weigerde* [Het was PR-
tAGiüs , die den teugel vier
de aan die bloedige wor
steling tusschen de Span-
jaards en de Mooren » en die 
van 716 tot 1492 duurde, 
in welk jaar FERDINAND en 
ISABBIXA zich van .Grenada 
meester maakten.} ' ••>• 
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PEI-ARGUS, — Zie STORCK. 

PELETIER (&.ATJDIÜS tÉ) , 
in 1631, te Parijs met eenen 
gelukkigen aanleg geborpn , 
kwam vroegtijdig in betrek
king met BIGNON , MOLÉ , 
LAMOIGNON , DESPRÉAUX en 
andere groote mannen zijner 
eeuw. Hij werd eerst raads
heer bij de regtbank van het 
Chatelet, daarna bij het par
lement, vervolgens voorzitter 
van de 4,e kamer van on
derzoek , en hoofdman der 
kooplieden in 1668. Hij ken
merkte zijn beheer door" de 
kaai van Parijs tot stand te 
brengen, die men nog te
genwoordig de kaai PE-
LETIER noemt. Hij onder-

"scheidde zich bijzonder in 
deze betrekking, en volgde 
in 1683 COLBERT , in die van 
algemeenen tegenbqekhouder 
der geldmiddelen op. PE-
LETIER gevoelde, dat indien 
een algemeen tegenboekhou-
der eenige gelukkigen maak
ten, hij ook vele misnoegden 
deed ontstaan. Hij legde na 
zes jaren dezen post neder, 
verliet het hof geheel en al 
in 1697 en hield zich ver
der met niets anders bezig 
dan met de studie en zijne 
zaligheid. Hij kwam jaarlijks 
de vaste in net kartuizer
klooster, alwaar hij een ver
trek had , doorbrengenj en 
bleef het overige des jaars 
op „zijn landgoed Filleneuve 

Ie Roi, Hij overleed in 1711 
in het 80.ate jaar van zijnen 
ouderdom. De verhevene ge
voelens van godsvrucht, die 
hem in zijn leven bezield 
hadden > kenmerkten ook ztj.-
nen dood. » Hij was, zegt 
een . geschiedschrijver , een 
dier eerbiedwaardige óver-
heidspersonen , die . zoowel 
door hunne deugden als door 
hunne talenten tot den luis
ter van de regering van/Lo-
DEWIJKXIV bijdroegen. Deze 
groote man stelde de Gods
dienst aan het hoofd van al 
zijne pliglen, en zelfs in den 
tijd, dat hij onder den last 
der openbare zaken gebukt 
ging, liet hij geen enkelen 
dag voorbijgaan, zonder zijne 
familie en zijne dienstboden 
te vergaderen, om met hén 
gemeenschappelijk bet gebed 
te verrigten." Men heeft van 
hem: l.°een aantal zeer wel 
geschrevene Uittreksels en 
verzamelingen uit de heilige 
Schrift, uit de kerkvaders uit 
de gewijde en ongewijde 
schrijvers; in verscheidene 
dl> in 12.B"> — 2.o Uitgaven 
van het Comes theologus en 
van het Comes juridicus, 
van PETRUS PITHOÜ , zijnen 
moederlijken grootvader* '-— 
3.o In navolging van deze 
twee werken, schreef hit de 
Comes senectulis en de Co
mes ruslieus, beide in 12.^°» 
deze zij-n slechts verzamelin
gen van overdenkingen der 
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oude en hedendaagsche schrij
vers. —''4.o Men. heeft hem 
nog de beste Uitgave vati de 
Verzameling der kanoniehe 
wellen in het Latijn te? dan
ten , met aanleekeningen van 
PETRUS en FRANCISCUS< P I -
XHOO 'i in '2 di.n in f o)., en 
die,Tan den Codex,der Ca
nons door de heeren PITHOÜ 
verzameld , met de Miscel-
lanea eoclesiastica aan het 
e inde .— 5.° Eindelijk de' 
uitgave der Aanmerkingen 
van PETRUS PITHOÜ over den 
Codex en de Instellingen 
van JCTSTINJ^MÏÏ,9» Bel Le
ven van CLAUDWS LE PELETIER 
is door J. BOIVIN de jonge 
in het Latijn in 4.'° beschreven* 
~ CLAÜDIÜS LE PJËLËTIEU had 
tien kinderen, waarvan er 
verscheiden verdienen in dit 
woordenboek 'aangehaald te 
worden. De oudste van zijne 
vier zonen,, MICH'AEL genoemd, 
•werd bisschop van Angers, 
en overleed in 1706, kort 
nadat hij tot bisschop van 
Orleans benoemd was.- GRAN-
DET heeft zijn leven beschre
ven^ -— LODEWIJK , de tweede, 
werd president met de flü-
weelen muts , daarna eerste 
president, en overleed in 
1730. — KAREL MAÜRITS , 
de derde, abt van St. Jubin 
van Jngers," wees de bis
schoppelijke waardigheid van : 
de hand,- en begaf zich naar 
Saint'/Sulpice,jilvï<mr hij als 
algemeen overste in 1731 over

leed.Cr-Aüfilüs, de jongste,, 
onder den naam van Souzi 
bekend, overleed in 1686 in 
den ouderdom van 17 jaren, 
na het heldhaftigste voorbeeld 
van godsvrucht; gegeven té 
hebben, DeabtPROYART heeft 
zijne Levensbeschrijving on-

* der den titel van Voorbeeld. 
der jongelieden 'va het licht 
gegeven , Parijs, 1789 , in 
18.m°...LODEWIJK, de tweede 
der zonen van CLACDICS LE 
PELETIER is de stam der PE-
LETIERS VAN ROSA MBO, waar
van de laatste, president met 
den beroemden MALESHERBES 
zijn schoonvader op het scha-
vat bragt. 

PELETIER; DE SOOZI ( M I -
CHAEL XE) , broeder van den 
algemeen-tegenboekhouder, te 
Parijs in 1640 geboren, werd 
tot' advokaat bevorderd en 
pleitte met onderscheiding. 
ïjïj kocht later den post van-
advokaat des kooings bij de 
regtbank het Chdtelet, en nam 
denzelven gedurende vijf jaren 
met algemeene goedkeuring 
waar. In 1565 tot raadsheer 
bij het parlement bevorderd 
zijnde, werd hij, in het-vol
gende jaar rnet BlERONTMrjs XE 
PELETIER , zijn' tweeden broe
der, belast met de uitvoering 
der besluiten van het te Clev • 
mont in Auvergne gehouden 
groote geregtshof» Be koning 
verkoos hem in 1668 om het 
bewindhebberschap vaniVa»^ 
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e/ie Cotnté te gaan vestigen*• 
Bij zijne terugkomst, werd 
hij bewindhebber van Bys-
sel, Tan al de overwinnings
gewesten in Vlaanderen, en 
van de legers; welke de ko
ning er onderhield. Deze dien
sten verwierven hem de posten 
van staatsraad in 1683, van 
bewindhebber der geldmid
delen , van raadsheer ïn den 
koninklijken raad, en van 
directeur generaal der Vesting-
werken. Het beheer van zaken 
en het hof moede, zeide hij 
dezelve vaarwel, en begaf zich 
in den ouderdom van 80 ja
ren in de abdij van Saint 
Fïctor te Parijs, Hij leefde 
er bijna zes jaren in de vreed
zame werkzaamheden der let
terkunde en in de oefeningen 
van een christelijk leven,, en 
overleed in 1725 in het*86.«te 
jaar zijns oüderdoms. De aka-
demie van opschriften had hem 
in 1701 tot honorair lid be
noemd. Men heeft van hem 
in de Gedenkschriften dier 
maatschappij, geleerde naspo-
ringeri over de Curiosoliten, 
een oud volk van Armorica 
over hetwelke er in de Com-
inentarien van CSESJR gespro
ken wordt. De algemeene 
biographie meent dat deze 
verhandeling niet van hem is, 
en dat hij slechts belast was 
dezelve in de akademie voor-
tedragên. TouREU noemde 
hem ffomo limatissimi in- . 
genii [Zijne Lofreden door \ 

DE BOZE , is in het 7,e deel 
der verzameling der akademie 
van opschriften opgenomen.] 
Zijne nakomelingen namen den 
naam aan van XE PEIËTÏER'» 
SAIM-FARGEAÜ ; het was op 
raad van zijnen kleinzoon, 
MICHAEE STEPHANÜS , dié den 
6'September 1747 tot ad-
vokaat generaal bij het par* 
lement van Parijs bevorderd 
was,, dat dié Jesuiten In 
Frankrijk vernietigd wei'"1 

den; en zijn- achter-klein
zoon onteerde eenen beroem
den naam door zijne revolu
tionaire razernij; en door 
zijn lafhartig gedrag bij de 
conventie. Hij werd eenige 
dagen daarna dooreenen lijf

wach t , die besloten had den 
dood, van LODEWIJK XVI, op 
den eersten conventionneel 
dien hij ontmoeten zou, te 
wreken, met eenen dolk door
stoken. 

PEEETIER. — Zie P E I I E -
TlER. " . 

PEIHESTRE (PETROS) , të 
Rouanen in 1635 geboren, 
overleed te Parijs in 1710 
in het 6'5,*te jaar zijns oü
derdoms , was een man die 
eene groote belezenheid be
zat, maar mèt goede grond
beginselen en met ©pregte 
bedoelingen bezield: was. Hij 
had eerst zijn lS . e jaar be
reikt, toen de Aartsbisschop 
van Purijs PJÉRÉFXXE hem 



F. lï I . 31 

jtnelddej. » lic hoor, dat gij 
Jkettersche boeken leest, zijt 
gij daartoe geleerd genoeg ? 
'—. Mijn heer, antwoordde 
de jongeling, uwe vraag maakt 
mij verlegen : indien ik zeg 
dat ik geleerd genoeg ben , 
zoo zult gij mij zeggen dat 
ik een hoovaardige ben, en 
zoo ik neen zeg zult gij mij 
verbieden dezelve te lezen," 
Op.dit antwoord, stond hem 
de prelaat toe, voorttegaan. 
Hij heeft eerie tweede uit
gave geleverd _ van de Vé?" 
handeling over het lezen der 
kerkvaders en uitonawtende 
aanteekeningen op den tekst 
van dit werk, Parijs 1.697, 
in 12.*»o 

pEIiICÏÉli. —ZiePELLIClER. 

PEMSSON. — Zie P E U I S -
SÓN. 

PEIL (JOANNES) , een En-
gelsche beoefenaar der wis
kunde, in 1610 geboren, 
onderwees dezelve te dm-
slerdatn en te Breda. [In 
den ouderdom van 19jaren", 
schreef hij , over het gebruik 
der wijzerplaten, eene ver
handeling , die zijnen roem 
begon te vestigen.] Namens 
CHOMWEÜ,' was hij resident 
bij de protestantsche Zwit* 
sersche kantons; hij kwam 
te Zonden terug, alwaar hij 
kapellaan van den aartsbis
schop van Kantelberg werd, 

en in 1685 overleed.' De 
wiskunde heeft hem eenige 
werken te danken; onder 
anderen : 1.° De vera cir
cuit niensura, — 2.° Table 
'etc* {Tafel van tien duizend 
vierkante gelallen), in fol. 

PELLEGRIN {SIMEON-JOZEP), 
in 1663 , te Marseille ge
boren , begaf zich in de orde 
der serviter -monniken , en 
bleef lang onder dezelve, te 
Moustiers, in het bisdom 
Riez, Maar zijnen stand moe
de , ging hij aan boord 'van 
een schip in hoedanigheid 
van aalmoezenier, en deed 
een of twee reizen. Bij zij
ne terugkomst van zijn® tog-
ten in 1703, opende hij ee-
nen winkel van puntdich
ten , madrigalen, bruilofts-
dichten en begroetingen voor 
alle soorten van feesten ed 
gelegenheden , van welke hij 
de prijzen bepaalde, volgens 
het aantal der verzen en 
derzelver verschillende voet
maten. Hij werkte vervol
gens voor 'de", verschillende 
tooneelen van Parijs, en 
vooral voor dat van de Ope~ 
ra-Comique, Hetwelk aan 
eeneo snaak deed zeggen: 

Ie tnalin Catlioliqne ot lo »oir idolitre. 
Il dimt do 1'autcl et «mpa dn tli(!ltre. 

Trij aldus gevolgd: 

De» morgens Catnolijk, de» «vond» l i 
beraal , 

Gaf 't alUar eij» «Mttijt, 'i Ivo»»»! *if» 
atfmdma&ï. 
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•Daar dit soort van werk geens-
: zins eenen priester waardig 

was, zoo stelde de kardinaal 
, DE NOA.IUES hem voor, de 
Mis of de opera te laten va
ren ; de abt PErxEGRm, wilde 
datgene behouden , hetwelk 
hem deed leven , en de kar
dinaal stelde hem in interdict. 
Zijne beschermers versöhaf-
ten hem eene jaarwedde op 
den; Mercure, aan welben 
hij- voor het gedeelte der 
schouwburgen werkte. Hij 
overleed in 1745, in het 
82 jaar zijns ouderdoms, op-, 
regtelijk bekeerd. Men, he.eft 
Van hem behalve, treur -
en blijspelen, waarvan het 
ontwerp gewoonlijk niets 
waardig, en de berijming 

' flaauw en 'kwijnende is! 
1.° Geestelijke gezangen 
over de gewigtigste punten 
der Godsdienst, op ver-
schillende wijzen Van zang-
spelen, voor de kloosterlin
gen van St. Gyr , te Parijs , 
in 8.vo —.2 .0 Andere Ge
zangen , over de .voornaam
ste punten van de Godsdienst 
en de zedekunde, te Parijs, 
1725,' in 12.«o — 3.0 'Ge
schiedenis van het Oude en 
Nieuwe Testament, in ge
zangen gebragt, op de wijze 
der opera's en.' volksliedjes , 
2 dl.» in '8.T© , Parijs, 1706. 
•—•* 4.° Zes psaumes etö. 
(De psalmen van DAVID\ , 
in Fransche verzen , op de 
schoonste wijze van Lvtj,i , 

LAMBÈRT en GAMPRA , Parijs, 
170.5 , in 8.VÖ __. 5,ó j)e 

Navolging van J, C. vol
gens de schoonste wijze der 
volksliederen. —6^ Bewer
ken van EoRATïusxn Fran
sche verzen vertaald, ;door 
aa'ntee keningen opgehelderd., 
met andere vertalingen1 ver
meerderd en dichtstukken, 
met eene verhandeling over 
dien beroemden dichter, en 
eene beknopte levensschets, 
Parijs, 1715, 2 dl> in 
12.fflo Enkel' de vijf boeken 
der lierzangen of oden, zijn 
v e r t a a l d . .;'.••> ' . 

PEKLEGRINI (PfiLiEGRINO ÏDI 
TiBALDO DE BotOGNA), in 

! 1527 , in het Milanesc/ie 
geboren, en in 1592 over
leden, muntte uit in de schil
der» en bouwkunde. Men 
beweert, dat zijne eerzucht, 
om zich eenen naam in de 
schilderkunde te maken zoo 
vurig was, dat hij , misnoegd 
over zich • zei ven , en vree-

. zende het punt vari volmaakt
heid, hetwelk hij zich voor
stelde , niet te kunnen berei
ken, eens den hongerdood 
wilde sterven ; eri dat hij door 
OCTAVIÜS MASCHERINO een 
schilder, zijn landgenoot van 
dit voornemen terug gebragt 
werd, daar deze hem raad
de , zich op de bouwkunde 
toe te leggen. [Hg had in-
tusschen uitmuntende schil
derstukken vervaardigd, zoo 
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als den ff. JOANNES in de 
•woestijn; de afscheiding der 
uitverkorenen van de ver-
•worpelingen; de aankomst 
van TRAJANUS , ie Jtncona 
enz., die door de kenners 
bewonderd worden.] Bouw-
Kunstenaar geworden zijnde, 
verwierf hij weldra eenen 
grooten naam,: Hij werd naar 
Milane beroepen, voor de 

• kerk van den H, AMBRÖSIUS: 
\ep. vervolgens mar Madrid 
doori den koning van Spanje, 
die hem tot* het prachtig 
gebouw van het JEscuriaal, 
als schilder eq bouwkuiïstg-
jiaargebruiièe , 'én hem naar 
Italië terug zond, met 
ÏQ0,4000 Kropnen en den ti
tel van markgraaf. ZieBosso. 

* PELLEGRINI (JOZEF L O -
DEWIJK) , een Jesuit, in 1718 
te Ferona geboren, aan
vaardde er in 1736, het 
kleed der maatschappij, in 
den schoot derwelke hij zijne 
studiën had, volbragt. Hij 
legde zich toe op het pre
dikambt , en werd daarin zoo 
zeer beroemd, dat de keizerin 
MARIA THERESIA , hem naar 
IFeenen beriep, alwaar hij ge
durende eene Vaste voor het 
keizerlijke hof predikte. Met 
-de vleijendstetoejuichingen en 
met de weldaden der keizerin 
^overladen, kwam hij in Ita
lië terug, alwaar hij voort
ging den stoel der waarheid 

XIX. DEEt. ' 

te bekleeden: hij werd een 
der meest beroemde redenaars 
van zijnen tijd. Pater PEL-
LEGRINI legde zich ook toe 
op de letterkunde, en vooral 
op de dichtkunde. Hij is te 
Ferona, den 18 April 1799 
overleden, na de volgende 
werken in het licht te heb
ben gegeven: l.o Latijnsche 
en Italiaansche Gedichten, 
Fenetië, 4774 ',\ .2 dl.n in 
8.vo; Bassano, 1791, in 
8.7° , bevattende vier kleine 
dichtstukken , bij'eene uit- , 
barsting van den Fesuvius, 
— op de brug van Feja, —* 
over de Hemelen,— bij het 
graf van Dimics, letter
keer van MBDICTS, De vol
gende werketo hadden reeds 
verscheiden uitgaven gehad. 
* - 2.° Aan het Feronesche 
volk, Bede voer ing>, 1800, in 
8.v° ; dezelve is voorafgegaan, 
van eene Levensschets des 
schrijvers, door den graaf 
GIÜI'URI. •— 3.o Gedichten, 
aan den dood van AMARITTE 
toegewijd, 1800, in 8.vo 
AMARIXIE , een naamletter
keer van MARIETTA , was de 
naam eener zuster, welke hij 
teederlijk beminde, en wier 
vroegen dood hij zeer be
treurde. — 4.o DEJSORA, 
JEPHTÉ, JONAS, gewijde 
lessen, Fenetië, 1804, 2 
dl.» in 8.y° — 5.° TOS/AS, 
redeneringen, ibid. 1818, 
2 d!.ü 'in 8 j ° — 6.° leer-
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reden , ibid. , 1772,1 deel, 
in 8.™j' 1818, 5 dl.* in 
8,vo — 7.° lofreden, ibid, 
1820 » in 8 J ° Pater PEL-
IÊGRINI was een even zoo 
goede prösateur, als sierlij
ke dichter. Zijn stijl was 
sïuivèr , beknopt en vol vuur. 
In zijne gedichten kiest hij 
tot voorbeeld den beroemden 
PETRARCA , en hij heeft soiris 
de Bevalligheid en uitdruk
kingskracht van denzelven. 
Hij was lid dër«Arkadische 
maatschappij van Home, en 
tan alle letterkundige genoot
schappen van Italië. 

PÊILERIN (JOZEF) , oud al
gemeen-commissaris en eer
ste secretaris bij de marine, 
in 1684, te Marly~le-Roy 
geboren, overleed den 3Q-
Augustus 1782 te Parijs, 
in het 99. s t e jaar zijns ouder-
döms, vereënigde met den 
wërkzamen geest eens amb
tenaars de kunst van eenen 
geletterde. Toen hij , na eene 
4ójarige dienst, zijn ontslag 
met eene jaarwedde verkre
gen had, legde hij zich ge
heel en al op de studie tier 
oudheid toe. Het kabinet 
van gedenkpenningen , het
welk hij tot stand gébragt 
had, en hetwelk de koning 
in 1776 voor 300,000 fran
ken aankocht, was een der 
rijkste en zeldzaamste, welke 
een partikulier bezeten heeft. 
[Hetzelve bevatte 32,500 ge. 

denkpenningen]. Hij breidde 
de grenzen der pénningkunde 

v uit door eene belangrijke 
verzameling in 9 dl.11/ in 
4 . t 0 , met een groot getal 
platen verrijkt. Deze verza
meling bevat: 1.° F'er&a-
meling van gedenkpenningen 
van koningen, die nog niet 
jn het licht verschenen en 
weinig bekend zijn ,1762, in 
4. t o •—2.0 Van Gedenkpen* 
ningen van volken en steden,' 
enz., 1768, S^dl.nin4.t° — 
3.° Mengelingen over ver-
schillende gedenkpenningen, 
1765, 2 •dU' io . 4.t°; die 
tot bijlagen van de vorige 
Verzamelingen dienen. — 4.°. 
Bijlagen tot de 6 voorgaande 
dl.« met een algemeen re
gister. — o.» S.e en 4.e Bij
lagen, 1767, , in4, to-_ 6.° 
Brieven, 1768 en 1770, die 
het 9.e deel uitmaken. Deze 
verzameling is het kabinet 
van liefhebbers waardig, niet 
alleen om de schoonheid van 
den druk, maar ook om de 
oordeelkundige en geleerde 
verklaringen, waarmede elke 
plaat vergezeld gaat, 

. •* PELLETAN (PHIOPPÜSJO-
ANNES) , een beroemde heel
meester , een der bekwaamste 
Fransche praktiserende art
sen, werd te P Ö ? ^ in 1752 
geboren , en had zich tijdens 
de oprigting der geneeskun
dige scholen reeds zeervoor-
deelig als hoogleeraar, en 
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door' de praktijk doen ken
nen. Hij was een der drie 
artsen, benoemd , om het Jijk 
yan LODEWIJK XVII in be
schouwing te nemen. In 
de militaire heelkunde op
genomen , werd hij lid. van 
den algemeenen gezond
heidsraad der legers , en bij • 
de oprigting Van het insti
tuut, werd hij tot lid be
noemd van de klasse der na
tuur- en wiskundige weten
schappen. Bij den dood van 
DÉSAÜIT, werd hij tot eersten 
heelmeester van het Hotel* 
JMetter&wi Rmsfys- ï>eraóëind , 
•én het is op dat tooneel, dat 
hij gedurende zoo vele jaren 

-die. uitstekende heelkundige 
bekwaamheid, en die voor-
beeldelooze geschiktheid voor 
het onderwijs ontwikkelde, 

-die zijnen roem Europeesch 
•hebben gemaakt. Zijne voor-
dragt behaagde door der^ 
zelver duidelijkheid en sier
lijkheid, en hij had geenen 
anderen mededinger dan den 
beroemden FOURCROYY PEL-
LETAN was ook lid van het 
-legioen van eer, en van de 
-koninklijke akademie van ge
neeskunde , behalve belang
rijke Waarnemingen, om de 
longpijp,van vreemde ligcha-
men te ontlasten, heeft hij 
de volgende werken in het 
licht gegeven: l/> Clinique 
etc. (Meetkundige Ziekte-
kunde m%,), 1810,3 dl.» in 

8.vo — 2.° Öhservations etc. 
{Waarnemingen over eene 
verzachting van, kei arm<-, 
been, gelijkende naar eene 
slagaderbreuk) j 1815, in 
8.vo PEI-LETAN. is te Parijs, 
in het laatst van September' 
1829 overleden. 

: PÉLLETIER (JACOBPS) , een 
geneesheer »in 1517 X&Mans, 
in eene gegoede familie ge
boren , maakte zich bekwaam 
in de "scboorie letteren ,• en 
wetenschappen; en werd 
overste van de cpllegien van 
Bayeux en Tan Mans, te 
Parijs, alwaar hij in 1582 
overleed. De talrijkheid zij
ner schriften óveHrëft de 
bondigheid derzelve, Men 
heeft van hem: l .9 .Latijn-
sche Commentarïên op Eü-
CLIDES , in 8.vo; en eenige 
andere wiskundige werken, 
in hunnen tijd zeer geacht, 
ofschoon hij niet , zoo als hij 
beweerde, de kwadratuur 
van den cirkel gevonden heeft. 
•— 2.° Beschrijving van het 
land van Savooye, 1572 , 
in 8.y0 — 3.° Eene kleine La-
tijnseke Verhandeling over 
de pest. <— 4.° Eene Over-
eenstemming van verschelde* 
ne plaatsen van GALENÜS en 
eenige: andere kleine Verhan
delingen gezamenlijk in een 
deel, in 4 . t 0 , in het licht 
gegeven, 1559. — 5.° Zwak
ke Dichtwerken, die eenige 

C 2 
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.berijmde vertalingen bevalr 
ten, 1547 ,in.8.vo.— 6.0 Eene 
andere Verzameling 1555, 
in 8.v° — 7.° Een SAe, in 
1581 , in 4.to ,— 8.0 Ver
taling in Fransche verzen 
der drs poëtica van HORA-
TIÜS, 1545,, in .8.vo — 9.° 
Eene Verhandeling over de 
Dichtkunde, in onrijm, 1555, 

J n 8,v° — 10.° Zamenspra-
ken over de Fransche spel' 

' kunst en uitspraak in 8,v° 
waarin hij beide wil hervor
men , door, te schrijven zoo 
als men spreekt. • 

PELLETIER (GASPARD) , een 
geneesheer te Middelburg', 
verwierf zich veel der door 
de beoefening zijner kunst, 
werd eerst tot schepen en. 
daarna tot raadsheer in zijne 
geboorteplaats bevorderd, en' 
overleed Jn 1658. Men heeft 
van hem : Plantarum, turn 
pairiarum, turn exoticarum 
in PValachria Zelandta?in-
sula nasceniium, Synony-
ma, Middelburg, 1610,in 
8.v°, zeldzaam en gezocht. 

PEH.ETIER (JoANNES I E ) , 
in 1633 te Rouanen gebo
ren, oefende zich eerst in 
de schilderkunde. Hij liet 
dezelve vareh, om zich op 
de studie der talen toe te 
leggen, en leerde zonder 
meester het Latijn, Grieksch 
en Hebreeuwsch, de wiskun
de , de sterrekunde, de bouw

kunde , de geneeskunde en 
de scheikunde. Op het ein
de zijner dagen legde hij zich 
bijna uitsluitend op de be
oefening der Godsdienst toe, 
en zette deze studie tot aan 
zijnen dood,' die in 17111' 
in zijn 78.stejaar plaatshad, 
voort. Men heeft van hem: 
l.o Eene geleerde Verhande
ling over den Arkvanïïoë. 
Hij verklaart in dezelve de 
mogelijkheid van den alge-
meenen Zondvloed en hoe 
alle soorten van dieren in de 
ark hebben kunnen onder
houden worden. BORREL bad 
dezelfde zaak reeds betoogd; 
maarPELLETIER had, zonder 
zijne, metingen en berekenin
gen te betwisten, onaanneme-
lijkheden in zijn plan gevon
den en tracht dezelve in die, 
welke hij voorstelt, te ver
mijden. (Zie BORREL en WIL-
KINS). Hij heeft er eene Ver-
handeling bijgevoegd over de 
Memina (maat der ouden) 
van den heiligen BENEDICTUS. 
Dit is een zwaar boekdeel» 
in 12.vo, in hetwelk even zoo 
veel geleerdheid als scherp
zinnigheid doorstraalt. — 2,° 
Verhandelingen over de ge-
wjgten en maten der on-
den ; over Kèsitak, een He« 
breenwsch woord in het boek 
Genesis. 33.e Hoofdst., over 
den haarlok van ABSALON; 
over den tempel van SALO-
NON en MZÉCSIEL; over 
den dood vanSocRATES, over 
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de dwalingen der Schilders, 
enz., in de Dagbladen van 
Trevoux. — 3.o Eenè Fran-
scke hertaling van het Ze-
ven van SIXTÜS* F, door 
L E T I , 1694, 2 di.»in 12.vo 
- ^ - 4 . ° van hèt Engefsche 
werk van B.0BERT NANTOIÏ, 
onder den titel van Frag-
menta regalia , of wézenlij
ke inborst van ELIZABEIS , 
koningin van Mngeland,èn 
van hareÏ gunstelingen. Men 
vindt ^hetzelve in de laatste 

'uitgave van het leven dier 
vorstin door LETI. De ver
handelingen ,V;an ,PBEI.E3St»R , 
zijn in eenen wijdloopigen 
en kwijnenden stijl' geschre
ven .',. maar den hoofdinhoud 
derzelve is naauwkeurig en 
bondig. 

PELLETIER(CLAÜDIÜS), doc
tor in de godgeleerdheid en 
karionik van den H. PETRUS 
te Reims, is de schrijver 
van een aantal werken, de 
meeste ten voordeele der on
derwerping aan de uitspra
ken der Catholijke Kerk, en 
in het bijzonder aan de bul-' 
Ie Unigenitus. Men gevoelt 
ligtelijk, dat te dien opzig-
te de aanhangers van de par
tij hem niet gespaard heb
ben. Zie de catalogus van 
zijne schriften , aan het ein
de van zijne Leerstellige 
verhandeling van de alge-
meene genade, 1727. Hij 

overleed in 1751. Hij klaagde 
de onderriglingen van den 
heer BOSSÜET , bisschop van 
Troyes, bij den heer LAN-
GÜET, aartsbisschop vanSens, 
aan; BOSSÜET betrok hem 
voor het parlement en Ver
wierf tegen hem een vonnis 
van dat hof, gedagteekend 
den 2 Julij 1735. Eene nieu
we verdediging der bulie , 
welke hij leRouanen in 1729, 
in 2 dl.» in het licht- gaf, 
en eene Verhandeling over 
de lief de Godè, uit de ge
wijde boeken ontleend, wer
den aan het parlement on
derworpen, en dat verbas
terd ligchaam, hetwelk over 
z aken oordeelde " die het
zelve niet aangingen,. ver
bood de werken. 

, PELLETIER (AMBROSIPS), in 
1703 , te Porcieux, in Zo- . 
iharingen, geboren, benedic
tijner van Saint Fannes'en 
pastoor van Senones, gaf het 
Nobiliaire, (Register der 
adellijke geslachten), ófhet 
Jrmórial, (Wapenboek van 
Lotharingen); 1758, in fol. 
in het licht. Hij was een 
kweekeling van dom CAL-. 
MET, en overleed in 1758. 

PEUETIER.—-Zie PELETIER. 

PEWEVÉ (NICOLAAS D E ) , 
in 1518 , op het kasteel Jouy, 
uit eene pude familie van; 
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Normandy'è geboren, Ver
bond zich, aan den kardinaal 
DE LORHAINE , die hem in 
1553, het bisdom ^fmiens 
verschafte. Men zond hem 
naar Schotland in het jaar 
1559, met verscheidene leer
aars der Sorbonne., om po
gingen in het werk te stel
len ter bekeering der ket
ters ', maar daar de koningin 
ELIZABEXH , zich tegen bun 
godvruchtig doel verzette, 
zag zich PELLEVÉ genood
zaakt , naar Frankrijk terug 
te keeren.' Hij verliet zijn 
bisdom dmiens, om het aarts
bisdom Sens te aanvaarden, 
en volgde deq kardinaal DE 
LORRAINE, naar .het concilie 
van Trente, alwaar hij met 
zoo veel luister verscheen, 
dat Pius V, hem m 1570,* 
met het purper vereerde. 
Twee jaren later naar Rome 
gezonden zijnde, diende hij 
de koningen van Frankrijk 
met veel ijver" en getrouw
heid gedurende verscheidene 
jaren. Daar de onlusten der 
nieuwe ketterijen hem in de 
ligue gewikkeld hadden, zoo 
deed HENDRIK I I I , de in
komsten zijner beneficiën in 
1585, in beslag nemen; maar 
kort daarna, verleende hem 
die vorst de ontheffing der 
inbeslagneming zijner goede- • 
ren , en verhief hem, na den 
dood van den kardinaal DE 
LORRAINE, in 1588, ia de 
vergadering der staten te 

Blois \ tot aartsbisschop van 
Reims* Hij overleed in 1594. 

PEHJCAN (KOENRAAD) , in 
het jaar 1478, te Ruffach 
in' den JElzas geboren > be
gaf zich, in de orde van den 
heiligen PRANCISCDS , én ver
anderde den naam zijner fa-
mile die KÜRSCHNER was, 
in dien van PEELICAN. Hij 
oefende de voornaamste be-v. 
dieningen zijner provincie in 
Frankrijk, in Italië en el
ders uit. In 1522 tot gar
diaan van het klooster van 
Bazel benoemd, zoo bragt 
de omgang, welken hg met 
de ketters had , hem op het 
dwaalspoor. Na met ZwiN-
Glius in verbindtenis te zi)> 

-getreden, verviel hij in de 
dwalingen van LUTHER /wel
ke hij eerst met bedacht
zaamheid onderwees, ten ein
de den ijver der Catholijken 
niet te ontsteken; maar jn 
1526, verliet hij zijn orde-
kleed en ging te Zurich het 
Hebreeüwsch onderwijzen, in 
welke stad hij kort daarna 
in den echt trad. Hij over
leed in 1556 , in het 78.ste 

jaar zijns ouderdoms, na he
vige geschillen met ERASMÜS 
gehad te hebben. Men heeft 
van hem verscheidene wer
ken, welke de protestanten 
in 7 deelen in Sul. hebben 
doen drukken. Men vindt 
in dezelve eene Latijnsche 
vertaling der "Hebreeuwsche 
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commentariënyan -de rabbij
nen , niet slechts over de H. 
Schrift % maar ook over de 
gewone leer der Joden. 

* PJEÏ.MCER (4oii JoAMNES 
ANTONIÜS) , een Spaansche 
geleerde,„ te Falencia , in 
1740 geboren, beoefende in 
die stad en aan de hooge-
schoql van Salamankaf, de 
wijsbegeerte, de wiskunde, 
het burgerlijke en kanonieke 
regt, de geleerde talen , de 
oudheden j enz. Hij kwam 
te Madrid, en maakte zich 
voordelig bekend , door xer-
schillend'e7 '"TréF&an'fleKiogén , 
over geschied-,.' letter- en 
oudheidkundige onderwer
pen. KABEJC I I I , benoemde 
hem tot zijnen bibliotheka* 
r is , 'en hij werd lid van de 
Spaansche koninklijke aka-
demie en van verscheiden an
dere geleerde maatschappijen. 
Bij heeft een groot getal wer
ken nagelaten, waarvan de 
voornaamste zijn: 1.° Proe~ 
ve eener bibliotheek van 
Spaansche vertalers: Ma
drid, 1778, in 4 > voor
afgegaan van geleerde levens
beschrijvingen der beroemd
ste Spaansche dichters, met 
zeer leerzame aanmerkingen 
vergezeld, over de letterkun- . 
dige geschiedenis van Span-
je, — 2.° Geschiedenis der 
koninklijke biblmtheek, maf 
eene uanteekening oyer de 

' C 

bibliothekarissen en andere 
schrijvers. Bit werk, in 1800 
voltooid, was in 1808"ter 
pers op den oogenblik van 
den inval der Franschen in 
het schier-eiland. PEUICER , 

"•heeft eene pracht-uitgave van 
don QÜICEOTTE geleverd, 
en is de eerste die het wa
re -vaderland van CEBTANXES, 
hetwelk Alcala-de-Jffenarès^ 
vier. mijlen van Madrid i s , 
heeft doen kennen. Hij is in 
1806 te Madrid overleden. 

PEÜHCIEU (WIIXEM), bis
schop, van Montpellier, in 
het kleine vlek Melgueil of 
Mauguio in Zanguedoc ge
boren, verwierf door zijne 
schranderheid de achting ran 
FRANCISCUS ï . Deze vorst 
zond hem, in 1540, als af
gevaardigde naar Venetië. 
PAUiiüS III stond hem de 
secularisatie van zijn kapittel 
toe, en het verlof om zijnen 
stoel van Maguelonne naar 
Montpellier te verplaatsen. 
Deze prelaat legde veel ijver 
aan den dag tegen bet cal-
vinismus en deze ijver be
rokkende hem van den kant 
der sectarissen allerlei laste
ringen. Hij overleed te MonU 
pellier, in 1568, aan eene 
verzwering in de ingewanden, 
door de onkunde of de boos
aardigheid van eenen apo
theker veroorzaakt, die hem 
pillen van slecht gebrokena 
4 
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kolokwinten liet innemen. 
PELLICIER had eene rijke bi
bliotheek en kostelijke hand-

, schriften, die hij teVenetië 
en elders gekocht had," en 
waarvan er verscheidene zich 
in de bibliotheek van den 
koning van Frankrijk be
vinden. CÜJAS, RONDELET, 
TüRNÈBE , DE ÏHOU , ScfiVoLA 
DE SAINT-MARTHE en anderen 
geleerden zijner eeuw, heb
ben zijne kunde en zijne 
overige hoedanigheden ver
eerd. - Hij liet verscheidene 
geschrevene werken na, en 
men wil dat de Geschiedenis 
der Visschen, ,welke wij 
onder den 'naam van WILLEM 
RONDELET , geneesheer van 
'Montpellier hebben, van 
hem is. • 

- PELLISSON-FONTANIER (PAU-
LUS), te Beziers, in 1624, 
uit eene regtsgeleerde familie 
oorspronkelijk van Caslres 
geboren, verloor reeds vroeg 
zijnen vader. Zijne moeder 
voedde hem in de zoogenaam
de Hervormde religie op. 
Zijne talenten gaven goede 
vooruitzigten aan deze sekte; 
hij bezat even zoo veel door
dringend- als levendigheid 
van geest. Hij studeerde ach
tereenvolgend' te Caslres, te 
Móntaubpn en te Toulouse. 
De Lalijnsche, Grieksche, 
Fransche, Spaanschè en Itali-
aansche schrijvers werden hem 
gemeenzaam. Naauwelijks 

E L . 

. had. hij eenige maanden aan 
de studie des regts besteed, 
of hij ondernam de Instilutieti 
van JusTljHANUS te omschrij
ven. Dit. werk , te Parijs, 
in 1645,' in 8.™ gedrukt, 
was zoodanig geschreven, dat 
rnen er aan twijfelen moest 
of het wel het voortbrengsel 
van eenen jongeling was. PEL-
LISSON verscheen weldra met 
luister in de pleitzaal van 
Caslres; maar toen hij er 
het meest schitterde werd hij , 
door de kinderziekte aange* 
tast. Deze ziekte verzwakte 
zijne oogen en zijn gestel en 
maakte hem het toonbeeld 
van leelijkheid. Zijn gelaat 
was zoodanig' veranderd dat 
mejufvroüw DE SCUDÈRI , zijne 
vriendin eens al schertsende 
zeide; dat hij van de vèr-> 
gunning, welke de mannen 
hebhen om leelijk te zijn, 
misbruik maakte. Verschei
dene werken, welke hij te 
Parijs schreef., deden hem 
aldaar bij alle lieden fan ver
stand en verdienste voordee-
liglijk • bekend worden. Hij 
vestigde, er 'zich in1 1652, 
en ' de .Fransche akademie , 
van welke hij de Geschiede' 
nis geschreven had, was zoo 
zeer over dit werk voldaan 
dat zij hem hare' denren 
opende. FoucQUET, van zijne 
verdiensten önderrigt, ver- ' 
koos hem Voor zijnen eersten 
secretaris en schonk hem zijn 
geheele vertrouwen. Zijne zor-
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gen werden in 1660 ,' ; met 
Brieven van staatsraad be
loond. Hij had grootelij ks 
deel aan FOÜCQÜETS gehei
men gehad, en had zulks 
ook; aan zijne ongenade. Hij 
werd naar de Bastille ge
voerd, waaruit hij eerst vier 
jaren'Jater ontslagen werd, 
zonder dat men hem ooit van 
zijnen meester kon aftrekken. 
Hij schreef er voor hem Ge
denkschriften die meester
stukken zijn. » Indien iets 
naar . CICERO zweemt, zegt' 
de schrijver van de eeuw van 
LODEWIJB: XIV, dan zijn het 
deze drie P'ertoogen. IA] 
zijn in denzelfden smaak als 
verscheidene redevoeringen 
van dien beroemden rede- • 
naar, ,eene afwisseling van 
geregtelijke en staatkundige 
onderwerpen, bondiglijk met 
eene kunst, die weinig op
hef maakt en eene treffende 
welsprekendheid behandeld." 
jTouCQUET zou Welligt zon
der de tegenwoordigheid van 
geest van PELUSSON tot den 
dood veroordeeld zijn gewor
den. Gezamenlijk tegen eik
ander gehoord, was dé eer
ste beducht dat men hem 
overtuigende stukken zou 
voorleggen : hij bleef dus als 
verstomd, toen PEIXISSON uit
riep : Mijn heer, indien gij 
niet wist, dat de papieren 
die over de zaak handelen, 
van welke men u Beticht, 

C 

verbrand zijn, zoudt gij de
zelve met zulk eene vrij
postigheid niet ontkennen. 
FOÜCQUET , aldus gewaar
schuwd ,*'hield vol, en kon 
niet overtuigd worden]. PEL-
HSSON had in zijne tegen
spoeden eene menigte vrien- ' 
den behouden, welke einde
lijk {fijne Vrijheid verwierven. 
De koning stelde hem voor 
deze gevangenschap door jaar
wedden en posten schadeloos. 
Hij belastte hem met het 
schrijven zijner geschiedenis 
en nam hem met zich op zijnen 
veroveringstogt naar Fran-
ché-Comtè. PEUISSON was er 
sedert lang op bedacht ge
weest , de Protestantsehe gods
dienst af te zweren: hij voerde 
dit voornemen in 1670 uit. 
Kort daarna werd hij tot sub- * 
diaken gewijd en verkreeg de 
abdij van Girnont en het 
prioorschap van Saint Orens, 
een rijk beneficie van het 
bisdom Auch. Toen de aarts
bisschop vzaPargs in 1671, 
in de Fransche aiademie op
genomen was, antwoordde 
PELIISSON aan dien prelaat 
met even zoo veel geest als 
bevalligheid. Het was bij 
deze gelegenheid dat hij de 
Lofrede van LODEWIJK XIV 
uitsprak , welke in het Latijn, 
Spaansch, ItaHaansch, En
gelsen en zelfs in het Ara
bisch door eenen patriarch 
van den berg Libanon ver-

5 -
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taald is. Hij werd in het
zelfde jaar tot rek w.estmeester 
bevorderd. Daar de oorlog 
in 1672 op nieuw was los
gebarsten, zoo volgde hij Lo-
DEWIJK : XIV op "zijne veld-
toglen. Zijn ijver voor de 

, bekeering der calvinisten ver-
1 yierf hem", het beheer van 
i (jluny in 1674, va.n Saint-
, Germain des Prés in 1675, 

, en van Saint Dehis'm 1679. 
De koning vertrouwde hera 
te gelijkertijd , de inkomsten 

. Tan een derde gedeelte der 
|| behëeren toe, om aan die

genen, welke vah Godsdienst 
! • "wilden veranderen» e.n die 
l . zich daardoor in verlatenheid 
1 en behoefte konden bevin-
( , den,, uitgedeeld te worden. 

Hij was bezig met de dwa
lingen der protestanten over 
de Eucharistie te wederleg-

j gen, toen hij in 1693 te 
'i Versailles door den dood 
jj overvallen werd» Hij on tv ing 
ij de Sacramenten niet, wijl hij 

daartoe geen' tijd had. Het 
is valsch, dat, zoo; als de 
calvinisten het nog heden ten 

' dage beweren > dat hij de
zelve geweigerd heeft, en het 

| is zeer zeker dat hij weinige 
li dagen; voor zijnen dood nog 

gecommuniceerd had. Men 
! heeft van hem een aantal 

werken, waarvan de stijl in 
het algemeen edel, vlug en 
ongedwongen, maar somtijds 
onbeschaafd is» De voor
naamste zijn; l.o ffistoire 

L. " 

etc. (Geschiedenis der Fran* 
sche aketd'èmie), welke in 
1653 voor het eerst ïn Pa* 
rijs, in. 12.vo 'm het licht 
verscheen; en waarvan de 
beste uitgave is die van den 
abt D'OUVET , die dezelve 
voortgezet heeft, 1730 , 2 
dl> in 12'.mo Yéïe beuze-
lingen over kleine •schrijvers 
en onnaauwkeurigheden,inde 
daadzaken, hebben dit anders 
zoo voortreffelijke werk tot 
nadeel gestrekt. — 2.o Mïs-
ioire etc. (Geschiedenis van 
LoDEWijK Zit), van den 
dood aan den kardinaal Mi-
ZARiN,in 1661, töt'denvrede 
de van Nijmegen, in 1678. 
In dit werk, in 1740, in 3 
dl.» in l2.mogedrukt, straalt 
de hoveling veel, maar de 
goede geschiedschrijver wei
nig door. — 3.ö Jbrégêetc. 
[Beknopte Levensschets van 
dNNJ van Oostenrijk), in 
fol., die veel naar eene lof
rede zweemt.—4.° ffistoire 
etc, (Geschiedenis der ver
overing van Franche Com-

7e ) , in 1668, in hef?.*" 
deel der Memorien, van pater 
DESMOiiETS. Volgens'sommi
gen is dit werk een Voorbeeld, 
in zijne soort, en volgens, 
anderen van weinig belang. —? 
5.» lettres etc. (Geschied' 
kundige Brieven en verschil
lende werken), 3 dl.n in 
12.™, Parijs, 1#49/ Deze 
Brieven zijn al*? * w a r ^ e e D 

dagverhaal der reizen en der 
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legeringen van LODEWIJK 
XIV, van 167Ö tot 1688; 
er zijn er 273. Zij zijn zon
der naauwkeurig en zuiver
heid geschreven^ •<—. 6.o Êe-
cueil etc- {Verzameling van 
geestige stukken) 'm onrijm 
eni'dichtmaat h van mevrouw 
de gravin DE SÜZE en PEL-
USSON, 1695, 5 dl.1», in 
12.mo De dichtstukfcen van 

'BELMSSON hebben veel na* 
tuurlijks eene gelukkige wen
ding en bevalligheid, maar 
er ontbreekt eenige verbeel- • 
dingskracht aan dezelve, -r-
7.° Poésie? etc^fH^i'istielyke 
en redekundige Gedichten), 
in de verzameling aan den 
prins BE GONXI opgedragen. 
— S.° Réflexionsetc.(Over-

., wegingen over de Gods
dienstgeschillen) , met eenè 
wederlegging van de hersen
schimmen van JÜRIEÜ en der 
denkbeelden van LEIBNITZ , 
over de verdraagzaamheid, 
4 dl.n in 12.mo .—. 9.» Trai
te etc. {Verhandeling over. 
de Eucharistie), in 12,m0 

Deze beide werken verdie
nen de achting der naden
kende lieden, zoowel om 
de gegrondheid der zaken 
als om de gematigdheid, 
met welke dezelve geschre
ven zijn. . 

PEUOOTIER (SIMON), een 
pfotestantsch predikant van 
de Fransche kerk te Berlijn, 
lid en bibliolhekaris van de 

akademie dier stad, en gees
telijke raad, werd in 1694 
te Zeipzig' uit eene van IAJOU 
oorspronkelijke familie gebo
ren. Zijne Geschiedenis der 
Kelten en voornamelijk der 
Galliërs en Germanen , vak 
af de fabelachtige tijden tot 
de inneming van Rome door 
de Galliërs , heeft zijner ge
leerdheid tot eer verstrekt. 
De beste uitgave van dit in 
nasporingen rijke werk. is dat, 
hetwelk de heer DÉ CHINAC 
in 1770, Xe Parijs , 'm 8 dl.» 
in 12,1»" en 2 dl.» in 4.*o 
heeft geleverd. De Gedenk" 
schriften, waarmede PEL« 
LODTIER die der akademie van 
Berlijn verrijkt heeft» zijn 
een der voornaamste sieraden 
der verzamelingen van dit ge
leerde genootschap. Dé dood 

, maaide hem in 1757, in het 
63. s t e jaar zijns ouderdoms 
weg. 

PBIOMDAS , Thebaansch • 
veldheer, heroverde Cadméa 
door list op de Lacedemo-
niërs, in het jaar 380 vóór 
J . C. Hij onderscheidde zich 
met EPAMINONDAS, in dege-
wigste krijgsondernemjngen 
van Beotië. [In den slag van 
Mantinéa, ontving hij zeven 
wonden, en had het leven te 
danken aan EPAMINONDAS , 
die , terwijl hij hem met zijn 
schild bedekte, hem verde
digde , tot dat hunne solda
ten hem kwamen bevrijden.]. 
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PEtÖPlDAS muntte Vooral uit 
in den veldslag van Leuetra , 
in 371 vóór J . C. , en in 
het beleg vap Sparta, twee 
jaren later. Hij bewoog de 
Thebanen om AIEXANDJER , 
tiran vm Phéres te beoor
logen en bestuurde dien veld-
togt. Zijn leger was niet zoo 
sterk als dat des tirans. Men 
berigtte hem zulks: Des te 
beter, antwoordde hij , dan 
muilen wij er meer verslaan. 
De slag werd in 364 vóór 
J . C. geleverd. PELOPIDAS 
Éehaalde de overwinning en 
werd met de wapens in de 
hand gedood. 

PfiLTAN of PELTE (TflEO-
DORUS ANTONIOS), een 3e-
suit, uit het dorp van dien 
naam in de Luiksche Kent' 
f en geboren, onderwees met 
veel roem de Grieksche en 
Hebreeuwsche talen, en de 
godgeleerdheid te Ingolstadt 
en overleed- den 2 Mei 1582 , 
te Aügsburg. Men kan niets 
bij den lof voegen, welken 
YAEERIÜS-ROTMARUS , in zij
ne Geschiedenis der hoog
leeraren van de universiteit 
van Ingolstadt,, hem toe-
zwaait. Men heeft van hem: 
1.° Pardphrasis et scholia 
in proverbia SAZ OMONIS , 
Antwerpen^ 1606, in ,4.*.» 
— 2.° Verscheidene -weder-
Jeggende Verhandelingen te
gen de dwalingen van .zijnen 
tijd. >— 3,° Een aantal F~er» 

talingen uit het Grieksch in 
het Latijn: l.o' een van het 
Commentarium van ANDREAS 
VAN CJESAREA , bisschop van 
Cappadocië, pver het boek 
der Openbaring, Ingol
stadt , 1574; .— 2.o Han
delingen van het eerste con
cilie van Efe&e, met aantee-
keningen, 1604, infol.;—-
3.° Ilomiliën van zeventien 

'Grieksche kerkvaders, over 
de voornaamste feesten des 
jaars, 1 5 7 9 ; ~ 4 . o Gommen-
tariën van VICTÖR van Jn» 
tiochiè, op den H. MARCÜS , 
van Trios i)E BOSTRO , op 
den H. LUCAS , in het 4.e 

deel van de bibliotheek der 
kerkvaders; — 5.» een reeks 
van Grieksche kerkvaders t 

over'öfespreuken van SALO* 
MON, Antwerpen, 1614; — 
6.° de Omschrijvingvan den 

H. • GREGORIÜS ÏHADMATtR-
Güs, van den Ecclesiasticüs, 
met aanteekeniögen. PEMAIP 
behoorde tot het kleine ge
tal der geleerden, die de 
voordeelen van een uitge
breid geheugen, met die 
van een gegrond oordeel ver
eenigen t en den rijkdom der 
geleerdheid aan dé naauw-
keurigheid der redeneringen 
paren. 

* PELXIER (JOAMES GA» 
BRIEI.) , een letterkundige , 
was de zoon van eeneh rij
ken koopman te Afantes, i» 
welke stad hij het eerste Ie-
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vènslicht aanschouwde,' hij 
werd evenzeer to^ den han
del bestemd, en haar Pa
rijs gezonden , om zijne op
voeding te voltooijen: daar 

• hij zich in 1789 nog in die 
hoofdstad bevond , werd hij 
dagbladschrijver. Hij was van 
gevoelen, zoo als hij zulks 

• later in te Londen in het licht 
gegevene schriften heeft be
kend , dat vele hervormin
gen noodzakelijk waren ; maar 
toen hij zag, dat de dema
gogen, als middelen tér be
reiking van hun doel, het 
gew«ld.!«m îlfsD,.jQiM0td ge
bruikten , verliet hij hen aan
stonds, en bes-treed hen met 
vuur, in zijne talrijke Wer-

. t e n , voornamelijk in een 
periodiek schotschrift, geti
teld : Lés Actes etc. {De 
handelingen der Apostelen), 

* in hetwelice hij de gevoelens 
der regterzijde verdedigde. 
Genoodzaakt, om na den 10 
Augustus , Frankrijk te ver
laten , week PELTIER naar 
Londen , alwaar hij zijne aan
vallen tegen de Fransche om
wenteling , en voornamelijk 
tegen BONAPARTE , toen de
ze zich van het opperste ge
zag had meester gemaakt, 
voortzette. De laatste diende 
daar tegen bij het Engelsche 
bestuur hevige vertoogen in , 
welk bestuur antwoordde, 
dat in Engeland zich nie
mand tegen de vrijheid der 
drukpers kon verzetten , maar 

f dat de weg der reglbanken 
voor hem geopend was. BO
NAPARTE sloeg' dien weg in, 
en liet hem als lasteraar door 
zijnen afgezant vervolgen,: 
het gelukte hem PELTIER te 
doen veroordeelen , tot eene 
geldelijke schadeloosstelling 
en. tot de proceskosten ; maar 
er werd eene inteekenipg ge
opend , die bijna ©ogenblik
kelijk toereikende^ wa's». om 
het bedrag der veroordeeling 
van den dagbladschrijvér te 
dekken.- Daar echter het von
nis werd geveld, juist op 
den dag, waarop de oorlog 
tusschen Frankrijk en En
geland op nieuw losbarstte, 
zoo is hetzelve nomt ten uit
voer gelegd, en de geschrif
ten van PELTIER werden over
vloediger dan ooit verspreid. 

•Hij gaf zelfs het regtsgeding 
in het licht van hetwelke 
hij een aantal exemplaren 
aan den man bragt. PELTIER 
verscheen weder te Parijs, 
tijdens de beide restauratiën 
van 1814 en van 1815; 
maar daar hem de voordee-
len niet te beurt vielen, op 
welke hij had gerekend, 
keerde hij naar Engeland 
terug, alwaar hij in den 
echt was getreden, en al
waar hij van het Britsch 
bestuur eene jaarwedde ont
ving. In 1817, randde hy 
met nadruk het ministerie 
van DECAZES aan, en eeni-
ge jaren later kwam hg an-
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de'rmaal'te#Parysterug, al
waar hij in Maart 1825 , over-
leed. Men heeft hem gebrek 
aan orde en spaarzaamheid 
verweten, hetwelk hem dik
wijls zijne toevlugt tot uitwe
gen deed nemen, en hem den 
post van zaakgelastigde van 
den neger-koning CHRISÏOPHE 
HENRI , (zie HENDRIK , koning 
van ffaiti), vari £/ . Domin
go , deed aannemen, die tot 
belooning van zijne diensten , 
hem zware ladingen koffij of 
andere koloniale waren zpttdy 
Bij deze gelegenheid zeiden 

' Zijne vijanden, dat hij Van 
blank zwart Was geworden. 
PEtTlER heeft in het licht ge
geven : l.o Sauvez-nous etc. 
(Redt ons of redt u), Au
gustus 1789, eene naamloo-
ze brochure tégen de con
stituerende vergadering. — 
2.o Domine, salvum f acre' 
gem , enPangelingua , twee 
kleine geschriften, 1789 , in 
S.vo — 3.ó £es. Jctes etc 
(JÖ'e handelingen der Apos
telen) , een zeer geestig tijd
schrift, vol scherpe kwink
slagen tegen de voornaamste 
oniwenlelingsmannen. -Dit 
dagblad hevat 311 ïi.os , die 

10 deelen in 8,v0 /benevens 
11 n.os uitmaken,. Hetzelve 
maakte veel opgang en is te 
Parijs , in 20 dl.n, in 12.»»o 
iiagedrukt. PELTIER had tot 
medewerkers aan dit ge
schrift , den generaal, graaf 
»B LANGEROÏT , den graaf DE i 

!

ïii.üRAGOAis, KIVAROL , den 
burggraaf DE MIRABEAÜ , en 
verscheiden andere even gees
tige schrijvers. — 4.o Det-
nier tableau ^etc, (Laatste 
tafereel van Parijs, of be
knopt verslag der omwen
teling van JO Augustus en 
2 September, der gebeurte
nissen , die dezelve %ijn voor
afgegaan , en der misda
den , die op dezelve volg
den), Zonden, 1792, twee 
deelen in 8.v0 , in hetzelfde 
jaar in het Engelsen ver
taald i en te Parijs, na den 
9 Therrnidor gedrukt. — 5.° 
•Histoire etc. (Geschiedenis 
der herstelling van deFran-
sche monarchie, of'de veld-
togtvan dl93), bij wijze van 
briefwisseling in het licht 
gegeven , Londen; 1793 , dit 
is eene soort van .voorzeg
ging, welker vervulling lan
gen tijd is uitgebleven. —• 
Q.o Courrter etc.' (Postbode 
van Europa), welken hij 
later in het licht gaf onder 
den titel" van Tableau etc. 
(Tafereel van Europa * ge' 
durende J794), Londen, 
1794 en 1 7 9 5 / 2 'dl.", i» 
8.V0 __ 7.0 paris pendant 
etc. (Parys , gedurende de 
jaren d!95 tot J802), 250 
n.os, uitmakende 35 dl .n , 
in 8.vo _ 8.o Deux lettres 
etc. (Twee brieven ,aan een 
lid van het tegenwoordige 
parlement gerigt, over de 
predesvoorslagen met liet di-
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" recioriumder Fransche re-
publiek, doof E DM. B UR
EE) , Hit het Engelsch ver
taald , Zonden, 1797, in 
8.™~ 9.0 Tableau etc. {Ta

fereel der moórdiooneelen 
van de Catholijke staats
dienaars en martelaren der 
eer, ten uitvoer gebragt, 
in het karmelïetek-klooster•, 
en in^de abdij van Si. Ger-
main, den 2 en 4 Septem
ber 4792', gevolgd van eene 
geschiedenis in alphabelische 
orde der afgevaardigden, 
welke Voor de veroordeeling 
tfan :| £^fi£i^m&"-:JE7rIi'''''gé-' 
stemdt hebben), Lyon, 1797, 
iö 8.vó, __ lö.ö l'Ambigu 
etc, (Hèt mengelmoes , gru
welijke en vermakelijke ver
scheidenheden) , een tijd
schrift, in 1803 begonnen, 
dat in 1819 nog werd Voort
gezet , en reeds uit meer 
dan 80 deelen bestond. -r~ 
11.» Relation etc. {Reis
verhaal van den hertog van 
Berry, sedert zijne landing 
te Cherbourg , lot zijne in
trede in Parijs), 1814, in 
8.™ — 12.o Muf rage etc. 
(Schipbreuk van de Ameri-
kaansche brigantijn, Ie Com-
merce, in de maand Au
gustus J8J5, op de west
kust van Afrika vergaan), 
door JAMES RHET in het 
licht gegeven, uit het En-
gelsch vertaald, Parijs , 2 
dl.» in 8.™ — Nog heeft 
men van hem eenen herdruk 1 

van Voyage etc, {Reizedóor 
Opper- en Weder-Egypte), 
door den heer DENOET, Pa
rijs , 1802, 2 dl.» zeer groot 
in folio,' mét vrij talrijke 
veranderingen in den tekst, 
welke in eene nieuwe orde 
is gebragt; het tweede deel 
is vermeerderd, met eene zeer 
uitgebreide bijlage, bevat
tende bijzondere verhalen, 
én verhandelingen, door ver
schillende officieren of ge
leerden , die aan den togt 
deel hebben genomen. 

p£tTz(JoANNEs), raadsheer 
van Sopron of Oedenburg, 
in Hongarije', maakte zich 
in zijn vaderland beroemd 
door twee werken : 1.» Hon
garije onder deszelfs Way-
woden en hertogen tot aan 
GMISJ, 107 i; Sopron, 1755, 
in 8 jo Hij legt in dit werft., 
zucht voor buitengewone ge
voelens aan den dag; én be* 
weert dat Hongarije niet 
door de Hunnen, maar door 
onderscheidene uit het Oos
ten afstammende horden is (< 
bevolkt geworden, en dat 
het geloof er door de Grie
ken geplant is. — 2.° Hon
garije onder GEJSJ,1759, 
in 8.™ Hij houdt er in vol, 
dat het niet in den tijd van 
den H. 'STBPHANOS van Hon
garije is , dat men den titel 
van kom'ng en koningrijk van 
Hongarije moet doen aflei
den, maar van dien van Ctów. 
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* PBÜVERT (BON-FRANCOIS 
RIVIERE , meer bekend onder 
den naam van), een appel
lerend godgeleerde, in 1714 
te Rouanen geboren. Hij trad 
in den geestelijken stand, 
ontving in 1738 van den heer 
DE CATLUS, -bisschop van 
Auxerre, de priesterwijding; 
Zijne, gehechtheid aan de par
tij deed hem benoemen , om 
de godgeleerdheid in het se
minarie van Troyes te on
derwijzen , en hij bekleedde 
dézen - post tot aan het on t* 
slag, van den heer BOSSUET. 
PELVERT begaf zich naar Pa
rijs en trad in de gemeen
schap der priesters van den 
heiligen JDSTÜS , alwaar dé 
pastoor BOÜRNISIEN de appel
lanten vereenigde. De dood 
van dezen pastoor, in 1753, 
bewoog PE£TERT, om met 
den abt MESNIDRIEÜ en eenige 
andere eene geheime gemeen
schap te vormen , waarin zij. 
in veiligheid konden dogma
tiseren, Hij overleed ,in zijne 
dwalingen, in 1781. Hij was 
in .1763 bij de zoogenaamde 
kerkvergadering van Utrecht 
jtegenwoordig geweest. Men 
heeft van PEI.VERÏ : 1.° Dis-
serlation etc. {Godgeleerde 
en canonieke F^erhandelin
gen over de vereischte goed
keuring om het Sacrament 
van boetvaardigheid te be
dienen), 1755 , in 12.™ — 
2.° Bénonciation etc, (J.an-
klaging van de leer der 

Jesuiten), 1767. —• $.o Let
tres etc. [Brieven vaneenen 
godgeleerde over de onder
scheiding van de natuurlijke 
en geopenbaarde Godsdienst)) 
1770.— b,°jSix Lettres etc. 
(Zes boeken van een godge
leerde, waarin de leer van 
eenige nieuwere schrijvers 
onderzocht wordt), 1776, 2 
dl.» Deze brieven zijn, tegen de 
paters D E ' U MARRE , PAP* 
HAWT , NONNOTXE enrFLonis, 
oude Jesuiten, die, daar zij 
*niet als PELVERT over verschei
dene onderwerpen, dachten, 
aan,de bittere kritiek van dien 
appellant niet konden ont
snappen. — 5.o Dissertation 
etc. (Verhandeling pyer de 
natuur en het wezen ;,w'8 
het Misoffer) /1779"/ in l'2.T»i 
— O.0 JDèfense etc. (Verde
diging der Verhandeling). 
Deze beide werken hebben 
betrekking op eenen vrij he-
vigen strijd, die tussenin de 
appellanten bij gelegenheid 
van een boek van den abt 
PLOWDEN ontstond (zie dat 
artikel) over de natuur van 
het Misoffer. — f.ojExpo-
sition etc. (Beknopte ont
wikkeling en, vergelijking 
van de leer der oude en 
nieuwere wijsgeeren), 1787, 
2 dl.» in 12.mo PEEVERT heeft 
de laatste hand, gelegd aan 
de nagelatene Verhandeling 
van GöüREiff, over 46 genade 
en de voorbeschikking, 3 dl.a 

in 4^o 
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- PBNA (JÜAMEÖ), tmMouè* 
tièr$;, in het bisdom Rie% 
in Provence, was de leerling 
van RADIO'S in de schoone 
letteren, en zijn meester in de 
wiskunde. Hij onderwees de-i 
zelve te Parijs a,m het ko
ninklijk; kollegie, en overleed 
iri 1560, in het 30.s te jaar 
zijns ouderdoms. Men heeft 
van hem: 1,° EeneLatijrische 
F'ertaling over de Spiegel* 
of Weerschijnkvnde (Ctttop* 
trica)vtm EÜCHDES, meteene 
belangrijke Voorrede. Hij 
heeft ook volgens de overige 
werJseü»;', v.i8. .|(4$$& wi$ku»Me« 
naar gearbeid. — 2.° Eene 
Uitgave, in het Grieksch en 
in net Latijn, van de Bol
ronden van THEODOSIÜS , 
1558, in 4.*Ö Zie POJSNA. 

P£NN(Wii.tiAMj, wetgever 
van Pensylvani'ê, en een der 
hoofden van de Kwakers, 
eenige zoon Tan den ridder 
PfiNN , vicc-admiraal van En
geland t werd in 1644 te Lon
den geboren, in de universiteit 
van Oxford opgevoed, oefen
de men hem in alles wat den 
geest en hetligchaam vormen. 
Zijne weetgierigheid lokte 
hem naar Frankrijk» Hij 
verscheen eerst aan het hof f 
en leerde te Parijs dé Fran« 
sche wellevendheid. Daar de 
liefde Voor het vaderland hem 
naar Engeland terag riep , eb 
het schip, aan boord van het* 

A1A. DEEL, 

welke hij zich bevond, ge
noodzaakt was in eene haven 
van Ierland binnen te loo-
pen, kwam hij bij toeval in 
eene K wakei's - vergadering, 
[Hij deed zich in deleerstel
lingen dier sekte onderwijzen 
en kwam als een Kwaker io 
Engeland'terug]* Een heden-
daagscbe schrijver beweert, 
dat hij zulks was, alvorens 
uit Engeland te vertrekken j 
dat hij het werd door dé 
kennis, die hij te Oxford 
niet eenen Kwaker maakte, 
en dat hij van af zijn 16.de 
jaar reeds een der hoofden 
dier sekte was, Maar déze 
schrijver heeft die zaak niet 
genoeg onderzoekt. In plaats 
dat PENN bij zijne terugkomst 
zich voor den vice-admiraal, 
zijnen vader, op ; de kniën 
wierp , om hem, volgens het 
gebruik der Engelschën, zijnen 
zegen te vragen, sprak hij 
hem met den hoed op het 
hoofd aan , en zeide hem j Ik 
ben fceer blijde, mijn vriend, 
u in goede gezondheid iè 
aien, Dö onder-admiraal 
meende dat zijn zoon gek ge
worden was; hij ontdekte 
weldra, dat hij een Kwaker 
was. Hij stelde alles in het 
werk, om van hem te ver
krijgen , dat hij den koning 
en den hertog van York met 
den hoed onder den arm ging 
bezoeken > en dat hij niet of 
zulk eene gemeenzame wp» 

http://16.de
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met hen zoude spreken. W I L -
UAM antwoordde, dat zijn 
geweten het hem niet ver
oorloofde. De vader, ver-
ontwaardigd, joeg' hem uit 
zijn huis. PENN ging in de 
stad prediken, hij maakte 
er vele proselieten. Daar hij 
j o n g , schoon en welgemaakt 
was , kwamen de vrouwen van 
het hof en der stad stichtelijk 
o p , o ril hem aantehooren. 
De patriarch der Kwakers, 
GEORGE-FOX , door zijnen 
roem uitgelokt, kwam uit 

; het diepst van Engeland, 
hem in ^Londen bezoeken, 
beide scheepten zich naar 
Molland iti\, en roaak'ten in 
een land , waar toenmaajsal j 
de godsdiensten , met uitzon
dering der eenige ware; wer
den toegelaten , veel opgang. 
Maar hetgeen hen het meest' 
aanmoedigde, was de ont
vangst ,-welke hun van de 
palts-vorstin ELÏZABETH, moei 
van GEORGE I I , koning van 
Engeland, ten deel viel; Zij 
bevond zich toenmaals te 
*& Gravenhage, alwaar zij de 
Grienden ontmoette; want 
aldus noemde men alstoen de 
Kwakers in Bolland. Zij 
had verscheidene bijeenkom
sten met hen, en de Vrien
den predikten dikwijls ten 
haren huize, en indien zij 
Tan haar geene volmaakte 
Kwaakster maakten, beken
den zij ten minste, dat zij 
»r niet ver af wes, omeven I 

als zij te denken; De Frlm* 
den zaaiden ook \nDuitsoh' 
land; maar zij oogsten er 
weinig in. Op het berigt 
van de ziekte zijns vaders, 
keerde PENN weldranaar Mn-
geland terug; en kwam zijne 
laatste zuchten inzamelen. 
De onder-admiraal verzoe'nde 
zich met h e m , en liet hem 
aanzienlijke goederen na, on» 

I
der welke-zich schulden van 
de ' kroon bevonden, voor 
voorschotten, door den onderr 
admiraal in zee-ondernem'ra* 
gen gedaan. Hij was genood* 
zaakt om KAREL II en zijne 
ministers meer dan eens om 
zijne betaling gemeenzaam te 
gaan aanspreken, • Het be
stuur gaf hem , in 1680,in 
plaats van geld, het eigen
dom en het beheer vaneene 
provincie in Jmerika, ten 
zuiden van Maryland. flij 
vertrok met twee , met Kwa* 
ke r s , die hem volgden, be-
ladene schepen. Men noemde 
van toen af dit land Penstjk 
vanie, naar den naam van 
PENN; hij stichtte er'de stad 
Philadèlphia, welke tegen-

. woordig zeer bloeijend is, 
Zijne eerste verrigling was, 
met de wilde Amerikanen, 
zijne naburen, een bondge
nootschap aan te gaan. De 
nieuwe souverein werd ook 
de weigever van Pensylvanie» 
Hij gaf wetten, waawan geene 
enkele na hem veranderd ia. 
Hij kwam na den dood van 
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KAREI. I I , Ier bevordering 
der. belangen van zijn nieuw 
land, in Engeland terug. 
Koning, JACOBUS I I , die ziji 
nen vader bemind had, droeg 
den zoon dezelfde genegen
heid toe. PJENN was hem zeer 
toegedaan. Men beschuldigde 
hem zelfs, dat hij , in navol
ging van dien vorst, die zulks 
even zoo min als hij ooit is 
geweest, Jesuit was gewor
den. Hij verdedigde zich 
met zoo vele welsprekendheid, 
in de tegenwoordigheid van 
zijne reglers en zijne be
schuldigers, da f hij vrijge
sproken werd. Hij hield zich 
onder koning WILLÏAM in 
eene soort van afzondering, 
uit vrees van aanleiding lot 
nieuwe verdenkingen te ge
ven. In 1699, ondernam hij. 
eene tweede reize met zijne 
vrouw en familie, naarjPéw-
sylvanië, In 1701 in JEn* 
geland ,lerug gekeerd , wilde 
de koningin ANNA hem dik
wijls aan haar hof'zien. Hij 
verkocht in 1712, Pensyl-
vanië aan de kroon van En
geland , voor 280,000 pon
den slerlings. Daar de lucht 
van Londen voor zijne ge
zondheid hadeelig was, begaf 
hij zich in 1710 naar Mu-
schomb, hij Twiford, in de 
provincie Tuckingham. Hij 
bragt aldaar het overige van 
zijn leven door, en overleed 
in 1718, in het 7 V * jaar 

N . . ' • . •' 5 1 

zijns ouderdoms. Men heeft 
van hem verscheiden schrif
ten in het Engeïsch, ten vóor-
deele der Kwakers, waarvan 
hij in Amerika de stichter 
en wetgever, en va- Europa 
de voornaamste steun was. 
(Zie BARKLAT-ROBERT, en 
FOX*GBORGJE). In een' zijner 
brieven, in ,1683 geschrèveh 
en in de. Caspiniri's Letters 
opgenomen , Londen, 1777 * 
beweert en bewijst hij vrij 
wel dat eenige Amërikaansóh'e 
natiën van de oude Joden af
stammen. Zie MENASSKH Bm-
ISBAEJD. [Men heeft van PENN 
eep aantal losse stukken in het 
Engelsen, die in 1726 geza
menlijk in fol. zijn uilgege~ 
ven: dezelve zijn voorafgegaan 
door het Leven des schrijvers], 

* 'PENNANT (THOWAS) , een 
beroemde Engélsche natuur
kundige ; den 14 Junij 1726, 
te Downing, in.het graaf
schap Flint geboren; stu
deerde te Oxford, en legde 
zich vervolgens op de natuur
lijke historie toe, waarin 
hij groote vorderingen maak
te. Na Engeland doorreisd 
te hebben," stak hij naar 
het vasteland over, bezocht 
verscheidene gedeelten van 
Europa, en trad met de ge
leerden van de verschillende 
gewesten, die hij doortrok, 
zoo als met BUITON,LALANDB, 
PAUAS en LÏNNJÉÜS in vriend1" 

2 . V. 
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scharjsbetrekking. Zijne wer
ken , waarvan men eene lijst 
in de Engelsche levensbe
schrijvingen van CHALMERS 
vindt, hebben niet weinig 
bijgedragen om den smaak 
der wetenschappen te ver
spreiden , en om een grondig 
denkbeeld van de landen, te 
geven, welke, hij doortrokken 
heeft, [JVa eene reis door 
de JTebridiscke Eilanden, 
het eiland Man, en het land 
van Wallis gedaan te heb
ben] , overleed deze onver* 
moeide schrijver in 1798 j en 
ofschoon hij meer dan 20 
boekdeelen in het ."Jicht, ge
geven had, zoo heeft hij er 
bij de 30 in handschrift na
gelaten, met een aantal kaar
ten en platen. Men onder
scheidt, onder zijne .voort, 
brengselen; 1 ,o, Brilish Zbo-
iogy » -Londen , 1766, groot 
foJ. met 107platen versierd, 
en een bijvoegsel van 25 nieu
we platen, 2 A uitgave, 4 
dl.n in 4.*», vollediger, maar 
minder gezocht, omdat de
zelve niet zoo wel als het 
eerste Uitgevoerd is» Dit 
werk is reeds dikwijls her
drukt, in 4 dl.n in 4,*P en 
in 8.T0 De laatste uitgave 
is van 1812, 4 dj.n in 8,*° 
met. 190 platen. Hetzelve is 
in het Latijn naar de 2.d e 

Engejsche uitgave vertaald. 
Jugsburg, 1771 — 7 6 , 
groot fol. — Z.°JrtieZoo. 
logy, Zonden, 1784— 87 , H 

3 dl.» in 4.*° met 25 platen. 
—• 3.o Indian Zoology 12Ae 

uitgave, Zonden, 1790, in 
4,to — 4,0\Mistory ofQua-
drupeds, 2.de uitgave ,1793, 
2, dl.» in ,'4.t0 >-- 5.° Jour* 
ney From London to the isk 
of PFighl, 1 8 0 1 / 2 . ëP 
in 4.to met pi. — 6.» Jour-
ney From Chesiér to IM-
don , 1782 , in i.t0 mei pi. 
— 7.o Tour from Downing 
to Jldston^Moor, 1801, 
in 4.to mét pi. — 8.° Tour 
from Jldslon-Moor to Har-
rowgatè and Brïmham 
Crags, 1804, in V ° ^ 
9.° Tour in Scotland in the 
yèar, 1772, and voyage 
to the ffebrides, Waring" 
ton, 1774, 2 dl.» ia, 4.» 
en Londen, 1790. — 10. 
Èistory of the Paris hes of 
Witeford and JfolyweU» 
1796, in 4.*ó — 11.° M" 
count London, 4.de uitgave, 
1805, in 4.to «_ 12.» Tour 
in Wales, 1778, 2 dl.» hl 
4 > - . 13.o The Journey 
iho Snowdon,178l , i n 4 . t o 

— 14.» Oullines of theglo» 
be, 1798 — 1800, 4 dJ.» 
in 4.tö met pi. Dit werk 
is niet ten einde gebragt. 

PENNI (JÖATSOTS FRANCIS-
CDS), een schilder, in 1488 
te Florence geboren, en in 
1528 overleden , wfls «e n 

kweekeling van den beroem
den, l ü p ï u ë i , die hém met 
het huishoudelijk' beheer zij-
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ner zaken belaste (il fattqri^ 
no) \ vanwaar hem de bijnaam 
van il fatlore is geworden. 
Hij werd met JÜLIÜS B O M - ' 
NÜS zijn erfgenaam. PENNI 
volgde volmaakt de wijze van 
zijnen meester na-; bij heeft 
in bet paleis van CHIGI schil
derstukken vervaardigd, die 
het moegelijk valt, van niet 
aan RAPHAÖI, toeteschrijven.. 
Deze kunstenaar heeft al de 
takken der schilderkunst.door-
geloópen 5 maar hij slaagde 
vooral in de landschappen, 
ijijn broeder, LUCAS PENNI, 
ija*n4?R be^wa^m dan bij , 
werkte, in Italië, in Enge
land en in Frankrijk, te 
Fontainebleau, Hij [legde 
zich op het graveren toe, 
maar .liet slechts .middelma
tige stqkken na. 

PBNNOTTI (GABKiëL), van 
Wovara > regulier kanonik 
van dpn H. AÜGÜSTINÜS, van 
de congregatie van JLat$ra~ 
nen j beeft zich bekend ge
maakt: l.o Door eene ge* 
schiedenis van de reguliere 
kanoniken, onder den titel 
van .f Generalis totius ordi-
nis clericoram canoniGormri 
Misloria, tripartita, "Djt is 
gen voortreffelijk werk en vol 
nasporingen. Het werd te 
Rome, in 1624 gedrukt,en 

'ie Keulen in 1645. r r 2.o 
Propugnawlvw hwmqnqsli-
hertatis f enz. De schrijver 

leefde onder het Pausschap 
yan URBANÜS VIII. Hij was 
een geleerde en deugdzame 
man, wiens verdienste hem 
tot de eerste waardigheden 
zijner congregatie verhief. 

PENS (GEORGE) , een schil
der en graveur van Neuren-> 
berg, bloeide in het begin 
van de 16.de eeuw. Deze 
kunstenaar bezat veel geest 
en talent. Zijne schilderyen 
en koperen platen worden 
algemeen geacht. MARCifg 
ANTONIUS RAIMONM , een be
roemden graveur, gebruikte 
dikwijls de graveerstift van 
PENS in zijne werken. 

'* PENTHIÈVRE (JLODEWIJK J O -
ANNES MARIA DE BOURBON, 
hertog van), groot-admiraal 
van Frankrijk, werd den 
16 November 1725 , te Ram-
bouillet geboren. Hij was de 
zoon van den graaf yan Tou? 
louse, en de laatste erfge
naam der gewettigde zonen 
yan LODEWIJK XIV. Men gaf 
hem tot gouverneur den mar--
'kies, VAN PARDAILION, lui
tenant-generaal en tot onder/* 
gouverneurs de heeren ,DE 
LlZARDET en BE IA. GfcüE:, 
zee-ofncieren. Hij maakte 
zijnen eersten Veldtogt in 1742 
mede , onder den maarschalk 
DE NOAIM.ES , en in het vol- • 
gende jaar onderscheidde hij * 
zich door zijne- dapperheid 
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in 'den slag van Dettingenl 
Den 29 - December ,1744 , 
trad hij in déh echt met 

'MARU THERESU FJÉHCIXÉ 
D'ESÏE en bevond zich in de 
veldslag van Fontenwj t in 

. 1 7 4 5 , den" 6 Mei geleverd, 
• had deel aan al de zegepralen 

die de Fransche wapens in 
deïen gedenkwaardigen veld
slag bekroonden, en verdien
de den lof, hem door den 
maarschalk van Saksen toe
gezwaaid. - In 1746, toen de 

• Engelsche Bretagne bedreig
den , werd dé' hertog van 
PÈNTHrÈvRB tot den rang van 
admiraal verheven, verkreeg 
het bestuur van die provin
cie, en gaf aan de vergaderde 
staten in Bretagne een voor-
deelig denkbeeld van zijnen 
geest en van zijne talenten. 
Bij den vrede in 1748,, kwam" 
hij te Parijs terugj alwaar 
het hem geluk te zijnen schoon
vader, den hertog van Mo-
dena in zijne staten, welke 
deze vorst verloren had , door 
zich tegen Frankrijk te ver
klaren , te herstellen. De 
hertog van PENIHIÈVRE deed 
vervolgens ecne reis door Ita-
'U'è, en werd door Paus BE-
•NED K T O XIV, met al/de 
eerbewijzingen , aan zijne ge

boorte verschuldigd, ontvan
gen. Eenige jaren na zijne 
'erugkomst in Frankrijk, 
verloor hij zijne echtgenoote 
(den 30 April 1753), met 
welke bij.altijd in eene vol-. 

N. 

maakte eensgezindheid geleefd 
had. Hij gaf zich toen on
gestoord aan de beoefeningen 
van weldadigheid en godvree-
zendheid over ; deugden die 
te midden van zoo vele an
dere , die hem getneenzaam 
waren, uitschitterden, deden 
hem als eenen goeden echt
genoot , goeden vader , goe
den bloedverwant en als een' 
getrouwen onderdaan bewon
deren. De vroege dbód van 
zijnen zoon, den prins van 
LAMBALLE , stortte hem in 
eene diepe droefgeestigheid, 
De hertog van PENTHIÈVRE 
stelde zich niet tevreden met 
de ongelukkigen te helpen, 
hij beijverde zich orn dezelve 
te voorkomen, e'n ontzag 
noch zorgen,' noch uitgaven 
om dit lofwaardig oogmerk 
te bereiken. Het ziekenhuis 
dat hij te' dndelys liet op-
rigten, kostte hem meer dan 
400,000 franken ; hij liet j in 
1717, met eene gelijke pracht 
een ander gasthuis te Grécy, 
oprigten. Zijne aangenaamste 
uitspanning was de omgang 
met geleerde lieden, die hij 
beschermde,'en die hij jaar
lijks in zijn kasteel van Ram-
bouillet vereenigde. Hij be
schermde ook de jeugd van 
FLOUIAN. — Zie dat artikel. 
De koning, die . hem veel 
achting toedroeg, benoemde 
hem tot president van een 
der zeven burêaux van de 
vergadering der aanzienlij-
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ï en , alwaar hg even zoo veel 
scherpzinni°heid in zijne in-
zigten als buitengewone ken
nissen- aan den dag legde. 
Gedurende zijn geheele leven 
maalde' hij van zijne onnoe
melijke fortuin geen ander 
gebruik'- dan ten voordeele 
der' behoefte en des ongeluks, 
én hij plukte er in die kom
mervolle tijden, waarin de 
rijkdom en de geboorte een 
voorwerp. van haat en ver
volging waren, de vrucht van. 
Mèri Zag de oproermakers 
zelve.voor den hertog van PEN-
THIÈVUE en mevrouw D'OR-
LEANS , zijne dochter bewijzen 
van eerbied aan den dag leg
gen-, door hen nooit in de 
even zoo ongerijmde als gru
welijke' lasteringen te betrek
ken , \velke zij tegen al de 
prinjeh van het koninklijke 
buis üitbraalüen. Het was 
in de verschrikkelijkste om
standigheden, veertig; dagen 
ha den val van den. troon , 
dat de' tempels en gevange
nissen nóg van onschuldig 
bloed rookten, en de eer
biedwaardigste menschen hun 
hoofd óp bet schavot brag-
.tën'••; "het was in deze ver
schrikkelijke obgenblikken , 
dat de stad Vernon, wer-
waarts de hertog zich met 
de prinses zijne dochter be
geven had, hun een ondub
belzinnig bewijs van erken
tenis en gehechtheid gaf. De 

burgers van alle klassen, en 
zelfs diegenen , die in de op- ' 
roerige grondbeginselen deel
den , vergaderden zich den 
20 September 1792, in de 
voornaamste kerk, om er te 
raadplegen over hetgeen men 
doen moest om den hertog 
DE PENTHIÈVRE en mevrouw 

,van ORLÉANS, voor alle be-
leedigingen te beschermen. 
Men ging gemeenschappelijk 
den schoonsten boom uitliet 
bosch halen ; men plantte' 
denzelven voor de deur van 
het kaSteel met de zinnebeel
den der vrijheid (men was 
van gevoelen, dat deze tee
menen alleen de oproerigsten 
konden tegenhouden),op wel* 
ke men met groote letteren 
las: Hulde aan de deugd. 
Al de meisjes, in het wit 
gekleed, de geheele stad, de 
vrouwen en kinderen woon
den deze treffende plegligheid 
bij ; niemand durfde de treu
rige . rust van den hertog; en, 
zijne dochter storen. Eenige^ 
maanden daarna , had hij den 
dood van zijnen bloedverwant 
en koning te betreuren ; hij 
was niet bestand tegen dezen, 
laatsten slag, en deze deugd-, 
zame prins overleed den 4 
Maart 1793. Mevrouw GüÉ-
NARD heeft een -romantisch' 
Jevén van den hertog DB 
PENTHIÈVRE in het licht ge- • 
geven. FORTAIRE y een der 
kamerdienaars van den print t 

D i 
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gaf in 1808, Gedenkschrif
ten , betrekkelijk zijn leven 
in het l icht , endeabtC/AR-
RON heeft in zijne jfcevensr 
beschrijvingen der braven in 
de verhevensle rangen der 
maatschappij voor het leven 
van den hertog DE PENTJÏIÈ-
TRE eene plaats ingeruimd, 
en heeft de zedige deugden 
van dien prins op eene bewon
derenswaardige wijze doen 
uittshitteren, 

PEPYN. — Zie PIPTN. 

PEQÜIGNT. — Zie BERNAR-
DINÜS a PICONIO. " 

den vereerde, als dóór zijne 
vrienden , die- hij ;0en aantal 
verworven "had. \ Zijne regt-
schapenheid en opregtheid, 
zijn zich steeds gelijkblijvende 
en verzoenende geest, zijne 
openhartigheid en zijne na
tuurlijke opgeruimdheid, de 
zachtheid van zijn karakter 
maakten zijnet? omgang eren , 
zoo aangenaam als vertrou- | 
weiijk. Hij is voornamelijk j 
bekend door de voortzetting: 
der J,evensbeschrgvingenyan 

de beroemde .mannen wn 
Frankrijk f door D'ITRIGST 
begonnen ,, van het 13.de tot 
het 23.ste deel. JDedeelen, : 
die van hem £jjn, zijn door 

,de naauwkeurigheid dêraan-
teekeningen en door de zui
verheid van den stijl aanbe- ; 
velenswaardig. Men zou er / 
soms meer vuur en sierlijk- <' 
heid in wenschen. De heer 
TDRPIN hééft zich niet de 
voortzetting van dit werk be
last , hetwelk PISRAÜ , wegens 
het verlies zijns gezigts, ge
noodzaakt was te staken. 
TDRPIN is meer gezocht in 
zijne voordragt, .zijn stijl is 
gedwongen en de bijzonder
heden dikwijls de vrucht zij
ner verbeeldingskracht. Pi* 
Rjjn is daarenboven de uit
gever van een aantal werken, 
die hij verbeterd, vermeer
derd en met aan teekeningen 
en voorberigten verrijkt heeft. 
Zijne uitgave van 4 e Wer' 
ken van BOSSÜET, m 12 

PERALDUS (WILLEM) , een 
Dominikaner uit Daujohiné, 
in 1260 overleden, door vele 
schrijvers zijner orde ten on-
regte voor aartsbisschop van 
Lyon gehouden, is de schrij
ver eener verscheidene malen 
gedrukte verhandeling. J)e 
Eruditione MeHgiosorum. 
Zie de Bibliotheek der Domi-
nikaansche Schrijvers, Hoor 
ECHAR» en QciTjF. 

PERAÜ (GABRIÖL LODEWIJK 
CALABRIOS), diaken en licen-
ciaat van het huis en de 
maatschappij <Jer Sorbonnet 
in 1700, te Semnr in Axixois 
geboren, overleed den 31 
Maart 1767. JJij w e r d op-
regtelijk betreurd, zoowel 
van de geletterden , wier hoe
danigheid hij door zijne ze-
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<Jl.n in 4,t°, bevat noch; de 
leerreden, noch -de Brieven^ ; 
Men heeftnog van hem : Èenë 
Beschrijving van het Ge* 
slicht der Invaliden, 1756, 
in fol. De Levensbeschrijf 
vingen HIEBONTMÜS BiGjyoti, 
1757, in 12.mo , vpordt zeer 
gezocht. Het maakt het 27?te 

deel van de Levensbeschrijf 
vingen der beroemde mannen 
uit. 

4 PERCEVAI (SPENCER), En-
gelscbe staatsdienaar, den 1...I 
November 1762 te. Lenden 
geboren, w?as de tweede zoon 
van JOHN pERCfcYAii, graaf 
van JSgmond, eersten lord 
der admiraliteit onder het 
ministerie van lord BÜTE. 
In den ouderdom van $ ja-
ren van zijnen vader beroofd, 
werd hij: naar de universi
teit van Cambrldge gezon
den, alwaar hij schitterende 
studiën volbragt, en zich aan 
de pleitzaal verbond. Maar 
zich weldra in de in Enge
land bes taande geschillen 
mengende, omhelsde hij de 
Jpr^-partij , waarvan WlL-
IIAM PITX de aanvoerder was, 
en toonde zich een der groot" 
ste bewonderaars van de wel
sprekendheid van dien staats
dienaar. In 1797, door den; 
invloed van dezen laatsten ver
kozen , om het vlek 3$orU 
hampton bij het parlement te 
vertegenwoordigen, onder* 

steunde hij zonder onderscheid 
al zijne inzigten, en bestreed 
in alle omstandigheden,, de 
tegenkantingen der ff^ighs, 
tijdens den opstand der 
voor Nore ten anker liggen
de vloot, Nadat PITX te dien 
einde eene, bill had voorge» 
steld, strekkende om alje za-
menspanning, die den opstand 
ten doel zoude hebben., tel
gen ip gaan , overdreef PER" 
CEVAfc nog zijnen eisch door: 
de voorstelling tan aan .het 
bestuur eene willekeurige 
magt toetekennen, om de 
schuldigen gevangen -je. «et-* 
ten of te verbannen. Iri het 
volgende jaar randde bij Op, 
eene hevige wijze de oppo-r 
sit.ie,, en in het bijzonder 
JFox aan , en wel in eene uit-
gebreide redevoering bij ge-r 
legenheid eener bill , be* 
trekkelijk de" boofdbelastin* 
gen, welke hij met vee), 

'vuur en bekwaamheid verde* 
digde. Daarna hield hij zich 
meer bijzonder met de geld-» 
middelen bezig. Drie ja re» 
later tot d^n raad der kroon 

\ beroepen, nam hij de be
diening van het openbaar mj? 

j< nisterie tegen de clubs waar, 
: en hij deed zich,onderschei? 

I
den,, door het y uur zijnet 
pleitreden, en de gestrengd 
heid zijoer reglsvörderingfn» 
Ofschflon de meeste der bt-
schuldigden door de*t jurQ 
onschuldig werden verklaard> 

' 5 ..•: ' . : ; , . - • • • : . , 
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beriep hem echter hel gou
vernement , • öm hem voor 
zijne pogingen te belocihen , 
tot den belangrijken post van 
algemeen solliciteur. Een on-

' veranderlijke aanhanger van 
PITT zijnde, verwierp hij met 
nadruk de vredesvoorslagen 
ijnet Frankrijk, hetwelk hij 
niet ophield, voortestellen , 
als. een onverzoènlijken vij
and , waarvan men voor al
les, en het mogt kosten wat 
het' wilde, den schrikver-
wekkenden aanwas behoorde 
te fnuiken. Hij verklaarde 
in 18Ö5 zich even zoo sterk, 
tegen de vrijverklaring (eman
cipatie) der Iersehe Cathö-
lijken , wier'verzoekschrift hij 
deed verwerpen^ Toen na 
den dood van PXXT , de par
tyen van Fox en GRKNVIILE 
zich verbonden hadden, ge
noten de 0f~ighs , eene tij
delijke zegepraal, en PERCE-
VAL verloor zijnen' post van 
algemeen solliciteur. Toen 
schaarde hij zich onder de 
banier der oppositie, en be
kleedde -Weder •eenén' aan
zienlijken rang onder dezel
ve ; maar het nieuwe minis
terie , door den dood van Fox 
verzwakt,- was niet van lan
gen duur. PERCEVAL verkreeg 
bij den val deszelven (1807); 
eene plaats in het kabinet, 
«iet den post van kanselier 
der . schatkamer.; en kort 
daarna de roordöelige bedie
ning van kanselier van het 

hertogdom Lancaster, en hij 
den dood van den hertog van 
PORTLAND, in 1809, werd 
hij; eerste 'minister, zoo als 
hij zulks werkelijk sedert ver
scheiden jaren was geweest, 
en to.t den aanzienlijken post 
van eersten lord der thesaurie 
benoemd. In deze verschil
lende betrekkingen toonde 
PERCEVAL zich den vtirigen 
voorvechter der aristocratie1 

en van het Anglikaansche 
episcopaal, en-hij lokte eene 
soort van houra uit tegen 
de Papisten,' door een hevig 
adres aan zijne lastgevers van 
Nórthampton; hij verklaarde 
zich oók met nadruk tegen den 
slavenhandel. Hij ging voort 
de zaken van Gróót-Brit-
tannïë, volgens de grondbe
ginselen van P I T Ï , te besturen 
tot den 11 Mei 1812, als 
wanneer hij door een pistool
schot werd vermoord, hét-
welk op hem gelost werd, 
öp den oógenblik, waaróp 
hij het paleis van hét lager
huis binnen trad, dóór eenen 
zekeren BÈLttüfGHAE, -voor
malig hahdélmakelaar' te Li' 
verpoöl, welke verklaarde 
géetten medepligtige té heb
ben ; maar' dat hij zich bad 
willen wreken wegens eene 
weigering, die hem dé mi
nister , in hel aanhooren zij
ner vertoogen had doen on
dervinden. Het gemeen legde 
eene woeste vreugde aan den 
dag, bij het vernemen van 
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'den dood van PERCBVAL; 
maar in de' beide kamers, 
heerschte de grootste' versla
genheid ; en al de : leden, 
zonder onderscheid van staat
kundig gevoelen , zwaaiden 
den minister lof toe; én 
vraagden en verkregen van 
den prins regentyeenejaar
wedde van 5,000 ponden 
sterlings, voor zijne weduwe 
en kinderen, PERCÈVAL moet 
niet ónder de staatsmannen 
van "den eersten rang worden 
geplaatst; maar men kan niet 
ontkennen dat hij talenten 
beaat» vooral in het stuk 
van geldmiddelen. 

' * PERCHAMBAÜLT (RENATÜS 
DB . LA ' BIGOTIERE DE) , pre
sident bij het parlement van 
Bretagne, te Jnjou gebo
ren , gaf in het begin van de 
18.eeeuvv, aanleiding lot een 
geschilschrift over den woe
ker. In 1709 , gaf hij , zon
der dat een eenig proces hem 
'daartoe aanleiding gegeven 
had , een factum in het licht, 
om te weten of het gebruik , 
dat aan de voogden toestaat, 
om het vermogen der on-
mondigenop interest uit te 
• stellen, geoorloofd is. Dit 
eerste geschrift werd door 
de godgeleerde faculteiVvan 
Nanles, welke de schrijver 
geraadpleegd had, afgekeurd. 
PERCHAMBAUM stoorde er zich 
niet aan , en gaf kort daar
na een tweede factum over 

heUelfde onderwerp in het 
licht, eneene Verhandeling 
over den woeker en den in
terest. De faculteit antwoord
de op nieuw , kenschetste de • 
leer van den schrijver en 
wederlegde dezelve. Zij l>e- • 
klaagde zich dat PERCHAM* 
BATJLT de aangehaalde plaat
sen verminkte, weinig eer
bied voor de Kerk en de 
overlevering aan den dag leg
de , en zich beleedigende uit
drukkingen veroorloofde. Jo-
ANNES-ARTHÜR DE LA GIBON-
NAIS, deken van de rekenka
mer ,. had in 1710, reeds 

i éene Verhandeling over den 
woeker in het licht doen ver
schijnen , in' welke hij dé 
'gevare'n' der nieuwe gevoelens 
over de interest ontwikkel
de en dezelve met de oude 
leerstellingen vergeleek. De 
abt ECOLASSE , kanon ik van 
Hennes, randde PERCHAM-
BAULT mede aart; en voeg
de de hekeling bij zijne kri
tiek , en de schrijver betrok' 
hem in regten*; wegens las
ter ; maar hét gouvernement 
kwam tusschen béide en liet 
het pleitgeding staken.' Men 
vindt aan, het einde van het 
Werk van ECÖLASSE", het oor
deel ' d e r leeraars < van l 'de 
Sorbonne.,hetwelk PERCHAM-
TJAULT niet gunstig was , hij-
ovérlëedin 1727. Deze rêgls-

j 'geleerde had eenige andere 
i schriften over het regt in het 
I Ucht gegeven, en voorname» 
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Jij!? pyer de landsregtem van 
JSretagne, Waarvan de ver-
gejelheid, waarin zij verval' 
]en zijn, ons van de aan* 
voering derzelve ontslaat. 

* PBRCT (TffpMAs), een En-
gelsehe prelaat, in 1728 té 
Bridgéwrlh,, in fiftrasphi-r 
re, uit eenq familie geho* 
ren» die van de onde gra
ven vafr-ffipirihumhetfand af* 
stamde; hij werd in 1782 
bisschop vgn flrotnorè in 
Ierland, en overdeed aldaar 
den,183eptemher 1811. Men 
heeft van dezen prelaat vej> 
geheideo geachte wprken; 1,9 
Mgn-Kiou* Chouan, eeji ro? 
n?an , uit het Sineesch vers
taald , 1761 , 4 dl.nij) 12.m? 
-.-rn 2»° Sinesohe vnengelint 
gm-, 1762,,2 jdl> in 12."»9 
•-«• 3,0 Vijf Runische dicht? 
$iukkèn, uit het IJslandsch 
vertaald , 1763, in 4,to ••--. 
&.o . Het hooglied van SA-
LQMOÏÏ, met een cornmentctt 
rium en' aanteekeningen, 
1764, in 8jö ,«, 5.o $fe** 
te]l van, het nieuwe; Testa
ment , 1764, in 8.VQ -r- 6.«> 
Overblijfselen van oude IJn* 
gelseM gedichten, 1775 , 3 
dl.» iij 12.mo, 4,p flitgave, 
1812* 3 dl» ÏP 8.vo; een 
werlr, dat der Engelsche letr 
terfewflde tot den grootste* 
luister verstrakte* -~ 7.°Eene 
Ferj&ling 4eif, JVoardsohe 
QW$keds®V(m Méi-h&f, 1H06| 
in 4U», ea&, benewsiï* prach

tige Bijgaven der gedichten 
van St?RR,EY en der wer-r 
kenvanGMQRGE FipiiERS, 
hertog van Buckinghom* 

.'-.* PERCY (PETBÜS FBANCIS' 
CÜS) , een beroemde mililai* 
re heelmeester, den 28 Oc* 
tober 1754 te Mantagney, 
een dorp van Franche-Comtè 
geboren , ontving in den ou
derdom van 21 jaren, aan 
de nniversitejt van Besan^on, 
het doctoraat jn de gen?es!« 
jkjunde. Hij begaf zich daar
op naar Parijs, om er 4 ' 
pe opvoeding Je yoltpoijer», 
en zijne talenten verderf 
ontwikkelen, en gedurende 
versoheiden jaren , behaalde 
hij al de prijzen, door de 
heelkundige akademie uilge* 
Jopfd, welk genootschap ?iel> 
haastte, hem tot genatura
liseerd lid te benoemen. Se
dert dat•- tijdstip jverd hij tot 
.zestien rnaleh, bÜ prij?vr?-
gen, door de v̂oornaamste 
geleerde genootschappen van 
europa uitgeschreven, be
kroond,. Paar hij het plan 
gevormd had , . M de mw 
taire- heelkunde door te «étr 

ten, zoo begaf zich Pf?0*.' 
eerst «Is heelkundig bediend 
onder de gendarmerie, en 
verbleef vijf en een half jaren 
onder dezelve. Gediende 
dien tijd beoefende bij met 
§ver de veeart?<ïiïp'ïnde»on" 
der den berowaden litfos-
6B, loenwali eerste» p«ar-
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denörts der gendarmerie; in 
1782, kwam hij met den 
rang van chirurgijn-majoor 
in het regiment ruiterij van 
BERRT. Reeds in het begin 
der omwenteling, tot het 
J/beze/-leger beroepen , om 
er den post van eersten heel
meester waar te nemen, bleef 
hij bijna onafgebroken,*, ge* 

, durende 25 jaren, hetzij bij 
dit leger , hetzij, bij die; van 
Sambre-en-Maas,. van den 
Mijn, van Spanje enz,, én 

, hij heeft zich te Uim, te 
Auslerlitz , te Jena, te Ey-
lau , te Pultmok, XeFried-
landt enz, bevonden. Hij 
vreesde noch dé vermoeije-
nissen, noch-de gevaren ; bij 

, geforceerde marsenen , verliet 
hij nooit zijne ondergeschik
ten, sliep even als zij, óp 
stroo , en was steeds bereid, 
om overal de hulp zijner kunst 
toe te dienen. Op den oogen-
blifc des gevechts, begaf hij 
zich aan het hoofd zijner me
dearbeiders , op alle punten , 
alwaar gekwetsten hunne hulp 
noodig hadden; de eerste 
verbanden , de eersle heel
kundige kunstbewerkingen ,• 
werden op het slagveld , door 
hem , of onder zijn opzigt, 
gelegd en verrigt, terwijl hef 
kogels rondom hem regende ; 
hij zelf werd echter op al 
zijne krijgstogten slechts drie
malen gekwetst t het schijnt 
dat eene vermogende hand 
eens zoo edele trouw be

schermde. Het is aan hem 
en aan den heer I.ARRET, dat 
men de instelling van die 
rondtrekkende corps van heel
meesters te banken heeft, 
welke op zeer ligte rijtuigen , 
met de meeste vlugheid het 
slagveld rond snellen ,temid-. 
den; der gelederen de, ge
kwetsten opsporen , en hen , 
zelfs onder het vuur des vij-
ands verbinden. Het was ook 
aan PÉUCT > dat men die'corps 
van militaire ziekenoppassers 
te danken had, welke tiit 
soldalen waren zamengestéJUl, 
wier verwondingen hen tot 
de wapenóefening onbekwaam 
maakten , benevens eene com* 
pagnie berrie-dragers, die 
van draagmanden van zijne-
vinding voorzien,.zich op alle 
punten bevonden , om de ge
kwetsten te vervoeren. Zulke 
gestadige zorgen , omde ram
pen des oorlogs te lénigen, 
hadden hem niet alleen het 
vertrouwen en de verkleefd* 
heid der soldaten , maar zêlfs: 

de bewondering der vreem
delingen verworven ; en het 
is uit aanmerking van h e t 
door hem en zijne ambtge-
nooten gehouden gedrag, dat 
MOREAO , veldheer van het 
Moezel-leger, die voof de 
militaire heelkunde zoo eer
volle overeenkomst verkreeg, 
die al de gezondbeids-officie-
rcn, van weerszijden krijgs
gevangen gemaakt , als onzij
dig deed beschouwen, en 
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.hunne onmiddellijke (eiug-
zending naar hunne respec-
tivelegers deed bevelen. PER-
CT bepaalde zijne zorgen niet 
tot de militairen zijner af-
deeling ; wanneer hij gekwet
sten , zieken, grijsaards vond , 
onverschillig of dezelve, tol 
den vijand, dan wel tot zijne 
landgenooten behoorden, be
wees hij aan alle de hulp 
zijner kunst. Op het einde 
van den 'veldtogt van 1814, 
die met de bezetting van Pa
rijs eindigde, kwijnden om
trent 12,000 gekwetste en 
bijna geheel verlaten solda
ten der vreemde legerben
den , in den omtrek der hoofd
stad ,, zonder -verbindingen, 
zonder linnen , zonder schuil
plaats, PERCT vraagde en ver
kreeg de xuime slagthuizen 
Van Parijs, om dezelve voor 
den invloed der gure lucht 
in veiligheid te stellen; er 
werd eene oproeping aan al 
de inwoners gedaan , die zich 
beijverden, om linnen, ma-: 
trassen, dekens enz. te ver
schaffen ; binnen 36 uren was 
er eene geregelde dienst tot 
stand gebragt, en hij stelde 
zich zelven aan het hoofd 
der oude officieren van ge-i 
zondheid , die aan zijne op
roeping hadden beantwoord, 
om de zieke en gekwetste 
Russen en Pruissen bijlestaan. 
De vreemde vorsten versier
den bij d,eze gelegenheid , | 
PKRCT, met de ord&> van \ 

den JS. Jndreas van Aus-
land, van den rooden ade
laar van Pruissen , van ver-
diensten van JSeijeren, BO
NAPARTE had hem tot alge
meen inspecteur der gezond-

, heidsdienst der legers (in 
Spanje), tot hoofd-chirurgijn 
der legerbenden, en had hem 
de titels van vrijheer divan 

• commandeur van het legioen 
van eer gegeven. Hij, genoot 
de bijzondere achting van 
prins KAREL, en «de koning 
van Pruissen, had hem ge* 
durende de onderhandelingea 

x van Tilsit, zeer dikwijls :in 
conferentie geroepen. Géau-

'rende de honderd dagen, 
benoemde het i?oMÖs-depat-
tement hem tot de kamer 
der, volksvertegenwoordigers. 
Hij verscheen slechts kortea 
tijd in dezelve, en beklom 
enkel bet spreekgestoelte , on» 
de zaak der zieke soldaten 
te bepleiten. Daarop begaf 
hij zich naar het leger, was 
bij den slag van IVaterloo 
tegenwoordig. Onmiddellijk 
na denzelven werd hij op 
pensioen gesteld. Verscheiden 
levensbeschrijvers zijn van ge
voelen , dat hij zelf zijn ontslag 
van de dienst,gevraagd had. 
Sedert dat tijdstip wijdde hij 
de dagen'van zijnen ouder
dom toe, aan de voortzet
ting zijner wetenschappelijke 
werkzaamheden, en voorna
melijk aan het in orde bren
gen , eener heerlijke verza-
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meling oude en nieuwere wa
pens, waarmede hij reeds se
dert eenigen 'tijd begonnen 
was. De Jijst derzelve is te 
Parijs in 1805, in het licht 
gegeven. Hij hield zich ook 
bezig met de verbetering van 
een landgoed, hetwelk hij te 
Mongey , bij Zagny bezat; 
én hij deed talrijke proef
nemingen , om aan de land
lieden eenen onkostbarén. 
aangenamen en- gezonden 
drank te verschaffen , en om 
eene eetbare olie, uit deza-
den van verschillende olie 
achtige planten,. voorname
lijk van die der groole zon
nebloem te bekomen. Ook 
oefende hij bij de armen de 
geneeskunde uit , en bewees 
verscheiden weldadigheden 
aan ongeJukldgen. Tijdens het 
gebrek aan levensmiddelen, 
in 1816, werden er dage
lijks veertig portien groente-
soep aan zijn huis uitgedeeld. 
Hij is te Parijs, den 18 
ïebrnarij 1825 overleden,. 
n&<ietrooslmiddelen der Gods
dienst gevraagd en ontvangen 
te hebben. Er bestaat van 
hem : l.o Mèmoire etc, (Ver
handeling over de insnij-
dingstverkluigen), 1785, in 
4.*>, door de heelkundig 
maatschappij bekroond, en 
in het Hqoduitsch vertaald. 
— 2.o Manuel etc. [Band-
boek voor den heelmeester 

1792. ~- 3.o Pyrotechnie 

etc, (Beoefenende heelkundi
ge vuurkunst, of de kunst 
om in de heelkunde hel vuur 
aan te wenden) ,1792, Melz, 
1794, in 8.TO, mede in het 
Hoogduitsch vertaald, -r 4.° 
Eloges etc. (Lofreden van 
SABATUIER en DE \FOES) , 
en eenige andere werken. 
Hij heeft verscheiden belang
rijke verslagen en waarne
mingen gelëverd , in deJlém. 
de l'acad. des Sciences en 
in de geneeskundige tijd
schriften. Ook heeft hij een 
aantal artikels geleverd tot 
het Dictionnaireetc. (PVoor-
denboek der geneeskundige 
wetenschappen), en tot het 
Magasin encyclopèdique. 
Men vindt in dezelve veel 
vernuft, en aan zijnen stijl 
ontbreekt gèene sierlijkheid s 
maar men verwijl hem, van 
al te toegevend omtrent \ver-" 
keo te zijn geweest, met 
welker onderzoek hij belast 
was, en de belangrijkheid 
en het nut derzelve eenig-
zins overdreven te hebben. 

PERDICCAS , een der veld-
heeren van ALEXANDÈR den 
Groote nam veel deel aan 
de overwinningen vari den 
held. Na den dood van de
zen overwinnaar, dong PER-
DICAS naar de kroon van J f « -
cedonië. Te dien einde ver
stiet hij NICÉA, dochtervan 
ANTIPAXBR , om CLEOPATRA , 

«zuster van AIEXAHDBRK) hu-

file:///Foes
file:///ver
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wen. Toen ANXIGOWÜS'.» zijne 
heerschzuchtige ofttwerpen 
ontdekt had , sloot;hij een 
verbond, met AUÏIPATER , 
CRATERÜS en PTOUÉMÉOS, 
landvoogd van Egypte, te
gen, hunnen gemeenschappe-
lijken fjjand. PEGMCCASzond 
EüMENqs , een voornaam offi
cier , öm dit verbond te ver
breken. Er werd van beide 
zijden veel bloeds gestort\, 
maar dit bloed werd voor 
dé belangen van PERDICCAS 
in Egypte, vruchteloos* Hij 
belegerde en zag zich genood
zaakt het beleg op té bre
ken ,.. van eene kleine plaats, 
het Kasteel der Kurneelen 
genaörri.d , en bij Memphis ge-, 
legen,. Hij liet zijn leger voort* 
bukken én: wikkelde hetzel
ve op eene onvoorzigtige wij
ze in eenen tak des .IVijfs, 
alwaar er verscheidenen om
kwamen. Eindelijk joegen zij* 
HC hardheid, zijne trotsch-
heid en zijne onvoorzigtig-
heid , zijne voornaamste offi
cieren tegen hem in het har
nas. Hij werd in het jaar 
322; vóór J . C. met de mees
te zijner vleijefs omgebragt. 
PJSRDICCAS Het al zijne mis
daden blijken • hij wist noch 
ssijn hart, noch zijnen geest 
te beperken. Hij volgde gee-
nerlëi stelsel 5 hij nam skchtir 
raad voor den oogenblik, 
zonde* aan de toekomst te 
denkern 

PEREFIXE (HARDourn m 
BEAUMONT D E ) , uit een oud 
huis van Poitou gesproten, 
was de zoon van den hof
meester van den kardinaal Dl 
RICHELIEP, Hij werd dooi 
dezen minister opgevoed „on
derscheidde zich in zijne stu
diën, werd tot leeraar ?an 
hét gesticht der Sodonm 
bevorderd, en predikte mét 
toejuiching. Hij werdver-* 
volgens leermeester van Ldr 
OEWIJK' XIV en daarna bisf-
schop van Skódez , maarèft 
hij van gevoelen was,, M 
hij de verpligtingen dar ;,*e-
sidentiê en die der ófi<& 
ding van zg*»en Joorlucnti' 
gén kweekeling, te gelijker
tijd in geweten niet vervul
len Kon', zoo deed hij vrij
willig afstand van dit b«-
dom. Hij werd in 1664, tot 
aartsbisschop van Parijs M-
vorderd. Zijn ijver voor dj 
rust der Kerk en de eenheid 
der leer , 'deed hem een man
dement uitvaardigen , terhö» 
vordering der zuivere en een
voudige onderteekening vart 
hei formulier'van ALEXA»' 
DER "Vil, (zie dat art.) Men 
gevoelt ligteiijk dat de if^ 
senisteö» hem na de^n st̂ p 
niet gespaard hebbeh. .v-
schrijver van het £*QQrt(fie" 
letid Woordenboek t »0;emt 

hem eó«' man v«é. wetmg 
mmel, van eew* ^hrom* 
pen giest, en ^ xatovef^ 
wmnclyke Mrênekkigm^ 
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De zachte en beminnelijke 
inborst van PÉRÉFIXE ,. en zij
ne overige hoedanigheden , 
hadden zelfs zijne vijanden 
den niond moeten „ sluiten ; 
maar het is de eigenschap 
der dweeperij , van de on
wetendheid en dei-ondeugd, 
slechts in diegenen te zien, 
die dezelve bestrijden , terwijl 
zij bij hare aanhangers, enkel 
licht en deugden ontdekt. 
Deze beroemde prelaat ein
digde in 1670, zijne loop
baan. Hij was in 1654, tot 
de Fransche akademie rtoe* 
gelat»» Mem -ltee% ssaii hem t 
J,o Eene uitmuntende Mis-

' êoire etc. (Geschiedenis van 
koning ÈMHDRIK IF), 
waarvan de beste uitgave van" 
ÊLZEVIR, 1661, in 12,mois: 
de laatste is, bij eene bijna 
nationale intèekening, tot 
meer dan 100,000 exempla
ren opgelegd. Deze geschie
denis , die slechts 'een beknopt 
oveizigt is, doet HENDRIK 
IV beter kennen, dan die 
•fan DANIËL. Men gelooft dat 
MEZERAI er deel aan had, 
en hij beroemde er zich open
lijk over ; maar deze onnaanw-
.keurige- geschiedschrij *er ver
schafte zonder twijfel slechts 
de bouwstoffen, Hij had dien 
kracbtvollen stijl van PJSRJÉ» 
ÏIXE niet, die zoo veel be-
talligs aan zijn verhaal bij
zet , en die eenen heden-
daagschen schrijver heeft doen 

XIX. BEEI., 

U zeggen, dat HENDRIK I ? , 
meer aan deze geschiedenis 
dan aan de Senriade te dan
ken heeft, wijl zij in eenen 
toon van gevoel en waardige 
heid geschreden i s , die de
zelve veel belangrijker maakt. 
— 2.o Een werk' getiteld r 
Iristituiio principis» 1647 ̂  
in 16.wo;}. hetwelk eene ver
zameling van grondregels over 
dè pligten van een konink-

. l p kind bevat. 

PÉRÉGRWDS , een beroemde 
wijsgeer , bijgenaamd Fno-
TMUS , leefde onder keizer 
MARCDS ANTONIHÜS. Te Pa-
rium, in Troade,. geboren, 
-was hij er uit verbannen, 
wegens echtbreuk en nog 
veel afschuwelijker misdaden; 
want hij had de zeden en 
den smaak der Cynikers aan-

' "genomen, wier wijsbegeerte 
bij omhelsde; maar, daar 
zijn naam dien opgang niet 
maakte, welken hij verwacht
te , kwam hij op het denkbeeld 
dat hij zich beroemd konde 
maken , door zich met Chris
ten deugden te versieren ; 
want het is altijd de ijdel
heid , die de dnjfreder der 
wijsgeerige omwentelingeni«. 
Hij omhelsde dan de Chris
telijke Godsdienst, maar toen 
hij zag dat deze even zoo 
wezenlijke als zedige deug
den vorderde-, en dat het 
eene soort'van afval was, 

: s . — . ' " ' ' - • 
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dezelve uit te oefenen om ze 
té doen uitschijnen , begreep 
hij , dat hij zich bedrogen 
had. De Christenen, die hem 
opgenomen hadden , erken
den onder zijn gedwongen 
uiterlijk eene ziel zonder 
Godsdienst en eenen heilig-
schehdigen huichelaar', dien 
zij met afschuw ontvlugtten. 
Van dit hulpmiddel beroofd , 
en vrij van allen dwang , zocht 
hij èenen-anderen weg van for
tuin in zijne reizen. In Egyp
te, oefende hij zich in al de ge
bruiken der onbeschaamdste 
Gynikers. Te Rome braakte 
hij in beleedigingen jegens 
iedereen uit , én zelfs tegen 
den keizer, tot dat hij er 
door den landvoogd uit ver
jaagd werd ; hetwelk hem 
in den geest der bedrogenen, 
tot eer verstrekte. Van daar 
begaf hij zich naar Grie
kenland , alwaar elke drog
redenaar op -een goed ont-
.haa'1 kon rekenen; hij ver
wierf veel roem te Jthene, 
door zich onder den schijn 
van versterving, in eene bij 
de stad gelegene hut op te 
houden. Oud geworden zijn
de , en na al de middelen van 
zich te doen gelden uitgeput 
te hebben, kwam hij op het 
denkbeeld om zich door een 
geheel nieuw middel onster
felijk té maken. In de ver
gadering der Olympische spe
len de talrijkste van Grie
kenland, verkaarde hij dat 

na vier jaren, bij eene der
gelijke plegtigheid en op eenen 
dergelijken dag, zich open* 
lijk zoude verbranden.' » Hf 
had , zegt een geschiedschrij
ver j een lang tijdperk voor 
zich,- en. vleide zich tm 
schien,- dat in dien tusscnen» 
tijd ; er eenig voorval uiöjjjt 
plaats hebben , dat hem van 
zijne belofte kon ontslaan; 
Intusschen plukte hij er voor
af reeds de vruchten van, 
door de bewondering, die.<!$>• 
ligtzinnig en met buiïeifl 
wone zaken ingenomen .w* 
aan dezen dwazen moedi 
meende verschuldigd te zijn. 
Maar eindelijk brak <le nood
lottige dag aan; en daar -ê 
omstandigheden dezelfde ble
ven , zoo waren de aanhan
gers van PBREGRltfDS, in hm-
ne gevoelens verdeeld. Eeni-
ge waren van gevoelen, dat 
men de dagen van eenen «co 
dierbaren man, het laflgs' 
mogelijk behoorde te rekken, 
De anderen daarentegen wij
den volstrektejijk, dat er zij
ne eer mede" gemoeid wal> 
het voorbeeld van de ver* 
achting des levens met aj 
>den toestel, dien hg beloofd 
had, te geven; en dit gevoe
len verkreeg zoo zeer de over* 
hand, dat het Voor hem eene 
soort van noodzakelijkhfiö 
werd, overeenkomstig heitel* 
ve te handelen.' Daags .toof 
den tot dit vreemde treur
spel, bepaalden dag, sprak 

% 
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i g openlijk over den dood ; 
maar het grööte aantal - toe
hoorders, dat veel meer ̂ be
langstelling voor het voor
beeld dan wel voor de zede-
lessen vanden redenaary die 
begon té beven, aan den dag 
legde, riep hem van alle kan
ten toe dat het tijd was, zijne 
opoffering te voltrekken. Hij 
liet den bepaalden dag voor
bijgaan onder eenig onbedui* 
dend, voorwendsel dat niet 
voldeed. Intusschen werd hij 
ziek; en daar hij veel on
geduld in zijn lijden aan den 
dag legde r «io bespotte zijn 
geneesheer die zwakheid in 
eenen man, die zuljc een ver
langen had geopenbaard om 
te sterven ; maar welke eer 
steekt er in, hernam PERE-
GRINÜS , om als een gewoon 
sterreling door eene ziekte 
tan dit leven te scheiden ? 
En daar dit verwijt aan de 
ijdelheid de over hand deed ne
men, betuigde hij , dat hij zich 
den volgenden nacht zoude 
verbranden, Iedereen ijlde er 
naar toe. PEREGRINÜS rigtte 
eenen grooten houtstapel op , 
verscheen na middernacht met 
eene fakkel in de hand en 
door al zijne aanhangers ge
volgd. Hij zelf stak den hout-
stapej aan, legde zijnen be-
delzak, zijnen mantel en zij
nen stok af, bad de genade-
gebeden ; en na wierook in 
het vuur geworpen te heb 

E 

ben, stortte hij er zich in. 
In eenen oogehblik was hij 
verstikt." Deze daad werd 
als een wonder van wijsbe
geerte uitgebazuind ; '• maar 
LDCÏANÜS die de ijdele en 
de bedorvene mensehen, wel
ke zich met dien naam ver
sieren in den grond kende. 
(Zie zijn artikel) Jachtte/'èï 
om , hij zegt, dat toen', niet 
ten ach teren bleef om ver-

. scheiden' wonderen «aan den 
dag te brengen , die men voor
gaf gedurende dit treurtoo-

•nejsl te hebben plaats gehad, 
maar , Hij verzekert dat hij., 
ofschoon tegenwoordig ge
weest , er geen enkel 'gezien 
had. Hij waagde er echter 
veel bij door datgene, wat hij 
er van dacht, al te voorba
rig te openbaren: want de 
geestdrift der" menigte was 
'zoo zeer opgewonden, dat 
hij bijna vermoord was ge
worden. Het is gemakkelijk 
om in dit treurig uiteinde 
een door zijne ijdelheid be
drogen man te ontdekken, 
die, er de verbindtenissen van 
wilde ontwijken; doch al te 
ver was gegaan. Voor het 
overige, wel verre van zich 
over deze klucht te verwon
deren, moet men zich inte
gendeel verwonderen dat er 
te midden van zoo vele gé- ' 
waande wijsgeeren, die door 

,, .den zelfmoord eindigen, er 
1/ zich geene meer bevinden, 
2 ' " 
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diè aafi deze verschrikkelijke 
verrigting door een tooneel-
kundig toestel luister zoeken 
bij.-te zetten* • ', 

"; PEREIRA (BENEDICTPS)PERE-
RIRS, een geleerde Spaansche 
Jesuit, Ie F'alence geboren , 
en in 1610 te Romet in het; 

75.*!tó, jaar zijns oüderdoins 
overleden, onderwees met 
roem in zijne orde. Men heeft 
Tan hemLaliJDsehe C&mmen-
tari'èn op het boek Genesis 
in, fol. te Antwerpen> en 
9p DANIËL. Er komen in 
beide' Werken vele geleerde 
aan teek leningen voor. JVög 
bestaat er van hem x^De ma-z 
gi(i>, • obserpatione -;somnio~ 
rum et divinationè astro-
logica, libri tres. Hij be-, 
strijdt en, onlsluijert in dit 
werk de' begoochelingen van 
deze noodlottige kunsten. 

PEREIRA GÓMEZ (GEORGE), 
een geneesheer» te Medina-
det-Campo geboren ,, is, zegt 
men;," i)e ; eerste der heden-
daagsché wijsgeeren , dia ge-i 
schreven heeft, dat de beesten 
werktuigen zonder gevoel 
üijn. Hij droeg dit. gevoe
len voor,in 1554; maarhet-t 
zelve vond geene voorstan
ders en het verviel reeds bij 
deszelr6 ontluiking. Men be
weert dat het deze genees
heer, is, van wien ÖEfCARTES 
zjjne denkbeelden, ontleend 
had; maar misschien heeft,:!; 

dtfze wijsgeer,, die öieeruit
dacht dan hij las,, noch,PE« 
REittA, noch zijne wérken 
gekend.' Daarenboven isPE-
REIRA niet de eerste uitvin" 
der. van dit gevoelen. Meer 
dan vijf honderd jaren vóór 
«F, C. had PHERECTDES, een 
•wijsgeer van het eilandx%'-
rös, beweerd dat » de dieren, 
eenvoudige werktuigen iijn*" 
Men schrijft, aan PERBIKA. 
leerstelsels; óver andere, na
tuur'-" en geneeskundige on
derwerpen toe , even zoozötf* 
defling als die over «fe *iel 
der beesten. Maar zij sten-

I
nen misschien op betere gron
den , vooral dfe, waarin hij 
de eerste stoffe van ARJSTO-
TEÜES -bestrijdt en verwerpt. 
Hij stemde ook, niet met GA-
LEffüs in de leer der koort» 
sen overeen. Het boek , waar
in deze geneesheer het ge
voelen verdedigt, dat de beeŝ  
ten kunstwerktuigen zijn, } s 

zeer zeldzaam. Het werd in 
1554, in fol. gedrukt, onder 
den titel van Jntoniana Mar-
garita; hij gaf hetzelve dien 
titel om den naam van zijnen 
vader en zijne moeder téwi-
eeren. Kort nadat iit werk 
in het licht verschenen was, 
verdedigde hij hetzelve.tegen 
MlCHAEü BE PALACIOS J e B 

déze. verdediging in 1554, 
in fol, gedrukt, wordt ge
woonlijk bij het werk (je-
vóegdj De wederlegging van 
betzelfde boek, getiteld: Mn-
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decctlogo contra, Jtntoniana 
Margarita, 1556:, -inS^, 
wordt gezocht, meer om de 
zeldzaamheid dan om de be
langrijkheid derzelve. ?PE-
VMÜA :.is daarenboven de he» 
werlcer tan een ander zeer 
zeldzaam' voortbrengsel, over 
zijne kunst > getiteld: Nova ve-> 
raque medicina experimèn-
tis et rationibus evidenlibus 
cómprobata, in fol., 15,58i. 
Dit> is. eene verdedjgingsrède 
van zijne gevoelens, even als 
zijne andere werken te Me-, 
dina-del'Campo gedrukt. 
- • •:;» . ,.'.':1KXII'fó 3ï!".i"' (T';\-

PBREJBA P | GASTRO (GA> 
OBRIEL), èenPortugeesch regts* 
geleerde,, lid van 'het. bollen, 
gie van den H.PAü£us,Jaan 
de hoogeschool van Coimbra, 
senator van den hoogen raad 
van Portugal, te Sraga, 
uit eene in de pleitzaal be-
foemde familie geboren, leef* 
de nog in 1623 in eenen zeer 
gevorderden ouderdom. Hij 
is de schrijver van een regts-
gekerd werk, getiteld :. De 
wanuregia, seu de legibus 
regiisquibuB regni Porluga-
lice in causis ecelesiaslicis 
cogniüo est ex jure; privi-
legioyconswtvtdinei Lissa
bon, 1622, info}. Bel is 
te Ltjon in 1673, andermaal 
in het licht verschenen ; de 
uitgave van 1698, heeft niets 
üietfvys dan het titelblad. Dit 
in twee deeïen gespjitste werk 

.wordt-op «prijs gesteld j. het 
bef a,t f'e,en;! aari&ü . diploma's 
over kerkelijke onderwerpen', 
met zorg verzameld, en uit 
de' handvesten der. kroon 
Torre de (pornbo genoemd/ 
ontleend. Deze diploma's 
betreffen de concordaten tus-
schert dé" kerkelij kei en ko
ninklijke gezagvoerders geslo
ten i, en zijn bijzonder ge» 
schikt om de geschillen, Ldie 
zoo dikWijlstuaschén de "beide 
magten ontstaan , te beslecht 
ten. Al de onderwerpen,'. die 
den troon en het altaar dik* 
wijls verdeelen, worden er met 
veel geleerdheid •: en; naauw* 
keurigheid in onderzocht. 
Tegenwoordig zoudemen hém 
weïligt met grond verwijten ,' 
„dat: hij dén.Paus te veel magt 
toestond >, door dezelve tol het 
tijdelijke,der koningen uit te 
strekken.; ..-.••" 

- PEREmADEFl(}üEIBEDCf(Aiy-
TÖMÜSK — Zie FlGBEIREDO. 

' ' - • . ' • • 

PJÈREIRA (JOZEF) , een Por-
tugeesche karmeliet, was in 
1731 nog in leven, maar in 
eenen zeer gevorderden ou
derdom. Wij hebben van 
hem: h° Verdedigende, ge» 
sehiedkundige, leerstellige 
en staatkundige verhande
ling over de kerkgebruiken, 
in hel Fortugeesch , Zissd-
bonr 1751, in 4.*° — 2." 

t Kronijkder Porttigeesche 
3 • . ! : ' • • • ' . ' • ' . • ' 



70 I»É fi. 

karmeliten van de stipte ob
servantie, Zissabon, 1747 
2 dl.» in fol. . ' 

* PEREIRA of PERETRA (JA* 
COBÜS RODRIGÜES), lid van 
de koninklijke maatschappij 
van Zonden,' en de eerste 
onderwijzer der doofstommen 
m Frankrijk, werd in 1716 
te Berlanga, eene kleine 
stad, van Spaan'sch Estra-
tnadura .geboren. Hij had 
té Gadix eene school voor 
doofstommen geopend, die , 
naar het scheen, geen stand 
tonde houden, naardien de 
aanlegger zich kort daarna 
met zijne geheele familie in 
Frankrijk vestigde. Zijne 
gelukkige proeven op den 
zoon van AZT D'EfAViGNT, 
directeur van de landhoeven 
te laMochelle, aan den dag 
gelegd, verwierven hem in 
1751 een jaarwedde van 800 
franks. PEREIRA trad.te ƒ>«-
rijs niet COIÏDAMINE en Bor-
FON , die zijner bekwaam
heid , ; m zijne Natuurlijke 
Historie een grooten lof toe-
zwaait , in vriendschapsbe
trekking; hij vormde een vrij 
groot ^ getal kweekelingen , 
en hij bragt er eenige zoo 
^ r dat zij , volgens de be
weging der lippen, zich dui
delijk konden verklaren en 
den zin van het gesprek be
grijpen. Van Joodsehen oor
spong aijnde, onderhield hij 
de kinderen, die hem waren 

toevertrouwd in de geloofs-
leer van hunne faroiliën. Hij 
heeft eenige schriften nage
laten , niet over zijne leer
wijze, , maar over die van 
abt D E L ' E P É E , die hij als 
onuitvoerbaar beschouwde, 
hetwelk niet belet heeft dat 
de zijne,, aan de vergelel-
heid ter prooi, geene voor
standers meer heeft, terwijl 
de tweede, verbeterd en uil-
gebreid dóórgeheel Europa 
verspreid is,* PEREIRA over
leed in 1780. 

PERELLE (ADAM), de me
dedinger van Istixèh SlLYES-
XRE, werd te Par§s gebo
ren , en had tot vader GA-
BRiëL PEREI-LE , eenen be
roemden graveur, wiens be
roep hij omhelsde. Zijne 
vruchtbare genie meer gene
gen tot het talent om voort-
tebrengen dan wel tot dat 
van natevolgen, gaf zich on
verschilliglij k aan de onstui-
mighéden zijner luimen en 
aan de wenken der natuur 
over. Hij heeft slechts land
schappen gegraveerd, demees-
te volgens eigene vinding, 
en eenige stukken volgens 
CORNEMDS POLEMBURG. Hij 
overleed te Orleans in 1695, 
in het 57.sfe j aar zijns ou-
derdoms. 

PBRENNA. — Zie (AlWA 
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* PËRERINYI (FRANCISCÜS) , 
een Hongaarsch Jesaitj legde 
er aich op toe, ooi dé mu
zen in zijn vaderland te doe^ 
bloeijen. Men heeft van hem : 
jtf-chi Laurus Sirtgonien-
sis, Ttjrnau, 1655, in 8.vo 

Dit' is de berijmde lofrede 
der 48 aartsbisschoppen van 
'StregöHia, 

PERÈS. •— Zie PARÈS. 

PJEREZ (don ANTONIO) , een 
Spaansch staatsdienaar,, neef 
van GONZALVO PfiRÈz, secre» 
taris van KAMI, V en van 
PHIUPFDS I I , bekleedde on
derscheidene posten aan het 
Spaansche hof, en werd on
dier den laatstgenoemden dier 
vorsten staatssecretaris met 
,het departement der buiten-
landsche aangelegenheden, 
PKREZ werd van la'nddieverij , 
tan verraad en van de schan
delijkste ontrouw beschul
digd, en dien ten gevqlge 
van zijne posten en van zijne 
vrijheid beroofd. Hij ont
snapte uit de gevangenis en 
bragt in Aragon een opstand 
te weeg; van daar begaf hij 
zich naar Frankrijk, alwaar 
hij ïn 161 f overleed. »Pi;~ 
KÈz, een hoovaardig et} op-
roefig mensch,»' (zegt MAC-
QÜER in zijne Beknopte tijd-
rekenkundige geschiedenis 
van Spanje), » overtuigd van 
verscheiden ontrouwigheden , 

vindt een middel om te ont
snappen en zich in Aragon 
té redden, alwaar hij den 
adel, het volk en de Möo-
ren tot muiterij aanzet." Men 

.heeft van hem Brieven door 
DALIBRAI , in het JTransch 
vertaald; F er halen in het 
Spaansch en andere werken, 
Parijs, 1598, in 4. t o Men 

' ziet in zijne werken , en voor
al in zijne brieven, eenèn 
ingewortelden hgat tegen zij-, 
nen vorst; en het is deze 
bron, waaruit de meeste van 
onze hedendaagsche geschied
schrijvers de 'lasteringen ge
put hebben , waarmede zij 
het afbeeldsel van PHIUPPCS 
II bezoedeld hebben, 

•-* PEREZ DE VERGAS(BER-
NARDUS) , een andere Spaan
sche schrijver , gaf in 1559, 
te Madrid, eene zeer zeld
zame Verhandeling in 8 . v o , 
in het licht. Dezelve is ge--
titeld: De re Metallica en el 
qual se tratan muchos y di~ 
versos éecretos delt conosci" -
meinto ,de toda suerte de 
minerales, etc. Men vindt 
er gewigtige en belangrijke 
bijzonderheden in over de 
verschillende bereidingen van 
het goud, het zilver, enz. 

PEREZ (ANTONIUS), aarts
bisschop van Taragona, over
leed te Madrid, den 1 Mei 
1638 , in • het 68.ste jaar zijns 

4 '" 
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auderdoms. Wij hebbewva'n 
dezen prelaat Leerreden en 
Verhandelingen o'yer de 
Jke.rJc, de :concilien,,de hei
lige Schrift, en de Overle
vering,,onder don titel van 
Pentateucus fidei, Madrid, 
1620, 5 dl.» in een deel in 
rol,', zeldzaam. 

PEREZ (Amomvs),, een be
roemde regtsgeleerde, te Al-

faro, eens kleine stad van 
Opper-JVavarre, in de na-
PÜheid van den oorsprong 
d e r ^ r o , in 1583 geboren, 
werd nog z eer jong zijnde, 
naar de Nederlanden gevoerd 
öntóng iq m 6, te Leuven 
den doctoralen hoed der re<»ts-
geleerdheid, en onderwees 
er langen tijd déze weten
schap. Keizer FmmNxmll 
en PHiliPPüsIVjioningvdn 
Spanje vereerden hem met 
den titel van raadsheer. In 
1666, vierde hij het jubel-
leest van zijn leeraarsambt., 
e» 0wleed, i^ï672,teZe^^-
*'W. Wij hebben van dezen 
geleerde* ï,o Jsserliones po-
WW* Keulen u1612, in 
4. o M 2.o Prcelectiones sive 
commeniarii in Xlllib.co-
diois, Amsterdam, EUETIR , 
J 6 5 3 , in.fol, Deze is de 
beste uitgave. Men stelt ook 
die van Keulen, 1661, 2 
dl.* in 4.*o, met bijvoegsels 
*a» UÜLDERICH ETBEN en 
zeer u i t b r e ide tafels, en 
die van GwtfUH Ï740.,. 2 dl." \ 

PP-Prfls»; P|Rpz helderde' in 
dit werk, al de wetten van 
tien (7Waa? op, ;e,n hij geeft 
in verklaringen . een beknopt 
prerzigt van al.heigene in 
het JHSnovum en. in het 

'Jitè fiopissimum voorkomt; 
ofschoon zijn stijl- beknopt 
| s , is'dezejvé echter zeer 
duidelijk. — 3,o Jnstituti-
ones Impériales, Amster
dam ; - • ELZEVIR , 1673, in 
12.mo e e n algemeen geacht 
werk. «-, 4.» Jus publi* 
cum, Amsterdam, El?S-
TIR , 1682, in J2,'n» .'•*-• 
5.° Commentarïus in XXV 
lil* JDigéstorum, Jmster* 
dam, 1660. Er fcö/nen nog 
andere ,,ANTomvssw PERE« 
voor» die men niet met eJk« 
ander moet verwarren, As-
ïwrüs PEREZ , eeoJesuit,ia 
1651 overleden, na de god
geleerdheid te Salamanha en 
te Rome onderwezen, en ver-
'scheiden godgeleerde, school-
8che en zedekundige Yerhaii? 
delingen in het licht gege
ven te hebben.. Be kardi
naal PAI.&AVICIM , noemt 
hem: Viruni ingenio mor--
taliumnulli secundum, s&r 
mulque religione ac pietate 
inclytum. AHTONlüS PEREZ, 
lijfarts en heelmeester van 
ParuFPüs I I , van wiènmen 
eene P'erhandeling ffper de 
Pest, in het Spaanse heeft. 

AtiTomvs PEREZ, e#o Portu-
geesch geneesheer, van de 
17,e eeuw, die in het Por-
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tugeesch over zijne kunst ge* 
schreven heeft. •; ; r 

* PERÉZ (JOZEF) i é e i i 
Spaansche benedictijner j lee
raar in de godgeleerdheid aan 
de universiteit van Salaman? 
ka, legde er zich op toesj o» 
de geschiedenis v-an Spanje j. 
en vooral die van zijne orde .{e 
Verklaren, Hij gaf in 1688 
Latijnsche Overwegingen te
gen, pater PAFEBROEÖK in het 
licht. Maar hij stemt tevens 
toe, dat men de geschiedenis 
der Heiligen van de sprookjes 
behoorde: 4f «uisrereö, waai> 
mede men dezelve, wanstallig 
Jheeft gemaakt} Hij overleed 
in het jaar 1696. 

- ••* P E R G O I E S Ü S (JoANNES 
BAPMSTA), in 1704 te C«-
soria, in het koningrijk#<?<• 
pels, geboren , werd in deze 
laatste stad onder GAÖIENO 
GRECO, een "der beroemdste 
toonkunslenaars van Italië 
opgevoed, De prins van SllG-
WAKO , die de talenten van 
den jongen PBRGOLESÜS leerde 
kennen, nam hem onder zijne 

, bescherming. Na eene reis 
naaf Rome gedaan te heb
ben» keerde hij naar flapels 
terug, en; overleed in die 
stad, in het begin van het 
jaar 1737. Zijne laatste ziekte 
was eene teering; en het is 
zeer valsch, dat hij door zijne 
mededingers vergeven zou zijn 

geworden. Men kan hem 
aij he Mepetiaiojz i en zijn e n 
dikwijls" al te afgebroke^en 
stijl verwijten: maar de ge^ 
makkelijkheid van zijne za-
meristeliing, de wetenschap; 
der harmonie ,•, de rijkheid 
der melodie zullen hém eenen 
beroemden naam behouden. 
Zijn muzijk js eene afbeelding 
der natuur,: zij.spreekt -tot 
den geest, tot het har t , .en 
somtijds te veel tot de harts-
togteo. ••' Zijne voornaamste 
werken zijn ; --tfi Verscheiden 
Aria's. —' %f> La Serva 
Padrona. —: 3.° Il Maestro 
di Musica, een blijspel'. -— 
4.° Bene Salve Megina; en 
het Stabai Mater, algemeen 
als zijn meesterstuk be
schouwd. 

•.;*..• PERI (DOMINICDS) , een 
arme herder van Woskane, 
werd, door den Ariasto te 
lezen, een dichter, Men heeft 
van hem ffie%oh desïrutta, 
Jflorence, 1619 , in 4.*<> 

PERIANDER, tiran van ICo-
riiithe, werd onder dezeven 
wijzen van Griekenland ge
rangschikt. Deze ioijaè was 
een gedrogt,zoo als vele ande
ren , welke de hedendaagsehe 
wijsbegeerte, zoo wel als 4e 
oude, in hare jaarboeken ge
plaatst heeft, Hij veranderde 
het bestuur zijns lands; on
derdrukte de vrijheid vanzijn 

1 5 
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Vaderland en overweldigde de 
opperheerschappij in het jaar 
628 vóór de Christelijke tijd-, 
rekening. Het begin zijner re
gering was zeer zacht, maar 
bij nam, nadat hij den tiran 
van fêyracusa over de vei
ligste wijze om ie regeren 
geraadpleegd had, eenen ijze
ren schepter aan. Deze vorst 
van Syracusa leidde de af
gevaardigden van PKMANDER 
in een veld en tot eenig ant
woord rukte hij , jn hunne 
tegenwoordigheid de koren
aren uit, die de overige in 
hoogte overtroffen. De tiran 
van Korinthe maakte ge
bruik' van de les van' den 
tiran van Sicilië, Hij ver
zekerde zich in de eerste 
plaats van eene goede lijf
wacht en deed in het ver
volg de vermogendste Korin-
thers sterven. Deze misdaden 
waren de voorboden van de 
verschrikkelijkste gruwelen. 
Hij pleegde eene bloedschande 
met zijne moeder, deed zijne 
vrouw MEUSSAJ dochter van 
PROCI.ES , koning van JEpi-
daüruif, op valsche aanklag-
ten sterven; en daar h-rj de 
droefheid van zijnen tweeden 
zoon LTCOPHRON over het 
verlies zijner moeder niet kon 
verdragen , zond hij hem naar 
het eiland Cprcyra, in bal
lingschap. Eens liet hij'op 

t eenen plegtigen feestdag de 
vrouwen van al de sieraden, 
waarmede zij zich tooiden, 

berooveri. Eindelijk stierf hij 
in het 585.sk jaar vóór J. ,C. 
na zich met de schandelijkste 
buitensporigheden bezoedeld 
te hebben. Zijne geliefkoos
de grondregels waren deze: 
» Dat men zijn woord moest, 
houden, en echter geene 
angstvalligheid hebben, om 
hetzelve te verbreken , wan
neer hetgene men beloofd 
heeft, strijdig met'zijne be
langen is; datomen de mis
daad niet slechts moet straf
fen , maar ook zelfs de be* 
doelingen voorkomen van hem, 
die dezelve zoude kunnen be
drijven ;'' verderfelijke grond
regels , later door MACHUVEI. 
aangenomen. Deze tiran is 
door lieden , die altijd wierook 
Voor de moordenaars, de los-
bandigen en de wreedaards 
gereed hebben, geprezen. 

* PEKIANDER (GIÜLES), in 
het jaar 154Ö, te Brussel 
geboren, legde zich voorna
melijk op de schoöne letteren 
toè, en bragt een groot ge
deelte van zijn leven te Ment» 
door. Wij hebben van hem: 
1.» Gèrmaniainqua doctis-
simorum virorum elogia et 
judicia continentur, Frank
fort, 1567, in 12.»»° Deze 
verzameling is geleerd en be
langrijk, . •— 2.o Nobilitas 
Moguntinê dioecesis, Me-
tropolitanoB que Ecclésiw» 
Mentz, 1568, in 8.™ met 

i platen. Dit werk is in 

http://Proci.es
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het 3.» deel der Annales 
et scriptorus Moguhtinï, 
in 1727 in het licht 'gege
ven. Het zijn berijmde lof-
reden, 

PERlCtÈs Werd te Athene 
geboren, zijn vader was XAK-
TIPPÜS, een beroemde burger 
dier stad, dié hem zorgvul
dig liet opvoeden. Hij had 
onder andere meesters, ZÉNO 
van Elêa, en ANAXAQÖRAS , 
en werd eën groot veldheer, 
een bekwaam staatkundige en 
redenaar. ,PERICI.ÈS besloot, 
zich van zijne hoedanigheden 
te bedienen, om het volk te 
winnen en slaagde volkomen 
in dat doel. Met de voor-
deelen welke de natuur hem 
schonk, paarde hij al de 
schrander- en geestigheid, 
welke den man vormen, die 
heerschen wil. Hij verdeelde 
onder de burgers de veroverde 
landerijen en won dezelve 
door spelen en schouwtoone-
len in zijne belangen. Om 
zijn gezag beter te bevesti
gen , ondernam hij , deregt-
bank van den Areopagus, 
waarvan hij geen lid was, 
te vernederen. Het volk door 
PERICLÈS aangemoedigd en 
ondersteund , wierp de oude 
orde van bestuur omver, ont
nam aan den senaat de ken
nis der meeste zaken en liet 
denzelven slechts de onbe
duidende aangelegenheden be
houden. Hij deed door het 

Ostracismus of schel penge-
-regt CiMON, die aan zijne 
zijde stond èh zijnev overige 

-mededingers verbannen, en 
bleef gedurende 15 jaren al
leen - meester van Athene. 
Hij voerde het bevel over hét 
leger der Atheners in den , 
JPéloponesus, behaalde eene 
roemrijke overwinning abij 
Nemea op de Sycioners, en 
verwoestte, bp het verzoek 
van ASPASIA, eene beruchte 
ligtekooi, die hij beminde, 
en met welke hij later in 
den echt trad, Arcadië. Na 
aan de Samiarien in 441 vóór 
J, C. den oorlog verklaard te 
hebben, nam hij Samos, na 
een beleg van 9 maanden ini 
Het was gedurende dit beleg, 
dat ARTÉMON van (Jlazomena,, 
den stormram, het stormdak, 
en eenige andere krijgsvyerk-
tuigen uitvond. PERICLÈS 
bewoog de Atheners, om 
voort te gaan de Lacedemó-
niërs te bevechten. Hij.werd 
in het vervolg gelaakt, dien 
raad gegeven te hebben, en 
men ontnam hem zijnen veld-' 
heers-post. Hij werd tot eene 
boete veroordeeld, die vol
gens eenigen tot 15 en vol
gens anderen tot 50 talen
ten steeg. De Atheners, een 
wispelturig en ligtzinnig volk, 
zoowel in zijne vijandschap 
als in zijne vooringenomen
heid, een volk, dat schie
lijk van dé vernedering tot 

I de lofnageving overging»ea> 
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zoo ais de eerste zijner rede
naars (*) zulks aan hetzelve 
in het aangpzigt zeide,%oo~ 
dra het eènig 'nieuws zag 
óf hoorde tevreden tva?, 
waren niet j-lang zonder van 
gevoelen te veranderen,, en 
bewogen PERICI.ES ^ai de ten
gels des besluurs weder in 
handen te nemen. Kort daar
na werd hij door de pest aan: 
getast en overleed in 429 
vóór J. C. Hij vereenigde 
in zich de talenten van, ad
miraal, van uitmuntend veld
heer / van^taatsminister, van 
opperjbewindhfibber' der fi-

„nantiën. ,, Hij werd bijge--
jjaamdderi Olympiër, wegens 
dékracht, zijner welsprekend
heid. Zijne , houding was 
stout en onverscKwkken, zij* 
ne stem zacht en innemend. 
Het is vo'or,narnelp door het 
gebruik, dat hij van het 
spreekvermogen wist te ma
ken, dat hij bijna 40 jaren 
de souvareih van céne re
publiek was. '.,,; Niets bewijst 
meer de lafheid en de ont
aarding der Atheners, dan 
de Jange regering van een 
man, die het oppergezag 
overweldigd, het Wettig be
staande, bestuur vernietigd., 
om Athene met nuttelooze 
sieraden te overladen, de »1-
gemeene schatkist uitgeput, 
GWHitHrï 

en de verwijfdheid en pracht 
ingevoerd had. Om zijne 
medeburgers volgefis zijne lui
men te besturen, bedwelm
de hij dezelve door schouw
spelen en feesten, en gaf, 
door zijne gehechtheid aan 
de ligtekooi ASPASÏA , het 
voorbeeld van een openbaar 
ergerlijk leven. Men verhaalt 
van hem eenige zinspreuken. 
Telkens als PERICI.ES zich toet 
opperbevel belastte j zeide hij, 
dat hij vrije lieden ging 
aanvoeren, die Grieken ea 
Atheners waren. JQeze vrije 
lieden waren zijne slaven ge
worden. De Urans spreken 
over de vrijheid even als de 
overwinnaars over hunjie ze
gepralen. Men zegt dat, toen 
de dichter SarHOCtES, zijn 
ambtgenoot, bij het gezigt 
éener schoone vrouw uilge
roepen had. O , wat is zij 
schoon! PERICLES hem zeide: 
JEen over heidspersoon moet 
niet alleen zuivere handen, 
maar ook zuivere oogen en 
èene zuivere long hebhen. 
Dit antwoord kwam geens
zins overeen niet zijne gene
genheid voor ASJPASIA en 
voor eenige andere dergelijk* 
vrouwen, dedeogd van deze 
oude wijzen was slechts in 
hunnen mond of in hunne 
schriften. —PEUICI.ES , zijn 

ft^BpjosïWKNES, W4 lessen dezelfde zaak in de Handelingen der 4 p?*ïS?.w*i Athmienèat auUm omnet ad nihil aliud vocabant n»« 
aut «teert'unit d<wtir&r-éligdi4 novi. Act, XVïï» 21. Zie ANÏXUS, 
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natuurlijke zoon", vocht met 
woede tegen GAIHCRAHDAS ,; 
veldheer der Iictcedemohïêrs 
in het jaar 405 vóór J . C. , 
hij werd desniettegenstaande 

"veroordeeld om het hoofd te 
verliezen, wijl hij geene zorg 
gedragen had , om de lijken , 
dergënen; die in den veldslag, 
welken- hij gewonnen had , 
gesneuveld, waren, te' laten 
begraven. 

PÉIUEGÉTES, bijnaam wn-„ 
DIONTSIOS YAN CARAX, — Zie 
d,at artikel, 

*PiniER (ANTONI0S SCIPIO), 
den 14 Junij 1776, te Gre-
noble, uit eene achtenswaar
dige familie geboren. Kij 
v.olbriagt zijne .eerste studiën 
onder de oratoristen in het col»; 
legie van Zyon; dezelve wer-: 
den afgebroken, door dever-
nietigingdiergestichten; maar 
DE IA OOSTE, lid der congre
gatie van het Oratorium, bragt 
zijne studie ten einde. Zóo* 
dra de polytechnieke school 
.gesticht was, bood hij zich 
aan, om in dezelve opgeno» 
men te worden, maar eene 
oogziekte , die hem geduren
de eenen geroimen tijd, in 
de onmogelijkheid stelde, om 
te lezen,en te schrijven , bet-
lette hem tevens den toegang 
tot dat gesticht. In den ou
derdom van 20 jaren beproef
de hij , om in een landgoed 
hetwelk hij te Laval bezat, 

srnellovens naar de Kalaloni-
sche w^ze intevoeren. PÉRIER 
werd in 1801: ftpziener del* 
steenkoolmijnen,van Jn%in, 
Nadat zijn vader dezelve, had 
aangekocht, bragt hij belang
rijke verbeteringlön in dezelve. 
Scirfo PERIER, istichüe met 
zijnen broeder- CASIMIR een 
hankhuis tot stand, en wcndr 
de aanzienlijke kapitalen aan, 
om gestichtëp v$$ nijverheid 
opterigten of te verbeteren., 
Hij is den 2 April 1821 over
leden. Hij was zeer ervaren 
in de scheikunde en heeft in 
de Annales de chimie [Schei? 
kundige jaarboeken), ver
scheiden artikels geJeVëïd 5'hij 
was lid der Jarij, foijtwee teö-
toonstellingen van voorwerpen 
vah nijverheid, in 1802 en in ' 

• 1806 , en was lid jvan den 
algemeénen, aan het minis
terie van binnenlandsche za
ken, verbondenen \ fabrijks -
raad.' Hij was ook een der 
stichters van de verzekerings
maatschappijen , en een der 
bevorderaars van de gaz-ver-
lichting. Bij zijn overlyden 
was hij eender regenten van 
de Fransche bank. SCIPIO 
PÉRIER was opregtelijk gods
dienstig: hij behoorde niet 
tot het getal dergënen i die 
in de wereld veel' over de 
Godsdienst spreken, en de» 
zelve in het afgetrokkene ver
geten ,- maar in stilte en zon
der ophef oefende hij dö 
strengste pligtëo derzelveait * 
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hij volgde de Godsdienst tot 
zijn eigen nut, en " onder
hield zich. door haar, in de 
verhevenste en zuiverste ze
delijkheid. 

. !' - * PÉRIER ('CASIMIK) , lid van 
de Fransche kamer der afge
vaardigden, , en minister van" 

• LODKWIJK PHXWPPÜS , werd 
te Grenoble, den 12 Sep
tember 1777 geboren, en 
sproot uit eéne achtenswaar
dige familie in den handel-
stand. Nog zeer jong zijnde 
in het collegie van het ora
torium, te Zyon geplaatst, 
maakte hijaldaar uitmunten
de studiën, - Naauwelijfcs was 
zijne opvoeding voltooid , of 
hij trad de loopbaan der wa-

* pens in. Gedurende de veld-
togten van 1799 en 1800, 
diende hij in ïlalië, in hoe
danigheid van staf-officier der 
genie. De hoop op eene 

' spoedige bevordering was zeer 
geschikt om hem aan dèn 
krijgsstand te verbinden; maar 
hij bragt zich weldra te bin
nen , dat het verlangen van 
zijnen stervenden vader, ge
weest was, dat hij zich tot 
den handel bestemde, en hij 

, haastte zich om de wapens 
neder te leggen, om zich op , 
financiële speculatiën toe te 
Ïeggen7 In 1802, opende hij 
te Parijs, met zijnen broe-
derSfino, een bankierskan
toor, en ontwikkelde in deze 
nieuwe loopbaan eene gropte 

bekwaamheid. Later nam hij 
deel aan onderscheidene nij-
verheids-óndernemingen, en 
tijdens de restauratie, was hij 
tot eene aanzienlijke fortuin 
gestegen, welke hij in de 
volgende jaren nog vermeer
derde. Gedurende den ge-
heelen loop des keizerlijken 
bestuurs, scheen hij vreemd 
aan de staatkunde te blijven. 
Maar toen de vrijheid , dank 
zij der restauratie, 'm Frank
rijk werd hersteld, toen het 
vertegenwoordigend ' bestuur 
eene tribune had öpgerigt» 
waarin de algemeene belan
gen van den staat werden 
behandeld , door de algemee
ne beweging der geesten voort
gestuwd , begon hij zich met 
de belangrijke vraagpunten 
bezig te houden, welke het 
"charter aan de orde van den 
dag had gesteld. In 1816, 
gaf hij tegen de geldleenih-
gen in vreemde staten een 
belangrijk geschrift in het 
licht, dat de aandacht tot 
hem trok, en dat de natio
naliteit zijner inzigten in 
het stuk van geldmiddelen 
deed prijzen^ De Parijsche 
kiezers bewezen hem in 1817 
hunne erkentenis voor dit 
stukje, door hem in de kamer 
der afgevaardigden zitting te 
doen nemen. Hij nam er 
plaats, in den rang der op
positie, van welke hij weldra 
een der ijverigste en kracht-
volste kampvechters werd', 
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maar het verdient opmer
king , dat zelfs, tijdens de 
grootste opgewondenheid-der 
partijen , de oorlog , welke 
hij tegen het bestuur voerde, 
steeds binnen de grenzen der 
betamelijkheid en waardig
heid bleef. Getrouw aan de 
denkbeelden, door hem in 
het geschrift ontwikkeld, 
waardoor hij de keus der kie
zers op zich gevestigd had , 
bestreed hij heviglijk de geld-
leeningen bij vreemde volken, 
door den minister CORVETTO 
voorgedragen. Zijn gevoelen 
*ondj w h w jegeajsaating, 
zelfs onder de vrijzinnige fi
nanciers , waarvan, er som
migen , in weerwil zijner be
wijsredenen , hét volhielden , 
om den bijval zijner leerstel
lingen in de publieke opinie, 
aan de zorg' toeteschrijven , 
welke hij gehad had , om 
zich tot de nationale, voor-
pordeelen te wenden. Tot 
in 1820 had CASIMIR PÉRÏER 
sich enkel met cijfers bezig 
gohouden, en was enkel op 
de tribune verschenen , om 
berekeningen voortedragen. 
Btaar gedurende de onlusten 
van Junij van dat jaar; nam 
hij het woord op , om het 
gedrag van het gouvernement 
te laken. Hij stemde tegen 
de nieuwe kieswet, die de 
dubbele stemming bepaalde, 
en in 1823 , verklaarde hij 
zich nadrukkelijk tegen den 
oorlog met Spanje, Nadat 

MANÜEL uit de kamer was 
verbannen, verliet CAS^MIR 
PÉRIER dezelve met de ge-
heele oppositie. In 1824 , 
met een zeer klein aantal 
zijner ambtgenooten van de 
oppositie herkozen , legde hij 
er zich op toe, om den pre
sident van den raad , den 
heer DEVILLÈLE , onophoude
lijk lastig te vallen , die dik
werf te zijner beantwoording 
al de hulpmiddelen zijner 
bekwaamheid moest te baat 
nemen, In de behandeling 
van de reductie der renten, 
een maatregel, welke ver
scheiden leden der oppositie, 
later als der nijverheid ge
heel gunstig hebben erkend , 
bestreed CASIMIR PÉRIER de 
voorgedragen wet, uit haat 
jegens de mannen,.. die de
zelve voordroegen. Hij ver* 

. klaarde zich met niet min
der nadruk tegen het ont
werp van schadeloosstelling 

.der uitgewekenen, en tegen 
de wetten op de heiligschen* 
nis en de substüutïên. In 
de discussiën over de budr 
gets hield hij niet op ora 
met volharding de afschaffing 
der speeltafels interoepen, en 
bezuinigingen voortestelleh , 
verbeteringen die zonder twij
fel wel wenschelijk waren» 
jmaar die CASIMIR PERIER, mi
nister, geworden zijnde, zelf 
niet in staat is geweest, te ver
wezenlijken. Gedurende de
ze onophoudelijke worsteling, 
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welke' bij genoodzaakt was 
bijna alleen vol te houden, 
te<ren. de meerderheid, waar
op het ministerie van DE YIL-

- iktE steunde, scheen zijne 
begaafdheid als redenaar, een 
levendiger glans van zich te 
geven , en zijne taal werd 
erristiger en vuriger. Toen 
een lid der regier'zijde, bij, 
hét zien, dat eenige leden 
der liberale oppositie , zich 
ten tegenbewijs verhieven,' 
zeide: » Er zijn er slechts 

. zes 1" riep CASIJIUR JPÉRIER 
dadelijk uit; » wij zijn slechts 
met ons zessen; maar achter 
ons hebben' wij dertig mü-
lioenén JYanschen;, wier be
langen en wenschën wij ver
tegenwoordigen '•" Tijdens de 
verkiezingen van 1827 werd 
hij door de departementen 
van Seine en Jiube tot af-r 
gevaardigde benoemd. In 
1828 werd hij met den heer 
jRörER-CoxiARD op de, lijst 
der candidaten tot het pre
sidentschap gebragt, doch, 
zijn mededinger werd door 
de kroon verkozen. Omtrent 
dezen tijd werd hij aange
duid, als moetende^ weldra 
tot het ministerie van finan
ciën yerheven worden, en 
*elen hebben bet stilzwijgen y 
hetwelk hij sedert dien tijd 
in acht nam, door de ves-
Madtenissen verklaard, wel
ke dalfee: toekomstige verhef
fing, •••$m, 

jegens bet gezag 
zou h e W ^ 4gte aaaneawn. 

Het schijnt echter dat de par* 
, lementaire vermoeijenissen bij 
hem èenebdrstontsteking had
den te weeggebragt; eri de» 

, ze ongesteldheid was eene 
der voornaamste oorzaken, 
die hem bewogen, om zich 
voor eenigen tijd van de tri
bune te verwijderen, en om 
vóór het sluiten der zitting 
naar de wateren' te vertrek
ken; In 1830, behoorde hij 
tot' de 221 , die aan jEAREt 
X- verklaarden, dat er geene 
zarnenwérking lussehen M 
kamers der afgevaardigden, 
het 'ministerie POLIGKK ton 
plaats hebben. Deze verkla
ring was, zm, ris mwn'Weet, 
de voorbode derkrisis, wel
ke ten derden male den troon 
der BOURBONS moest omver
werpen. De noodlottige Jolijt 
ordonnantiën .braglen eenen 
opstand te weeg,, waarvan 
het schijnbare doel, de hand
having, des charters, en de 
slotsom eene omwenteling 
was.. Onder de mannen, die 
eenig deel aan den volks
opstand namen, wachtte een 
zeker aantal, sedert lang aan 
het huis van ORIEANS toege
daan , enkel- op eene gele
genheid om hetzelve op den 
troon te plaatsen, verschei
dendroomden eene republiek, 
anderten eindelijk bepaalden 
al hunne wenschën lot de 
omverwerping vanbtót minis
terie, en om KAREÏ. X op 
bderé wegen t&rag te bren* 
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gen'; tot de laatste behoorde 
OASIMIR PiRiEB. In de veiv 
schillende vereenigingen van 
afgevaardigden i welke; in :de 
laatste dagen van Jujij ïplaats 
hadden,;toen de indruk des 
slrijds en de bedwelming der' 
zegepraal,'- tot gewelddadige 
besluiten schenen te drijven, 
verklaarde hij zich bestendig-
lijk voor middelen van verzoe
ning, en liet zich' geen enkel 
woord ontglippeny waaruit 
men zou hebben kunnen aflei
den, dal bij met vermaak den 
val van KAREL XZ»B aandien«• 
MaSarciwiiSiï.SBggfê oliè dogen, 
waarin de overwinnaars hun
ne zegepraal op met bloed 
bezoedelde barrikaden vier? 
den, haddeni weinig gema-, 
tigde mannen', möedè genoeg, 
om' hun gevoelen met; klem 
en Nadruk voor te» dragen ; 
en-, terwijl de meest opge* 
wondene schenen te steunen 
op het gewapende volk, waar* 
van de, straten nog wemelden , 
hadden «ij spoedig hetoter-
wigt in de beraadslagingen. 
Zoodal, toen' LAFATETTE , 
in naam der municipale com
missie, de bevredigingen door 
de afgevaardigden van KAREL 
X voorgesleld,;meende te moe
ten van de hand wijzen, met 
de verklaring dat het te laat 
wasj nam CASIMIR PiaiER 
het stilzwijgen in acht, zon
der zich tegen de uitspraak 
lijner ambtgenooten f® ver-

XIX. DEEÜ. 

zetten , hetwelk ook'met gee* 
nerlèi vrucht zou hebben 
kunnen geschieden , ten zij 
zulks, door eene nationale 
magt ondersteund werd. Men 
bespeurde zijne afwezigheid,, 
in de" zitting van jden 7 Au-
guslus;, toen 219 afgevaar
digden , den troon vakant 
verklaarden , en den hertog 
van ! Orleans tot deflzelyert 
berieden. Tot president der 
vergadering benoemd, nam 
hij enkel deze waardigheid 
aan , om de werkzaamAedetl • 
der kamer niet te vertragen , 
en eenige dagen daarna nam 
hij , onder voorwendsel van 
den zwakken staat zjjner ge-
zonheid, zyn ontslag. Na 
de Julij-omwenteling tot mi
nister zonder portefeuille be-
,noemd, hield' hijs op, den' 
l t November daaropy'olgen-
de, toen de heer LAFIÏTE: 
aan het hoofd varteen nieuw 
ministerie werd geplaatst» 
lid van den raad te zijn. Na
dat de toongelen van god
deloosheid en verwarring van 
den 13 Februarij, deze ad
ministratie in de oogen des 
konings, zoowel als in- die 
der natie, verachtelijk had ge
maakt,'werd er een nieuw mi-

'nisterie gevormd , en na ver
scheiden woorden wisselen en 
weifelingen, aanvaardde CA-
SIMIR PÜftiER , de portefeuille 
van binnenlandsche zaken , 
met het présidentschap van 
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den raad. Maar de voor
waarde zijner aanneming was, 
dat de koning zich zou ont
houden van zelf de zaken te 

1 behandelen,. en het beheer 
derzejke aan de verantwoor
delijke ministers over te la
ten. De eerste zorg van CA-
SIMIR PÉRIER,-na zijne ver
heffing tot het gezag, was 
den uit de Julij - revolutie 
ontstanen mengelklomp te 
ontwarren, en in den staat 
de orde en kalmte te her
stellen', welke de opwelling 

. der hevigste hartstogten, el-
ken oogenblik scheen te sto
ren. De opstanden te beteu
gelen , en de het Julij-koning-
schap vijandelijke partijen, 

. binnen de juiste grenzen te 
- houden, ziedaar het doel, 

hetwelk hij zich voorstelde. 
Om Hetzelve te bereiken, 
ontwikkelde hij eene zeld
zame wils-kracht, en stelde 
het zich tot een punt van 
eer, om ter verdediging des 
bestuurs, tegen de aanval
len, waaraan hetzelve dage
lijks was blootgesteld, enkel 
wettige middelen te gebrui
ken ; het koningschap van 
Julij scheen, onder zijn be
heer, eenige vaslheid te ver
krijgen , en , ondanks detoo-
neelen der fendeèi.','vanLy-
on en Grenoble die, als H 
ware, de weerklank der om
wenteling van 1830 waren, 
-was hel gemakkelijk in te 
ïien , dat de troon van J^o-

DEWUK PHIHPPÜS, in het 
karakter, de grondbeginselen 
en het beheer van CASIMIR 
PÉRIER , den hechtsten steun 
gevonden had , waarop de
zelve kon rusten. Hij scheen 
echter eene inruiming aan 
de revolutionnaire partij te 
willen doen, door de af- ; 
schaffing der erfelijkheid van 
het pairschap voor te stel
len. Maar door aldus te han- | 
delen , gaf hij enkel toe aan 
de noodzakelijkheid ; hij on
derwierp zich aan de vortte* 
ringen der liberale opinie» 
terwijl hij de afgeschafte in
stelling betreurde, en dehoop 
koesterde, dat itó* ««maal 
terug zoude Jceeren , tot dal» 
gene, wat hij ondanks zich 
zelven, liet vernietigen. Eehe 
der belangrijkste gebeurte
nissen , die gedurende het 
beheer van CASIMIR . PÉRIÉ'R 
plaats hadden , was de op* 
rigtïng van België tot een 
onafhankelijk koningrijk. Het 
deel dat Frankrijk aan de 
verheffing van den prins van 
Saksen-Coburg nam, is hem 
als een misslag aangewre
ven. Welligt had in de daad 
eene bekwame staatkunde 
moeten vermijden op den 
troon van België, eenen pro-
lestantschen en Engeland 
toegedanen koning te plaat
sen. De bezetting van jfn-
cona, was eene stoulelijk 
ontworpene,- en kloekmoe-

I diglijk uitgevoerde bverrom-
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peling, welke de revoluti-' 
onnaire propaganda met geest
drift toejuichte : maar deze 
onderneming, te zwak om 
de overweldigingen van Oos
tenrijk eenen ernstigen hin
derpaal in hen- weg te stel
len , had geen ander gevolg, 
dan den Paus diep te kren
ken. Het is dus niét in de 
buitenlandsche staatkunde, 
dat men de titels van roem 
van CASIMIR PÉRIER moet 
zoeken. Maar. naar waarheid 
moet men zeggen , dat bin
nen 's lands , ,sedert 1830 , 
niemand den staat, meteene 
krachtvoller en vaster hand 
heeft bestuurd. In de nete
ligste omstandigheden ,. aan 
het hoofd van ,èen bestuur 
geplaa.tst, dat door deszeïfs. 
nieuwheid aan alle aanvallen" 
was blootgesteld, was hij 
sterk genoeg, om den revo-
lutionnairen geest te ondef-' 
drukken ,,en het gelukte hem, 
om in de eerst dobberende 
en besluitelooze kamer , eene 
meerderheid te winnen , die 
bij twee plegtige gelegenhe
den , eene bepaalde goed
keuring* aan zijn stelsel gaf, 
en hem steeds getrouw bleef. 
Hij bood het hoofd aan dé 
oppositie , die blindelings uit-
zonderiqgswetten eischte te
gen het Zuiden en de F~en-
dée, zonder te bedenken, 
•dat deze wetten , eenmaal 
tegen haar zelve zouden kan

nen wórden aangewend; en 
tijdens de beraadslagingen 
óver het ontwerp van wet, 
door den afgevaardigde BRI-
QÜEVILLE, tegen de BOUR
BONS van den oudsten tak 
voorgedragen , bestreed hij 
met nadruk eiken strafop- , 
leggenden maatregel, als ha-
telijk, door de bloedige her
inneringen ',.' welke dezelve 
zou te binnen brengen, en 
als nutteloos, wijl de ver
bannen vorsten, ondanks de 
natie, niet konden terugko
men, en wijl, indien Frank' 
rijk zich eenmaal voor hen 
mogt verklaren , " elke wet 
onvermogend tegen deszeïfs 
keuze zoude zijn. Het was 
onder het ministerie van CA
SIMIR PÉRIER , dat de Azia-
atische-braakloop , die sedert 
eenige jaren zich naar het 
Westen rigtte , en in de groo-
te Europesche sleden ver
woestingen aanrigtte, ook in 
de hoofdstad,van Frankrijk 
doordrong. Al de maatreger 
leb. der policie waren niet 
in staat om de sluipmoor
den te beletten , die op de 
stralen van Parijs aan men-
schen werden .gepleegd , die 
door het gemeen beschuldigd 
waren, de'wateren vergif
tigd te hebben. Verscheiden 
duizende personen werden 
slagtoffers van de heerschen-
de ziekte. CASIMIR PÉRIER * 
werd den 3 Mei 1832 zelf 

2 , ' •' , ; " 
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door den geesel aangetast, 
en bezweek den 16 derzelf
de maand, na de troostmid-
delen {fêder Godsdienst ge
vraagd en ontvangen te heb
ben. Eenige dagen te voren 
was de heer MONÏAMVET be
noemd , om hem in het mi
nisterie van binneniandsche 
zaken op te volgen ; maar 
hij had den titel vpn raads-
president behouden, CASiariR 
PÉRIER is ontegensprekelijk 
een der belangrijkste staats
mannen , die in de 19.eeeuw 
op hef tooheei zijn versche
nen^ Onder de discussien iri 
de vertegenwoordigende tri
bune gevormd > bezat hij het 
spreek talent in eenen hoo-
geh graad; indien hij niet 
altijd vrij was van overdre
venheid in den krijg, wel
ken hij tegen de ministeriën 
der restauratie voerde, was 
zijne oppositie echter in het 
algemeen gemoedelijk en ge
matigd. Na met leedwezen 
de verdrijving van den ou
den tak te hebben gezien, 
beschouwde hij dezelve als 
eene onherroepelijke daad
zaak, en verbond zich aan 
het nieuwe bestbur, ten ein
de . de gevaren af te wen
den , welke de maatschap
pelijke orde bedreigde. Na 
«sijne verheffing tot het ge-
«ög, deed hij de kracht van 
fcijiwtt; wil dienen , om zich 
op dln weg eener openhar
tige en regtschapene staat

kunde te handhaven. Ande
re ministers hebben onge
twijfeld meer goeds bewerkt, 
maar wanneer meri aan de 
moeijelijke omstandigheden 
denkt, in welke hij zich vond 
geplaatst, zal de nakome
lingschap hem dank weten, 
het kwade belet t̂  hebben, 
en hem prijzen, van met 
eene moedige hardnekkigheid 
tegen die overstrooming van 
teugellooze harfstogten te heb
ben geworsteld, die de maat
schappij met eene volslag/ie 
ontbinding bedreigde. 

PERIER. — Zie PERRIER. 

PERIERS (BONAVENIUEADES), 
te* Arnay-le-Duo , in Bour-
gondië, of, volgens anderen, 
te Bar-sur-J.ube geboren, 
werd in 1536 kamerdienaar 
van MARGARETA van Fqlois, 
knoingin van JVuvarre, zuster 
van FRANCISCUS I. Men is 
met de overige omstandighe
den zijns levens onbekend, 
men weet slechts, dat hij 
zich in 1554, in eenen aan-» 
val van dolzinnigheid van het 
leven beroofde. Men heeft 
van hem verscheiden werken. 
Dat, hetwelk het meeste ge
rucht heeft gemaakt,; is ge
titeld : Cymbatum Mundi, 
1537, in 8.vo, en 1538, mede 
in 8.vo Hetzelve is, nadat 

,het in 1711, \Q Amsterdam, 
in 12.wb en in 1732,>te/V 
rijs in 12.*no herdrukt is-, 
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geen zeldzaam werk- meer. 
Het is uit vier artikels za-
mengesteld , Jiet tweede dat 
eenige vrij goede böerterijen 
aanbiedt, tegen diegenen , 
welke den steen der wijzen 
zoeken, is het beste. j de drie 
overige , hebben geenerlei 
waarde. Zoodra dit boek 
jn 1538, in het licht ver-
scheen, werd het bij een 
yonnis van het parlement ver-

.brand, enidoor deSorbonne 
afgekeurd. Men vermoedde 
met grond dat DES PERIERS, 
die aan een hof verbonden 
was, waarin -de dwaling be
scherming vond, onder ver
bloemde spreekwijzen, de 
zoogenaamde hervorming had 
willen prediken. Irilusschen 
kwetst dit werk, behalve de 
vuile uitdrukkingen , welke 
het bevat, zoowel het gezond 
verstand als de Godsdienst, 
;en het verdient, zegt een 
schrijver, geene andere be
kendheid dan dié-, welke des-
zelfs veroordeeling aan het
zelve heeft gegeven* Men 
heeft nog andere schriften 
van dien dwaas:, 1.o Eene 
Vertaling in Fransche ver-
aen van de Adriana van TE-
«HENTIÜS , 1537 , in S.vo _ _ 
2.?. Eene Vertaling in het 
ïVansch van het Gezang van 
MOZBS. — 3.0 Eene Verza
meling van zijne werken, 
1644* in 8.vo _ 4,0 tfieu„ 
we Uitspanningen en vro-
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lijke Gesprekken, 1561, iri 
4,*o en 1571, in 16,mo Eeni
ge schrijvers beweren;. dat 
dit laatste niet van hem is. 

PERIERÜS 1(JÖANNES) , een 
Jesuit, te Kortrijk geboren , 
onderscheidde zich in de be
oefening der kerkelijke oud
heid , en verdiende den be
kwamen levensbeschrijvers der 
Heiliged van Antwerpen toe
gevoegd te worden, die de 
Acta Sanctorum geschreven 
hebben. Hij overleed in 1762 
in het Öl.ste j a a r z ] j n s 0 U ¥ 

derdoms. 

PËRIILÜS. — Ziè BHAÜARIS. 

PERINGSKIQID (JOAKNES) , 
in 1654 , te Strengnes "\_ in 
Sudermanland geboren ; aijn 
vader was onderwijzer in de 
welsprekendheid en dicht
kunde , en daarbij zijn eerste 
meester. Hij maakte zich 
bekwaam in de oudheden van 
het Noorden, en werd in 
dezelve te Upsal onderwij
zer, oudheidkundig secreta
ris van den koningvan Zwe
den , en raadsheer van de 
kanselarij voor de oudheden; 
Zijne voornaamste werken 
zijn: 1.° Eene Geschiedenis 
der Noordsche koningen, 
die, even als de volgende, 
slechts eene compilatie is.—— 
2.° Die der koningen van 
Noorwegen , 1697 , 2 dl.» 
3 
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iq fol. — 3.o fiene Uitgave 
van verschillende' Verhande
lingen tan JoANNES MESSE-
NIÜS , betrekkelijk de konin
gen van Z'weden, Denemar
ken en Noorwegen, 1700, 
14 dl;1» in fol. enz. Deze 
werken getuigen van de uitge
breide geleerdheid des schrij
vers, die in 1720 overleed; 
maar zij zijn minder bekend 
dan de Geschied' en Tijd-
rekenkundige Tafel, van 
ADAM lot J. V. in de Zweed-
sche taal, met platen, Stock' 
holm, 1713, in fol. 

PERION (JoACHlM),Jeeraar 
der Sorbonne, te Córmery, 
in, Touraine geboren, werd 
Benedictijner in 1517, in de 
abdij van dien naam, en over
leed: in zijn klooster in 1559, 
in den ouderdom van 60ja-
ren. Men heeft van hem; 
l,o Vier Latijnsche Zamèn-
spraken over den oorsprong 
der Fransche Taal en ha~ 
re overeenstemming met de 

VsGrieksche, Parijs , 1 5 5 5 » 
in 8,v? •— 2.°Latijnsche Ver
talingen van eenige boeken 
vanPiATo, AKÏSTOTEIÈS , van 
den heiligen JOANNES DA-

MASCEHOS , JüSTINÜS , O R I G E -

NES en van den heiligen BA-
siuts . Zijn Latijn is zeer 
«uiver, en zelfs sierlijk , maar 
het ontbrak den schrijver aan 
oordeelkonde. 

PEKIZONIDS (JACOBÜS), in f 

1651 te Appingadam, 'm 
de provincie Groningen, OQ-
boren, studeerde te Deven
ter, onder GIJSBERTÜS CU* 
PER , daarna te Utrecht, On
der GEORGIÜS GRÈVIÜS. Zijne 
beschermers en zijne verdien
ste verschaften hem in 1681 
het rectoraat van de Latijn
sche school te Delft, en den 
leerstoel voor de geschied
kunde en de welsprekendheid 
aan de universiteit vani^ra-
neker. Met roem bekleedde 
hij dezen post tot in 1693, 
in welk jaar men hem te 
Zeijden tot hoogleeraar in 
de geschiedenis , de welspre
kendheid en het Grieksch 
benoemde, . Men heeft van 
hem : 1.° Geleefde Verkla
ringen over verscheiden plaat
sen van verschillende Griek-
sche en Latijnsche schrijvers, 
onder- den titel van Anim/id-
versiones Historica}, in 8.Y° 
-— 2.° Verhandelingen over 
onderscheidene punten van 
de Romeinsche geschiedenis. 
— 3.o Redevoeringeni — 
4.o Verscheiden stukken tegen 
FRANCÏAS , hoogleeraar in de 
welsprekendheid te Amster
dam , onder den titel van: 
VALERIVS a'ccinctus. •— 
5.o Origines Babylonicw el 
AEgyptiacce, Zeijden 1711; 
en Utrecht, 1736, 2 dl.n 

in 8.V0, m e t e e n e menigte 
belangrijke aanteekeningen, 
in welke de schrijver de dwa
lingen van den ridderMiRS" 
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HAM aanwijst en hekelt. Dit 
werk strekt der diepe ge
leerdheid van PERIZONIÜS tot 
groote eer; de'uitgave van 
Utrecht is met aantèekenin-
gen yan'DüKER verrijkt. — 
6,° Ëene goede Uitgave van 
de JBIiaansche geschiedenis, 
2 dl.» in 8.™, Holland.— 
7.° Geschiedkundige Gom-
mentarien over hetgene, wat 
er in de 17.e eeuw voorge
vallen is. Deze onvermoeide 
schrijver overleed in 1716, 
te Zeijden. Zijne zucht voor 
de studie deed hem den on
gehuwden staat boven" het 
huwelijk verkiezen. Hij ver
beeldde zich, dat dé geest in 
dezen laatsten staat de ver-
eischte vrijheid en vlugt niet 
kon behouden ,.om het schoo-
ne en hët ware te volgen, 
en et al de betrekkingen'van 
te vatten, overeenkomstig dit 
gezegde van SENEKA. Fila 
conjugalis altos et generosos 
es spiritus f rangü, a mag-
nis cOffitationibus adhumil-
limas detrahit, 

PERKIN WAERBECK ( P E 
TROS), een in de geschiedenis 
van Engelaud, beruchte be
drieger, had onder de rege
ring van HENDRIK VII, in 
1486, de stoutheid zich Ri-
CHi RD, he rtog va n York , 
zoon van koning EDÜARD IV, 
te noemen. Daar MARGAREXA , 
hertogin van Bourgondië, 

F 4 

zuster van EDDARD IV, met 
leedwezen HENDRIK Vir op 
den troon zag, zoo liet-zij 
het gerucht verspreiden, dat, 
nadat RICH AR» III .her tog 
van Ghcester, in 1483 het 
bevel gegeven had, om EDD
ARD V , prins, van Wallis, 
en RICHARD , hertog van 
York, beide zonen van EDD
ARD IV, koning van Enge
land, t e ' vermoorden , de 
koningsmoorders na den prins 
van PF'allis, wettigen erfge
naam der kroon , gedood te 
hebben , den hertog van Y-
ork, die zich sedert dien 
tijd in eene onbekende plaats 
verborgen had, in vrijheid 
gesteld hadden. Toen zij de
ze sprookjes onder het volk 
verspreid had', zocht zij eenen 
behendigen bedrieger, ge
schikt ooi de rol' van henog 
van York te spelen. Zij vond 
denzelven in PERKIN , een' 
jongen Vlaamscben jood, 
wiens vader, te Londen ge
boren , bekeerd was. PËRKIN 
verscheen eerst in Ierland 
onder den naam van RICHARD 
PLANTAGENET , en het kostte 
aan bet ligtgeloovige volk 
geene moeite hem te erken
nen. KAREL VIII, koning 
van Frankrijk, toenmaals in 
oorlog met HENDRIK , ver
zocht den nieuwen prins om 
zich bij hem te begeven, ont
ving hem als wezenlijken her
tog van York en zette alssoo 
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aan de«e begoocheling geloof 
tij • maar PERKIN werd wel
dra door KAREI verlaten, en 
genoodzaakt naar de hertogin 
tan Bourgondi'è terug? te kee-
ren, die hem naar den ko* 
ning van Schotland, «TACO-
BUS ÏV zond , na hem • op 
eene nadrukkelijke wijze, den-
zelveo aanbevolen te hebben. 
Deze jonge vorst liet zich 
door den bedrieger verschal* 
ken en gaf bem zelfs eenè 
zijner bloedverwanten ten hu
welijk. Een Schotsch leger 
.verwoestte weldra de grenzen 
van Engeland, PERKIN be
haalde in den beginne voor-» 
doelen j 'maar nadat JACOBÜS 
zich met HENDRIK bevredigd 
had, verzocht deze vorst hem, 
zich elders te begeven. Hij 
hield zich eenigén tijd in 
Ierland verborgen. Van daar 
begaf hij zich naar Korn* 
wallis, alwaar het vuur des 
opstands nog gloeide. Hij 
werd er in hechtenis geno
men , en» oölvlugtte' in eene 
kerk. Zijne vrouwwerd ge
vangen genomen en met on
derscheiding behandeld. Hij 
gaf zich zelven op nieuw in 
de handen van HENDRIK over, 
die zich tevreden stelde met 
hem gevangen te houden; 
maar daar hij in zijnen ker
ker met den graaf van PFar* 
witk > zijnen medegevangen©', 
eenie+^aiüenzwering gesmeed 
had, iiniMJeiï gouvérnew van 
het leven te betooven en te 

ontvlugten , zoo werd hij te$ 
dood veroordeeld. (Zie het 
Geschiedkundig verhaal, ge
titeld WAERBECK , door AR-
NAÜD). 

PERKINS (WILMAM) , een 
Anglikaansche godgeleerde, 
in 1558, te Morston, 'm het 
graafschap FFarwick. gebor 
ren, maakte zich bekwaam 
in de, heilige Schrift. Hij 
werd hoogleeraar in de god
geleerdheid te Cambridge,, 
alwaar hij in 1602overji?eè 
Men heeft van hem: i.° Gom~ 
tnentariën over een gedeelte 
des bijbels.— 2;° Een aan» 
tal Godgeleerde ïTerhcMie' 
lingen, in 3 dl.n in fol. ge
drukt. .;, /• 

PERMISSION (BERNARD BIIJET 
D'ARBÈRES, graaf van), heeft 
leerreden, spreuken fin voor
namelijk voorleggingen ge
schreven. De meeste zijn 
onder den titel van zijne wer
ken vereenigd. Hij neemt er 
den titel in aan van ridder 
der eedgenoodschappen van 
de XIII Ztüitsersche kan
tons , en droeg' dezelve op* 
aan HENDRIK IV onder boog*; 
dravende titels i 1600, in' 
12.w Ziija testament, in 
160® in 8,vo gedrukt, is vflö 
24 bladzijden. Vele Jieden 
hebben de verklaring der 
raadselen van. dit boek ge7 
zocht; doch dit was Zeer 
vergeefsche moefte. 



F E R. W 

• PBRNETT (JACOBUS), in 
1696, Foren geboren, wijd
de zich aan den geestelijken 
staat toe,. en vereerde ,den-, 
zelven door zijne zeden en 

• zijne kunde, [Rij belastte 
zich met de opvoeding van .1 
den heer DE BoütOGNE, la
ter, bewindhebber^ der geld- j 
middelen, die hem te Lyon 
een kanonikaat bezorgde]. 
Deze stad vereerde hem met 
den titel van geschiedschrij
ver. Hij overleed in 1777, 
Men heeft van hem verschei
den zedekundige, en wijsgeer 
rigie ^^Jfe :̂:,jJ4i«i;'Zi}iï«-g:fiest:.;, ; 
zijn oordeel, en zijn ,gods« 
dienstig gevoel eer aandoen: 
dezelve ?ijn in eenen dujde- '• 
lijken, ordelijken,, «achten 
en bevalligen stijl gesohre- ] 
ven, -Be voornaamste, zijn : 

. 1,° Conseils etc, (Raadge
vingen der vriendschap),^— 
2.°Lettres etc. {Brieven over 
de gelaatstrekken). — 3.° 
Dissertation etc, (Verhan-
deling over . de opvoeding), 
— 4.° • • , . . over de ware 
wijsbegeerte* Hij toont er 
in aas dat; degenen, die zich. 
tegenwoordig met dien jnaam 
versierea, zulks in geenen 
deele verdienen en denzelven 
onwaardig zijn. - r 5,° PB'om-
me etc, (De gezellige mensch). 
— 6.0 Les Lyonnois etc, 
(De gedenkwaardige Lyon* 
nepen), een werk vol naspo-
ringen. 

• . ; . . . , - ' • ' • • • - ; - • • ' ' ' , ::>V 

* PERNETY (A-NTONIÜS J O 
ZEF) , den 13 I'ebruarij 1716, 
te Bouanen geboren, werd 

-benediktijner en door zijne 
oversten , tot de letterkun
dige werkzaamheden der 8 bdij 

.van St, Germain:des-Prè<z 
benoemd. In 1765, onder-
teekende hij het rekwest der 
28 benediktijnen , die vraag
den pm van hunnen regel 
„ontslagen Xe worden. Kort1, 
daarna , werd hij zijnen staat 
geheel moede, hij vlugtte 
naar Berlijn, alwaar FRE-
DERIK , hem" den titel van 
bibliolhekaris gaf. Hij bleef, 
er korten tijd, en kwam te 
Pargjs terug, alwaar de aarts-

.bisschop vrachtelaoz© pogin
gen aanwendde, orn hem in 

.zijn klooster terug ,t.e doen 
rifeeren. Haar.het parlement 
zich tenrzijnen voordeele ver
klaard had ,, bleef hij in de 
wereld. In het vervolg werd 
hij met de dropmerijen van 
SWEDEMBORG ingenomen en 
gaf eene Ferfaling der her 
melsche en helsche -wonde» 
ren , van dezen geesldrij ver 
'in het licht. Het schijnt dat 
hij zich naar Avignon ber 
gaf, alwaar hij eene sport 
van kleine sekte vormde/ 
waarvan men noch de leerr" 
stellingen, noch de pligten 
kende. »Men*zegt dat hij te 
falence, in 1801 overleed. 
Wij hebben, van PERNETT •: 
l.o Lesfables etc, (DeEgypr 
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, tische en Grieksche fabelen 
ontmaskerd), 2 dl.» in 12,mo 
~~ 2.o Dictionnaireetc. (Fa-
hel-Scheikundig woorden
boek). •— 3.o /af connais-
sance etc. (De kennis van 
den redelijken door den na
tuurlijken mensch), in 8.vo 
1776. r-r 4.o Dictiónnaire . 
c/c. (Schilder-, graveer- en j 
beeldhouw kundig woorden
boek) , in 12.»° 1757. — 
5.° Bistoireetc. (Geschiede
nisvan eenereisnaar de Ma-
loinsche eilanden)) in 8.v° 
1 7 7 0 . — 6.o Dissertation 
etc. (Verhandeling over \A-
merika en de Jmerikanen), 
•Berlijn, 1770, in 12.«"> 

— 7.o Examen-etc. (On
derzoek der wijsgeerige na-
sporingen van PAJT, betrek-
lijk de Jmerikanen), 2 dl *» 
8.vo 1772. __ S.ölaver-
tu etc. (De deugd, de magt, 
de goedertierenheid en den 
roem van MAMA, de Moe
derGods), 1790. Hij heeft 
daarenboven nog eene F er* 
paling van COLÜMÉLLE ; van 
de wiskundige verhandeling 
van WOJOT en verhandelin
gen geleverd, in de gedenk
schriften der akademie van 
Jierhjn, en in het 8.*<* dl. 
Tan de Gall. Chrisl. 

•' * • PiRON (PRANCISCBS) , een 
natuqrkundige en Fransch 
re iA 6 r > i n 1 7 7 5 ( t& Cem 

«>%; % het Bourbönescbe 
«eooren, volbragt zijne stu

diën in die kleine stad, eff 
trad in 1792,, de militaire 
loopbaan in. J)aar hij gewond 
en naar Kaisers-Lautem,, 
gevangen gevoerd werd, ver
bleef hij eenigen tijd te FFe-
%él en te Maagdeburg, en 
kwam eerst in 1794, in 
Frankrijk terug, flet ver
lies van zijn regteroog en ver
scheiden wonden, deden hem 
zijn ontslag bekomen. Hij 
legde zich alstoen op de stu
die der natuurlijke weten
schappen toe, en inaakfe er 
door vlijt en inspanning .«ui* 
t e groote vorderingen in, 
dat hij in 1800 onder het 
getal der geleerden benoemd 
werd , die op bevel van het 
gouvernement, een'e reis naar 
de Gooilanden ondernamen, 
Gedurende deze vierjarige 
reis, vergaderde PÉRON aan
zienlijke schatten voorde na
tuurlijke historie. Hij beij
verde zich bij zijne terug
komst , om er het publiek 
mede te verrijken. De ver
zameling van dieren, die hij 
gezamenlijk , met den heer 
LESUÉDR, in het museum 
der natuurlijke historie uit
stelde , bevatte volgens het 
verslag der kommissie» die 
dezelve onderzocht had', en 
wjjarvan CDVIER de tolk was, 
meer dan 100,000 dier-soor
ten , en het getal der soor
ten die hij bekend maakte, 
beloopt meer dan 2500. [P^* 
RON maakte' ook belangrijke 
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proefnemingen, die bewïj-
" zen , dat de wateren des Oce-

aans des te kouder zijn , 
naarmate men dieper in 
dezelve afdaalt.] Hij werd 
tot .corresponderend" lid van 
het instituut verkozen, en 
bereidde de bouwstoffen voor, 
die hij verzameld had, om 

.zijn reisverhaal in het licht 
te geven. Hij lever de er slechts 
het eerste deel van , daar de 
dood hem den 14 Decem
ber 1810 overviel. Hetzelve 
is onder den titel van Voy-
age etc. {Ontdekkingsreis 
in de Zwid-Ppollanden , ge
durende de jaren J800 — 
J804), 3 dl;*» in 4,t°, in 
het licht verschenen. 'Het 
eerste deel is van PÉRON, 
het tweede was ter helft ge- , 
drukt toen hij stierf, en het 
derde is aan de zorgen van' 

*•• den kapitein FREYCINAT toe
vertrouwd. De heer ARTHUS 
BERTRAND , heeft in 1824 en 
volgende jaren, eene tweede 
uitgave van dit werk in 8.70 

, geleverd. De beeren ALLARD 
en DELEÜZE , hebben de lof-
rede van PÉRON , in het licht 
gegeven. . 

PEROT. — Zie PERROT. 

[ PBROXïi(NicotAAS),inl43q' 
te Sasso-Ferrcito, een vlek 
in A.m Kerkelijken Staat, 
uit eene beroemde familie 
doch van zeer arme ouders ge
boren , zag tich genoodzaakt 

B. ' SI ' 

tot het vinden van een be
staan, de Latijnsche taal te 
onderwijzen. Zijne talenlèn 
waren -in zijn vaderland niet 
op derzelver plaats. Hij ging 
naar ÜQme, alwaar hij de * 
vriendschap van den kardi
naal BESSAUION won••', die hem 
na den dood van PAÜLTJSII , » 
tot zijn conclavist verkoos; 
Verscheiden geschiedschrij
vers hebben beweerd , dat hij 
door eene onvoorzigtigbeid 
voor zijnen beschermer de 
Pausselijke waardigheid deed . 
verloren gaan ; maar dit is 
eene fabel. De Boomsehe 
Paussen gaven aan PEROTTI 
buitengeworie blijken van 
hunne achting, omdat hij 
gedurende het concilie van 
Ferrare, met ijver aan de 
bereeniging der Grieksche 
kerk werkte. [Hij had aan 
NICOIAAS V , de vertaling der 
vijf eerste boeken van POIY-
BIOS , de eenige toenmaals 
bekende, opgedragen, en 
hij werd Apostolisch secre
taris, en graaf van het pa
leis van Zatranen.] Eenigen 
tijd daarna werd hij stad
houder van Perosa, daar
na van ütnbria, aartsbis
schop van Manfredonia'iti 
1458, en overleed in 1480 
te Fugicura, een landgoed, 
hetwelk hij bij Sasso -Fer-
raio , had doen bouwen. Zij
ne werken zijn: 1.° Eene 
hertaling uit het Grieksch 
in het Latijn, van '&*••*'$ 

l 
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„eerste boeken der Geschie
denis van, POLYBWS. — 2.° 
Eene andere van de Ver-
handeling ipver den eed van 

•HlPPOCRATES.. .— 3 . 0 , , ; 
van het Handboek van, EPIQ. 
TJETÜS. — 4.Q Van het Gom-, 
meritarium van SiMPLicius, 
óver de natuurkunde van 
JmsxgTE^Es, w- 5.0 Me. 

• devoeringen. '~ 6.o Brie
ven, — 7,0 Eenige Itali-
aansche dichtstukken. —. 8.<> 
Commentariën over STATI-
vs, — 9,o Eene Ferhande-
ling de géneribus mêtrorum, 
1497, in 4.to _ , lo.o Be 

HoRATJI FZACCI, ac SE-
.rjSRïXi-BpëTii metris etc. 
r— H,.° Een uitgebreid Qom~ 
mentarium op MARTIALIS, 
getiteld: Comueopia, seu 
Zatince linguce cotnmenta-
rius. jDe beste uitgave van 
dit boeit is van 1513 j in 
iol. Ér komen vele on«e-, 

wijde geleerde aïanmerkfi*. 
gen in voor , maar men'vindt 
er weinig orde in. .Ij- 12.P 
Rudiment» Grammaticis, 
Rome, i 473 en 1475., infól,, 
eene zeer zeldzame uitgave. 

, PEKOüSE.̂ îeSL^PEïBODSB. 

PBRPii.üA en FISHCITAS 
{Heilige), martelaresseri, 
welke in 203, 204 of 205, 
te Karlhago, den dood voor 
het geloof in J . C. hebben 
ondergaan. Dom Ro'iMRr, 
heeft de handelingen van ha; 
ren marteldood geleverd. De
ze akten zijn geloofwaardig, 
en worden door TBKÏWH-
ANÜS en door den heiligest 

.AüGüsiraps aangehaald. Het 
.eerste deel dezer handelin
gen dat tot den, dag voor 
Jbaren marteldood gaat, i? 
door de H. PBRPJÉTÜA ge
schreven (*/ de II. SAÏIK 

4 e } < E n vSS & » 8 w n B . V 2 ^ a l 1 e ^«h ï jn ing . welke zij wei-
J>ooten fa„ W K f„en. d°°^ h a d ' D o ( ï s « ™ , een der déeige-
God te vrtt 1 ^Mgen marteldood aangespoord, om aan 
'Si in « I S J W e l k e "?*? hunne belijdenis zoude aöoopen, zag 
«eire vaü de l a X ? ^ 6 g 0 U l e r i l a d d ^ ' d,ie ^ hoog was "dat de-
S i t , een De?soon t ^ V * ? h,en,e,1 r e i k t e ' maarzoo naauw da* 
Ww^ vardé^ïadripteJa

eii lk |de
1

2ielveJ{on ^ " m m e n . Aan de;beide 
s » £ J « „ S A T V W a r c n , h a k e n • degen-klingen,.messen . scherpe 
X L ?££*£*$aewawerktu gen gelecht, die er zoo aangebragt 
* © r n t a t ; d e ^ ^ ^ d , e . e r 7 ' l d « ojklimmen, zónder zich zeer in 
Aa« : d e h " S r a d 1 i T / ^ 6 d o o r b ' ? o r . dP f ^ h e u r d zoude worden, 
die e r " r o e l a n . r v a n^h r

0
b e ? n K Ziï.h e e n ^schrikkelijke draak, 

«?lve heteem êf S ^ f S * ' 6 b e s <*a™> SAXURVS beklom de-
*H de* ladder *8kl * d e P E , ? R E X U A u , t » hem te volgen. Boven 
inL*:J?i l

J
t l-e r«ek0 ,Pen, zag zij eenen zeer uitgestrekten tuin, en 

tuin e0nnn vn/intAn »«*_ ? . , ._ j 

h e i l i g fceiK^i^lè ièmër«W»afhli h ^ S e d 0 C h t ? r ' S5eide h '« t o t d e 

^em gemolken a f O T « * ^ » v a n d e d o
J

o r 

;w»i»,ieiy«sraiga. Nadat BHm,i^f &egeten:, eu ieder 
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RtS en een ooggetuige heb^ 
ben er het overige bijgevoegd;; 
(Zie Vindicee actorum sctnc*-
torum PERPÉTÜJX.'et FELÏ' 
C1T4T1S, van den kardinaal' 
ORSI, in 4.*°) Er is nogee-
de .andere II. EJJLICITAS (zie 
dat art.) die met hare zeven 
zonen onder MARCUS AUREJ 

MUS ,wier menschlievendheid 
door de wijsgeeren zoo zeer 
geprezen wordt, den mar
teldood ondergaan heeft. 

PERPINIACO (GÜIDO DE), 
aldus genoemd omdat hij uit 
Perpigtmnt was, werd kar
meliet en was, in het jaar 
1318 , overste zijner orde, 
bisschop van Majorka in 
1321 , en overleed te Jvig-
non, den 21 Augustus 1342. 
Men heeft van hem: 1.? 
Eene Overeenstemming der 
Evangelisten. —: 2,° Een 
Beknopt overtuigt der ket
teryen , met dérzelver we-* 
derléggiüg. — 3.» Synoda
le statuten en verscheiden 
andere werken. 

- PERPINIAÏHJS (PETRUS JOAN-
MES), een Jesuit, YeElche, 
in het koningrijk Falencict 
geboren, was de eerste zij
ner orde die te Coïmbra, 
hoogleeraar in de welspre

kendheid ' werd/ Hij werd er 
zeer toegejuicht, vooral toen 
hij er zijne redevoering De 

(jymnasiis societatis . u i t 
sprak. Hij onderwees ver
volgens de wèlspreekkunde 
te Rome, vervolgens de H. 
Schrift aan het'rkollegie der 
Drieëenheid te Lyon en ein
de lijk: te Parijs, alwaar hij 

, in 1566 overleed, in den 
ouderdom van bijna 36 ja
ren. MPRET en PAULÜS MA-
NÜTIÜS , zwaaijen de zuiver* 
beid zijner taal-en die zij
ner zeden grodten lof toe. 
Hij wordt onder de goede 
hedendaagsche ï,atinisten ge
rekend. Pater LAZERI een 
Jesuit, heeft de vei-zameling 
zijner werken te Rome, in. 
1749 ,, in 4 dl.»» in 12.»°, 
in het licht gegeven» De
zelve bevatten: l.o Negen
tien Redevoeringen, in een 
schoon en rijk Latijn en 
in eenen "gekuischlën, wel-
lüidenden, indruk wekkenden 
en aangenamen stijl. Hij is 
een der Spaansche schrijvers 
die den toon der welspre
kendheid, het best hebben 
getroffen. *- 2.° Bet leven 
van de ff. MnzJBÈm, 
koningin van Portugal. -— 
3.o Eene verzameling van 
33 Brieven, Waarvan er 22 

Amen geantwoord had, ontwaakte sij door dit gedruiach, en ge-; 
voelde nog iets zoet* in haren mond. Zij verbeeldde sfich al«toe% 
dat zij voor den marteldood bestemd wa», en SATURUS volbragt wer
kelijk eenige oogenblikken voor huar, r.ijn offer. 
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Tan PERPINUNDS en 11 van 
zijne vrienden zijn. — 4.° 
Zestien kleine Verhande
lingen, 

PERRAULT (CtADDius), een 
beroemde bouwkunstenaar in 
1613 te Parijs geboren, leg
de zich in den beginne op 
de geneeskunde toe. Hij heeft 
zelfs werken zamengesteld, 
die een bewijs van zijne ge
leerdheid in dit vak zijn. 
Maar zijne zueht voor de 
«choone kunsten, en voorna
melijk voor de bouwkunde, 
deed hem een werk van eenen 
nieuwen aard ondernemen , ' 
het was de Vertaling van 
VirRUYius. Men verhaalt dat 
PERRAUM veel smaak en be-
leid beiat, om de bouwkun
de en al wat tot dezelve be
trekking heeft; te teekenen. ; 

, Hij vervaardigde teekeningen, 
volgens welke de platen van 
zijnen Filruvius, gegraveerd 
zijn, De schooné voorgevel 
v*n het,£ouvre, van den 
fWt van Saint Germain 
lAmerroisy het groote mo
del van, den zegeboog aan 
het einde van" de voorstad 
baint Antoine en het ob-
servatoriumt werden volgens 
%pe_ teekeningen opgerigt 
(Zie BmuM). BoitEAü heeft 
öem den roem betwist van 
«e tw e e eerstestukken voort-
g e W t e hebben; maar 
«alfa ia eene ottregtvaardig-
«eid , d le deüen dichter wéi

nig tot eer verstrekt, ik 
bouwmeester moet CUÜDIDS 
PERRAULT .eenen rang onder 
de voornaamste zijner eeuw 
bekleeden ; als geneesheer is 
hij daarenboven zeer aanbe
velenswaardig. JJjj behield 
het leven en gaf de gezond
heid weder aan verscheiden 
zijner vrienden, en voorna-; 
meiijk aan BOILEAU, dieheni 
daarvoor met puntdichten be
dankte. De akademie . van 
wetenschappen , die niet over 
de verdiensten van eenen man, 
door schimpschriften oordeel
de , verbond hem aan zich 
als een man, die in staat 
was, haar niet sleohts door: 
zijne talenten maar ook door 
zijn karakter tot eer te ver
strekken. Deze bekwame man 
overleed in 1688, in het 
75. s t e jaar zijns ouderdoms. 
Ofschoon hij- de geneeskunde 
slechts" voor zijne familie, zij
ne vrienden , en de armen, 
had uitgeoefend , plaatste ecb>< 
ter de faculteit zijn portret 
in hare openbare scholen, 
onder die der . FERNEIS , der 
BIOLANS , enz. Zijne voor
naamste werken zijn: l.°Eene 
uitmuntende Fransche Fer~ 
taling van VIIRDVIÜS, 1673, 
in folio, eene op last des 
konings gedane onderneming» 
en met geleerde aanteekenin-
gen verrijkt. De tweede uit
gave is van 1684, in folio, 
«net vermeerderingen ; maar 
de platen zijn minder schoon 
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dan in de eerste. — 2.° Eene• 
Verkorte Uitgave van Vl-
XRÜVIBS, in 12.mo —•• 3.o 
Een boek, getiteld: Ordon
nantie der vijf soorten van 
Zuilen, volgens de wijze 
der ouden, 1683, in foJ., 
in welke hij de ware even
redigheden aantoont* die de 
vijf houw kundige orders, moe
ten hebben. —' 4.° Eene 
Verzameling van verschei' 
dene werktuigen , van zijne 
nitvinding. — 5.° Natuur
kundige proeven, 2 dl.n in 
4.t«> en 4 dl.n, in 12.nK> -r-:' 
6'fi- Zijn® gedenkschriften 
om tot de natuurlijke kis-, 
iorie der. dieren te dienen , 
Parijs , 1671 , met een ver
volg van 1676, in 'foi. bie
den schöone afbeeldingen aan. 
Men heeft dezelve te Am-
sterdam, in 1736 , in3 dl.n 
in 4. t0 herdrukt; maar de 
platen van deze uitgave zijn 
minder schoon , dan die der 
«efsté. PERRAÜLÏ had' drie 
broeders, alle schrijvers. •— 
PETROS de oudste, algemeen 
ontvanger der geldmiddelen 
der generaliteit van Parijs, 
is bekend door eene verhan
deling over den Oorsprong 
der fonteinen, in 12.»*»° en 
door eene Vertaling , van 
het aan TASSONI ontroofde 
zegel, 2 dl.n in i2,mo Men 
heeft de verzameling der JVa-

. iuurhundige werken, van 
CtAUDiüs en PETRUS PER-
JUDir, te Leijden, in 1721 
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en te Amsterdam , in 1727, 
2 dl.n ïn 4. t o , . in het Jicht 
gegeven. NICOLAAS , de twee
de leeraar in de* Sorbonrie, 
gaf in 1667, onder den ti
tel van : Theologie etc. (Ze-
dekundige g odgeleerdheid. 
der Jesuiten) , een partijdig 
werk in 2 dl.1», in 4.*° in 
het l icht /dat noch van zijne 
billijkheid , noch van .zijne 
gematigdheid getuigt. En KA-
REL , waarover, wij in het 
volgende artikel zullen spre
ken.' '•,- •.'..':. .1 

PERRAÜLT (KAREL) , hroe-
ner van den voorgaande, den 
12 Jannarij 1628 , te Parijs 
geboren , onderscheidde zich 
niet midder dan hij. De 
Fransche akademie had hem 
eene vergaderzaal inhetZoK-
Vre te,danken ; de akademie 
van schilder-, beeldhouw
en bouwkunst werd volgens 
zijne ontwerpen gevormd,en 
door zijnen ijver . aangemoe
digd. Hij bezong de voor-
deelen van de rogering van 
JLODEWIJK XIV, en den roem 
der natie onder dezen vorst. 
Zijn dichtstuk getiteld: De 
eeuw van LomwiJK den 
Groote, in 1687 in het.Ücht 
gegeven, scheen in de oogen 
van de aanhangers der ou-* 
den ; het onbetamelijkste he
kelschrift , dat men van al 
de overige roemrijke eeuwen 
der wereld kon vervaardigen. 
Om datgene wat hij gezegd, 

R. 
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Had 'te verdediger), gaf hij 
in 1&90, zijlie 'Fergelijking 
de? ouden en nieuwere, in 
4 d,l.n, in 12.mo ih hel lichu 
Dit werk scheen nog veel 
vermeteler dan zijn • dichl-
striky en.'was een bewijs •, 
dat hij de noodigè kennis 
niét'bezat, om die vergelij
king behoorlijk: te maken. 
Hij stelde boven HOMERUS, 
niet slechts onze eerste schrij-< 
vers, maar zelfs de ScoDK-
fti's en de CHAPELAIN'S. DES* 
PRËAUX en RACINE , waarover 
PERRAULT in zijne vergelij
king niet gesproken had of 
waarvan hij slechts zajcen 
had gezegd', die hunne ei-
genliefde kwetsten1, achtten 
zich persoonlijk béleedigd; 
RACINE vervaardigde een liedv 
j e , en DESPREAUX een punt
dicht. De hekeldichter nam 
levendig de partij dér ouden 
op, aari Welke hij zoo veel te 
danken, had. Zijne Overioè^ 
gingen op< ZOXGUWS, ver
schenen in; het licht; zij ,wa^ 
ren alle ten hunne Vöórdeele. 
Met uitzondering van eenige 
kleine fouten, die hij in de
zelve erkende,' vindt hij de-» 
zelve in alles goddelijk, en 
verbeeldt zich de natuur W 
honn© gunste uitgeput te zijn.; 
m proces werd voor de regt-
bank des publieks getorag*y 
« Tde beide partjjert verooiv 
« * L ^ verdedigers' van 
'•VSffiMkuxY - en DJSWREAÜX 
zelf opö«iè felsbhts m^mgen | 

voor de schoonheden^ Uer;bij«' 
zonderheden van;deouden, 
en bloten- dezelve; voor den 
zamenhang. De verdedigers 
van PüRRAUtT integendeel,' 
beriepen zich op de gebreken 
van den "zamenhang, om aan 
de bijzonderheden geen regt 
te. doen wedervaren. Bet 
Antwoord'van P£RRJUIT op 
de overwegingen pp LöNGiMPS 
strekte evenzeer tot eer aan 
zijn oordeel, als-het aanhet 
karakter van BOJXEATJ weinig 
daartoe strekte. Dezestwp? 
kunstreg'tër hadn.ijjnê weder-. 
legging met levendige en 
scherpe trekken ais doorzaaid, 
en zijh tegenstrever gebruikte 
jegens hem enkel gematigd
heid en beleefdheid, ilunne 
gemeenschappelijke vrienden 
werkten aan den J .vrede en 
d'ezelvè werd in Ï699 geslo
ten. Nadat" de rust hersteld 
was, hield PBRRADÜI zich 
met Geschiedkundige Loff^' 
denen bezig, van een gedeelte 
der groo te mannen, die de 
17.e eeuw beroemd gemaakt 
hadden. Hij gaf er.-.2 dl.9 

in fok van in het licht, waar
van de laatste in: 1700 ver-
scheen, met hunne portret
ten "ffitaï: de natuur, welke 
BBGNOIÏ berh< leverde > men 
hoeft hetzelve, 'm Bolland, 
in l2«o> herdruk. PERRADtr 
overleed in 1703, in het 70.stó 

jaar zijns ouderdom», doer 
de gelette-des betreurd* Be-
h a t e de wedten1 over welk® 
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wij gesproken hebben', hééft 
meü van hem Verscheidert 
dichtstukkén, de voöniaam-
jste zijn: De Gedichten over 
Schilderkunst, het Doolhof 
aan Fersailles, de Schep
ping der Wereld ^door Gni-
SEimiS, de Genie, brief aan 
f oKTfiNEUE ', de Zegepraal 
pan de heilige GENOVE", 
VA; het Ferdedigschrift der 
brouwen Oden enz.; Dicht-
stuk van de heilige PAVLI-> 
KA, 1675»"in 4.to, dat over 
dé- Jap, hetwelkten titel 
voert s Dichterlijke Tijdver-
drijven enz. Aan zijne Ver
zen , zoowel als aan zijne Proza 
ontbreken een weinig • ver
beeldingskracht en koloriet. 
Men vindt genoeg ongedwori^ 
genheid, maar te véél slor
digheid in dezelve. Be dichter 
was daarenboven een geestig 
man , en die onder de-me
nigte schrijvers der tweede of 
derde orde verdiende orider^ 
scheiden ' té worden. Mén 
moet hem niet verwarren met 
PÉRAU , vervolger van" de Le± 
vensbeschrijvingen der be
roemde mannen. Zijn zoon 
PERRAUIT D'ARMANCOURT , is 
de schrijver der Tooverver-
tellingen, in proza, in 12.m°, 
in w^lke men Klein Duimpje 
en andere goede vertellingen 
voorkinderen vindt. ° 

PERRAT(MICHAEI,DÜ>, ad^ 
tokaatböhetpaHemefltvan 

Parijs, inv; 1661 ,• stafbe-
•w'aarder van zijn genootschap^ 
in 1715, overleed Ie Parijs, 
als deken der advokaten in 
1730 , in den ouderdom van 
bijna 90 jaiehV* Hij was zeer 
ervaren in de burgerlijke étt. 
kanonieke regtsgeleerdheid. 
Zijne werken zijn vol naspo-
ringen ; maar er ontbreekt 
örtie én stijl aan dezelve, zij 
bevatten' meer tvvijfelaclitig-
heden dan wel uitsprakeni '< De 
voornaamste zijn:•'•; ÏJ'Tritité 
etc. {Geschied, èn Tyjdre-
kenkundige Verhandelingen 
der Tienden), herleid én ver-
meerderd door den heer BRU
NEI , advokaat, in 2 ti,n i ö 

teekemngen en Janniërkin-
SZJV% hf ^ikt van 
'&SW betrekkelijk defcer, 
fe luké . regt s magt^2dl in i t i 
j ^ ° r -Z ^ ° traite' etc. 
{Ferhandehng over hetvér^ 
deelen der Inkomsten vah 
f^enefioiény^n ^™ 
4.o Traite etc. (Terhandl 

tDtspensatïenj, in 12.^0 ^ 
5.o Traite etc. {Verhande
ling over de kdnoniekè Jd\ 
delf>:omde£eneJoi^Je 

4 dl.»inl2.BU>^ 6 o ^ n b , 
f. f^handel^1^ 
den staat en ^„J3 • ••'•> 

orders m deWg&X t 
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^ ?|R, 
\ . vations etc, (Aanmerkingen 

pp het Concordaat),, in 12.H*P 
ea%. • . . ' . . • . / ' . 

werd e,r eenigej t$4 iaains i 
voor belóóp d , ep tjpjt inspe«* f 
teur-generaal der reglsgeleer» j 
de schalen benoemd. Hij is 
in de uitoefeningen zijner ba-
'dieningen te jjoiilouse, iw 
6 Jjulijl81,a overleden, Men 
Ken t vöp dezen schr$ w , l 
wiens geschriften de wijsfee» 
geerte Tan* den dag en dt ? 
gevoelens van de latere jsqh.p? ! 
lep, ademen: ifi J£lemen* i 
etc. (Grondbeginselen der ?m j 
tuurlijke wetgeving). (}fR* 
NIER zwaaide aan heP™ 

' eenen grooteri lof toe, i»*g» 
verslag aan het insli-tu«t.>' 
2.» Etudes etc, (Beoefen^ j 
gen van den natuur- en: %® 
delijken mensch in zijne vief \ 
tijdvakken), 2- dl.» in 8.v°-r 
Z.o Lettres etc, (Fer dichte 
Brieven), T- 4.° Elemens j 
efc. (Grondbeginselen der • 
Geschiedenis van de oude '. 
Volken). - , 5.° E loge •etc; 
(Lofreden van den kanselier 
LyEojpiTJZ).>—6.o Mi^rifi 
etc. (Mizrim óf. de wijw 
van het hof), r- 7.° -Lè Moi j. 
efc. (Z?e koninklijke Reizi' 
ger, of Onderzoek naar d» ; 
misbruiken van de ad-mini** \ 
traite van Lydië). ' -<- & 
Instruciion etc. (Onderri^ 
ting van het volk). — f> 
Theorie, etc. {Bespiegeling 
der gewaarwordingen). —" 
lO.o Considêrationetc. (Nam ) 
(uur- en zedekundïgc beschou
wingen van den mensch)! 
welke men meen! helzeifde 

* PERRBATJ {JOANNES AN* 
|>RMS),, in 1749 ïeUfempiirs 
geboren , kwam Ie Parijs om 
fortuin te maken, en öpj-
helsde, de letterkundige loop
baan. Een tooneelspel, Cla-
risse genaamd , een koel en 
slecht zamengesteld stuk, in 
1771 door hem ten tooneele 
gevoerd, maakte geen opgang 
«n deed dep schrijver andere 
brpnnen van bestaan opspo
ten , dan het topneeli Hij 
w,er<j[ leeraar bij den markt 
graaf van CARAMAN en leefde 
tot aan het tijdstip der om
wenteling stil, flij omhelsde 
f ene zaak, die voprdeelige kan
sen aan eenen man aanbood, 
die niets had , en gaf in 1791 
het blad van den waren 
burger, (beter aangeduid on
der den titel van slechten 
Mrger), in het licht. PER. 
BEAU , die een lafhartig en 
schroomvallig karakter bezat, 
speelde geenerlëi rol, in de 
volkswoede van dat tijdstip. 
Hij werd fot onderwijzer ip 
de wetgeleerdheid aan de cen-
Pale school der Seine be-
^0epid, en twee jaren later, 
tot het tribunaat bevorderd, 

-«(Iwaar hij de instelling van 
Rondere regtbanken. bevor
derde, ep zich als een den , 
lïiep^eo s|aat van zaken rileest' 
«oegedane leden betoonde. Hg I -
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tëzijii als die* wëlkëwij bbdêr : 
N.o 2 aangehaald hëbbë'n , en : 
Hetwelk slechts éeri gesnap; 
fconder grond eri zónder doel is/. 

, * PÊRRkË (JOAtWES BlPTIS-
'ïA: ÊjrarAtfüEii), schbut-bij-
Baöht van de Fransche zëe-
ifta'gt,''' in 1*761, tè. Saint 
Valery èur Somme geboren , 
en was de zoon van eenën 
zeevaarder. ' Hij •'• beoefende 
tle stuurmans-kunst, diende 
verscheidene jaren als koop-
Vaardij-vaardëT, en doorliep 
een groot gedeelte dër Noord-
scjïe zeeën. OfScho'dVi hij wei
nig onderwijs genoten had , 
Werd hij échter zéér bekwaam 
in het scheèp'swerk en in de 
toerusting. Hij was tijdens 
de omwenteling in Frankrijk 
en begaf zich in zeedienst, 
waarin zijn moed erï zijne' 
ondervinding hem Weldra tot 
hboge rangen Verhieven. Daar 
hij net bevel over een schip 
verkregen had, vervolgde hij 
dé Engelsche in den\ Oceaan 
én dé Middellandschë Zee, 
en maakte op hen gewigtigë-
veroveringen. In 1795 ver
trok hij uit de haven van 
Toidon, en voer dezelve eeni-
gö dagen later weder met een 
fregat en twee Fransche cor« 
vetten , welke bij op de Engel-
schén heroverd had .binnen. 
InT 1798, nam Ky aan den 
togt v'aid Egypte deel,, vèri 

•wtfesttè de; fjfoöt der ManYéi 
• • ' • . - • . . • * . . - : • ' . ; • ' - • • ; : - G 

lukken qp den Nijl, en be
wees aan hét leger gewigtige 
diëtisten. De géneraal, die 
het bevel over hetzelve Voer
de , gaf hem eenè sabel ten 
geschenke j . op welke deze. 
woorden gegraveerd w/areri: 

^Slag van Chebreis. t%i aan 
'het léger, hetwelkJtcpon be
legerde , hulp bëzbrgcl te heb^ 
ben, kruiste hij gedtit'eride 
tvvBë'ë'n.. veertig dagen op dë 
kust'van Syrië,tusscheo twee 
Engelsche' a/fdeelingen,-, Het 
was bijna op datzelfde tijd
stip « dat de noodlottige; slag 
van Aboukir plaats had (in 
Augustus 1798) .waarin bijna 
de geheéle Fransche vlböt 
omkwam. (Zie JVEtsoN). Hij 
begaf zich naar Frankrijk, 
toen hij den 19 Junij 1799 / 
en in hét gezigt der hèvën, 
doW éerie vijandelijke vloot, 
door welke"hij gedurende'acht 

'eh twintig uren achtervolgd 
waS, gevangen genoniënvVérd. 
Hij wer'd Weinige delgen daar
na uitgewisseld , en het gou
vernement belastte hem met 
de ëVen zoo gewigtige als 
mbeijelijke zending, om na
melijk hét door déEngelschen 
bedreigde Malta, van levens
middelen të voorzien. ' Hij 
scheepte zich op het schip, 
Ie Gvnéreux genaamd, in , 
eh vernielde op .'.zijnen over» 
togt verséheidenë vijandelijke 
bddeüis. Hij was slechts 30 

mijlen van Malta verwijderd, 
2 * • . . . : . • • - . • • . - • . 

Ik 
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toen hl},, den 18 Februarij 
1800, door eene overmagt 
overvallen werd ;. het gelukte 
hem echter drie. corvetten , 
die' tot z^n gevolg behoorden, 
te redden ; maar daar hij zich 
eenen weg tusschen vier En-
gelsche schepen wilde banen 

_en . zich in Malta werpen , 
wikkelde hij zich in eenen 
bloedigen slag, in welken na 
gevaarlijk aan het oog ge
kwetst te zijn, zonder echter 
het opperbevel overtegéven , 
een kanonskogel hem het regJ 
ter dijbeen afschoot, en hij 
eenige oogenblikken daarna 
overleed. Zijn lijk werd den 
21 Februarij 1800 te Syra-
cztsa, in de kerk van de 
H. LUCIA 'beaardigd. 

PfiRRENOT(ANTONms),meer 
bekend onder den naam van 
KARDINAAL DE GRANTEILE , 
staatsdienaar tan keizer KAREI 
V en PHILIPPUS II. Hij werd in 
1517 te Ornansi bij 'Besangon, 

.toenmaals eene keizerlijke 
• stad, geboren, en volbragt 
zijne studiën met den meesten 
roem,, hij leerde het Latijn , 
het Grieksch, het Hoog-
duitsch, het Italiaansch en 
hetSpaansch. Nazich in de 
universiteiten van Padua en 
Leuven onderscheiden teheb-
ben, ontving hij de heilige 
£nesterwijding. Zijn vader 
^agt hem aan het hof van KA-
* « V, die hem weldra in on
derhandelingen gebruikte. De. 

jonge GRANVEUE k,weet ziclt 
daarvan even zoo eervol alsbe-
scheiden. Als een tweede Cx* 
SAR, hield hij vijf secretarissen 
te gelijk bezig, door hen brie
ven in verschillende talen te 
dicteren ; hij was er zeven 
volkomen meester, In den 
ouderdom van 25 jaren werd 
hij tot bisschopi Tan Jtrecht 
gewijd. Hij woonde het con: 
cilie van Trente bij j en on
dersteunde er met zoo veel 
ijver de belangen des keizers, 
dat jhij er , door eenen post 
van staatsraad voor ieloond 
werd. Zijn meester belastte 
hem dikwijls met belangrijke 
zaken, waaruit hg zich met 
roem redde. [In den oorlog * 
tegen dë Duitsche protestan
ten , nam GRANYELO: Cón-
stans bij verrassing in. JDeze 
stad was de schuilplaats der 
protestanten geworden, en in 

! de laatste oorlogen van KA-
REL V, diende GRANVEMB 
hem met zijne pen, en zij
nen degen : hij bevond zich 
steeds van het hoofd tot de 
voeten gewapend , naast de 
draagbaar, waarop zich de 
keizer bevond, dié dikwijl 
veel aande.jichtleedj. JEene 
zachte en overtuigende wel
sprekendheid verschaften hem 
eenen grooten invloed op de 
geesten. [Hij sloot het verdrag 
van Passau, en in 1553 onder
handelde hij over het huwelijk 
van den infant don PHIHPPPS 

wet MARIA koningin van Mn-
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geland, hetgeen Spanje Voor 
eenigèntijd descheidsman van 
geheel Europa maakte]. Toen 
KAKEL V afstand deed van 
zijn oppergezag, beval hij 
GRANVEUE aan zijnen opvol
ger aan. De bisschop van 
Atrechtwon het vertrouwen 
van Pflitippos I I , die hem 
ook bij elke gelegenheid raad
pleegde. GRANVEUE werd 
in 1559, tot aartsbisschop van 
Mechelenbenoemd ,, in welk 
jaar deze kerk tot eene hoofd
kerk verh e ven werd , en ver
kreeg de waardigheid van 
kanselier;, wélken post zijn 
vader ook bekleed bad. De 
hertogin van Parma. (MAR-
GiRETflA van Oostenrijk) met 
het bestuur dei-Nederlanden 
belast, schonk haar geheele 
vertrouwen aan GRANVELLE, 
dien men haar als minister 
en raadsheer had toegevoegd, 
en verschafte hem in 1561 
den hoed van kardinaal. Maar 
nadat de: ketterij en het op
roer , dat er een natuurlijk 
gevolg van i s , de onrust in 
de Belgische steden hadden 
té weeg gebragt, spanden de 
muiters zoo zeer tegen den 
kardinaal zamen, dat hij voor 
zijnen, persoon vreesde. Hij 
vraagde den koning het ver
lof, om zich voor eenigen 
tijd naar 'Besancon te mogen 
begeven, hetwelk hij in 1564 
verkreeg. ; Zijn 5 a 6 jarig 
verblijf aldaar, vormt een der 

- * ' • • . . . . - . • . . V - • • • . - G 

n schoonste tijdvakken 'zijns, le
vens.. [De kardinaal DE GRAN-

I VEtXE had tot secretaris den 
beroemden, JÜSTUS LiPSiüs v 
dien hij mede nam, bene-: 
vens PETRI , éenen ,zèer be* 
kwamen kenner der Griek-
sche taal en oudheden.] Hij 
hield zich te B.esangon, be
zig met de beoefening der 

.letteren, lokte vele geleer-: 
den tol zijnen persoon , sticht-; 
te "eene letterkundige aka1» 
demie, en bewoog ARIÜS 
MONTANDS , . oi» het ópzigt 
over den polyglot-bijbel van 
Antwerpen , op zich te ne- • 
men. GRANVEUE had Jen 
zijne kosten , de afschriften 
der Grieksche exemplaren 
van den Bijhei van het Va-
tikaan , doen vérvaardigen , 
welke hij aan PfcANTijsr gaf. 

' In 1571 , gaf PHILJPPOS I I , 
hem hét onder-koningschap 
van Napels, waarin hij zich 
met vele voorzigtigheid en 
onderscheiding gedroeg. In • 
1575, werd hij mar Ma
drid beroepen, en genopt, 
er het grootste aanzien. Of
schoon bij niet met den ti
tel van eersten minister prijk
te , nam hij echter de be
dieningen , aan dien post ver
bonden, waar, en gedu
rende de reis, welke PHUIP-
pus I I , in Portugal deed , 
om van dit koningrijk bezit 
te nemen, werd GRANVEME 
tot regent van Spanje ver-

3 / . .• .:. . : / • • . - ; ' . . . ; • . 



102 P E JR. 

neven. Het vervolg van.zijn 
leven was onafgebroken luis
terrijk , en hij, genoot tot 
aan he.t einde toe, het verr. 
trouwen van zijnen meester. 
In 1584, kwam het aarts
bisdom vari Besangon , door 

'. den dood van den iardinaal 
. CLADDIUS DE IA BAÜME , open 
te Staan .- het kapittel dier 
kerk verkoos den - kardinaal 
BB GRANVÉUE in zijne plaats, 
en zond hem te Madrid de 
akte zijner verkiezing. Zulks 
was geen voorwerp van eer
zucht voor hem,. Zijne ge
zondheid verzwakte, en hij 
zag'm dezeiverkiezirigislechts 
een midel, om het ontwerp 
van afzondering hetwelk hij 
bepeinsde, ten uitvoer te 
brengen. PHIMPPÜSII stond 
Wem toe hetzelve aan te ne-
«len, en berustte in zjjn ont-
'jW v a n het aartsbisdom 
Mechëlen ; maar hij weiger
de • • hem de vergunning Om 
zich van het hof'te verwij-
ren , uit beweegredenen, die' 
geturgden van de achting en 
flet vertrouwen dat hij: voor 
zonen minister koesterde. 
jalUNVEUE, overleed den 21 
September 1586, te Ma
and, en zijn iigchaam werd 
«aar Besangon overgebragt. 
De kardinaal DE GBAHTBI-
I E , ^ e e n map, dieeene 
^gebreide geleerdheid, en 
eetten even zoo doordringen-
e r v Ï Ï b 0 p d i 8 e n g é e ^ ^ 
en veel omvattende inzigten-

en even zoo veel standvas
tigheid als voorzigtigbeid ki 
zat. Hij was met een inne
mend karakter begaafd, wars 
van vleijerij, gevoelig voor 
de ongeregtigheden, doch 
wist zulks ion der een ver
rader te; zijn, te. ^ontvein
zen; getrouw aan die plig-
ten der "vriendschap, goed 
uit geaardheid en uit grond
beginselen , gestreng uitijver 
voor de orde 'en de regt-
vaardigheid, gehecht aanzij-
ne Godsdienst en aan • zijhen 
koning. Er bestaan Gedqnk 

•schriften om tot-dé geschil 
detiis van den kardinaal DE 

; GRASrELLE ie dienen ', te 
Earijfi;,,; in 1753, in 2 dl*! 
in 12.mo in het licht gege
ven, door Dom PROSPER Li'' 
TESQÜE, een benedictijner 
der congregatie van Si. VM-
NES-, aan wien de abt Bois- -1 
söx5(zie dat art.) de oor- J 
konde, die hij door. zeer werk
zame nasporingen verzameld 

"had.; had nagelaten;, zoowel -
als zijne eigene handschrif
ten, die onder anderen een 
ontwerp van,.het Leven van 
den-kardinaal DE GRANVEÜB 
bevatten , dat aan de eerwaar
de vaders benedictijnen, niet 
weinig van dienst heeft kun
nen zijn, De heer LUCAS DB-

NA3JS DE CODRCHETEX, hééft 
eene geschiedenis van dien 
«ardinaal in het licht gege- ••< 
Ten, Parijs, 1 7 6 1 , 2 dl.» 
in 12.mo. BrUssel, 1784. 
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:.Gfi;jfflVEL£E, wordt in een 
belangrijk handschrift na-ar* 
waarheid afgeschilderd; bet-
zelve; is getiteld : Over den 
burgeroorlog der Nederlan
den , van 1556 tot 1567. 
Dit handschrift hetwelk men 
gaarne zod> gedrukt zien * 
wordt in; de catalogus der 
door den1 abt KAREI, MICHEIS 
nagelatene , en den 10 Sep
tember 1781 , te ontwerpen 
verkochte boeken*, onder 
N ó̂ 3SÖ aangetroffen. De 
schrijver,. éen tijdgenoot zijn
de dër gebeurtenissen, wel
ke hg veftfaaalfcv deelt' ons-
ten opzigfê van< GRASVEIIE 
vele bijzonderheden' mede, 

1 die trtefi elders niet vindt, 
en verdedigt zijne gedach
tenis regen de lasteringen, 
waarmede dè prins van Oran

je en deszelfs- aanhangers, 
dezelve' bezwalkt hebben. 

PERRIEE (FRANCISCUS) ,- een 
schilder en graveur,, te £/. 
Jean-de-Lóne y in Ï590 ge
boren , verliet nog jong: zijn" 
dè zijne ouders , om zich aan* 
alle afhankelijkheid te ont
trekken. Hij begaf zich naar 
Lyon, alwaar hij besloot de 
gids van eenen blinde te 
wórden, die zich naar Home 
begaf, en door déze liefda
dige en voor beide voordeë-
Jige handelwijze, deed hij 
de reis kosteloos. Zijne ge-
makkelijkheid om met de 

téekenstift om te gaanvër-
schafte hém ingang bij ee
nen koopman in schilder
stukken, die hein dê wér
ken der beste meesters liet 
copiërén. JDe jonge teeke-
ttaars" wendden zichtol hém , 
ohi hunne teekeriingen te 
doëb verbeteren; LANFRANC , 
had gelegenheid hem te leé- . 
ren kennen , en, onderwees 
hem in de behandeling van 
het penseel. PERRIER kwam 
te .Lyon terug, alwaar bij 
hét kleine k'arthuizer-kloos-
ter afschilderde , en verwierf 
zich een' naam door zijnen 
smaak én' zijne talenten voor-
zijne kunst. Méri raadde hem 
aan zich in de hoofdstad te 
vestigen. Hij kwam dus te 
Parijs, alwaar YOÜÈT vin 
zijrië dienst gebruik , en hem 
beroemd maakte. Zijne ver
dienste deed' hem tot hoog-
ieeraar der akademie bepoe-
mén.' Hij overleed in 1650. 
PERRIER , heeft zich daar
enboven door zijne gravuren 
onderscheiden» die in .de 
wijze van" schaduwlicht zijn. 
Men heeft van hem twee 
verzamelingen met sterk wa
ter geëtst. De eene is gei 
titeld : Segmenta nbbilium 
staiuarum urbis Romce, 
1638, in fol. 100 pi. De 
andere heeft tot titel j Ico-
nes illustrium e marmore . 
labularütn quce Bomte ex* 
stant, 1045, in fol. 50 

4 
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platen. Men verwijt aan; 
PJERRIER, eenige correctie-^ 
fouten en een al te donker 
koloriet; maar men kan niet 
ontkennen dat zijne zamen-
steljingen schoon , geleerd 
ent vol vuur zijn. PERRIER 
heeft, een' neef gehad > die , 
zijnen kweekeling was, Wil-
IEM PERRIER. Hij schilderde 
naar zijne wijze. .' De min
derbroeders-kerk te Zyon , 
biedt verscheiden stukken van 
zijne hand aan. Deze schil
der overleed in 1555. 

j PERRIER YKAREÜ DÜ)' , een 
Latijnsche dichter, te Aix 
geboren, zoon van KAREL 
»JT PERRJER, een edelman 
ran %^^ van Lotharin
gen, hertog van- Guise, 
gouverneur van Provence , 
was de ïieef van FRANCISCDS 
DD PERRIER een der schoon
ste geesten van zijnen tijd, 
aan wien MALHERBB, de 
scjioone rustdichten opdraagt, 
die aldus, beginnen : 

• • ? * * & * ** *ilU1™» - « ' * » » 

Eeeds_ in zijne jeugd, had 
% zijn vermaak in- de La
tijnsche dichtkunst gevonden, 
en hij maakte, in dezelve groo-
te vorderingen. Hij gaf dik-
w P a aan SENTEÜIL, wiens 
«*«M Hj was, goeden raad; 

••»».« > | werd naijiperig op 
öen roem van zijnen leerling. f 

?n Nadat zij met elkander \metl 
vuur geredetwist hadden, kwa-: 
men zij tot uitdagingen en 
geschriften. Zij. namen tot 
scheidsman. MENAGE, die bef 
aaii DÜ PERRIER , welken Bij -
geene zwarigheid maakt «fe» 
vorst der lierdiahters te noe
men , . gewonnen gaf. Hij 
beoefende ook de Fransclie 
dichtkunst, en zelfs niet veel 
geluk. De akademie bekroon
de hem twee malen j eens 
voor eenen Herderszangen 
1681 ,. daarna in 1682 nor 
èen Dichtstuk, De Par-
nassus, verloor DÜ PERRIER 
in Maart 1692., Men heeft 
van hem: 1.° Zeer sehoone 
Latijnsche Oden. -* 2.° Ver
scheiden Fransche Dichtsiuk-
ken. -*- 3.o Berijmde Ver* 
talingen van verscheiden 
schriften van SANTEÜIL ; want 
deze. beide dichters bleven, 
ondanks hun aanhoudend 
twisten, toch altijd vrienden. 
Dü PERRIER bezat de dwaas
heden ; der dichters zoowel 
als de begaafdheden derzelve. 
Hij was zonder ophouden met 
zijne verzen bezig, en droeg 
dezelven aan den eersten den 
besten voor. 

PERRIER (FBANCISCÜS) , ad-
vokaat bij het parlement van 
Dy on; in 1700, in den on-, 
derdom van 55 jaren over
leden,, hadeenen beroemden 
naam in zijne provincie. Men 
heeft van hem eene Pfer%a-

file:///metl
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meting van vonnissen van Het i 
parlement van Bourgondië, 
door RAVJOT in het Hebt gege- . 
ven, Bijon, 1735,2 dl.» in fol. 

PERRIN (PETRUS), [bekend 
onder dén naam van Abbè 
PERRIN, ofschoon hij geen 
geestelijke was; en noch be
neficie noch abdij bezat] , 
Werd te' Lyon geboren. Hij 
droeg gewoonlijk het abtsge
waad j zelfs toen hij binnen-
leider der afgezanten bij GAS
TON van Frankrijk, hertog 
van Orleans was, welken 
post hij veeleer- door zijnen 
indringenden geest dan door 
zijne' verdiensten had beko
men. Hij kwam het eerst 
op het denkbeeld , om in 
Frankrijk zangspelen tentoo-
nëele té voeren , in navolging 
van. die Van Ilali'è, en ver
kreeg in 1669 het privilegie 
van den koning. De abt PER-
EÏN stond dit voorregt aan 
LÜLLI in 1672 af. Men heeft 
•van PERRIN vier Zangspelen,- • 
Oden, Rust', Treürdichten; 
en een aantal andere Bicht~ 
stukken, die alle in den stijl 
Tan de maagd (Pucelle) van 
CHAPEUIN zijn. Zijn Dicht
kundig spel over verschei
den insekten, is het beste 
van-al zijne werken, ofschoon 
de berijming dészelven zeer 
onnaauwkeurig en kwijnende 
is. Deze rijmelaar overleed 
in 1680. "Zjjne;verschillende 

Dichtstukken zij n in 1661, in 
3 dl.n,in 12.mt*gezamenlijk uit
gegeven. Hij vertaalde ÜBNEIS , 
in helden- of liever Gotische 
dichten, in 2dl.n in 4.*° , 

PERRIN (KAREL JOZEF) , een 
jesuit, in 1690 , te Parijs 
geboren, overleed in 1767: 
te Luik; na de verbanning 
zijner maatschappij j " gaf de 
aartsbisschop! van iParijs, 
hem eene schuilplaats in zijn 
paleis. Hij was een religieus 
die even zoó veel nut door 
het voorbeeldige van zijn ge
drag stichtte, als hij door 
zijne zachte zeden voor zich 
innam; zijn ijver voor zijne 
bezwijkende maatschappij, 

' was hem bijna noodlpttig ge
weest. Hij predikte met voor
deel in de aanzienlijkste ste
den van Frankrijk , en voor
al in de hoofdstad. Zijne 
leerreden zijn te Luik, in 
1768, in 4 dl.» in : 12i*»°, 
in het licht gegeven. Men 
vindt in dezelve eenen vloei-
jenden maar somtijds on-
naauwkeurigen stijl, kracht
volle en bondige redenerin
gen ; eene zalvende zielroe-
rendheid , en levendige en 
treffende afbeeldingen. — 
Zekere FRANCISCÜS PERRIN, 
mede een Jesuit, werd te 
Rhödes , in 1636 geboren ; 
hij was leeraar in de god
geleerdheid aan de univer
siteit van Toulousé, daarna 

5 ' • • . " ' • • • , : ' ; • • • • . • • > . : • 
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aan die van Straatsburg, 
men heeft van hem. Manu* 
ale tkeologicum, Parijs, 
1714, 2 dKP in 8.vo Hij 
overleed deni 14 December 
1716, te Toulouse. 

PERRIN DELDVAGA. •—;'Zie 
BüONACORSI. 

PERRON (JAGÖBÜS DAVT DU),. 
werd in. 1556', in het kali-
ton Bern geboren; zijne ou
ders waren calvinist en spro
ten uit een oud huis van 
JSTeder^Normandyë, Terwijl 
hij door Jufius DlVr, zijn' 
vader, een «eer geleerd edel-: 
man , in de protestantsche: 
Godsdienst opgevoed werd, 
leerde, hifi ook onder, hem 
het Latijn en de wiskunde. 
De jonge DÜ PERRON, met' 
eene verbazende leerzaam
heid; geboren / beoefende 
vervolgens hei Grieksch, het 
Hebreen wacb*,> de wijsbier 
geerte en« de* dichtkunde» 
PSILIPPUS» DESPORTES, abt 
van Tyron,, maakte hem aan 
HENDRIK III bekend , als een; 
wonder van geest en geheu
gen. Nadat de genade zijnen 
geest verlicht had, zwoer hij 
zijne dwalingen af, en ónV 
helsde« den; geestelijken staal. 
Zijne talenten deden hem 
benoemen, om* de lijkredm 
yaa 4e koningin van Schot
land, en die van RONSARD ,. 
uit te spreken. Hijhragt door 
de bondigheid zijner rede

neringen, een groot, 
protestanten in den; schoot 
der Catholijke: Kerk, terug. 
HÉNDRIK SPONDK * later' bis
schop van Pamiers , was een 
zijner overwinningeni Bete 
prelaat bekende zulks pleg-
tiglijk in de opdragt van de' 
eerste uitgave zijner beknopte 
Jaarboeken van BARONIPS, 
welke hij aan-den kardinaal 
DU PERRON opdroeg* De bis
schoppen verzochten dat een 
man , die zoo nuttigjijk voor 
de Kerk werkte , tot degeejr 
telijke, waardigheden fliogt 
verheven wordent In 1593, 
onder Paus GtEMENS- VIII > 
werd DD PERRON te Mome, 
door den kardinaal tm Jfo*-
EUSE , aartsbisschop van^ott-
dnen, tot bisschop van 'JSf-
vreux gewijd. In 1600 , bad 
hij met DCPMSSIS MORNAI, 
in tegenwoordigheid des ko» 
nings, eene openbare con
ferentie, in welke hij ovet 
dezen calvinisten" heer ze* 
gevierde. Hij maakte hem 
op meer dan 500 fouten in 
zijne Verhandeling tegen de 
Eucharistie, opmerkzaam; 
Daar MöRNiï de plaatsen, 
welke zijn tegenstrever hem 
beschuldigde verminkt te heb
ben , nietï kön .verdedigen» 
begaf hij zich onverwijld 
naar Saumur, (zie MORNAI). 
HENDRIK IV, zeide bij deze 
gelegenheid aan den hertog 
van Su i t i : » De pau* der 
protestanten is verslagen ge-
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worden. - - Sire, antwoord
de de hertog:: het is met 
grond dat gij MÖRNAI paus 
noemt, want hij zalDüPER* 
KON kardinaal maken."» In 
de daad y de roem, welken 
hij behaald bad, bragt er 
veel toë bij , ofts hem het 
Romeinsche purper en het 
aartsbisdom S&ns te ver
schaffen. HENDRIK IV zond 
hem naar Home) alwaar'hij 
de con.gregatiën de Auxiliis. 
bijwoonde. Hij was het voor
namelijk , die den Paus be
woog, om geene uitspraak 
over dit' onderwerp te doem; 
hetwelk waarlijk het wijste 
deel was, - ook waren Wei-
ligt alle leerstellige uitspra
ken onmogelijk ; wijl de bei
de partijen, zich in delaat-
ste 'slotsom der- Catholijke 
leer vereenigden. (Zie LE-
MOS en MOMNA). Toen hij 
jn Frankrijk terug was, ge
komen , gebruikte de koning-
hém; in verschillende aange»-
legenheden, én zond. hem. 
voor eene derde maal naar 
Mome y om het geschil Tan 
PAULÜS V , met de Veneti-
aansche republiek bij te leg
gen» Men verzekert, dat die 
Paus zoo veel eerbied voor 
de gevoelens van den kardi
naal DÜ PERRON had, dat 
hij: gewoon was te zeggen. 
» laat ons God bidden, dat 
Hij den kardinaal DÜ PER
RON ingeve» want Hij zal 
om de overtuiging geven, 
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van al. /hetgeen, 'wat Hij ' 
wil." De verzwakking zijner 
gezondheid, deed hem zijne 
terugroeping naar Frankrijk, 
vragen.. Na "den dood van 
HENDRIK IV .gebruikte hij1 

al zijnen invloed om al dat-
genevoortekomenwat aan dén 
stoel van Rome kon .misha-r 
gen. Hij beteugelde d oor zij ne 
waakzaamheid de . onlusten ^ 
welke het.boek van den lee
raar KiCHERt; over dé kerke
lijke en staatkundige magt > 
in de Kerk en, in den ötaat 
te. weeg had kunnen brengen. 
Hij vergaderde zjjnesufragaan-
bisschoppen te Parijs, en in 
deze vergadering veroordeelde 
men den schrijver &n\ bet 
werk. (Zie RICÏÏER) Hij over
leed den 5 September-1618, 
te Parijs yia het 63.ste jaar 
zijns ouderdoms. Men heeft 
van dezen kardinaal, in zin
speling op' zijne groote ta
lenten en op zijne ligch'aams? * 
gebreken, gezegd» »Dathij 
naar het beeld van NABÜ-
CHODDNOSOR geleek» waarvan 
het hoofd van goud en de 
borst van koper op voeten 
van leem-gedragen werden," 
In de daad hij-had gebrek
kige beenen. Eenige hartstog-

; telijke of ongeloovige schrij
vers, hébben hem van pn« 
godsdienstigheid beschuldigd , 
en beweren »dat hij na in 
tegenwoordigheid van... HEK-
DRIE III het bestaan van 
God bewezen te? hebben^ bf 
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hém voorstelde om door even 
zoo sterke redenen te bewij* 
zen dat er geen God bestond." 
Maar deze geheel fabelachtige 
bijzonderheid ,"< is de vrucht 
des haats, welke de protes
tanten en de richeristen dezen 
geduchten tegenstrever toe
droegen. De ' protestanten 
vooral hebben--gemeend dat 
dit sprookje kon dienen om 
de nederlaag van MORNAI te 
bewimpelen, door aantetoo-
nen dat die «kardinaal het 
valsche zooweb als het Ware 
bewees. Zijne werken zijn 
in 5 dl.» in fol, in het licht 
gegeven, door zijn leven voor
afgegaan. Dezelve bevatten: 
1.° Héplique; etc. \Weder 
antwoord aan den koning 
van Groot Brïtlanjé) — 2.° 
Traite etc. {Verhandeling 
over • de .Eucharistie) tegen 
DUPLESSIS MORNAI, verschei
den andere Verhandelingen 
tegen de ke t t e r s .— 3.o 
JSrièven, Redevoeringen, en 
verscheidene andere stukken 
in proza en in dichtmaat.— 
4.° J)e verzameling van zijne 
gezantschappen. — 5.° Een 
•dppendix op de leer van den 
heiligen AÜGUSTINOS, De 
werken over geloofsgeschillen 
van dien beroemden kardi
naal bieden eene uitgebreide 
geleerdheid aan. Hij heeft 
al de géschilschrijvers in de 
kunst overtroffen om de be
wijzen, die op daadzaken of 
tekaten gegrond zgn , «fitte* 

E, ' . ' • / ' 

breiden, en om onwederleg-
bare en naa uw keurige gevolg
trekkingen te maken. Zijne 
Gedichten, vroeger onder de 
beste voortbrengselen van den 
Ffanschen .Parndssus ge
plaatst, hebben veel door de 
wisselvalligheden v welke de 
taal ondergaan heeft, ver
loren. Men vindt onder, de» \ 
zelve rustdichten en Jofzan- | 
gen in klaagliederen en psal-' 
men, enz. Het'boek getiteld 
Perroniaria , werd doof 
CjKRISTOFJfEL Dü P.DT zawen«v 

gesteld. IZAAK Vossius liet 
hetzelve te ' s Grdvenhdge 6» • • : 
DAIÜÉ te Röuanen in 1669 
in 12.»»° drukken. Er zfjn 
later verscheiden andere uit-? 
gaven van in het licht ."ver
schenen. Het is niet waar
schijnlijk, dat deze groote 
kardinaal al de kinderachtig-

•heden, welke men hem i" i 
dit boek toeschrijft gezegd j 
hebbe, al die Feraamelin- ! 
gen van verschillende ge
dachten zijn, daarenboven 
zoo als men weet, zeer ver
dacht en bestaan dikwijls 
slechts uit vrije en belagcjie-. 
lijke tsoms; in onbetamelijke 
vertellingen i welke een wer-
kelooze óf hebzuchtige schot-

| schriftschrijver zoo gaarne op 
! rekening van eenen beroem
den man stelt. Dü PW. h»J 

• deze nuttelooze en gedeeltelijk 
fabelachtige verzameling ver" 
vaardigd alvorens de dwaas
heden der wereld vaarwel t& 
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zeggen, en karthuizer te wor
den. De kardinaal DU PERRON 
liet zijne werken altijd twee
maal drukken voor^ dezelve 
algemeen in het lichtte ge-' 
ven:. de*r l.

s te maal om ej 
exemplaren, -aan* verlichte 
kunstregters van uit te dee? 
len; de 2,de om dezelve on
der het publiek te versprei
den, n a van hunne raadge
vingen gebruik gemaakt te 
hebben. Ondanks deze voor? 
zorg heeft hem bijna geen 
zijner werken overleefd, met 
uitzondering van die over de 
geloofsgesahillen; hetzg wijl 
de s.tijl verouderd is, of wijl 
men na hem betere yervaarr 
digd heeft. Men kan zijne., 
levensbeschrijving door Bü-
KIGNT raadplegen j een man 
die, anders weinig geschikt 
is dezelve getrouwelijk te 
schetsen, om zijne naauwe 
betrekkingen met eene der 
Calholijke Kerk vijandige par
tij ;Parijs 176$. . 

PERRON DE CASTÉRA ( I O -
DEWIJK ADRIANOS DU), als 
resident van Frankrijk in 
Polen", den 28 Augustus 
1752, in het 45.ste jaar zijns 
ouderdoois overleden , heeft 
in het Fransch het Wewto-
nianismus der dames ver
taald , in 2 dl.a jn 12.»ao • 
een oppervlakkig en in grond
regels , die reeds hebben op
gehouden waar te zijn', ont
worpen werk f en de Lusiade 

van CAM0ëNS,̂ 3 dl.nin 12,»m» 
eene uitgave ,,;welke door, ,die 
in 1776, .2.,^].n. in 8 ^ 
verschenen, in de vergetel
heid is geraakt, Men. heeft 
nog van DUJPERRON :, 1.° 
Histoire, etCiy'^Geschiedenis• 
van den Vesimius-berg) in 
12.>no __ 2,0 -Leïhêdtre etc. 
(Spaansch tooneel), ,1:738, 
jn 12.mo 2 dl> — 3.» Twee 
Blijspelen^ kw.. Zijn stijl 
is hoogdravend en onnaauw-
k e u r i g . ; -'-••••({•-

PERROT (JVicotAAs), aarts- ' 
bisschop van Siponte in het 
koningrijk Napels, was uit 
Sassoferrato, eene slad in 
Umbrie, geboortig en leefde •> 
in de 15.e eeuw. Hij was 
een der geleerdste mannen 
van..üjnen tijd en maakte zich 
in zijn land en te Rome be-. 
mind, alwaar de kardinaal 
BESSARION zijn beschermer 

, werd. Men heeft van; hem 
1.° Cornucopia, seu com-
mentarius in Mdrtiatem, 
Venetië, 1489, in fol. na 
zijnen dood gedrukt; een zeer 
geleerd en belangrijk werk» 
Er komen wellustige verkla
ringen in voor, welke men 
niet aan den schrijver moet 
toekennen, maar die van den 
uitgever , zijn neef zijn; die 
er zich zelven met ; deze 
woorden van beschuldigd f 
Nihil f ere demeo addidï, 
prcslerquam loca qucedant 
qüce NJCOLAÜS, quoniam tm-
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pttritate quaddm atque vb* 
scènitaie verborum castis ac 
pudicis auribus e&èrabilia 
viderentur, cursim brevi-
terque tetigerat, ipse latius 
ëöcposuu --> 2.° Latijnsche 
vertaling van PotYöitfS en van 
eenigéandere Griekscheschrij-» 
vers. -NieoLAAS PÏRROÏ tfvër* 
leed in eenen zeer gevorder
den oÜderdomi, in èén lust-
huis bij zijne geboorteplaats. 

PERROT (NicpiAAs)) heer 
van Ablancourt, werd té 
C/idianJ$ur*MarHe%: ml 606 
geboren, en sproot uit- éerie 
in den tabbaard zeer be
roemde familie. pAütüS'Pf!ilJ 

Rör DE LA. SALLE, zijn va
der, was beroemd door zijne 
werken in dichtmaat en on-
rijm, en had deel aan de 
zaméristelling van den Caiko-
Ucon gehad. De zoonschit* 
ter de reeds vroegtijdig in de 
hoofdstad, alwaar hij in den 
ouderdom van 18 jaren tot 
advokaat bij het parlement, 
van *Par§s' bevorderd werd. 
Bij die gelegenheid zwoer hij 
op aanzoek' van /CTPRIANÜS 
PERROT zijn oom raadsheer 
der groote kamer, die hem 
vruchteloos den geestelijken 
staat wilde doen omhelzen , 
het calvinismus af. Hij bragt 
5 of 6 jaren in de verstrooi-
jingen door, zónder nogtans 
de sttt^e der schoone lette-
ren te verwaarloozén, H$ 
vervaardigde êe Fèorrëde 

der eérlijjéfr vroiiiu, vati zij
nen vrièod pater Mr Bosc. 
Dit geschrift, hetwelk niets 
buitengewoons bevat, werd «Is 
een meesterstuk beschouwd» 
p'ABtANCoDRT / keerde in den 
ouderdom van125 a 26 jaren 
lot de zoogenaamde hervormde 
godsdienst terug: -Hij begaf 
zich naar Holland en van 
daar naar Engeland^ •Bjj.ai}"' 
ne terugkomst in ;j??qnk)ïjk, 
vestigde hij zich té Parijs ] 
alwaar hij1' met de beroemdste" 
geleerden in betrekking kWsÈt'; 
Dë Frjtrisché dk4demiei,nan1. 
hem in 1637 als'lidop. Bat' 
hij géhood zaak t wasdehboU* 
stad te verlaten, orü 'ü' f e 
provineiën over zijne bezit
tingen te waken,"• begaf hij 
zich haar zijn landgoed d*J' 
blancourt, alwaar hij ver
bolgens tot aan zijnen dood 
die in 1664 plaats had ver-, 
bleef. Hij raadpleegde zorg* 
vuldig óver zijne wérken, 
PAXRÜ , CoifRiRT, en CSA-
PELAIN , zijne welmeenends.te 
vrienden, welke laatste zijn 
leven beschreven heeft. -Maar 
óp het einde zijner dagen, 
toen hij zijnfr werken te Parijs 
had doen drukken, belette 
hem het ongeduld, waarmede 
hij bezield was, om van daar 
te vertrekken van hunne raadJ 

gevingen .gebruik te makeo, 
Dit ongeduld vermeerderd 
toet de jaren: ook zijn zijne 
laatste vertalingen veel min
der naaüwkeuria dan dé ove-



rige. De groote COLBERT had 
'hem verkozen, Om de ge
schiedenis van LoDEWijK Xï'V 
te schrijven, en hem eene 
jaarwedde van durend kroo-
nen gegejren. Maar'toen men 
aan dien vorst zeide, dat 
D'ABtANCdüRT protestantsch 
was , hernam deze: ik wil 
geenen geschiedschrijver, die 
eene andere Godsdienst be
lijdt dan ik.In de daad, na 
de tooneelen, die de Hugenoo-
ten, in het burgerlijke hadden 
gegeven, kon men ligt voor» 
©nd<er<6teilen, .dat leen hunner 
aanhangers ëveri zoo dweep-
zuchtig in het stuk van 
geschiedenis zou zijn. Hij 
behield desniettegenstaande 
zijne jaarwedde. De door 
hem vertaalde schrijvers zijn: 
l.o MiNUTlüs FELIX, —• 
2.o Vier Redevoeringenvan 
CICERO. — 3.° TACITÜS , 
LUCIANÜS, vraarvan de 2.e 
uitgave de beste is. —» 4.p 

De terugtógt der tiendui
zenden t door XENOPHON. — 
5.o ARRIANÜS , Over de oor* 
logen van ALEX4SDER. — 
6.0 De Commentaren van 
CAESAR. — 7.0 THÜGYDI-

DES. — 8.0 De Geschiede
nis van XE'JU OPBOK. — 9.o 
De Zeerspreuken der ouden. 
«— lO.o De Krijgslisten 
van. FRONTINÜS , aan het ein
de van welke men eene klei
ne Verhandeling vindt, over 
de wijze om de Romeinen 
te bestrijden. —- 11,° De 

Geschiedenis -êan; Jfrtka , 
door MARMOI, k CóRVAJAt; 
3•••dli* in; 4.*o Ofschoon zijn 
stijl een weinig verouderd 
begint te schijnen, zijn zij
ne ver talingen i zoo wel ge^ 
schreven t de Wendingen der-
zelve zoo sierlijk,; dë uit
drukkingen 'zoö levendig en 
zoo stout, dat flieh zich ver
bééldt het -oorspronkelijke te 
lezen. Zijne wijze van -ver
talen is zeef vrij ;' hij stelt 
zich tevreden , met de denk
beelden van den- tekst in het 
bijzondere voor- te ' stellen j 
hetwelk elke zijner vertalin
gen de Sckoone ontrouwe 
deed noemen. Dezelve zijn 
in grooten getale, en hij 
heeft nooit in eenïg ander 
vak willen werken. Hij anlr 
woordde aan iemand, die 
hem vraagde, waarom hi j , 
daar hij zoo wel schreef, 
liever vertaler, dan oor
spronkelijk schrijver wilde 
zijn, » dat de meeste der 
nieuwere werken, slechts 
herzeggingen der oude war
ren, en dat het, om 
2ijn vaderland wel te die
nen , beter was, goede boe
ken to vertalen, dan nieu
we te vervaardigen." Dit 
antwoord zou tegenwoordig 
nog beter passen. Nog heeft 
men van D'ABtANCOüRT, 
Brieven, aan zijnen vriend 
PATRD, en eene Verhande
ling over de onsterfelijkheid 
der ziel. 

1% 
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PJSRRÏ(JOANNBS), een En-
gelsch'e geschiedschrijver der 
17.e eeuw, in 1733 overle
den, werd in staatsaangele-
genheden gebrniktl Diegene; 
ooi welkq hij naar Moskovië 
werd gezonden ,, gaven hem 
gelegenheid, om een verslag 
pver den toestand dier mo
narchie in het licht te geven. 

. Dezelve tfs in het Fransch ver», 
taald, onder den titel van 
Etot présent de la yran* 
de Russie (Tegenwoordige 
staat vqn.Gr.ootrllusland). 
m 12;mo ; M e n v i n d t i n - d » . 

Werk belangrijke1 bijzonder-
heden , over de regering van 

• czar PBÏBR AiExiomn. 

• •'•* PBRRT (JAMES), een En. 
gelsche publicist, te Jber-

• deen, den 30 October 1756 
geboren.. Hij bestemde zich 
totdepleitzaal; maar nadat 
deiortuin-jsijns vaders den 
bodem was ingeslagen, aan
vaardde hij eenen.post, in 
een handelhuis van Manches
ter» Jtz verloop van twee . 
jaren, begaf hij zich naar 
XoMe», en in 1777 werkte 
hij* mede aan een nieuw op-
gerigt oppositie-blad, The ge~ 
neral adpertiser. Hij schreef 
ook verscheiden staatkundige 
brochures. In 1782 onder
nam hij de uitgave van een 
maand werk getiteld: "The Eu-
r°Pm wxgasine; hij be
stuurde zulks slecht? één jaar, 
WIJJ mj tot de redactie van J 

- het dagblad : T/te Gmeter • 
beroepen werd. Gedprende 
acht jaren- werd zulks door 
hem in denzelfden geest ia 
het licht gegeven. Eindelijk 
kocht _hij eeoigen tijd daarna 
het. eigendoms-regt van . de 
Morning C/ironiele;, van 
welk blad hij zich met den 
heer GR^T, zijnen mede-eh 
genaar, als verantwoordelijke 
redacteur verklaarde. In zijne 
handen verki;eeg dè Morning 
Chronicle eenen groóten in
vloed opde Engelsche 'flrfe, 
en eene. Eujropesehe ; open
baarheid. -Dezelve drukt ge
trouwelijk dedenkbeelden en 
gevoelens der oude üfhig1.» 
uit. De uitgave van dit dag
blad bragt hem in betrekking 
met een,aantal beroemde per
sonen. Dè "vastheid van k*>* 
rakter van PJEBRT en, zijne1 j 
belangeloosheid verwierven \ 
hera de ,achting zelfs. van de 
partij der iory's. PJERKÏ 
overleed te JUrighlmfi d«n 
6 December 1821. V- flij 
had, éene verzameling van 
staatkundige brochures bij-
eenge.bragt,,die bij zijn oer
lijden ,als eene der, belang
rijkste van Engeland werd 
beschouwd. •:..•. • 

PJERSES ófPERSEüS, laatste 
koning van Macedonië, volg
de zijnen vader PflltWPFUS, ï 
in het jaar 179 vóór J . <V 
op. Hij was de erfgenaam , 
van den haat en de bedoe-



lingen zijns vaders tegen de 
Roraeinen. JNFa zich de kroon, 
door den dood van zijnen 
.mededinger ANTIGONBS , ver
zekerd te hebben, verklaarde 
hij hnn, den oorlog. Hjj ver
sloeg in .den beginne het Ro-
ineinsche leger, aan den pever 
van,,dgn. fenqus ;maar later 
•werd hij overwonnen en ge
heel-, verslagen in den slag 
.van Pydna, door den con
sul PAUXUS JEMIUOS en in 
zegepraal voor de kar des 
overwinnaars, die in den be
ginne zeer gevoelig voor zij-
,he vernedering Wasgeweest, 
Mome binnen gevoerd. Toen 
JSMIHÜS hem na den slag 
nederig voor zijne voeten ge
bogen zag, troostte hij hem 
over ïijn ongeluk,: en ter
wijl hij het woord tot .de 
hem omringende Romeinen 
rigtte, zeide hij hun: »vHier 
ziet gij een treffend voorbeeld 
van de onbestendigheid des 
ondermaansche. Het is voor-' 
namelijk door u, jeudige Ro
meinen, dat deze aanmerking 
behoort overwogen te wor
den. Betaamt he t , nadat 
alles, wanneer wij in voor
spoed zijn, van, wien het. 
ook zijn moge, met trotsch-
heid of hardheid te behan
delen, daar wij met het lot, 
dat ons nog wachtende i s , 
onbekend zijn"? Die alleenis 
waarlijk mensch, wiens borst 
niet zwelt in het geluk ? noch 
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die in den tegenspoed den 
moed verliest." . PERSEÜS O-
verleed in de kluisters, in het 
jaar Ï68 vóór J . C.- Eenzij-
ner zonen oefende ie Home 
den post van. griffier uit. .-

PERSIÜS FLACCÜS (AÜLÜS) , 
een Latijnsche dichter, volgens 
sommigen te Volterra •, in 
Toskan&ri, en volgens ande
deren , te Tiguliai aan de 
golf van Speania, in het jaar 
34 der Christelijke tijdreke
ning geboren. Hij was een 
Romeinsch ridder, bloed ver-' 
•want en bondgenoot der per
sonen van den eersten rang* 
Na zijne eerste studiën in 
zijn vaderland volbragt te 
hebben, zette hij dezelve te 
Rome voort, onder het,óp-, 
zigt van den taalkundige PA-
LEMON, den redekundige VlR* 
GINIDS, en van CORNÜXDS , 
een' beroemd1" Stoïsch wijs? 
geer, die zijn bijzondere 
vriend werd. NERO, onder 
wien PERSIÜS verzen maak-, 
te , was met de dichtwoede 
bezield. De ware dichters 
overlaadden dien rijmélen-
den vorst met hefelingen 
en bespottingen. PERSIOS , 
door gramschap en spijtme-
degesleept, stortte stroomen 
gals op hem uit. Om den. 
keizer des te meer belagche-
lijk te maken, nam hij in 
zijne hekeldichten, eenige 
uittreksels van deszelfs stuk-
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*ken fover. Menwildat deze 
•dichtregel, waarover hij in 
%ljn eerste hekeldicht den 
Spot drijft: 

Xonfa Mimalloneis inrplenmt cornija 
: loniHs. • 

en de drie volgende van NERO 
'zijn. Hij durfde hem rhet 
koning; MIDAS vergelijken t 
Auriculas asini MlüAS Aa-
bet, Dit wastenen tijger 
tergen. De wijsgeer CORNÜ-
TÜS, onderwijzer des dich
ters, gevoelde het gevaar van 
Bezen kwinkslag, en liet in 
'deszelfs plaats stellen: Qüis 
iion habet? Evenzeer als de 
verbittering en de gramschap 
in de hekeldichten ,van PER-
SIDS doorstralen, even zoo 
zeer was hij zacht, opge
ruimd en innemend in de 
zamenleving. Hij overleed 
in hiet jaar 02 na J . (X , 

• slechts 28 jaren oud zijnde, 
na irt zijne hekeldichten, den 
naam van zijnen vriend Cofi-
NÜTOS , aan wien hij zijne bi
bliotheek en omtrent25,0Q0 
ïtomeinsche kroonen ver
maakte, onsterfelijk te heb
ben gemaakt; CORNDTUSech
ter begeerde niets anders dan 
de boeken, en liet het geld 
aan de zusters van PERSIÜS 
verblijven. » Hoe vele wijs* 
geeren van den tegenwoor-
digen stempel, zegt pater 
ÏARf BRON , zouden alles be
houden1 lebben $•" Bij her
zag de werken van dien dich

ter , liet diegene weg, wel-
.ke hij in zijne eerste jeugd 
had zamengesteld, onder/an
deren zijne dichtstukkén op 
ARRIA, eene beroemde Bo-
meinsche dame, de bloed
verwante van PERSIÜS. Er 
blijven ons nog van hem over 
zes hekeldichten, gewoon» 
'lijk achter die van JirraiiM 
gedrukt. Deze dichter schijnt 
aan vele lezers hard en on
verstaanbaartoe; maar is het 

| zijne schuld, dat wij hem niet 
verstaan! 'Schreef hfW1 , 

"ons? Om smaak in zijne he
keldichten te hebben, behoor
de men de personen te ken
nen , op welke hij dÊ&pelif- \ 
gen maakt. Verscheiden zij- ; 
ner trekken zijn, eenig niet 
betrekking tot het kracht- : 
Volle. Zijne njdgenooten ge
voelden er den gehcelen prij» 
Van , wijl zij er den sleutel [ 
toe bezaten j en niets van de 
fijnheid der toepassingen vet- \ 
loren. Zijne zedeleer is zui
ver ; hij is de dichter der ; 
deugd , en de onverzoenlijk* 
ste vijand der ondeugd ; so"1* 
rnrgen hebben geschreven; 
dat hij zich zelven meer ge
lijk blijvende, dan de overi
ge heidensche zëdemeesters, 
hij zijne «eden naar zijne les
sen regelde. In 1783 heeft 
de heer SELIS, eene Verhiw* 
deling over PMRSIÜ/Ü in hel , 

licht gegeven, Parijs', i" 
12.mo, waarin hij de MftT , 
ke beroemdheid vaq PBRSIW > \ 



p I 

tegen DÜSAIILX vercTedigt, 
die, in de verhandeling",aan 
het hoofd' zijner vertaling 
-van JÜVMAWS geplaatst, 
PfiKSiüs zeer ongunstig had 
beoordeeld, SUETONIUS heeft 
>ons; verscheiden bijzonderhe
den ^betrekkelijk het leven 
;van dien dichter medege
deeld, .>,. • -.:- : , ••• ,; 

•••* PjSR^ÜIS ( L Ö D È W Ï J K ] L u -
CAS JtólREAü P E ) , e e n c o m 
ponist, in 1769, te Metz 
•geboren, en niet, zoo als 
verseheiden teveösbeschrij» 
-vers zulks hebben beweerd, 
•te Avignon, was in den be
ginne verbonden aan het or
kest van het tooneel Mon-
tausier, in het Palais-
Moyal, van waar hij "tot het 
orkest der; opera overging; 
hij werd achtereenvolgend bij 
dezelve, onderwijzer in de 
zangschóol, een der eerste, 
tooneelmeesters, lid van den 
jury der voorlezingen, eer
ste orkestmeester, algemeen 
inspecteur der muzijk, en 
eindelijk directeur van het 
personeel, der koninklijke 
akademie van toonkunst en 
jan het Italiaansche tooneel, 

.Hij overleed,na afstand van 
dezen Jaatsten post te heb
ben gedaan, den 5 Decem
ber 1819. Hij heeft verschei
den opera's aan de toonee-
len van Montausier, Fey-
deau en Favart geleverd j 

H 
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maar het is voornamelijk 
in de Opera dat de mees
te zijner stukken zijn. op- i 
gevoerd en den, grootsten 
foem hebben behaald. De 
voornaamste derzelve zijn: 
LEONIDAS , zangspel in drie 
bedrijven , 1799, met GRES-
NICH: de Zegepraal van 
TRAJANUS y mede in drie 
bedrijven,, met LESUÉÜR, 
1807 , het Verlost Jeruza
lem, almede in drie Bedrij
ven. Nog heeft men hem te 
danken , de muzijk der bal
letten , ULYSES, MINA, de 
DorpS'proef, de Vasten? 
avond te Venetië, en het 
Fransche gezang. Hij heeft 
ook met het beste gevolg, 
in 1817 , bijgedragen, tot 
het weder ten tooneele. voet-
ren' der Danaïden, door ge
lukkige veranderingen, welke 
hij , niet toestemming des 
schrijvers, in het werk bragt. 

PERTANA. — Zie CONTO. 

* PERTICAKI (dé graaf J F -
XIÜS) i uit eene beroemde 
familie, van Pesaro, een 
Italiaansche letterkundige en 
wijsgeer, werd te Savigna-
no, den 15 Augustus 1779 ' 
geboren, Na te Home, de 
wiskunde, de regtsgeleerd-
heid en de schoone letteren 
te hebben beoefend, door
kruiste hij een groot gedeelte 
van Italië j en maakte ge-

2 '• • ' ' • • • . ' ! ' ï 
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durende die reis kennis met 
* de geleerdste mannen van 

dat gewest. Hij is te Home, 
in Julij 1822 overleden. 
PERIICARI met de gezondste 
zedekundige en wijsgeerigc 
denkbeelden" doordrongen, 
betreurde dikwijls, in de uit
stortingen der vertrouwelijk
heid , de tegenwoordige ont
aarding van Italië, en som
tijds durfde hij in zijne ge
schriften zijne medeburgers, 
aan de voorbeelden en lessen 
hjinner voorouders herinne
ren; hij. was overtuigd, dat 

> door dezelve te lezen, de 
•ware Italiaan,,de noodzake
lijkheid heeft gevoeld, om 
aan zijne letterkunde, of om 
heter te spreken aan zijne 
denkbeelden en uitdrukkin
gen, eene geheel nationale 
kleur en dien geest van vrij
heid te geven, welke met 
die schoolsche' en slaafsche 
navolging in strijd was, welke 
de vreemdelingen al te dik
werf met -grond aan de Itali
anen kunnen verwijten. Vol
gens PERTHURI, is er geen 
stijl, daar waar er geen denk
beeld i s , en men kan geen 
goede schrijver zijn, zonder 
tegelijkertijd een goede bur
ger en een ware wijsgeer te 
zijn; deze béide hoedanig
heden, vond hij eerder in 
de veertiende eeuw dan in 
de volgende; eerder in PÈ-
IRARCJHA, en voornamelijk in 
DANTE , dan in een oneindig 

R. 

aantal letterkundigen van de 
zestiende eeuw. De door 
PERXIGARI in het licht gegé-
vene fragmenten, zijn ge
drukt met de 'prbposte van 
MONTI, Hij was een der 
voornaamste medewerkersvan 
het Giornale areadioo van 
Home. Hij heeft verscheiden j 
handschriften nagelaten, on- I 
der' anderen eene Pertaling 
(in het Italiaansch), derLa-
tijnsche brieven vanPBTRAR-
CHA, in verschillende ojwig-
ten veel belangrijker è&W 
ne klinkdichten sedert langen 
tijd, bereidde hij de bouw
stoffen, tot eene .Levensbe
schrijving van COIA BB RIEH- i 
zo ;* met zeer belangrijke , 
geschiedkundige stukken ver
rijkt , betrekkelijk de demo- ; 
cratische omwenteling, inde 
veertiende, eeuw door diflfl 
volkstribuun te Home teweeg , 
gebragt, Verscheiden dichters ; 
hebben de nagedachtenis van ; 
PERTICARI bezongen: hnnne | 
Gedichten, zijn in 1823.te ; 

•Bologna, gezamenlijk in één ; 
deel in 8.vo in het licht ge» -, 
geven. 

PERTINAX (PDBIIÜS ÜBLYWH), 
Romeinsch keizer, den 1 Au
gustus 126, te Filla-Uartii, \ 
bij de stad Jlba-Pompe^ ; 
in Liguri'ê, (tegenwoordig | 
4tta , in Piémont) geboren» \ 
was de zoon van eenen vrij-
gemaakten slaaf, HEI.VIÜS ge* i 
naamd, die zijn bestaande! 
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Jriet steenbakken won.. Hij 
werd niettemin zorgvuldig in 
de schoonè letteren opge
voed, en maakte zoo vele 
vorderingen in dezelve, dat 
hij ze met roem in Ligurïè 
onderwees. Onder MARCDS 
AÜBEMÜS sloeg hij de loop
baan der wapens in , en 
verhief zich door zijne ver
diensten tot de waardigheden 
van consul, prefekt van Ro
me, en landvoogd van ver
scheiden aanzienlijke gewes
ten , zoo.als de beide Moesid'sj 
Dacïê en Syrië. 'MARCDS 
AURELIÜS, die hem tot Sena.' 
lor had .verheven, gebruikte 
hem in het Oosten , alwaar 
hij medewerkte, om de door 
CASSIÜS verwekte onlusten, te 
bevredigen. ' Naar Rome te
ruggeroepen , alwaar hij se
dert zijne toelating tot den 
séaaat niet verschenen was, 
werd hij door PERPENNIS naar 
zijne geboorteplaats" verban
nen. COMMODES riep hein 
naar Rome terug, en zond 
hem naar Groot-Brittannië, 
alwaar de legioenen aan het 
muiten waren geslagen. Daar
bij er, ondanks zijne onver
schrokkenheid de krijgstucht 
niet had kunnen herstellen, 
zoo verzocht hij om zijne 
terugroeping, en stak met 
den titel van landvoogd ngar 
Afrika over. Bij zijne terug
komst werd hij voor de twee
de maal tot consul bestemd, 

I K . 1.17 

en tot prefekt van Rome 
benoemd. . N a den dood van 
COMMODDS werd hij eindelijk , 
door de soldaten der lijf
wacht .", ,den 1 Januarij 193. 
tot keizer uitgeroepen. Zijne 
eerste gezagvoerende daad 
was de moedwilligheid der 
Praïtoriaansche krijgsbenden 
te beteugelen , daar deze het 
volk te Rome openlijk belee-
digden, en de burgers trot
seerden; Hij' verbande'de 
aanbrengers; die zich op 
nieuw, onder begunstiging 
van een bedorven ministerie 
hadden ingedrongen, én hij 
schafte talrijke misbruiken 
af, die de onregtvaardigheid 
der tijden toeliet. Hij wilde 
niét gedbogen ,, dat men zij
nen naam boven den ingang 
der plaatsen stelde, die tot 
het keizerlijk gebied behoor
den , zeggende, dat dezelve 
het eigendom van het ryk 
en niet van hem waren. 
Al de onvruchtbare gronden 
welke de keizers in Italië 
en elders bezaten, en die 
men hun domein noemde, 
werden aan diegene afge
staan , welke dezelve wilden 
bebouwen. Om diegene aan 
te moedigen, welke aan de
zelve waarde wilden bijzetten, 
verleende hij hun gedurende 
tien jaren vrijdom van be-, 
Jasting, met de belofte van 
hen gedurende zijne geheele 
regering op geenerlei wijze 

ï 3 

ï 
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Jastig1 te vallen : een nieuw 
bewijs van den geringen land
bouw , die toenttiaals in Ita
lië bestond, welk landx>nder 
de Romeinen, nooit zoo zeer 
bebouwd werd, als zulks 
tegenwoordig het geval is. 
Hij ontsloeg het volk van 
alle tollen én belastingen, 
welke men aan de oevers der 
rivieren, in de havens, op 
de openbare wegen hief,en 
eindelijk van alles wat het 
•willekeurige gezag ten koste 

vyan de openbare vrijheid had 
ingevoerd. Hij liet bij open
bare veiling de hofnarren en 
iluchtenmakers van COMMO-, 
DUS , als werktuigen der open
bare bedorvenheid, en die 
zich door lessen van ijdelheid 
en, ondeugd verrijkt hadden, 
verkoopen; een middel, dat 
tegenwoordig in Europa ge
bezigd , duizenden tot slaven 
maken , of tot den bedelzak . 
brengen zoude. Zijne tafel 
was sober, en iedereen wilde 
den vorst, navolgen , de" le
vensmiddelen verminderden 
aanmerkelijk in prijs. Vol
gens CAPIÏOLINÜS, warende 
maaltijden in het paleis, zoo 
onbeduidend, dat de gasten 
zich naauwelijks konden ver
zadigen. Deze geschiedschrij
ver stelt hem als eenen vorst 
voor, die eene vrekachtige 
gierigheid en bedorven zeden 

'{«««< (zie TITIANA); maar 
•Dio» en HERODIASÏÜS schrij- j 
ven hem enkel spaarzaamheid H 

\ toe. PERIINAX deed idedrói*; 
gelandij .van CÖMMODüS en 
zelfs de vervolgingen van, 
MARCÜS AURELIA vergeten., 
toen dé Pretorianen, mis*, 
noegd dat hij hunzoonaatiW-
gezet; de krijgstucht deed in 
acht nemen , aan. het muiten 
sloegen. In de ' verwarring 
des opstands, doorboorde een 
soldaat hem de borst, met 

; eene lans, terwijl hij uitriep: 
Hit zenden u de Fretorianen. 
PERXINAX omwikkelde iet* 
hoofd met'zijn kleed, eotf 
den 28 Maart 193, tielhtj, 
na "eene regering van slechte 
87 dagen , ten gevolge van 
onderscheidene wonden, dood 
ter aarde neder. [De beer 
ARNAÜLT, de vader, heeft 
op den 27 Mei 1829 in den 
Franschen schouwburg, een 
treurspel ten tooneele doen 
voeren , getiteld: PERÏ1S$ 
of de Preiorianenj. " 

* PERTDSATI (de graaf FRAN-
CISCUS) , te Milane, den 9 
Mei 1741 geboren, overleden 
den 22 Mei 1823, was dé 
zoon van eenen raadsheer. 
Gedurende zijn geheele leven 
was hij den Jesuiten , bij wel" 
ke hij was opgevoed, waar
van hij zelfs gedurende eeni-
gen tijd het kleed had ge
dragen , en van welke 1»J 
vóór fcijn overlijden de her
stelling zag, zeer toegedaan. 
Nadat de Franschen in 179* 
Opper-Italië hadden bezet» 
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Werd de graaf PERTBS£TI . te 
Milane in hechtenis geno-, 
men, eerst naar Pavia en 
vervolgens naar NÜza ver
voerd. In .1795 zag hij zich 
genoodzaakt de vlugt te ne
men , ten einde zich aan 
nieuwe vervolgingen te ont-• 
trekken. De graaf PERTOSATI 
heeft fcich niet door schitte
rende daden onderscheiden; 
maar hij heeft zijn leven 
zeer nuttig gemaakt, door 
werken van liefdadigheid: hij 
heeft vooral veel bijgedragen 
tot de verspreiding van goede 
zedekundige en godsdienstige 
geschriften, Hij. zelf heeft 
er een aantal uit het Fransch 
in het Italiaansch vertaald, 
waarvan wij enkel zullen aan
halen : De, Troost des Chris-
tens, door den Jesuit Bois-
S^ÉD : de Omstandigheden 
van het afsterven van VOL-
TMRB ; Christelijke denk
beelden, ontleend uit de 
Schatkamer des Christens, 
door den abt CHAMPION DE 
POMXARLIBR ; Stichtelijke al
leenspraken over het Lijden 
omes Meeren, door pater 
COMPANS; Mentor der kin-
heren , door den abt BETRE ; 
De verdedigde en door daad
zaken bewe&ene waarheid, 
tegen de oude en nieuwe 
lasteringen, een verdedig-
schrift der Jesuiten, JReg-
gio, 1819, Oefeningen voor 
de Communie, door pater 

GRKTET * en de standvastig 
aan zijne Godsdienst ver
knochte Galholijke Christen> 
door pater DIESBACH. ";'•.., ,, 

. i PERUGINtt(PlETRO VA.NÜCCI, 
meet bekend onder den naam' 
van H.), een beroemde schil
der, in 1446, te Citta-della-•>, 
Pieve, en niet te Perugia 
geboren, van ;Welke stad hij 
•echter zijnen naam ontleent* 
werd in de armoede öpge-, 
voed: met geduld verdroeg\ 
hij de slechte behandelingen» 
van eenen onkundigen schil-;, 
der,, bij wien hij leerde fee- •„ 
kenen; maar veel ijver bij . 
den arbeid, en een weinig 
natuurlijke aanleg, stelde» 
hem weldra in slaat, om zelfs 
vorderingen te kunnen ma
ken. Hij begaf zich , naar . 
Florence, alwaar hij met 

XECWARDO DAVINCI, les nam 
van ANDREAS YERROCHIO. 
Deze schilder gaf aan PERC-
GINO , eene bevallige wijze van 
schilderen, gepaard, met 
eene bijzondere sierlijkheid 
in 'de hoofd-trekken» PERÜ-
GINQ heeft veel gewerkt, te 
Florence, te Rome voor Six-
TÜS IV, en te Perugia, l en 
aantal stukken, en eene aan 
gierigheid grenzende spaar
zaamheid i verschaften hem 
weldra een aanzienlijk ver
mogen. Hij verliet zijn huis 
niet of zijne cassette volgde 
hem. Zoo vele voorzorgen 
4 
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waren hem noodlottig: een 
gaauwdief ontdekte dezelve, 
randde hem op den weg aan, 
en ontroofde hem zijne schat
ten» welker verlies, hem te 
Castèllo - delta - Piere, in 
1524", den dood veroorzaakte. 
Heigene, wat het meest tot 
den roem van PERUGINO heeft 
bijgedragen, is den berpem-
den RAPHAet tot leerling te 

;.. hebben gehad. Het museum 
van hét Lauwe bezit twee 
stukken van dezen schilder: 
een Gevecht der kuischheid 
tegen de liefde, en de Ver-
schijfting van «/". C.aan 
MAGDALEÏÏA, 

PERUSSEAÜT (SHVANÜS), een 
door zijne deugden, zijne 
begaafdheden voor den kan
sel en het gewetensbestuur 
beroemde Jesuit. Hij was 
biechtvader van den dauphin, 
ïoon van LODEWIJK XV, en 
later van den koning, een 
post, dien hij tot aan zij
nen dood, in 1751 voorge
vallen, behield. Men heeft 
van hem: 1.° Oraisön etc. 
{Lijkrede van den hertog 
van Lotharingen), — 2,° 
Panègyrique etc. (Lofrede 
op den ff, LoVEmJK). 
3-.° Sermons etc. (Uitge
zochte leerreden), 2 dl.» in 
IS .** , 1758. P a t e r p B R t s . 
SEMJT heeft noch de re-
dehgerkracht van BODRDA-
MCE» nbch de bevallighe
den en den innemenden toon 

van MASSIUON ; maar hij 
openbaart eenen > naauw-
keurigén, ongedwongenen, 
bondigen, doordriogenden 
geest i een gevoelig hart, eens 
levendige verbeeldingskracht, 

» orde en juistheid in de schil* 
deringen ; eene vloeijen.de, 
edele, geschakeerde» doch 
niet altijd genoeg gekuischte 
voordragt. Zijne leerreden 

'hebben dikwerf het hart ge
troffen . en bekeéringen 'te 
weeg gebragt. 

PERÜZZÏ (BALTHASAE),eeïl 
schilder en bouwkunstenaar, 
in 1 4 8 1 , . te Volterra in 
Toskanen geboren, was de 
zoon van een Fiorentijnsch 
edelman. In den beginne 
legde hij zich uit smaak en 
tot uitspanning op de tee-

-kunde , toe ; maar daar zijn 
vader hem zonder eenige for
tuin had nagelaten , zoo werd 
de schilderkunst voor bem 
weldra een middel van be
staan. Paus JOLIÜS U >• ge" 
bruikle hem in zijn paleis» 
en hij werd door LEO X 
verkozen , om ;een der bouw* 
heerenvan de St. Pieters
kerk te zijn. Hij vervaardig
de voor dit gebouw een «eer , 
schoon model, dat niet ten 
uitvoer werd gebragt: in de 
bouwkunde van 5ERHO vinat 
men eene gravure van het
zelve , die de aandacht der 
kunstenaars verdient. PERM21 

vervaardigde vele schilderijen 

http://vloeijen.de


P JE R. -

voor kerken, ert hield zich 
daarenboven nog bezig met het 
beschilderen ;der voorgevels 
van verscheiden huizen. Hij 
had het ongeluk, zich te Home 
te bevinden, toen die stad , 
in 1527 dóór de legerben
den van KAKEL V geplun
derd werd. Hij werd gevan
gen genomen ; maar verkreeg 
zijne vrijheid weder door 
het vervaardigen van het por
tret van den connestabeï DE 
BOURBON; Hij overleed te Ho
me, in 1536, in eenen staat 
van armoede, ofschoon hij 
zijn gehete! leven altijd zeer 
arbeidzaam was geweest, wijl 
de meeste voor welke hij werk
zaam was. geweest, Yan zijne 
zedigheid een misbruik maak
te , die hem belette Om den 
behoorlijken prijs voor zijne 
talenten te vorderen. 

P E S A Ï . — Zie PEZAI. 

PESCAKA. — Zie AVALOS. 

PBSENTIÜS VAN BERGAMO (E-
IIZEUS) , een capucijner, uit de 
provincie Brixm, onderwees 
gedurende 30 jaren met roem 
het Arabisch ; de uitgebreid
heid zijner kunde in de ge
wijde taal verschafte hem het 
vöorregt van een buitenge
woon aantal Joden te bèkee-
ren. Hij overleed in 1637. 
Men heeft van hem een aan
tal werken, die eenen ijveri-

H 
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gen en zeer geleerden man 
verraden, de voornaamste 
zijn: ï.o Sol Eliseï viri 
divini sjve dictionnarlüni 
H'ebraïcum etc.' in fol. <— 
2.? Favus meilis ex flori-
bus delibatus horti clausi, 
seu grammatica Hebrcea, 
in fol. — 3.o Anaioiniaal-
pkabeti Jiïebraïci j in fol. 
—-4.° Lectiones deanliqui' 
late nobilitate, necessita-
te, ac facilitate sanctce 
lingucé, en verscheiden an
dere over het zelfde onder
werp. 

PÉSSEMER (KABEL STEPHA-
NÜS), te Parijs, in 1712 
geboren, en in 1763 over
leden, vervaardigde eenige 
blijspelen, en gaf vervolgens 
nuttiger werken in' het licht: 
l.o Fabels, in 8.v o : dé ge
leerdheid straalt er in door, 
en benadeelt die natuurlijk
heid' en eenvoudige beval
ligheden , welke aan deze 
soort van schriften passen. 
— 2.° Idee etc, (Algemeen 
denkbeeld wegens de geld
middelen), 1759, in fol. 
— 3.° Doutes etc. (Twijfe
lingen , voorgesteld aan den 
schrijver over de bespiege
ling der belasting), 1761 , 
in 12.mo Deze beide werken 
verraden eene groote ver
scheidenheid van kundighe
den. Alles wordt in dezelve 
met bescheidenheid en ae-

5 
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digheid: voorgedragen. —• 
4,° Leltres etc. [Brieven 
over de^ opvoeding), 2 dl.» 
in 12>"no Zedelijke waarhe
den, met ongedwongenheid 
voorgedragen;, meer bondig-

- heid dan geestdrift, meer over-
wegingen dan beelden ken-
merben dezen schrijver. PES-
SELIER had de zwakheid van 
zich in den ouderdom van 
50 jaren nog jong te wanen. 
Hij droeg toenmaals aan den 
dauphin , zoon van LODË-
•mst XV, gedichten op, 
onder den titel van Jonge 
Muze; de prins onderzocht 
naar den ouderdom des dich
ters , en: zond hërrieene kin-
der beï, 

J • • •. , . • ' ' . . _ . 

: * PESTALOZZI{JOANNES HEN
BRIE) , een beroemde onder
wijzer en opvoedkundige, te 
Zurieh, den 12 Januarij 
1745 geboren ; zijn vader was 
geneesheer in die stad. Reeds 
in zijne kindschheid open* 
baarde de jonge PESTAtozzi, 
eenen vurigen en werkzamen 
geest, en veel zucht voor de 
beoefening der talen; hij liet 
dezelve echter in den onder-
dom van 18 jaren varen, om 
zich met de godgeleerdheid 
bezig tè houden; maar het 
mislukken eener eerste'pre
dikatie, deed hem déze loop
baan verlaten, om zich aan 
« e reéil8geleerdheid toe te wjj-
den, van yrelke hij mede af
zag, om 4e letterkunde te 

beoefenen, en hij las met, 
eene aandachtige inspanning, 
den ÊMILE van ROÖSSEAO, Hij 
verbrandde vervolgens zijne 
aahteekeningen, zijne uit
treksels, zijne verzamelingen 
van handschriften over de 
regtsgeleerdheid en de ge
schiedenis van Zwitserland,, 
om zich geheel en al aan "de 
land-huishoudkunde toe te 
wijden. Hij werd in dat vak 
theoretisch en praktisch er
varen , en vervreemde zij» 
vaderlijk erfgoed, om i" kQv 
kanton Jlrgau een klein Iand-
goed te koopen, aan hètw# 
hij den naam van Meuhof 
gaf, en alwaar hij voorzien 
in den ouderdom van 22 ja
ren eene landbouwkundige 
loopbaan, «opende. Een hu
welijk , hetwelk hij aanging 
met de dochter van eenen 
handelaar te Zuric/ï, deed 
hem deel nemen in eenè ka-
toen-fabrijk, aan. welke hij 
zich in den beginne met ijver 
toewijdde; maar met een diep • 
medelijden bewogen» hij «et 
zien van den ellepdigèn toe
stand der'vfirstandsontwikke-
Ung en de bevordering der 
zedelijkheid onder het volk, 

tot welker waarneming ,nlJ 
in deze nieuwe betrekking 
bijzonder gelegenheid vond, 
opende hij in 1775, op zfln 

landgoedje een pedagogisch 
instituut, voor arme en ver
latene kinderen t en in «ijn 

opvoedingsplan nam hij de 
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lajidbouwkunde en handwer
ken Pp , als aan kinderen , 
die oorspronkelijk tot den be- ; 
delstaf bestemd waren , het 
vppruitzigt eener nuttige toe
komstige bestemming aanbie
dende. In korten, tijd zag 
hg zich omringd van een 
vjjftigtaljonge knapen, wiens 
vader, steun en onderwijzer 
hij werd; in den arbeid hun
ner handen kon hij eene hulp
bron vinden, ter bevordering 
van den bloei' van zijn ge
sticht; maar door zijne goed-

• heid en zijn al te groot ver-
trouwe» bedrogen, 'verteerde 
hij , ondanks de .spaarzame 
levenswijze, welke.hij in zijne 
volkplanting had ingevoerd, 
en waarvan hij zelf het voor
beeld 'gaf, het grootste ge-a 
deelte zijner fortuin. Deze 
slechte uitslag, en de bespot
tingen , welke hem daardoor 
ten deel vielen , ontmoedig
den hem niet, -Van de juist
heid zijner inzigten overtuigd, ' 
en dezelve uit gebrek van 
middelen niet kunnende op
volgen, aoo ondernam hij om 
dezelve door zijne geschrif
ten te bevorderen, en ont
wikkelde dezelve in eenen 
populairen en zedelijken ro
man : Lienhardt und Ger-
trud, Bazel, 1781 •— 1789, 
4 <U.n, l a t e r verscheiden ma
len herdrukt en in verschil
lende talen vertolkt. Tot op 
de Zwitsersche omwenteling, 
waren de, plaatselijke gezag

voerder? zijn gesticht iq gee>s 
nendeele te hulp gekomen ; 
eindelijk ham het •,. nieuwe, 
bondsbestuur in 1798, zijne. 
theorien aan. Het kanton 
Unterwald'', door den oorlog: 
verwoest, bevatte eèn aantal, 
kindéren , die ouderloos en, 
zonder schuilplaats, waren ; , 
men vertrouwde dezelve aan^ 
zijne zorgen toe ,,en dit eer-i 
ste gesticht, werd in 1798 
te Stam iu een vernietigd • 
klooster opgerigt, tiet Zwit-
sersch directorium voegde 
hem eenen huisbeaorger toe, • 
en belastte deszelfs commis
saris, hem in zijne ontwér-, 
pen te ondersteunen. Kort, 
daarna had PESTALOZZI het 
verdriet, zijp gesticht, bij 
het aannaderen der vreemde 
lègerbenden, maar hij ver
loor daardpor de ondersteun, 
ning des bestuurs niet, en, 
verkreeg voor zeer matigen, 
huurprijs, het kasteel van, 
Berthoud (kanton Berne), en 
het grondgebied , dat er toe 
behoorde. Daar rigtte hij zijn 
gesticht op nieuw in, dat ver-, 
volgens naar JTverdun olïfer-> 
ten werd verplaatst, en eenen 
oogenblik, deszelfs hoogslen 
trap van bloei bereikte, Ver
volgens door inwendige ver
deeldheden geschokt, en ein
delijk door de gebreken van 
een beheer, waaraan orde 
en waakzaamheid ontbraken» 
vernietigd. PESÏALOZZI bega! 
zich naar zijn landgoed fflew 
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kof, en. werd tot president 
van de Zwitsersphe _ maat
schappij van Olten benoemd; 
maar , door de overdrevene 
werkzaamheden , aan welke 
hij zich gedurende zijn ge-
heele leven had toegewijd , 
en door het verdrietige hem 
door zijne slapeloosheid be
rokkend, overJeed.hij naeene 
kortstondige ziekte, te, Brugg 
in uéargau , den 27 Febru
ari 1827. De abt GÉRARD 
van JFriburg , zegt in zijn 
in 1805 in het licht gegeven 
verslag: » dat de leerwijze 
van PESTALOZZI , veel minder 
in het vermogen bestaat, om 
een'kvreekeling op eene tfit-
stekende wijze tot de uitoe
fening van het' eéne of an
dere beroep geschikt te ma
ken, dan om denzelven, door 
eenen langzamen, afgemeten 
en veiligen gang, vrij van 
den gewonen slender en van 
alle kwakzalverij, en gegrond 
op den door de natuur ge
volgden gang zelven, geschikt 
te maken, om, in welk vak 
ook, de vermogens te ont
wikkelen, waarmede hij reeds 
bij zijoe geboorte is begaafd 
geweest, en waaruit de on
derwijzer de grootst moge
lijke partij tracht te trekken, | 
door hem een gezond oor
deel te vormen , en hem die 
juistheid van geest te geven, 
welke zoo kostbaar is, wan
neer dssejve • met regtscha-
jrenheid des harten gepaard 

gaat." Onder zijne oorspron
kelijke werken, welke eene 
menigte tegen- en verdedig* 
schriften hebben uitgelokt, 
en die hij gezamenlijk in 15 
dl.», Stuttgartea Tubingen, 
1819 — 1826, in het Jicht 
gaf, verdienen bijzonder ver. 
melding: 1.° de reeds 'ge
noemde volksroman, Lien-
hardt und' Gertrud', ,4 dl.n 

—• 2.o Gkristoph vind Ulise, 
—.• 3.° Nachforschungen fi
ber den Gang der Natur 
in den Ëntwickelüngen fas 
Menscftengéscklechts, — 4. 
Wie Gertrud ihre tfinder 
lekrt.-— 5.o Das Buchfür 
Mütter. — 6.o Jnschaur 
uhgslehre der Mas%- una 
Zaklenverhaltnisse, en I— 
7;o Zijne Selbstbiographie. 
— Zijne leerwijze vond na
volgers en verdedigers, ifl 
LADOMDS , fflMLY , PLAMAN», 

ZELLER, GÖRING, TKAPP, 
ScHttTTHEISZ , TlUICH , VOS 
TURK, en in Nederland, in 
den directeur van 's rijks 
kweekschool voor schoolon-
derwijzers te Haarlem, P« 
J . PRINSEN; het meest te 
verwonderen is, dat dezelve 
'va. Zwitserland den groot-
Sten tegenstand vond. Aan 
de wiskunde en de zangleer 
heeft dezelve de grootste 
diensten bewezen. Bijna a» 
de Noordsche vorsten hebben 
voor een aantal exemplaren 
op de Volledige Jferhe» 
van PESTALOZZI ingeteekend» 
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keizer ALEXANDER van JRus~ 
land, had den schrijver,met 
dè St. fFladimirs orde 
•versierd.; 

PETAÜ (of PETO PAVLUS), 
een oudheidkundige te Or
leans, in 1568 geboren, 
•werd in 1588 als raadsheer 
bij het parlement van Pa-
fys aangenomen , en overleed 
in 1614. Hij beoefende de 
oude wetten en schoone let
teren ; de eerste uit pligt", 
de andere uit smaak. , In 
beide slaagde hij vrij wel. 
Hetgene, wat ons van hem 
overblijft over de regtsge-
leerdheid geniet geenen groo-
ten roem. Eenige verhande
lingen over oudheden /waar
van de voornaamste te Pa
rijs , in, 1610, in 4.tc>, on
der dezen zedigen titel; An-
tiquarioe supellectilis Por-
Huncula, in het licht ver
scheen , worden meer op 
prijs gesteld. Zijn portret 
werd gegraveerd, rondom 
hetwelk men dezen dicht
regel in zinspeling op zijnen 
naam plaatste: 

Cam nova tot qusoraut, nfl ni»i jrisca 
1 EBTO. 

PETA0 (DIONYSIÜS), een 
. geleerde Jesuit, te Orleans » 

in 1583 geboren , beoefende 
in zijne geboorteplaats de 
wijsbegeerte, en te Parijs 
de godgeleerdheid. Hij was 
pas 20 jaren oud, toen hij bij 

eene medestreving , te Bour-
ges eenen leerstoel voor de 
wijsbegeerte verkreeg. Hij 
was sub-diacon en kanonik 
van Orleans, toen hij zjcn. 
in 1605 te, Nancy, in het 
noviciaat der, Jesuiten begaf. 
Hij onderwees tot in 1621 , 
te Reims, te la Fleche én 
te Parijs de rhetórica, 
daarna met eenen buitenge* 
meenen roem in die hoofdstad 
gedurende 22 jaren de leer
stellige godgeleerdheid» De 
geleerde talen, de weten
schappen , de schóone kun
sten hadden niets verborgen 
voor hem. Hij legde zich 
voornamelijk opde tijdreken
kunde toe , en verwierf in 
dat vak eenen naam, wel
ke bijna dien van al de 
geleerden van Europa ver
duisterde; Hij overleed in 
het collegie van Clermont, 
in 1652. Deze Jesuit bezat 
een zeer vurig karakter: hij 
werd in verscheiden geschil
len gewikkeld , en handhaafde, 
zich in dezelve, met even 
zoo veel nadruk als roem. 
Zijne verdienste bepaalde zich 
niet tot geleerdheid , welke 
enkel waarde heeft, door 
het gebruik, dat men van 
dezelve maakt, de bevallig
heden waren het sieraad 
zijner kunde; zijne geschrif
ten onderscheiden zich door 
dezelve. Men ontwaart in al 
zijne werken den man van 
geest en denman van smaak: 
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dezelve ademen eene gegronde 
criliefc, eene diepe kennis, 
eene uitgezochte letterkunde, 
en vooral het talent, om in 
het Latijn te schrijven. In 
•proza heeft hij iet van den 
stijl van CICERO ; in dichtmaat 
weet hij VIRGJLIÜS na te 
Volgen. Hij had de oudheid 

.beoefend/ m&ar onder de 
leiding der genie, en op de 
Wijze, waarop 'de groote 
meesters hunne voorlezingen 
honden; Geen enkele: der 
'goede schrijvers onder de 
ouden-, was hem onbekend. 
De natuur had hem met een 
verbazend geheugen begaafd ; 
de kunst ondersteunde daar^ 
ënboven de begaafdheid. Om 
dezelve niét al te zeer te 
overladen , vertrouwde hij 
een gedeelte zijner kundig--
heden aan verzamelingen toe, 
die mét zoo vele orde als 
naauwkeurigheid vervaardigd 
werden. Wanneer hij Zich 
voorstelde, om over de tijd
rekenkunde te schrijven, nam 
hij eenen meester, om hem 
de sterrekunde te onderwij
zen ; maar na eenige lessen 

, nam de meester zijn ontslag, 
wijl hij'zich verbeeldde dat 
een zoodanige leerling hem 
uit scherts had gevraagd. 
Ofschoon er een aanmerkelijk 
aantal werken uit zijne pen 
is gevloeid, had hij echter 
betrekkingen met bijna al n 
de gélèferden van Europa, | 
én beantwoordde geregeld »• 

f hunne brieven.- Dé rijke voor» 
raad zijner briefwisseling 
werd éenigen tijd- na zijoeb 
dood verbrand , ondef liet 
vrij beuzelachtige voorwend
sel , dat dé brieven der dooden 
geheiligde titels voor de Ie* 
vénden waren. Zijne Voorj 

naamsle werken zijn: U<> 
de Doctrina • temporum, 2 
dl.n in fol. 1627; en met 
zijne Uranologia, 163Ój 3 
dl.» in fol. een werk , wèariii 
hij, met even zoo vele scheep» 
zinnigheid als naaüwM# 
heid den nacht der üjdeü. 
doordringt.' Dit werk aal 
hem altijd toteer verstrekken, 
wijl hij in hetzelve de t#d* 
"Vakken, óp eene mindere 
moeijelijfce wijze, en •'ve« 
zékerder/dan men zulks vóór 
hem gedaan had, bepaalde. 
De schrijver vervaardigde M-
zelve , om de dwalingen van 
SCAMGER te herstellen.—2.° 
Malionariumtemporum, ver
scheiden malen herdrukt. 
LENGLET DÜ FRESNOV. , heeft 
er eene met tjjdrekenkundige 
tafels, geschiedkundige aan-
teékeningen en verhandelin
gen , vermeerderde uitgave 
van geleverd , Parijs ,1703 , 
3 dl.n, in 12.""° » J>ze 

i s , volgens den heerDROBET, 
vervolger der Wijze om $ 
geschiedenis ie beoefent^ 
door LENGLET , van alle i'1" 
gaven, diegene, welke het 
minste op prijs wordt gesteld» 
De tekst tan pater fs,nv 
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is in dezelve .'Vol fouten , en 
de aanteekeningén, welke 
men er bijgevoegd heeft ,zijn 
niet Waardig gepaard te gaan 
met een werk, zóó naaüw-
keurig als dat van den Jesuit. 
Het zijn eenvoudige compi-
latiën, welker stelsel met 
dat van dien pater niet over
eenstemt." JOANNES KOEN-
RAAD RONGIÜS , heeft eene 
uitgave van het Rationarium 
tèmporum geleverd , Leyden, 
1710 ,2 dl.» , met Bijlagen, 
welke de geleerden, boven 
êie van LENGLET verkiezen. 
PETAÜ verkort in hetzelve 
zijn groot werk "over de tijd
rekenkunde v en geeft in het
zelve een kort begrip der 
algemeene geschiedenis. Men 
vindt in het laatste gedeelte 
tijdrekenku'ndige' verhande
lingen, vol orde' en geleerd
heid. BOSSÜET stelde het 
Rationarium tèmporum groo
telij ks op prijs, en heeft er 
veel gebruik van gemaakt, 
in zijne Verhandeling over 
de algemeene geschiedenis. 
De betrekking tusschen de 
tijdvakken der verschillende 
natiën, van het begin der 
wereld tot JESUS CHRISTUS, 
heeft hem het denkbeeld dier 
aaneenschakeling van gebeur* 
tenissen gegeven, waarvan hij 
ons een zoo verheven tafe
reel heeft nagelaten. — 3.0 
Dogmata fheologica, 5 dl.» 
infol . i ,«rgfs,16Menl650, 
en herdrukt te Jinsterdam, 

6 deelen in' 3 banden met 
aanteekeningén van JÓAÏWES 
IE CLERC, (zie dal artikel)» 
Dé protestan ten hebben er zoo 
veel belang in gesteld, dat zij 
dit werk voor hun gebruik 
hebben doen drukken. Men 
beschouwt pater PETAÜ, als 
den hersteller der leerstellige 
godgeleerdheid ; welke naam 
hem door den beroemden 
MUBATORI 'gegeven wordt; 
Maar daar er uit een uit
muntend voorbeeld , soms dui
zenden slechte kopiën ont
staan , zoo is het gebeurd , 
dat door hem in zijne voet
stappen te willen navolgen, 
men een weinig .te veel, en 
vooral in deze laatste jaren, 
de wapenen der redenering, 
het hulpmiddel van eehe goede 
en scherpe redéneerkunde ver
waarloosd heeft, waarvan de 
schoolschen misschien een 
weinig te. veel .misbruik had
den gemaakt , doch waarvan 
de vergetelheid of de min
achting een veel grooter mis
bruik en een veel ernstiger 
gevolg wordt. (Zie ANSEUUUS 
SOAKEZ, den heiligen THO
MAS van Aquine, enz.) Men 
legt aan pater PETAÜ- ten 
laste , van somtijds al te flaau-
we redevoeringen te hebben 
aangewend , om bet leerstel
sel der Drieëenheid te be
wijzen. (Zie G. Boxtos, Def. 

jideiniccenceprcem, 7.e edit. 
1688, p. 7 , 8 ; en JBOEÏÖ 
comment de reb; ad éwnt 

l 
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periimentib. 6 9 , 70). Men 
beschuldigt hem ook' dat hij 
pyer de vaders, die in het 
concilie van Mcea voorgeze
ten hebben, al te ongunstig 
zou gesproken hebben. {De 
Trinit., lib. I , cap. 5 , 7 
en cap. 8 , 2 ) ; maar hij heeft 
zich verklaard, of', indien 
men wil, herroepen, in de 
voorrede van het tweede deel, 
waarin hij met ronde woor
den de waarheid voorstelt. 
(Zie de zesde Waarschu
wing van BOSSÜET tegen J U -
KIEÜ , n.os 100 — 103). Hij 
had in den beginne er niet 
genoeg op gelet, dat het 
geloof der eerste eeuwen dit 
geheim betreffende, onver
anderlijk en gelijkvormig was, 
ofschoon de taal, welke het 

.uitdrukt niet onveranderlijk 
bepaald was; hij zag zulks 
en droeg het later op eene 
bondige wijze voor. (Zie BVLI, 
CORDEMOI, DIONVSIÜS van.*/* 
lexandrië). Men beweert dat, 
pa den heiligenADGüSTINüS, 
volgens het_steJsel van de vol
strekte voorbeschikking ver
klaard te hebben , zijne orde
broeders hem noodzaakten , 
om zich te herroepen; maar, 
dit is slechts een sprookje 
hetwelk enkel steunt op den 
spijt van degenen , welke hun
ne gevoelens door de goed-, 
keuring van eenen man, zoo 
als PEXAÜ hebben willen ver
sterken. Terwijl hij ten op* 
zigte der voorbeschikking het 

gevoelen van zijnèorde-broe-
ders omhelsde, heeft de gé-
leerde Jesuit niet opgehou
den' te zeggen , dat de heilig? 
AüGüSTiNos anders gedacht 
had; het is dus >alsch, dat 
hij zich herroepen heeft. Het 
is intusschen waar, dat hij 
eene soort van vopringrenoS" 
menheid voor de harde en 
gestrenge gevoelens koesterde: 
hij had eene treurige en zwaar
moedige inborst, en zonder 
zijne godsdienstige begingen 
en zijne gehechtheid aaö* 
regtzinnigheid, zou hij in 
uitersten hebben kunnen ver
vallen. — 4.o rje PsalmP 
in Grieksche verzen vertaald > 
1637 , in 12.»110 Wie zou 
gelooven , dat deze vertaling, 
in kunst en welluidenheid aan 
de beste Grjeksche verzeil 
gelijk , echter niet anders'& 
geweest, dan de vrucht der 
uitspanning vandeszelfs schrij
ver ? PEXAÜ" had geenen an
deren Parnassus dari degan-
gen en. de trap van het cok 
legie van. Clermont, JDe* 
ze overzetting, die op eene 
fcoo voortreffelijke wijze be
rijmd is , is niet vrij van 
fouten. Men zou er vruch
teloos den aard en den toon 
der lierdichten in zoeken. 
Dezelve bestaat geheel ujf 
zes en vijfvoetige verzen. #Ü 
kende weinig van de eigen
schap of bouworde der ode. 

^ o n t b r e e k t ten minste 
smaak aan, wanneer men 
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altijd, terwijl men werkeii 
Van zeer verschillende aan
doeningen vertaald, dezelfde 
maat volgt. —• 5.° J)e JEccle' 
siastica' ffierarc/iia, 1643, 
in fol., een geleefd werk, 
hetwelk zeer geschikt is om 
de dwalingen welke te
genwoordig eenige naam-
canonisten opgang hebben, 
willen doen. maken, te Wie* 
derleggen. — 6.° Geleerde 
uitgaven der werken vam 
SïNBSWS , van THEMISÏIÜS > 
van NICEPHORUS, van de» 
H. ÏÏPIPHANÜS , tan keker 
JütiANCs em. —*• 7 i 0 , W 
scheiden schriften tegen SAÜ-
MAISE , IA.'.. PËYRÉ, enz. ea 
tegen de Jansenisten. Dege
nen , die zouden wenschen 
meerdere bijzonderheden, de
zen beroemden Jesuit betref
fende, te weten, kunnen d& 
lofrede, welke pater QÜDIIJ^ 
in het 73.s te ' d1. der letter» 
kundige .gedenkschriften van 
pater NïcÉaoN heeft doen 
drukken, raadplegen. Men 
vindt de medaille van PE* 
ïAti, door DASSIER en eene 
beknopte levensschets van PE-
IAÜ , in het Museum Ma-
euehellianum. 

PETER AIEXIOWITZSCH I , 
bijgenaamd de Groote, den 
U Julij 1672 geboren, was 
de zoon van ALEXIS MICHAE-
I.OWITZSCH, czar van Mosoo-
vië, werd na den dood van 

XIX. DEEÜ. 

zijnen oudsten broeder,TiiE.* 
onoRüs of F.33DOR, ten na-
deele van IwAfr, zijnen an* 

.: deren broeder, wiens gezond* 
heid even zoo zwak was als 
"zijn geest > op den troon 
geplaatst. De Strelitzers (een 
met de Turkscbe janitsaren 
bijna overeenkomend krijgs
volk) door de prinses SOPHIA 

| opgewonden, wijl zij meer ge-
• zag onder zijflén broeder IWAÏT 
; haopte te' verkrijgen, 'begon-' 
: nen eenen opstand ten voor* 

deele van dezen laatste. Na
dat de jonge czar PÊÏER met 

• zijne moeder in het Drieën* 
heids klooster gevlugt was, 
kwamen de Strelitzers hem 

i tot in' de kerk vervolgen. 
[ Een .hqnner had reeds het 
i zwaard boven zijnhoofd op* 
geheven, toen een corps rui
ters juist kWam opdagen om 
hen te verstrooijen. Het kei
zerrijk was gedurende ver* 
scheïdene dagen aan de woe
de der strelitzefs ter prooi, 
die stroome» bloeds vergoten. 
Om den burgeroorlog einde-

! lijk te stuiten, werd er be
sloten , dat de beide broeder* 
te zamen zouden regeren. De 
neiging van den czar PETER > 
voor de ferijgsoefeningen ont
wikkelde zich reeds vroeg
tijdig. Om de krijgstucht 
onder de Russische troepen -
te herstellen, wilde hij te 
gelijk de les en het voorbeeld 

I geven. Hij werd das trom* 
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melslager in de compagnie 
van LEFORX-, een Genever, 
die hèoi in zijne verschillen
de ontwerpen van groote 
dienst was (zie LEJTORÏ). Hij 
sloeg eenigen tijd de trom, 

•• en wilde tot geen hoogeren 
rang worden bevorderd, dan 

•nadat hij denzelven verdiend 
had. Terwijl hij. over de 

- krijgslieden waakte, verloor 
hij de geldmiddelen niet uit 
het oog, en hij was er te 
gelijkertijd op bedacht, om
eene plaats te verkrijgen-,"die 

' zijnen staten tot bolwerk tegen 
de Turken 'kon dienen. Hij 
maakte zich in 1696 meester 
van ' Jzof, en verdedigde 
deze vesting tegen de belee-
digingen der Tartaren. PETER 
ging van dien tijd af met het 
denkbeeld zwanger, om eene 
reis door de verschillende dee-
len.vsn lïurojaate doen, ten 
einde zich met de wetten, de 
zeden en:de kunsten bekend 
temaken* .Nadat hjj in het jaar 
1697, Suitschland doorge
trokken Was, begaf hij zich 
naar JffoUand en vooral naar 
Amsterdam, vervolgen? naar, 
Zaandam, beroemd oord 
deszelfs scheepstimmerwerven 
en magazijnen* De czar ver
kleed, begaf, zich onder'de 
werkgaslen, liet zich van hen 
onderrigten, sloeg dé handen 
a « het werk, en Het zich 
voorden' man doorgaan, die 
eenig hpityfjerk wilde leeren. 
Hij was ee» der eersten aan 

het werk. Hij vervaardig 
zelf een voormast, die uit 
eikanderen kon' worden ge
nomen , en die hij op een 
door hem aangekocht schip 
plaatste, waarvan hij zich 
bediende om naar Jmsler' 
dam te varen. Hij maakte 
ook een houten ledekant en 
eene badkuip. Deze vorst liet 
zich onder de timmerlieden 
van de Oost-Indische com
pagnie aannemen, onder den 
haam' van pEim-jBaas, Mjae 
medegezellen noemdfi» J>em 

aldus.. Een Zaandamsche man, 
• die inMoskovie was, schreef 
aan zijnen vader en ontdekte 
door deszelfs brief hei geheim, 
hetwelk den czar betrof. Al 
de werklieden, thans met zij
nen rang bekend, wilden van 
toon veranderen; maar de 
vorst benoog hen , dat zij 
zouden voortgaan met hem 
FzTm-Baas te noemen. V&' 
TER verliet in 1698 ffollad 
om naar Mngeland over Je 

steken. ,Men had een prachli| 
huis voor hem in gereedheid 
gebl'agt, maar hij koos zij"e 

huisvesting bij de koninklijk 
scheepstimmerwerf. Hij leefde 
aldaar even als te Zaandam > 
inalles onderrigtingzoekende 
en niets vergetende van het-
gene hij leerde. • De koning 
van Engeland gaf hem 'het 
vermaak van een zeegevecht 
op de Europesche wijze, men 
kon hem geen . aangenamer 
feest verschaffen. Men *as 
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toen in Rusland bezig, 'om 
éene gracht te graven, dié $ 
door middel van sluizen, eene 
gemeenschap moest vormen 
tusschen de Don en de/fTol-
ga. De vereénigirig* dezer 
beide' rivieren «opende vóór 
Rusland ëeneh doortogt om 
op, de Zwarte Zee, en 
in Perzie over= de Caspi-
sc/ie Zee handel te drijven. 
PETER vond in .Engeland 
krijgsbouwkundigen, geschikt 
om dit groote werk të vol-
tooijen. Van Londen begaf 
hij zich naar JWeenm, alwaar 
hij zich gereed maakte om 
naar Italië te gaan* maar 
de, tijding van eenen opstand, 
noodzaakte hem van zijne reis 
af te zien. Het was', weder de 
prinses SOPHU:, die denzelven 
uit het diepste -harer afzon
dering had, te weeg ^gebfagt. 
De czar bragt dezen opstand, 
'door foltertuigën en strafoe-
fèningen tot bedaren. Hij 
onthoofde zélf verscheidene 
schuldigen. De meeste der 
Strelitzers werden . gedeci
meerd of naar Siberië gezon
den , waardoor deze. troepen, 
die Rusland en zelfs den 
czar deden beven, verstrooid 
en bijna geheel uitgeroeid 
werden. De czar stichtte in 
in 1699 de orde van.'den 
heiligen ANDRÉAS, om den 
naijver onder zijne edellieden * 
op te wekken. De Russen 
dachten dat God de wereld 

V I 

in September had geschapen, 
waarom het jaar met desse 
maand begon.; maar de czar 
verklaarde dat men voortaan 
het begin van het jaar met 
de maand Januarij zoude dag-
teekenen. Hij vierde deze. 
hervorming in het begin dier 
eeuw door een groot Jubilé* 
Eene viel, gewigtigeiv, zaak 
hield hem bezig* Nadat hij ' 
door de beden van AUGUSTUS , 
koning" van Poten, én door 
de hoop, welke hem de jeugd 
van KAREL XII, koningvan. 
Zweden gaf, medegesleëpt 
was, verklaarde hij , in 1.700* 
aan dezen laa.tsten vorst den 
oorlog. Het begin van denzel
ven was niet gelukkig, maar 
zijne nederlagen ontnamen 
hem den mped. niet. » Ik 
weet wel, zeide hij , dat de 
Zweden ons langen tijd «ui- " 
len slaan; maar eindelijk 
zullen wij leeren hen te 
kloppen.' Laat ons'de alge-
gëmeene gevechten met hen ; 
vermijden en wij zullen 
hen door kleine schermut
selingen verzwakken." Hij 
werd in zijne hoop niet be
drogen. Na groote verliezen 
behaalde hij , in 1709, voor 
Pultawa eene yolkömene 
overwinning. Hij toonde in 
dezelve, een even zoo groote 
veldheer als dappere soldaat 
te zijn, en, hij deed zijne 
vijanden gevoelen, hoezeer 
zijne .troepen zich met hem 

2 ; 
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bekwaam hadden gemaakt. 
Een groot gedeelte des Zweed- ' 
Schen legers werd krijgsge
vangen gemaakt en men zag 
een held als dé Zweedsché 
koning, als vlugteling op het 
Turksche grondgebied rond
zwerven , en vervolgens bijna 
te Bender gevangen genomen 
worden. De czar liet de 
Zweedsché krijgsgevangene ge
neraals aan zijne tafel eten» 
Hij behandelde hen altijd even 
als hun koning zou gedaan 
hebben'; wanneer zij de over
winning behaald hadden, Hij 
voltooide, ook de overwinning 
van Lijfland en van Ingern 
manlahd en voegde er Fin-r 
land en een gedeelte van 
iZweedscht'omtneren bij. Hij 
was meer dan ooit in staat, 
om zijne zorgen aan de stad 
Petersburg, welker ; grond
slagen hij gelegd had, toé 
te wijden. Intusschen verbrod 
ken de Turken, die minder 

y door KAREI, XII, dan wel 
door hun eigen belang aan
gespoord waren, het verbond, 
hetwelk zij met den czar 
hadden aangegaan, die het 

/Ongeluk had, zich, in 1711, 
door hun leger te laten 
insluiten,, aan de oevers 
yan de rivier de Prutk, 
in eenen post, waarin hij 
«eker verloren was. Te mid* 
den der algemeene ' versla
genheid zijns legers, durfde 
de czarin CAÏHAJRÏMA , die 
hem had willen volgen, al

leen een middel uitdenken i 
zij zond iemand om met den j 
groot-vizir BALTAGI-MÉHÉMET 
te onderhandelen, Men deed j 
hem gunstige Vredesvoorstel. 
lingen $ hij liet zich overha
len» en de voorzigtigheid van 
den Czar voltooide het overige, 
Ter gedachtehis dezer gebeur* j 
tenis, wilde hij dat de cza* j 
rin de orde van de H. CA» j 
1HARINA stichtte, waarvan zij 
het hoofd zoude zijn, en . 
waarin slechts vrouwen zou
den Worden opgenomen* J^f 
deze voordeelen 'de kalmte in 
zijne staten hadden te weeg 
gebragt, maakte hij zich ge« 
reed om aijne reww/fe her* 
vatten. Hij vertoefde in 1715 
eenigen tjjd té Foppenha-
gen, alwaar hij zich bezig 
hield met.de Jfollegiën, de 
akademiën, en de geleeraen 
te bezoeken,: en de kusten . 
van Denemarken en Zweden ] 
te bezigtigen; bij ging van i 
daar naar Hamburg,ïfan0' 
ver, W.olfenluttd, aliijd 
op waarnemingen uit j daar
na weder naar Hollandfy«* 
waar hij met den luister^11 

eenen vorst verscheen j e" 
in 1717 naar Frankrijk, • «« 
deze landen als een weetgifi* 
rig man doortrokken te hei-
ben', keerde hij naar «9" 
vaderland terug, en hernanJ 

er, om niets meer te zflg#en> j 
zijne gestrengheid, wedera^n. 
Wijl de prins AtBXis, *9? \ 
zoon, hem misnoegen W' 
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corzaakt had* dééd 'bij,tegen 
hem een proces opmaken, 
en de regters veroordeelden 
hem ter dood. Hij stierf daags 
na hetvonnis* f (zie; A&EXIS 
PETROWITZ). De wijze van 
dezen dood blyfttotdusverre 
voor de 'oogen des publieks 
verborgen. Het is moeijelijk 
te gelooven j zoo als men ip. 
eenige verhalen schrijft, dat 
PETER- zelf de uitvoerder van 
het vonnis is geweest, waar 
hét is zeker dat de raderen 
met de leden van de vrien
den zijns «oons bedekt; wer
den! iHijrüeit 55§nen: eigenen 
schoonbroeder, dengraaf van 
LAÊOÜCUÏN, broeder van zijne 
vroUW EüDOXIE ïaAPOüCHÏN} 
welke hij verstooten had, en 
oom' tan AÜEXIS * onthoof
den. De biechtvader van dezen 
oiigelukkigen vorst werd ins-
gelijk8 6nthoofd{zie,EDi)oxiA).. 
Het grootste onregt yan.de»' 
prins AtEXis: j egens - > zij nen 

- vader, was zijne gehecht
heid, aan de oude-zeden én 
zijn afkeer voor de hervor-. 
mingen,,, Hij had zich tal
rijke deelnemers onder diegene 
gevormd , welke zijn gevoelen 
deelden, PETER beminde zij-
nen zoon niet •, intusschen had 

' hij allerlei middelen in het 
werk gesteld om ALEXIS iö 
zijne gevoelens te doen deelen; 
hij verbandde hem, zette hem 
in de; gevangenis; maar deze 
prins bleef desniettemin de 

I 

vijand van elke nieuwigheid. 
Indien' Moscopte,beschaafd is 
geworden (hetgeen sleóhts 
waar is ten opzigte van eeni
ge kusten langs de Ooslaee), 
zoo moet men bekennen, dat 
deze beschaving aan hetzelve-
veel gekost heeft, eü dat het 
in eene goede wijsbegeerte 
beter is een weinig onbe
schaafd in rust en vergetel
heid te zijn, dan eenig schit-^ 
terend uiterlijk te verkrijgen 
ten koste van zoovele moor-
de,n, en gruwelen* In 1721 
sloot- hij met Zweden eeoen, 
roemrijken vrede, door wel
ken men hem Lvjftqrid, Est
land) tngèrmanland, én de 
helft van Carelien of Care~ 
lep, en W~iburg afstond., De 
czar ging voort met verschil
lende gestichten aan te leggen, 
en er zich op toe te leggen, 
om misbruiken of zaken è wel
ke hij als zoodanig,beschouw, 
de> te herstellem*. Be alget 
gemeene verandering betrof 
ook de Godsdienst, dienaau-
welijks den naam van Chris
telijke Godsdienst verdiende, 
wijl het .schisma der Gxieken „• 
het tijdvak van, onwetendheid, 
eü bijgeloof, in'al de land
streken waij welke in deze 
noodlottige verdeeldheid be
trokken ware». Hij schafte 
de waardigheid van patriarch 
af, ofschoon dezelve zeer van 
hem afhankelijk was. Mees
ter van zijne kerk, maakt© 

3 : ' '' ••-• .•• ^ • 
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hij Verschillende kerkelijke re
glementen en leerde der we-

, reld door een nieuw voorbeeld, 
dat de menschen, die door 
zucht voor de regeringloos
heid , zich van het groote lig-
chaam der kerk en van haar op-

, perhoofd afscheiden, nooitfei-
leh van onder een ongewijd en 
•willekeurig gezag te geraken; 
overeenkomstig deze aanmer
king van eenen beroemden 
godgeleerde: Simile quid 
illis evenief divince huio apud 
lèaiam comminationi: Pro 
éo quod abjëcit populus iste 
aquas Silóè > quce vadunt 
cüm silentip', propter hoc 
ecee adducet Dominus su
per eos aquas flwminis for-
tès et multas. Sic enim re-
nuentes sutnmo universalis 
JEcclesice pöntifici subjici, 
compelluntur laicoruni de-
crétis obtemperare, CJBAS-
SÜT, Tkeor. et tPrax jur 
can , 1—3 c. 27. Nadat zijne 
legerbenden bijna de g;eheele 
Westelijke kust van de Cas-
pische Zee, in 1722 en 1723 
veroverd hadden, liet hij 
het plan van deze zee opne
men , over welker vorm men 
het tot nog toe niet eens is. 
Intnsschen gevoelde PETER 
zijne gezondheid verzwakken: 
hij was sedert lang dooreene 
belemmering in de waterlo
zing aangetast, welke hem 
bittêB© smarten veroorzaakte, 
en welke hem den 28 Janu-
arij 1725, in het 58.«* jaar 

5 T ; ... 

zijns "óuderdóms ten' grave 
deed 'dalen. Men heeft voor
ondersteld , men heeft het 
zelfs > gedrukt dat hij zijne 
echtgénoote CATHARWA door 
zijn testament tot erfgename 

"van het keizerrijk zou heb
ben benoemd, maar de waar
heid is, dat hij geen testa-
mant heeft gemaakt, of dat 
er ten' minste nooit een in 
het licht verschenen is; eene 
in eeneh wetgever verbazen-

i de nalatigheid. PETER 'de 
Groote 'had eene" ïsn§e ge
stalte ; een edel voorkomen, 
een geestig, maar ruw gelaat» 
hij was aan eene soort van 
stuiptrekkingen onderhevig, 
welke Somtijds de trekken 
van zijn aangezigt verminkten; 
hij drukte' zich gemakkelijk 
uit en sprak met vuur, van 
natuur was hij welsprekend; 
hij hield dikwerf redevoerin
gen, maar niet altijd van pas, 
noch op eene overtuigende 
wijze.' Nooit was een man 
levendiger, arbeidzamer, on
dernemender y en onvermoei
der." Zijne groote eerzucht 
was, om zoo te spreken, i& 

'scheppen; zijne pogingen 
Waren dikwijls barbaarsch, hij 
noodzaakte een' zeker getal 
matrozen om zeewater te drin
ken tot dat zij er allen aan 
omkwamen, (eene schoone 
schepping J) • PETER was in 
zijne vriendschap, in zij11-1 

haat, in zijne wraak alsmede 
1 in zijne vermaken overdreven. 
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Hij Was aan den wijn en aan 
de sterke dranken overgege
ven. Deze dranken onder
mijnden zijn gestel, ehmaakT 
ten hem aan woedende bui
tensporigheden onderheVig, 
in welke hij zich zelven nief • 
meer kende, dan was hij 
wreed. Hij verhief zich boven 
alle gebruikelijke welvoege-
lijkheden en gewoonten, en 
scheen zich op ëene oorspron
kelijkheid te beroemen, wel
ke overeenkwam met de ze
den, die hij in zijnen onder
danen wilde hervormen. Men 
heeft hem te Dant%ig, ter-
•wijl hij bij; eene strenge 
koude' eene leerrede bijwoon
de j naast eenèn burgemeester 
dier stad gezeten, de pruik 
van dezen overheidspersoon 
van de^zelfs» hoofd 'zien ne
men en dezelve op het zijne 
plaatsen. Er bestaan honder
den dergelijken trekken, wel
ke men op zijne rekening 
kan stellen. Men kan' niet 
ontkennen dat men j Vooral 
in deze laatste jaren, de lof
reden', aan de goede hoeda
nigheden van dezen vorst 
toegezwaaid, overdreven, en 
zijne fouten en misslagen niet 
dan al te zeer' bewimpeld 
heeft,» men heeft, zegt'een 
zijner geschiedschrijversjdezen 
vorst geprezen, als een wet
gever, men heeft zijn wet
boek bezongen, en hij heeft 
geen wetboek gemaakt; hij 
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'heeft wetten uitgevaardigd, 
de. meeste van vreemden ont
leend, en hij heeft geen vol» 
; ledig wetboek gegeven ; hij 
heeft oude wetten , welke hij 
had" behooren af te schaffen, 
doen bestaan; hij heeft nieu
we gegeven, die. afgeschaft 
zijn geworden, of door zijne 
opvolgers afgeschaft zullen 
worden, öp den troon ge
plaatst,' om de wetten na te. 
komen, en de, misdaad te 
straffen , maar 'in een land 
geboren, hetwelk voor straf 
der misdadigers de wreedste 
gestrengheid der Oosterlingen 
had aangenomen, zöo ver
mengde hij dikwijls de regt-
vaardigheid met eene wreede 
gestrengheid, waarvoor de 
menschheid terug deinst. 0 -
vertuigd dat de misdaad moet 
gestraft Worden , bevatte hij 
dikwijls zoo vele beschuldi
gen in zijne" wraak , dat er 
niet zelden onschuldigen me
de tusschen slopen. Als vorst 
deed hij zijne volken beven; 
als eenvoudig man trad hij 
met de minste zijner onder
danen in gemeenzame ge
sprekken.- Als beschermer 
der Godsdienst, vaardigde hij 
wetten uit , om de JR.ussen 
te verpligten de uiterlijke 
pligten van het Christendom 
te vervullen ; als vijand van 
de geestelijkheid misbruikte 
hij de godsdienstplegtigheden 
om de priesters belagchelijk 

4 ' • ; 
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te maken. Gevoelig voor de 
•vriendschap, vurig in zijnen 
smaak, liet hg aan zijne vrien
den toe, te' vergeten dat fiij 
hun meester was; doldriftig 

• en eigenzinnig zijnde, verplet
terde hij dezelve, en sloeg 
hen miet de hand en den 
stok; woedend in de dron
kenschap, trok hij somtijds 

'den degen tegen hen. Zelf: 
ruw, kon hij niemand be
minnen dan zij , die de vér-

. moeijenissen niet vreesden, en 
die het leven in de oorlogs
gevaren, op de golven der 
woedende zeeën, én bij de 
tafel - ongeregeldheden wis
te verachten. Eén 'vijand 
van de ongevoeligheid, over
dreven gezet op de instellin
gen, waarvan hij de bewer
ker was, en welke hij als 

- nuttig beschouwde, veroor
deelde hij zijnen eigen zoon. 
Als hervormer, wilde hij zijne 
natie veel zachtere en bèta* 
meiijker zeden inboezemen, 
door zijnen hartstbgt en door 
het voorbeeld der vreemden 
medegesleept, stelde hij hun 
den vorst voor in de onge
bondenheid gedompeld , als 
een vriend van onbeschofte 
vermaken en verachtelijke on
deugden.*' (ffistoire de Müs-
sit, tireês des chroniques 
oviginales, etc, par £È« 
rMSQvjs, Parijs, 1781). 
Dezelf&p schrijver heeft ons 
trekken. nagelaten , die de 
dubbelhartig- en kleingeestig- | 

heid van dezen vorst in bethel-
derste licht stellen.: Men weet 
dat hij fcich te goeder trouw 
scheen te willen laten gebrui
ken ," om middelen aan te 
•wenden, ten einde dé flus-
sische kerk mét" de Moeder 
eri het middelpunt van al de 
kerker» te 'verèenigen., jffij 
scheen deze middelen met 
ijver na te sporen,en vleide 
degenen, die zijne denkbeel
den enkel uit liefde voor de 
waarheid en dereendragt on
dersteunden met 'èenefli g^-
den uitslag. » Bij zijne te
rugkomst in zijne staten, zego
de heer LÉTESQÜÉ, rdaakte 
hij Tan den Paus üèlraj de 
voornaamste persoon van een 
boertig feest, Wij hebben 
gezien dat hij reeds sedert 
een aantal jar.en, bij losban
dige parfije» met het zoojjf 
eerbiedigde hoofd der Russi
sche kerk den spot gedreven 
had. PETER kwam in 1718 
op het denkbeeld om het b6-
spottelijke, hetwelk© hij op 
den patriarch geworpen had, 
op 'den persoon des Pauses 

over te brengen. Hij, had 
aan zijn hof een gek, ZOTOF 
genaamd, die zijn schrajf-
meester was geweest. »lJ 
verhief hem tot vorstelijken 
paus. Paus ZoTQF werd me* 
groote plegtigheid door dron
ken potsenmakers gewijd 5 < 
vier stamelaars voerden »et 

woord; hij benoemde kardi
nalen, en ging in processie 
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• aan hun hoofd. De Russen, 
zagen met genoegen den paus 
in de spelen van hunnen vorst 
veracht,; maar deze spelen 
mishaagden aan de Catholij-
ke hoyèn, en vooral aan 

' dat van Reenen. Deze fees
ten waren noch aangenaam, 
noch geestig. De dronken
schap, de onbeschoftheid, de 
zwejgerij^ heerschten er.'7 De 
keizerin CATHARWA II lieeft 
met ongehoorde kosten, te 
Petersburg, een kolossaal 

• standbeeld ter gedachtenis van 
PïïBR doen oprigten j een 
werk van.; den heer FAÜGO-
HBT,,die verschillende heke
lingen heeft ondergaan, op 
welken dezen beroemden kun
stenaar niet met die gema
tigdheid heeft geantwoord, 
welke de talenten' verhop-
gen , terwijl «ij met de ver
diensten der nederigheid ge
paard gaan. TOITAIRE heeft 
de geschiedenis van PETER 
den Groole, 1760, 2 dl.n 

in 12.»»o in het licht gege
ven, dezelve is in het En
gelsen vertaald, Zonden, 
1761, in 8.vp Het denkbeeld, 
hetwelk de geschiedschrijver' 
van PETER geeft komt slecht 
overeen, met hetgene hij in 
1738 aan den koninklijken 
prins van Pruissen schreef. 
» Hetgene wat uwe hoogheid 
zich verwaardigd heeft mij 
van den czar PETER I te fce-
sigten , doet mijne denkbeel-
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den geheel veranderen. Is 
het mogelijk dat zoo vele gru
welen zich met ontwerpen 
hebb'en kunnen vereenigen 
welke AIEXAMDER zouden ver
eerd hebben ? Wat, zijn volk 
beschaven en het dooden! 
Beul en wetgever te gelijker
tijd zijn! Den troon verlaten 
om denzelven vervolgens met 
misdaden te bezoedelen ! Men-
schen scheppen en de natuur 
onteeren!" Yolgens een' Ën-
gelschen staatkundige, (WRA-
XAH) » heeft de schrijver 

' veeleer zijne genie en zijne 
inbeelding dan wel de onpar
tijdigheid en naauwkeurige 
waarheid gevolgd, en heeft 
PETER, zijn' held met eenen 
valschen luister doen scbitte-
reh..,. De Russen waren zeker
lijk in het begin dezer eeuw, 
inden nacht eener diepe onwe
tendheid gedompeld; zij wa
ren op geenerlei wijze met 
de andere natiën van Europa, 
welke zij verachtten, ver
bonden. PETER verbrak den 
scheidsmuur. Hij liet hun 
kunsten en zeden aannemen , 
waarvan zij in het minst geen 
denkbeeld hadden ; en ver
schillende gebruiken en wij
zen van degene, welke zij 
volgden, aangaan ; maar- de-» 
ze geheele hervorming was 
slechts oppervlakkig. De Rus
sen verloren, in waarheid , 
die onbeschoftheid, welke hen 
kenschetste, maar zg vrqw 
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nén er bijna niets door. Welk 
denkbeeld nien ook van de 
verandering hunner gewoon
ten vorme, is men toch ge
noodzaakt den czar PETER 
als een' onvoorzigtigen vorst 
te beschouwen. Die onaf-
meetbare bezittingen vari 
Moscóvië, welke zich tot 
aan de Noorder grenzen van 
Sina, van Perzie, en van 
Turkije uitstrekken, maken 

"van dit keizerrijk veeleer een 
gedeelte van J%ië dan van 
Muropa. Men had wijsselijk 
de stad Moscou tot hoofdstad 
gekozen, welke , door hare 
ligging in het midden .van-
het rijk, het bestuur, de mid
delen dm zijn gezag , in de 
verafgelegenste gewesten over 
te brengen gemakkelijk maak
te , en om die menigte van 
rondzwervende en wilde stam
men te bedwingen, die men 
niet dan met'veel moeite 
kan onderwerpen. De czar 
heeft • deze onvermijdelijke 
noodzakelijke overwegingen 
niet gemaakt. Terwijl hij er 
naar haakte een Europeesch 
vorst te worden, Verloor hij 
het gewigt uit het oog het
welk hij onvermijdelijk in 
de schaal van jtzië wierp, 
om van Zweden twee of drie 
onvruchtbare geweste'n te 
ontweldigen. Hij stond zelfs 
?ïï* ;-geheele leven vermoei^ 
jensièn en,oorlogen door, om 
deze zwakke overwinningen 
te beliouden. De stichting 

der hoofdstad, in eene aan
grenzende streek van Rus
land aan den oever van de 
Golf. van Finland, in een 
moeras, waar de natuur alles 
geweigerd had', was de uit
slag" van deze valsche staat
kunde, . . ' . . Wat zullen 
wij van dezen vorst zeggen, 
wanneer w,ij hem als vader 
des volks beschouwen, een 
titeli die altijd met'dien van 
stichter vereenigd behoorde te 
zijn ? Het groote getal onder
danen, aan welke de doót/e* 
lijkè uitwaseming van den 
moerassigen grond, • waarop 
Petersburg gebouwd is, het 
leven kostte ; de onbegrens
de gestrengheid, de wreed
heid zelfs, welke! hij aan
wendde om zijrie verordemn. 

gen in te voeren en te hand
haven , brengen te weeg d't 
de edelmoedige zielen •wen*' 
schen eenen sluijèr over de 
ongelukkige noodzakelijkheid 
té werpen, welke men aan
voert, om dit gedeelte van 
het leven des czars te regt-
vaardigen." Een • beruchte 
wijsgeer . heeft dezen vorst 
niet gunstiger beoordeeld dan 
de Engelsche reiziger. » Er 
bestaat, zegtJ.J.Ror/ssEAr;, 
eontr. soc. 2 boek 8 hoof
stuk, voor de natiën zoowel 
als voor de rhenschen een 

tijd van rijpheid, welken i»en 

moet afwachten, alvorens 
dezelve aan wetten, te o°" 
derwerpen ; maar de rijphe1" 
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van een volk- is niet .altijd 
gemakkelijk te kennen, en 
indien men dezelve vooruit 
loopt, is het werk bedorven. 
Het eene volk is buigzaam 
in het begin, het andere is 
het nog niet na een tijdver-
loop van tien eeuwen. De 
Bussen zullen nimmer be
schaafd worden omdat zij 
het te vroeg zijn geweest. 
PETER had eene nabootsende 
genie , hij bezat niet de ware 
genie , die namelijk , welke 
schept en alles uit niet voort
brengt, Eenige dingen welke 
hij maakte, -waren goed, 
de meeste waren ongepast. 
Hij heeft gezien, dat zijn 
volk barbaarsch was, hij 
heeft intusschen nietgezien , 
dat het voor de beschaving 
nog niet rijp was. Hij heeft 
het volk willen, beschaven 
wanneer het ten strijde moest 
trekken. Hij heeft het eerst, 
tot Duitschers en Engelschen 
willen maken, (oen hij had 
behooren te beginnen Russen 
te vormen; hij heeft zijne 

; onderdanen belet' van ooit te 
worden, hetgeeïi zij konden 
zijn , door hen te overtuigen 

i '3aï zij waren hetgeen zij niet 
'zijn. Aldus vormt een Fransch 
onderwijzer zijn' kweekeling 
om een' oogenhlik in zijne 
kindschheid te schitteren, 
en daarna nooit meer iets 
te zijn." Een gekroonde ge
schiedschrijver {Geschiedenis 
van het huis van Branden' 

burg) heeft gelijk gehad van 
hem te zeggen: >> Hij stierf, 
terwijl hij eerder den naam 
van een buitengewoon, cjan 

wel van een grootman naiiët 
en bedekte de wreedheden 
eens dwingëlahds met1 het 
uiterlijke eens wetgevers." 
Behalve dat er verschillende 
Geschiedenissen in bijna alle 
talen over PETER den Groote 
bestaan, heeft men ook1 nog 
eene Lofrede op dezen vorst 
door FONTENELLE , 'een dicht-
stuk (laPétréide) door THO
MAS , een Treurspel door den 
Heere CARRION ÏNIZAS, 1804, 
in 8.vo en eene Opera door 
BoüttT 1790. Men kan dé 
Geschiedenis van PETER den 
Groote, door HALEM in het 
hoogduitsch raadplegen, Mun
ster 1803 , 1805, 3 dl> in 
8.T0 Jlnecdqtes originales 
etc. (Oorspronkelijke her
halen van PETER den Groote) 
door SXAEHLIN, uit het hoog
duitsch vertaald , Straats-
burg, 1787, 1 dl. in 8.vo 
Mémoires etc. {Gedenk
schriften over de regering 
van PETER den Groote) door 
RODSSEX, onder den "naam. 
van IWAN NESTE SD*RANOI, 
•>sGrawnhage 1725, 4 dl.n 

in 12.mo etc, 
• • " ": f " • 

PETER I I , keizer van Mus-
landi was de zoon van AlEXis 
PETROWITZSCH , dien de czar 
PETER de Groote van d« 
kroon en tan het leven he-
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roofde. Hij volgde in 1727 
de keizerin, CATHARINA op , 
die hem het vorige jaar tot 
groot-hertog van Rn&lund 

'had verklaard. De merkwaar
digste gebeurtenis van zijne 
regering was de ongenade 
van den beruchten MJÜVZIEOE, 
eersteri. minister, die naar 
Siberië werd verbannen. De-
ie keizer overleed in het jaar 
1730 V aan de kinderziekte 
in het I5.dejaar zijns oüder-
doms, zonder .gehuwd ge
weest te zijn, • 

. _ PETERIII , in 1728 geboren; 
zijne moeder- was ANNA Pi;* 
TROWNAjde oudste dochter van 
PETER den Groote, en van 
KARELFREDERIK, hertog van 
Mol^tein Gottorp, werd den 
18 November 1742 door de 
keizerin EÈIZABETH, zijne tante 
tot groot-hertog van Rusland 
verklaard, nadat hij de Griek* 
sche Godsdienst omhelsd had. 
Hij werd vroeger' KARE^ P E -
TEIT ÜIRICH genaamd., Na 
den dood van deze keizerin 
werd hij töt keizer van Rus
land uitgeroepen;- den 5 Ja-
nuarg 1762 of den 25 De* 
cember 1761, volgens den 
ouden stijl; 'maar hij Was 
niet lang ia het. bezit va rt 
den troon. Men beweert dat 
*4BS achteloosheid, zijne Ijef-
%ft?Ü0f de vermaken eb de i 
m^lghfideix, alle standea ! 

y a n » « f t o t dedeu mmm » 
m dat mfev»n?ni©r^ö to* 

oproer overging. PETER werd 
den 6 Julij 1762 onttroond, 
en de keizerin zijne vrouw, 
onder den naam van CATHA-
RINA I I , als keizerin erkend. 
Deze vorst overleed zeven da
gen daarna. Terwijl hij ge
heel tot' de protestantsche 
Godsdienst overhelde,, zegt 
men $ dat hij het plan had 
gevormd, veranderingen in 
die der Russen te maken; 
men verzekert dat hij zulks 
aan den aartsbisschop van 
Novpgorod." had; ,vertJ(ia«J , 
ên dat dit er niet weinigtoe 
bijdroeg > oi%hem de Harten 
der natie te onttrekken. Men 
gevoelt jigtelijk, dajf Je' töö> 
neelen 'die het geheel en voor-
al het uiteinde zijner; rege
ring vormen , aog (öiet ge
noeg verleden zijn, om onder 
het gezigtspunfr te verscfif* 
nen, hetwelk de blikken der 
geschiedenis moet treffen» 
» Men moet afwachten i%\ 
de heer LECIERC in zijne O 
schiedenis van Rusland, dat 
de stormen, over JSmopa za* 
mengetrokken,, sijnne horizon 
voor eene eeuw zuiveren, dat 
de tijd de waarheid doe ont
luiken , dat hij hem , om zoo 
te spreken, het leven en de 
stem teruggeve, door de niagt 
aan. diegenen, welke haaf 
gevangen hielden,' te ontoe" 
«nep." Eene op ' de gesel*" 
denis van alle rijken en °P 
alle grooten der {jarde toe" 
passelgk^ overweging; n»aar 
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waarin de vleijende lafhartig
heid der pluimstrijkende en 
gehuurde Schrijvers in alle 
tijden maar vooral in de onze 
zeer weinig belang heeft ge
steld. De heer SCHOPTE be
schouwt in de sierlijke Ge
schiedenis van zijnen tijd (Mes-
suo cevogestas, enz.) het 
door het hof verspreidde ge
rucht dat PETER aan eene 
kolijk, uit aambeijen voort
komende, overleden was, als 
onwaarschijnlijk \ en regtvaar-
digt eènigermaté dezen pritt, 
als volgens hem, meer on
nozel dan/wél misdadig zijn
de. Vigenterh. annis ëtcor-
pore validum, si abstulisset 
fatufn', quis ifidém habuerit? 
An mirum in tanta oppor-
tunetaie si creditur parri-
cida cecidisse manu? ndni 
in oarcere jugulatum esse 
percrebuit. finnc exitüm 
habuit muliébri astu victiiÉ, 
prceeeps PETRUS ao obiu-
sus, qUi breve regnandi 
spatium, non exilio eivium, 
non ccede fcèdavït; imbeciU 
Hor quam nocens. De ware 
oorzaken tan IPBTER'S dood 
waren de heersohzucht en de 
minnarijën van zijne vrouw 
CATHARINA. Hij had open
lijk als zijn'zoon ontkend den 
vermoedelijken erfgenaam des 
troons (PAUL I) en wilde 
CAXHARIW doen opsluiten; 
deze kwam hem voor. Zij 
had O R M F , de oudste van 
twee andere broederen v*n 

denzelfden naan, en zooi) van 
eenen iStrelitzer, welken P E 
TER 'I gespaard had , tot min* 
naar. De drie "ORLOFS (zie 
dat artikel) smeedden eehe 
zamenzwering., bragten eenen 
opstand te weeg, en terwijl 
PETER III dezelve wilde gaan 
beteugelen, werd hij door 
verraad gevangen genomen, 
van de teekenen zijner waar^ 
digheid beroofd, op eene 
wreede wijze mishandeld, in 
eene gevangenis opgesloten,' 
en» daar een vergif, hetwelk 
men hem deed innemen ^ niet 
spoedig genoeg zijne uitwer
king deed, zoo werd hij door 
één der ORIOFS gewurgd. 
PETER III heeft de waarheid 
van het beruchte spreekwoord 
ondervonden. Vee Viotis. Ze
kere courantenschrijvers hèb-
ben hem als eenen ongebon
den en ónnozelen vorst be* 7 
schreven. De schrijver der 
Bijzonderheden van FREDE* 
RIK den Groote, die meer 
onpartijdig is , zegt: » Zijne 
zoogenaamde buitensporighe-
nen in het gebruik van geesr 
tige dranken Waren zoo zeer 
onwaar, dat dé vorst daar
entegen zeer matig was, 
niet ontbeet, en nooit na 
den eten de vrouwen verliet. 
Bij had eenen verhevenen 
geest, een regtvaardig en op» 
regt, hart: was een vijand 
van vleijerij en onderdruk
king, en onbekwaam om tstf» 
denkingén of wreedheèe» *9 
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koesteren." De heer DE SAL-
DERN , afgevaardigde van .Rus
land, heeft;ook in zijne Ge
schiedenis van het Zeven van 
PETER III, keizer aller 
Mussen,, onder een onpartij? 

' dig gezigtspunt, de o'orzaken 
der in 1762 ontstane omwenr 
teling , voorstellende , de na* 
gedachtenis van dezen vorst 
in eere zoeken te hersteller*; 

PETERFFI (KAREI) , uit eene 
adellijke Hongaarsene familie 

^geboren, werd in 1715 Je-
suit, onderwees de schoone 
Jetter'en te Tyrnau en de 
wijsbegeerte te Jf^eenen. Hij 
wijdde zich geheel en al aan 
de studie van de geschiede
nis zijns vaderlands toe, en 
gaf in hetlicht', Sacra con-
Giliain regno Hungarim, 
celebrata ab annum dOJ6, us-
que ad annum J7J5, PFee* 
nen en St. Petersburg >1742, 
in fol. Deze' verzameling be
vat , behalve deconciliënvan 
Hongarije ,üe kerkelijke con-
stitutiën der koningen van 
Hongarije, en der legaten 
van den H. Stoel. Men be
wondert met regt de'schoon-
'heid van den stijl, de*orde , 
die in dit wer-k heerscht, 
de verscheidenheid der na-
sporingen , de platen, die ou
de gedenkstukken voorstel
len enz, ,Maar men verwijt 
den schrijver ,. dat hij te veel 
bitterheid, tegen zijne tegen
strevers aan den dag legde, 

hetgeen hem' Vele verdriete
lijkheden berokkende. Hij 
overleed f den 14 Augustus 
1746. .-,. <•-. . .•<,',,.•' 

PETERNEEFS of PETERNEEFS, 
een schilder te Jlntwerpen, 
in het jaar 15V0 geboren, 
maakte eene bijzondere stu
die , van de bouw- en ver-. 

[ gezigtkunde. Zijn talent was 
om het binnenste der ker
ken voor te stellen. Men 
merkt in zijne werken bijzon
der- en naauwkeurigheden op, 
die men niet genoeg kan be
wonderen. Hij heeft het licht 
met zeer veel vernuft ver
spreid | en ofschoon zijne wijze 
Zeer volledig is, is dezelve 
niet dor. Hij was een' slecht 
bjeeldenschilder.', waarom hij 
zijne figuren gewoonlijk door 
van LOLDEN, TENIERS en an-1 

deren liet,bewerken. Hetjaar 
van zijn overlijden is ons on
bekend. PETERNEEFS _ heeft 
een' zoon gehad, die in zij* 
nen smaak werkte , maar die 
in .. begaafdheid voor -hem 
moest onderdoen, -'..-Jtfen ziet 
van: dezen schilder , in het 
museum van het louvre, 
het binnenste van de hoofd' 
kerk van Jlntwerpen. 

PETERS {Pater), een Je-
suit, was de biechtvader van 
JACOBÜS I I , koning van M1*' 
gelang De protestanten e° 
de wijsgeeren hebben *pog!n" 
gen in het werk gesteld, om 
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hem tot eenen geestdrijver 
te maken, die door hevige 
raadgevingen den troon zijns 
meesters schokte; BIJRNEÏ, 
spreekt als 'een". echt sekta-

• iris , daarover op de honend
ste wijze. Maar j behalve dat 
het zeer onzeker is , dat JA-
COBUS I I , zich volgens den 
raad van pater PETERS re
gelde , ziet men niet, wat 
deze vorst deed, hetwelk met 
de geweldenarijen door HEN
DRIK YHI, door EDÜARD en 
ELIZABETH , tegen de Catho-
lijken gepleegd, kan gelijk 
gesteld worden. — Zie JA-
COBÜS II. 

PETERSBOROUGH of liever 
(PETERBORUGH KAREL MOR-
DAÜNI graaf van),' werd in 
16621, uit eene beroemde 
Engels'che familie geboren ; 
en legde in 1680 , eene groo-
te dapperheid aan den dag 
te- Tanger, hetwelk toen
maals door de Moören bele
gerd werd. De herroeping 
van de test-akte',• onder J A -

. COBÜS I I , -deed hem beslui
ten Engeland te verlaten; 
hij begaf zich naar Bolland , 
en voegde zich bij de pairtij 

'van den prins van Oranje, 
schoonzoon van JACOBUS ; en 
toen deze vorst den troon 
van tJSngeland besteeg , on
der den naam van WIJLLIAM 
I I I , overlaadde hij PBTERS-
BORÜGH met fgunsten en gaf 
hem de 4itels van eersten 

lord der thesaurie (1689), 
en van .graaf van Monmoulk. 
Hij 'diende in deze hoedav 
nigheid in F laanderen, in 
de compagnie van 1692,on
der koning WILLIAM , en leg
d e zijnen post van eersten 
lord der thesaurie in 1694 
neder. Hij verkreeg bij "den 
dood van zijnen oom HEN
DRIK, den titel van graaf 
van Petersborough'^ Hij on
derscheidde zich in het jaar 
1705 in Spanje, aan "het 
hoofd der door de koningin 
ANNA , ter hulp van den aarts
hertog KAREL, (later; KAREL 
VI), gezondene troepen. Na
dat hij Barcelona met een 
leger, dat naauwelijks zoo 
sterk als het garnizoen was, 
belegerd had, noodzaakte hij 
hetzelve om zich na een be- . 
leg van drie Weken over te 
geven. Hij dwong , het vol
gende jaar den maarschalk 
DETESSÉ, om de legerplaats, 
welke hij voor deze stad had 
opgeslagen, met bijna 100 
stukken geschuts, de oorlogg
en mondbehoeften en al de 
gekwetsten te verlaten, voor 
welke laatste hij eene bijzon
dere zorg liet dragen. In 
deze beide veldtoglen met 
roem als overladen, haakte hij 
naar den titel van opper-
veldheer der verbondene troe
pen en wekte tegen hem de 
afgunst der overige bevel
hebbers op. Op de klagteu 
van den aartshertog, yreié 
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hij naar Engeland teruggen 
roepen en verviel in ongena
de. Het was niet dan na 
verscheiden verdedigschrif-
ten, dat het hem -gelukte 
zich van de beschuldigingen, 
waarmede men hem overla
den had, vrij te pleiten, 
men gebruikte hem later in 
onderhandelingen, Hij werd 
in hoedanigheid van afgezant 
naar verschillende hoven van 
Duüschland en Italië gezon» 
den, en overal liet hij zul-
kè doorslaande bewijzen van 
zijne kundigheden en erva
renheid na, als hij in de 
legerbenden moed had doen 
blijken. Hij bevond zich in 

'1711 , in de conferentiën Van 
Frankfort, ter verkiezing,' 
des keizers. Nadat hij eene 
reis naar Portugal had ge
daan, met oogmerk om ZÏJT 
ne gezondheid, door de ver
andering van lucht te verbe
teren, vpnd hij het einde 
zijner loopbaan bij Lissa* 
Mn , den 5 November 1735; 

•*•' PETERSEÏT ( JOANNES-WIL* 
iBftr), een protestantsch god
geleerde te Osnabrugge, in 
1649 geboren, volbfagt zijne 
studiën te JLubecky Giessen en 
Ho&tbck, met zooveel, roem 
dat men hem aan deze laatste 
hoogeschool eenen leerstoel 
T°or de dichtkunde toeve*-
trcrtwède. j£o r t a a a r n a } ^erd 
hij teft: ^edikant in Manouer 
benoemd r * wsMsea p « hij 

verliet om dien van opper-
toeziener in het diocees van 
Lubeck te bekjeeden. Hij 
trad er in. den echt en gioj 
leZunenburghet predikambt 
bekleeden. PETERSEN was met 
zonderlinge denkbeelden door
drongen , in welke hij ajw 
vrouw had doen deelen, Hij 
had de dwalingen der Mü~ 
lenarissen aangenomen, en 
gaf openbaringen in het licht, 
waarmede hij beweerde dat 
mëjufvroUw Jlssebourg,. d''e 
bij hem inwoonde, negend 
werd, Hij. geloofde ineens 
nabijzijnde komst van JESOS 
CHRISTUS, gedurende welke al 
de dooden, die aan den Ver
losser zouden geloofd hebben, 
met verheerlijkte ligcbacaen 
zouden verrijzen, endegenen 
die nog in leven waren ;e0 
verheerlijkte verandering&»H" 
den ondergaan,: Hij deed het 
oude veroordeelde gevöeleft 
van hej duizendjarige rij» 
herleven, en predikte We 

leer. Deze nieuwigheden 
maakten gerucht.. Het con
sistorie..van 2EW. werd .<* 
van onderrigt j en\ op raad 
van de universiteit'van Helffi" 
stadt, gaf het iaao P K « f J 
bevel, zijnen postteyeriateB 
(1692). Zijne, vrouw; en "0 
v«j?trokke» naar den omtre* 
van Maagdeburg, eoï®}$" 
den er hunne woning »»•e(? 
door hen aangekocht -^f' 
goed. PBÏBRSEIT overleed•f* 
31 Janua#ü 1727. We 
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vrouw ging voort met dogmati
seren. Men beschuldigde Beide 
van alle godsdienstige geloofs
waarheden als onverschillig 
te. beschouwen. Men heeft 
van PETERSEN eene levensbe
schrijving "door hem zelven in 
het Hoogduitsch geschreven 
1717, in 8j° zijne vrouw 
voegde er de hare bij, 1718. 

' *PBTERSEN (HENDRIK) , een 
hervormd predikant., werd 
in Zwitserland geboren, 
alwaar hij in zijne jeugd LA-
VAÏER leerde; kennen. Hg 
«kwam reeds vroegtijdig te 
Straatsburg studeren en ves
tigde zich in die stad. PE« 
TERSEN omhelsde het predik
ambt, en beoefende de na
tuurkundige wetenschappen. 
Hij werd president van het 
hervormde consistorie van 
Straatsburg en onderwijzer 
in de natuurkunde in die zelfde 
-stad. Als predikant heeft hij 
zich eenen naam verworven. 
PKTERSEN overleed té Straats
burg in het laatst van het jaar 
1820, iti dje© ouderdom van 
55 jaren. Hg heeft nagelaten 
l.o Prière dHnauguralion 
etc, (Inwijdingsrede der ka
pel van de werkplaats te 
Straatsburg)) Straatsburg, 
in 8.vo Hij hield zich bijzon
der bezig met waarnemingen 
over het galvanismus te ver
zamelen; de natuurkundigen 
«telden er groot belang in. 

XIX, T)mi, 

a ."* PEIEIIN' (JACOEUS-HM-
DRIK-DESIRÉ) , een genees
heer , te Lons*le-Saulnier, 
in 1744 geboren , en den 
27 Februari] 1808 overleden, 
was blijvend voorzitter van 
de geneeskundige maatschap» 
pij te Lyon, en lid der aka-
demiè dier zelfde stad en 
van het landbouwkundig ge
nootschap. Hij oefende zijne 
kunst met de grootste belan
geloosheid ui t , vooral ten 
opzigte der armen. Hij heeft 
met den arts VIÏET , onder 
den titel van Dagverhaal der 
heerschende ziekten te Lyon, 

I eene reeks van waarnemingen, 
pf liever eene wezenlijke Ver
handeling over de clinische 
geneeskunde, in het gegeven, 
welke in de geleerde wereld 
eenen bijzonderen opgang 
maakte. De beroemde Tis-
sox van Lausanne gebruikte 
dezelve tot den grondslag zij
ner lessen; maar te Lyon ver
wekte dezelve het getier van 
den nijd en van de geringheid, 
wijl dezelve strekte om de uit
oefening der geneeskunde tot 
de verhevene eenvoudigheid 
van het hippocratische stelsel 
terug te brengen, en wijl de 
schrijvers met de wapens der 
rede en der ondervinding de 
bederfelijke en veranderlijke 
geneeswijzen bevochten , die 
toen zoo zeer in zwang waren. 
Men heeft nog van doctor 
P E T O I N : 1.° eene Mémoi0 

K 
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etc. (Verhandeling over de 
ontdekking der zïekteleeke-
<n(sn welke de beroerte en 
de nachtwandelingen ople« 
veren') metnaspöringenover 
de natuurkundige oorzaak 
van dit verschijnsel); 1787; 
in 8.vp ~~ 2.<>Eene nieuwe 
Verhandeling '• over de élec» 
iriciteiti in 1802 gedrukt, 
,in .welke hij er zich voorna
melijk • op toelegt','om de stel
ling yan FRANKUJST te be
strijden, door aan te toonen 
dat ieder geëlectrisëerd 'lig* 
chaam slechts zijne natuurlijke 
hoeveelheid vloeibaarheid be» 
zit, én dat de zoogenaamde 
«egative eleciriciteitttiets an
ders is dan de tegenwerkende 
krach t! der natuur , welke 
strekt om de in ' beweging 
gebragte vloeibare stoffen tot 
rust te brengen; —3.° Theorie 
etc. (Theorie van het gal-
vanismus,) 1803, waarin 
hij bewijst datgene wat VotTA 
Vermoed had, namelijk dé 
identiteit der electrikë en 
galvanike vloeibaarhéden. De
ze; theorie is slechts eene be
vestiging zijner grondregels 
over de natuur en de ver
schijnselen der electriciteit. — 
•4.° JEleetricité animale etc, 
{Dierlijke electriciteit door 
de ontdekking der naiuur-
e« redekundige versohijpse' 
lét van de beroerte der lijf~ 

• moeder en van derzelvérver-
scheide%heden, en door de 
goede uitwerkselen der 

kunstelectriciteit in de be-' 
handeling van deze ziekten 
bewezen)Xyon 1805; — 5»° 
Gompie etc. {Verslag e» 
verantwoording der werhm 
van de akademte van £ym 
gedurende het jaar 1805) 
opgenomen in den almanti 
van Lyon van 1806; — %» 
Gompie etc. ' (Verslag e» 
verantwoording vandew&t-
ken dierzelfde maatschap 
in 1806) voorgelezen in de 
openbare zitting van den ^ 
.Augustus van hetzelfde jaar, 
en in den almanak van Ij/<# 
van 1807 opgenomen ; —1° 
Verscheiden Ver^deling^ 
óver de oorzaken der-zeld
zame en ongewone zieklent 
in welke mendefljnheidjan 
'gevoel en de scherpzinnigheifi 
van oordeel, die zijne pralfif* 
beroemd gemaakt- hebben, 
wedervindt, in de verhan
delingen- en in het dagWaö 
van de geneeskundige ma&1* 
schappij van Lyon gedrukt. 
De Geschiedkundige Lofrede 
van PBTETIN is door den 
heer A r ó 'MARTIN i» « 
openbare vergadering der aca
demie van Lyon f den 23 AM-
gustus 1808 uitgesproken > eB 
in hetzelfde jaar gedrukt, 

* PBTHION DE V I U K N B ^ 
(HiERONTMüs)i een beri#>* 
revolutionnair, in 1753, 
Chartres geboren, was * 
zoon van eenen procureur*? 
het landgeregt dier stad. »P 
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had zich der pleiteaal toege
wijd , en oefende dezen stait 
zonder veel roem ui t ; toen 
hij 'in 1789 door den bur
gerstand zijner geboorteplaats, 
tot afgevaardigde hij de alge-
ineene staten werd benoemd, 
JEen innemend voorkomen, 
eenige sierlijkheid in zijne ma
nieren, een vloeibaar spraak
vermogen, verwierven hein 
eenen grooten invloed onder 
de ijverigste voorstanders der 
revolutie. Hij begon zijne 
staatkundige loopbaan door 
zieh openlijk voor de hevig
ste maatregelen en de gevaar
lijkste nieuwigheden te ver
klaren , was de onvermoeide 
tegenstrever der misbruiken, 
•welke.de nieuwe staatkundige 

"denkbeelden, te-regt of ten 
onregte in de oude orde van 
zaken kenmerkten, en liet 
bijna geene gelegenheid voor
bijgaan , om zijn gevoelen 
over de door de vergadering 
behandelde onderwerpen aan 
den dag te leggen. Onderde 
gevoelens, welke hij met ijver 
verdedigde, merkt men die
gene op j welke over de gees
telijke goederen werden uit-

„gebragt, die hij als nationale 
goederen beschouwde; oveB 
de organisatie der gezwore
nen , op welker invoering hij 
aandrong ; over de inleiding 
tot de wetten; LoDEtriJK 
door de gratie Gods, die 
hij voordroeg af te schaffen ; 

. • K 

over .het VeLö aan dtin ko
ning toegekend, en over de 
burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid. PJEXHION was 
een der hevigste leden , die 
de priesters vervolgden, en 
bij elke omstandigheid ver
klaarde hij zich luide,, een 
vijand der godsdienst te zijn. 
Toen bij in December 1790 
tot het voorzitterschap van 
de vergadering benoemd werd, 
zette hij met eénen nieuwen ' 
ijver het overdrijvingsstelsel 
voort, hetwelk hij omhelsd 
had. Een verklaarde bescher'» 
mer der kleurlingen zijnde, 
vraagde hij hunne vrijverkla
ring, en droeg op eene kracht
dadige wijze door onvoorzig-
tiglijk voorgedragene , en met ' 
vuur verdedigde ontwerpen', 
tot den ondergang der Fran-
sche koloniën bij. . ToenLo-' 
DEWUK XTI te Fareiines 
was aangehouden, was P É -
ïHioif een der drie afgevaar
digden , die gekozen werden , 
om hem terug te brengen; 
en wijl de koningin BARNAVE 
veel gunstiger onthaalde, . 
werd hij er zeer over gebelgd, 
en zijn haat tegen de ko
ninklijke familie nam daar
door aanmerkelijk toe; ook 
zag meü hem, weinige da
gen daarna , de onschend
baarheid van den vorst aan
randen en zich bij de zeven , 
afgevaardigden voegen, die 
vorderden, dat men hem in 
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•regten zou betrekken. Na de 
zitting deelde PÉTHION met 
ROBESPIERRE in de loftuitin
gen der volksmenigte, en 
gedurende dat men aan zij
nen ambtgenoot den bijnaam 
van Deugdzame gaf; ontving 
hij die van Onomkoopbare,, 
Tot maire van Parijs be
noemd , werd hij de bescher
mer en de agent van al de 
zamenspanningen , die de om
verwerping van het konink
lijke gezag voltooiden. Het 
is van het tijdstip af, dat 
hij dezen post verkreeg, dat 
de groote misdaden der om-

-wenteling dagteekenen. Van 
toen af werden allerlei ge
weldenarijen tegen het ko
ninklijke gezag en tegen den 
persoon des vorstes toegelaten 
en zelfs aangemoedigd; eene 
menigte misdadigers vloeiden 
naar de hoofdstad terug en 
werden in de rangen der na
tionale gardes opgenomen, 
in welke men hen met pie
ken in plaats van geweren 
wapenden. PÉTHION liet, ter 
eere der Zwitsers van het 
regiment van Chateaux-
Vieux, die, wegens misdrij
ven tegen de krijgstucht, tot 
de galeijen veroordeeld wa
ren , een zegefeest vieren , 
bij het eindigen van hetwelk 
deze , met hunnen roode mat
sen als galeiboeven gedekt, 
die weldra het teeken der. 
revolutionnaire vereeniging 
werden, de eer van mede

zitting in het wetgevend lig-
chaam verkregen. Tóen men 
op den 20 Junij 1792 op 
eenë gewelddadige wijze het 
koninklijke gezag wilde aan
randen , en de laagste volk-
menigte door de gezagvoer
ders de zalen van den io-
ning werden binnengelaten, 
verscheen PÉTHION eerst te
gen den avond in het paleis, 
even alsof hij de woedenden 
den tijd had willen laten, om 
zich. aan de verregaandste 
uitersten over te geven. In de 
vergadering van de onhs-
van dien dag beschuldigd» 
werd hij door het direc
torium van het departe
ment in al zijne posten ge
schorst , maar men zag Wel
dra het graauw, door zijne 
aanhangers aangespoord ,̂ de 
straten doortrekken, dezen 
verschrikkelijk'en kreet aan
heffende: PETHION of * 
dood! verscheiden droegen 
het zelfs op hunne mutsen 
en kleederen geschreven, m 
vergadering verschrikt, trofc 
zijne afzetting in , en daags 
daarna, den verjaardag van 
het bondgenootschap van den 
14 Jülij, verscheen hij als 
in zegepraal in het Veldvan 
Mars. Op den 3 August** 
van hetzelfde jaar, verscheen 
PÉTHION aan het hoofd **n 

het schuim der voorstede» > 
voor de balie van het wetge
vende ligchaam, om in nn& 
der gemeente van Parijs ae 



?E 
vervallen verklaring van Lp-
DEWIJK XVI te vragen; daar 
zijne vraag van de hand ge
wezen werd, beproefde men 
een veel gemakkelijker mid* 
del om zich van den koning 
te ontdoen. Het kasteel werd 
den 9 en 10 Augustus ge
wapenderhand aangevallen, 
en de maire van Parijs was 
niet vreemd aan de gruwe
len, van deze afschuwelijke 
dagen. Dezelfde vrees en de
zelfde besluiteloosheid , mis
schien dezelfde boosaardig
heid maakten zijn gedrag van 
den 2 en 3 September on-
verschoonbaar, en doen hem 
als een lafhartige jnedeplig-
tige aan de moorden, in die 
' dagen gepleegd, beschouwen. 
Hij bezat of wilde niet ge
noeg nadruk bezitten om den 
opstand te beteugelen , en, 
volgens anderen, was hij niet 
snood genoeg of durfde zulks 
niet schijnen om op dien dag 
de koningsmoord, welken men 
beraamde, te voltrekken. In-
tusschen benoemde hem het 
departement van Eure-et-
Zoire tot de conventie, en 
hij werd de l.ste president 
van eene vergadering, tol 
welker bijeenroeping hij meer 
dan elk ander bijgedragen 
had. Hij onderscheidde er 
zich door 'zijne verbittering 
tegen LODEWIJK XVI, en 
bespoedigde door zijn ge-
ichreeuw het vonnis van dezen 
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ongelukkigen vorst. Hij stem
de voor zijnen dood, voorde 
beroeping op het volk en 
tegen het uitstel. Toen het 
verschrikkelijke offer voltrok
ken was, trachtte PiXHioN1, 
die aan hetzelve meer deel had . 
gehad, dan een zijner ambt* 
genooten, er de onvermij
delijke gevolgtrekkingen van 
te doen ophouden. Hij stem
de met de Girondijnen, en 
bestreed met hen de gruwe
lijke ontwerpen der berg-
partij. Eene verschrikkelijke 
worsteling verhief zich tus-
schen ROBESPIERRE en hem. 
Ondanks de vriendschap, die 
hun eenigen tijd verbonden 
had, werden zij onverzoen
lijke vijanden, en zwoeren 
elkander voor de conventie 
eenen doodelijken oorlog. 
Nadat de gemeente had ge
zegevierd werden de Giron
dijnen vogelvrij verklaard, 
PÉXHION werd zulks met hen, 
en vlugtte naar Cahados, 
Hij keerde weldra naar de 
Gitonde terng, alwaar hij 
geene schuilplaats tegen zijne 
vijanden kon vinden, Men zegt 
dat hij zich in zijne wan
hoop van het leven beroofde 
en dat hij door den zelfmoord -
"zijne ellendige loopbaan ein
digde. Dit gist men uit den 
staat in welken hij te Saint-
Emilion , bij Libourne, in < 
een korenveld gevonden'werd, 

• ter helft door de wolven ver-

; 3 
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stonden, 
einde van 

Zoodanig 
eenen 

\yas 
man, 

het 
die 

de afgod van een verdoold 
volk en een der bitterste vij-
anden van den ongelukkigen 
LODEWJJK XVI geweest was, 
Mevroaw ROXAISD , wier gezag 
in dit geval niet groot i s , 
noemde hem een braaf man ; 
en mevrouw ÖEGENEIS, welker 
getuigenis minder verdacht 
zoude zijn, indien men niet 
wist dat zij aan hem bijzon
dere verpligtingen had gehad , 
bekent dat zij PÉTHION, tot aan 
den dood des konings,' eene 
ware achting toedroeg. An
dere schrijvers wier getuige
nis geloofwaardiger is , héb
ben gezegd dat PJÉXHIOHT een 
middelmatig oordeel bezat, 
een heerschzuchtig en listig 
man was, om alle partijen te 
ontzien, terwijl hij het volk 
zag te yleijen om alle' gezag 
omver te. werpen ; • onder een 
aangenaam en zacht gelaat, 
eene koele ziel verbergende; 
vreesachtig en alzoo zeer ge
schikt om tot wreedheden 
over te gaan. Als redenaar 
beschouwd , was hij . woor-
denrijk en langdradig in zijne 
gezegden, vloeibaar iri zijne 
gesprekken, maar zonder vuur 
of welsprekendheid. Zijne 
Werken zijn in 1793, in 4 
.<U,*« in '8.vo gedrukt. Dezelve 
bevatte» zijne redevoeringen 
en eénip staatkundige stukjes. 

"I*ÉïIOH(èïiKXAHDEB, bijge

naamd SABÈS), eeri kleurling 
In 1770 te Port-au-Prince 
geboren , zijn vader was eed 
planter of kolonist, en zijne 
moeder eene\ Mulatin; hij 
ontving eene zeer beschaafde 
opvoeding: was,vóór dat de 
generaal LEGLEHC te Sint-Do-
mingo, kwam tot des tm§ 
van adjudant generaar geste
gen , én had zich met roem ia 
dé burger- en builenlaüdsche 
oorlogen, die zijn vaderland 
teisterden ten gevolge der 
grondbeginselen," welke de 
Fransche revolutionairen al
daar predikten, roemrijk on-

. derscheiden. Nadat TOÜSSAINI-
LOUVERTURE, onder den titel 
van generaal en chef, met on
bepaalde magt was bekleed, 
maakte hij misnoegden,, die 
zich tegen hem wapenden, 
onder dit getal behoorde de 
generaal RHUÜD", die PJÉÏWÏ 
onder zijnen standaard lokte. 
Zij streden eenigen tijd met 
voordeden, die door tegen
spoeden afgewisseld werden, 
en zagen zich eindelijk ge
noodzaakt om yoor hunnen 
vijand te wijken. PETÏON keer
de naar Frankrijk terug, 
alwaar hij zich op ernstige 
studiën toelegde. Hij Mf) 
er tot aan de onderneming 
van den generaal IECI-EBC' 
aan wien hij in hoedanig»6' 
van koloner werd toegevoegd 
De yoordeelen van he tF^* 
sche leger bragten de vol»" 
planting weldra tol h»ren 
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hem erkend had. Zoodra de 
rust weder hersteld was, was 
PÉÏIQN er slechts op bedacht 
om op zijn eiland den koop
handel en de kunsten te 
doen bloeijen, en om het 
nieuwe bestuur ^.Waartoe hij 
zoo veel had t bijgedragen om 
hetzelve tot stand te brengen , 

, te doen eerbiedigen. De wijs-, 
beid van zijn bewind ver-» 
diende hem den titel van 
Vader dés Vaderlands, en 
bij zijnen dood, in 1818voor* 
gevallen, werd hij door de 
geheele bevolking van Haïti 
betreurd. Een praalgraf werd 
të zijner eer op bevel van 
den senaat opgerigt. De ge-* 
neraal BoYER , die zijn vriend 
en luitenant was geweest, 
is hem als president der re* 
publiek, opgevolgd. 

pligt terug, en de Franschen 
zouden Sint~Domingo nog 
bezitten, indien de hoofden 
van de onderneming gema
tigder en voorzigtiger waren 
geweest. Hunne geweldena
rijen wekten de tweedragt 
op, en de neger DESSAUNES 
stelde zich aan het- >. hoofd' 
der misnoegden. PÉTION on
derscheidde zich in" dezen op
stand , en droeg door zijnen 
moed tot de nederlaag der 
Franschen bij, die genood
zaakt werden het eiland te 
verlaten. De negers verklaar
den zich alstoen onafhanke
lijk en stichtten, een republi-
keinsch, bestuur; maar: DES-
öAtlNES liet zich tot keizer 
uitroepen. Hij bezweek wel-

. dra onder de dolken der za-
menzweerders ; en het gelukte 
den neger CHKISTOPHE zich 
na hem tot koning te zien 
verheffen. Zie HENDRIK (HEN-
RÏ CRISIOPHE). Een gedeelte 
van het eiland weigerde, hem 
als zoodanig te erkennen; 
PÉÏTION werd tot president 
van het westelijke gedeelte 
benoemd, hetwelk niet aan 
den neger-koning wilde ge
hoorzamen. De burger-oor
log begon weldra op nieuw; 
maar PÉTION streed met moed, 
en na vergeefsche pogingen, 
door CHRISTOPHE aangewend, 
bleef hij meester en onge
stoorde bezitter van dat ge
deelte des eilands hetwelk 

PETJS (FRANCISCÜS) , een 
geleerde kenner der Ooster-
sche talen, in 1622 geboren, 
bekleedde gedurende veertig 
jaren met even zooveel roem 
als bekwaamheid, den post 
van tolk en geheimsehqjver 
in de Turksche en Arabische 
talen. Hij vertaalde in het 
Türksöh de geschiedenis van 
Frankrijk, en bezorgde de 
uitgave der drie deelen van de 
Oóstersche rei&en van zijnen 
vriend THÉVENOT. Deze ach
tenswaardige geleerde over
leed in 1695 te Parijs. Be
halve de reeds aangehaalde 
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werken, bestaat er nog vaii 
hemi een Turksch Fransch 
en een Fransch Turksch 
woordenboek;'een catalogus 
der Tnrksche en Perzische 
handschriften, die in zijnen 
tijd in _de bibliotheek des 
könings van Frankrijk aan
wezigwaren ; en de Geschie
denis van den Qrooten GEN-
«HIS-KAJT, eersten keizer der 
Mogollen en Tartaren, 1 dl. 
in 12.mo te Parijsdoor zij
nen zoon', wiens artikel volgt, 
in het licht gegeven. • 

PBTIS DE IA CROIX.(FRAN-
ciscüs) in 1653 te Parijs 
geboren, tolk en geheim-
Sehnjver van den koningvan 
Frankrijk voor de Ooster-
sche talen, volgde zijnen vader 
in d,ezen post op en bekleedde 
den'zelven met eer. Hij onder» 
nam verscheiden reizen in 
het Oosten en in Afrika op 
bevel van het hof. LODEWIJK • 
XIV gebruikte hem in ver
schillende onderhandelingen, 
en vergold zijne verdiensten , 
in 1692," met den leerstoel, 
voor de Arabische taal aan 
het koninklijke collegie. Deze 
geleerde overleed' te Parijs 
in 1713. Behalve de Arabi
sche, Turksche, Perzische 
en Tartaarsche talen, was 
hij oofc bekend met het Ethi-
ophwch en het Arrnenisch. 
Men heeft van hem: l.o La 
Iraduetibn etc. (De vertaling 
der dithend en een dagen) 

Perzische verhaléu, 5 ilfiin 
li.™°r-2.o Histoire etc. {Ge
schiedenis van TIMURBEC) 
onder de naam van grooten 
TAMERLAN bekend, kemt 
der Mogollen en Tartaren,) 
enz., uit het Perzisch ver
taald , in 4 dl.a. in 12.n>o 
Parijs 1722. Hij heeft »it 
hei Fransch in het Perzisch 
vertaald de Geschiedenis van 
LoüEmjK XlV door de 
gedenkpenningen, welke in 
1708 aan den Perzische»ko
ning werd aangeboden, M 
heeft ook de Geschiedkuti' 
dige Lofrede van zijnen va
der, zeer wel geschreven» 
in bet licht gegeven en een 
aantal handschriften oyer de 
Oostersche geschiedenis na
gelaten. 

PBTIS DB w CROIX (LODI' 
W JJK AlEXANDER MAUU ,) 
zoon en kleinzoon der vori-
gen, werd in 1698 te Parijs 
geboren. Hij volgde dezelfde 
loopbaan, en bekleedde de
zelfde posten ais diegene, 
van welke hij het bestaan 
ontleende. Hij is in 1751 
overleden t na? in het licht 
gegeven, te hebben: 1.° Cd' 
non van den sultan SOLI-
MANIL, of staat* en krijgs
kundige staat van het Qt-
tomanische rijk.— 2.° Knik 
sche Brieven van IfÉBÉM^ 
FFFENDI, 1735 in 12.""° 
Dit is een antwoord op <*e 

Gedenkschriften van den""" 
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der ARVIEUX over Turkije. Hij 
heeft ook in het licht gege
ven de Geschiedenis van TA-
MERLAN , door zijnen vader, en 
even als hij, handschriften 
over de Oorstersche aangele
genheden nagelaten. [Deze 
drie schrijvers zijn in een aan
tal geschiedkundige woorden
boeken verward , als in ver
scheiden uitgaven van dat van 
DE JTEUER en in dat van 
CHAODON]. 

P E I I I (JOANNES) , te Hes-
din in Artois, in de 14.e 

eeuw geboren, begaf zich in 
de orde der minderbroeders, 
wsrd leeraar „te Parijs, en 
weldra beroemd door zijne 
kunde, zijne welsprekend- * 
beid, en door de redevoe
ringen , die hij in naam van 
de universiteit uitsprak.. Hij 
was lid van het beroemde ge
zantschap , hetwelk KAREI, VI 
naar Rome zond ter bevre
diging der scheuring tusschen, 
de universiteit en den heili
gen Stoel in 1407; maar hij 
bezoedelde weldra den door 
hem verworven roem. Nadat 
JAN. Zonder vrees, hertog 
van Bourgondië, LODEWIJK 
van Frankrijk, hertog van 
Orleans en eenigen broeder 
van koning KAREL T I had 
doen vermoorden, beweerde 
JOANNES PETIX , in de groo-
te zaal Tan het koninklijke 
hotel van Sx. PAUÜ , den 8 

K 
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Maart 1408, dat de moord 
van dezen hertog wettig 
was. Hij durfde zelfs zeg
gen .» dat het geoorloofd is 
overrompeling, verraad en 
allerlei middelen in het 
werk te stellen, om zich 
van eenen dwingeland te 
ontdoen, en dat men niet 
verpligt i s , de trouw, wel
ke men hem beloofd heeft r 
te houden." Hij voegde er 
bij dat » degene, die eenen 
zoodanigen moord pleegde, 
niet slechts geene straf ver
diende, , maar zelfs beloond 
behoorde te worden." Het 
pleitged.ing, hetwelk hij bij 
deze gelegenheid uitsprak 
verscheen in het licht onder 
den titel van Regtvaardiging 
van den. hertog van Bour
gondië, Hetgene wat men 
in eene goede staatkunde en 

' in gezonde zedeknnde tegen 
dit gevoelen kan opwerpen 
is 'l.o dat de wreede dood 
van eenen onregtvaardigen 
vorst den staat bijna altijd 
veel heviger schokken toe
brengt dan zelfs de dwinge
landij ; 2.° dat een slecht 
vorst een geesel Gods is, en 
dat, indien het aan ieder 
bijzonder mensen geoorloofd 
was, om zich daarvan te 
ontdoen, de bedoelingen der 
Voorzienigheid zouden tegen
gewerkt worden. De pest en 
hongersnood, zijn niet in onze 
natuurlij ke magt, en de skch» 

5' . ' • -" - " 
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te vorst is niet in onze ze
delijke of wettige magt. (Zie 
BÜRIAMAQW.) Wat het regt 
betreft, om hem te misken
nen en weerstand tebieden, 
zoo hebben degenen, die dit 
regt erkend hebben juist niet 
van eenen gestrengen en oh-
regtvaardigen vorst maar van 
een gedrogt gesproken ,' dat, 
zoo als ANXIOCHÜS de natie, 
hare wetten en hare Gods
dienst wilde vernietigen, (zie 
JUDAS , bijgenaamd de Ma-
chabeër), of van eenen vorst 
die enkel op een voorwaar
delijk verdrag en gezamenlijk 
met de hoofden van den staat 
regeert, zoo als de doge van 
P"enetië, hoe voor het ove
rige zijn titel ook wezen mo
ge , of eindelijk van eenen 
vorst, die , bij eenen in wij
dingseed van zijne kroon, 
ingeval van meineed, zon af
stand gedaan hébben. (Zie 
ANDREAS ? koning van Hort' 
garijë.) GERSON klaagde hét" 
leerstelsel van PETIT, bij Jo-

ANNJES VAN MoNTAIGü, b i s -
sehop van Parijs aan , die 
hetzelve den 28 November 
1414, als kettersch veroor
deelde. Het concilie van Con-
stans, veroordeelde het ins
gelijks in hetzelfde jaar , in 
de vijftiende zitting , op aan
zoek van GERSOÏT , maar spaar-
de baarbij den naan» en het 
g e » » van JOAMES PBTI*. 
hm&<m$ liet de koning den 
16September!416,door het 

parlement van Parijs, eert 
vonnis tegen dit boek uit
spreken , en de universiteit 
censureerde hetzelve. Maar 
de hertog van fiourgoniië 
had, in 1418 j den invloed, 
om ,de groot-yikarissen van 
den bisschop van Parijs, 
toenmaals te St. Omer ziek 
zijnde, te noodzaken, om de 
veroordéeling door dezen pre
laat in 1414 gedaan, te her
roepen. PBTIT was drie maan« 
den te voren in. 1411, te 
Mesdiii overleden. Zijnej0/é#-
rede, ten gunste van den 
hertog van £öurgondïèt 

wordt in de laatste uitgave • 
[i der werken van GmsoN ge

vonden, 

PEIIX (JOANNKS FUANCIS-
GDS I È ) , in 1546, te Bé-
thune geboren .verliet dem1-
thoiijke Godsdienst, omp" 
testant te worden, en nam 
de wijk naar Aken , alwaar. 
hij zich nog in 1598 bevond,, 
De plaats en het tijdstip va» 
zijnen dood zijn onbekend. 
Men heeft van hem: ï>° 
JSTromjk der Fereenigdt 
Provinciën +'• > Dordrecht, 
1601V:2 dl.» in fol. Ofschoon 
dezelve twee malen in Frank
rijk herdrukt en in het E»-
gelsch vertaald is, verdien* 
dezelve echter niet, datn"»-
er veel ophef van make, W 
de daadzaken er in «r* 
minkt zijn, en dezelve^ 
partijgeest ademen. — 2,° 
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Dè Mollandsoïie republiek 
of Beschrijving 'der Ver'èe-
nigde Provinciën '•', in het Ne-
derduitsch, Arnhem, 1615, 
in 4.t° , 

PETIT (SAMÜEL) , in 1594 , 
'.te Nimes geboren, was dè 
zoon van eenen predikant, 
hij volbragt röémvol zijne stu
diën, te Gfeneve. Toen hij 
zijn 17.<* jaar bereikt had -; 
verhief men hem tot de kerk
dienst. Kort daarna werd hij 
tot den leerstoel der godge
leerdheid , Griëksche en He
breen wsche taal te Nimes 
beroepen , alwaar hij den 12 
December 1643 overleed. Be
halve het Grieksch en het 
Hebreeuwsch, was hij ook 
nog bekend niet het Chal-
deeuwseh , het Syrisch , het 
Satóaritaansch en het Ara
bisch. Men verhaalt dat hij 
toen hij eens, in eené sij-
nagoge was, den rabijn in 
het Hebreeuwsch met scheld
woorden tegen de Christe
nen hoorde uitvaren. Tot 
groote verwondering vanden 
wetgeleerde en van de ge-
heele vergadering, antwoord
de hem PJETIT, in dezelfde 
taal* Men heeft van PEMT 
verscheidene werken: l,o 
Miscellanea > in negen boe
ken , h i j verklaart en ver
betert in dezelve eene me
nigte plaatsen- van verschil
lende schrijvers. *— 2.° Eclc 
g<® chronologicte, in 4,l° 

Bier in handelt hij övér de 
jaren der Joden , Samarita-, 
nen en verscheiden andere 
volken. — 3.» Varics • lec-
Hones ,i in vier boeken. Hij 
heeft drie van dezelve aan
gewend om de gebruiken, 
de plegtigheden en de ver
ordeningen van het oude en 
nieuwe Testament uit te leg
g e n , — 4.° Leges atticce, 
Parijs, 1655, in fol., in 
welke' hij eene menigte plaat
sen van verschillende Griëk
sche en Xatijnsche schrijvers 
verbetert. —* 5.° Verschei
dene andere Geschriften, 
die zich even als de* voor
gaande , door de geleerde 
aanmerkingen, welke er in 
voorkomen; aanbevelen. 

P E Ï I Ï (PETRUS), een wis-
en natuurkundige, in 1594, 
té Mont-Zücon geboren, en 
in 1677, te Lagny-sur-
Marne overleden, werd aard
rijksbeschrijver van den ko
ning en intendant der Fran-
sche vestingen. Hij bezocht 
op bevel van LODEWIJK XIII, 
én van RICHELIEU , al de 
zeehavens van het rijk. Men 
heeft van hem verscheidene 
zeldzame en belangrijke wis-
en natuurkudige werken. De 
voornaamste zijn: l.o Trai
tes du compas etc. {^er-
handelingen over het evenre-
digheids - cotripas, over de 
%waart& en dè grootheid 
der metalen, over de '*"igm 
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ting en het gebruik van het 
artillerie~caliber), in 8j° 
— 2.° Over het ledige, in 

0 4 . f o , 1647. —.3.° Over de 
eclipsen 1652, info!.— 4.° 
Over «Je middelen, welke men 
kan aanwenden ter voorko
ming der overstroomingen 

: van de rivier de Seirie te Pa
rijs, 1688, in i.t0— 5.° Over. 
de vereeniging van den Oce
aan en de Middellandsche 
%eé, door de rivieren d^Au-

, be eh de Garonne, in 4.*P'. 
— 6.° Over de kometen, 

1665, in. 4.*o — 7> Over 
' «?e nalutir van de warmte 
/en de koude ,11671', in 12.mo 

Hij is een der eerste in Frank,-
rijk, die na.de ontdekking 
van TOREICELII, waarnemin
gen over het ledige maakte. 
Men beweert zelfs, dat hij 
de proefneming van DESCAR-
TES , ten onregte aan PASCAL 
toegeschreven, is -voorgeko-

, men, (zie dat art,). 

PETIÏ (PETRUS), een La-
tijnsche dichter en genees? 
heer,. in, 1617 te Parijs ge-

: boren, lid der akademie van 
Padua, in 1687 in den ou
derdom van 70 jaren overle
den , was een Latg.ns.che en 
Fransche dichter; maar hij 
slaagde bijzonderlijk in de 
Latijnsché dichtkunde, en zijn 
talent in dit tak deed hem 
tó 4en rang der zeven beste 
dicht^splaatsen, die deLa-
tijnschè Mdiade xm Parijs 

vervaardigden. De verzame
ling zijner Gedichten ver
scheen in. 1683, in 8,w 
Hij plaatste aan het hoofd 
derzelve eene verhandeling 
over de dichtkundige geest-' 
drift, een zeldzaam werk, 
Zijn gedicht, getiteld Codrus, 
is merkwaardig door de ver
heven en luisterrijke denk
beelden , de keuze en de 
zuiverheid van de uitdruk
king en de welluidendheid 
der verzen. Men kan zijn 
dichtstuk, over de Cyno-
magie of .het hutoetijk, van 
den wijsgeer CJUTMS met 
HtPARcaiA denzelfden lof 
toez waaijén. Wij hebben ook 
van hem een dichtstuk over 

* hét kompas, een over de 
thee, in 1685 te Leipzig in 
4.*° gedrukt, onder dezen 
titel: Thee, sive de sinensi 
herba thee, en eenige ïran» 
sche verzen, onder anderen 
klinkdichten , die zeer zwak 
zijn. Behalve deze verzeo( 
heeft inen nog van hem: 
Drie natuurkundige verhan
delingen. De eerste over de 
beweging der dieren ,1660» 
in 8.vo; de 2.e over de tra-
«éw, 1661, in 8;vo; én het 
3. e over het vuur en het licht, 
1663 en 1664, in4,toMwee 
geneeskundige werken, waar
van het eene getiteld is: 3°' 
meri nepenthes seu de Be-
lenos medicamento, luetuw> 
anihiique omnem wgritudi-
dinem abolente disseriath,., 

http://na.de
http://Latg.ns.che
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gemeen ontvanger der do
meinen, en bosschen van den 
koning van Frankrijk, te 
Röuanen, zijne geboorteplaats, 
in 1693 , in het 79s 'e jaar 
zijns ouderdoms overleden"j 
verwierf zich de achting der 
geleerden van zijnen tijd , 
onder anderen van CORNEILLE, 
wiens tooneelstokken, hij. te 
Rouanen liet drukken : - van 
pater COMMIRE, die hemeen 
zijner gedichten getiteld: Ci-
cures luscinice tota hieme dé-
óantantes opdroeg. Men heeft 
van hem dichtstukken, die 
in hekel- , puntdichten , ma-
drigalon, mstdichten enz. 
bestaan, in welke de goede 
smaak heerscht; men leest 
dezelve nog met vermaak., 
wanneer men de verouderde 
uitdrukkingen over het hoofd 
ziet. 

tftrèohl, 1689, "in S.vo ; hij | 
beweert dat de nepenihes eene 
plant is; velen gelooven dat ' 
dit geneesmiddel niets anders 
is , dan de opium. Het twee
de is een • Commentarium 
over "de drie eerste boeken 
eanAREMüs, Londen, 1726, 
i n 4 > Men vindt deze com-
mentarien met de aanteke
ningen van JOANNES WIG-
GAN, in de uitgave der wer
kere van AREX^EDS , van HER-
MANÜS BOERHAAVÊ , Legden, ' 
1735 , in fol. — 4.o Eene 
Verhandeling over de Atna-
•sonen, in het Latijn , Pa
rijs, 1605, Amsterdam, 
1687 , in 8.v°*, met critische 
aanteekeningen van BERNAR-
DÜS DE LA MONNATE , en in 
1718, 2 dl.n in 8.w, èën 
anderover deSibylla,Leip" 
%ig, 1686, in 8.v°, een dl. 
met Gemengde aanmerkin
gen , Utrecht, 1682, in 8.vo 
— 5.o Overwegingen, in 
"handschriften. — 6.° Een 
wezenlijk of ondergeschoven 
vervolg van' het trimalcion 
van TÉIRONIBS , (zie dat art.) 
— 7.° Dé natura et mort* 
bus anthropophagoruni, U-
trechi!, 1688, in 8.W Mogt 
men meerdere bijzonderhe
den verlangen, dan kan men 
de lofrede van PETIT en de 
Gedenkschriften van NlCE-
RON , raadplegen. 

PETIT (LÖDKWIJK), een 
transche dichter, en oud al-

PETÏT(JOAJSNES LODEWWK) , 
een heelmeester , in 1674 , 
te Parijs geboren, open-
baarde reeds van zijne tee-
derste jeugd af eene buiten
gewone levendigheid van geest 
en eene zeldzame scherpzin
nigheid. LITTES , een beroem
de ontleedkundige, woonde 
in het huis zijns vaders j de 
j onge PETIT, maakte zich reeds 
vroegtijdig zijne/ bekwaam
heden ten nutte. De ontle
dingen, weiverre van hem af-
teschrikken, waren zijn groot
ste uitspanning. Men vond 
hem eens op eëiien zolder, al-
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waar hij , zich voor alle ovei> 
rompeling veilig wanende, een 
konijn hetwelk hij gevangen 
had ontleedde, met oogmerk, 
om hetgene dat hij den bekwa
men ontleder had zien doen, 
na te volgen. De jonge kwee-
keling maakte zulke snelle 
vorderingen, dat toen hij 

„naaifwelijks zijn 12.ejaar be
reikt had , zijn meester hem 
de zorg over zijne ontleed-
kündige verzameling toever* 
trouwde. Hij leerde de heel
kunde onder CASTEI en onder 
MARESCHAii en werd in 1700 
tot meester bevorderd. .. Zijn 
Haam drong tot in vreemde 
landen door. ,Hij werd, in 
1726, door den koning van 
Polen, en in 1734 door DON 
FERDIITAND, later koningvan 
Spanje (FERDINAND YI) be
roepen. Hij herstelde de ge
zondheid dezer; vorsten, die 
hem groote voordeelen aan-
jboderi, om hem bij zjch te 
houden, maar hij /verkoos 
zijn vaderland boven alles. 
Hij werd in 1715 in de aka-
demie vari wetenschappen op
genomen , en directeur van 
-de koninklijke heelkundige 
akademie. Deze bekwame 
•jaap,., overleed in 1750 te Pa
rijs in het 76.sk jaar zijns 
ouderdoms,, ,na nieuwe werk
tuigen ter volmaking dér 
he^köade te hebben uitge-
*oa$p(jpjj|v: j n zijne manieren 
straalèg meer een OMesveias-
«e goedhartigheid da» wiel 

eene gemaakte wellevendheid 
door. Hij was levendig, voor
al wanneer er over zijne 
kunst gesproken werd. Een 
misslag tegen de heelkunde 
verbitterde hem meer dan 
eene beleediging ; maar hij 
was, enkel aan deze eerste 
drift onderworpen. Zijne ge
voeligheid voor de ellende 
der armen was buitengewoon: 
verzorging, hulpmiddelen, 
oppassing, niets' werd te 
hunnen opzigte gespaard. Men 
heeft van hem: 1.° Eene 
Chïrugie (Heelkunde) in 
1774 door tden Heer 1*8» 
in het licht gegeven., 3 S\P 
in 8.vo .2,0 Bene nitmnftfwr 
der verhandeling over _de 
aiekle der beenderen., Pa' 
^ , - i 7 2 3 , 2 d l . « l i n l 2 . m » 
eri 1758; verscheiden ge* 
leerde Overwegingen in de 

Gedenkschriften v'an de aca
demie der wetenschappen en 
in het l . s t e deel der Heelkun
dige Gedenkschriften; — %? 
uitmuntende raadpleging® 
over dé venuszieAten. ,wéw 
•de Heer FABRE in zijne ver
handeling), over deze ziekten 
heeft opgenomen. Al detó 
werken bewijzen dat hij even 
zoowel met de theorie als 
de praktijk- der heelkunde 
bekend was. 

•'* ?im (ANTONIOS), eeJ 
beroemde geneesheer, i» *•'*• 
te Orleans geboren , was *> 
kleinzoon van eenen notaris 

http://76.sk
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van Marienburg , zonder 
fortuin overleden * en de zoon 
van eenen armen kleermaker, 
die hem echter in het col-
legie zijner geboortestad op 
eene roemrijke wijze zijne 
lagere studiën deed ten einde 
brengen, Nadat hij in 1746 
tol doctor bevorderd was, 
opende hij te Parijs leer
cursus, die hem in groot aan
zien bragten, e.n hij werd 
achtereenvolgend in 1760 tot 
lid der akademie van We
tenschapeen , en na den dood 
vftn FEïÉtÈlN tot leeraat in 
de ontleedkunde' in den ko
ninklijken 'tuin benoemde PÉ-
TIï, wijdde zich'te gelijker 
tijd aan de beoefening zijner 
kunst toe, en hij verkreeg 
eene aanzienlijke fortuin; wel
ke hij gedeeltelijk tot het op-
rigten van nuttige gestichten 
aanwendde, In 1776 begaf 
hij zich naar Fontenay-aux* 
Rosës, en daarna vestigde" 

• hjj zich in het dorp Olivet 
bij Orléans, alwaar hij in 
1794 overleed. DeHeerPoii-
XAI werd hem als plaatsver
vangend hoogleeraar' toege-

, voegd; maar. zulks was in 
strijd met den wensch van 

PÉTIÏ Wijl hij TlCQ-D'AZYR 
een zijner voornaamste kwee-
kelingen tot dezen post wil
de doen benoemen; Be wer
ken van PÉXIÏ beantwoorden 
niet aan den roem, welken 
H beeft genoten; men heeft 
nem te danken: l.o Bml-

kundige Ontleding vanPAl-
FIN, Parys, 1753, 2 dl>, 
in 12. ,n0 en eene nieuwe 
verbeterde uitgave , in 1757, 
in 4 ; t e ; — 2.° Verslag ten 
voordeele der Inenting, 
1768 , in 8.v°; — 3.» Verza
meling van stukken betrek* 
keiijk de ver f raagde geboor*-
ten,' 1766, 2 dl.» in S.vo,-—. . 
4.o JTervormingS'VOorstel 
over de uitoefeneng der ge" 
neeskunde, in 8.v° Men heeft 
PÉTIÏ ten latste gelegd, dat 
hij er veel toe zou bijgedra
gen hebben om destrekking 
té ondersteunen, welke ver
scheiden hedendaagsche ge
neeskundige scholen voor "dé 
gevoelens der materialisten 
aan den dag leggen. DJESFOR-
GES heeft hem in een zijner 
werken als een' losbol afge
schilderd, . 

* PÉXIT (MARCÜS ANTOSI-
ES),'eerste geneesheer en 
heelmeester van het zieken
huis, te Zyon, alwaar hij 
den 3 November 1766, ge
boren was, zijn vader was 
onbekend; en zijne moeder 
deed alle opofferingen, om 
hem eene goede opvoeding 
te geven s hij onderscheidde 
z-ioh in de beoefening zijner 
kunst. Nadat .hij onder het 
getal der binnen heelmeester 
van het gasthuis der liefda
digheid {Sospice de ld cha-
rité)vrzs opgenomen, deed 
bij zich weldra in de mede-



180 •P E T, 

dingingnaar prijsstoffen onder
scheiden. Hij begaf zich ver
volgens macPargs, alwaar 
hij eenen post aan de prak
tische heelkundige school 
verwierf. Nadat tot den post 
van chirurgijn-majoor der stad 
Zyon ia. 1788 de mededin
gers opgeroepen warenj kwatn 

. hg er mede naar dingen, 
en. had de eer van denzel-
ven op zijne talrijke, en ge
leerde medestrevers te be
halen: Hij trad echter, .vol
gens gebruik,, niet in dienst 
alvorens hij naar Parijs was 
teruggekeerd , alwaar hij zich 
aan den vermaarden DBSAÜET 
verbond. PÉMT ging den doc
toralen hoed te Montpellier 
ontvangen, en diende aan het 

'•• ziekenhuis van Zyon' in de 
hoedanigheid van adjunct-
niajoor. Hij werd eerst den 
1 Januanj 1794 lot chirur-

. gijn en chef aangesteld. In 
het eerste jaar zijner bedie
ning voerde hij leercursus in 
rvoor de Y .ontleedkunde , =de 
heelkundige kunstverrigtingen 
«n de clinische heelkunde, 
en gedurende zes jaren hield 
hij zich met eenen onvernioei-
den ijver bezig om lessen 
over deze wetenschappen te 
dicteren. Ieder jaar opende 
hij zijne cursus door eene 
(ipenbare Redevoering,welke 
steek te om den naijver zgner 
l e M ^ e n o p te wekken. JDèze 
Redevtesiogen zijn gezamesn-
ijjk in het werft getiteld: | 

Geneesmiddel des-hartain 
het licht gegeven. Be ge
schiedkundige* Lofrede van 
BESADIT , 'door de erkentenis 
in de pen gegeven, bevat 
voortreffelijke èn gewiglige 
bijzonderheden, over het leven 
van dezen beroemden heel
meester , over de gelukkige 
ontwikkelingen van zijne heel
kundige verrigtingeö en over 
de tot derzejver uitvoering 
geschikte werktuigen. Nadat 
hij zijne kunst met hei beste 

' gevolg onderwezen had,"over* 
leed hij den 7 Julij 18U, 
te Killeurbanne bij lyW> 
met de hulpmiddelen '<te 
Godsdienst; voorzien, welke 
hij reeds vroegtijdig verlang
de, en welke hij met eea 
opregt geloof én eene stich-

'. tende godsvrucht ontvi# 
Hij was correspondent ?an 

het instituut, lid der akader 
mie van Zyon en van ver
scheidene geleerde genoot-

"' schappen, en • een der ijve
rigste om aan dezelte de 

schatting van zijne . veelvi»* 
dige kundigheden te betalen. 
Zijne Brieven aan FlORJSt 
in zijn Geneesmiddel deS 

harten gedrukt, waren w 
gewigtigste, doch niet "e 

eenige, met welke hij & 
akademie van Zyon begiftig 
de , dezelve zijn slechts het 
voorbërigt van een werk>^et" 
welk ujt 2 dl." in 8.*° 
moest bestaan, Men hfef| 
van hem nog een berijm" 
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verhaal getiteld hét Gfafvah 
•den berg Cfhdre, een werk 
dóór het verlangen' ingebóe-, 
zemd, om der inéöschhéid 
en den zëdëri tot hui te ver
strekken. Hij Was èèri der 
redacteurs van hét Dagblad 

, vanliet Geneeskundig'genöoi-
scnapvah Lyon, waërvanhij 
lid was, en hij heeft het eerste 
deel van deszelfs handelingen 
niét verscheidene Gedenk1-
schriften pf W"aarn'èmingert 
verrijkt,., Men heeft nog van 
hein •: Verzameling van CU-
nische Waarnemingen, een 
nagelaten werk, door de hee-
f en LAÜSTERBÓCRGen ÏÏOÈERT, 

in het licht gégeïén , de érfs 
genaÜhbn Hér handschriften 
van deh schrijver, ï,yón, 
1815, in 8.V<> De hèéreh 
CARTIBR en P A R Ö hebben 
de Lofrede van MARbtfs A'iföo'* 
Niirè PÉÏIT in het lichtgegtë-
yeri. Het éërs,te is in de o^èh^ 
bare .vergadering der akadèè. 
iriië Van Lyon voorgelezen",' 
den 0 September 1811 ; het 

: tWeede is eerst iri 1812 in 
het licht verschëneh, De heer 
DöMAS, secretaris van de akai* 
deüiiè yari Lyon, heeft in 
dichtmaat, gegeven, Buide 
ter nagedachtenis van MAR-
CÜS ANTÖNIUS P i m , niet 
aantëekènirigen óver zijn lei 
ven en zijne werken gevolgd l 

FeSóul, ia het departement 
.'.fan de Oppér-Saöne, den 2 
Óctbber 1791 geboren, vol-
bragt zijne eerste ètudiën in 
de centrale school van Be-
satigcw* In den ouderdöjn 
van tien jaren had hij reeds 
de nópdige kundigheden bp-
gezameldi om in de pöly-
téchniéke school te Worden 

* P1XIT(AI,ÉXIÜS THERE-
sU), eën natuurkundig^/ të 
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toegelaten, terwijl hij den 
vëreiscbtën ouderdom te gê-
rtioet zag, om daarin aange
nomen te worden. De lieer 
BAGUETTE beriep xheïn naar 
Parijs, alwaar hij hem in 
een opvoedingsgesticht- plaat
ste , hetwelk door bekwame 
onderwijzers bestuurd werd, 
daar gaf hij meer uitgebreid-
ën boridigheid aan zijne wis-» 
en letterkundige studiën. Zbö-
dra hij zijd zesüende jaar 
bereikt had, bood hij zich 
tol het examen yari de poly-
tècbnieke sphooi aan, èri hij 
werd dé eerste 'van. dé geheelë 
promotie; rxieh stond den. 
eersten rang toe aan dengenë, 
welke hem het naaste in de: 
orde van verdienste* volgde, 
en PJÊTIT werd aldus bui
ten den rang gesteld. Men 
verbond hem weldra aaii het 
onderwijs der school als re-
petilör der taalkuiïdige ont
leedkunde. In het volgende 
jaar werd hij tot hüluurkun-
clige repetüor én tegëlijker-

, t|jd tot natuurkundige 0hder~ 
!l_ wijzer in het lyceum-BoNA-
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PARTJE > collegie-BoüRBON ge
worden , benoemd; hij had 
alstoen den ouderdom van 19 
jaren bereikt. In 18Ï1 werd 
hij tot meester in de letteren 
aangesteld. In den ouderdom 
van 23 jaren, werd hij ,tot 
adjunct-leeraar in de natuur
kunde , aan de polytechnieke 
school benoemd, en in 1815, 
werd hij' titulair hoogleeraar, 
op het tijdstip van de reor
ganisatie van dit gesticht, 
Den 21 Januarij 1818, werd 
hij tot lid van het genoot
schap van vrienden der we

tenschappen aangesteld. Hij 
is den 21 Junij 1820, in 
den ouderdom van 29 jaren 
overleden, In 18l4 gaf hij 
met den heer ARAGO ,„ eene 
Verhandeling over de Ver
anderingen, welke de straal-
brekende kracht eènérzelfde 
zelfstandigheid in de ver
schillende staten van veree-
niging ondervindt, die men 
aan dezelve door het toene
mende uitwerksel der warm
te kan geven,. {Annalesflitj' 
siques); hij gaf in 1818, 
in hetzelfde lijdschrift, eene 
verhandeling in het licht, 
over het gebruik van het be
ginsel der levende krachten 
in de berekening der werk
tuigen. Dit was de eerste 
proeve van een groot werk , 
hetwelk de verzwakking zij* 
«er gezondheid hem belette 
te voltooijen. Hij bood in 
hetzelfde jaar aan dé akade-

| mie der, wetenschappen de 
I nasporingen aan . welke hij 

met den heer DOIONG, ow 
de theorie der warmte ge
maakt had. PEUT heeft deel 
gehad aan een wérk van Du-
XONG , over de bijzondere 

I warmte der ligchamen, in 
1819, aan het instituut aan
geboden. 

PÉTIT (FnAïfCiscos).~Zie 
POURFOUR. 

PÉXIÏAÜ. 

DIERE. 

-PiiiT' DIDIER (dom MAÏ" 
THE ÜS) , een benediet|/o,er van 
de congregatie van dep B. 
VANNES! in J659;, te Sainf 
Nicolas, in Lotharingen®' 
boren , onderwees de;;wjMJ 
geerte en de godgeleefdM? 
in dé abdij van Sainf'•&? 
hi'èl, en werd abt van o«" 
nones, in 1715, president 
van de congregratie van den 
H. YANNES inl723,bisscj# 
van Macra in pariibus & 
1725, en in het volgend(! 

jaar assistent bij den Pau!' 
selijken troon. , BENEDICT 
XIII, bediende zelf de 0 
tigheid zijner wijding, en f 
hem eenen kostelijken mW 
ten geschenke. Men heeft « 
hem een aantal werken. * 
meeslen verraden vele gefêf " , 
heid. • De voornaamste W' 
1.° Aanmerkingen, ° ' e . r^. 
eerste deelen van de AWA 



'••.. • P I 

ïïjke Bibliotheek * van DÜ 
P I N , 3 dl.» in 8.v° Dezelve 
zijn geleerd en oordeelkun
dig ;, maar er zijn er eenigen 
in welke de abt DIJ PIN, zich 
zeer wel -verdedigt; intus-
schen schijnt PJÉTIT DIDIER '",'. 
een beter godgeleerde te zijn 
dan zijn tegenstrever, -r- 2.° 
Vjfpologie etc. (Met verde* 
digschrift der provinciale 
brieven van PJSCAL) , tegen 
de zamenspraken van DANI&I., 
Hij keurde dit. werk, waar
van hij de schrijver was, af ; 
maar men had jp hetzelve 
vele veranderingen gemaakt. 
Hij heeft zich vervolgens open-
lijk ten, voórdeele der bülie; 
Ünigenitus verklaard , en al 
de verbindtenissen verbro-

• ken, welke hij met sommige 
van de Jansenïste partij scheen 
gehad te hebben. —• 3.<> 
jDisserlation etc. (Verhan
deling over hetgevoelenvan 
het concilie van Constans, 
over de onfeilbaarheid der. 

* Paussen), Luxemburg ,1724 
—- 1725, in 12.^0, waarin 
Hij beweert., dat de vaders 
zich enkel voor het hooger 
gezag van het concilie boven 
den Paus verklaarden, in den 
tijd van onrust en scheu
ring, waarin zich de Kerk 
bevond. Men virictt in dit 
werk uittreksels van eene 
verhandeling van GERSON , 
welke niet aan het denkbeeld, 
hetwelk men gewoonlijk van 
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dezen beroemden man vormt, 
beantwoorden; maar het is 
waarschijnlijk, of dat deze 
verhandeling niet van hem 
is, of dat dezelve in de hoofd
zaak door den lutheraan TAN 
DER HARÏ verminkt is ge
worden , die dezelve het eer
ste in het licht gaf, ofschoon 
men verscheidene uitdruk
kingen door' de netelige eii 
verontrustende omstandighe
den, waarin zich de Kerk, 
gedurende de groote scheu
ring bevond, kan verschoó-
nen. — 4.° Justijicalión etc, 
(Regtvaardiging van de ae-
deleer en de tucht der Kerk 
van Rome en van geheel 
Italië', tegen de vergelij-
hing van de. zedeleer der hei" 
denen en die der Jesuiten). 
Deze geleerde benedictijner 
overleed te Sénqnes , in 1728, 
in het 69.e jaar zijnsouder-

;doms, met den .roem van 
een; scherpzinnig, gestreng 
en werkzaam man te zijn 
geweest, Men moet hem niet 
verwarren met zijnen broeder 
«TOANNES JOZEF PÉTIT DIDIER , 
een'Jesuit , van wien men 
heeft { 1°, Dissertation etc. 
(Verhandeling over de lee
ningen bij obligatie de in
teresten bepalende, in Zo
tharingen en Barrois ge-
6ruikelijfc),JVancy, 1745,1 
dl. in 8 > — 2°. Remar-
ques etc, (Aanmerkingen over 
de godgeleerdheid den pa» 
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ter GESPARD JVENlN),Nan-
cy, 1708, in 12><> — 3.o 
Traite etc. (Verhandeling 
over het sluiten der geeste
lijke gestichten), Nancy, 
1742, in 12.mo _ 4.° Les 
exercices etc. (De oefenin
gen van den ff, IGNATIVS) , 
in het Latijn, Jaterherdrukt 
en andere werken. Zie de 
Lotharingsche bibliotheek, 
door CAIMET. 

PiTlTOT (JOANNES), een 
schilder, te Geneve in 1607 
geboreD, bragt het brand-
schilderwerk tot deszelfs vol
maaktheid. Niets is in dit 
soort volmaakter dan de wer
ken , welke men van hem 
heeft. Het gelukte hem met 
eenen bekwamen scheikun
dige, kleuren met eenen be
wonderenswaardiger! glans te 
ontdekken. Hij had lot me
dewerker BORDIEK , die het 
haarwerk en de kleeding der 
portretten schilderde. Deze 
beide kunstenaars begaven 
zich naar Londen. KARET, I 
verbond PÉIITOX aan zijnen 
persoon en verhief hem tot 
den ridderstand. Men heeft 
verscheidene portretten, wel
ke deze kunstenaar volgens 
de grootste meesters gecopi-
eerd heeft. De beroemde 
VAN DIJCK schepte er ver
maak in, hem te zien wer
ken', en om soms aan eenige 
zijner berken dp laatsteJiand 
te leggen. Zijn talent be- f 

paalde zich niét tbt het mees
terlijk copieren; hij verstond | 
ook de 'kunst om volmaafet ! 
volgens de natunr te teeke
nen. Na zijne terugkomst 
hielden LODEWIJK XIV en 
verscheidene personen van het 
hof hem langen tijd bezig. 
Deze vorst verleende hem 
eene aanmerkelijke jaarwedde 
en eene huisvesting inde ga
lerijen van het Louvre; maar 
daar deze kunstenaar tyoles-
tantsch was, keerde hij., na 
de herroeping van het edict 
van, JYanie's, naar zijn w ^ ' 
land terug. Hy overleed te 
Vevay, in het /Tmdland 
in 1691. De kunst <"" wet 

brandverw te schilderen, 
scheen voor ons na den dood 
van PÉÏITOI verloren; maar 
dezelve begon een nieuw Ze
ven te verkrijgen , nadat de 

heer PASQUIER , miniaWM" 
schilder, er de hersteller van;is 
geworden. — Er heeft m 
deze eeuw een FHAÏCBCW 
PJÉTITOT geleefd , die de, oor
sprongen van fiourgondte 
door PAILIOT voortgezet heelt. 

* PÉTIfOX (CliATJDWSBBB' 
NARDUS) , een letterkundige, 
den 30 Maart 1772 te ^ J 
uit eene zeer geachte fan»' 
geboren ; zijn vader, die, 
ter prefectuur-raad w a S ' f ' 
hem , even als zijnen bro^e 
ALEXANDER , eene zorgvuldig 
opvoeding. Nadat CwJ"10' 
BERNARDUS in zijne ge»00 " 



P l ï . 165 

teslad goede studiën gemaakt 
had, kwam hij in den ou* 
derdom van 18 jaren te Pa
rijs, alwaar hij zich met de 
letterkunde bezig hield. Hij 
oefende zich eerst in het too-
neelkundigvak; maar in plaats 
van zich op gelegenheidstuk-
jes toe te 'leggen, in'/ welk 
vak men zoo Jigtelijk roem 
behaalt, putte hij uit de oude 
geschiedenis het onderwerp 
van een treurspel, SÉCÜBA 
genaamd, hetwelk in 1792 
in het Théétre'I'rangais op-
genomen werd 5 d>6 ainspelin-
gen op de ongelukken der 
koningin, welke men in het:-
zelve meende te ondekken, 
deden er de voorstelling van 
verbieden en stelden de vei
ligheid van den schrijver in 
de waagschaal, die zich ge
noodzaakt zag, zich bij het 
leger schuil te houden, maar 
hij werd na het einde van 
den eersten veldtogt, uithoof
de van de slechten staat zij
ner gezondheid, op reform 
gesteld. Bij zijne terugkomst 
te Parys, vatte hij zijne ge
liefkoosde stadiën weder op, 
en In 1800 werd hij (tot chef 
de bureau van het openbaar 
onderwijs bij de prefecture 
van h&t Seine departement 
benoemd, welke betrekking 
hij in 1804 verliet. Hij droeg 
uit al zijne krachten bij tot 
de herstelling van het onder
weg in de lyceums van Pa-

rijs, door;de 'beoefening van 
de Grieksche taal,, de alge-
meene mededingingen én de 
eereprijzen voor de verhan
delingen te doen herstellen, 
Vijf jaren daarna deed EON-
ÏANES,: die grootmeester der 
universiteit was geworden, 
en die, gedurende de vogel
vrijverklaringen, bij PÉTITOT 
eene schuilplaats had gevon
den, en daarna, naar Dijon 
was vertrokken, hem ,tot in
specteur-generaal der univer* 
siteit benoemen. Tijdens de 
restauratie werd PÉmox ia 
zijne posten gehandhaafd; en, 
getrouw aan zijne eedefl, 
vraagde, hij zijn ontslag bij 
de terugkomst van BONAPAB-
TE van het eiland Elba (ïn 
1815). cNadat hij bg de 
tweede restauratie in zijne 
posten hersteld was, werd 
hij kort daarna tot secretaris
generaal van dé commissie 
van openbaar onderwijs, en 
in 1821 tot raad van de hoo-
geschool benoemd. Nadat de 
abt FRAYSSINC-US (in 1822), 
tot grootmeester van de uni
versiteit was benoemd, schonk 
hij al zijn vertrouwen aan 
PiilTOï, dien hij sedert twin
tig jaren kende. Van toen af 
zag zich de secretaris-generaal 
-met ai de zaken, tot het ge
bied der universiteit behoo-
rende, belast, en hij bestuur
de dezelve in den naam en 
volgens den geest van' den 

3 ' ••••:•, 
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.bisschop van Bermopolis* 
Zijn ijver werd door den 
moeijelijken en vereerenden 
post van directeur-generaal 
der universiteit beloond, wel
ken men ten zijnen voofdeele 
herstelde. Hij had er niet 
lang genot van. 'Na reeds 
verscheidene jaren, door ëene 
kwijnende ziekte gekweld te 
zijn , waartoe zonder - twijfel 
een onafgebroken werk bij 
droeg, bezweek hij er onder 
in de maand Augustus 1825, 
in den ouderdom van 53 ja
ren. PËTITOT was in de let-

- terkundige loopbaan met het 
treurspel van de Zamenzwe-
ritig van Pisoif, 1795, be
gonnen-, en hij deed in 1797 
GÉTA en CUBACAifcA voor
stellen. Dit stuk, in eenen 
zuiveren en bondigen stijl ge-' 
schreven, is in eenen ernstigen 
toon, die in eenen tijd geenen 
grooten bijval kon vinden , 
waarin bijna al de- geesten , 
door de nieuwe stelsels opge
wonden, op he.t foonéel geene 
juiste en gegronde denkbeel
den , noch eene wijze en bere» 
deneerde zamenstelling, maar 
hevige schokken zochten, die 
even zoo geschikt wareri om 
dezelve aan het wankelen te 
brengen , als berekend naar 
hunne onrustige opgewonden
heid. In tusschen deden de on
partijdige lieden en de goede 
letterkundigen, den jongen 
dichter regt wedervaren* LAu-

/RBNTius |DE MBDÏCIS '(1794) 

twaalf malen uitgevoerd, PA 
TITOT leverde uitmuntende 
artikelen voor verscheidene 
tijdschriften , en werkte van 

[1793 tot 1794, aan een dag
blad j over het openbaar on
derwijs mede , in hetwelk hij 
altijd als verdediger der ge
zonde leerstellingen optrad. 
La,ter vertrouwde fosuns 
hem dè redactie van den 

• Mercure deFrance toe. Hij 
heeft daarenboven geleverd: 
1,° Eenë Vertaling der Treur-
spelen van JLFIÊRÏ, 1802, 
4 dl n in 8.vo Deze -terta» • 
Jing, dé eenige, die bestaat, 
onderscheidt zich door ,de 
naaq wkeürigheid, de sierlijk
heid , de zuiverheid van stijl 
én vooral door de zeldzame 
begaafdheid, met welke Pi-
TITOT den geest van het oor
spronkelijke heeft weien «e 

, behouden. — .2,? Gramm™ 
etc. (Spraakkunst van Port' 
Royal), met aanteekeninge» 
van DÜCLOS , en voorafgegaan 
van eene uitmuntende Prfve 
over den ooftprong en d̂ vor* 
deringen van de Fransché taal. 
-r- 3.° Repertoire etc. (Megis" 
ter van het Fransché tooneeh 
Parijs), ;1803—1804,25 
dl.» in 8.vo ; eene nieuwe J» 
aanmerkelijk verbeterde W 
gave, ibid, 1817 — 1W» 
33 dï.n in8.w Men viriol*» 
hetzelve eene Korte SMS 

van het leven van eiken «#*r 
ver en eene beschouwing™ 
elk stuk; alles io den »es-
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werd tot ten geest en'met eene 
. bewonderenswaardige be
gaafdheid ontworpen. — 4.° 
Oeuvreselc. (Uitgezochte en.' 
•nagelatene werken van LA 
JffARPÉ), eene oorspronte-
lijke uitgave, volgens de hand
schriften van. den schrijver, 

; ibid, 1806, 4 d l> in 8.v° 
- r 5.° Oeuvres etc'. \Wer~ 
ken van JOANJSESRACINÈ) , 
een stéréotype uitgave, bei
langrijk door de verklarin
gen en de navolgingen der 
GriekscheenLatijnscheschrij-
veusj, 5 dl.» in 8,vo — 6.° 
Traduction etc. (hertaling 
van dever Halen van MiCHAeZ 
OMRrjNTEs), 4 dl.nin 8.v°; 
eene even' zoo naauwkeurigë 
als sierlijke yertaling als die 
der treurspelen van AMÏERI, 
en waarin hij, terwijl hij , 
al de schoonheden van den 
tekst wedergeeft} tevens den 
geest van het oorspronkelij
ke heeft weten te behouden. 
— l.o Werken van MOLI
ÈRE , eene stéréotype-uitgave, 
1812, een deel in 8.vo De
zelve zijn voorafgegaan door 
de Levensschets van den 
schrijver, met waarnemingen 
over eik stuk , met commen-
tarien én aanmerkingen, die 
deze uitgave de beste maakt 
van al degenen, welke tot 
op dezen tijd in het licht 
verschenen zijn. — 8.° Mé
moires etc. (Gedenkschrif
ten betrekkelijk de geschie* 

L 

denis van Frankrijk), van 
1819 tot 1824. Er waren 
reeds 30 deelen van deze 
belangrijke verzameling, een 
nationaal gedenkstuk ter eere 
van de Fransche monarchie 
opgerigt, in het licht ver
schenen. Dezelve bestaat uit 
twee seriën, waarvan de eer
ste (welke meer dan veertig 
werken bevat) met PHIMPPUS 
AUGUSTUS begint, (1180)tot. 
de eerste jaren van de 17.° • . 
eeuw loopt en de oudste ge
schiedschrijvers van[Frank
rijk bevat. Dezelve werd in 
1824 ten einde gebragt, en 
men heeft er eene nieuwe 
uitgave van in het licht ge
geven. De tweede serie be
vat een aantal deelen, bij
na gelijk aan die der eerste, 
en strekt zich uit van de 
regering van HENDRIK I V , 
tot aan die van 'LoDEWlJK 
XV ingesloten. Deze verza
meling is een der belang
rijkste werken, van onzen 
tijd en het nuttigste voor den 
bloei der geschiedenis "en 
der Fransche letterkunde. 
Dezelve biedt, in een uitge
breid maar wel geregeld 
bestek, kostbare bouwstoffen 
aan , die tot dusverre ver
strooid waren , en die een 
reeks van gebeurtenissen aan
bieden , welke zich op nieuw 
aan die der laatste eeuw der 
Fransche geschiedenis aan-' 
sluiten, Men vindt in de^ 

4 • • ' . .'•< " ' 
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zelve ook het voorregt er dé 
vorderingen der Fransch'e taal 
in te kunnen beoefenen, en 
uitmuntende voorbeelden voor 
de hedendaagsche gescbied-
schrijyers. Wij betreuren op-
règtelijk, dat een vroegtijdige 
dood aan de letteren, een' 
harer vermogendste en krach
tigste steunen'ontroofd heeft* 
De maatschappij heeft in 
PÉiijrOT niet slechts eeoen, 
uitmuntenden letterkundige, 
eenen diepzinnigen criticus, 
•wieijs; geest met eene menigte, 
kundigheden verrijkt was •̂';' 
verloren, zij heeft ook in 

.hem te betreuren een eer
lijk > innemend man , die op-
regtelijk aan zijne wettige 
vorsten en aan de Godsdienst 
verkleefd was. Hij is overle^ 
den zoo als hij geleefd heeft, 
als s een ware Christen; en 
wij hebben gehoord hoe uit
stekend godvruchtige lieden, 
het geduld én der gehecht
heid aan de Godsdienst, wel
ke PÉWTOT in zijne: laatste 
oogenbjikkén aan den dag 
heeft gelegd , lof toezwaai
den ; hij was een in den vol
sten zin des woords, regt» 
schapen man ,• die de banden 
van dit ondermaansche af
legde om een beter leven te 
aanvaarden» Men vindt eene 
•Kmrte levensschets van Pi-
ÏI3SO.T, in het begin van het 
574«te deel van de tweede, 
serie aJejr Gedenkschriften 
hetrekküyk de geschiedenis 

van Frankrijk, door èn 
heer, MOMMERQIJJÉ, dje deze 
soh oon e • on dérneming voortr 
gez.et heeft. 

PEXIT-PIBD (NlCOWAS).» 
leeraar van het gesticht en de 
rhaatsöhappij • der Sorbonne, 

'm 1630 te P«rg/'S gsfeorm, 
werd raadgevend secretaris bij 
de regtbarik het Chatekt, en 
pastoor van de parochie van 

f Saint'Pierre^des-Jrcis, Hij 
was Qnderzanger en ta)fao#fl 
van de kerk \epar§è,dotö>: 

hij in 1705 in, hel75.e jaat 
zijns ouderdorns overleed. Een 
twist gaf hem aanleiding tot 
de vervaardiging]i'üfagfcfe-
handeling over het i'egt'en 
de voorregten dèr geestelij
ken in het fieheer van M 
wereldlijke regt > in 4»t0 

wilde in \®m het ™~' 
bij afwezigheid der luitenants 
voorzitten, wijl- hij alstoen 
de oudste raadheer- was, De 
wereldrijke raden, diana hem 
benoemd werden, verzeüs/». 
er zich tegen > en beweefien 
dat de geestelijken geen regt 
hadden, om Voor te zitten en 
de dekenplaats te vervangt» 
Deze twist brigt: een ptot,^ 
te we^eg; PETIT<-PIED verwan 
digde, een wel beredeneeio* 
fïfrhandeling, en er volgw* 
den 17 Maart 1682 een # f 
slissend vonnis, hetwel#len 

voordeele der geesleJijfe ta" 
den uitspraak deed» . ' 
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PÉÏIX-PIED (NJCOLAAS) I 
neef van den voorgaande, leer
aar van het gesticht e», de, 
maatschappij der tiprbonm) 
in 16.65 te, Parijs geboren, 
volbragt zijae stadiën en ?ij-
ne doctorale prpefjaren (liven-. 
ee) jmet ond#i*s6heid/ng» Dó,or 
zijne vorderingen verdiende: 
hij, in 1701, öehén leerstoe-l • 
in de Sotbonne, waarvan hij; 
in 1703 beroofd werd, wijt 
hij, met 39' andere leeraars 
de beruchte Gewetmswak, 
onderteekend had. Men ver-
verfeande hem JSeaume. 
Djsze verblijfplaats, moede ge? 
worden , begaf hij zich naar 
zijnen yriejad. QÜESNEL, in 
Holland. Hij bleef er tot 
ia 1718, wanneer hij de 
vergunning bekwam om naar 
Parijs terug te Irèeren. Hij 
vestigde, zijne verblijfplaats, en 
eene soort van nieuweïpredik-
orde;> in i e t dorp Jnibres in 
d« nabijheid van Parijs. Hij 
vervaardigde er eene proeve 
van reglement, en van, de 
geheeie liturgie welke de broe
ders in,Holland volgden. De 
faam verspreidde, wonderbare 
gerechten van hem. Men trol: 
er in menigte, uit de hoofdstad 
naar toe, en weldra werd: 
Aniefes een tweedd Charen-
ton. » Men zal zich zonder 
twijfel verwonderen, zegt de 
abt BiEAUIX, dat dergelijke 
ergernisseri openlijk voor de 
poorten van Parijsgegeven 

zijn; en daardoor" konden zij 
i zelfs ongeloofelijk schijnen. 
; De aartsbisschap (de heer DE, 
| NOAILI.ES) bekommerde zich,. 
| niet het minstom dezelve te-
I. gen te gaan, uitte geen woordl 
i dat dezelve afkeurde. Dé 
, Sörbónne herstelde^ ondanks 
; hare eigene besluiten en de 

verklaringen des konin'gs, de
zen ergerlijken hervormer in 
al deszelfs voorrégteny zelfs 
terwijl hij deze verregaande ,; 

ergernissen gaf. Maar bij gé™ 
brek der geestelijke magt, 
kwam die der burgerlijke tus-
schen beide, en zie; hier in 
de straf het onbetwistbaar! 
bewijs der éuveldaadi. De 

|' handhaver van het koninklij-
j, ké gezag eindelijk verontwaar

digd, noodzaakte de officieren 
der faculteit orn voor de mi
nisters te verschijnen , liet 
het besluit, hetwelk den 

; léeraar herstelde, doorschrap-
pen, en joeg dezen openba
ren ruslverstoordér schande-r 
lijker dan ooit weg." De 
bisschop van Buyeux (de heer 
r>E LORRAINE) nam hem toen 
tot zijnen godgeleerde aan.v 

; Deze prelaat in 1728 over-. 
I leden zij nde, begaf zich Bfi-
j TJÏ-PIED op nieuw naar Hol-, 
\land. Hij verkreeg zijne her-
j roeping in, 1734., en óver-
] leed in 1747- te Parijs* Vol-
fgens het Critische Wmr-
•• denboek, •» hadden de twis-, 
ten der Kerk nietdeogering» 

http://Noaili.es
file:///land
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sten nadeeligen invloed op de 
aachtheid en de xnenschlie-
rendheidj welke zijn karakrer 
uitmaakten." Volgens het 
Woordenboek der Jansenis-
ten boeken, artikel godge-
leerde onderzoek, en volgens 
zijne geschriften: » Gelijkt 
uiets naar den bijtenden en 
hekelenden stijl van PETIT-
PIED. Zijn werk is een woor
denboek vol van beleedigin-
gen en lasteringen. Men weet 
niet of hij in deze soort van 
schandelijke ea beleedigende 
letterkunde, de ZOILÜSSEN , 
de SCALIGEUS en de SCIÖPFÏÜS-

. SEN van Port-Royal over
troffen heeft." De voornaam
ste zijner werken, die bijna 
allen ter verdediging der par
tij geschreven zijn , zijn: l.o 
Èègles de Vèquitè etc. {Re
gels der natuurlijke billijk' 
heid en van het gezond ver
stand , tot het. onderzoek 
der constitutie Unigenitus), 
1713, i n l 2 . w o _ 1° Exa
men thèologique, etc. {God
geleerd onderzoek over het 
herderlijke onderrigt in de-
geestelijke vergadering van 
Frankrijk goedgekeurd, en 
aan al de prelaten van het 
koningrijk ter aanneming 
der bulle voorgesteld enz.), 
1713, 3 dl.« in. 12."» Dit 
werk is dooreen oafllal pre
nten ,in 1717 gecensureerd 
gewoon. ~ 3.° Rèponses 
etc. {Anpiaojor.d op de waar-
schouwingen van den bis

schop van Soissons) {LAK* 
GUET), 5 dl.n in 12.W0, in 
10 afdeelingen. —- 4.° Mica-
men gaoifique etc. {Vreed
zaam onderzoek wegens de 
aanneming en den hoqfdin-
houd van de bulle Unigeni
tus) , 3 dl.» in 12,mo— 5,0 
Traite etc. {Verhandeling 
over de vrijheid , ten gunste 
van JANSENIÜS), in4.fo— 
6.° Obedientice credulas va-
na religio, seu silentium 
religiosum in causa JAN* •, 
SENiiexplicatum, et salva 
fide ac auctoritateMcclesi(Bi 

vindicatum. — 7,0 Traite 
etc. {Verhandeling over de 

'weigering van heiïfortnu? 
lier te onderteekenen) ,1709, 
in 12.mo— 8.° Del'injuste 
etc. {Overde onregtvaardige 
beschuldiging, van jansenis^ 
mus, klagtaan den teem 
HABERT enz.), in l ^ " — 
9,0 Brieven over den V)W~ 
ker. Dij heeft ook met LE
GROS tot het werk bijgedra
gen , getiteld: Dogma•-Ec
clesia? circa usuram expo-
situm et vindicatum, in ÏM-

lO.o Trois lettres ets, 
{Drie brieven over de stuip
trekkingen, en waarnemM' 
gen over derzelver oorsprong 
en vorderingen), in 4.10 5 «9 
is-dezelve niet gunstige* dan 
de beroemde DUGÜET,' '<?ie-
evenzeer voor, de belang1'** 
der partij ijverde. (ZicMttW 
GERON, B.OCHE, J A C O B P S e H 

PARIS): eenigeschriften ovet 
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de vreeze en heivertrouw en; 
en over de onderscheiding 
der goddelijke deugden enz. 

* PÈXlX'-RADEt(PflinPPüs), 
een geneesheer, in 1749 te 
Parijs geboren, was nóg'jong 
toen hij ineene mededinging 

' eenen post van tweeden, chn 
rurgijnrmajoör, der invaliden 
bekwam. Hij werd later tot 
chiru'rgijn<-majoor benoemd, 
en vertrok naar Oost-Indië, 
woonde drie jaren in de stad 
Suraté, en kwam vervolgens 
in /frankrijk terug t alwaar, 
hij in 1782 den post van 
leeraar in de heelkunde aan 
de geneeskundige faculteit van 
Parijs bekleeddev;' Om zich 
aan de algemeene ellende der 
revolutie te onttrekken, on
dernam hij eene nieuwe reis 
naar Indié, en zag Frank' 
rijk eerst in 1797 terug. In 
het volgende jaar werd hij 
tot leeraar inde heelkundige 
cliniek aan de geneeskundige 
school van Parijs', benoemd ; 
en hij bekleedde dezen post 
tot aan zijnen dood, die den 
30 November 1815 plaats 
had. PEIII-RADEI, legde zich 
weinig pp de praktische ge
neeskunde toe, en maakte 
zich slechts door eenige wer
ken en den roem zijner cur
sus bekend. Nadat hij in 
1814 tot president van hel 
geneeskundig genootschap, in 
de faculteit gevormd, be« 
Wfemdwas, las hij voor Ma-

sporingen over dé genees-
heèren in den'rang der hei* 
ligen geplaatst èn over de-
genen die van atheïsmus be
schuldigd zijn. Hij beoe
fende de muzen en de La*-
tijnsche letterkunde. Hij heeft 
in het licht gegeven : i.°In-
iroduction etc. (Methodische 
inleiding totde bespiegeling 
én de praktijk der genees-
kunde), 17.87, 2dl>inS.v° 
uit het Engelsch i naar doctor 
MACBRIDE, met aanteekenin-
gen vertaald. —- 2.° Dicti» 
onnaire etc. (Geneeskundig 
woordenboek), 1790, 3 dl.» 
in 8*vo, met platen t hij trekt 
hierin partij van de Ency
clopedie^ — 3.° Insiitutions, 
ètci. (Geneeskundige instel-, 
tingen)-,' 2 dl.n in 8 j ° ; —. 
4.° Foyage etc. (Geschied
kundige, chorographischeen 
tvijsgeerige reize in J8JJ 
en J8J2 in Italië gedaan), 
Parijs, 1815,' "3 dl.» j ü 8.vö 
PEIII-RADEL werd voor zeer 
gestreng in de examens ge? 
houden. Laat ons er bijvoe
gen, dat hij niet minder door 
de standvastige waarneming 
zijner godsdienstige pligten; 
bekend, was. -— PETIT-RADEI* 
LODEWITK FKANCISCDSJ broe-
der van den voorgaande;; in 
1740 geboren en in 1818 
overleden, was een bekwaam 
bouwkunstenaar en algemeen 
opzigter der burgerlijke ge
bouwene Menheeftvan hem: 
i.oProjet etc, (Ontwerp ter 
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herstelling van het Fruit' 
schePantheon), 1799, in 4 > 
Men'moet hem niet verwar* 
ren met eeoen derden broe
d e r / van wi«n - wij geleer
de, werken orer de oudheid 
hebben. 

P É T I X T (J.OANNJES JRAIMÜN"* 

DÜS DE) , priester en hofka-i 
pellaan der koningin, in 1715 
te Saint - Paul *. Trots - Ghai 
teaux geboren, en in 1780 
overleden, onderscheidde zich 
in de vorige eeuw door zijne 
kansels welsprekendheid, en 
door het; schrijven, van ver
scheiden werken. Men hóeft 
van hem: 1.° Panègyrique' 
etc. (Lofrede op den heili
gen JojWJVES NEPOMUCÈ-
NVS), 1757, in 8.vo— 2.o j 
Panégyrique etc. (Lofrede 
op de heilige JDELBEID),. ' 
'176-7-, in8,v° _ ZoJBihli-
othèqueetc. {Bibliotheek der 
kunstenaars en lief hebbers), 
1766, Sdl.n in4.t<> Er be
staan exemplaren van dit werk 
met het jaartal 1767, onder 
den titel van Encyclopédie 
élémentaire, Parijs , 1 7 6 7 , 
3dl,a in*.*" — 4,0 Manuel 
etc. (MandboeA der kunste
naars en liefhebbers), 4 dl.a 

in 8.J* — 5.0 Sagesse etc, 
kW^sheid van LoDEÏruK 
XP', een zede- en staat" 
kundig werk over de deug
den en gebreken des men-
schen), Parijs, 1775, 2 

t PJEXIVER ( JA COBÜS ) , een 
apotheker van de koninklijke 
maatschappij van loonden, 
legde zich onafgebroken op 
de natuurkunde, en vooral 
op de kruidkunde. toe, en 
overleed in 1718. Men heeft 
van hem: 1.» GaaopAylacii 
naturm el artis decades de-
cem, Zonden, 1702, in foJ, ) 
Dit zijn 102 gegraveerde pla
ten ; de verklaringen zijn te- j 
gen de keerzijde der'gravures ! 

geplakt.. —, 2.o Musei Pe- • 
tiveriani cenlurice X, ra-
riord naiurce continentes, 
videlicet animalia, fossilia, 
planlas, ex variisnmndipte- \ 
gis advecta, ordine digfista 
et norninibus propriissignet- j 
ta, Zonden, 16:92 èt 1703, j 
in 8. r o — 3.° Pterygraphia 
dmericana, Londen, 1712, 
in foL met platen , enz. enz. ; 

PfiXRARCHA (FKAJfCISCiJS), \ 
een Italiaansche dichter te 
Jrenzo, den; 20 Julij 1304 
geboren. Daar zijn rader zici 
naar Jvignon, en vervolgens 
naar Carpentras had bege
ven, 01»de onlusten te ont-
vlugten, welke door deGuelFen 
en Gibehjnen werden veroor
zaakt en die toenmaals Italië 
verwoestten, zoo volbragt 
PBTRARGHA zijne eerste stu
diën in dié beide plaatsen» 
Naar Montpellier, en later 
na Bologna gezonden, orn i; 
er de regtsgeleerdheid tebe- j 

oefenen, deed hij ei ip® 
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talenten en zijnen smaak voor 
de Italiaansche dichtkunde 
uitschitteren. PETRARCHA stu
deerde de regtsgeleerdheid 
slechts uit inschikkelijkheid 
voor zijne familie. Nadat 
zijne ouders te Avignonover-
leden waren, keerde hij naar 
die stad terug', alwaar hij 
Weldra liefde voor LAURA DE 
NOTES opvatte. Hij had eene 
bevallige gestalte, levendige 
oogen, een innemend en gees-

/ tig gelaat. Zijn open en edel 
voorkomen boezemde te ge
lijker tijd liefde en achting 
Voor hem in, LAÜIU was 
voor deze voorrègten der na
tuur gevoelig1; zij liet het 
hem echter niet blijken.' Daar 
PETUACHA noch door zijne 
verzen, noch door zijne'stand» 
vastigheid, noch door zijne 
overwegingen- iets óp zijne 
minnares vermogt, ondernam 
hij verscheidene reizen om 
zich te verstrooijen , en ging 
in een landhuis te Vauclme, 

j nabij Lisle, in hel Venaissin-
sche zich opsluiten. De oever 
der bronnen van Faucluso 
weergalmden van zijne ver
liefde klaagtoonen. Hij ver
liet nog eenmaal het voor
werp zijner liefde, doorreis
de Frankrijk, Düüschland, 
Italië, en werd overal als 
een man van uitstekende ver
diensten . ontvangen. Naar 
Faucluse teruggekomen, 
vond hij er hetgeen hij ver
langde , de eenzaamheid , de 

stilte en zijne boeken. Zijne 
liefde voor LAÜBA volgde hem 
ook. hier na. Hij vierde op 
nieuw in zijne geschriften de 
deugden , de bevalligheden 
zijner minnares, en de "ge-
noegelijke rust van zijn een
zaam verblijf. Zijn naam 
was overal verspreid. Hij 
ontving op een en denaèlfden 
dag brieven van den senaat 
van Bome, van den koning 
van Napels en van den kan
selier der hooge school van 
Parijs; men noodigde hem 
op de vleijendste wijze ui t , 
ooi op die twee wereldloo-
neelen de dichterskroon te 
komen ontvangen. PETBAKCHA 
verkoos Home boven Parijs; 
hij begaf zich eerst naar JVa* 
pels, alwaar hij éen'examen 
van drie dagen onderging in 
tegenwoordigheid van koning 
ROBERT van Anjou, . den 
regter der 'geleerden , zoowel 
als hun MECENAS, Te Rome 
aangekomen, werd hij op 
Paaschdag des jaars 1341 
met lauwers bekroond. Na 
die kroon te hebben ontvan
gen , werd hij met pracht 
naar de S.te Pieterskerk ge
leid, aan welker gewelf hij 
dezelve ophing. De hoedanig
heid van gekroonden dichter 
werd hem in brieven, vol 
van de heerlijkste loftuitin
gen bekrachtigd. Al de vor
sten en groote mannen van 
zijnen tijd beijverden zich 
om hem hunne achting te 
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bewijzen. DePaussen,de ko
ningen van Frankrijk, de 
keizer, het gemeenebest van 
Venetië, gaven er hem yer-
sehillende bewijzen van. Naar 

, Parma, 'alwaar hij 'aartsdia
ken Was, terug gekeerd ,' vér-
nam hij d<?n dood der schpóne 
LAURA: hij trok weder over 
de Jlpeti, om Faucluse 
weder te zien , en er dieo-enë 
te beweerien, die hem deze 
•eenzaamheid, had doen be
minnen. Na zich eënigen tijd 
aan zijne smart te , hebben 
«ver gegeven, keerde hij in 
Ï352 naar Italië terug; om 
de eertijds zóo dierbare eri 
thans on verdragelij kè plaat
sen uit het oog te verliezen, 
(zie NOTE'S). Hij begaf zich 
naar 3ïilane -, waar de Vis-
«ONTIS hem verscheidene ge
zantschappen toevertrouwden. 
Aan de fraaije wetenschap
pen teruggegeven, vertoefde 
hij achtereenvolgend te Wè-
roria, te Parma, te iTené' 
i&,, en te Padua, alwaar 
hij èen Domhéerschap had: 
hij had ér reeds een te Lom-
iez , en vervolgens een ander 
te Parma. Nadat een heer 
«it den omtrek van' Padua 
hem een landhuis te Arqua, 
nabij deze stad geschonken! i 
«ad, woonde hij aldaar 5 
3»ren in de aangenaamhe-
«en der vriendschap en in 
letlerkundige werkzaamhe
den. Het was aldaar, dat hij 
«ene 8u t t f t ontving, naar I 

welke hij eertijds had gehaakt 
zonder dezelve te kunnen ver
krijgen. Zijne familie was 
gedurende de geschillen der 
Guelfen en Gibelijnen, uit 
Toskanen verbannen , en van 
hare goederen beroofd ge-

; weest. De iflprentijnen zon
den hem Boe ACIO, om hem 
te verdoeken zijn vaderland 
met zijne tegenwoordigheid 
'te komen vereeren, en er 
de teruggave van zijn vader
lijk erfgoed te genieten, ffoe 
gevoelig PJETBARCHA ook was 
lóor deze hulde, welke de 

•verwondering zijner eeuw, 
aan zijn ';.alstoen eenig ver-
nuft aanbood , wilde hij toch 
zijne aangename eenzaamheid 
niet verlaten. PETRARCHA had 
belangrij ke zendingen vol-
bragt,. die hem de': hertog 
van Milane had opgedragen. 
Toen Genua zich aan JOANNES 
VISCONTI had overgegeven, 
beproefde PETRARCHA , maar 
vruchteloos, dit gemeenebest 
met dat yan Venetië te ver
zoenen, Hij begaf zich tot 
keizer, KAREL IV, teri einde 
de bloedige geschillen der 
Guelfen en Gibelijnen te 

eindigen. Later, en wel on
der GALEAS VISCONTI, bezocht 
Hij KAREI. IV weder, en 
slaagde er in , om hem 

van eenen nieuwen krijgstogt 
aan gene zijde der Jlpen af te 
houden. Hij ontving tot ver
gelding daarvan het diploma 
van paltsgraaf in 'eene kost-
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bare gouden dops opgeslo
ten» Hij nam er het d.iplorr 
ma uit en zond de doos naar 

> der» rijks-kanselier terug. Hij 
kwam tweemalen in Frank
rijk , met verscheidene aan
gelegenheden 'belast. Hij be
gaf zich derwaarts in 1360, 
om den. koning JOANNES met 
zijne bevrijding geluk te wen-
scben. Het was PETRARCHA, 
die SOPHOCLES 'm Italië be
kend maakte* Hij gaf aan de 
letterkundige wereld de Me-
dekundige instellingen van 
QüimnLlANVs terug, zoo als 
anderestukken uit oude schrij
vers , en op zijn aanraden 
stichtte GAIEAS VISCONTI de 
hoogeschool van Pavia. Hij 
was in alle, zoowel gewijde 
als ongewijde wetenschappen '. 
bedreven, welke hij in zijne, 
eenzaamheid beoefende. Hij 
overleed in 1374, in het 
zeventigste jaar zijns ouder-
dotns. PETRARCHA wordt met 
regt voor den hersteller der 
letterkunde en voor den va
der der goede Italiaansche 
dichtkunst, gehouden. Hij 
gaf zich vele moeite om de 
oude handschriften te ont
dekken en te bewaren. Men 
vindt in zijne Italiaansche 
verzen een aantal trekken, 
welke aan die schoone wer
ken der ouden gelijken'; zij 
bezitten te gelijk en het 
krachtige der oudheid en de 

• frischheid van het nieuwe. 
Zijne klinkdichten en can-

zonis, worden in Italië als 
meesterstukken beschouwd. 
Wat in de verzen van on
zen dichter het meest wordt 
bewonderd, is die bevallig
heid, en, die dierlijke zacht
heid "welke hem kenschetsen, 
dat molle atque facetum,' 
Waarover HORATIUS spreekt; 
hij is echter niet vrij van con-
cetti en punten,. die aan de 
Italiaansche dichters eigen 
zijn. Zijne Zegepralen ver
schaften hem minder roem, 
ofschoon zij vinding , schitte
rende beelden , edele gevoe
lens en fraaije verzen aan
bieden. Al de werken van 
dezen beroemden man wer
den te Bazel, 'm 1581, in 
fol," herdrukt. Zijne Latijn-
sche dichtstukken zijn het
geen , na de Italiaansche ge
dichten , het meest de aan
dacht der mannen van smaak 
verdient; zij zijn echter ver 
beneden deze laatste. Zijn 
gedicht over den Punischen 
oorlog, Jlfrika genoemd, is 
noch wegens vinding, noch 
wegens welluidenheid. noch 
wegens versificatie eenen zoo 
grooten dichter waardig. Zij
ne overige werken zijn: l.o 
De remediis utriusque for-
tunce. (Over de geneesmid
delen van voor- en tegen
spoed) , Keulen, 1471, in 
4,to > in het Fransch vertaald 
door DE GRENAIU.É, onder 
den titel: Le sage etc. (De 
wijze onbeschroomd voor het 
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7o?.) —̂ 2.° De ótio Delio-
soruni. {Over de rust der 
gódgewijden), T - 3.O De ve-
ra sapïentia. {Over de wa
re wijsheid,) r— 4.° pe viia 
solitdria. (Over* het eewsa-
èie leven.) —- 5,° Dé cön-
temptü mundik {Over dèver-
échfihg der wereld). — 6,° 
Merüm 'memoPabilium librï 
VI .{Gedenkivaurdigheden, 
VI boehen,) — 7.o De re-
publica ioptintèadministran-
da: {Over de beste, wijze 
om een gémèénebest te be
sturen)[ i— 8.° Épistolae. 
(Brieven); eénige handelen 
over dé zedèkuhdë, andere 
óver letterkunde, weder an
deren óver de aangelegenhe
den van zijnen tijd. — 9.° 
Orationes.{Redevoeringen) y 
deze zijn mëer̂  hoogdravend 
dan Bondig.; Al deze Wer
ken zijn vrij onbeduidend; 
men vindt ér meestal slechts 
beuzelingen in , in eeneh op
geblazen, höevvël zuiveren 
stijl geschreven. PjjTRARCiii. 
hééft bijna ëVén zoo vele uit
leggers en vertalers gehad , 
als dé beste dichtei's der oud
heid. Meet dan 25 schrij
vers hebben zijn leven be
schreven; Die, Celkernen in 
Eet 28.ste deel dér gedenk
schriften van pater NICÉRON 
leest, is zéér ohnaauwketl-
rig. Er zijn er twee, welke 
verdienen te worden onder
scheiden, dat yaïi MCRAÏÓRI 

- aan "het 'hoofd ctèf 'u1%aiö 

van de dicMvrerkéa ;van dien 
schrijver, wélkè hij heeft be
zorgd , en dat van den vrijhèeï 
DE vx BASTIE , in de Gedenk-
schriften der akademië van 
fraaije letteren; deze worden 
echter overtroffen dóór de 
Óédènkschriften welke de 
abt DE ÏJADE over dezen dióh-
fer hééft in het licht gegeven, 
in 1764, in 3 dl> in 4,tö 

Terwijl hij de goede hoedanig
heden van zijnen held verheft, 
vergeet hij noch dèszelrs on
deugden noch'gebreken, zijnen' 
hartstogt voor LAURA;,'fö'È 
den grond eéne fiddenielde 
schijnt te zijn geweest;•"# 

: losbandigheidf zijner jeugd*, 
riijnè bitterheid in geschillen 

, en zijne bijtende ihöórst, zij* 
ne opgéblajïène, inét galen 
somtijds met woede gëvuwe 

| redevoeringen > waarvair ae 
vijanden dér 'Kérk: zien héb
ben bediend, om hunne W-
tens^órigheden té verschoo-
rien èn té bekrachtigen, Maar 

ópwelken grond en: && 
welk voordeel kÜnhën Z1J 
voor een' hunner yoorlöoperS 
ëenêh nïan houden, berucht 
wé|ens de Ongerijmde ver
menging va^ ongebondenheid 
en mjnnenhahdèl roet de hoe
danigheid vati domheer en 
aartsdiaken, die nóóit de ver-
feischtë vastigheid van geest 
én déftigheid bezat, omz'cö 

. tégen de misbruiken té '*®r. 
zetten. IJdele lófredenaar der 
deugden, eri geheel niet ai 
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ondeugden bevlekt, welke hij 
in de opperpriesters en an
dere Roomsche prelaten niet 
ophield te gispen, kan hij 
in den geest van Verstandige 
manneD slechts voor eenen 
ijdelen en onbevoegden 
schreeuwer doorgaan. Kon 
hij wel beter zijnen/valschen 
blik en zijn verhit brein aan 
den dag leggen, dan door 
den buitenspongen en oproe-
rigen RIENZI als den herstel
ler der Romèinsche vrijheid 
uit te roepen , dan door hem 
met BRDXDS , met CAMH.HJS , 
met al de grootste helden 
van het oude Rome gelijk te 
stellen? Heet dit niet zich-
zelven Verachtelijk maken , 
wanneer men op een derge-
Jijk gezag de Kerk van Rome 
voor het nieuwe Babyion, 
of voor de hoer der Open* 
baring uitkrijt? En zelfs hier
in is men het met PETRARCHA 
in het geheel niet eens. Hij 
braakt, wel is waar, de 
gruwelijkste beleedigingen, de 
bitterste spotternijen tegen 
het hof van Avignon uit; 
maar «hij belijdt te gelijker
tijd en onveranderlijk het 
Geloof van den Stoel van PE
TRUS , en bewijst eene vol
ledige hulde aan het gezag 
van deszelfs Opvolgers. Hij 
heeft dus de onbedachtzame 
sektengezinde vooraf weder-
legd, die zijne Laiijnscke 
letteren tot het gewigtigë 

XIX. DEEI.» 

onderwijs van den eersten 
rang niet hebben verheven , 
dan om op deze valsche ge
tuigenis te steunen. Op deze 
gebreken na , vereenjgde P E -
ÏRARCHA met zeldzame talen
ten achtingswaardige eigen
schappen ; hij was. trouw in 
de vriendschap, en vol van 
opregtheid en eerlijkheid 
midden onder dè kuiperijen 
van het hof. Ofschoon hij' 
zijne zwakheid door de ge
boorte van eenen zoon en 
eene dochter, bewees, was 
hij toch van de verhevene 
leerregels der Godsdienst door
drongen» Hij volgde naauw-. 
keuriglijk de oefeningen der-
zelve op ; hij vastte driemaal 
in de week, en stond stip-
telijk omtrent middernacht 
op, om aan God eene schat
ting van lof te betalen. De 
beste uitgave zijner Italiaan-
sche gedichten .is die van 
Venetië 1756, 2 dl.* in 4.«> 
Men kan er bijvoegen die van 
BIAGIOLI met uitleggingen , 
1821 , 2 dl.» in 8.v(J Zijne > 
Vite Dei fontefici ed. imp. 
•Rom.(£evensder Romèinsche 
Aoogeprieslers en keizers), 
Florence 1478, in fol., zijn 
schaarsch. Er is eene Ge
schied- en oordeelkundige 
Proeve over PEÏRARCHA (in 
het Engelsch) in het licht 
verschenen, Zonden, 1810, 
in 8.vo en Fiaggi of PE-
TRJRCBJS rei%en in Frank* 
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rijk, Diiiischiand en Italië, 
Milane 1820 , 5 dl.nin 8.vP 
J)e Gedichten van PJETRJR-
CBA zijn in 1826 te Milane 
in het Jicht verschenen, met 
eene- uitlegging van den 
graaf JACOBUS LEOPARM, 
negéri afleveringen in 18.»° 
welke een boekdeel uitmaken, 
bestemd voor de Bibliotheca 
amcena. Dezelve zijn met 
bijvoegsels en verbeteringen 
herdrukt, door AsrGEi.0 SICCA, 
Padua, 1829. Men heeft 
van CAMIUÜS ESMINAÜ eene 
JPrahsehe vertaling in verzen 
tan zijne uitgelezene klink
dichten , Parijs, 1830,. 
in 8,vo 

PETREWS (THBOBORÜS) te 
Kampen, in Overijssel, 
den 17 April 1567 geboren, 
werd Karthuizer monnik te 
Keulen, alwaaj hij op den 
20 April 1640 overleed, na 
tot verscheidene waardighe
den zijner orde verheven te 
zijn geweest. Hij- besteedde 
zijne vrije oogenblikken tot 
het schrijven of Yertalen van 
verscheidene werken ter ver
dediging van het Katholijke 
geloof, of ter eer der orde 
welke hij omhelsd had. De 
•voornaamste zijn: 1.° Lijst . 
der schrijvers zijner orde, 
Keulen 1609; ~ 2.» Tijd
rekening der Paussen en 
keizers, Keulen 1626, in 
4.to ~* 3.o Over de meden en 
dwalingen der ketters, 

Keulen, 1629, "in,4.*° De 
nasporingen vanPfiTRElüSzijri 
niet uitgebreid genoeg ge
weest , om ,aan deze werken 
eenige volledigheid te geven, 

PETRI (CÜNERÜS) , geboren ! 
te Duivendijk, in Zeeland, 
ontving zijne eerste opvoe- )• 
ding te Brouwershaven, ; 
waardoor hij pok gewoonlijk 
de Brouwershavenaar werd 

"bijgenaamd, studeerde de 
wijsbegeerte ie Leuven, werd 
tot deken van St. Pie^r 
ïn dezelfde stad, eninl560 
tot doctor bevorderd. Hij leg
de bestendiglijk eenen grooten 
afkeer togen de nieuwighe
den aan den dag en was, 
een der grootste tegenstan
ders, van MiCHAëi BAIÜS. 
Men verkoos hem tot eersten 
bisschop van Leeuwaarden, 
in 1570; hij hield er den 
25. April van hetzelfde jaar, 
eene sij node , welker veror
deningen in 1719, in de ge
schiedenis der bisschopPen 

van Leeuwaarden', door 
HEÜSSENIDS zijn opgenornen. 
Hij oefende aldaar de bedie
ningen eens goeden herders 
uit* tot aan de inneming vfJ 
zijne bisschoppelijke stad! 

de calvinisten en wederdo
pers hielden hem te Marlt»' 
gen in hechtenis, waar "3 
gedurende twee jaren ve 

moest lijden. Hij werd ver
volgens uit het land verdre
ven , en begaf sdch «aar 
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Munster, alwaar hij gedu- j 
"rende eenigen tijd het ambt, 
«ens wijbisschops waarnam, 
en eindigde met de heilige 
schrift te Keulen te onder
wijzen, alwaar hij den 15 
Februanj 1580 in het 49.s te 

jaars zijns ouderdoms, over
leed. Men heeft van hem 
verscheiden Latijnsche Ver
handelingen: 1.° Over de 
pligten eens christen vor
sten , Keulen 1580 , in 8.v° 
— 2.° Over de offerande 
der Mis , Leuven 1572 ; — 
3.° Over de overeenstemming 
der verdiensten van J. C. 
met die der Heiligen; — 
4;° Over den ongehuwden 
staat der priesters ; —* 5°. 
Over de genade; enz. — 
6.° Over de henteekenen der 
ware Kerk , Leuven 1568; 
en in de Bibliolheca ponti--

jicia van PIOCABERTI, 

PETRI (SOFJTRIDÜS) geboren 
te Zwichem bij Leeuwaar
den den 13 Junij 1527/over
leden te Keulen den 23 Janu
ari) 1597, onderwees, na te 
Leuven zijne studiën te nebben 
volbragt, de fraaije letteren 
te JErfurt. Hij werd Vervol
gens geheimschrijver en bi
bliothecaris van den kardi
naal DE GRANVEIXE , hoog
leeraar in de regten te Keu
len , en geschiedschrijver der 
«taten van Friesland. De 
Pnnssen SIXTÜS V en GREGO-

fiius XIII gaven hem bewij
zen-van achting. Hij .maakte 
zich door verscheidene wer
ken beroemd ; de voornaam» 
ste zijn: 1." Dé Frisiorum 
antiq.et orig, (Over de oud
heid en den oorsprong der 
Vriezen.) Keulen^, 1590 in 
8,vo — 2 . o Jpol.pro.origt 
Fris, {Lofrede pp den oorm 
sprong der Vriezen) Fra„ 
neker, 1603, in 4.o—• 3. 0 
De scriptor. Frisiae (Over 
Vrieslands schrijvers) 1593, 
in 8.vo SüFRlous 'geeft in 
hetzelve een beknopt verslag 
van 165 Vriesche schrijvers, 
volgens tijdrekenkundige orde' 
gerangschikt. Men moet er 
ten minste de 50 eerste van 
uitschrappen, die slechts 
verdichte personaadjcs zijn. 
SDJFJFRIDÜS is vrij naauwkeurig 
over de werkelijke schrijvers 
van Vriesland; de bijzon
derheden , welke hij van een
groot getal derzelve geeft, 
zijn zeer belangrijk. Hij heeft 
vertalingen geleverd in het 
Latijn van ATHEDUGORAS , 
van de drie laatste boeken 
der Kerkgeschiedenis van 
SÖZOMMNVS ,°van eenige boe
ken van PLÜTARCHUS; al de
ze vertalingen zijn met aantée-
keningen en uitleggingen ver
rijkt ; —4.0 De illuslr. Meel, 
scrit. auctores praec vet. 
(Over de voornaamste oude 
schrijvers uit de beroein'de 
schrijvers der Kerk), Kcii' 

M 2 '. 
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•lm, 1580, Dit iseenekost
bare verzameling, welke ver
meerderd is geworden door 
ABBERX ÏM MIRE en JOAN-
NES ALBERXÜS FABRICIBS ; —. 
5.tf Gesta pontif. Leqdiens. 
{Denkwaardighedendèr Bis
schoppen van Luik\ in de 
Gesta, enz. van CHiPÈAt-

•miE . , ' 3 . d e deel. Dit stuk 
van de geschiedenis van Luik 
gaat van 1389 tot 1505. Be
halve deze werken had SUF-
FBIDDS een aantal andere ge<-
schreven, welker verlies wij 
met regt beklagen. Hij schreef 
het Latijn wel, was het 
Grieksch magtig, en was in 
de gewijde en ongewijde ge
schiedenis, en in dè regts-
en Godgeleerdheid bedreven; 
maar hij bezat geene oord eel-
kunde. 

PETRI (BARTHOIOMETJS) , 
leeraar en kanonik van Douai, 
geboren te Zintré, bij Thie-
nen, in de Belgische provin
cie Zi4d-Braband, onder
wees te Leuven, en vervolgens 
te Douai, waar hij in 1630 
in den ouderdom van 85 ja
ren overleed. Men heeft hem 
te danken: het Commonito-
fium (Herinnering) van VlN-
CENTlts DE LÉRINS, met ge
leerde aanteekeningen, Dou-
f , 1611 en 1631; üit-
™g'gingen van de Handelin-
fftoo0^ Apostelen, JDciuai, 
lo22 in 4,0 JDe uitgaaf der 
nagelatene werken van Es-

u p s , bij welke hij datgene 
heeft gevoegd, wat aan de 
kanonieke zendbrieven van 
den H. JOANNES ontbrak. 

•' PEÏRONIDS (ffeilige), bis
schop van Bologna, in de 
5.e eeuw, een man van uit
stekende vroomheid, schreef 
het Leven der monniken van 
Egypte om als voorbeeld 
voor die van het Westen te 
dienen. Hij had opzettelijk 
eene reis ondernomen, om 
dezelve te leeren kennen* Het 
verslag, dat hij ons heeft ge
geven, komt voor in het 2. ? 

deel van de levens der kerk* 
vaderen. Zie Historia UU, 
Heel. aquileiensis van FoN-
TANINI. ' 

PETRONIÜS, Arbiter, i» 
den omtrek van „Marseille 
geboren. Zijn smaak voor de 
vermaken en de schoone 
kunsten, maakte hem aan 
het hof van keizer &,AUDn>S; 
bekend ; hij werd van dei* 
zelven met weldaden overla
den. Tot proconsul van J&' 
thyni'é, en vervolgens tot 
consul benoemd, was hij een 
van de voornaamste vertrou
welingen van NERO, en a's 

het ware de bestuurder va» 
deszelfs vermaken; hetweJK 
hem den bijnaam van ARBi:rBB 

(scheidsman) deed Wf' 
Zijne gunst haalde hem aen 

nijd van TIGEUINES , een an
deren gunsteling van NKR°> °P 
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den hals, die hem "beschul
digde , in de zamenzwering 
van Piso tegen den keizer 
te zijn getreden. PETRONIÜS 
werd gevangen genomen en 
tot den dood veroordeeld. Hij 
voorkwam echter den dwin
geland en liet zich de ade-
ren openen. Sx. EVREMOND , 
geeft eène, zeer gunstige be
schrijving van dezen epicu
rist; het ' is de lofrede des 
meesters, door eenett leerling 
vervaardigd. Hij had , zegt 
TACIXDS, noch den naam eens 
verkwisters, noch van eenen 
lichtmis, zoo als het groot
ste gedeelte van diegene »die 
Zich ten gronde rigten , maar 
Van eenen verfijnden wellus-
teling; die den dag aan den 
slaap, én den nacht aan het 
vermaak toewijdde. Deze ho
veling is Wegens een hekel
schrift berucht, hetwelk hij 
alvorens den geest te geven 
verzegeld aan NERO zond, 
Waarin hij dezen vorst, on
der ontleende namen hekel
de. VOLTAÏRE gist, dat het
geen ons van hetzelve is over
gebleven , slechts een zonder 
smaak en zonder keuze , door 
eenen onbekenden zwierbol 
gemaakt uittreksel is. PETROS 
PBTIT , ontdekte te Trau in 
Dalmaiïê, in het jaar 1Ö65 , 
een aanzienlijk fragment,dat 
het vervolg van het Gast
maal van Trimaloion bevat. 
Bit stuk , in het daarop vol

gende jaar te 'Padua en? te 
Parijs gedrukt, bragt eenen 
strijd tusschen de letterkun
digen te weeg. De eenen 
hielden staande dat het van 
PETRONIÜS was, anderen spra
ken dit tegen. PETIT verde
digde zijne ontdekking en 
zónd het handschrift naar 
Rome, alwaar het . erkend 
werd uit de 15.e eeuw te 
zijn. De Fransche beoordee
laars , welke de echtheid er 
van hadden betwist, zwegen 
toen hetzelve in de boekerij 
des konings werd geplaatst. 
Het wordt tegenwoordig al
gemeen aan PETRONIÜS toe
geschreven , en men vindt 

, hetzelve achter al de uitga
ven , welke men van dien 
losbandigen schrijver heeft 
gegeven. • Het publiek heeft 
niet zoo gunstig over andere 
stukken geoordeeld , welke uit 
een te Belgrado, in 1688 
gevonden handschrift zijn ge
trokken , en die te Parijs , 
in 1694 in bet licht zijn ge
geven. Ofschoon de uitgever 
(CttARPEEJTlER) en vele an
dere geleerden hetzelve aan 
.PETRONIÜS hebben toegeschre
ven , zoo hebben toch de gal
licismen en andere barbaar-
s'che uitdrukkingen, waarvan 
hetzelve wemelt, hetzelve ee
nen dergelijken schrijver on
waardig doen achten. Zijne 
onbetwistbare werken zijn: 
l.o Dicktstuk over den bür-

[ 3 
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geroorlog tussehen CJÜSAR en 
POMPEJOS , vertaald in onrgm 
door den abt DE MAROIXES 
en in Fransche verzen door 
den president BUÜHIER, Hol
land, 1737, in 4.*o PE-
TRONIUS i wars van de opge-
blazene courant van LÜCANÜS , 
stelde Phdrsala tegen Phar-
sala ; maar zijn werk , hoe
wel in zeker opzigt beier,, 
is geenszins naar den smaak 
van het tijdvak. ïïet is veel
eer eene voorzegging der on
gelukken ,. welke het gemee-
nebest in de laatste tijden be
dreigde. — 2.° Een ander 
Gedicht over de opvoeding 
der Homeinsche jeugd; twee 
Verhandelingen t de eene 
over het bederf der welspre
kendheid, en de andere over 
de oorzaken van'het verval 
der kunsten. — 3 / j ; e n Qe„ 
dicht óver de nietigheid der 
droomen — 4.° De schip, 
breuken van LTCAS. —- 5.o 
Overwegingen op de onbe
stendigheid van het mensche-
lyk leven. ~ 6,0 jffet gast
maal van TRIMALCION. De 
goede aeden zijn hem voor 
tut hekelschrift geenen dank 
verschuldigd. Het is het ta-
lereel van de vermaken eens 
bedorven hofs, en de schil
der is veeleer een vleijende 
hoveling, dan een openbare 
zedemeester, die het bederf 
i ï ? \ M e n w<Jet dat PETRO-
" ? ? eerste was , die uit-
g « d a c h i ^ e f t ( : b e t . ^ o o f a ^ 

eene'n God., aan de vrees 
toe te schrijven: Primus in . 
orbe, Deos fecit timor. Eene 
dwaling, die even zoo on
gerijmd als goddeloos en nood
lottig voor de maatschappij 
is. ROBERTSON , heeft dezelve 
met nog vele andere even 
zeer aanstootelijke aangeno
men , in zijne Geschiedenis 
van Amerika , (tweede deel 
blz. 376). BAYLE had dezel
ve eerst goedgekeurd; maar 
meer nadenkend dan de JEn-
gelsche schrijver, heeft hij 
haar naderhand verworpen en 

alzoo bestreden. » A/Vij kun" 
nen juist het tegenovergestel
de zeggen, van hetgeen deae 
goddeiooze en ongebondene 
wijsgeer heeft gezegd, die, 
eerder om het genoegen, iet» 
geestigs te zeggen, dan uit 
eene waarachtige overtuiging 
heeft verzekerd , dat het de 
vrees was, die het geloof aan; 
eene Godheid heeft ingevoerd; 
want. het is in tegendeel eénig-
lijk de vrees voor de straf
fen , welke sommigen doet 
trachten zich,te overtuigen, 
dat er geen God is." Pensees 
diver, {Verschillende Ge
dachten) 2.de deel. De wer
ken van PETRONINS, werden 
in 1413, in de boekerij van 
Si, Gall gevonden. Daarna 
heeft men er verscheidene 
vertaald, 1709, 2 dl." »* 
l2.mo; zonder de wulp,sc"0 

schilderingen er van •uit-te 
sluiten • die aan 
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den titel hebben verworven 
Van Auctor purissimae im-
puritatis. (Schrijver der zui
verste onzuiverheid), Dü-
JABDIN , heeft onder den naam 
•van BOISPRÉAUX , ook een ge
deelte derzelve vertaald : bei
den zouden zich met een 
eerbaarder en nuttiger werk 
hebben kunnen bezig houden. 

PETRONIÜS'MAXHIUS. — Zie 

•MAXIMUS. <:' '. 

PETROWITZ» — Zie AIEXIS. 

PEIRUCCI. — Zie LEO X. 
• • t ' 

PETRUS {Heilige), de Prins 
der Apostelen, zoon van Jo« 
HAS, en broeder van den 
heiligen ANDREAS , werd te 
Bethsaïda geboren. Zijn 
eerste naam was SIMON , maar 
de Zaligmaker gaf hem dien 
van CEPHAS , hetwelk in het 
Syrisch PETRUS beteekènt, 
terwijl (Hij zeide, dat Hij 
op dezen steen zijne Kerk 
wilde bouwen^ waartegen de 
hel nimmer iet zoude ver
mogen. » Waardoor , zegt 
een bekwaam godgeleerde, 
J . C. heeft willen doen be
grijpen , dat terwijl Hij PE
TRUS» tot de waardigheid van 
hoofd der.Apostelen verhief, 
Hij hem tot den grondsteen zij
ner Kerk maakte.Wijl Hij zegt, 
dat dit gebouw niet omver
geworpen , maar tot het einde 

. : - • • • • • • . . - M 

der tijden bestaan zal, zoö 
moet het gezag tan den H. 
PETRUS , aan zijne opvolgers 
overgaan, en zijn stoel steeds 
het middelpunt der eenheid 
zijn, waaraan zich de geloo-
vigen, willen zij ledematen 
der Kerk zijn, zich moeten 
houden. Aldus hebben de 
kerkvaders, en na hen de 
godgeleerden geredeneerd; dé 
ketters en.ongeloovigen, stel
len ijdele pogingen in het 
werk om deze waarheid te 
verduisteren." Nadat de Ver
losser hem met zijnen broeder 
AHDREAS had aangetroffen, 
terwijl zij aan den oever van 
het meer van Genesareth hun
ne netten wieschen, beval Hij. 
aan PETRUS dezelve in volle 
zee te werpen. Ofschoon zij. 
den geheelen nacht niets had
den kunnen vangen, haalden 
zij in dezen enkelen streek, 

•zoovele visschen op, dat zij 
er hunne schepen geheel mede 
vulden. Töén wierp zich PE
TRUS vol verwondering voor 
de voeten des Zaligmakers 
neder, die Hem zeide, zijne 
nelten te-verlaten om Hem 
té volgen , en van dien tijd af 
bleef hij steeds innig aan Hem 
verbonden. Hij had een huis 
te Caphernaüm, waar J. C. 
zijne schoonmoeder kwam ge
nezen, en toen Hij zijne twaalf 
Apostelen verkoos, stelde Hij > 
PETRUS aan hun hoofd. PE
TRUS was een der getuigen 

4 . . .,.:.• ' ' 

t 
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zrjner verheerlijking tip den 
fhahor-berg; Te Capkar-
naüm teruggekeerd , vraag
den degene, die den cijns-
penning voor den tempel in
zamelden , aan PETROS, of 
zijn Meester denzelven betaal
de. Op bevel van JJESUS CHRIS
TUS wierp de Apostel zijnen 
hengel in de zee èn ving ee-
nen visch, in welks muil hij 
eenen sikkel vond, dien hij 
voor zijnen Meester en zich 
gaf. PETROS was bij het laat
ste avondmaal tegenwoordig, 
en de eerste aan wièn J. C, 
de voeten wieseh. Hij be
vond zich in den Olijftuin, 
tóen de soldaten den Verlos
ser gevangen' namen , en , 
door eenen kwalijk begrepen 
ijver voor zijnen Meester ver
voerd , hieuw hjj het oor af 
aan MAICHÜS, den knecht 
van den Hooge-priester CAI-
PHAS, tot wien hij J . C. 
volgde. Het was daar dat hij 
den Heer tot driemalen toe 
verloochende, en dat h i j , 
na den haan te hebben hoo-
ren kraaijen,, hij het hof ver
liet , en zijn berouw door 
tranen aan den dag legde. 
Nadat de heilige PETROS van 
den Zaligmaker het bevel 
had ontvangen, niet alleen 
de lammeren , maar ook de 
schapen, dat is , niet alleen 
de eenvoudige geloovïgen» 
maar zelfs de herders te 
hoeden, Was hij getuige van 
de heerlijke hemelvaart va» 

zijnen GoddeJijken Meester, 
Op den dag, waarop de hei
lige Geest oyer de Apostelen 
nederdaalde, predikte PETRUS, 
den verrezen Heiland niet 
zooveel nadruk, dat 3000 
personen zich bekeerden, 
en vraagden om gedoopt te 
worden. Toen hij zich kort 
daarna met JOANNES naar den 
tempel begaf,'om er zijn 
gebed te verrigteh, vond hij 
aan de deur eenen lamme, 
die hem om eene aalmoes 
vraagde. JNTadat PETRUS hem 
gezegd had, dat hij noch. 
goud, noch zilver had> beval 
hij hem' in den naam van 
JESDS TAN JVAZARETJH op te 
staan. Deze man stond oogen^ 
blikkelijk op , ging en trad 
den tempel binnen , om God 
te verheerlijken. De Schaduw 
van PETRUS gaf den zieken 
de gezondheid weder» en 
dezelve werden hem van alle 
kanten aangebragt. De Hooge-
priester en de Sadduceërs, 
die den voortgang van het 
Evangelie met nijdige oogen 
aanzagen , deden de Aposte^ 
Jen in de gevangenissen wer
pen. Maar na door eenen engel 
bevrijd te zijn > gingen zij 
in den tempel J. C. op nieuw 
verkondigen. Hunne vijanden, 
meer dan ooit verbitterd, 
stonden op het punt, hen Je 
doen sterven, toen GAMAH& 
hen van dit wreede beslui' 
terug bragt. Zij stelden zich 
dus te vreden, hen met roe-
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den te doen geeselen J eene 
mishandeling, welke deze be
roemde belijders Tan J . C. 
met vreugde ondergingen, 
wijl zij zich gelukkig achtten, 
waardig bevonden te zijn, 
om voor den naam van hun
nen dierbaren Meester te 
lijden. PEÏRÜS verliet Jeru-
, zahin, om de geloovigen der 
naburige gewesten te bezoe
ken. Hij kwam te Lydda 
aan ,- alwaar hij ' den sedert 
8 jaren verlamden ENBAS ge
nas ; en deze genezing had 
de bekeeriog der inwoners 
ten gevolge. De opwekking 
van XABITHA bragt te Joppe 
hetzelfde uitwerksel te weeg. 
Kort: daarna "begaf de Apos
tel zich naar Antiochie''•, en 
stichtte er de Christen-Kerk; 
Hij doorkruiste ook de ge
westen van JSCteinvJziê, 
kwam in het jaar 42 ,der 
Christelijke tijdrekening te 
Rome, en vestigde er zij
nen bisschoppelijken zetel. De 
hoofdstad der wereld scheen 
hem de geschiktste plaats tóe, 
ter voortplanting der godde
lijke Religie, van welke hij 
de eerste Bedienaar was. De
ze groote stad, die, zoo als 
de H. LEO zegt, door haren 
roem en hare magt, hara 
bijgeloovigheden over de ge-
heeje aarde had verspreid, 
moest, volgens de oogmerken 
Gods, de nederige dienares
se der waarheid worden, en 
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vervolgens haar geestelijk ge
bied verre buiten de "grenzen 
van deszelfs oude gezag ver
spreiden : Quce ërcts ntagis* 
tra erroristfaota es discipu* 
laveritatis...., latius pree-
sideres Religione divinaqu-
am dominatioüv ierrena. Het 
is in dit' jaar. 42,; dat de 
25 jaren van het Opperpries
terschap beginnen; welke 
men gewoonlijk aan den H* 
PETRUS toekent. In Jerüza* 
lem teruggekomen, om het 
Paaschfeest van het jaar 44 
te vieren, werd hij aldaar op 
bevel van HERODËS AGRIPPA , 
die JACÖBUS den Meerdere 
reeds had doen sterven , ge
vangen gezet. Zijn oogmerk 
was", om hem aan zijne ge
dienstigheid voor het volk 
op te offeren: maar; in den 
nacht voor den dag, welken 
de dwingeland bepaald, had , 
om hem ten dood te bren
gen, werd de Apostel door 
den Engel des Heeren uit de 
gevangenis verlost, en hij ver
liet Jeruzalem. Men is van 
gevoelen, dat hij van daar 
zich voor de tweede maal 
naar Rome begaf, van waar 
hij , omtrent het jaar 50 der 
Christelijke jaartelling, zijnen 
eersten brief schreef, PETRUS;, 
met al de overige Joden, door 
keizer CIADDIÜS , uit Rome 
verdreven, keerde naar Ju-
dea terug eri opende de kerk
vergadering van Jeruzalem. 

5 . . • " • • • • . 
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Hij sprak aldaar met vele 
wijsheid , en er werd beslo
ten, dat men aan de Hei
denen het jnk der wettelijke 
plegtigheden niet zou opleg
gen. Hij begaf zich kort daar
na naar Antiochiê, en het 
was daar, dat de H. PADIDS 
hem tegenstand bood, wijl 
hij uit toegevendheid voor de 
Joden, de waarneming der 
oude - toetsgebruiken scheen 
te begunstigen. » Het is 
zeer ten onregte , zegt de abt 
BERGIER , dat de .ketters en 
ongeloövigen, uit deze gebeur
tenis aanleiding hebben ge
nomen, om deze beide Apos
telen te. lasteren, er komt 
in beider gedrag niet de min* 
ste trek Van huichelarij of 
kwade trouw voor. Diegene 
der protestanten, welke daar
uit hebben afgeleid, dat de 
H. PETRUS niet onfeilbaar was, 
hebben eene woordspeling 
gemaakt, zij hadden behoo-
ren te zeggen, dat hij niet 
onzondig was. Een gedrag 
voeren, waaruit * men eene 
valschegevolgtrekkingen een& 
dwaling kan afleiden , is daar
om niet de dwaling leeraren 
of prediken. De H. PETRUS 
kan dus in zijne handelwijze 
gezondigd hebben, zonder 
daarom in zijne leer te fei
len." IntU8schen zijn er eëni-
ge kerkvaders en critici, die 
van gevoelen zijn, dat de 
CBPHAS, van wien er op deze 
plaats gesproken wordt, de 

H. PETRUS niet was. (Zie 
CEPHAS en KERKHERDER.) In 
Rome teruggekeerd, schreef 
hij zijnen tweeden brief aan 
de bekeerde geloovigen. Het 
doel van dezen epistel is., 
om hen in de onschendbare 
verkleefdheid te bevestigen, 
welke zij voor de leer en 
de overleveringen der Apos
telen mpeten hebben, en om 
hen te waarschuwen tegen 
de begoochelingen der val-
'sdcie leeraars. Het vuur der 
vervolging was tóenmaalsont-
stoken; PETRUS werd ver
oordeeld om gekruisigd l é 

worden. Hij verzocht, om 
met het hoofd nederwaarts 
te hangen , » uit vrees (zegt 
een heilige kerkvader), dat 
men zich, niogt verbeelden, 
dat hi j , indien bij even ge
lijk J . C. gekruist werd, 
zich in glorie met den Zoon 
Gods wilde gelijk stellen. 
Deze Torst der Apostelen 
werd, volgens het meest al
gemeen gevoelen, aan het 
kruis gehecht, op denzelfden 
dag, en op dezelfde plaats» 
waarop de heilige PAÜWS 
onthoofd werd, in het jaar 
66 na J . C. en het Ï2.«der 
regering van den wreeden 
NERO. Zijn dood vestigde 
onherroepelijk te Rome den 
eersten zetel der Christen-
Kerjk, dien hij vroeger *e 

Jnkoohie' had gevestigd. * »* 
dit tijdstip af is Rome het 
Jeruzalem des Christendoms, 
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de verblijfplaats van deszelfs 
eersten herder, het middel
punt der Catholijke éénheid, 
de Godspraak en de regel 

,• aller Kerken geworden ; dé 
plaats, waar de kerkvaders' 
en de godgeleerde aller eeu
wen, in twijfelachtige. en 
netelige zaken uitspraken heb
ben gezocht; de plaats, waar 
men de listen aller sekten-
stichters, die beproefd heb
ben , om de leer van J. C. 
te verminken, heeft zien" 

. verijdelen ; de plaats, waar 
al de Apostolische mannen, 
die na de eerste verkond!" 
ging van het Evangelie, aan 
de verschillende natiën dit 
Goddelijk licht hebben over-
gebragt, hunne zending heq-
ben ontvangen. Na dit alles 
moet men zich niet verwon
deren , dat de .woede der 
ketters, dat de schimpreden 
der slechte Cathölijken ten 

'allen tijde,maar voornamelijk 
in deze eeuw van duizeling 
en dwalingen, tegen deze 
groote Moeder der Christe
nen zijn aangewend; dat zij 
al hunnq pogingen hebben 
in het werk gesteld, om het 
gezag, hetwelk deRoomsche 
opperpriester, krachtens de 
van God zelven ontvangene 
volmagt, in de algemeene 
Kerk uitoefent,"als een over
weldiging, als de vrucht der 
heerschzucht en der,kuipe
rijen te doen beschouwen. 
» Van daar" zegt een wijs-

geerige reiziger, die Igeluk-
kiglijk de betrekking der 
oorzaken met de uitwerkselen-
begreep {Diot. sur Vïiistoire, 
door D'ALBON) » van daar 
de onstuimige uitvaringen , 
die-men onophoudelijk in, 
onze ooren doet weergalmen, 
en welke zelfs dóór de kin
deren-, die niets van de ge
schiedenis iegrijpen, worden 
uitgestameld. Laat ons be
schuldigingen, die even zoo 
ernstig als onregtvaardig zijn, 
te niet doen, laat ons de 
denkbeelden bepalen. Laten 
wij ons niet verbeelden, aan: 
het Christelijke Rome de ver
wij tingen te doen, welke wij 
met grond "op het gedrag van 
eenige zijner Opperpriesters 
zouden kunnen toepassen, en 
laat ons geene aanleiding tot 
de gevolgtrekking geven, dat 
men regt zou hebben het 
eerste te verachten., zelfs al 
had men regt, om de andere-
te laken. Het Christelijke 
Rome heeft niets aan de 
staatkunde te danken > indien' 
het zijn gezag tot in de ge
westen heeft uitgestrekt, 
welke in de dikste duister
nissen gewikkeld waren; in
dien het volken aan zijne 
wetten heeft onderworpen, 
die aan de wapens ontsnap
ten , e n nooit het gezag der 
beroemdste overwinnaars er
kenden ; indien wilde horden, 
die nooit denamen van AIKX-
AMDEB en GiESAB. hebben ait-. 
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gesproken, met eerbied aan 
< de "stem zijner Opperpries

ters het oor hebben geleend, 
en derzelver .onderrigtingen 
als Godspraken , hebben ont
vangen; indien het vreed
zame Bbrhe veroveringen heeft 
gemaakt, welke het oorlogs
zuchtige Rome aan hetzelve 
zou benijd hebben," zoo wa
ren deze wonderen 'geenszins 
het. werk der menschelijke 
hartstogten; de menschelijke 
hartstogten dienden enkel en 
alleen, dm dezelve dés te 
schittererider temaken, wijl 
zij zich zamen verbonden., i. 
om der uitvoering der orit- | 
werpen, welke zij zoo veel 
•belang hadden te' belèmmë* 
ren, grootere hinderpalen' in 
den weg te stellen." (Zie-
heilige GRESORIÜS, heilige 
LEO* ISIDORÜS, MERCATOR, 
LÜXHER , MEEANCHTHON , en 
net .1.8 dl. van de Tijdre* 
kening der Paussen). Een 
schrijver, door uitmuntende 
ascetische werken bekend , 
heeft over hetzelfde onder-
Werp de volgende aanmer
kingen gemaakt. » Wat mij 
betreft, wanneer ik het Hoofd 
der Christenen, den Opvol
ger van den heiligen PETROS , 
op den troon der Ccesars 
gezeten i in Home zie rege-
p e a ' e n u i t deze hoofdstad 
aerGhristen-wereld zijne her-

ATÏÏ? ?!em aan a l 'e volken 
der^reiadoeahooren; wan
leer ilc 0 T W ^ wgze na

denk, waarop deze verk-
zende verandering is daarge-
steld, dan kan ik mij niet 
onthouden, uitteroepen: Bier 
is de vinger Gods! Wanneer 
ik den luister - en de pracht 
van het Futikaanmet hel 
duistere'en afschuwelijke der 
Mamertijnschë gevangenissen 
vergelijk; wanneer ik tot mij 
zelvèn zeg : degene, die in 
deze verschrikkelijke gevan-
genhokken heeft' gezucht, 
wordt iri deze heerlijke hoofd
kerk vereerd , en zijn opvol
ger bewoont dit prachtige 
paleis; dezelfde Godsdienst, 
die in het geheim eenige ge-
loovigen, aan de voeten van 
den onder zijne kluisters ver« 
nederden Apostel voerden, 
geleidt alle volken der wereld, 
'openlijk naar de voeten nn 
den heiligen Tadér, zij"en 

opvolger, schitterende onder 
de driedubbele kroon: m\s. 
een topneel, ik beken zulks, 
verrukt,, vervoert, doordringt 
mij met vreugde, eerbied en 
erkentenis. Ik. vrees niet op 
deze gebeurtenis, de woor
den der heilige Maagd, w 
haren lofzang toe te passen. 
God heeft de dwingeland*® 
van hunnen tfooit gestort, 
en de nederigen er op g?" 
plaatst. Heilige Kerk, juich. 
en dat daarvoor alle eer aso 
uwen Goddelijken bruideg^ 

I
worde toegebragt, die op °e 

aarde zulke groote wonderen 
heeft gewrocht, dat uwe war& 
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hinderen er zich met u over 
verheugen, en met . u jui
chen." — Eenige protestan
ten hebben den partij-geest, 
zoover gedreven, dat zij be
weerd hebben, dat de hei
lige PETRUS nooit in Rome 
is geweest, en bij gevolg dien 
stoel niet gesticht heeft; maar 
de het Pauselijke gezag meest 
vijandige geleerden , nebben 
hen bondiglijk wederlegd. 
PEARSÓN , een anglikaansch 
bisschop, heeft in eene ver
handeling, welke onder zijne 
Werken voorkomt, deze daad-
zaak met ontegensprekelijke 
bewijsstukken gestaafd. En in 
de daad, al de geschiedkun
dige gedenkstukken getuigen, 
ter bevestiging derzelve. Ter
wijl de heilige PETROS aan 
de andere kerken schreef, 
zeide hij aan dezelve: JDe 
JSTerk, in Baby ion vergaderd, 
groet u (I PETR. V , 13). 
Dit Babyion, was, volgens 
PAPIAS , de stad Rome, waar
uit de Apostel toenmaals 
schreef, De heilige HiERO* 
UTMOS en de overige schrift
verklaarders , komen met PA
PUS omtrent de verklaring 
van dezen tekst overeen, HE-
GESIPPBS, die, even als deze 
laatste, aan de Aposto
lische tijden grensde, heeft 
in het licht gegeven, de ge
schiedenis van den martel
dood, door den heiligen PE-
ÏRCS te Rome ondergaan. De , 
heilige IRENEUS en de heilige •' 

IGNAIIÜS, leerlingen yan den 
heiligen PETRUS , melden ohs, 
dat deze Apostel'zijnen zetel 
te Rome had gevestigd. TER-
IBLMANBS roept de ketters 
op, als getuigen der Kerk 
van Rome, door PETRUS ge
sticht. De heilige CTPRIANUS 
noemt deze Kerk dikwijls den 
stoel van PETROS, ARNO-
BIBS , de heilige EPIPHANIBS , 
ORIGENES, de heilige ATHA-
.NASIÜS , EÜSEBIDS , LACTAN-
TIUS , de heilige AMBROSIDS , 
OFTATBS, de heilige HIERO-
NTMÜS, de heilige AÜGTJSII-
NDS , de heilige CHRYSOSTO-
MOS , PABLUS OROSIOS , de 
heilige MAXIMUS , TJHKODO-
RETUS, de heilige PAUJJCWDS, 
de heilige LEO enz. hebben 
ons de naamlijst der bisschop
pen van Rome nagelaten, 
van af den heiligen*PETRÜS, 
tot aan den Opperherder, 
die ten hunnen tijde den hei
ligen Stoel bekleedde ; en van 
dat tijdstip af hebben alle 
gewijde en ongewijde schrij
vers dezelve tot GREGORIUS 
XVI voortgezet, die tegen
woordig den Stoel van den 
•heiligen PJBTRB& bekleedt. 
Welke andere godsdienst dan 
de Catholijke, kan een zoo 
duidelijke en zoo algemeen 
bekende opvolging aanwijzen? 
En moet men zich verwon
deren, indien hare vijanden, 
getracht hebben, er den 
grondslag van ie ondermijnen? 
Welke sekte heeft eene *** 
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. naauwe en geregelde opvol~ 
gende aaneenschakeling van 
wettige herders durven voor
stellen ? Confingant tale quid 
heretici? Bit is de uitdaging 
welke TJEKTÜUIANDS aan alle 
ketters deed, en deze zoo 
stoute en zoo veilige uitda
ging , heeft sedert TERTUI.-
MANUS veel tracht en gewigt 
gewonnen: hij sprak aldus, 
toen de duurzaamheid der 
Kerk nog slechts twee eeuwen 
telde; wat zou hij gezegd 
hebben, indien eene onafge-
brokene opvolging van acht
tien eeuwen, zich'aan'hem, 
door de duidelijkste en onr 
betwistbaarste titels vertoond 
had ? » Dit ongeluk, zegt 
BOSSÜET, bestaat altijd tegen 
de ketters; zij zijn van het 
groote -ligchaam der Kerk 
afgescheiden. Maar welk 
een troost is het voor ons, 
van onzen tegenwoordigen 
Opperpriester, onafgebroken 
tot' den door J, C. aange-
stelden heiligen PETRUS te 
kunhen opklimmen; van wien 
men, tot de hooge-priesters 
der oude wet overgaande, 
men tot ASUON en MOZES , 
en van deze tot de aartsva
ders en den oorsprong der 
wereld opklimt. Welke op
volging! welke overlevering 1 
welke wonderbare aaneen^ 
schakeling I" — Behalve de 
beide Brieven van den hei
ligen PBÏRÜS, die tot de ka-
«onieke boeken behooren, 

heeft men hem verscheiden 
werken toegeschreven', zoo 
als zijne Handelingen, zijn 
Evangelie, zijne . Openba
ring , alle ondergeschoven 
of verdachte werken. 

PETRUS {ffeilige), bisschop 
tan Alexandri'è, in het jaar 
300 , werd, zoo om zijne 
leer als om zijne deugden, 
als een der beroemdste pre
laten van zijnen tijd be
schouwd. Zijne standvastig
heid werd op 3e proef ge
steld in de vervolgingen van 
DIOCLETJAÏNJS en MAXIMA-
NÜS, en hij ontving de mar-
telkroon in SU. Gedurende 
zijn episcopaat vervaardigde 
hij canons van boetvaardig
heid, en zette in eène kerk
vergadering ' JtoEciirs va» 
Zycopolis af, als van afval
ligheid en andere misdaden 
overtuigd. THEODORETÜSheeft 
ons in, het 4.e boek z|Der 

Geschiedenis , verscheiden 
Brieven van dezen heilig60 

bisschop bewaard. Pater CoM-
BEFIS heeft twee soorten van 
acten yanden marteldood van 
den II. PETRUS geleverd, <je 
eene door SÜRICS , «" de 
andere door METAPHRASIBS 
in het licht gegeven; maa{ 
dezelve, verdienen geener'61 

geloof, en komen, noch met 
EÜSEBIUS noch met IBSODO-
RETÜS overeen. 

PETRUS CHRTSOIOGM {!»'• 
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lige), te ïnïola geboren, 
werd in. 433 tot- aartsbis

schop van Ravenna verheven. 
Hij had zich door de regel
matigheid van het klooster-

" leven, een uitmuntend mid
del om goede herders te vor
men , tot de bisschoppelijke 
deugden voorbereid (Zie NOR-
BÉRTÜS — Heilige). De 
heilige HERMANÜS van Ju-
xerre, zich naar. Ravenna 
begeven hebbende , om yan 
keizer VAIENTINIANDS , ge
nade voor eenige misdadigers 
té erlangen, werd gevaarlijk 
ziek, en hem viel de troost 
ten deel, van in de armen 
van PETROS CHRTSOI.OGCS te 
sterven, die de erfgenaam 
werd van zijn boetkleed, en 
van zijne koorkap. Deaarts-
ketter EÜTYCHES, van de wel
sprekendheid van PETRUS on-
derrigt, wilde hem tot zijne 
partij overhalen; maar de 
heilige bisschop antwoordde 
hem op eene wijze, die hem 
moest beschamen. Hij ver
wees hem tot den brief van 
den heiligen LEO den Groote 
aan FLATIANÜS , een brief, 
welke een beknopte inhoud 
is, van hetgeen men omtrent 
het geheim der menschwor-
ding moet gelooven. Hij over
leed; volgens sommigen in 
458; anderen zeggen den 2 
December 450. Zijne wer
ken zijn, door de zorg van 
pater SEBASTIAAN - PAÏÏ-
tvs van de Moeder Gods, 

in 1750, te Fenetie' in fol. 
gedrukt. Men heeft in 1758, 
te Augsburg, eene nieuwe uil-
gave in fol. vap opgelegd. Men 
vindt in dezelve 176 Leer~ 
reden y verhandelingen of 
homeliën, de meesten zeer 
kort; en dom LUCAS D'ACHERI , 
heeft er in zijne Spicilegium 
vijf nieuwe van in het licht 
gegeven. De beroemde bis
schop verklaart in dezelve 
met korte woorden, op eene 
vrij aangename wijze den 
tekst der heilige iSchrift. Zijn 
stijl, hoewel kort is niette
min aaaeenhangend; zijne 
denkbeelden geestig; maar 
dezelve gaan dikwerf buiten 
het natuurlijke en bevatten 
slechts woordspelingen. De 
kunstregters der laatste eeuw 
hebben geoordeeld, dat zijne 
Leerreden niets' verhevens 
noch welsprekends bevatten, 
om hem den bijnaam. van 
CHRYSOLOGOS (man, wiens 
woorden goud zijn) te ver
dienen , welke bijnaam hem 
eerst 250 jaren na zijnen 
dood, door t'Etix, bisschop 
van Ravenna, redacteur zij
net werken , is gegeven. De
zelve ontleenden hare kracht 
van het -vuur des heiligen 
en ijverigen redenaars, van 
den levendigen treffenden en 
zielroerendentoon, waarmede 
hij ze uitsprak, en die op 
zijn volk het grootste uit
werksel te weeg bragt, 
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PETROS NOUSCDS (Heili
ge) stichter der orde van 
Barmhartigheid (Vordre de 
la Merci), ter bevrijding 
van gevangenen, werd in 
1189, in het voormalige 
Fransche gewest Zauragais, 
diocees van Si. Papoul in 
Zanguedocgeboren. Zijne ou
ders behoorden tot den adel
stand. Hij ' verbond zich in 
zijne jeugd aan SIMON- DE 
MONTFORT, die hem bij JA* 
COBÜS , koning van dragon 
plaatste. Door zijnen geest 
en zijne deugd, verwierf hij 
de gunst van dien vorst, 
PETRUS maakte, gebruik 'van 
zijnen invloed op denzelven 
tot het stichten eéner gods
dienstige militaire orde, be
stemd om de kluisters, der 
bij de, muzelmannen' gevan
gene Christenen te verbreken. 
Het was op den 10 Augustus 
1223, en niet in 1218, dat 
dit eerbiedwaardige genoot
schap tot stand kwam. PE
TRUS JVOUSCÜS , die hetzelve 
als leek instelde, wilde ech-, 
ter dat de verpligtingen 
zijner ridders, niet minder 
dan die van koor-religieuzen 

yaren. Na den eersten vorm 
aan zijne orde te hebben ge
geven , vereenigde hij de be
diening van redemptorist, met 
«ien van algemeen overste. 
Men verzekert dat, op de bei
deeerste togtèn, welke hij 
«oor de koningrijken Falen-., 
cia en Grenada deed , 400 

gevangenen uit de handen der 
ongeloovigen redde. Hij stak 
vervolgens naar Jfrika over> 
en had aldaar met vele hin
derpalen te worstelen. Na 
eindelijk zeven jaren in de 
uitoefening aller deugden ge
leefd te hebben , overleed hij 
heiliglijk op Kersnacht van 
het jaar 1256 of 1258. De 
heilige LODEWIJK stelde een 
bijzonder belangindezenhei
ligen ordestichter, en ver
eerde hem met verscheiden 
brieven. PBÏRÜS had zich, 
bij de instelling zijner orde 
met RAIMÜNDÜS DE PEGN ATORÏ 
verbonden; en het was ge
zamenlijk met dezen heilige 
dat hij aan zijne religieuzen 
het gewaad gaf, hetwelk wij 
dezelve nog tegenwoordig zien 
dragen. Hij was geen pries
ter , zoo als eenige schrijvers 
zulks gemeend'hebben. Zijne 
begraafplaats was onbekend; 
maar nadat KAREI. III j ko
ning van Spanje'(op de aan
wijzingen, medegedeeld in ee-
nen brief van pater JACOBOS 
PEDRAIBES , eenen Jesuit, te 
Ferrare, den 8 Maart 1786 
ontdekt) te Barcelona opdel-
vingen had doen bewerkstel* 
ligen , vond men op den 25 
April 1788, het Ügchaam 
van den heilige, zeer diep> 
onder den trap in eene »}*» 
in ridder-gewaad, mei *P 
harnas en zijnen langen &efn' 
volgens het gebruik van dien 
tijd, en een opschrift te ken* 
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nen gevende,'dat zulks het 
ligchaam van den heiligen 
PETROS NOIASCOS was. 

PETRUS VERONESÜS (Heili
ge), in 1205 van kettersche 
ouders, in de stad Verona 
gébofen > van welke hij zijnen 
naam ontleende, putte reeds 
in zijne eerste jeugd, in eene 
Catholijke school, een zuiver 
en standvastig geloof, van hét-
welke• • de ingevingen zijner 
bloedverwanten niet in staat 
waren, hem af te trekken. 
Hij begaf zich in de predik-
heeren-orde, welke nog door 
den H. DOMINICOS bestuurd 
werd, en maakte zich in 
dezelve beroemd door de ver-
kondigingvan het woord Gods:r 
zijn ijver en zijne bekwaam
heid deden hem den post 
van gjeloöfspnderzoeker te Mi-
lane toevertrouwen. ;Hij bragt 
talrijke bekeeringen te weeg 
en maakte zich niet minder 
vijanden: de hardnekkige ket
ters sidderden bij het zien 
van het verval hunner 'par
tij door den ijver van PETRUS. 
Maar hoe meer het gevaar 
voor zijn leven toenam , des 
te meer ontvlamde zijn ver
langen naar de mnrtelkroon. 
Terwijl hij op Palmzondag, 
den 24 Maart 1252 , (e Mi-
lane voor een ontelbaar ge
hoor predikte, zeide hij met 
eene verhevene stem , dat hij 
ontwijfelbaar wist, dat zijn 
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dood door eene bende za-
mengezworenen besloten was: 
en in de daad, hij werd den 
6 April deszelfden jaars, op 
den weg van Como naar Mi-
lane, door twee bezoldigde 
booswichten vermoord. , I N -
NOCENTIÜS IV, canoniseerde 
hem in het jaar na zijnen 
dood. Een zijner moordenaars^ 
CARINO of MARINO genaamd, 
begaf zich in hoedanigheid; 
van leekebroer onder de do-
minikanen van Forli, en boet
te zijne misdaad door cle oe
feningen eener strenge boet
vaardigheid. Het Zeven van 
PETRUS , is door LEONTINO , 
een' dominikaner, beschre
ven , die langen tijd met hem 
te ï^erona was geweest, en 
later patriarch van Jeruza
lem werd. Men noemt hem 
somtijds PETROS van Milane. 

PETROS VAN ALCANTARA 
(Heilige), in 1499, te Jl-
cantara geboren, was de 
zoon van den gouverneur dier 
stad, en begaf zich in de 
prde van den H. FRANCISCÜS , ' 
waarvan hij in 1538 en in 
1542 provinciaal was. Het 
verlangen naar eene grootere . 
volmaaktheid , deed hem naar 
den berg Jrabida in Por
tugal trekken; hij Voerde 
er eene hervorming in , die 
in 1554, door JüMüs III 
werd goedgekeurd. Deze hei
lige overleed in 1562, -als 
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een voorbeeld van verster
ving en boetvaardigheid be
schouwd." dJSMENsIX, cano
niseerde hem» Men heeft van 
hem eene verhandeling over1 

het ïnwendigè gebed, welke 
hij vervaardigde , op verzoek 
van eenen zeer godvruchtigen. 
edelman t die hem dikwerf 
over dat onderwerp had hoo-
rén spreken. Dit boek is door 
de H. THERESÏA, door Lo-
DBWIJK VAN GRENADA , door 
den H. FRANCISCDS VAN SAIES 
en door Paus GRËGORIOS XV, 
als een meesterstuk be
schouwd. Hij is daarenboven 
de schrijver eener uitmun
tende verhandeling Over den 
vrede der ziel. Men zegt 
dat hij,, na zijnen dood,met 
eenen hemelschen luisterom-
geven, aan de H. THERESIA 
verscheen , en deze Woorden 
uitsprak, welke in het offi
cie Van zijnen feestdag voor* 
komen: JFetix poenitentia 
quce tantam mihi promerüit 
gloriam / i , 

_ f PÉTRÜS I of PÊDRÖ .ko
ning van Navarre en J.r-
ragon , vverd in de leger
plaats voor de stad Huesca, 
in 1094, na den dood van 
SANCXWS RAMIRÜS, tot ko
ning uitgeroepen. Na de pleg-
tigkeid zijner kroóning, en 
de eerste zorgen aan het be
heer van zijn rijk toegewijd,, 
zette hij den oorlog voort, 
en nam, na den slag van 

dlcazar te hebbén gewon
nen , in 1096, Suesca in* 
Deze voorspoed werd gevolgd 
door de.inneming van Bal-
bastro, en verscheiden andere 
aanzienlijke voordeelen. Don 
Pedro .overleed den 28 Sep
tember 1104. AIPHOMSDS, 
zijn broeder, bijgenaamd de 
Twister, volgde hem op, 

, f PETRUS of PEDRO II, 
koping van Arragon, zoon 
en opvolger van ALTONSVSII, 
beklom den troon in 1196. 
Zijne eerste zorg was het 
vervolgen der Waadlanders. 
Weldra hield hem een oor
log bezig tegen den koning 
van Navarre, en vereenigde 
hem met AWÓNSÜS IX, ko
ning van KastiUè De voor
naamste gebeurtenis van zijn 
bestuur is de slag van JVaves 
de .Tolosa, in welke hij ,• 
gezamenlijk mét de vorsten 
van Kastilïè en Mvarrè, de 
Mahomêtanen in .1212 vol
komen sloeg. Na zich kort 
daarna aan het hoofd der 
Albigensers; te hebben ge
plaatst, werd hij den 17 Sep
tember' 1213, in den slag 
van Muret overwonnen en 
gedood. Prins JAXMB of JA-
COBÜS, zijn zoon, nog min
derjarig zijnde, werdj in eene 
vergadering der staten, als «ij»1 

opvolger erkend , en deroog-
dijschap toevertrouwd aan don 
SANCHO, zijn oom , en aan den 
Grootmeester der tempeliers* 
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'PfiTRUS Of PEÖEO: I I I , ko-
.ning van Arragon ± falen-
•eia, Major ka é» Sicilië, 
»jbeklom den troon' na JACO-
'BÜS r , zijnen vader, in 1276, 
en bragt zijrfe* wapens inNa-
Karre, waarop, hij eenige 
aanspraak maafetev Hijl zag 
zich weldra genoodzaakt, 
naaf zijne staten terug te 
keereri, alwaar zijne eigen
zinnige en gestrenge inborst, 
een gedeelte der voornaamste 
heeren tot opstand had doen 
overslaan. Deze Vorst, die 
.met CONSTAKÏIA , dochter 
van den bastaard MANFREB , 
gewaanden koning van Si
cilië, was in den echt ge
treden, wilde zich, om aan 
zijne vrouw te behagen, en 
aan zijne heerschzucht te vol
doen, meester maken van 
dien staat. Met oogmerk, om 
denzelvén aan KAREL I van 
Anjou te ontweldigen, spande 
hij «amen met eenige mui-
telingen , eti, raadde, zegt 
men, de zamenzwering aan 
der Siciliaansche Vespers, 
dat is den moord aller Fran-
schen in Sicilië, op het Ves
peruur van Paaschdag 1282. 
Daarna kwam 'hij in het land, 
van hetwelk hij zich gemak
kelijk meester maakte. Paus 
MARTINÜS IV, van smart 
doordrongen, over eene zoo 
wreede daad, excommuniceer
de de Sicilianen met PETRUS , 
en stelde zijne Spaansche sta

ten in interdict. .• Om, de ge
volgen van eenen wreeden 
oorlog voor te komen, liet 
de koning Van ArragonWn 
KAREI aanbieden, om dit 
groote geschil door een twee
gevecht te beslissen, op voor
waarde van zich- elk, door 
honderd ridders te doen Ver-r 
gezellen. $ÈARE£", die openv 
hartig en moedig was'* nam, 
hoewel reeds zestigjaren oud, 
het geveöht tegen PETRUS aan, 
die eerst veertig jaren oud 
•was. De tot het,tweegevecht 
bestemden dag aangebro
ken zijnde, verscheenÉAREI. 
TAN ANJOD, op het veld, 
hun te dien einde bf Bor
deaux, door den koningvan 
Engeland aangewezen; maar 
de Aragoneês verscheen eerst 
toen de dag ten einde was. 
Intusschen nam KAREÏ> van 
Falois, den titel aan van 
koning van Arragon •» ten 
gevolge van het 'interdict 
waaronder die staat door den 
Paus gesteld was, en werd 
-door PHILIPPVS den stoute, 
zijn vader, met een magtig 
leger derwaarts begeleid. Hij 
behaalde eenige voordeelen , 
doch zonder bestendigheid. 
PETRUS overleed den 10 No
vember 1285 te Fillefranche 
de Panades, alwaar hij de 
ontbinding der censuren ont
ving , zonder echte!" afstaüd 
te doen van Sicilië,hetwelk 
hij bij testament, aan 3ke@-

' 2 
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BUS* zijnen tweeden zoon, 
gaf, die zich in het volgenr 
de jaar aldaar liet kroonen. 
AMONSÜS I I I , zijn oudste 
zoon, volgde hem op in Ar-
ragon. 

PETRUS, bijgenaamd de 
Wreedè, koning van Kas-
tilië, in 1334 te Burgos 
geboren, beklom den troon, 
,na zijnen vader AIFONSÜS XI, 
in 1350. Het begin zijner 
regering kenmerkte zich door 
gruwelen; hij deed verschei
den zijner onderdanen door 
uitgezochte folteringen ster
ven. Hij; trad in den echt 
inet BJUNCA, dochter van 
PETRUS I , Hertog van Bour
bon; hij verliet dezelve,drie 
dagen na zijn huwelijk en 
liet haar gevangen zetten, 
om zich weder, met de door 
hem onderhoudene MARIA 

•• PADIIXA te vereenigen. Jo-
,. ANITA DE CASTRO , met welke 

hij kort daarna huwde, was 
niet gelukkiger; hij verliet 
dezelve. Deze handelwijs ge
voegd bij zijne verschrikke
lijke wreedheden bragt de 
grooten tegen hem in opstand. 
PETRUS de ff^reede'deed ver
scheiden derzelve sterven, en 

spaarde zelfs zijnen broeder 
FREDERIK, noch don JÜAN 
zijnen neef, noch de konin
gin BEAIÏCA van Bourbon niet, 
Eindelijk namen zijne onder
danen in 1366 de wapens 
tegen hem op; en aan hun 
hoofd hebbende, HENDRIK, 
graaf van Transtamare, zijn' 
natuurlijken broeder, maakten 
zij zich meester van Tokdo 
en van bijna geheel Kastilïè. 
PETRUS begaf zich naar Gu-
yenne, en nam zijne toe-
vlugt tot de Engelsehen, die 
hem in' 1367 op den tfoo» 
herstelden ; maar zulks was 
niet van langer duur. HEN
DRIK van Transtamare, door 
de Pransche troepen, onder 
aanvoering van BERTRAND 
DUGUESCLIN , ondersteund, 
overwon hem in 1368 jn, 
eenen veldslag, en doodde 
hem eigenhandig ("). Dus 
sneefde in den ouderdom van 
34 jaren en 7 maanden. 
PETRUS de Wreede, koning 
van Kastilïê, een gedenk
waardig voorbeeld Voor alle 
vorsten,, die de willekeur, 
de goddeloosheid en dè wraak 
ten top voeren. Men is van 
meening, dat de opvoeding, 
de gebreken van dezen vorst, 

*„*** P e* ^futin eene tent en niet op het slagveld, dat dit treurde 
v«Sn e eLpha t s h a 3 ' Naauweljjks hadden de beide broeders elkande; 

floor hem i>?Z r 5 x 11 S«!u»seu aezer worsteling """• 
teil, t talt^mf?!n te t r e J i k e n nie' ° P don P*»*O had Aevf!Z 
afnen tooeowf v a n W e omst*n<%heid gebruik en doodde 
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sou hebben kunhen uitroei-
j e n , of ten minste vermin
deren. Maar aan ALBIJQÜER-
ÜÜE , zijnen gouverneur, over
gegeven, die hein, den weg 
tot de ondeugd baande, en 
zich onafhankelijk ziende,1 

in eenen ouderdom, waarin 
voor een karakter als het 
zijne, eene langdurige ge
hoorzaamheid vereischt werd, 
was hij met verstand, moed 
en vlijt, slechts een dwin-
geland en een gedrogt. Biet 
den dood van PETROS ein
digde de wettige nakome
lingschap van RAIMÜSBÜS van 
JSóurgondië;. het bastaard 
geslacht volgde hem op in den 
persoon van . HENDRIK van 
Transtafnare. Verscheiden 
geschiedkundigen schrijven 
de wreedheid van PETRUS,' 
Welke zij gestrengheid noe
men, aan de behoefte toe, 
welke zijne staten aan groote 
voorbeelden hadden, ter be
teugeling der misdaden, welke 
er bedreven werden, der 
opstanden, welke er plaats 
hadden , en der misbruiken 
van allerlei slag, die onder 
alle klassen, en voornamelijk 
onder de groote heeren in
geslopen waren. Er zijn ver
scheiden werken over dezen 
vorst geschreven; in het 
Fransch bestaan er twee'treur
spelen, waaryan hij het on
derwerp is: Pierre Ie Cruel, 
door DÜ BEUOT, in 1772 

N 

ten tooneële gevoerd, en in I 
1777 gedrukt, en*de Don I 
Pedre van VOI-TAIRE, 1775. I 

::• ' •• '• • • • • J 

, f PETRUS I , of P^DRO | 
koning van Portugal, t& § 
Goimbra, in 1320 geboren, I 
zoon en opvolger van ALFON- "] 
sus IV, beklom den troon J 
in 1357. Zijne eerste zorg lij 
was, den'dood van de on- ; 
gelukkige INES DE CASÏRO, , |'j 
zijne echtgenoote, te wreken, i 
die op bevel van AÜFÖNSÜS j 
IV vermoord was. Hij Vaar- . f 
digde nuttige verordeningen ' 
uit, verminderde de belas
tingen, en deed zich, in één 
woord door zijne onderdanen ï 
beminnen, en overleed zeer j 
betreurd," den 18 Januari} f 
1367. Zijne" geschiedenis, . I 
door, FERDINAND LOPEZ ge-: •, '. \, 
schreven, is in het licht ge- ; 
geven met vermeerderingen 
door JOZEF PEREIRA BATAM, 
een priester van .Lissabon, f 
onder den titel van Chron, f 
del rey D. PJBDRO I, deste i 
nome, cognominado o jus- I 
ticiero enz. Lissabon, 1735 k 
ïn 8.vo; . ' . .jl. 

PETRUS- I I , of PEDRO, |.J 
koning van Portugal, in |:j 
1648 geboren, ondersteunde | 
de belangen der koningin, 1 
zijne schoonzuster, MARIA | | 
ELIZABEXH FRANCISCA van | 
Savooije-Nemours, en droeg I 
er toe bij, om zijnen broeder f 

3 : r 
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AwossusVI, onbekwaam tot 
'de regering te. doen verkla* 
rén. Hij werd, regent van 
het rijk en trad in 1668 in 
den echt met de 'koningen , 
Melker huwelijk niet voltrok
ken was* In hetzelfde jaal? 
sloot hij den vrede met Span
je, en werd hij, na den dood 
Tan zijtien broeder tot koning 
uitgeroepen. Hij begunstigde 
dè partij van den aartshertog 
KAREÜ tegen PHÏUPPÜS V en 
overleed den 9 December 
1706. 

f PETRUS, koningvan Bon* 
garijë, bijgenaamd de Düü-
scher, uit hoofde van zijne 
voorliefde voor die natie, 
volgde op den heiligen StE-
PITANÜS I , zijn' oom in 1038. 
Hoor zijne wreedheden en 
losbandigheden aan het volk, 
en vooral aan de grooten, 
die hij van alle posten had 
beroofd, om dezelve aan 
vreemdelingen te geven, ha* 
tëlijk geworden, werd hij 
kortstondighjk genoodzaakt 
den troon te verlaten, en 
denzelven aftestaan aan ABA 
of OWOM , zwager van SXE-
PHANÜS. Maar hif beklom 
denzelven weder in 1044, 
door HENDRIK III te dien 
emde ondersteund. In plaats 
van de geesten tot bedaren 
ƒ brengen, verbitterde hij 
aestelve nog meer, door de 
wreedheden, welke hij uit
oefende jegens diegene, welke 

zich voor SïEPHANitè ver
klaard .hadden. Er barstte 
eene zamenz wering tege» heiri 
uit, waar van'het hoofd was 
ANBREAS, een prins uit het j 
koninklijke bloed van Bon* \ 
garijë. Hij viel. in, diens 
handen, zijne oogen werden 
hem uitgestoken, ea hij in j 
eene gevangenis geworpen, j 
in welke hij, na vérloop van j 
drie dagen, in het jaar 1047 , I 
overleed. j 

PETRUS, een kerkelijk \ 
schrijver, is enkel «bekend | 
door eene Verhandeling over . 
de menschwording en «e j 
genade, welke men bij de i 
Werken van den heiligen | 
FÜLGENIIÜS gevoegd heeft, j 
Dit werk komt ook voor in i 
de Bibliotheek der Kerk' \ 
vaders. De schrijver geeft i 
zich in hetzelve den titel van 
diaken, dit" is alles wat men 
van hem weet. Hij leefde j 
in de 6.e eeuw. 

PETRUS VAN Siciuë, werd 
op het eiland van dien naam, 
omtrent het midden der 9.* 
eeuw geboren. Hij is hekend 
door zijne Geschiedenis der 
Manichëens. Dit werk, dat 
in de Bibliotheek der Kerk' 
vaders wordt gevonden, be
vat belangrijke en gewig*1^ 
bijzonderheden, die den stó« ; 
en da gevoelens der sekte > | 
tijdens het leven des schrij- j 
vers, doen kennen. «et* ; 
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zelve is afzonderlijk uitgegeven 
doof MAÏXHEUS B.ADJERUS, 
Ingaistadt, 1504, in het 
Grieksch en in het Latijn, 

PETRUS DAMÏANÜS (Heili
ge), te Rqvenna in het jaar 
988 geboren, dee.d reeds in 
zijne kindschheid de geluk
kigste hoop van hem koes
teren, welke hij nooit. te 
leur gesteld heeft. Jïa met 
roem te hebben onderwezen, 
sloot hij zich op in het klooster 
van het Heilige Kruis van 
ugvellanè bij Eugubio, en 
werd prioor en later abt 

* van dat gesticht. Pau's STE-
FHANÜS IX van zijne ver
diensten onderrigt, verhief 
hem in 1057 tot kardinaal 
en bisschop van Ostia, en 

. gebruikte hem in de aange
legenheden der Roomsche 
Kerk. Ook onder de vol-. 
gende Paussen ging PETRUS 
DAMÏANÜS met het beheer van 
zaken voort, van welke taak 
hij zich steeds met den mees
ten roem kweet. Hij wijdde 
er al zijne zorg aan toe, om 
de tucht onder de geestelp-
heid, en in de kloosters te 
doen herleven. Hij overleed 
even zoo heiljglijk als hij 
geleefd had, tbFaënza, den 
23 Februari) 1073 , na af
stand te hebben gedaan) van 
zijn bisdom. jEr bestaan van 
hem Brieven, leerreden, 
kleine stukken, de Zevens-

N 

bèschrvjvingeïi va?n defi hei
ligen Opix.0, van den hei* 
Ugen RoMVAhJiVs en,'paft 
den heiligen D OMiNlcÜSftfeft 
geharnaste > en andere; werV 
ken, in 4 deelen yerz.ame]4 
een boekdeql in fplig uit-
makende, dezelve , zijn zeer 
nuttig tot goed verstand der 
kerkelijke geschiedenis van de 
11,? eeuw. Men viqdt W 
dezelve geleerde verscheideB-
heid, duidelijkheid , onge
dwongenheid, en kracht in den 
stijl, ofschoon dezelve niet 
altijd zuiver is, en de denk
beelden dikwerf in naauW" 
keurigheid te kort schieten. 
Het lezen derzelve kan ech
ter niet dan zeer nuttig zijn, 
voor dé geestelijken, en reli
gieuzen. Hij nam den bijnaam 
van DAMÏANÜS aan, uit er* 
kentenjs voor een zijner broe
ders , welke dien naam droeg, 
en aan wien hij zijne opvoe
ding te danken had, De 
uitgave der werken van de
zen kerkvader, te Parijs, 
in 1663, in fol. in het licht 
verschenen , wordt op .prijs 
gesteld, Zijn leven is be
schreven door den heiligen 
JOANNES DE LODI, zijn leer-v 
ling, en" later bisschop van: 
Gubbio, en door dom MA-
BIW.ON in het licht gegeven» 
8ec. 6 Bened. 'r 

PETRUS IGNEUS , dat is van 
vuur, een beroemde religies* 

4 
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der orde van VaUOmbrase, 
en gesproten uit hét door
luchtige huis der AIIDOBRAIÏ-
DÏNIS, werd in 1073 tot 
kardinaal en bisschop van 
AlbahÓ verheven. PETRUS 
TAN PAVIA , bisschop van 
Florence, werd door de re
ligieuzen van het klooster van 
den heiligen JOANNES-GUAI,-
BERTÜS van simonie en ket
terij beschuldigd. Deze be
schuldiging bragt alle geesten 
in beweging; men stelde voor 
om dezelve te onderzoeken. 
PETRUS IGNEÜS Werd in 1063, 
door de monniken van zijn 
klooster verkozen, óni de 
vuurproef tegen- den bisschop 
aan te wenden. Dergelijke 
proefnemingen waren door 
eenige kerkvergaderingen ver
boden j maar deze canons 
waren niet alom in werking, 
en men meende eenige bij-" 
zondere gevallen te kunnen 
.uitzonderen (zie KAREL dé 
Groote, ÉÜGENIITSII; MARIA 
van 'Jrragon) PETRUS ging 
deftigiijk /blootsvoets, lang
zaam j in tegenwoordigheid, 
van al het volk van Florence., 
over gloeijende kolen, tus-
schen twee brandende hout-
stapels. Ontdekt hebbende, 
dat hij zijnen manipel had 
laten vallen, keerde hij terug, 
en haalde denzèlven uit de 
vlammen even zoo onge
schonden , als hy er in ge
vallen was. De wind der 
vlam bewoog zijne haren, 

deed zijne stool en zijne albe 
zweven; maar niets brandde, 
zelfs niet het haar zijner 
beenen. Toen hij aan hei 
einde des brandstapels was 
gekomen, wilde hij er an
dermaal tüsschendoortrekken, 
maar het volk hield hem 
terug. Dit verhaal is ont
leend uit den brief, wel
ken de geestelijkheid en het 
volk van Florence, bij deze 
gelegenheid aan Paus AIEX-
ANDER schreven. De schrij
vers van dien tijd, en vooral 
DESIDERIUS, abt van Monte-
Cassino, later Paius, onder 
den naam van VicxÓR Hl, 
spreken er over als overeene 
zeer zekere zaak. Iutusschen 
nadat PETRUS TAII PAVIA, 

[ eenigen tijd door den Paus 
geschort was geweest, ging 
hij voort in zijne bediening, 
als bisschop van Florence, 
hetzij wijl hij gegronde be
wijzen van bekeering gaf» 
hetzij, wijl het in eenen tijd 
van verdeeldheid en onlusten, 
gemakkelijker was den schul
dige te overtuigen, dan hem 
te straffen; hetzij eindelijk 
wijl de Paus begreep, »ie' 
te moeten letten op een on
wettig en met de canons 
strijdig bewijs. 

PETROS, bijgenaamd <& 
Kluizenaar, een Fransen 
edelman van Jmiens, in P*' 
cardtë, liet het knjgsbéroep 
varen, om het kluizenaars 



leven te aanvaarden,' en het 
laatste weder, om bedevaart
ganger te worden. Hij' on
dernam , ' omtrent het jaar 
1093 eene réis naar het Hei
lige Land. Met den be-
klagenswaardigen toestand be
wogen ,• waarin zich de Chris-, 
tenen aldaar bevonden, sprak 
hij er bij zijne terugkomst 
op zulk eene levendige wijze 
over met Paus UEBANÜS I I , 
en maakte zulke treffende 
schilderingen dat deze Paus 
hem van het eene land naar 
het andere zond, ten einde 
de vorsten op te wekken, 
om de geloovigen van de 
-verdrukking te bevrijden. Dit 
is de aanleiding en de oor
sprong van den eersten kruis-
togt. Men moet het in de fi-
lozofische ongevoeligheid zeer 
ver gébragt hebben, om te 
beweren, dat de Christenen, 
hunne broeders hadden be« 
hooren te verlaten, en het 
rijk der KONSTANXIJNS en der 
THEODOSIÜSSEN aan overweldi
gers, aan bloeddorstige dwin
gelanden over te laten, of 
eene verregaande onregtvaar-
digheid aan den dag leggen, 
met die togteo, naar den 
islechten uitslag te beoordeelen, 
waarmede dezelve bekroond 
werden. Wij hebben reeds . 
volgens eenen oude, opge
merkt, dat deze wijze van 
beoordeelen, aan de dwazen 
past. (Zie BERNARDUS — 

" N 
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Heilige). «Welligt , zegt 
een oordeelkundige schrijver, 
dat de godsdienstijver tegen 
de regelen der voorzigtigheid 
deed zondigen; maarhetgene 
voor ons eeniglijk vanbelang 
is , is dat de wetten der 
regtvaardigheid niet werden 
geschonden. Zoodat wanneer 
men het vuur des 'oorlogs, 
en de geestdrift der kruis
vaarders, volgens bewezen 
daadzaken , welke de geheele 
reeks der geschiedenis aan
biedt, en niet volgens on
bepaalde verwijtingen van 
dweepzucht, niet volgens de 
beleedigende uitvaringen van 
een veel dweepzieker en veel 
onverdraagzamer filozofismus, 
dan hetgene wat hetzelve met 
dien naam bestempelt, on
derzoekt en beoordeelt, de 
aanwijzing der daadzaken al
leen, 'alhier elk denkbeeld 
van onregtvaardigheid doet 
verdwijnen. Staatkundige in-
zigten, die welligt gebrek
kig , maar des niettemin wet
tig waren ; de noodzakelijk
heid der eigen verdediging, 
en de evenredigheid der af
leiding, waren eene nieuwe 
drijf veder dezer oorlogen ,en 
verspreiden een nieuw licht, 
om dezelve volkomen teregt-
vaardigen, in de oogen van 
iederen, die slechts eenig-
zins in het regt van vrede 
en oorlog ervaren is. Dat 
nïen zich slechts eenen' oo» 

5 ' ' - ' • ' . 
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genblik herinnere welke de 
geest van het Mahometismus 
hij deszejfs oorsprong, was, 
en weljk yefdrukkingsslelsel 
hetzelve niet ophield met 
woede; te volgen, 'zoo 3apg 
hetzelve de verdrukkende 
kracht, en het overwigt der 
magt in handen had; het 
bestendige doel van den eer
sten grondlegger dezer on
gerijmde godsdienst, v?as de 
drie deelen der bekende we-

, reld aan dezelve te onder
werpen, niet lapgs den aan-
lpkkenden weg dei- overtui-

' ging , welke dezelve niet kon 
doorstaan, maar 'door het 
moordend gewjgtyap hetslag-
zwaard, door de verkrach
ting der wetten, de ontëde-
ling van het mepschelijke 
geslacht, en de verachting 
van alle menschelijk gevoel. 

„ Alles werd geheiligd door 
den ijver van den Alcoran; 

\ en, mits men slechts naar 
dat doel streefde, zoo he* 
stond er geen middel, hpe 
oproerig, hoe gewelddadig, 
hoe wreed, hoe moorddadig 
hetzelve ook wezen mogt, 

. dat niet wettig werd. De 
volken, die het juk te ge? 
moet gingen, die zich den 
opstand en de 'afvalligheid 
tot eene verdienste rekenden , 
traden in gemeenschap van 
natie en voorregten, met de 
gedrogtelijke sekte, welke zy 
van dag tot dag vergrootten: .. 
men deed de overigen" mee- 8 

dppgenloos onder het zwaard 
vallen, of,,dopr eene nog ! 
treqrigere behandeling, ver
nederde men hen, met ke
tens heiaden, tot dén stand j 
der lastdieren. Geen enkel i 

: volk, geenenkel rijk, geen 
epkel stads*- noch majesteits- j 
regt, geene enkele dier oor- i 

, spronkelijke, en zelfs pnder 
de oorlogvoerende natiën ge
heiligde wetten werden door 
die dweepziekeschenders van 
alle regt en van alle «Gods
dienst geëerbiedigd., Zouden 
het dan deze woeste inbreuk-
makers op eiken niaa'tschan*. 
pelijken band niet zijn, die 
de geheele filozofische he- : 
vigheid deden ontvlammen» ; 
indien de pnbepaalde uit- i 
drukkingen van dweeper en j 
dweepzucht in derzelver ^ j 
kromtaai iet anders hetee- j 
kenden, dan haat jegens het j 
Evangelie en de deugd'?" 
Vooreerst hebben de filoZP- i 
fen, om onder het masker 
van zucht voor het algemee- . 
ne welzijn, hunnen haat te 
vermommen , j egeps alles Wat i 
tot de Godsdienstbetrekking i 
heeft, beweerd , dat de kruis-
tpgten noodlottige gevolgen 
voor geheel Europa hebben > 
gehad. Deze drogrede is wel- j 
dra in rook verdwenen. Men j 
weet thans, dat er gro^6 ' 
voordeden uit zijn ontstaan» 
dat, de scheepvaart en de han
del derzelver voornaamste op* 
komst, of om beter tespre-
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ken, derzelver schepping en 
wezenlijk bestaan aan,;y die 
gedurige ; voJtsveïfauizjngen 
der Westerlingen naar > het 
Oosten te danken hebben;. 
dat de bijzondere oorlogen 
en binnenjandscbe vijande
lijkheden, welke den boe
zem van eenen zelfden staat 
verscheuren ','•. werden afge
schaft enz. .(*);' maar' jzij be
weren , dat deze vpordeelen 
toevallige gevolgen zijn ge*, 
weest, en niet m de bedoe
lingen der kruisvaarders la
gen: ee» koddige redeneer
trant % en die de bogten der 
logen genoegzaam- bewijst. 
ÏHoet de zaak of de bedoe
ling alhier beoordeeld wor
den? en indien de zaak goed 
e» nuttig is , welk regt heb 
ik dan, om 'uitspraak te 
doen, dat dezelve niet-al-
zóp in de bedoeling desge
nen is geweest / die 'haar 
bewerkt heeft ? -Het groote 
uitwerksel der kruis togten, 
is zeker aan de aanvoerders 
dier afgelegene togten niet 
ontsnapt, Zij wisten zeer wel, 
dat het krachtdadigste mid
del, om. Muropa vandeMa-
hometaansche woede te be
vrijden , was den oorlog naar 
Jaië over te brengen. » Wie 
kan dan over onregtvaardig-
heid schreeuwen, zegt de 

door ons aangevpefde schrij
ver , tegen. bondgenootschap
pen, door Christelijke natiën 
aangegaan, ten einde de ver
borgen woede van haren naf 
tuurlijken vijand af te we
ren ? Wie kan het haar als, 
eene misdaad toerekenen, 
den oorlog in het hart vart 
zijn rijk te hebben overge? 
bragt, ten einde deszeifs on
rust en pogingen aldaar te 
vestigen, en hem te belet
ten, in de verte te kwellen?' 
Wie openbaart niet zijne ha-* 
telijke neiging voor die te
gen het Christendom z&men-
gezworene natiën , als hij ten 
opzigte van hnnne tegenstre
vers eene gestrenge zedeleer 
aanwendt .strijdig met al de 
regels, niet alleen der ïegt-
vaardigste • wedervergelding , 
maar der onvérmijdelijkste 
verdediging, roet alle rege
len •. der voqrzigtigheid en der 
gezonde staatkunde ? Trou
wens , dat deze beweegre
denen, de aanvoerders der 
Christelijke republiek hebben, 
opgewekt, dit kan ons niet 
meer twijfelachtig toeschij
nen , ;sinds dat wij Paus UR-
BANÜS I I , in de kerkverga
dering van Clermont, en zij
ne opvolgers bij zoo vele an
dere gelegenheden, de vor
sten en volken hebben hpo» 

(*) Men heeft hierbij nog vergeten, dat de adel, terwijl dezelve 
zich naar Azië begaf, een gedeelte van degzelfs goederen vervreemde, 
of op hypotheek, aanzienelijke sommen van het volk leende, ww«* 
vrijverklaring dezelve daardoor bevorderde, 
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ren aansporen en opwekken, 
de moedwilligheid der Mu
zelmannen te beteugelen, in 
uitdrukkelijke bewoordingen, 
het oogmerk aanhalen ,- het-
welke die ongeloovigen had
den, om alle rijken te on
derwerpen , en elke Chris
telijke mpgendheid te ver
nietigen." PETRUS scheen in 
het eerst Geinig geschikt, 
om «ene zoo belangrijke zaak 
aan te voeren. Hij was klein 
van gestalte, en had een niet 
zeer innemend gelaat. Hij 
droeg eenen langen haard en 
een zeer grof gewaad; maar 
onder dit nederige uiterlijke 
verborg hij een verheven hart, 
vuur, welsprekendheid, geest
drift ; hij was een • man, die 
eenen heldhaftigen moed, 
eenen verhevenen geest, een 
levendig en krachtvol gevoel 
bezat, en die z7ijne eigene* 
aandoeningen, op eene on-
wederstaanbare wijze, in de 
ziel van al degene, met wel
ke hij sprak, uitstortte. Zijn 
arm en zeer gestreng leven 
gaf hem eenen niéuwen graad 
van gezag. Het beste, wat 
men hem gaf, deelde hij uit, 
at slechts brood, en dronk 
niets dan water, doch zon
der gedwongenheid, en met 
«e ongeveinsde godsvrucht, 
welke aan eene genie dier 
orde betaamde. Hij werd 
weldra dóór eene ontelbare 
menigte gevoigd# GODFRIED 
VAN JiopiuoN, aanvoerder 

van i e t schitterendste gedeel
te van den kruistogt, ver
trouwde hem het andere toe. 
Be krijgvoerende kluizenaar 
stelde zich aan derzelver 
hoofd, in een lang grof kleed 
van lijnwaad gehuld, zon
der gordel, blootsvoets,met 
eenen grooten monnikskap, 
en eenen kleinen kluizenaars-' 
mantel. Hij verdeelde zijne 
schaar in' twee deelen; het 
eerste gaf hij aan WALTEKÜS, 
eenen armen edelman, zij
nen vriend, en het andere 
Werd door hem zelven aan
gevoerd. Deze kluizenaar 
voerde het bevel over 40̂ 000" 
man voetvolk, én eene tal
rijke ruiterij. Deze tuchte-

II looze menigte werd in ver
scheiden gevechten door de 
Turken geslagen en er We
ven slechts 3,000 man over, 
die de wijk namen naar Kon-
stantinopel. PETRUS veree-
nigde zich vervolgens met 
GODFRIED VAN BOUIÏXON, en 
andere hoofden der kruis
vaarders. Toen hij zich in 
1097 bij het beleg van Jn-
liochïè bevond /hetwelksle
pende bleef, en overwoog, 
hoe weinig voorspoed hij bg 
de aanvoeringt.eens legers had 

gehad y terwijl het hem zoo 
spoedig en voorbeeldeloos was 
gelukt zijnen kruistogt tot 
stand te brengen, zoo dacht 
hij , dat hij de taak, hem 

door de Voorzienigheid op
gelegd, volbragt had, en dat 
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hij zich zelven zouden mis* 
leiden, langer den post Tan 
•veldheer te willen waarne
men. Hij besloot zich te 
verwijderen ; maar daar TAN-
CREDE het uitwerksel voor
zag .hetwelk deze verwijde
ring op den geest der kruis
vaarders zoude hébben, zoo 
liet hij hem zweren , nim
mer eene,onderneming te zul
len verlaten, waarvan hij de 
eerste aarilegger was. Hij on
derscheidde zijnen ijver door 
de verovering van het ffei-
lige Land, en deed. in het 
jaar 1099 wonderen bij het 
•Jbeleg van Jeruzalem. <Na 
de inneming dier ,stad, be-
üóemde de nieuwe patriarch 
hem tot algemeen vikafis bij 
zijne afwezigheid, terwijl hij 
•GODFRIED VAN BOUILLON ver
gezelde, die den Egyptischen 
sultan ,,te gemoet ging, om 
hem bij Ascalon slag te le
veren. Hij overleed in de 
abdij, van Neu - Moutier bij 
Moei, waarvan hij de stich
ter was. Zijn graf, dat in 
eene spelonk onder den ïo-r 
ren was , is in deze laatste 
jaren, bij eene herstelling 
der kerk, gedempt, zonder 
dat men er zelfs aan gedacht 
heeft, ,den steen met' het 
jgrafschrift van dezen be
roemden man te- bewaren : 
zijn stoffelijk overblijfsel is 
in de sacristie overgebragt, 
alwaar het, in eene houten 
nmè te rust werd/ gelegd. 

T. 205 

» Diegene oD,zer nieuwere 
schrijvers, zegt de heer Mo-
REAÜ , voor welke elke gods
dienstige onderneming een 
voorwerp van spotternij is, 
en die,' welke meer getrof
fen zijn, door de ongere
geldheden, welke onze kruis
vaarders zich in het. Oosten 
veroorloofden, dan door het 
groote en edele des ontwerps, 
hetwelk hen vereenigde, heb
ben van PMTRÜS den klui
zenaar, eenen dweepzieken 
gek , eenen man willen ma
ken , die verdiend had, op
gesloten té worden. Degene 
die bedaarder overwegen, 
degene, die om handelingen 
te beoordeelen , zich in de 
eeuw verplaatsen, die de
zelve h,eeft doen geboren wor
den , hebben zich een ge
heel ander denkbeeld van 
dezen zonderlingen man moe
ten vormen. ,Ik Voor mij , 
beken dat zijne genje mij 
doet verbaasd staan, en dat 
zijn moed mij dengenen schijnt 
te naderen, welke in alle 
opzigten den held vormt. Ik 
zie hem .van Jeruzalem te 
Rome aankomen, vervol
gens Italië, Frankrijk en 
Duitschland doortrek ken, en 
nergens zijn doel missen. Hoe 
groot moest niet de verhe
venheid zijner gedachten, de 
kracht der beelden, waar
mede hij dezelve wist te be-
kleeden, de snelheid zijner 
bewegingen ,' het vuur z}jner 
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uitdrukkingen zijn! Gaarne 
geloof ik , dat hij. geenszins 
de talenten van eenen veld' 
heer bezat, ook zag men 
hem nooit het harnas aan-*-
gorden; hij beging onvoor* 
zigtighcden, ook dit geloof 
ik gaarne; want wie bedreef 
dezelve niet" op die afgele
gene togten? flfaar alleen 
had hij geheel Europa ont
vlamd ; hij had zich doof 
de volken doen volgen; ko-

. «ingen, groolen en minis* 
ters had hij tot een vast besluit 
doen komen, overtuigd en 
medegesleept; hij bragt in de 
wereld eeöe onverwachte ver*1 

andering te weeg; op zijne 
stem hielden de dwingelan» 
den op, hun vaderland' te 
verwoesten, en die krijgs-
zucht, welke men niet kon 
tiitdóóven, en die de alge-
meene geesel van het slaafsche 
en ongelukkige Europa was, 
werd door hem bedwongen; 
hij bragt dezelve naar Azië 
over, hij wendde dezelve 
geheel en al tegen vijanden 
aan, die zelve overweldigers 
waren, daar zij sedert 50 
jaren menschen vervolgden , 
welke onze voorouders met 
regt als hunne broeders be« 
schouwden. Was 'het daar
enboven n i e t beter y die Azi
atische roovers te bevechten 
«a» om, zoo als toenmaals 
gebruikelijk was, zijne bloed
verwanten ' en landgenooten 
te ontzielen? Neon dè klui. 

zenaar van Amiens was geert 
dwaas, hij verdient eene 
plaats in den rang dér waar
lijk beroemde mannen." Bk-
cours sur VMst.deFrame, 
14,e deel» MAIL LX heeft Pz* 
TB.US den kluizenaar met 
de zwartste; kleuren afgeschild 
derd , in zijnen Esprit des 
Croisades (Geest der krüis-
togien), een werk, dat en
kel den geest des schrijvers 
bevat, en niet dien van die 
afgelegene tógten, en dat, 
onder den toestel 'eener na
gebootste geleerdheid, enkel 
eene verzameling van hevige 
uitvaringen, valsche oordeel
vellingen , en vooral van las
teringen tegen beroemde per
sonen bevat. De Heer Mi-
CHAOD heeft, in zijne Bist-
des Croisades {Geschiedems 
der kruis tog ten), PEI^S 

den kluizenaar met rneer 
waarheid en verhevenheid 
voorgesteld. (Zie BERNARDVS 
—•• Heilige — GODEFRIDUS 

VANÏJoOILLOIf, LODEWIJKYHJ 

LODEWIJK IX , SÜ&ER). 

PETRUS VAN Oi.tOTofi'f" 
TRÜS .de Eerwaardige,^ 
Auvèrgnè, uit de familie 
der graven van Montboisier 
geboren, was de zevende 
van acht mannelijke kinde
ren , slechts één den-eire 
bleef in de wereld. # a a r 

PETRUS het voorbeeld wMr. 
broeders volgde, werd «ij 
religieus van Cluny. P r i o° r 

http://VMst.de
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van Ve&elay zijnde, werd 
hij in 1121, in den ouder» 
derddm van 28 jaren, abt 
en overste zijner órdei Hij 
verwierf , deae waardigheid 
door zijne'talenten en zijrte 
deugden. Naauwelijks was hij 
tot dezelve'verheven , of hij 
deed, zonder naar gezochte 
gestrengheden te streven, de 
kloostertucht herleven. Paus 
INNOCENTIDS II kwam in 1130 
te Chmy, PEXRTJS ontving 
Z. H. met luister. Hij gaf 
eerie schuilplaats aan ABAI-
IARD , die in hem eenen va
der en eenen vriend vond, 
Hij bewoog hem, zijne dwa
lingen te herroepep en boet
vaardigheid te doen. De Abt 
van Cluny, bestreed de 
dwalingen, vyelke PETRUS DE 
BRUYS en zijn aanhanger 
HÉNDRÏK , in Provence, in 
Laitguedoó en in Gascogne 
verspreidden. Na eindelijk 
zijne loopbaan op eene waar
dige wijze ten einde te zijn 
gestreefd, overleed hij hei-
liglrjk in zijne abdij , den 
24 December 1156. Men 
heeft van hem zes Boeken 
met Brieven, en verschei
den andere zeldzame en be
langrijke werken, onder an
deren eene uitmuntende Ver
handeling over de Godheid 
van JESÜS CHRISTUS , eene 
tegen de joden; Verhande
lingen over den kinderdoop, 
tegen PETRUS DE BRUTS ; 
over het Gezag der Kerk, 

over dé Hoofdkerken, de 
Kerken én Altaren; over 
de Offerande der Mïs,óret 
dé Voorbede voor de öveïle» 
denen , oveF den Lof Gods 
door de Lofaangen en mu~ 
zij k-instrumenten , over de 
Vereering van het Kruis, 
énz. Ofschoon zijne redene
ring noch het vuur, noch 
de kracht van die van den 
H. BËRNARDÜS bezit, stelt 
hij de bewijzen voor, en 
ontwikkelt dezelve op eene 
wijze, die de geesten niet 
niet dezelfde heerschappij 
onderwerpt, maar die deielf
de overtuiging in diegene te 
Weeg brengt, welke niet 
moede worden , -hem te vol
gen. Zijn stijl is gewoonlijk 
zuiver en naauwkeurig, voor
al in zijne brieven , die men 
ten getale tan omtrent 200 
bewaard heeft, en, die èene 
wijze van zien en gevoelen 
aankondigen , welke met zij
ne zeldzame voorzigtigheid 
geheel overeenkomen. JP£~ 
TRüS de Eerwaardige bezat 
een gezond en natuurlijk ver
stand, eene zeldzame liefda
digheid , een medelijdend 
hart. Hij deelde bestendig-
lijk met den heiligen BER
NARDÜS en den Abt SÜGER, 
den eersten rang van ver
diensten en roem, boven de 
<rroote mannen van dien tijd. 
Zijne minder schitterende 
hoedanigheden, dan die zij
ner heide medestrevers, ware» 
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niet minder bondig; en de 
hoofden der Kerk gebruikten 

'dezelve dikwijls met even 
veel vrucht in de leiding der 
belangrijkste zaken. In de 
netelige onderhandelingen, 
welke hem werden toever
trouwd , legde hij voorzigtig-
heid en vlugheid aan den 
dag. Terwijl hij Het vertrou
wen door de bevalligheden 
zijner opregtheid en zacht
aardigheid won, verraadde 
hij nooit de zaak, welke 
hëm was toevertrouwd ,noch 
door eene' zwakke inschikke
lijkheid , noch door eene 
onvoorzigtige eenvoudigheid. 
Hij verdedigde zijne orde 
tegen den heiligen BERNAR-
DÜS , die aan de religieuzen 
van Cluny verweet, al te 
prachtig in gebouwen te zijn, 
van eene te overvloedige ta
fel te hebben, en van zich 
van eenige oefeningen van* den 
regel van den Hi BENÈDIC-
TÜS te verwijderen. PETRUS 
de Eerwaardige, antwoord
de op eene voldoende wijze 
op deze verwijtingen ; maar 
dezelve werden, tijdens ó!e 
Fransche omwenteling in 
in 1789 , niet dan al te ge
grond bevonden; Want de 
religieuzen van Cluny gingen 
zelve hunne ontbinding te 
gemoet, en leverden den 
buit des heiligdoms aan on
gewijde handen uit, om er 
iiet treurige geschenk van 
de vrijheid der eeuw voor j 

Ï T . ' 

te erlangen. Zijne Verdedi
ging , benevens zijne andere; 
schriften, worden gevonden 
in de Bibliotheek Van Clmy , 
te Parijs, in 1614, in Tol. 
in • het licht gegeven. Zijn 

• Leven door een zijner leer-
.lingen, RÜDOIPHÜS genaamd, 
geschreven, is door dom 
MARTÉNE in het licht ge
geven. > 

.PBTRÜS LOSÏBARDÜS^ bij
genaamd de meester in de 
Leerspreuken, werd LOM^ 
BARDÜS genaamd, wijl hjj 
bij JVovare in lombardij<ê 
geboren was. Hij onderscheid
de zich zoo zeer te Parijs, 
dat hij tot scboolarch of 
voorzitter der school dier 
stad, en vervolgens tot bis
schop der hoofdstad bevorderd 
werd. Hij was vroeger kano-
nik van Chartres geweest, 
PHIUPPDS , zoon van konmg 
LaDEJriJK den Dikke, en 
broeder van LoDEmJK den 
jonge, wees dit bisdom Tan 
de hand, en deed het aan 
PETRUS IOMBARDD^, zijoen 
meester, geven. Deze geleer
de nam in 1159 bezit van 
hetzelve, maar had er niet 
lang genot van, daar hij 
reeds in 1164 overleed. Deze 
prelaat was bijzonder be
kwaam in het onderwij*»0 

van zijn volk ; zijne i°0*" 
beelden bekrachtigden «Jn 

onderwijs. Iedereen kentHJ11 

werk over de Spreuken, over 
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hetwelk, er zoo vele Cóm- . 
menlariën. Beslaan. Dit is 
eene verzameling van aan
halingen Ml de Kerkvaders, 
welker, schijnbare;: tegenstrij
digheden hij orereenBrengt; 
bijna z.op als GRATIANIJS' zulks 
in zij ti,; peer eet had Jgedaan. 
Dëzë 'Mfstè compilator was 
öngëtwijfëld'Vvérrë Us Beïigden 
PETROS liOMtBAnDüSj Jnaar 
deze vervalt in vele zijner 
misslagen. Hij wemelt van 
nuttelooze onderwerpen; we
zenlijk gewigtige mist men 
bij hem; hij staaft zijne re
deneringen met figuurlijke 
zinnen, die minder Bondige 
bewijzen van" het Jeerstelsel, 
dan van de geringe scherp
zinnigheid , dergenen zijn, • 
die er zich van bedienen. 
Men moet hem deze onvol
ledigheden vergeven, indien 
men in aanmerking neemt, 
dat PETRUS in eenen onBe-
schaafden tijd leefde, en dat 
hij de eerste schrijver was, die 
het ondernam de godgeleerd
heid in een geheel ligchaam 
zamen te brengen. Zeker is 
het, dat hij zich hiervan met 
orde en regel kweet. Zijn 
werk , waarvan •' de eerste 
uitgave is van Venetië, 1477, 
in fol," is in vier Boeken ver-

.. deeld, 'en elk Boek in ver
soheiden afdeelingen. Men 
vindt in dit werk eene stel
ling, na den dood des schrij
vers , door Paus* ALEXANSER 

XIX. DKEW ' 

III Veroordeeld. Zie hier de
zelve :"•' CJSRiSTUSy' secuïïdum 
quod est homo , non estali* 
quid. Hij wilde ongetwijfeld; 
zeggen: aliquidabsólutum i 
quod personam^ eonêtitüat; 
maar zijne meerling was niet 
duidelijk uitgedrukt. Nog 
heeft men Tan PETRUS LÓM-
BARDUS ',; een, Commentarium , 
op de psalmen, Parijs j 
1541 i in fol;' en een andéf 
op de Brieven van den H. 
PADÜUS, 1537 in folio. De 
drie werken van LOMBARDÜS 
verschenen gezamenlijk in'het 
licht te Neurenberg in 1478, 
en te Bazel in 1486. Eene 
der Beste uitgaven van het 

'Boek der spreuken is die 
van Leuven, 1557 in 4, t 0 

Bezorgd door ANTONIUS GBE-
NART. • • 

PETRUS DE CEMES, een 
religieus, te Troyes geboren, 
werd, na '• zich door * zijne 
godsvrueht en zijne kunde 
onderscheiden te hebben', in 
1150 tot aht van Celles ver
kozen , en in 1162, van daar 
naar de abdij van den H. 
REMIGIDS ,' te Reims ver
plaatst. In 1180 op denBisi 
schoppelijken stoel van Ckat> 
tres geplaatst, bekleedde hij „ 
denzelven tot in 1187, in 
welk jaar hij overleed. Men 
heeft van hem Brieven, 
Leerreden, Ferhandelingen 
over het geweten, over de 

O 
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toonbvoodéji ,.ö#er rfe» tfaöer-
mJiel,' enz. 'in:.de JBihlio-
theek.4er\ :KerMader$ ; en 
gezameplijfc uitgegeven door, 
p&ter&RMctffb; .?«»$*, 1613> 
in*8«P en doordom AMRR* 
JAÏTVIER, Parijs, 1671in4.*° 

PETRUS COMMESTOR of de 
Eter, te, .Troyes geboren, 
w«rd kanonik en deken dier 
stad» daarna in ,1164» kan
selier der kerfc van Parijs, 
en onderwees gedurende .ee-
nigen ;tijd degodgeleerdhëicL 
fiij Hét zijne beneficjën varen.» 
pm regulier-kanonik van de» 
heiligen TicxöR te Parijs 
te worden, alwaar;hij, vol-

, gens sommigen in 1198, en 
volgens anderen in de maand 
October 1179 zijn leven ein
digde. Hij werd begraven of 
liever gemetseld, in een ge
welf ,-hetw.elk t^ee kapellen, 
ter regterzijde; van het koor 
•van,.elkander, scheidde. Er 
bestaat van hem: • 1.° JBis-
toria ssholastica:!, 1.486 ,'dit 
is - eenè gewijde geschiedenis 
met het pngewij de door mengd, 
van hét boek Genesis tot aan 
de Handelingen der'Apos
telen* Beschrijver overlaadt 
fcgn verhaal met lange ver.- \ 
handelingen, die wonderlijke 
redeneringen en belagchelijke | 
febels bevatten. D.ezelve is 
in.het Fransch vertaald, on-
de* den ütel van BibfaMs-
colastre, alsmede in het 
Vlaamsch. — 2.o Leerreden 

doof den Jesuit BÜSÈB, onder 
den naam van.: PETRUS DE 
BLOIS uitgegeven,: MentS) \ 
1600 * in 4. t0 Men vervaar* ! 
digde dit grafschrift op PB-
TRJCS GOMESXOR: ! 

. . . ' ' f ' , - . - - . , : .• ', . • • •. , | 

PETBÜS er'am/quem jotrategit, diotiU" j 
•;.,qw> Comestor * . ! 

Mime comedor. vivua docui, nep cmsq i 
.' • ,docero • ,' ',:' ' ;' ', * . ' i 

Mortuos; nt dïcat, quime viilctincroc-
"ratnm: '. ' " 

. Ouod avaaya ijto fait, trimns (jwm<lo<pie 
quod Ho'est' 

Men schrijft hem toe Qat&ia 
iemporum; eene ruwe com-
pilatie ider algemeene ge
schiedenis., Jiubek, 1475» ^ 
d i a a n fol. in het Fransch 
vertaald onder den titel van 
Mer des histoires, Parijs* 
1488» 2 dl.» in fol. 

PETRUS CANTOR y leeraar 
der universiteit, en zanger 
der kerk van Parijs•»• aè 
schrijver van. een boek , ge- | 
titëld Ferbum abbreviatum -, \ 
dus genoemd, wijl het met ; 
'deze woorden, uit den Brief 
aan de Romeinen ontleend 
begint, werd,religieus inde [ 
abdij van Long-Pónt, alwaar 
hij l i 9 7 overleed. Men vindt 
in de bibliotheken verschel 
den andere werken van de
zen schrijver in handschrift. 
Datgene, hetwelk wij. heb
ben aangevoerd, is niet aitjja 
naauwkeurig. Het werd te 
Bergm, in 1639, »> h 

door de zorgen lan GwW» 
GAIOPIN, monnik van o» 
Gmslain, gedrakt. 
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. .•PEïRüs,bijge;naaniidfi?e,C'o*"> j 
lombqriQ, omtrent het mid-; 
den ;der. t4.e eeuw;, bisschop 
yan. Qsftös. r Hij kroonde in 
1346 Keizer iKiRSü IV,, te 
j?<»w<?; j . enü «schreef 'de Ge-
scH%de$is2&ymryreis',ïnaar 
die stiïd.'. ;Jip schrijver en 
hei weicjc;' souden; terge'ten 
zij» ̂  >indie!n":pater JLABBE er 
in zijne. Bibliotheek van hand-, 
schriften,: niet melding yan 
had gemaakt. 

* PETRTJS na POCHERS , kan
selier der kerk van Par§s, 
in 1200 overleden, is de 
schrijver var» eénige stukken, 
voorkomende in de biblio
theek der kerkvaders, en; van 
eéne leerhandeling over de 

, weienschappen, achter de 
PFerkeh van RoljERT'PüL-
XUS, 1655, in fol. gedrukt. 
Deze verhandeling bewijst j 
dat de schrijver een der eerr 
ste godgeleerden zijner eeuw 
was. . : ;;il;.

:./f 

PETRUS DE Btois, aldus 
genoemd, wijji hij in die stad 
geboren werd. Na te Pa,-* 
rijs en te Bologna te heb
ben gestudeerd, werd hij, 
leermeester, en later secre
taris van WlLlEMlI, koning 
van Sicilië, JDpor ,• koning , 
HENDRIK II naar Mngeland 
beroepen, verkreeg hij het 
aartsdiakpnaat van Bath, 
waarvan hij, op het einde 

zijtier dagen 'beroofd werd. 
Mèü;gaf hem; dat van: Lon
den , maar hij .vond in het-. 
zelve meer eer dan inkoms
ten. Hijwats vroeger kanse
lier van vRjCHARJ).;, aartsbis
schop van kantelberg ge
weest ', die groot belang stel
de in zijne verdiensten.-, Deze 
achtenswaardige schrijver o-
verleed in 1200 in Engeland* 
Hij "•bezat* eene gestrenge in
borst en onderscheidde zich 
door zijnen "ijver, voor de 
tucht en kerk regels* Men 
heeft van hem 183 Brieven, 
65 Leerreden en andere wetr 
ken, waarvan de beste uit
gave is die van PBÏRDS Gousr-
SAWvittB., in .1667. Hij verr 
heft zich in dezelve met na
druk tegen de; ongeregeldhe
den 'der geegtelijkheidi De 
protestantsche schrijvers heb
ben hern,.i m hunne . hevige 
nitvarigen tlegen daUigehaam, 
dikwerf aangehaald > zonder 
de taal van een voor de eer 
zijner moeder ijverend kind 
te onderscheiden van die eens 
vijands, die er op uit i s , 
om haar te lasteren en te 
"verdelgen. Zijn stijl is be
knopt, zinrijk, vol tegenm-
den én > woordspelingen. De 
Leerreden, onder den natim 
van PBTRÜS DB Br,piSj door 
pater BnsÉE uitgegeven, 
Ment»', 1600, zijn.tan P E 
TROS COMESTOR. Hij heeft 
de Geschiedenis der. Idóos-

2 • : • • - . . v . • , • • < • • • • ' : 
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ter $ van Engeland door Itf-
CÜIFOS, van 1091 tot 1118, 
door SA vil. in 1596, in het 
licht gegeven, voortgezet. De 
schrijvers der Geschiedenis 
van de Gallihaanschè kerk 
zeggen dat PETRUS DE BLOIS 
dé eerste is', die zich van 
het woord transsubstantiatie 
heeft bediend: zulks is eene 
dwaling (zie HILDEBERT). S Ï Ê -
PHANÜS , bisschop van AuttMi 
een tijdgenoot van HiiDE-
BERT, die den 14 April 1129, 
bij de zalving van PHiurpus, 
zoon van LoDÉWIJKcfew Dikke, 
tegenwoordig was, zegt in 
zijne Verhandeling óver het 
Sacrament des Altaars > 13 
hoofddeel: Oramus ut..*, 
oblaiio panis et vini trans» 
suhstantieatur in corpus et 
sanguinem JESÜ CHR\STI. 

PETROS AIFONSUS , een Por-
tugesche Jood, in de 12.e 

eeuw tot het geloof bekeerd , 
bewees dat zijne bekeéring 
opregt was; hetwelk bij die 
natie niet altijd het gewone 
geval is, De Bibliotheek der 
kerkvaders hiedt van dezen 
schrijver eene Zamenspraak 
tegen de Joden aan, die de 
beweegredenen zijner bekee
ring-, en krachtvolle aanspo
ringen aan zijne oude geloofs
broeders bevat, om zijn voor
beeld te volgen. 

PETRUS, monnik van feaux-
de-Cernai, Gistercienser-or-

de, in het diocees van Pa
rijs, in d.e 13.e eeuw, ver
gezelde GUIDO , zijnen abt > 
een der twaalf, door Paus 
INNOCENTIUS IV benoemd, om 
de Albigenzen te gaan be
strijden , naar ianguedoe. 
Hij was ooggetuige der ge
beurtenissen van dezen oor
log , waarvan hij de Geschie
denis heeft geschreven. De* 
zelve is zeldzaam en belang
rijk, en toont door even zoo 
schitterende als ontegenspre
kelijke daadzaken, tot welk 
punt van gruwel en algemeeüe 
ontsteltenis, die hatelijke ket
ters hunne buitensporigheden 
gedreven hadden. Deze ge
schiedenis is \e Tröyes, )" 
1615, in 8.vo, en in de 
Bibliotheek van Citeaux, 
door dom TISSIER gedrukt. 
ARNAÜD SORBIN had dezelve 
uit het Latijn in het fransen 
vertaald. Para's, 1569. 

PETROS , Martelaar. -" 
Zie VERMIGM. 

PETRDS. — Zie. PASCHAIIS 

{Heilige), 

PETRUS DE HONESTIS. — 

Zie HONESTIS. 

PETRUS NAVAKRE. — ^ i e 

NAVARRE. 

PETRUS DE LUNA. - T Z i e 

BENEDICTUS, onwettige r ^ s ' 
na het artikel BENEDICTUS A » . 
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j PETRUS DE LUXEMBOURG. 
— Zie LüXEMBOURG - LlGNT 
(PETRUS DE) . "r 

: PETRUS DE LÉO. -— Zie 
ANACLEÏUS..,,. onwettige Paus; 

PETRUS TAN DEN HEILIGEN 
ROMUALDÜS , of PETRUS GUIL-
IEBADD ,, tel Angoulême, in 
1585 geboren , was .in- den 
beginne kanqnikvan Angou-
lême ,- daarna Feuillantijner-
monnik , en overleed in 1667-
Hij was een achtenswaardig 
man , en bezat een even zoo 
sterk geheugen als een be
perkt oordeel. Zijne werken 
zijn eene mengeling van goed . 
en kwaad, zonder keuze aan 
alle kanten opgeraapt, met 
gemeene overwegingen, «n 
ouderwetsche uitdrukkingen. 
Zijne critiek is steeds gebrek
kig, en de meest buitenge
wone'L.en onwaarschijnlijkste 

r bijzonderheden, zijn die wel
ke hij bij voorkeur aanvoert. 
Men heeft van hem: 1.° i?e» 
cueil etc. (Verzameling van 
grafschriften), 2 dl.n in 12.mo 

- j - 2.° Ze Trésor etc. (De 
tydrekenkundige schatka
mer) , 1658, 3 dl.» in fol. — 
3.° La Chronique etc. (De 
kronijk van ADUEMAR }, me t 
een vervolg, 1652, 2dl.nin 
12.W10, welke in 1633, door 
den aartsbisschop van Parijs 
gecensureerd werd ; het par
lement verbood dit werk. 
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PETRUS VAN DEN HEILIGEN 
IiODEWlJK (Pater), ,waens fa
milie-naam was BARTHÉLEMI , 
in 1626, leFalréas, in het 
diocees van liaison geboren. 
Hij was pas 18 jaren' oud, 
toen hij op de schoonheid 
verliefd werd eener jufvrouw 
MAGDALENA genaamd; maar 
hij moest de smart ondervin
den, haar door de kinder
ziekte te zien wegmaaijen, op 
den oogenblik., waarop hij 
op het punt stond, om met 
haar in den echt te treden. 
Zijne droefgeestigheid na dit 
verlies, boezemde hem het 
denkbeeld in , om karmeliet 
te worden. Pater PETRUS was 
met eenigen smaak voor de 
dichtkunst geboren ; hij be
oefende dezelve in zijhen nieu
wen staat. Om zijhen arbeid 
te heiligen , vormde hij het 
ontwerp, om in een dicht-
stuk . de daden van eenigen 
heilige te bezingen. Hij wei
felde langen tijd tusschen 
EUAS, dien hij als den stich
ter zijner orde beschouwde , 
en MAGDALENA, de patrones 
zijner overledene minnares. 
Eindelijk bewogen hem de 
bedreigingen, welke zijne ou
de MAGDALENA hem« in eenen 
droom deed, om die heilige 
te vieren. Hij ondernam eene 
soort van heldendicht, het
welk hem vijf jaren arbeids 
kostte. Zoodra hetzelve vol
tooid -was, begaf hij zich 
3 ' 
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naar JLyon, alwaar het hem 
na eenige tnoëijelijkhëden ge
lukte, hetzelve onder dezen 
titel te doen drukken: La 
MADELAM E etc. {MAGDA-
LENA in de woestijn la Sain-
ie-Baume in Provence, een 
geestelijken Christelijk ge
dicht in M boeken). Aan dit 
dichtstuk, een meesterstuk 
van vrome ongerijmdheid, 
volgens de uitdrukking van 
XA MOIWOTE-, is de eer van 
eenen. tweeden druk te beurt 
gevallen. PETRUS VAN DEN 

HEIH0EN LoDEWIJK, Zag d e -
ze zëgepNal zijner MAGDAIE-
ïfA niet: hij was eenigen tijd 
te voren aan het horstwatër 
overleden. Hij was een dier 
mannen, die, zoo als een 
criticus zulks gezegd heeft, 
eenen koelen geest en een 
warm hoofd hebben. Zijn 
"werk was zeer zeldzaam ge
worden. XA MONNOÏE liet 
'hetzelve in zijne verzameling 
jan Uitgezochte stukken her
drukken. i»ö/er PETRUS had 
"voor zijnen dood nog een an
der dichtstuk op den profeet 
EWAS ten einde gebragt, en 
aan hetzelve den- titel van 
MUade gegeven. . De over
eenkomst van dien naam met 
dien van Iliadè, scheen hem 
toe een gelukkig voorteeken 
te «rjn, voor het goede ont
v a l Van zijn dichtstuk; maar 
hetzelve is niet in het licht 
verschenen j (Ie karmelieten 
«adden de voorzigtigheid het

zelve të vernietigen^ Hij had 
op de namen van' alle Paus-
sen , keizers j koningen van 
Frankrijk, oversten zijner 
orde en bijna op die van alle 
heiligen, lettërkeeringen ge
maakt. 

PETRTJS VAN DEN HÉICI&ES 
ANDRËAS , in de wereld Jo-
ANNES ANTONIÜS BAMPAIIE 

genaamd, was van 'fIe, bij #«* 
vaillon in het Venaissinsche. 
Hij werd in 1640 Jcannëlfet 
en onderscheidde zich £<j>o 
zeer, door zijne kuilde en zijne 
deugden, dat hij tot de eerste 
waardigheden zijner orde werd 
verheven. Hij werd in 1667 tot 
algemeen raadgever benoem?, 
en overleed te Home 'den 29 
November 1671. Men heeft 
van hem: 1.«De la chtro-
tnancie etc, {Over de, na
tuurlijke waarzeggerij «*» 
de handen), £yon,\ 16?3 
in 8.V" — 2,° levensbe*. 
schrijvingen van verscheiden 
Heiligen zijner orde.—- 3.° 
ïïene Fertaling ' 'va. net 
fransen van de Reis naat 
het Oosten, door pater ?Bl-
LÏPPCS DEK HEILIGE 'V&&' 
ëENHEio ïiyon, 1653| ïn8 , r 

— 4,° Gewijde Treurspe
len. — '5.o Eenë VUgave 

der Algemeene geschieden^ 
der Karmelieten van deJla" 
liaansche congregatie, aoo" 
pater ISIDORÜS FAX D^E 
HEILIGEN JoSMPlt, VtiAW 
lagen en Verbeteringen »» 
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1 het latijn, Momc, >1668 *— 
1 6 7 1 , 2 dl.« in'fol. . - ' > 

t PETRUS > DB BRUYS. *W* 
•Z*è;,'töRifrsf;. - ' . '- ._/'•••: 

»-PETRAS; D"'OSJII , ;eèffSpanv 
jaard, hoogleeraar in de god
geleerdheid:, '/fiat» de univer
siteit' vaö Setlamünkü;, be-l 
weerde ^ in de ' l ë . e eeuw , 
dat de biecht eene rnensche-
lijkè "vinding, en geene god
delijke instelling was» Deze« 
stelling Werd als keitersch 
veroordeeld en door de god
geleerden en door den Paus. 
Dezelfde- dwaling werd ver
nieuwd door" CAIIVINÜS en* 
ZwisiGiJÏüsv en •laatstelijk door 
eenen leeraar tan j^eënen, 
EtBBi, genaamd, die in 1784, 
eene Hoogduitsch schimprede; 
in het licht gaf ;>om te be^-. 
wijzen, -dat de biechty : e.ene 
latere uitvinding was, even 
alsof höt mogelijk aotidë zijn, 

. dat in «enen tijd , waarin de 
godsvrucht der geloovigen 
reeds zoo zeef verkoeld was , 
men er in zon hebben kunnen 
slagen, eene zoo moeijelijke 
Wet, als de oorbiecht te doen 
aaiinemen. Deze nieüwig-
heidsprediker 'werd zegevie
rend wéderlegd door pater 
EÜLGENÏÏDS HüLLltfGHoFF, in 
èene geleerde; verhandeling 
getiteld: Aniiquitas aonfes-
siones privatce, Munster. 
1789 , in 12.»P Wjjsgeeren 

O 

dezer eeuw \ ofschoon voor 
he i Overige tégen het Chris
tendom , zamenspanriende, 
hebbén de Wijsheid en het 
nut dezer goddelijke instel-* 
Kttg erkend. L U I H E R ver*, 
zette zich-tegen de afschaf
fing derzelve jT-als zijnde een 
der belangrijkste onderwerp
pen der Godsdienst. Zie 
Wijsgeerige Caieóhismus., 
3,e.dl. ;N.<\501. 3''.•••;* 

P E T R O S . — Zie PETER A a 

lEXiowiTzscH enz. 

PETTHO (GREGORIUS), een 
Hongaarsch edelman j leefde 
omtrent het einde der 17 . e 

eeuw* Hij leverde eene Ver-
aamelitïg' vanffongaarsche 
kronykeri, in \ de landtaal 
gesohreven, Weeneti, 1711 . 
ATOREAS SPANGURT, een Je* 
sui t , hééft er eène vermeer
derde" uitgave van bezorgd t: 
Cassotiïa, 1 7 3 4 , in, 4 . » 

PETTT of PJBTVT (WILLEM) , 
een Engelsche huishoudkun
dige, reisde in Frankrijken 
Bolland, werd hoogleeraar 
in de ontleedkunde te Ox
ford , daarna geneesheer van 
koning KAREL I I , die hem 
in 1661 tot den ridderstand 
verhief. P E T T T diende eerst 
ter zee, waar hij eenig.geld 
opspaarde, waarmede hij de 
geneeskunde in Holland &R te 
Parijs, ging beoefenen. H»J 
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maakte zich aldaar bekend 
door een werktuig, om brie» 
Ten te copiëren, hetwelk 
hem .een patent verschafte. 
HiJ g">g van daar naar 0a> 
ford, onderwees er de ont
leedkunde, 'en bragt eene 
opgehangene vrouw weder tot 
het leven. Tot hoogleeraar 
te Zonden benoemd, ver
volgens tqt geneesheer van 
het leger in Ierland, toon
de hij zich gunstig aan CROM-
W E U , kleefde daarna de STU-
ARTS aan, en werd opper-
la.ndmeter van Ierland. PETIT 
hield zich bezig met den 
scheeps- en landbouw en met 

1 de werktuigkünde. Hij kocht 
landerijen in Ierland, leg
de er fornuizen en vissche-
rijën aan, opende mijnen en 

'verzamelde eene groöte for
tuin. Hij overleed te Zon
den in 1687,; hij was te 
Mumsey, in het graafschap 
Southampton, in 1623 ge-
horen. Men heeft van hem 

,. een aantal werken , de voor
naamste zijn: l.o Eene Ter-
handeling over de belastin
gen en opbrengsten. — 2.° 
Jus. ant, comm. Angl. as-
sertivum. '(Met oude regt, 
op de gemeenten van En
geland toegepast), in S.v°, 
een belangrijk werk voor En-
geland, waar het lagerhuis 
eigenlijk het bestuur der geld-
middelen in handen heeft. 

-Wit n«uig b o e k ig i n h e t 

*ransch vertaald onder de

zen titel: Za def. des, dn 
de comm. d'Angl, (Verde
diging der regteh van het 
lagerhuis, van -Engeland), 
in 12.«no —3.°Britt.langu. 
(Het kwijnend Brittannïè), 
in 8,vo Dit wejk is'zeldzaam. 

PEUCER (GASPARD) , gfenees-
heér en wiskundige, geboren te 
Bautaerij in Zausats in 1525, 
was doctor en hoogleeraar 
der geneeskunde te /fitten-
bergt Hij werd schoonzoon 
van MBIANCHIHIW, wiens 
dwalingen hij verspreidde, 
en van wiens werken hij eene 
uitgave bezorgde, te• Wii* 
tenberg. 5 dl." in tol PEUCER 
overleed te Dessaa, in 1602. 
Behalve deze uitgave hebben 
wij van PEÜCER: lf°0eprcec. 
divin. generr(Over de voor
naamste soorten van voor
zeggingen). Deze verhande
ling werd in het Fransen 
vertaald door SIMONGOULARD, 
Antwerpen , 1584, in 4.t0 

2.o Meth. cur. morb* 
intern, (ff^ijae om innerlij
ke aiekten te genenen), 
Frankfort, 1614, in 8S° 
— 3.o De febr. (Over de 
koortsen), Frankfort ,1614» 
in 8.VO — 4.° VUCB Must. 
med. (Zevens van beroemde 
geneesheeren). — 5.° By-
poth.' astr'. (Sterrekundige 
stellingen). De namen »afl 

munten , gewigten en m^en» 
in 8.vo AUGUSTUS, keurvorst 
van Saksen, liet hem geduren-
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de tien j^ren ineenenaauwe 
gevangenis te .Dresden, en 
te in fytyzig'opsluiten (*), 
•wijl hij de leer' der'Sacra-
mentarjssen, in deszelfs sta
ten zocht;te verbreiden. Hij 
schreef, zegt men, in de ge
vangenis , zijne gedachten op 
clen rand' van oude boeken , 
die, men hem gaf om de ver
veling te verdrijven , hij ver-
yaardigde inkt uit gebrande 
en in wijn opgeloste brood-
korsten: een geestig hulp
middel , dat men ook aan 
FEUKSON toeschrijft; 

PEÜRBACH, rp-ZiePüRBACH. 

PEÜTINGER(KOENRAAD), ge
boren x&ydugsburg j in 1465, 
volbragt zijne studiën- met 
Teel roem in de voornaamste' 
steden van Italië. In zijn 
vaderland teruggekeerd, toon
de hij de vrucht der kennis 
die, hij had verworven. De 
senaat van Aitgshurg koos 
hem tot deszelfs geheimschrij-
Ter, en gebruikte hem inde 
rijksdagen, in die van Worms, 
en bij verscheiden hoven van 
Mur„opa. PEOTINGER bedien
de zich van zijn aanzien en
kel om zijn vaderland wel 
te doen; het is aan zijne 
zorg dat hetzelve het voor 

O 

regt ,• om munten, te slaany 
te danken heeft. Deze goede 
burger overleed in ; 1547 , 
na zijne laatste jaren in eenen 
staat van kindschheid te hebr 
ben doorgebragt. Keizer MAXI4-
MIWAAN, had hem met,den 
titel van deszelfs raad ver>-
eer d. Hij was getrouwd, en 
maakte zijne echtgenoote ge
lukkig; het is waar, zij was 
wegens hare kundigheden en 
haar karakter zijner wel waar
dig. Deze geleerde is hoofd
zakelijk beroemd door eene 
Tafel, welke zijnen naam 
voert. Het is eene kaart onder 
de regering van THEODOSIUS 
den Groote vervaardigd, in 
welke de wegen zijn aange-
teekend, welke de Romein-
sche legers in het grootste 
gedeelte van het Westersche 
rij k hielden. De vervaardiger 
is onbekend ; PEDXINGER be
kwam dezelve van KOENRAAD 
CÉLTES , die dezelve in een 

»< klooster van Duitschland, 
had gevonden. FKAHCISCUS 
CHKISÏOPHORDS VANSCHEIB, 
heeft er eène prachtige uit
gave in fol. van geleverd, 
flTeenen, 1753, vefijkt met 
geleerde verhandelingen en 
aanteekeningen. Deze kaart, 

' die zoo beroemd geworden 
is , is noch het werk eens 

5' : 

(*) Men toont te Leipsig nog de ware of valsche plaats van die 
gevangenis. Overigens was eene dusdanige handelwijs ongerjjmd in 
eenen vorst, die het juk van gezag in de zaken van Godsdienst meen
de te mogen afschudden. 
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aardrijkskundige; riböh eens 
göleerdeny en dus kunnen de 
vreemde zanjenstellingëh, dër 
stranden 'èH- de denkbeeldige' 
-vórniing der' landen ^ons niet 
rangët1'ïaidselabütig, téèschij-' 
nëti.:!Ei is;geett gehèifti-öh* 
der verborgen",- dan alleen 

1 onwetendheid. Het schijnt 
het werk eens Romëihscheü 

!, soldaaïs te Èijn, die-eenig-
lijk bezig Was;mèt de Wegen, 
en met dié ,plaatsen welke 
tót het legeren geschikt wa
ren, of liever mét plaatsen 
'waar èeüigé legering Was 
geweest', waar eenig werk 
verrigt, eeriigeö; krijgstögt 
öbdemönien was ,'zbödér zióh 
in het minst met de" onder
linge ligging té hemöëijen; 
•welke dié plaatsen hadden 
in de aardrijkskundige stel
ling der verschillende oor
den des aardbols. Zie hier 
Wat de geleerde WEMER er 
van zegt: juetorem gep? 
'graphice, imperiïum, nia-
fflèmïcas litterds in univer
sum non doctüm fuissé, ne* 
cessariofatendum. Res enim 
loquituf, cum neque pro-" 
•vtnctarum circumscriptiones 
et Jigurce, neque littorwn 
canonibus respóndeant. In* 
de fit ut non temere suspi-
cer haecin iurbidocastren-
CÏ » potius quam erudito 
soholarumpulverenata.Men 
heeft nog van PEUÏINGER : 
Sermoms convivales, in qui* 
bus mttlta de mirandis Qer-

T-- P E Y. • 

tndnicé uüttyuitcttibm hfè» 
funtur. "(Tèfèlgéspreftkéti, 
in :v)êtke ijèlè %ij&bhdêhfr 
dëh .üïtde ivondêrbafë oud' 
heden vM Düitschlatidbüör* 
den verhaald) s &ïi Wordt 
gevonden i«'hët-;:eërste deel 
vafc[ dèi'fér̂ am'elinĝ vaöScHAR* 
Dïtfs;;: Dë beste 'uitgave van 
dit wërlc is die van Jena, 
1683, in 8.V0 De inclina* 
tione • 'Ronidni imperii, et 
gentium '•• '• cómmigrationibus* 
(Óver tiet. verval des Mo-
meinschén rijks > en de voliis-
verhuizingen)i", in 'hét ^ér-
volg der Serm. conviv. en van 
pRöcoWtrs; * Men vindt er een 
uittreksel vaD in de schrijvers 
der Geschiedenis der Gpthen, 
van fiwBAiim. D/e rebus Go-
ihorum i^Over de geschie
denis der Góthen), JBaScl* 
1531 , in lol; Rotn. veinst. 

fragm. in Aüg. Vin&d. 
{Overblijfselen der Romein-
sche oudheden te Jügsburg), 
Maina, 1528, in fol. 

* PET (JOANNES), een ge
leerde en ij verige geestelijke, 
werd, na in hét bisdom Ton-
ioü pastoor geweest te zijn» 
met een kanonikaat van 
de metropoli laan - kerk van 
Parijs hegiftigd. Genood
zaakt om gedurende de Fran-
sche omwenteling te vlug-
ten , begaf hij zich »•£ 
Vlaanderen en verv0,geD.s 

naar DuitscKland. »9 K 
bekend door een groot geW' 
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schriften,'iyaarv'atf-dé voor-* 
' naamste zij» t 1 .*' Ver. de 
la Mèligïohetc. (Wad¥+ 
heid van de Christelijke 

'Godsdienst ,iewesenadnée* 
nèn godièt), 1770 r 2; dl.* 
-*• '2,° £e phil. ótilech. etc. 
{De ioijsgeër als catechi-
sééfder, of samenspraak over 
dè Godsdienst "tüsschèn • den 
graaf van *** en dén ridder 
Van***), 1779, ih 12.»»° 
~w Zfi Obsk sur la ihèoïï 
etc. {Bemerkingen over de 
godgeleerdheid van Lyon, 
getiteld: Inst. thëol. etc. 
Lugd. , fratres^ PERISSE , 
il8i, 1785, in:B.wc 4;° Ze 
èage éh.' (De wij%e ïn de 
eenzaamheid), navolging van 
YOTOG , 1787 , in 8.Y° —; 
5»° De Vaut, etci (Over 
hei geaag der heide magten), 
Straatsburg en Luik 1781, 
3 dl.», m8.vo; Straatsburg 
en Brussel'1788;, 2 dï.n, 
in8.vo • Difcis het meest be
kende der werken van den 
abt PET , 'dié er de aanha
lingen der vijanden van het 
kerkelijk gezag door bondige 
redenen in wederlegt. ~ 6,° 
Latoi de nat. devel. el 
perfecti. par la löi Evang. 
{De .natuurwet ontwikkeld 
en volmaakt door de wet 
des Evangelies), Parijs 
1789, in 8.v° — l.o Le 
Phil. Chr. consid. les gr. de 
Dieu dans ses attr. et dans 
les myst. de la relig. {De 
christelijke wijsgeer, de 

verhevenheden Gods^ inzijèè 
eigenschappen én in; de ge
heimen van de Godsdienst 
overwegende), Leuven 1703' 
in 8.vo —; 8.» Left. past. 
du pr. de'Saxe, :VÈfrcES-
ÈiASj archèv, de JTrevés , k 
son eglis. d1 rfugsbl "; ir. dè 
Valt. {fferdériïjkë brief.van 
WENCESLAÜS ,. prins\ van 
Saksen en aartsbisschop 
van> trïer ;dan:;)zyne kerk 
van jfügsburg, uit het 
ffoógduitsch vertaald); Pa
rijs , 1782, in 12.*no — 9.o 
De la tol. chr., opp. au 
tolèr. phil. (Over de chris
telijke verdraagzaamheid, 
vergeleken met het toleran* 
tismus der wijsgeeren); —-
ÏO.o Dévouêm. du chr. aja 
S. V. (De toègenegenVeid 
van den Christert voor de 
ff. Maagd). De abt p£Y 
stierf te Constans in 1797. 
De vergadering der geeste
lijkheid van 1775 had'zijnen 
ijver en zijnen talenten lof 
toegezwaaid. 

* PEYRARD (FKAÏÏCISCBS), 
voormalig hoogleeraar der 
toegepaste wiskunde aan het 
lyceum Bonaparte, hiblio-
thekaris, der polytechnische 
school, werd in 1760 te Fial, 
in de gemeente St, Victor-
Malescouri (Opper-Loire), 
geboren. Na zich eenengroo-
te'ri naam in de wetenschap
pen te hebben verschaft, door 
eene zeer uitgebreide geleerd-
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heid, haalde hij zich door 
zijn wangedrag den blaam van 
verstandige mannen op den 
hals, en.overleed in het gast
huis van den, H. IIODKWIJE 
te Parijs den 3 October 
1822. "Hij heeft, in het licht 
gegeven: l.P De. fa nat. et 
de.ses lois {Over de natuur 
en hare wetten) i.^ uitgaaf, 
1794, ia 18.m'° r-2.° Cours 
de ma(h. a,Vus. de.lamar. 
et de l\artil., par BEZOVT , 
ed. rev. et augm.par P. 
PEYRARD. (Mandleiding 
voor de wiskunde ten be
hoeve van de scheepvaart 
en der artillerie, door BE-
ZOUT, nageaien en ver
meerderd door F. PÈY-
JRMD) 1798 — 99 4 dl.» 
8.VO jfeu heeft 4 oorspron
kelijke , uitgaven van deze 
handleiding gehad, behalve 
de uitgaven van verschillende 
deeleri , op bijzondere beroe
pen toegepast', en verschei
dene nadrukten, voorname
lijk van de Rekenkunst, die 
een aantal uitgaven heeft ge
had. ~ 3,° Poes. compl. 
jï'ÏÏOR.i trad. par BAT-
TEUX et F. PEYRJRD, av. 
Ie tex. en reg, (Geza
menlijke dichtwerken van 
SORATIÜS , vertaald door 
BAtiEüxen F.PEYRARD, 
met tegenoverstaande tekst), 
PWs, 1803, 2 dl.», in 
12.too _ 4>Q J)e fa super, 
de la femme au dèssus de II 
l''homme• (Over den voorrang u 

der vrouw boven, den man), 
door.H. CORNEUÜSAGRIPPA, 
meteene verklaring van M. 
ROETIG , Parijs ï803, in 
12.ttp, ^ 5̂ o Jlph, frant 
(fransch alphabetj •, 18Ö5, 
in 8.vo -1'6.° Oeuv. d'Jrch., 
trad. litt,,avec uncotnm,, 
préc. de sa vie et de Vanal. 
dé ses ouvr, (De werken 
van JRCHIMEDES, letter
lek vertaald j met eene uit
legging, voorafgegaanvan 
%ijn leven en eene ontleding, 
zijner wérken), Parijs., 
18Ó7 in 4.t°, met .platen f 
2.4e uitgave "l 808, 2 dl.n, 
in 8.vo, ,door DB LAMBRB 
herzien , die er, eene rei-
handeling over de rekenkunst 
der Grieken heeft bijgevoegd. 
Dit is- de eenïgste volledige 
uitgave, die in het JVanscü 
bestaat Tan dè werken van den 
grootsten wiskunstenaar der 
oudheid, — Stat. geom. de-
montr, a la man,. d'Jr* 
chim. (Meetkundige staat
huishoudkunde volgens de 
wijze uan JRCHIMEDES), 
Parijs, 1812, in 8.v° — 
,8.° Oeuv.t d'JSucl. en greo, 
en lat. et en fr., d'apr. 
un manusc. tres anc quiëlatt 
resU inc. jusqu'a nos jours 
(De werken van EVCJUIDES 
in het Grieksch, Latijn en 
Fransch, volgens een %eer 
oud handschrift, dat tot op 
on%é dagen is onbekend ge
bleven) , een werk dat door 
de akademie der wetenschap-
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pen is goedgekeurd, Parijs 
'( 1814 -—18, 3"dl.» in 4.to 
I met pi. PEÏRARD had reeds 

in 1804 in het licht gege
ven eehe letterlijke vertaling 
van de beginselen der meet
kunde, gevolgd van eene 
verhandeling over den cir
kel, den cilinder , enz, 1 
deel, in 8.VQ — 9.» Zes 
princ. fond. de Variih., 
suiv, des reg. nee. au conim. 
et a ld banqüe (De grond
beginselen der rekenkunst , 
gevolgd van de noodige re* 
gqls van den koop- en wis-
selhandel), 3.d e uitgave, 
Parijs , 1822 ; in 8.vo Hij 
heeft in handschriften nage
laten eerie vertaling der Leer 
van den kegel door. APPO-
LONius van Pergas ,•'• die 
dè goedkeuring van de aka-
demie der wetenschappen 
heeft weggedragen. 

PEÏRAT (WIWEMDÜ) , eerst 
plaatsvervanger van den pro
cureur-generaal , vervolgens 
priester eri schatmeester van 
de heilige kapel te Parijs, 
overleed in 1645. Men heeft 
van" hem: l.o J)e geschie
denis van de kapel der ko-
liingènvan Frankrijk, 1645^ 
in fol., — 2.°'Dichterlijke 
proeven, 1633, in 12.mo 
veel minder geacht dan het 
eerstgenoemde werk, dat ge
leerd en belangrijk is. 

PfiïRE (JACOBOS D*'At20l-

IIES, heer DE IA.) een Auver-
gneesch edelman., in 1571 
geboren,, was geheimschrij-
vèr van den 'hertog van MÖNT-
PEtfsiER, en overleed in 1642. 
Hij legde zich Voornamelijk 
op de "tijdrekenkunde toe, 
en daar deze nóg' niet ge
heel ontward was, zullen 
zijne werken van dien aard ; 
in de qogen van onwetenden 
als meesterstukken gelden, 
ofschoon zij vol onnauwkeu
righeden en wonderlijk be~ 
titeld zijn, Onder Vele an
dere droomerijen ,* hield hij 
staande dat de bedriegerijen, 
door ANNIDS DE VIÏERBO 
(en ouderen dan hij) verza
meld , konnen worden ge* 
regtvaardigd; dat men aan 
het jaar slechts 364 dagen 
zou kunnen geven, opdat het 
altijd met een zaturdag be-
gonne. Hij had vrij hevige 
geschillen met den geleerden 
pater PEXAÜ , dien hij met 
beleedigingen overlaadde. 
Zijne voortbrengselen verdie
nen niet genoemd te worden, 
met uitzondering van den 
Jnti Babau, Parijs, 1632, 
in 8.v°, meer wegens deszelfs 
zónderbaarheid , dan goed-

. heid. Men heeft evenwel te 
te zijner een' gedenkpenning 
doen slaan, met den titel 
van vorst der tijdrekenkun-
digen. 

PETRE (MARIA JOZEF) , ko
ninklijk bouwmeester en lid 
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dei koninklijke akademie van 
bouwkunde ,, geboren Ie Pa?> 
rijs, in: 1730 en, overleden 
te.i. ,,Choisy-le-Roi•,,.. den 11 
Augustus 1785 , hij beoefen-, 
4ë;metZQQ veel roem: dé 
kunst, aan welke bij *ijne ver
maardheid tq danken •heeft* 
dat hij naar Rome in hoe* 
danigheid•• >van koninklijken 
pensionaris werd gezonden. 
Hij bestudeerde in-Italië de 
oude gedenkstukken , en deed; 
zich door de stoutheid zijner 
denkbeelden, én door den; 
vasten én beredeneerden stijl 

• fijner onderwerpen onder
scheiden. : Toen hij inieuwê 
vorderingen had'gemaakt, 
droeg hij veel bij om in de 
bouwkunde eene omwentQ* 
ling te bewerken, gelijk aan 
die ,, welke VIEN in de sch.il!-
derkunst heeft te weeg ge-
bragt. In 1765 gaf PKVRE , 
in het licht een boekdeel in 
fol», zijne Bouwkundige 
berken bevattende. Men 
merkt" er voornamelijk zijne 
ontwerpen van een paleis voor 
de hoage scholen van een 
auderi voor eenen vorst en 
dat eener hoofdkerk in op. 
Hoewel deze ontwerpen niet 
vrij zijn van gebreken, wel-
ike men in de bouwkunde 
van de regering van LODEWIJK 
XV ofltdelt, dragen zij ech-r 
ter allen het kenmerk van 
een groot vernuft, en on
derscheiden aich door eenen 
verheien stijl, eene varnuf* il 

tjge beschikking" der pip-; . 
nent en eenesgronte, zuiv^f I 
heid in het aanwenden der 
verschillende bouWordefc: DM 
werk;heeft eene tweedeiao? 
zijnen broeder bezorgde nh" • 
.̂gave; gehad, Parijs, ,1795* 
iufol» Het belangrijkste ge** 
denkstuk , d&t van dezen J)e* 
roemden bouwkundige .o?er 
bleef, was - de Schouwburg 
van, h^ Qdeon te Parijs, 
die echter "in 1818 doo» 
eenen, .brand werd vernield. 
Mm heeft ook van hen» eene 
Plerkandeling over de ver-; 
deeling: dei" ouden, verge* 
leken met die der nieuwen* 
enz. Bij zijne fVerken, die 
in 1765 in" het licht zijn 
verschenen, heeft men een 
aanhangsel; gevoegd dat i»et 
de derde uitgave het lick» . 
zag. 

* PEYRE (ANTONIÜS-FRAN-
CISCOS) , een bouwkundige, 
broeder van den voorgaande, 
en bijgenaamd de Jonge, 
geboren te Parijs den 5 
lpr i l /1739. Hij beoefende 
eerst de schilderkunst, en 
voornamelijk de vergezigf-
kunde, en bij verkreeg m 
dezen/gewigtigén tak der 
kunst, eene vrij diepe ken-
Ais, Soo als zulks de volgen* 
teekeningen bewijzen, die*» 
koninklijke museum ver»1*'* 
ren: Met binnenste der of. 
Pieterskerk, het geaigt van 
den koepel en het veriemettc 
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door het schitter.e'ndëkruis 
vcm den goeden •Vrijdag Ver* 
licht t een nridez'Genigt van 
demilenrefopdën oogenhlik 
•der processie op M.Sacrar-
mentsdag. ,Intusschen deden 
de vorderingen i; van zij rien 
broeder hem besluiten zich 
der bouwkunde toe te wijden. 
Hij schitterde, in. al de: wed^ 
strijdenden behaalde einde
lijk den groeten prijs, die 
hem de jaarwedde van Rome, 
in 1763 verschafte. Hij> be
oefende er met ijver de kunst, 
welke hij bepaaldelijk omhelsd 
had, zonder echter diegenen 
|e verwaarloozen, welke hij 
vroeger had gevolgd; hij 
kwam naar Parijs terug, en 
bragl in zijne portefeuille al 
de fraaije modellen, en in 
zijnen geest al de redenen 
van derzelver schoonheid me
de. Hij werd achtereenvol
gend tot tegenboekhouder der 
koninklijke gebouwen te Fon* 
tainebleau en Si. Germain 
benoemd. "Hij liet in de 
laatstgenoemde stad twee 
kleine kerken bouwen, welker 
goede inrigtingen juiste even
redigheden dóór deskundigen 
worden - bewonderd, maar 
hetgeen bijzonderlijk bijdroeg 
om hem te doen kennen, 
was de keuze, welke door 
de akademie der bouwkunde 
op hem viel,' om hem naar 
Kthletilz te zenden ter op-
rigting van het paleis tan 
«fen keurvorst van Trier, die 
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aan Frankrijk • eènr, bekwa* 
men bouwkundige had., ge* 
yraagd. Het paleis, hetwelk^ 
opgerigt moest worden yiwas1 

, reeds volgens een, slecht eu 
al te uitgebreid plan begon
nen : de bouw • was reeds 
boven den grond, .meoih^dt 
alles weder behooren, af 'ter 
breken, maar het gelukte hem 
door zich van den, reeds gèr 
maakten bouw te bedienen» 
de gebreken van het plan te 
verbeteren, de uitgestrektheid 
deszelven te verminderen, er 
de onkosten aanmerkelijk van 
te beperken, en er nieuwe 
schoonheden bij te voegen. 
De goede uitslag dezer on-? 
dememing, ofschoon in een 
vreemd land»ver wierf hem in 

! Frankrijk een beroemden 
I naam. Gedurende de groot

ste stormen der Fransche om* 
\ wenteling,.leefde hij ieFpn-> 

taittebleau, en trachtte ver
scheidene voorwerpen der 
kunst aan de woede van het 
graauw te onttrekken, voor
namelijk de metalen stand
beelden , Welke die konink
lijke residentie, verfraaiden, 
Dit. was genoeg om hem ver
dacht te maken, hij werd in 
het kasteel, dat men in een 
dwangbuis had herschapen, 
gevangen gehouden, en ver~ 
kreeg zijne vrijheid niet eer
der terug, dan na den 9 
thermidor. Daarna werd hij 
achtereenvolgend benoemd > 
tot lid van het institüa* * * n 
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den raad der "burgerlijke ge
bouwen , van het bestuur det 
gasthuizen, > en overleed den 
7 Maart i 823. QÜATREMÈRE 
DB "QOINCT heeft zijne Lof-
rede uitgesproken. Zie den 
Moniteur van den 26 Janu-
arij i 1824. ., MAHDI heeft de
zelve* bijna geheel in het 4.de 

"deel van zijne Jaarboeken der 
Overledenen medegedeeld. 

.Men heeft van dezen bouw
kundigen: l.°Rest.duPanth. 
Fr.; comp. rendu, etc. 
(Ü!rer'Stelling• v,an hel Fran-
sche Pantheon; verslag van 
enz.), 1799; in 4 > — V 
Oeuvr. d'Jrch, Ü'ANT.PEY-

. RE , (Bouwkundige werken 
vandNTONius pEYRE),Pa-
rijs , DIDOX, 1819 —'1820, 
in fol. en verscheiden Ge~' 
denkschriften, in die van het 
instituut. Hij is de uitgever 
geweest van^de 2.<k uitgaaf 
der werken zijns broeders 
MARIA JOZEF PETRE , voor
malig bouwkundige des ko~ 
nings , Parijs , 1 7 9 5 , in fol. 
Men heeft in het licht ge
geven: Not.de tabl., dess. 
goilach. , etc. comp. Ie cab. 
et la bibl. de F. Mr. PEYRE 
{Lijst der Schilderyen, 
Teekeningen, pf^aterver-
wen enz,, welke het ka
binet en de bibliotheek van 
wijlen den heer PEYRE heb
ben uitgemaakt),, Parijs, 
1823» ia g.vo van 20 blz. 

PantfeRB (IZAAK DE I A ) , I 

in 1594, te.' Bordeaux mh 
protestantsche, ouders- gebo* 
ren, trad in dienst van "Ma 
prins van Condé, aan-wien 
hij wegens de zonderbaarr 
heid van zijnen geest benei. 
Hij verbeeldde zich toen hij 
het vijfde hoofdstuk las van den 
Brief van den ff. PJOMS 
aan de Romeinen, dat ADAM 
niet de eerste mensch was. 
Om nu dit buitensporig ge
voelen te bewijzen, gaf hij 
in 1556, een werk in «et 
licht, in Holland in i.ia: 
en in 12."»°, onder deien 
titel gedrukt: Praeadami* 
fee, sive Exerc. sup. vers, 
J2, JS, J4, cap. 5, Ef. 
PAVLI ad Mom. (Fóórada-
miien, of , verhandeling^ 
over het J2, d3 en J4 vers 
van het vijfde hoofdstuk van 

• den Brief van Pjütvs aan 
de Romeinen). Dit werk werd 
te Parijs tot den brandsta

pe l veroordeeld, en de schrij
ver ie Brussel, op verzoek 
van den aartsbisschop van 
Mechelen, in verzekerde be
waring gebragt. Nadat d« 
prins van Condé zijne vrij
heid had verkregen, g'»S 
hij naar Rome, in 1656, 
en deed er in tegenwoordig
heid van Paus ALEXANDBB 
YII, afzwering van het wj-
vinismus en praeadamisHiî  
Men meent dat zijne be»e<£ 
ring niet opregt vras» 
minste betrekkelijk de» W** 
ste kettery. Het is teUt^ 
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hij sektenhóofd wènschte te 
worden. Zijn boei verraadt 
zijne eerzucht; hij vleit er 
de Joden en roept hen tot 
zijne leer. Te Parijs terug- < 
gekeerd, ondanks al de aan
zoeken , welke hem de Paus 
deed om hein te Rome te 
houden, trad hij weder in 
de dienst van den prins van 
ÜJondê , in hoedanigheid van 
biblióthekaris. Eenigen tijd 
daarna begaf hij zich naar 
het seminarie der Deugden 
(F'ertus), te Auhervilliers 
bij Parijs , waar hij in 1676 , 
na de Sacramenten der Kerk 
te hebben ontvangen, over
leed. , Men verhaalt echter , 
dat toen hij op, het doodbed 
werd gedrongen, om zijne 
meening over de Prseadami-
ten te herroepen, ten ant
woord gaf: JSi quaecumque 
ignorant, blasphemant. Men 
hield hem al zijn léven ver
dacht aan geene Godsdienst 
te zijn gehecht., minder mis
schien uit bedorvenheid van 
het hart, dan uit ijdelheid 
'en zonderbaarheid des gees-
tes. Hij bezat vele kennis en 
schreef vrij wel het Latijn. 
Behalve het reeds genoemde 
werkj heef t men van hem:Eene 
even zoo zonderlinge als zeld
zame verhandeling getiteld J°. 
Du rappel des Juifs (Over 
de terugroeping der Joden), 
1643, in 8 > — 2.° Éene 
Geschiedenis van Groenland, 

XIX DEEL, 

1647, in 8.vo — 3.o Die, 
van IJsland, 1663, in 8.vp 
evenzeer belangrijk. — 4.° 
Eenën ^ne/aanPflitOTlMUS i ' 
1658 , in 8.vo, in welke hij 
de beweegredenen zijner af-

' zwering, herroeping, enz. 
aangeeft. Zijn werk Prceda-
mitce is bondig 'wederlegd 
door IE PRIEÜR , (zie dat art.) 
Een dichter vervaardigde op 
hem dit grafschrift, door 
MORERI medegedeeld: 

I A PiYnÈnr. ioi—git, co ton Isrnclito, 
. Huegcnot, Catïioliqnc, oniin£rc'a<lamito:' 
Öuatro religions, lui plurent 4 la fois; 
Et son indiffeVanco utaitxi peu commune, 
fiu'aprcs quatre-vingt ons qa'il out i fsï-

ro un Clioipc. 
lo DOTi-hommo pai t i t , ot n'on clioisit 

pas uno. , 

* PEIJRUHE (BERNARDDS) , 
een geneesheer te Parijs, in 
1735 te Perpignan geboren, 
en in dezelfde stad in 1804 
ovededen, was hoogleeraar 
der geneeskunde aan de fa
culteit van Parijs eü lid van 
vele geleerde genootschappen, 
Men heeft hem het 2.e deel 
Van de Geschiedenis der 
heelkunde, van derzelver 
oorsprong tot op onze dagen 
te danken , Parijs 1774 -r-
80, t dl.«» in 4,to, met 
platen, een werk vol van 
geleerde aanmerkingen en dat 
vele navorschingen vooronder
stelt. Het eerste deel was door 
Dü JARDIN in het licht ge
geven ; het derde deel ,• dat 
PElJRttHE alleen had geschre
ven, is onuitgegeven gebleven. 
SUE heeft de naamlijst van al 
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zijne werken geleverd, 

• * PETRON (JOANNES -FRAN-
CISCÜS PETRUS) , een schilder» 
je. Aix in Provence in 1744 
geboren, beoefende in den 
.beginne de werken van Poes-
&irr, ofschoon dezelve reeds 
jsedert .lang in de Fransche 
school niet meer in achting 
stonden, en hij verwierf 
•yeel roem door eene schilde
rij., die den dood van $E-
jfSCJ voorstelt,- en in 1773 
':den eersten- prijs behaalde. 
«Deze schilderij was een schit
terende tegenhanger tegen den 
kwaden smaak welke toen
maals heerschte. PETRON be
sloot en voetstappen vanViEN 
te treden, die eene groote 
.verandering in de schilder
kunst - 'had begonnen, en 
droeg door zijne' lessen zoo
wel, als door zijne werken 
er toe bij , om die kunst tot 
de navolging der .ouden, dat 
is, to,t dé natuur terug te 

•brengen. Men weet dat DA-
tiD den roem heeft gehad van 
die omwenteling te voltooi
den en het hoofd eener nieuwe 
school te worden. Toen deze, 
groote schilder hij PEÏRON'S 
begravenis tegenwoordig was, 
sprak hij met één enkel 
"woord zijne lofrede uit; PET-
WON, zeide hij , heeft mij de 
oogen geopend. Hij overleed 
den'20 Januarij 1815. Hij 

;;was_ ;in 1783 tot de aka« 
demie van schilderkunst toe

gelaten , in 1785 tot bestuur
der' der Gobbellynsche fa* 
brijk benoemd, en mat 
verscheidene gewigtige werk
zaamheden voor den koning 
belast. Hij had alles door da 
'omwenteling verloren, en 
van dien oogenblik af tot 
aan zijnen dood, leidereen 
kwijnend leven. Zijne voor
naamste, schilderijen ^ P : 

een §IM0N, die zich vrijwil
lig in de gevangenis begeeft, 
om het ligchaam mtjns va
ders uit dezelve te kalen en 
Het te beaardigen, en PM* 
ZVSMMLIÜS, die zich ver
ontwaardigt over de ver
nedering van PERSE vs, ate 

\ voor zijne v,oêten nedermlt. 
Deze beide'stukken bevinden 
zich in het koninklijke niu-
seum. Men stelt ook et-nen 
dood van SoCRJTES, een 
der beste schilderstukken van 
onzen tijd, dat tegenwoor
dig eene der zalen van bet 
paleis der afgevaardigden ver
siert, op prijs. Zijne zamen-
stelling is geestig, -berede
neerd, soms een weinig te 
methodisch, maar steeds vol 
belang. Hetgeen hem hooid-
zakelijk onderscheidt »s bei 
doorschijnende en de^acjit-
heid zijrier kleuren, de ?as-
lig- en levendigheid * a n g 
penseel werk. In *§Pe h * J . ' 
werken zijn zijne vleesC 

kleuren eenigzins paarsen, 
de dag echter is steeds •«°Y 
eene schrandere wsjjze a»n~ 
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gcbragt. PETRON heeft ook 
negen stukken op -sterk Water •• 
gegraveerd, waarvan tier naar 
zijne eigene teekening, vier 
naar PODSSIHT en één naar RA-
PHAë'L,. Dit laatste schetst een 
eerst ontwerp van de groote 
Heilige Familie. 

* P E T R O N (JOANNES-FfiAÏT-
cjscrs) broeder van dën voort
gaande , geboren, te Aix den 
4 Octobër 1748, werd oom-' 
missaris der volkplantingen 
en overleed te Goudelour, 
den 18 Augustus 1784. Hij 
was 'vroeger gezantschaps
secretaris te Brussel en se
cretaris van den fleer Bus-
s r , gouverneur van Pondi* 
vhery. Hij heeft verscheide
ne werken uit het Ingelsch 
vertaald : l.o de Betrëchtin* 
gen van HERFET , met tB 
TOÜRNEÜR', 177Ö, in 8.V» , 
dikwijlsherdrukt;--2.0 Brie
ven van eenen Peftsèr in 
Engeland aan zijnen vriend 
te ïspahan, of Nieuwe Per
zische brieven (van LlTTlVE-
TON), 1770, in 12.«io_3.o 
De Bedrieger, blijspel in 5 
bedrijven , van CONGREVE , 
1775 in 8.VO, — 4.o Uit
gezochte Brieven van Lord 
CaESTERFIELD aan deszelfs 
zoon, 1776, in 12.»»o — 
8.« Spel van CALUOPE > of 
Verzameling van Engel-
sche, Italiaansche, JBföog-
duitsche en' Spacmsche g& 

P 2 

dichten, 1776, in 12.mo 
Men heeft nog van hem: 
Proeve over Spanje, of 
reine in 1777—78 onder
nomen , waarin wordt ge~ 
handeld, over de zeden, het 
karakter, de gedenkteekens, 
den koophandel, de schouw
burg en de regtbanken, in 
ddf koningrijk, GéneveU 80, 
2 ' 'dl.» in '8.vo, nagedrukt 
onder den volgenden' titel: 
Beizein Spanje gedurende de 
jaren 1777—78,2 dJ.nin8.vo 

PETRONIE (FRANCISCÜS GI-
GOX DE LA), geboren te 
Montpellièr, in 1678, oe
fende langen tijd de heel
kunde te Parijs met het 
beste gevolg ui t , hetwelk 
hëiiv den post van eersten, 
heelmeester van LODEWIJK 
XV verschafte, die hem in 
1721 tot deirY adelstand, ver-
hief ^ftoen hij in 1730 dën 
dauphin van een gezwel aan 
het onder kakebeen gene
zen had , begiftigde hem de 
koning met den post van 
gewoon edelman der kamer» 
Hij maakte van zijne gunst 
bij LODEWIJK XV gebruik, om 
aan zijne kunst zulke onder
scheidingen te verschaffen, die 
in staat waren, tot derzel-
ver beoefening op te wek
ken , en gestichten, welke 
aan derzelver uitbreiding kon
den dienstbaar zijn. Be ko
ninklijke akademie van heel-
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kunde te Parijs werd door, 
zijne zorg in 1731 gesticht, 
door zijn verstand verlicht 
en door zijne weldaden aan
gemoedigd. Bij zijnen dood, 
die. te Versailles in 1747 
plaats had, vermaakte hij 
aanzienlijke legaten aan het 
heelkundig genootschap te 
Parijs, en aan dat van 
Montpellier. LA PEYRONIE 
was lid der akademie van' 
wetenschappen; Mr. BRIOT, 
x&nBesangon heeft zijne Lof. 
rede vervaardigd, 1820 in $J<> 

* PETROT (J<ÜNNES CLAU-
Dios) prioor en pastoor te 
Pradinas, en dichter uit 
het voormalige Fransche ge
west Rouerguë , geboren te 
Milhau in 1709, wijdde zich 
toe aan de dichtkunst en.de 
kerkmuzijk, en begon met 
vier klinkdichten ter cere 
van de H. Maagd, die hem 
drie prijzen en één accessit 
iij de akademie van Toulouse 
verwierven. Hij behaalde nog 
drie andere prijzen voor zijn 
fjomb. f ast. {Herderlijke 
stryd) die als spreuk voerde; 
Vermaken en leereh..,' zijn 
Gedicht op den koophandel; 
en een Herdersdicht getiteld: 
de Geest van tegenspraak. 
Al de werken, welke wij tot 
dusverre hebben genoerrid , 
zijn in het Fransch. geschoe-
T e » , maar na het laatste 
werk, schreef hg niet anders 
dan in het patois (plattelands-

taal), waarin hij nieuwen roem 
behaalde, en om zoo te spre
ken , de THEOCRITÜS van 
Rouergue werd , even gelijk 
GADWIER en GOUDOÜII zulks 
van Languedoc waren ge
weest. Men heeft verscheide
ne zijner werken onder den 
volgenden titel bijeengeza-
meld : Oeuv. pat. et fr. de ; 
G. PEVROTetc. {Werken 
van CLAUDIOS PETROT in 
het' Patois en Fransch), 
onder 'welke gevonden wor
den ,de vier Jaargetijden oï 
de Patoische Geórgica, ge
volgd van verscheidene vlug-
tige dichtstukken , enz. MH' 
hau, 1810., 1 deel in 8J°, 
3ide uitgave. De vier jaar-
getijden zijn het voornaam
ste werk defcer verzameling, 
die daarenboven een Lier' 
%ang op de ziekte van LODE-
WIJK. XV te Melz , bevat, j> 
Brieven, Complimenten, • 
Eindrijmen, em. De' Abt | 
PETROT begaf zich geduren- j 

de de Fransche omwenteling • 
naar het dorp Paillas,'.waar J 
hij verborgen leefde tot aan 
zijnen dood, die in 1795 
volgde. 

PETROUSE. - ~ Zie LAPBÏ-

ROUSE. • 

PETSSONNEL (KAREU J«)V i 
geboren te MarseMe i n \ 
1700 , wist den kpophandei 
met de geleerdheid te paren. 
Hij verdiende door «ijne ken* 
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nis in .den koophandel den 
postkan secretaris van Het 
Franschë gezantschap te Kon-

", stantinopel, vervolgens dien 
. van consul van Smyrna, 
welken hij met veel onbaat
zuchtigheid en enkel tot 
voordeel' der handeldrijven-
den , waarnam. Zijne kennis 
der oudheden opende hem de 
deur der akademie van op-

. schriften. De 'Gedenkschrif
ten; welke hij aan dit genoot* , 
schap aanbood, en vooral 
zijne Verhandeling over de 
honingen, van den Bospho-

• rus, bewijzen hoe waar
dig hij was er bij aange
nomen te worden» Hij overr 
Teed in 1757. Hij droeg, 
even als een van zijne broe-' 
ders /er toe bij om eene 
hóogeschool te Marseille te 
stichten. 

; - • *• PEYSSONNEi (tODEWIJK 
KAREL) zoon van den voor
gaande , geboren te Marseille 
in 1727 , was, even als zijn 
vader algemeen consul te 
Smyrna, en mede corres
pondent der akademie van, 

. opschriften en fraaijé lette
ren. Hij overleed te Smyr
na in. 1790. Men heeft 
van hém verscheidene even 
zoo "belangrijke als geestige 
werkenJ 1.° Obs, hist. et 
geogr. etc, {.Geschied' en 
Aardrijkskundige aanmer
kingen over de barbaar-

sche volken,, welke de oe
vers des JDonaus en de 
kusten der Zwarte Zee 
hebben bewoond), 1765, in 
4.*° — ' 2.o Tr. sur Ie 
comm. etc. (Verhandeling 
'over den handel van de 
üwarte Zeé), 1787.j 2 dl.» 
in 8;Vo — '3.° Eócdm. du 
liv. etc: (Onderzoek over 
het boek getiteld: Betrach
tingen over 'den tegenwoor* 
digen oorlog der Turken , 
door. YOLNET) , 1788, in 
in 8.vo — 4.o Situatipol.. de • 
la Fr. etc. (Staatkundige 
toestand van Frankrijk, en 
deszelfs tegenwoordige be
trekhingen met al de mogend
heden van Europa), 1789 ; 
nieuwe vermeerderde uitgave 
1792 ; -^i 5> Disc. sur VAll. 
de la Fr, (Redevoering over 
het bondgenootschap van 
Frankrijk met de Zwitsers 
en Graauwbündersy, 1790, 
in 8.vo 

PjEZAI Df PiEZAY , (AfcEXAN-
DER FREDERIE JACOB MASSON, 
markgraaf van), geboren te. 
Versailles in 1741, verbond 
zich eerst aan de letterkun
de, en trad vervolgens in 
dienst. Hij werd kapitein 
bij de dragonders, gaf aan 
LODEWIJK XVI les in de 
laktiek, werd tot opperin-
specleur der kustbewaarders 
benoemd > en eenigen tijd 
daarna naar zijne landgocde-

3 . " 
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ren < verbannen, (*) alwaar 
hij ia 1777 overleed. Hij 
hééft eenige dichtstukken vaa 
eenen wellustigen aard gele? 
verd, en „een aantal vlug-? 
schriften in den Almanach 
des Jffuseè gepla'atst; dezelve 
aijn onnaauwleurig.en som
tijds al te vrij. Er bestaat 
nog van hem: 1;° eene ver' 
taling (in het Fransch) van 
0AÏDLI,ÜS, weinig geacht; — 
2.° Zes Soirees Eelvt etc, 
(ZwiiserSche avondstonden), 
1770, in S.vo met te veel slor
digheid geschreven; —• 3.° 
La Rostere etc, (Be Rozen-
maagd van Sal&ncy) * een 
herderspeJ, in drie bedrij
ven; —4.° Leti Campagnes 
etc» (De veldtogten vanMail-
lebois), 3 dl.» in 4.t°, en een 
deel met kaarten (zie MAÏIXET 
BOIS). Men heeft in 1791 ver
scheidene zijner schriften ver
zameld , onder den titel van 
Oeuvr. agrèab. et vnor. 
{Vermakelijke en zedekun-
dige werken), Parijs 1791, 
2 dl.n, in 12.moi waarbij 
men eene beknopte levens
schets des schrijvers vindt, 
welke, ondanks den toon 
der lofrede, welke er in 
heerscht, hem echter als eenen 
gelukzoeker voorstelt. Hij had 
eenen ligtzinnigen, onrustig 

ens Jigfgestbordèn geest. De 
wijsgeeren van dien tijd be
schouwden hem als eenen 
der hunnen. Hij was in brief
wisseling met YO&TAIKE , die 
hem gedichten opdroeg, bij 
verkeerde met J , J* RóüS-
SEAÜ, die hem zijne jBelyde-
nissen voorlas [zieJaurn.M&L 
et litA• Nov. 1791 p. 343). 

PEZENAS (ESPRIT) , te Jvig-
fion in 1692 geboren, trad 
in de orde der Jesuiten legde 
zich voornamelijk ioe op de 
beoefening der wiskunde^ en 
werd in 1728 benoemd tot ko
ninklijken hoogleeraar der wa
ter- en natuurkunde te Mar* 
seiUe,eene bediening * die hij 
met onderscheiding tot in 1749 
waarnam. De sterrelfunde 
werd nu zijne geliefkoosde be
zigheid. Na de vernietiging zij
ner orde, begaf hij zich naar 
zijne vaderstad, waar hij .de'n 4 
Februarij 17 76 overleed. Zijne 
zachtzinnigheid en regtscha-
pertheid deden hem evenzeer 
beminnen* als zijne veelzijdige 
kundigheden en- godsdienstige 
deugden hem de algenieene 
achting verwierven. Men heeft 
van hem éeh aantal wer
ken; l.o JEletfi, du pilo" 
tage {Grondbeginselen der 
stuurmanskunst), 1733 en 

temmen mi dJn ^nf„g v
e

e„i e |n h e t geheim en van zjjn* verlnnd-
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1734, in 8.va — 2;>Prat. 
du pil. {Praktik der stuür~ 
mcmskunsl), 1741 én 1749, 
in 8.v° Jvigii&n , 1778 ; — 
3.0 1 . ^ r . dés Mar. (Stër-
rekunde- der' Zeevaarders) ,• 
1766 i in 8.TÖ ,; Men heeft 
van hem ook vele goede ver
talingen , - oridë.r anderen van 
de? Verhandeling over de 
Zinkingen van MACJUÜRÏN > 
van de Grondbeginselen, der 
Stelkundé van dénzelfde, 
vtów het Vergrootglas van 
BACKER , van de Volledige 
handleiding der geaigtkun-
de van SMITH 1767, 2dl.», 
in 4. tó van" bet Woordenboek 
der kunsten ert wetenschap-
pen van DÉicHE,1756, 2 
'dl.n, in 4^0 van de -ffandlei
ding der proefondervindelij
ke natuurkundevan DESAGÜ-
lIÉéSj 1751, 2 dl.n,in 4.t°enz. 

PEZRON (Pater PAtjius), 
geboren teMennëbon 'mBre-
tagne, in 1639, werd Ber-
nardijnef-monnik in de abdij 
van Prières in 1661. Hij 
werd in 1682 tot doctor der 
Sorbonnè bevorderd, en on
derwees vervolgens in het 
cöllégie der Bernardijnen te 
Parijs , met even zoo veel 
ijver, als roem. Zijne orde 
vertrouwde hem verscheidene 
eervolle posten toe, in welke 
hij veel liefde- voorde kloos-
tertucht aan den dag legde. 
In 1697 werd hij tot abt van 

• . . . _ ., . • , . p 
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Gharmoie benoeöid; maar 
zijne liefde tot de studie be
woog hem in 1703 iijtt ont
slag van zijne abdij te vrat 
gen , vraat?an hij niets be-
hield. Hij slöotzieb. alstoett 
meer dan ooit in zijne stu
deerkamer op» o« wijdde 
zich aan den ijverigsten én 
meest ingespannen arbeid toe. 
Zijne bezigheden verzwakten 
zijne gezondheid en hij over
leed"- te Ghessi, in 1706. 
De natuur had hem met een 
verbazend geheugen en eenen 
onvermoeiden ijver begiftigd. 
Zijne geleerdheid was diep, 
maar dezelve steunde niet al
tijd op hechte grondeb. On
der de gissingen, waar zijne 
werken vól van zijn, komen 
er eenige gelukkige, maar 
véél meer' gewaagde in voor. 
Men heeft va'n hem: 1.° eene 
verhandeling getiteld : l'Jtnt. 
des temps retablfe {Be oud' 
heid der tijden hersteld), 
1687 * in 4.tö De schrijver 
wil de tijrekening van den 
Griekschen tekst der zeven
tigen, tegen die van den He-
breeuwschen tekst des bijbels 
verdedigen| hij geeft der we
reld meer ouderdom dan eenig 
tijdrekenkundige vóór hem. 
— 2.° Een zwaar boekdeel 
in 4.*°, 1691, getiteld; Ver
dediging der oudheid des 
tijds, tegen de paters MAR-
TUNt en tE QDIEN, die dit 
werk- met bondige redenen 

4 - ' :':, ", - • 
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hadden aangerand. — 3.° 
JESS, cPun comm, etc, {Proef 
eener uitlegging der profe
ten) , 1693, in 12.mo, de
zelve is letterlijk en geschied
kundig , en verspreidt een 
groot licht over de geschie
denis der koningen van Juda 
en Israël, Hij tracht de 
profetiën > volgens derzelver 
tijdrekenkundige orde te re
gelen en te verklaren, — 4,° 
De Evangelische geschiede' 
nis door de_ Joodspke en Jto-
meinsche bevestigd, 1696, 
2 dl.n in 12.n«>; een geleerd 
werk, en dat eene soort van 
geschiedkundig betoog des 
Christendoms 'oplevert, uit 
bronnen geput, welke de vij
anden deszelven niet kunnen-
verwerpen. Men vindt in 
hetzelve alle.s wat de onge
wijde geschiedenis merkwaar
digs en nuttigs behelst, om 
het geschiedkundig deel van 
het Evangelie te staven en op 
te helderen. Pater DE Coto-
NIA en IARDNER, (zie die art.) 
hebben gedeeltelijk hetzelfde 
doel bereikt.— 5.° Over de 
oudheid der natie en der taal 
der Kelten, anders Galliërs 
genoemd enz., 17QS, in 8.vo 
een werk vol nasporingen» 

PFAFF (JOANNES CHRISTOF-
FRI.), een Luthersche theolo
g e , in 1631 te Tfulelin-
gen, m het hertogdom Wur-
temberg geboren, onderwees 

met roem de godgeleerdheid 

teTubingen, en overleed al
daar in 1720. Men heeft van 
hem: -1.° eene Verhandeling 
over de Schriftuurplaatsen 
des ouden Testaments, die 
in het nieuwe worden aait' 
gehaald, geleerd, hoewel 
eene critiek bevattende, die 
somtijds wat naauwkeuriger 
zou "kunnen geweest zijn, — 
2.o Een Bundel twistreden, 
die, zoowel als eenige an
dere werken, welke den
zelfden geest ademen, door 
mannen van zijne gezindheid 
worden toegejuicht. 

PFAFF (CHRISTOFFEL MAX-
ÏHEUS) , zoon .van den voor
gaande, hoogleeraar der god
geleerdheid en kanselier der 
hoogeschool van . Tubingen, 
geboren te Stuttgard in 1686, 
.is de schrijver van verscheiden 
Latijnsche werken, onder an
deren: Instit.theol.VlIS^ 

.1721, 2 dl.n in 8.™ Men heeft 
hem de uitgave der Frag, 
anecd; sanct. JRMNAEI , 
Grieksch en Latijn te danken. 
De volledige lijst zijner wer
ken beslaat een vel druks. 

PFANNER (TOBÏAS) , geboreB ; 
te Jugsburg in 1641, was 
de zoon van eenen raadsheer 
des graafschaps Oetengen, e" 
geheimschrijver der handves
ten van den hertog van SM* 
sen-Gotha, en daarenboven 
belast om de prinsen EBSSX 
en JOANKES ERJSSÏ in de ge* 
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schiedenis èn staatkunde te 
onderwijzen. De wijze , op 
welke hij deze posten waar
nam, deed hem in 1686 tot 
raadsheer van den geheelen 
Ernestischen tak, benoemden. 
Hij was zoo bedreven in de 
staatszaken', dat men hem 
de levende handvesten vah 
het huis van Saksen noem
de. Deze geleerde overleed 
te Gotha in- 1717. Zijne 
voornaamste werken zijn: 
1.° Geschiedenis van den 
Munsterseken vrede, de uit
gave van Gotha ," 1697 , in" 
8.v0 is' de beste; deze ge
schiedenis werd overtroffen 
door die» van pater BOUGE-
ANT ; — 2.° De Geschiede-' 
nis der vergaderingen, van 
1652, 1653 en 1654, Wei-
mar 1694, in 8.vo — 3.° 
Eene Verhandeling over de 
Duitsche vorsten; — 4.° 
De godgeleerdheid der hei-r 
denen; — 5;o Eene Ver
handeling over het beginsel 
des geschiedkundigen ge
loof s enz. Al deze werken 
zijn met weinig sierlijkheid in 
het Latijn geschreven; maar 
zij zijn zorgvuldig bewerkt. 

PFEFFEI. (JÜANNES AïïDRE-
AS), een graveur van Jugs-
burg, geboren in 1690, en 
in het laatst der achttiende 
eeuw overleden, onderscheid
de zich door zijne kennis in 
het teekenen en door de fijn

heid zijner, graveerstift. Hij 
werd belast inet de platen 
van een zéér belangrijk werk, 
getiteld: £a phis. sacrée 
{De getoijde natuurkunde) 
dat in 1725 in het licht 
verscheen. Dit werk wordt 
van kunstkenners gezocht, 
wegens de schoonheid der 
platen. Hetzelve bevat 750 
afdrukken van koperen pla
ten, naar het ontwerp en 
de teekeningen van PFEFFEL 
vervaardigd, en onder zijn 
toezigt door de bekwaamste 
plaatsnijders van zijnen tijd 
uitgevoerd. (Zie SCHEÜCHZER, 
JOANNES JACOBUS). [Men 
moet hem niet verwarren met 
eenen PFEFFEI, (CHRISÏIAAN 
FREDERIK), geboren in 1726 
en overleden in 1807, van 
wien er een Kort begrip der 
geschiedenis en der open
bare regten van Duitsch-
land bestaat, en waarvan de 
tweede uitgave te Purijs in 
1776, 2 dl.» in 4.t°,1777> 
2 dl.» in 8.™ is in het licht 
verschenen; een werk vol 
van oppervlakkige en valsche 
inzigten, de vrucht eenef 
partijdigheid, die' meer dan ' 
een doel heeft. De eerste 
uitgave was minder gebrek
kig. Zie Journ. hist. et lilt. 
l.ste Beo. 1777 bl. 482.] 

* PFEFFEI, (GOTTUEB KOEN-
RAAD) een Duitsch letterkun
dige, geboren te Colmar in 
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1736, bestuurde van 1773 
tot 1792, met zijnen vriend 
JLERSÉ eéii opvoedingsgesticht.; 
onder den naam van militai
re school voor prö'testahtsche 
jongelingen : •maar. de Fran* 
sche omwenteling vernielde 
dit gesticht, en PFEFFÉÜ gaf 
zich geheel aan de letter
kunde over tot aan zijnen 
dood, die te Colmarm 1809 
plaats had. Zijne voornaam? 
ste .werken zijn: l.o Dich
terlijke groeven, 1751, in 

, 8*7?..in-3-dl.n;:-i?aae/,1789, 
1790; Weenen, 1791, Frank* 

fort en Zeipaig, 17%, en 
Tubingen, 1802—10, 10, 
dl.», in 8,vo, Men vindt er 
puntdichten», kleine vertellin
gen;, lierzangen -s brieven ep 
fabels in. Déze laatste zijn 
njet gemakkelijkheid voorge-
gedragen, en bieden eene 
aangename léetuur aan. — 
2.o Dramatische tijdkortin
gen*uit het Fransen ver
taald of liever naar Jietzëlve 
gevolgd, bevattende omtrent 
25 treur- of blijspelen, in 
5 verzamelingen, .Frankfort, 
1765, 66 , 6 7 , 70, 7 4 . -
3.0 Dramatische speeltuigen, 
Straatsburg1769, voor zij-
He kinderen en voor die zij
ner Vrienden vervaardigd. —. 
f* Grondbeginselen des na-
pinken regis, Golmar, 
«»*•» (in het Fransch); —, 
°t; ®*^hiedkundig maga-
2?^éT de redeen voor 
het hart, i dl.n:, in 8.vo 

Straatsburg, 1792', in het 
Fransen en Hoogduitsch. Hij 
was ,ook een .der.; vertalers 
der jddrdrykskundevan Bus-
SCÜINQ, ...MÈBÊE DÊ IA 
TOUCHE heeft in het Fransch 
vertaald: Geestige, verhalen 
en itndere ndgelaierie stuk
ken van PFEFFEL, 1825, 2 
dl.n, in 12.mo. Men heeft 
nog in het Fransch: Ferm-
melingvanverhalenenz, vao 
PFEFFEI, uit het Hoogduitsch, 
vertaald, Parijs•, 1825, 7 
dï.n in 12.WO en tien No
vellen dojor PïlFïEt', 18^.6, 
4 di> in 11.no 

: PFBFFEREORIf ( JOANSES), 
een beruchte Jood, te Keu
len geboren, gaf zich langen 
tijd onder zijne natie voor 
den Messias wit j ; nadat hij 
Christen geworden was, zocht 
hij den keizer MAXÏMIMAAN 
over Ie, halen om al de He
breen wsohe boeken, met.uit' 
zondering van den Bijbel» 
te doen verbranden, » omdat 
dezelve, zeide hij , godslas-
tering x tooverij ' en andere 
evenzeer gevaarlijke zaken 
bevatten."- De < keizer' vaar
digde in 1510 een edikt uit, 
overeenkomstig het verzoek 
van PFEFFERKORN. BBOCBHW 
trachtte door zijne schrift«B 

en redevoeringen de uitvoe
ring van dit edikt te belet-
ten. PF£FFfiREOKlfschreefden 

Handspiegel om zijn gevoe" 
len te verdedigen ; Rjsccfliw 
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stelde tegen > denzelvèn den 
Oogenspiegelj dié do.br de 
godgeleerden fan /teülen > 
door de theoltfgische; faculteit 
van Pdrys, ett döör detf Pater 
Hoc'HSSïRAAt, een;: domini? 
carter en gelóoforïderzoeker, 
veroordeeld Werd. (Zie REÜCH-

I I N ) ; PFEFFERKÖRN leefd e nog 
ia 1517. Behalve den(Hand
spiegel, die iö het floog-
duitsch is geschreven, heeft 
men ook van hem : 1,0 Nar
ratio de ratione celebrandi 
Pascha apttdJudceos; -— 2.° 
De abolendis scriptis Judce-
orum, etc. 

.PPErEFER . (AüGUSïüS) , een 
Duitsche geleerde oriëntalist\ 
te Zauenburg, in 164Ö ge
boren.. Toen Mj:5 jarert oud 
was viel hij van,een huis\ 
eü verbrijzelde '̂ ich. dermate 
het hoofd ,* dat men hem voor 
'dood opnam, en nien zich 
gereed maakte dm hemtè be-
aardigen 5 maar terwijl zijne 
zuster het döodkleed om zijn 
klein ligchaam naaide, stak 
zij hem in-een' zijner vinge
ren , en bemerkte, dat hij de 
hand terugtrok; zij bragt hem 
daarop door de hulp eens 
geneesheers tot het leven 
terug. Men liet hem stude-. 
ren, en in weinig tijds maakte 
hij zich zeer bekwaam -in de 
Oostersche talen. Hij onder-? 
wees dezelven te Witténberg 
te Zeipaig, en op verschei
dene andere plaatsen, en 

werd iö 16.90 naar Lubek 
beroepen om er oppërtoezie» 
ner der kerken te zijü* Het 
is in deze stad dat hij zijne 
levensdagen in 1698 eindig
de. Men heeft van hem "eert 
groot getal werken j over dé 
gewijke critiek en' de'wijs-* 
begeerte in het Latijn en 
Hoogduitsch. De voornaam-* 
sie. ..tot het eerste vak be-
hoorende 'zijn : i:t° Pansó-i 
phia MoSaïca. -*-,- 2.° Cri
tica Sacra, Dresden, 1680 $ 
in 8.YO — 3.0 De Masso-
rat — 4.° De ïrihccresi 
Judworum •— 5:° Dubia 
vexata scripturce sacrce 
— 6.° Deoas eleotu exerd 
biblic. —>. ;7.° AwtichiliaS', 
mus. *— 8.° Thesaurus 
hernienëuticus <— 9*° Dè-> 
cades duae, de antiq* 
Jud, ritib. -~ lö.° Spe-
cirn. afttiq* saór,? Al zijnis 
wijsgeerige werken zijn te 
Utrecht,, in 2--dl/1 in 4. t 0 

gedrukt. Zijne geleerde wer
ken worden gezocht* 

j * PFEIFFER (JOAMNES FRE-T 
PERIK)> eevn Duitsch land
bouwkundige , geboren te 
Berlijn in 1718, diende eerst 
in het Pf üissisehe léger, werd 
vervolgens commissaris van 
oorlog, daarna krijgs-endo-
meinraad, In vredestijd be
lastte hem de koning van 
Pruissen, met de \oorjR~eur~ 
ma7'k onlworpenegestichten, 
en omtrent 150 dorpen en 
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gestichten van landbouw of 
nijverheid, rezen onder zij
ne leiding op. Hij was- tot 
den rang van geheimraad 

, verheven',«maar eenè beschul
diging van knevelarij bij 
houtleveringen, veroorzaakte 
hem eenige onaangenaamhe
den ,"• en deed hem besluiten 
om zïjn vaderland te verla
ten.' Hij ' vond bedieningen 
bij verscheidene kleinevorsten 
vari het rijk; hij liet dezelve 
echter Weldra varen , om zich 
geheel aan de openbare huis
houdkunde over te geven , 

. en bezocht verscheidene ge-
f westen van Europa. Hij is 

den 5 Maart 1787 lefflainz 
overleden, alwaar hij den 
leerstoel der landbouwkun
dige wetenschappen had aan
genomen. Zijne voornaamste 
werken zijn : 1." De zijde-
teelt in JDuitschland', Ber~ 
lijn, 1748, in, 8.v° — 2.° 
Kort begrip van alle land' 
bouwkundige wetenschap
pen , Manheim, 1770—78, 
4 dl.n, in 4.*° — 3.o Ge
schiedenis der steenkolen en 
des turfsyim, in 8.vo 

, — 4.o Geheim om de steen
kolen en den turf te ver~ 
beteren, 1777, dit stuk is 
met het voorgaande werk in 
het Fransen, vertaald, Pa
rijs, 1787, in 8.vo —; 5.° 
Ontwerpen pan verbetering 
en wife gedachten over ver
scheidene onderwerpen, de 
middelen van bestaan, de 

bevolking en de staatkun
dige huishouding in JDuitsch
land betreffende, Frank
fort, 1777 , 2 dl.»,' in8.T° 
—- 6.0 Kort begrip der 
ware. en valsche staatkun
de, Berlijn, 1778, in 8.v° 
-r* 7.° Natuurkundige we* 
tenscïiapp'èn der policie, 
Frankfort, 1779, 2 dl.», 
in 8.vo ,__ 8#b J)e Jniiphy 
siokraat, of'omstandig''on* 
derzoek van het zoogenoem-
de physiocratische stelsel'> 
Frankfort, 1780,1» 8 » w 

-*-. 9.0 J)e manufacturen m-
fabrieken van JDuitschland, 
in derzelvèr tegenwoordi-
gen staat, met- aanmerkin
gen over de middelen om '• 
dezelve te verbeteren , 1780 
2 cll.n\ in>8.yo — 10. Grond
beginsels der financiële we
tenschap , Frankfort ,1781... 
—• 11 .o Grondbeginselen™* •> 
het houivesterschap, 1781» 
in, 8.V0 __: i2.o Oordeelku»' \ 
dig onderzoek 'van merk" ! 
waardige schriften dezer \ 
eeuw over de staathuishoud
kunde , de geldmiddelen, de 
policie, enz. -.' Frankfort, 
1781, 6 dl.n, in 8 . v 0 -
13.o Grondbeginselen der ; 
algemeene lahdbouwkunde > \ 
1782 — 83 , 2 dl.», in $• ': 
— 14.0 Onderzoek van ee- , 
nige ontwerpen van verbete- l 
ring voor den algemeenen 
welstand, en de mg*?a? I 
Duitschland , Frankfort, ! 
1786. — 15.o Grondbep»' \ 
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selen en regels der staat* 
huishoudkunde, in het licht 
gegeven door MORES , Main&, 
1787,. 

PJTIFFER of PFTFFER (LO-
DEWIJK) , geboren te Zucern 
in 1530, uit eene familie, 
vruchtbaar in groote veld-
heeren , droeg vroegtijdig de 
wapens in Fransche dienst. 
Kapitein in het Zwitsersche 
regiment van TAUMAN , werd 
hij in 1562, na den slag 
van Dreuxy waarin hij zich 
door zijne werkzaamheid en 
dapperheid had onderschei
den , tot kolonel van hetzel
ve benoemd. Hij toonde den» 
zelfden' moed in Piemonl, 
bij het beleg van F~olpiano 
en' Monte Cavallo; in Pi-
cardïê, tegen' de Spanjaar? 
den. Nadat de vrede zijn 
regiment had ontbonden, 
werd PFIFFER , tot luitenant 
der kompagnie van.de hon
derd Zwitsersche gardes van 
KAREL IXbenoemd, dieliem 
tot den ridderstand verhief. 

* Hij bragtinl567, een korps 
van 6,000 Zwitsers in dienst 
van dien vorst. r Het was 
met dit korps, waarvan hij 
kolonel was, dat hij het Ie- ; 
ven van dezen koning redde, 
•dien hij in een bataillon-
earré van Meaux naar Pa-.' 
rys liet brengen, ondanks ! 
al de pogingen des legers 
van den prins van Condé, 
die zijn klein korps van alle . 

kanten aanviel. Op den oogen* . 
blik van den aanval knielde 
PFIFFER neder en verrigtte 
zijn gebed ; na hetzelve be- { 
gaf zich dit wandelend kas
teel op weg naar Parijs, , ! 
en wierp alles ömvër wat 
zich aan deszelfs doortogt | 
tegenstelde. Dit gevecht, het- i 
welk de terug togt van 
M'eaux. werd genoemd , heeft 
den naam van dezen held j 
onsterfelijk gemaakt. Hij ging j 
voojt KAREI. IX , met zijnen '• f 
moed en invloed bij zijne | 
landgenooten te dienen: een -\ 
invloed, die hem den naam • 
deed geven van koning der jj 
Zwitsers. Hij droeg in 1569 | 

'met zijn regiment er toe bij, | 
om de overwinning van Mon- \ 
contour, tegen de Hugenoo-

;ten te behalen. POFFER ver
klaarde zich openlijk voor 
de Ligue, en haalde de pa-
tholijke kantons over om de
zelve krachtdadiglijk bij te ; 
staan. Hij overleed in zijn j 
vaderland in 1594, als eer- I 
ste ambtenaar van het kanton 
Zucern; een post, welken zijn j 
vaderlandsche ijver, zijne > 
zielsgrootheid en zijne andere* ; 
hoedanigheden hem hadden 1 
verworven. (Zie de 'Geschie- 1 
denis der Zwitsersche offi,-• 1 
eieren door den abt GIRARD.) 1 

. PFI.BG ofPHI-TJGÏÜS (JDLIÜS), 1 
bisschop van Naumburg, in ] • 
1510 ; uit eene aanzienlijke §1 
familie , geboren, was eerst II 
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domheer te Maim, daarna 
te Zeits, Hij kwam door 
zijne verdiensten in den raad 
der keizers KA REI, Ven FER-
DINANO I. Deze'laatste vorst 
verliet zich gewoonlijk op 
hem, in de moeijelijkste aan
gelegenheden. Toen PH,XJG 
tot den zetel van Naumburg 
was verheven, werd hij nog 
op denzelfden dag van zijne 
vijanden er van verdreven; 
zes jaren daarna echter werd 
hij er door KAREÏ, V", met 
Vee) onderscheiding Weder op 
hersteld. Hij was -een der 
drie godgeleerden die de kei
zer verkoos, om het ontwerp 
van het Interim in 1548 te 
vervaardigen, een werk dat 
hij naderhand heeft veroor
deeld; én hij zat in de rijks-
Tergaderingen van Regens* 
burg} in den naam van KAREI, 
V voor. Hij onderscheidde 
zich voornamelijk door zijne 
werken, over de door LUTÖER 
aangerande leerstukken. Zij
ne boeken zijn voor het 
•grootste gedeelte, in het La
tijn geschreven. Hij heeft er 
ook eenige in het Hoogduitsch 
vervaardigd.' Men waardeert 
hoofdzakelijk: l.o Eéne tJit-
legging , van de plegtighe-
den der Mis. — ' 2.° Eéne 
Verhandeling over de Chris
telijke hervorming. —- 3.° 
ffien« Waarschuwing, aan 
geesMyhen. Deze geleerde 
en vrome bisschop overleed 
in 1594. 

*• PrtüGüER (MARCDS ADAM 
DANISX) , een landhoawkundU 
ge, geboren in 1777 te Mor-
ges, in het kanton Waad-
land, hield zich geheel zijn 
leven lang, met den land
bouw bezig. Hij bebouwde 
zijne landerijen zelf en te 
gelijkertijd,' dat hij de theorie 
dezer kunst beoefende. Hif 
verliet vroegtijdig zijn geboor
teland ,•', om zich te Parijs 
te vestigen, alwaar hij in de 
maand Maart 1824, overleed. 
Men heeft van PJXUGUEK ' 
1.° Cours d'Jgric. elc. 
{Handleiding voor den frak-
tisohen landbouw, naar de 
orde van onderwerpen 'ver
deeld , of de kunst om de 
aarde wel te bebouwen), 
1809, -2 dl.» in 8.yó — 
2.o Tijdkortingen van den 
Paimassus of Mengelwerk 
der vlugtige dichtkunst, 
1810, in 18.mo _ 3.P Band-
boek "van redekundig onder
wijs , 1811 v in 12.mo —' 
4.o Handleiding der stu
die, ten gebruike der jeugd, 
Parijs, 1811 — '1812. ' — 
o.0 Landhuis of handboek 
des landbouwers, met ko
peren platen, Parijs, 1819» 
4 dl.» in 8.v° 

PFOCHEN (SEBASTIAAN) , h"-
kend door eene verhandeling» 
door hem in 1629 fo.*f|* 
licht gegeven, over den stijl 
yan het nieuwe Testan^"1' 
in welke hij beweer.t, da' 
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de Grieksche tekst, in eenen 
even zoo zuiveren stijl is als 
die der beste schrijvers van 
Griekenland. GATAKER be
streed déze meening qn stel
de hem tegen: De novi JTes» 
tamenti stylo dissertalis, 
waarin hij de Hebreeuwsche 
spreekwijzen aantoont, waar
van de Grieksche tekst we
melt, zijne critiek is echter 
somtijds overdreven en valsch. 

PHACÉE , zoon van ROME-
MAS, veldheer van bet leger 
van PHACÉIA , koning van 
'Israël, trad tegen zijnen 
meester in zamenzwering, 
doodde hem in deszelfs paleis, 
en deed zich in hetjaar 759 
vóór J, G. tot koning uitroe
pen. Hij • regeerde twintig 
jaren•, en yolgde de voet-* 
stappen van JEROBOAM, die 
Israël had doen zondigen; 
God, wegens de misstappen 
Tan ACHAZ, "die toenmaals in 
Juda regeerde ,» verbitterd j 
zond RAZIN, kroning van /%; 
rië en PHACÉE derwaarts, die 
-Jeruzalem kwamen belege
ren. Maar zij werden genood
zaakt naar hunne staten te
rug te keeren , wijl God hen 
slechts gezonden had , om 
zijn volk te kastijden en niet 
om hetzelve te verdelgen. 
Intusschen had ACHAZ, in 
' plaats van deze weldaad Gods 
te erkennen, aan1 de goden 
van den Assyrischen koning 
geofferd, die te zper hulp 
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was toegesneld , Waardoor hij 
óp nieuw de vloek des he
mels op zijn koningrijk laad
de, volgens de voorzegging van 
ISAÏA'S (VII. hoofd.) PHACÉE1, 
deed eenen nieuwen inval in 
het koningrijk van Juda, en 
bragt hetzelve tot het uiterste. 
Hg hakte het leger van ACHAZ 
in de pan, doodde hem op 
eenen dag 120,000 strijdba
re mannen, en bij gebrek 
van soldaten die hij allen gC" 

" dood of verstrooid had, ge
leidde hij geketend in zijn 
gevolg 200,000 zoowel vrou
wen, als meisjes en jonge kin
deren , welke hij vóór de 
slavernij bestemde, en kwam 
niet buit beladen ,' te Sama-
rië terug. Maar onder weg 
kwam de • profeet OBED he
vige ver wij tingen aan de Is
raëliten doen , over de bui
tensporigheden , welke zij je
gens hunne broeders gepleegd 
hadden , en bewoog hen al 
de gevangenen , welke zij me
devoerden naar Juda terug 
te zenden. PHACËE, werd 
door OSEE, een zijner on
derdanen, die hem de kroon 
en het leven in het jaar 739, 
vóór J. C. ontnam , onttroond. 

PHACÉIA , zoon en opvol
ger van MATÏAHEM, koning 
aan Israël, volgde de god-
deloosheden zijner voorouders 
na , en werd doorPHACiEÏn 
zijn paleis van Santarië, in het 
jaar 759 , vóór J . C. gedood. 
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PHAEDRÜS (JÜWÜS) een 
vrijgelatene slaaf van keizer 
AUGUSTUS , in Macedonië ge
boren, schreef onder TIBE-
KIÜS. Hij werd .door SBJANÜS 
een lafhartig staatsdienaar, 
van een barbaarsch vorst, 
vervolgd. Deze ónregtvaardige 
man verb'eeldde zich zijne 
hekeling in de lofreden^ welke 
PHAEDRüsaan de deugd toe-
zwaaide , te ontdekken. Deze 
dichter heeft* eenen onsterfe-
lijken roem verworven door 
vijf boeken met fabels in 
Jambische verzen, aan welke 
hij zelf den naam van JE~ 
sopische Fabelen heeft ge
geven, omdat JESOPÜS de 
uitvinder van deze soort van 
verdichtselen was, en wijl 
PHAEDRÜS hem tot voorbeeld 
had genomen. Er bestaat in 
de oudheid niets dat volle
diger is dan de fabelen van 
PHAEDRÜS , vooral om derzel-
ver eenvoudige voordragt. Hij 
behaagt door zijne zachte 
sierlijkheid, door de keuze 

" zijner uitdrukkingen en door 
de gelukkige wendingen zijner 
verzen, hij onderrigt door 
zijne geestige zedelessen, die 
even zóo vele'spiegels zijn, 
waarin de mensch zijne hoe
danigheden en zijne misslagen 
ziet. ' LAFONTAÏNE verhaalt 
met minder juistheid en op-
regtheid; maar hoewel in 
dit punt beneden PHAEDRÜS 
overtreft hij hem echter in 
vele anderen. Zijn dichttrant II 

is veel levendiger, veel he-
valliger meer verscheiden, 
en meer met die wegslepende 
bevalligheden, en diekiesche 
sieraden getooid, die met de 
beminnelijke eenvoudigheid 
der natuur zoowel strooien. 
De fabels van PHAEDRÜS zijn 
langen tijd in de vergetelheid 
gebleven; FRANcrscosPITHOÜ, 
deed dezelve weder herleven, 
door haar uit de bibliotheek 
van den heiligen REMIGIUS, 
of volgens anderen, uit die 
van Saint-BenUt sur Loire 
te voorschijn te brengen. Een 

•zich zei ven tegensprekende 
priticus, PETROS SCRIVERIÜS, 
heeft beweerd dat men ten 
onregte aan PHAEDRÜS , cte 
fabels toeschreef, welke zij
nen naam dragen. Ofschoon 
deze meening niet geschikt 
zij , om éenigen ingang te vin
den , zoo heeft pater DES-
BIXLONS zich toch de moeite 
gegeven, dezelve te wederleg-
leggen in eene verhandeling) 
welke hij met de uitgave die 
hij van dezen fabelschrijver 
geleverd heeft, in het licht 
deed verschijnen, Manheim, 
1786, in 1807 herdrukt. 
Pater BROTIER heeft er >n 

1785 eene andere van ."» 
het licht gegeven, die ook 
zeer gezocht wordt. SiC? 
heeft, onder den haam Yan 

SAINT-AOBIIT, eene goede ver
taling in het Fransch van 
PHAEDRÜS geleverd. De «g 
IiAUEBUNï heeft er in 175» 
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eene nieuwe in8.vometeene 
beredeneerde woordenlijst der 
verschillende uitgaven van 
dien schrijver van in het licht 
gegeven. De abt PAUJC bezorgde 
er eenein 1805 en later heeft 

' men er verscheiden met twee
en-dertig fabelen in het licht 
gegeven, welke men in de 
koninklijke bibliotheek van 
Napels ontdekt heeft, doch 
•welker echtheid aanleiding 
tot hevige geschillen heeft 
gegeven. Een der beste ver
talingen in Fransche verzen 
der fabels van PHAEDRUS is 
die van den heer J o t r , Pa
rijs ,> 1 8 1 3 , in 8.vo 

PHAINÜS , een oude Griek-
sche sterrekundige, uit de 
vijfde eeuw vóór J..C. , weed 
te Elis geboren, maakte zijne 
waarnemingen bij Athene, en 
was de meester van MÉTON. 
Hij wordt als de eerste be
schouwd , die den tijd van 
den zonnenstand ontdekte. 

PHAÜARIS , tiran van jfgri' 
gentum ih Sicilië, kenmerkte 
zich door zijne wreedheid. 
Hij was oorspronkelijk van 
XJr'ela, en bezat eene aanzien
lijke fortuin. Zijne heersch-
zuchtige oogmerken . deden 
hem uit Jstapyléa, zijn va
derland, verbannen. Hij kwam 
te Agrigentufn., alwaar zijne 
mildheid hem de achting der 
behoeftige burgers deed win-

XIX. pBEIi . J„. 
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nen, en na zich eenen aan-
merkelijken aanhang in deze 
stad gemaakt te hebben, 
maakte hij van de plegtig-
Tieid der CERES '/eesten, 
( Thesmaphorïèn ) gebruik, 
om zich van dezelve meester 
te maken. Deze gebeurtenis 
had in het jaar 571, vóór J . C. 
plaats. Hij scheen in den be
ginne regtvaardig en gema
tigd ; maar daar hem ver
volgens eenige muiterijen de* 
den vreezen de magt te ver
liezen , nam hij alle midde
len te baat om de burgers 
te kwellen. PERH,I,ÜS , een 
vernuftig, doch wreed kun
stenaar, stond de woede van 
PHAIARIS te dienste, door 
eenen koperen stier uit te 
vinden. De ongelukkigen , 
welke men er in opsloot, 
door de hevigheid, van het 
vuur, dat men daaronder aan
stak, bezwijkende, boezemden 
woedende kreten uit', welke, 
uit dit verschrikkelijke werk
tuig opstijgende, naar het 
loeijën van eenen os geleken. 
Toen PJERHAUS dé belooning 
voor zijne wreede uitvinding 
waagde, z°° " e t PHAJLARIS 
•hem het .eerst in den buik 
van den stier 'verbranden. 
EÜSEBIÜS en eenige andere 
schrijvers, verzekeren, dat 
P H A U R I S , uit verontwaar
diging jegens den bewerker 
van eene zoo gruwelijke uit
vinding aldus te werk ging, 

Q ' 
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. en vervolgens dit verschrik
kelijke fóltertuig aan den tem
pel van APOIXO toewijdde. 
Eindelijk' sloegen de Agri-
gentïjhen aan het muiten, 
en verbrandden er PHAIARIS 
zelvén in, in het jaar;561 
foor J . C, Wij hebben 
Brieven onder den naam van 
Abaris, aan dezen tiran, 
niet de antwoorden; maar 
dezelve zijn ondergeschoven. 
JjïO AREIINO liet dezelve te 
Treviso in 4, to drukken, 
1471, en voegde er zijne 

JLatijhsche vertaling bij. Zij 
waren reeds het vorige jaar 
in de Sorbonne in 4. to ge
drukte 'Wij hebben er nog' 
«ene andere uitgave Van te 
Oxford, 1718, in 8.vo, en 
eene Fransche vertaling door 
GRUGET, Parijs, 1550, door 
TH. BEAUVAIS, ibid, 1797, 
in 12.»», en 1803, Angers, 
in 8.vo, door BEÏUBEN. 

PHA'IEG , zoon van HiBER 
en vader van REU of REGU, 
werd honderd twee jaren na 
den zondvloed geboren, vijf
tig jaren voor den torenbouw 
van JBabely en in hetzelfde 
jaar, waarin de verdeeling 
der aarde van Uden tusschën 
de elf kinderen Van KANAAN 
plaats had , ten hadeele der 
Mnderen van SBM. Het is 
voleens BOWRERIDS , ter ge-
«aicMeBis van deze verdee
ling , dat hij den naam van 
PHAMSG ontving. TÓRMKIMS 

is in zijne jaarboeken, hij 
het jaar 1931 , van een an
der gevoelen, en brengt den 
naam van PHALEG «iet de 
verwarring der talen in be
trekking, welke tijdens den 
torenbouw van Babel plaats 
had , waWnaar zich de me
nigte en de verscheidenheid 
der talen vormden, welke in 
het vervolg ^e talen der na? 
tlën uitmaakten: eene ver
scheidenheid , welke letter
kundigen als met het plan 
der Voorzienigheid strooken-
de, hebben beschouwd, en 
welke stelselmatige mênschen 
vruchteloos voorgesteld heb
ben, in eene algemeene taal 
te hervormen (zie LEIBNIÏ2)« 
De taalkundigen hébben op
gemerkt dat het enkele woord 
Sac jn alle talen bestaan 
heeft en nog bestaat. »Het
welk waarschijnlijk daaruit 
ontstaat, zegt een geestige 
en bevallige criticus, dat 
slechts de enkele zaak, wel
ke de dwaze bouwers van 
den toren moesten begrijpen 
en in welken zij overeen
stemmen moesten, was, hun
ne zakken te nemen en heen 
te gaan." 

PHAIERIÜS. — Zie D*" 

MÉXRIOS P H A E È H I Ü S . 

; PHAIÉSIÜS (HDBEBTDS)' — 
Zie I/DCAS BRÜGEHSK. 

PHARAMOJSB is de naam, 
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naani schrijver dezer eeuw 
heeft deze aanmerking met 
nadruk doorgezet. Zie HEN~ 
BRIK IV. . • . . « : • • • • . ' 

welke de meeste geschied
schrijvers aan den eersten 
koning van Frankrijk geven. 
Men zegt dat hij te Tfier 
en. over een gedeelte van 
Frankrijk, in 420 regeerde, 
en dat CtoDiotr, 'zijn zoon , 
hem opvolgde; maar hetgeen 
men- van deze twee vorsten 
verhaalt is zeer onzeker. Ver
scheiden critici beweren dat 
de Franken vóór PHARAMOND 
koningen hebben gehad, en 
dat KONSïANXUN er twee 
doodde, na dezelve verslagen 
te hebben. Hoe het ook zij , 
men schrijft aan PHARAMOND 
gewoonlijk de invoering van 
de beruchte Salische wet toe. 
Deze is eene verzameling van 
reglementen over allerlei on
derwerpen, in welke gezegd 
wordt y dat geenerlei deel 
eener erfenis aan de vrou* 
wen kan overgaan, Vandaar 
dat de grondwet dezelve van 
de opvolging tot de kroon 
van Frankrijk uitsluit. Tij
dens de ligue beweerde men, 
dat de Catholijke Godsdienst 
even zoo noodzakelijk tot de 
opvolging destroons was, als 
de Salische wet: eene be-
•vyerïng, welke de burgeroor
logen niet opgehelderd heb
ben. Het is zeker dat wan
neer men slechts de natuur 
der zaken beschouwt, dé eer
ste dezer voorwaarden even 
zoo ernstig en belangrijk is 
als de andere. Een voor-

. 0 

PHARAO beteeken t koning 
in de oude taal der Egypte-
riaren. Verscheiden Egypti
sche vorsten hebben dezen 
naam gedragen. Men onder
scheidt 1.° dengene, die re
geerde , tóen ABRAHAM door 
den hongersnood genoodzaakt 
was in Egypte terug te ko
men.— De tweede bekleedde 
den troon toen JOZEF door de 
Ismaëlitische kooplieden me-
degevoerd, tot bewindhebber 
van Egypte verheven werd. 
Hetgeen de heilige Schrift 
er ons van mededeelt, geeft 
het denkbeeld van een gema
tigden en regtvaardigen vorst 
te kennen.— De derde PHA
RAO is diegene, die de dien-

| sten van JOZEF vergetende, 
de Israëliten vervolgde. Hij 
en de volgende zijn het, van 
wien men eenpariglijk ge
looft, dat zij de piramiden 
gebouwd hebben. Indien 
échter deze piramiden open
bare zolders waren , zoo als 
eenige geleerden gedacht heb
ben , dan is het natuurlijk 
dezelve tot de vorige rege
ring terug te brengen. (Zie 
het Journ, Bist. et Litt,, 
1 December 1790, blz, 529). 
— De vierde is dié, aan 
wien MOZES en AAROJT het 

2 
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verlof vraagden om met het 
volk in de woestijn te gaan 
offeren, en die door zijne 
hardnekkigheid aan Egypte 
zoo vele onheilen berokken
de; onheilen, waarvan de 
H. Schrift zoo -wel in het 
boek Exodus als in de Psal
men en de Boeken der wijs
heid de verschrikkelijke ge
volgen verhaalt, en waarvan 
de ongewijde geschiedschrij
vers ook de gedachtenis be
houden hebben. DIODORÜS 
en HjÉRODpius maken mel
ding van den vernederenden 
staat, waartoe Egypte gedu-

, "rende 400 jaren , na de won
deren doorMOZES gewrocht, 
gebragt was. —• De vijfde 
regeerde ten tijde van DAVID. 
— De zesde was de schoon
vader van SAIOMON , die zij
ne dochter huwde, een hu
welijk , welks overeenstem
ming met de Hebreeuwsche 
Wetten en de bedoelingen 
Gods, nog een raadsel zijn 
voor diegenen, welke in ee-
nen anderen zin eenige teks
ten der gewijde boeken opne
men , welke daartoe betrek-r 
king schijnen te hebben.— 
De zevende was PHARAOSE-
SAC, dieeene schuilplaats aan 
JBROBOAM verleende, enRo-
BOAM den oorlog aandeed.—> 
De achtste, PHARAOSÜA. — 
De negende NECHAO. — En 
de tiende is OPHRA of A» 
PRiis {m dat artikel J. 

PHARÈS, zoon van den 
aartsvader JÜDA en van zijne 
schoondochter THAMAR. Toen 
hij ter wereld kwam, stak 
ZARA, zijn tweelingbroeder, 
het eerst zijnen arm uit; maar 
vervolgens trok hij denzelven 
terug , om PHARÈS zijn broe
der tedoerigeboren worden, 
die daardoor de oudste werd. 
Hij is eender voorouders van 
JESÜS CHRISTUS , zoo als men 
het in het eerste hoofddeel 
van den heiligen MATTHEDS 
ziet. En daarom verhaalt de 
heilige Schrift de omstandig
heden van zijri eerstgeboorte-
regt. 

PHARNACES, zoon vanMl-
ÏHRIDATES , koning van Pon-
tus, bragt het leger in op
stand- tegen zijnen vader, die 
zich uit wanhoop, in het 
64.ste jaar vóór J. C. van 
het leven beroofde. Hij zocht 
de vriendschap der Romei
nen en bleef onzijdig inden 
oorlog van CAESAR met PoM-
PEJÜS. Doch daar C&SAR 
wilde dat hij parlij zoude 
kiezen, zoo nam hij de wa
pens tegen, hem op in het 
jaar 47 vóór J . C . , en over
won hem met zoo vele snel
heid , dat hij aan een' zijner 
vrienden schreef: ^eni, vi-
di, vici. 

PHASSÜR, priester, z°°n 

van EMMER, was een aier 

droomprofeten, welke »et 
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volk door hunne vleijende 
voorzeggingen vermaakten. 
Daar hij JEREMIAS verschei
dene angelukken tegen je* 
rmalem had hooren voor-

, zeggen., sloeg hij hem en' liet. 
hem met ketenen beladen. 
Den volgenden morgen liet 
PHASSÜR den profeet ontbin
den, en deze voorzeide hem 
dat hïj met al degenen, die 
in zijnhuis. woonden , gevan
gen, naar Babyloniè zoude 
worden weggevoerd , en dat 
hij en al zijne vrienden er 
zouden sterven. JKEBM. XX. 
1 ~ . 6 . Men 'moet hem niet 
vefwarren.niet PHASSUÜ, zoon 
van MELCHIAS , die den dood 
van denzélfden profeet vraag
de , en hem in de diepte 
eener put liet werpen. J E -
REMIAS38. 

PHÉBADE of JTITADE {Hei
lige) , FXTADIUS:, bisschop van 
Agen, welke door de bewo
ners van het land de heilige 
FIARI wordt genoemd. Hij 
maakte zich.beroemd door 
de geloofsbelijdenis te weder
leggen , welke de Arianen in 
358 te Sirmich hadden uit
gevaardigd, door eene Ver
handeling , welke door den 
heiligen HlRONfJHüS aange
haald wordt, en welke in de 
Bibliotheek der Kerkvaders, 
4.de dl. blz. 400 voorkomt.. 
Men ontwaart vele naauw-
keurigheid en ernst in de 

. . • • • . . . • , , ' • • : . > - . y . K / Q 

redeneringen. De spitsvinnig-
en dubbelzinnigheden- der 
Arianen worden er in ^ont
maskerd, en de Catholijke* 
leer met fcracht verdedigd. 
Hij woonde in 359 het con
cilie van Rimitii bij, en on
dersteunde er de regtzinnige 
partij met den-heiligen SER- ' 
VATIUS van Tongeren', maar 
door de Arianen verschalkt">" 
en door de/liefde tot den vrede 
medegesleep t , onderteeken-
de hij bene in schijn Catho-
lijke geloofsbelijdenis, Daarna 
erkende hij zijnen misslag en 
betuigde dobr eene openbare 
herroeping, dat hij slechts 
ten doel had gehad, om de 
dwaling te verdelgen, en niet 
om dezelve te onderteekenen. 
De heilige PHÉBADE woonde 
het concilie van Parijs - ïtt 
360, dat van Falénee in 
374, m dat van SaragossU 
in 380 bij.: Hij'leefde-nog 
in 392 ; na aar hij*! overleed 
in 400, na meer dan' 40 
jaren de bisschoppelijke waar
digheid te hebben bekleed. 
D. RlVET schrijft hem eene 
geleerde Verhandeling tegen 
het concilie van Mmini toe. 
Men vindt er eette Grieksché 
vertaling van onder de rede
voeringen van den heiligen 
GREGORIÜIS VAN NAZIANZE. Dit 
is de :49.ste redevoering van 
dezen kerkvader. 

. PflEDON öf Ptf̂ EDOïf, een 
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Cfrieksch wijsgeer, té Eléa 
geboren, werd door kapers 
weggevoerd en aan kooplie
den verkocht. SOCRAXES, door 
zijn zacht en geestig gelaat 
getroffen, kocht hem vrij, 

" Na den dood van zijnen wel
doener, die in zijne armen 
den geest gaf, keerde PflB-
DON naar Elèa terug, en 
werd hoofd van de Eleatische 
sekte. Zijne wijsbegeerte be
paalde zich tot ëenige koele 
zedelessen zonder ëenige be
krachtiging en zonder uit-

-werksel." PiAio heeft aan 
zijne zamenspraak over de 
Onsterfelijkheid'derziel, den 
naam van PHEDON gegeven. 

* PHEMPPEAUX(JoANNES) , 
doctor in de godgeleerdheid 
enkanpnik van Troyes, werd 
te Jngers geboren. Nadat 
BOSSDET hem eene theses, 
die in de Sorbonne verdedigd 
werd, had hooren wederleg
gen, vatte hij van hem het 
gunstigste denkbeeld op, en 
zocht hem aan zich te ver
hinden. Hij vertrouwde hem 
de opvoeding toe van zijnen 
neef, den abt BOSSÜEX. PHE-
XIPPEAÜX vergezelde hem op 
zijne reizen door; Italië. Zij 
warert heide te Mme, toen 
men de zaak van IENJÉWN , 
betrekkelijk het werk % De 
grondregels der jffeiligen, 
behandelde, en het was op 
uitnoodtiging v9n BOSSÜEX, dat 
zij zich aldaarlanger ophiel

den , om dezelve te zien ein
digen en zelfs om ze te vol
gen. Bij zijne terugkomst 
werd hij tot officiaal en groot-
vicarius van het bisdom 
Meaux benoemd. Hij over» 
leed in eenen gevorderden 
ouderdom,, in 1708. Men 
jbeéft van hem de volgende 
werken in het licht gegeven: 
1.° Verhandelingen, bij wij
ze van overwegingen over 
de. bergrede van JfiSPS 
CHRISTUS, Parijs, llffl, 
in 12.mo — %° Verhaal 
van den oorsprong, den 
voortgang en de veroordee
ling van het Quietismus, 
hetwelk eerst in 1732 en 
1733 in 8.vö in het licht 
verscheen, 2 dl.», tzonder 
naam van den schrijver noch 
van den drukker, daar de" 
schrijver aan bevolen had, 
hetzelve eerst 20 jaren na 
zijnen jdood in het licht te 
doen verschijnen. Dit werk 
dat j volgens den kardinaal 
DE BAÜSSEI , de grootste par* 
tijdigheid en de hatelijkste 
verbittering tégen FtótoN 
verraadt, werd bij een be
sluit van den raad eerloos 
verklaard en tenr vure ge
doemd. Men vindt nog ver* 
scheiden Brieven van PJp* 
WPPEAÜX in de briefwisseling 
over het Quietismus, ii d e 

; Werken van £QSSUMT op
genomen. Deze zelfde god
geleerde -heeft in handfhrut 
nagelaten eene Kronijh der 
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bisschoppen van Meati'x, 
Men heeft ook van hem .0-
verwegingen* 

*'PHEHPPÈADX (A. LE PI-
CARD DE), officier der artil
lerie in 1768, uit cene oude 
familie tan Poilott geboren, 
werd iö de militaire sohool 
van Pont-le-F'oy opgevoed"•',• 
eh ging in 1783 in die van 
Parijs over, alwaar hij BO
NAPARTE tot medeleerling had, 
PHELIPPEAUX onderscheidde 
er zich door zijne leerzaam
heid, en behaalde ,in de me
dedinging zelfs den' zegöpalm 
op dengenen, die bestemd 
was, öm over Europa te 
heefschen. Toen hij in 178b 
de school verliet, begaf hij 
zich in het regiment artille
rie van Besangon als tweede 
luitenant. Hij bevond zich 
in Julij 1789 te Parijs, en 
voerde er hetbevelover eene 
der batterijen, welke bestemd 
•Waren om, indien de vrij-
heer DE BEZENVAI, zijnen pligt 
gedaan had, de bij eenscho
lingen op de plaats LODEWIIK 
XV te verstrooijen. In 1791 
week hij met een aantal zij
nerkrijgsmakkers uit, en 
maakte den veldtogt van 1792, 
onderde bevelen vandeFran-
sche prinsen mede. • Na de 
afdanking ging hij tot het 
leger van Condé over, bij 
hetwelk hij in 1793 en 1794 
in de adel-compagnie -der ar

tillerie diende, eindelijk keer'* 
de hij in 1795 naar Frank* 
rijk terug, öm er in de' bin-
nenlandsche gewesten èenen 
opstand der koningsgezinden 
te regelen, en hij wierf een 
korps aan, aan welkers hoofd 
hij zich van de stad San-, 
cerre meester maakte, en 
leverde nog verscheiden sla
gen, Waarin hij het voordeel 
behaalde. Hij handhaafde 
zich zelfs eenigen tijd in 
Berry; maar daar hij zich , 
weldra niet meer in staat 
gevoelde om aan de magt, 
die tegen hem gesteld was, 
het hoofd te bieden, werd 
hij genoodzaakt om zich met 
verscheiden koningsgezinde 
aanvoerders schuil te houden. 
Aangeklaagd, in hechtenis 
genomen en naar. Bourges 
geleid, vond hij, door de 
hulp van eenen zijner bloed-, 
verwanten, het middel-oih 
te ontsnappen, en kwam te 
Parijs. Kort daarna ont
wierp hij het plan en voerde 
hetzelve uit om Sir-Smmr-
SMITH, een hoofdofficier der 
Engelsche zeemagt, die in 
den Tempel gevangen zat, te 
bevrijden. Deze betuigde hem 
daarvoor zijne erkentenis door, 
hem tot kolonel in Engelsche 
dienst te doen benoemen, 
ook deed hij zich door hem 
vergezellen op eehen togt, 
waarmede hij op de Midde-
landsche »ee belast was. PHE-

' 4 • ' . . • • • • • • ' < ' 
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«PPBAUX had deel aan al zijne 
overwinningen, en werd met 
de verdedigingswerken belast 
van \dccon, dat door BONA
PARTE belegerd werd. Of
schoon de vesting werken van 
deze stad oud en vervallen 
waren, en hij geen toerei-
lend aantal,manschappen te 
zijner beschikking had , om 
dezelve te verdedigen, ge
lukte het hem echter door 
«ijne goede maatregelen, het 
JTransche leger,te noodzaken 
.den 20 Mei 1799, na een 
en zestig dagen, met. opene 
loopgraven aangevallen te 
hebben , het beleg Op te bre
ien. Door vermoeienissen 
uitgeput, overleed hij wei
nige dagen later in den ou
derdom van 31 jaren. Deze 
officier meteenen levendigen 
en doordringenden geest be
gaafd, paarde de beraden-
en werkzaamheid met de voor-
zigtigheid. Het is waarschijn
lijk, zegt een levensbeschrij
ver, dat indien ' hij langer 
geleefd had, de ondervinding 
en de gewoonte van een groot 
bevelhebberschap zijne na
tuurlijke hegaafheid gerijpt 
zouden hebben, en dat hij 
met roem eene loopbaan zou
de, doorgestreefd hebben, in 
vrelke de fortuin hem slechts 
gegund had den eersten stap 
,te doen. 

^«JPfiAüX, Zie PONI-
CHARÏRAIK, 

PflEtypBA i|X (Louis BAE-
ÏHASAR) , zoon van FRANCIS-
CÜS PHE&YPEAÜX, heer van 
HERBACX, openbaarde reeds 
vroeg smaak voor de deugd 
en de schoone letteteren. 
Nadat hij in 1694 tot kano» 

" nik van Pfotre-Dame-swa Pa
rijs;, en in 1697 tot algemeen 
zaakverzorger van de Gees
teheid benoemd was, werd 
hij in 1713 op den bisschop-
pelijken zetel van Jtiea^ge
plaatst. 'Zijn naam en zijne 
verdiensten hadden hem een 
aanzienlijker en het hof'na-
buriger bisdom kunnen be
zorgen : hij stelde zich met, 
datgene te vreden, hetwelk 
de Voorzienigheid hem gege
ven had. Hij maakte het ge
luk uit van zijne dio,cesanen, 
stichte eencollegie, een gast» 
huis, een seminarie, trok zich 
de behoeftigen aan, verzorg
de de zieke ,priesters, de 
arme edellieden en de oftV 
ciers-weduwen : dit alles ge
schiedde in het verborgene, 
zonder pracht en zonder op
spraak, hetwelk de verdiensten 
zijner weldadigheid aanmer
kelijk vergroot, vooral in 
eene eeuw, waarin het weini
ge goed dat er geschiedt, 
uit opgeblazenheid en met 
gerucht geschiedt. Hij *>ezat 

overigens al de bisschoppe
lijke deugden en hij onder-
rigtte zijne geestelijkheid zon
der met zijne kunde te pra
len, Hij overleed in 1751» >» 

/ 
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eenen gevorderden ouderdom, 

PHELTFEATJX D'HERBADT 
GEORGE-LODEWIJK) i aartsbis
schop van Bourges, onder
scheidde zich evenzeer door 
zijn' werkzamen ijver als door 
zijne buitengewone Hefdadig-

, heden. 'Een zijner voorgan
gers had een zeer uitmuntend 
gesticht lot stand gebragt, tot 

.•woning van oude enzwakke 
pastoors bestemd. ToónPHE-
ITPEAtJX' op den zetel van 
Bourges kwam, had ditge-
,sticht slechts 4,500 livres in
komsten, hij bragt dezelve tot 
20,000 livres. Hij stichtte ver-

' scheiden collegien in de voor
naamste steden van "zijn dio-
cees, rigtte bureaus van lief
dadigheid op, en het gelukte 
hem de bedelarij uit te roei-
jen of ten minste aanmerke-
lij k te verminderen. Hij maak
te het zich ten pligt om zelf 
zijn volk te onderwijzen, zoo
wel in de steden als ten 
platten lande. Men verhaalt 
verschillende trekken van zijne 
waarlijk herderlijke welspre
kendheid. Eens toen hij voor 
de Cathohjken van eene der 
steden van zijn docees eene 
vermanende leerrede hield, 
ontvlamde het gezigt van eene 
menigte protestanten, die 
gekomen waren om hem te 
hooren^ zijne bekommering. 

> Hij rigtte zijne redevoering 
1 tot zijne onverwachte toehoor

ders, ontwikkelde hun: de 
redenen, die op hen den 
meesten indruk moesten ma
ken en stelde hun voor, 
dat hunne voorouders er zich 
eenen roem uitmaakten , kin-' 
deren van deze zelfde Kerk te 
zijn, waarvan niets hen had 
behooren te schijden. »JBun-
ne asch, riep bij uit, rust in 
dezen tempel, waarin gij 
op dezen oogenblik vereenigd 
zijt; dezelve beschuldigt uwe 
dwalingen en verheft zich 
tegen uwe scheuring. Al deze 
grafsteden spreken, gij hoort 
hare stemmen ; zjj roepen 
u toe: Waarom %yt gij 
ontrouw aan het geloof uwer 
voorouders ? Waarom hebt 
gij u aan het heilige gezag 
van deze oude Kerk onttrok-
trohken, welker herders door 
eene afgebrokene opvolging 
tot aan de wieg des phris~ 
tendöms opklimmen? Deze,, 
Moederkerk had onze huwe
lijken ingezegend't %ij had 
op het voorhoofd onzer so-
nent waaraangij het bestaan 
te danken hebt, den stem* 
pel van het groote gezin 
van JESVS CBRJSTUS ge
drukt; zij spreekt u nog 
op dezen oogenblik door den 
mond van u-wen eersten 
priester, leen hem het oor,., 
» Ja, ik ben nw herder" her-
namde welsprekende bisschop 
met eene levendigheid van 
gevoel, welke het geheele ge-

5 " . ' . ' • ; . , ' • . , ; • ' , ' . - ' " 
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hoor in tranen deed smel
ten, » en gij weigert mijne 
kinderen te zijn; ik zal uw 
vader wezen ondanks u zelve, 
ik ben het 'door het gezag 
mijner bediening; dit. gezag 
is dat van JESÜS CHRISTUS 
zelven, hetwelk mij is toe
vertrouwd door de oplegging 
der handen der ouden van 
het priesterschap, die het 
zelve van de ouden ontvan
gen hadden, opklimmende 
tot aan de Apostelen en tot 
den Zoon Gods, waarvan de 
Goddelijke handen deze keten 
van plegtige.' Wijdingen be
gonnen hebben, «*- die^hpe 
Onwaardig i t ook ben, op 
mijn hoofd rust, uwe ver
achting mijner vaderlijke magt 
kan mij dezelve niet ontne
men. Ik ben uw vader. in 
den naam van God, Degene 
van wien alle vaderschap 
komt, in den hemel en óp 
de aarde, geeft mij daarvan op 
u_de heilige regten; dezelve 
zijn, indien het mogelijk 
is, veel Önschendbaarder dan 
die der natuur. Maar in
dien ik volgens Goddelijk 
regt uw vader ben, ach 
mijne kinderen, 'dan ge-, 
voel ik ook nog, dat ik zulks 
volgens het regt van mijn 
hart ben 5 mijne gevoelens 
omhelzen u, ondanks a-zelve; 
get^mijne teederheid niet 

d K ^ o ^ l ^ j a n dezen prelaat «og eene andere imf' g 
sprak e r i^^'^J X\lke d , e . % FAUCHEX verre overtreft' Men 

er m den tijd met ovejp wijl dezelve enkel Christelijk w»8' 

van de hand ; ik ben naij-
verig op uw geluk, uwe zie
len zijn aan de mijne gekluis
terd. Ik zou met vreugde 
mijn leven geven, o mijn 
God, gij zijt er getuigen van! 
om mijne kinderen op de 
wegen "des1 heils, waarvan zij 
afgedwaald zijn, terug te bren
gen." Hij overleed 'te Parijs 
den 23 September 1787, 
Be heer BUN DE SAINMORB 
heeft -zijne GesoAieMunftge 
Zo/rede vervaardigd', «n de 
Abt FAUCHET zijne Lijkrede 
uitgesproken, Waarin zeer 
sehoone trekken voorkomen, 
en te gelijkertijd vele zwakke 
en békrompene denkbeelden, 
en , wat nog veel ernstiger 
verdient gehekeld te worden, 
zinspelingen der tegenwoor
dige 'valsche wijsbegeerte (J. 

PHENENNA , tweede vrouw 
vanJEtCANA', vader van bA-
MÜEI, had verscheiden kinde
ren ; en verre van e r . ? 
voor te danken, beleedigde 
zij ANNA, en , bespotte haar', 
wijl de Heer haar onvrueöt" 
baar had gelaten. Maar nadat 
God de gebeden van de be
drukte verhoord had, z°° 
baarde zij SAMüEten PHENBNKA 

Wftrd VfirrifirWiL De lofeaBg» werd vernederd* ~-- -
,welken ANNA bij diegelegj" 
heid uitsprak, is een der m-
fendste van de heilige Scfi"». 
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PHÈBEGRAXES,' een Griek-j: 

sche kluchtdichter ' Was dé* 
tijdgenoot van PIATO en Van 
ARISTOFANÜS.": Hij leefde in 
het jaar 420 Vóór" J . : C. 
Naar het voorbeeld der ou
de kluchtspelers, welke geëne 
ingebeelde maar werkelijk 
levende personen ten toöneele 
voerden, stelde hij zijne tijd--
genootenteh -toon^ Maar hij 
maakte geen misbruik van-
de vrijheid , die toenmaals • 
op het too-neel heèrschte,en 
maakte het zich tot eene 
wet, oooit iemand t© ont-
e'eren. Mep Schrijft hem 23 
Hofttilïèn toe^, waarvan ons 
slechts' stukken "overblijven, 
welke door .'HERIEMÜS en 
GROTIUS verzameld zijn , naar 
welke men geen voordeelig 
denkbeeld van den schrijver 
opvat. Men zegt dat'hij de 
soorten van verzen/ naar zij
nen naam phêrècreiUsehe ge
noemd, uitvond. Dezelve wa
ren uit de laatste drie voeten, 
der driebeenige verzen zamen-
gesteld, en 'de eerste van 
deze drie voeten was altijd 
een. lang twee-lettergrepig 
vers. Het vers van HORAIWS, 
bij voorbeeld, Quamvis pon-
ticapïnus, is een pherecra-
tisch vers. Men vindt in 
PIDXARCHOS een fragment van 
dezen dichter over de Griek-
sche muzijk, hetwelk door 
den heer BAREÏXE, lid der 
akademie van opschriften, 
wederleg'd is, Zie het 15.« 

deel Van'de verzameling dier 
maatschappij. 

PHBRECVDES, een Wijsgeer 
' van het eiland Scyrps + in 
het Jaar 560 vóór J . C . , was 

; de kweekeling van PITTACÜS. 
Hij gaat voor dèh:eersten van 
v'bti alle Wijsgeëreii ;' door j, 

ï welke over natuurlijke on
derwerpen en over de natuur 
der goden geschreven heeft. 
Hij Was ook j zégt men, de 
eerste welke het stelsel ver-

"• dedigdé dat de dieren eenvou
dige Werktuigen zijn (zie P E -
RElRA*GoMEZ). Hij Was de 
meester van PTIHAGORAS ; 

; die hem als zijnen vader be-
, minde. Na dat de leerling, 
vernomen had dat PHERECV-
DES op het eiland Óèloè ge
vaarlijk ziek Was, scheepte 
hij zich dadelijk'inj en begaf 

, zich naar het eiland , alwaar 
1 hij al de noodige hulpmidde
len aacfT dezen grijsaard deed 

! geven, en niets spaarde van 
, hetgeen in staat was, hem 
de gezondheid weder te ge-

'• ven. Daar de hooge ouder
dom en, de hevigheid der 
ziekte eindelijk al de hulp-

; middelen vruchteloos gemaakt 
' hadden, vertrok hij , zegt 
men, naar Italië terug. Maar 
dat alles is zeer onzeker; 
want men schrijft zijnen dood 
aan andere oorzaken toe. 
Volgens de eene werd hij 
door ongedierte verslonden^ 
volgens andere, bragi h | 
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zich om het leven, door zich 
van boven den berg Corycius 
te werpen, toen hij naar 
Delphos ging. Bijna al de 
wijzen van sterven dezer oude 
wijzen dragen den stempel 
der dwaasheid. Men treft in 
de Gedenkstukken van de 
akademie van Berlijn, jaar 
1747 > eene fraaije overwe
ging aan, door J. PH. HEIN 
uit het Latijn vertaald, 
over het leven, de werken 
en de gevoelens van dezen 
ouden wijsgeer, een der eer* 
éten onder de Grieken die 
in proza geschreven heeft, 

PflERKcyDES, een geschied» 
schrijver, te Lerosgeboren, 
en bijgenaamd de Aihener, 
bloeide in het jaar 480 vóór 
J . C. Hij had de Geschie
denis van Attika geschreven; 
maar dit werk is niet tot 
ons gekomen. Er blijven 
slechts fragmenten van over, 
welke met die van ACUSIIJAS 
in het licht gegeven zijn. 

PHIDIAS, een Atheensch 
beeldhouwer in het jaar 448 
vóór J, .0. had zich bijzon
der toegelegd op alles wat tot 
zijne kunst betrekking heeft. 
Hij was zeer wel bekend met 
de gezigtkunde, eene weten
schap, welke hem in eene 
merkwaardige gelegenheid 
«eer .nuttig was, AiCAMENES 
e " h f werden elk belast een 
Minerva*beeld. te vervaardi

gen teneinde men het schoon
ste konde kjezen om het op 
eene zuil. te plaatsen. Het 
beeld van AÊCAMENES, van 
nabij beschouwd, had eene 
schoone volkomenheid, het
welk ieders goedkeuring won, 
terwijl dat van PHIDEAS om 

-zoo te. spreken slechts een 
ruw ontwerp scheen. Maar 
het gezocht werk van den 
eerste verdween toen hei, 
standbeeld op de plaats van 
deszelfs bestemtaing werd op* 
gerigt. Dat van PHIDIAS, in
tegendeel, had dejzelfs vol-
komene uitwerking en, trof 
de< aanschouwere door des-
zelfs verhevenheid en deftig" 
heid, welke men niet moede 
werd te bewonderen. Hij was 
het, die, na den slag van 
Marathon, aan een blok 
marmer werkte r, hetwelk de 
Perzers, in de hoop van.de 
overwinning te behalen, me' 
degebragt hadden om een 
zegeteeken op te rigten, fl'j 
vervaardigde eene Jfójtósis» 
de godin wier taak was, de 
trotsché lieden te vernederen. 
Men belastte PHIDIAS nog met 
de" vervaardiging eenef BÏI-
NEJRVA , welke men in "e 0 

beroemden tempel ParthUon 
genoemd , plaatste. Dit beeld 
was zes en twintig vaderoen 
lang, ofschoon hetzelve van 
goud en elpenbeen w a s > 
maakte er echter de kunst 
de voornaamste verdiensten 
van uit, ; Z|jn OlyvtpiaanscM 

http://van.de


JUPITER werd nóg , meer. 
bewonderd. Daarenboven ma
ken de twee, paarden van 
Monte-Cavallo, te Rome, 
welke men zegt van hem te 
eijn , en die aanhoudend na, 
geschetst en gegraveerd wor
den , niet minder de bewon
dering der kenners uit; dan 
die van het kapitoól, welke 
men aan een anderen Griek-
schen kunstenaar toeschrijft. 

. Be VENUS van Medicis , de 
Zwaardvechters, de APPOI-
10 van de Belvedère de 
LAOCOON , de Almaiesche 
geit, zijn getuigen van het 
talent der beeldhouwers van 
Griekenland y welke men 
vruchteloos heeft getracht te 
evenaren. Volgens het ge
voelen van den beroem
den oudheidkundige VISCONTI, 
heeft de beeldhouwkunde in 
de eeuw van PÉRICXÈS hare 
grenzen bereikt. Men kan 
eene 'verhandeling van dezen 
geleerde raadplegen, Parijs, 
1818 , in 8.™ alsmede de 
Brieven uit Londen, aan CA- , 
NOFA gerigt, door den heer 
QüAXREMÈRE DE QüXNCT, 

Rome, 1820, in 8.*o de 
Catalogus architectorum, 
pictórum , sculptorum, enz, 
van F. JÜNIOS, Rotterdam, 
1694, in fol, enz. 

PfflLANDER, P H Ï U N D R I E R 

of FIIANDRIER (WIUEM, meer 
bekend onder den naam van), 
'ö 1505, te Chcilillon.sur. 
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Seine geboren, werd door 
GEORGE D'AUMAGNAC•", toen-

- maals bisschop vem die stad» 
en later kardinaal, naar Rlio-
de% beroepen. PHH.ANDER 
verwierf zich de achting en 
de vriendschap "van, dien pre
laat , beschermer der geleer
den , en volgde hem in zijn 
gezantschap te Feneti'è. Bij 
zijne terugkomst werd hij 
tot kanonik van Rhodea en 
aartsdiaken der hoofdkerk 
benoemd. Hij overleed in 
1565 te Touloüse, in het 
60.ste j a a r z i j n s ouderdoms, 
op eene reis, welke hij deed 
om zijnen MECENAS, GEORGE 
D'ARMAGNAC te bezoeken, die 
aartsbisschop dier stad was 
geworden. Men heeft van 
hem: een Commentarixm op 
VITRDVIÜS , waarvan de best© 
uitgave is , die van Lyon, in 
1552 , een Commentarium 
op een gedeelte van QÜINTI» 

LIANÜS» 

PHHASTRIDS, bisschop van 
Brescia in Italië, in 374, 
woonde in 381 met den hei» 
ligen AMBROSIÜS het concilie 
van Jquilea bij , leerde te 
Milane den heiligen AuGüS-
TINÜS kennen, en overleed 
den 10 Julij 387. Men, heeft 
van'hem een werk over de 
ketterijen, in hetwelk hij 
somtijds, volgens de opmer
king van BKILARMINUS, iets 
voor dwaling aanhaalt, wat 
het niet is. Dit werk, het^ 

H 
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welk in eenen platten en 
kruipenden* stijl geschreven 
is, komt in de Bibliotheek 
der kerkvaders voor. Men 
heeft er eene afzonderlijke 
uitgave van, Hamburg, 1721> 
in 8.vo, en Brescia, 1738, 
in folio. 

PHILÉ (MANÜEI) , een 
Grieksch schrijver van de 
14.e eeuw , waarvan ons een 
Bichistuk in Jambische ver
zen over de eigenschap der 
dieren overblijft. De beste 
uitgave van dit werk. i's die 
van PAW , Utrecht, 1730, 
in 4.to Hetzelve is aan Mi» 
CHAEI, PAtloLOGüS den Jon-, 
ge, keizer' van Konstanti-
nopel, ónder wien hij leef
de, opgedragen. 

PHILEHECTHÈRE. 

BENTIEY. 
Zie 

PHII .EI .PHDS (FRANCISCDS) , 

in 1398, te Tolentino gebo
ren , beoefende met roem de 
humaniora te Padua. ïn 
den ouderdom van 18 jaren 
werd hij belast, om de wel
sprekendheid te onderwijzen. 
Zijne talenten deden hem naar 
Venetië beroepen. De re
publiek stelde hem brieven 
van burgerschap ter hand, 
en benoemde hem tot secre
taris van haren gezant te 
•Ktfn&tanHnopel. PHltEtPHBs 
maakte van deze betrekking 
8ebrmk ,.om «fth inde Griek-

sche taal te volmaken, en 
begaf zich in 1419 naar Kon-
stantinopel. Hij huwde met 
THEODORA;, dochter van den 
geleerden EMMANÜEI CHRYSO-
XARAS, en leerde langzamer
hand van zijne vrouw de ge-
heele zacht- en fijnheid der 
Grieksohe taal. JVa zich bij 
den keizer JOAMES PALEO-
tA&rjs bekend gemaakt te 
hebben, zbnd deze vorst 
hem naar keizer SIGISMÜN-
DÜS , om zijne hulp tegen de 
Turken in te roepen. PHI-
IEIPHÜS onderwees vervolgens 
te Fenetiè, te Florence, te 
Sienna, te Bologne en te 
Milane, met eenen buiten-
gewonen roem. Hij stelde er 
zoo veel prijs op om de wet
ten der spraakkunst te ken
nen , dat' terwijl hij,eens met 
een' Griekschen wijsgeer, 
TIMOXHEÜS genaamd» oVer 

eene lettergreep redetwistte, 
hij 100 kroonen aanbood, 
'wanneer hij ongelijk had, op 
voorwaarde dat hij o?er den 
baard van zijnen tegenstrever 
zoude beschikken, indien het 
regt hem toegewezen werd. 
Daar PmtElPHUS het geding 
gewonnen had , zoo het l»J 
THIMOÏHEDS onmedoogena 
den baard afscheren, we«£ 
aanbiedingen hem ^ezea

u
0°r.n 

mogt doen om dezen hoo» 
te vermijden. P * ^ H V | 
paarde met de verwaandiiei 
eene onbestendigheid f

 e e" 
onrustigfeeid en eene ve 
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kwisting, welke zijn leverf 
met doornen doorzaaide. Hij 
voleinde hetzelve in 1481 té" 
Florence in den ouderdom 
van 83 jaren. Men was ge
noodzaakt zijne meubelen en 
het keukengereedschap te ver-
koopèn, om zijne begravenis-
liosten te betalen. , Het is 
zonder grond, dat men hem 
beschuldigd het publiek van 
het boek van CICERO, De 
Gloria genaamd , beroofd en 
het zich toegeëigend te heb
ben door het in zijne wer
ken te versmelten. Men heeft 
van hem : Oden en Dicht-
Mtukken, 1488, in 4. t0 en 
1497 in fol. Redevoerin
gen ; Venetië , 1492, in fol.1 

Zamenspraken en Mekel» 
schriften, Milane , 1476 , 
in fol., Venetië, 1502, in 
4.t(>, en Parijs, 1508, in 
4.t<>; een aantal andere wer
ken in het Latijn, in dicht
maat en in onrijm. De meest 
bekende zijn de verhandel.in-
gen De mof alt disciplina ;• 
De exilio; De jocis et se-
riis, even als zijne Punt
dichten; en zijne twee boe
ken Conviviorum of Maal
tijden , vol geleerdheid. Al 
zijne Wérken, in 1739 te 
Bazel, info).herdrukt, ver
raden veel geleerdheid, wijze 
inzigten, en eenen zuiveren 
en vloeijenden stijl. De ver
zameling van zijne brieven, 
*an de uitgave van Venetië, 
1502, in fol., is .niet zeerx 

gemeen. — MARIÜS PHIMX-
FHÜS, zijn zoon, een jaar 
vóór zijn vader overleden, 
heeft, ook Dichtstukken^ na
gelaten, " 

PmiiMON, een Grieksche 
kluchtdichtér'; was de zoon 
Yan DAJION en tijdgenoot van 
MENANDER. Hij overtrof dik
wijls dezen'dichter, minder 
door zijne verdiensten dan 
wel door de kuiperijen van 
zijne vrienden. PIADTUS heeft 
zijn blijspel, de Koopman, 
nagevolgd. Men zegt dat hij 
stierf door sterk te lagchen, 
terwijl hij zijnen ezel vijgen 
zag eten. Hij had toen bijna 
den onderdom van 97 jaren 
bereikt, en'had 97 blijspe
len geschreven.—PHILÉMON 
de Jonge, zijn zoon, ver
vaardigde ook 54 blijspelen., 
waarvan ons slechts aanmer
kelijke fragmenten, door GRo-
TIUS verzameld, overblijven. 
Zij bewijzen dat hij geen 
dichter van den eersten rang 
w'as. Hij bloeide in het jaar 
274 vóór J . C. 

PHILÉMON {Heilige), was 
een rijke man uit de stad 
ColoSse, en werd door EPA-
PHRAS, leerling vanden hei
ligen PAÜXÜS, to,t het Chris
telijke geloof bekeerd. Zijn 
huis was een toevlugtsoord 
voor de geloovigen. Zijne 
vrouw APPIA en hij waren 
de aangename geur der sto& 
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door hunne deugden, en de 
toevlugt van al de ongeluk-
kigen. door hunne milddadig-
heden. Nadat ONÉSIMOS, de 
slaaf van PHILÉMON, hem 
bestolen had, vlugtte hij naar 
Mome, alwaar de heilige PAU-
IÜS hem in de Godsdienst 
onderrigtte en hem doopte. 
De apostel zond hem toen 
naar zijnen meester terug, 
aan welken hij hem door 
eenen brief aanbeval, die een 
Toorbeeld van overtuigende 
welsprekendheid is (zieONÉ-
SIMÜS). Dè Grieken verha
len verscheiden bijzonderhe
den Tan, het leven en den 
dood'van PHIMSMON, Welke 
meer dan onzeker zijn! Zij 
doen hem in eenen volksop
stand te Colosse met zijne 
vrouw den marteldood ster
ven. De Latijnen en de 
Grieken vieren hunne fees
ten op den 22 November. 

PHILÉTAS, een Grieksche 
dicht-; en taalkundige; van 
Cos, leermeester van PTO-> 
IOMEÜS PHILADELPHÜS , ver
vaardigde treur- en punt-, 
dichten en andere werken, 
welke niet tot ons gekomen 
zijn. OVIDÏDS en PROPJERÏIUS 
hebben hem in hunne ge
dichten bezongen als een der 
beste dichters van zijne eeuw. 

twtÉXüs, een ketter uit 
de eerste eeuw, die, zonder 
openlijk èe verrijzenis te loo

chenen, beweerde dat dezehe 
reeds geschied was, en dat 
dezelve enkel bestond in de 
overgang van de zonde tot 
de genade. ' Hij is het, van 
wien de heilige PADIÜS in 
zijnen tweeden brief aan Ti« 
MOTHEÜS.spreekt. Exquibn 
est SYMENOEVS et JPmiM-
TÜS, ...} dicentes resurrec-
tionem esse jam factam, et 
subverteruiit quorumdam fi" 
dem (II TIM. II. 17 - 18). 

* PHILIBERT (EMMANOEÏ. 
ROBERT DE), een geestelij
ke, den 25 Maart 1717, te 
Toulouse geboren, heeft de 
Jaarboeken van de maat
schappij der Jesuiten, m 
1764 en 1765 in het licht 
gegeven, 4dl.» in4.t« Deze 
schrijver is op het einde van 
de 18.e eeuw overleden. 

* PHIXIDOR (FRAKCISCOS 
ANDREAS DANICAN, >ÜSe" 
naamd), een toonkundigcom
ponist, werd in 1726, te 
Dreuoc geboren. ' Hij k*** 
zeer jong te, rersailles, al
waar hij in hoedanigheid van 
page tot de kapel van den 
koning werd toegelaten, n 
er zijne kunst geleerd te ben-
ben, vestigde Mj flCh f 
Parijs, alwaar hij les ga*> 
en eenige motetten «»•" . 
stelde. Hij had » < * * J 
niet als bekwaam tooni£

t"ea 
tenaar doen kennen, 
hij, daar hij zeer s^K 
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het schaken was, Holland, 
Duitschland en JEngeland 
doortrok, om er zich met 
de bekwaamste spelers te me* 
ten. Zijne reis iwas hem ook 
nuttig, om zijnen smaak voor 
de toonkunst te vormen; al» 
dus, iragt hij op muzijk de 
beroemde Ode van DRTDEN 
ter eere van A&EXANDER , en 
dit werk, hetwelk hij te Zon
den vervaardigde, verwierf 
hem den lof der kenners. Bij 
zijne terugkomst te Pary's , 
gaf hij zijne Opera ERNE-
LISDE in het Hcht, welke 
een begin aan zijnen roem 
maakte. Hij vervaardigde voor 
de Opera Comique, de Hoef* 
smid, UtoM-JoNES, de 
Houthakker, de Toovenaar, 
SANCHO - PANCA , de ge-
wrokene ÏTrouwen, de Sol* 
daat als Tooverkunstenaar, 
enz. en schonk aan de Ope
ra BEHSARIÜS , PERSEUS , 
ERNELWDE. PHIIIDOB is 
een der eerste Fransche com
ponisten , welke op de Fran
sche tooneelen den smaak voor 
de Italiaansche muzijk in
voerden. Hij ging voor een 
wonder in de toonkunst door, 
en zijne harmonie is kracht
vol en geleerd, maar aan 
zijn gezang ontbreekt dik
wijls de welluidendheid. Zijn 
omgang was zoo weinig gees
tig, als zijne zamenstellingen 
geleerd waren. LA BORDE , 
ssijn bewonderaar, welke hem 
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eens op eenen maaltijd vele 
platte uitdrukkingen hoorde 
zeggen, riep uit: » Ziet gij 
dien man daar, er straalt 
geen gezond verstand in hem 
door, dat alles is geest." 
Zijne zucht voor het schaak
spel duurde tot het einde 
zijner dagen. Blind gewor
den , en den ouderdom van 
80 jaren bereikt hebbende \ 
nam hij te gelijker tijd twee 
schaakpartijen tegen twee ber 
kwame spelers waar, en won 
dezelve. Hij overleed eene 
maand daarna den 31 Au
gustus 1795 te Londen, al
waar hij sedert eenigen tijd 
verbleef. Men heeft van hem 
eene Ontleding van het 
schaakspel. 

•* PHIXIPÊAÜX (PETROS) , een 
conventioneel, in 1759, te 
Ferrieres geboren; was voor 
de Fransche omwenteling ad-, 
Tokaat. Hij omhelsde met 
geestdrift de nieuwe denk
beelden, die in 1789 gepre
dikt werden , en werd door 
het departement van Sarthe 
tot lid van de convenlie be
noemd. PHIXIPEAÜX toonde 
zich eerst gematigd in zijne 
gevoelens, maar weldra door 
het voorbeeld der woedende 
demagogen van deze verga
dering medegesleept, rang
schikte hij zich onder de
zelve, en werd zelfs een der 
meest opgewondene leden. 

R '. 
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Hij verzocht dat men de te-
regtstelling van LODEWIJK 
XVI bespoedigenmögt, stel
de voor dat men den vorst 
zou veroordeelen alvorens uit
een te gaan , en wilde » dat 
de den'10 Augustus gekwet
ste soldaten bij het vonnis 
tegenwoordig zouden zijn, om 
den afgevaardigden overtui* 
gende bewijzen van het ver
raad van LODEWIJK CAPET 
aan te bieden." Hij stemde 
voor den dood des ïconings, 
/zonder appel en zonder uit— 
«tel. Den 10 Maart onder-
•steunde hij met DDHEM het 
door ROBERT LINDET voorge
stelde plan, om eene revo* 
lutionnaire regtbank zonder 
gezworenen daar te stellen-, 
en verklaarde zich tegen BAR-
ÏIÈRE, die, ondanks zijne hevi
ge grondbeginsels, dit ontwerp 
gedrogtelijk noemde. Den 
6 April verzocht hij dat in 
de belofte door de conventie , 
gedaan, om dengenen met 
eene som van 300,000 livres 
te begiftigen, \welke den ge
neraal DüMöüRIER zoude uit
leveren , ook de vreemdeling 
gen zelfs én de uitgeweke
nen zouden er in begrepen 
zijn, en dat aan dengenen , 
onder deze laatste, zoo wel 
als aan deszelfs familie » de 
vergunning werd toegestaan 
om in Frankrijk 'en in het 
beert van al zijne goederen 
terug % leeeren." Hij ver
zocht vervolgens de intrek» 

Icing der regtbankeii éitad-
ministratiën •, klaagde Hè ka-

'peririgéri aan, stelde eene 
belasting op de rijken, lokte 
de bestraffing uit van eenea 
redenaar uit de voorstad 
Saint-Anloine, d ie de con
ventie met eenen opstand tan 
tien duizend man bedreigd 
had, en stelde eindelijk voor, 
dat men de leden van de 
'volksregtbank van Marseilk 
buiten de wet zoude stellen, 
Indien PHILIPEADX geen wr« 
keiijk. deel aan den val der 

\ Girondijnenh&di > toonde hij 
toch een voorstander te zijn 
Van den 31 Mei en 2 .Tunij, 
op welke dagen deze afge
vaardigden bezweken. Ook 
werd hij naar de Pendée 
gezonden, om de adaiinistra-
tiën van Nantes, die aie* 
als met fédéralismus besmet 
vooronderstelde, op nieoW t« 
regelen. Zonder er te veel 
op na te denken, vond hij 
zich in eenen worstekf'jjd 
gewikkeld met verscheiden • 
volksvertegenwoordigers wel
ke in ditzelfde gewest in v&~ 
ding waren. Deze volksverte
genwoordigers , met de veld-
heeren, welke zich te Sa«-
mur bevonden , vereewgd, 
hadden een stelsel van oor
log en gedrag aarigenonm» 
tegen de Yendeesche op
standelingen. PJÖlffW0*'. 
van zijne kant, T e r w * ^ 
zich met de veldheereoj j e -
ke naar den kant van tf«w-

file:///welke
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tes het bevel voerden; en 
vestigde met hen een nieuw 
stelsel, in tegenstelling van 
datgene, hetwelke zijne tegen
strevers volgden, welke hij 
spottenderwijze het kof van 
SuUmur noemde. Hij deed 
zijn plan door de commissie 
van algemeen welzijn aanne
men ; maar daar dit plan 
niet geslaagd was, zag hij 
zich blootgesteld aan de be
spottingen en aan <&e verwij
tingen van de partij van Sau~ 
mur, aan welke hij te zij -
ner verdediging de misdaad 
Verweet, van hem uit kwaad
willigheid en afgunst tegen
kantingen te hebben berok
kend. De-partij Van Saü~ 
mur hernam het opzigt over 
den Yendeeschen oorlog, en 
PHIHPEAUX werd naar Par 
rijs teruggeroepen. Door 
deze terugroeping, welke hij 
onregtvaardig noemde, wei-
ligt verbitterd, klaagde hij 
in de tribune en in brochu
res, welke hij in het licht 
gaf , de veldheeren aan, wel
ke te Saumur het bevel voer
den, als door hunne wreed
heden de oorzaken van de 
verlenging des oorlogs, en 
hij zag zich aan de vervol
gingen der Jacobijnen ter 
prooi, nog onlangs zijne vrien
den. De genootschappen der 
Cordeliers en der regten van 
denmenscA verklaarden hem, 
tot verrader van het vader

land, ien als een der hoofden 
van het moderantismus. Na 

. eenigen tijd. tegen zijne tal
rijke tegenstrevers geworsteld 
te hebben, werd hij den 30 
Maart 1794 als zamenzweér-
der gevangen genomen. Den 
5 van de volgende maand, 
veroordeelde hem de revolu-
tionnaire regtbank ten dood, 
» wijl hij het gouvernement 
door zijne geschriften aange
rand , MARAT beïeedigd , zich 
den verdediger van den mi
nister RO!AND verklaard had, 
enz," Daar de openbare be
schuldiger , de woeste lW~ 
QDIKR TAINVIIXE, bij zijne on
dervraging , volgens zijne ge
woonte , de beleedigende spot
ternij met de • geregteiijke 
bevelen ter verklaring had 
gepaard, antwoordde hem 
PHILIPJEAUX onverschrokken. 
» Het is u geoorloofd mij te 
doen sterven, maar mij te 
kwellen en te beleedigen... 
verbied ik u." Even voor 
dat hij het schavot besteeg, 
schreef hij twee brieven aan. 
zijne vrouw, waarin hij over 
deregtschapenheid, de deugd 
en over de regtvaardigheid 
des hemels met eene kalmte 
én eene gelatenheid sprak,. 
welke niet zeer aan eènen 
man schenen te pasSen, welke 

' voor den dood van den besten 
der koningen gestemd had, 
en die daarover geeherlei 
wroeging scheen te geToe,le% 

L ' 2 ' • • • • " • " " 
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Hij onderging de uitvoering 
van zijn vonnis met moed, 
den 5 April 1795, op den
zelfden dag van zijne veroor
deeling. 'Behalve de twee 
brieven, welke in het licht 
gegeven werden, heeft hij 

i Geschiedkundige Gedenk' 
schriften over den Fendee-
schen oorlognagelaten, 1795 
in 8.vo In dit werk scheen 
het dat PHIMPEABX zijne ja-
cobijnsche denkbeelden een 
•weinig begon te laten varen, 
daar hij met vurigheid de 
zaak der menschelijkheid be-
pjeit. Deze Gedenkschriften 
maken een gedeelte uit van 
de Véi'zarnelirig der gedenk
schriften over de omwente
ling, door de gebroeders 
BAUDOlüf in het licht gegeven. 
Later herstelde de conventie 
de nagedachtenis van PHJXI-
PEAUX, en stond zijne we
duwe ondersteuning toe. 

gelaten, welke niet zonder 
verdiensten aijn ; de belang
rijkste zijn: l.o Manuelele, 
[Handboek voor briefschrij
vers), een deel in 12.m0, 
achtste uitgave, Parijs 1822. 
T- 2.o Fues etc. {Fader-
landslievende int&igten be
trekkelijk de opvoedingvan 
het volk), een deel in 12.m0, 
1783. —. 3.o De Mdücctti'. 
on etc. (Óver de opvoeding 
der collegiën), een deel in 
8.vo, 1785. •— kfiDietim-
naire etc. [fFoordenboek 
over de gelijknamige woor
den) , een deel in 8.™, der
de uitgave, 1817. — 5«° 
Dictionnaire etc. {Woorden
boek over de Fransche dich
ters.)— 6.0 Dictionnaire etc. 
{Rijmwoordenboek, en woor
denboek der Fransche taalt) 
Deze drie woordenboeken, 
maken een deel uit van de 
kleine dichterlijke encyclo
pedie , in l8.mo Verscheiden 
Akademische stukken, waar
onder eene 

Ferhandeling 
over het verlangen van zich 
onsterfelijk te maken, te Be-
sangon bekroond ; eene an
dere over de noodzakelijk" 
heid en de middelen om de 
doodstraffen af te schaflen 5 
een Gedenkschrift °»er ü e 

middelen omeenen ten onreg-
te beschuldigde schadeloos te 
stellen; eindelijk verscheiden 
tooneelstukken, welke *»J 
gemeenschappelijk njet J \ 
heeren SteVa , U t W 0 S Ï 

* PfllMPON DE IA MADE-
I,AINE (LODEWIJK), in 1734, 
te Lyon geboren, en in 1818 
te Parijs overleden, was eerst 
advokaat van den koning aan 
het bureau der geldmiddelen 
van Besancon , en werd be
windhebber der geldmidde
len van den graaf van J.r-
tois. Onder het directoriaal 
bestuur vrérd hij tot bibliip-
* ^ W M van den minister 
va*̂ - Mgiplanische zaken be-
noeWf»""::Mf%k letterkundige 
heeft een aantal wecken na-
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D'IRAY , enz. vervaaraif 
en liederen, aan welke gee-
iie bevalligheid ontbreekt. 

* PHILIPPE DÈ PRËYOT 
(STEPHANÜS-ATOREAS) een 
letterkundige, te Parifs,in 
1710 geboren; zijn vadery 
STEPHANÜS-PHILIPP0S was 
iosfschöolhouder, en tevens 
de .schrijver van'eene Ver
dediging der Lijkrede van 
LODEWIIK XIV, door pater 
PORÉE en van eene Verta
ling van verscheiden Rede
voeringen van CICERO. Pkt-
IIPPES DE PRÉXOT wijdde, 
even als zijn vader, zijn leven 
aan het onderwijs toe,, en 
opende met een goed gevolg-
bijzoödere lessen voor de 
geschiedenis en de aardrijks
kunde. Tot koninklijk censor 
benoemd, ontwierp- en re
gelde hij gedeeltelijk, de 
Zeercursus voor de militaire 
school, Hij werd daarenbo
ven ook, belast met het opzigt 
over den herdruk der Latijn-
sché Classici, door Coü-
STEUIER in het licht gege
ven ; en , van 1747 tot 1753 
gaf hij de Werken in het 
licht van CATUIXUS TiBDLLüsy 
PROPERTIÜS, SALUSTIÜS , VIR-

• GIWÜS , HORATIÜS , JÜVENA-
LIS, PERSEÜS, PHEDRÜS , Lu-
CREXIÜS , VEUEIÜS , PATER-
conus , EDTROPIUS , en 
TERÉNXIOS , welke hij met 
verklarende aanteekeningen 

en geleerde inleidingen ver
rijkte. PHIHPPÜS bezorgde 
tevens de uitgaven' der uit
spanningen des harten êh 
des geestes, 1741—1745, 
15 dJ.n in 12>° en der' 
Verzameling van den Par-
nassus , of Nieuwe keuze 
van losse stukjes, 11'43 > 4 
dl.n in 12>° Hij' is vérder 
de1 schrijyer' der navolgende 
werken i l , ° JEssai etc. 
(Aardry'ksfiündige groeve 
met een Aardrijkskundig 
Woordenboek) Fransch Lar 
tijn en tatijnfransch, 1748, 
2,de uitgave , 1774, in '8.v<> 
— 2,6 Analyse chronolgique 
etc. (Tijdrekenkundige mt-
leding van de algemeene ge
schiedenis , van het begin 
der wereld tot op de vege-
ring van KARELden Groote 
ingesloten,) 1752, in 8.v<> 
1756, in4.to 1781, in 12.«o 

Dezelve is grootendeels ont
leend uit het Compendium^ 
universale etc. van JOANNES 
LECÜERC Amsterdam, 1696 
in 8.vo — 3.° Mémoires etc. 
{Verhandelingen over Afri
ka en Amerika), 1762 , in 
4,to— 4,o lablettes géogra-
phiques (Aardrijkskundige 
tafels tot goed verstandder 
geschiedschrijvers en der 
Latijnsche dichters) 1755, 
2 dl.n in 12.»° 'Men raad
pleegt dezelve thans nog en 
men vindt dezelve nu en dj» 
in de verzameling van 

R 3 
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STEMKR t — 5.o Cosniogrct' 
phie universéllephysique etc, 
(Algemeen natuur- en ster-
rekundige wereldbeschrïj-
ving); 1760 , in 12.m°-_; 
6.° Le spectacle etc. (Met 
schöuwtooneel' der Momein-
sche geschiedenis, van de 

.stichting van Rome, tot op 
de inneming van Konstan-
iinopel), 1762, in 8.v°, 1776, 
in 4.° — 7.9 Révolutions 
etc. {Wereldsomwentelin-
gen, of Aanteekeningen en 
•waarnemingen qpeene kaart, 
tot de beoefening der alge-
vneene geschiedenis bestemd?) 
3763 , 2 d U in 12.™> van 
174 bl<k/Dit is dezelfde kaart 
of Atlas, welke, MICHAÖL Pi-
CATTD van Nantes had gele
verd. — 8.° Les révolutions 
etc, {De omwentelingen der 
wereld in J3 kaarten voor
gesteld , mei aanteekeningen 
of waarnemingen over elke 
derzelve, volgens de Gedenk
schriften van M* P.) Het 
is ook dezelfcle kaart die, 
door hare verschillende kleu
ren" op dertig verschillende 
Vijzen en in even zoo vele 
tijdvakken de verschillende 
staten van den aardbol aan
biedt. Dit onderwerp is breed
voeriger behandeld, door VAU-
GOJMMT, in zijnen F'olledigen 
•atlas der omwenteling van 
deft aardbol in 66 kaarten ; 
maas? '.ttjj^ W e r k f he twelk niet 
zoo wei is^tgeyoerd aj^ dat 
van PICADO en "van PHlMFrE I 

is niet in het licht gegeven, *-
9.° Atlas universel etc. (Al-
gemeene Atlas ter beoefening 
der aardrijkskunde en der 
oude en hedendaagsoke ge
schiedenis), Dezelve bestaat 
uit 125 kaarten, welke zeer 
wel gegraveerd zijn. PfflHPPE 
was Jid der Akademien vaa 
van Angers en Rouanen,eü 
overleed te Parijs, den 6 
MaarKl787, in den ouder
dom van 77 jaren. ^ 

, PHILIPPEAÜX. •-<- Zie PHIT 

HPEADX. 

PHIWPPICÜS-BARDANÜS, kei
zer van het Oosten, in Ar
menië uit een beroemde fa-
rnilie geboren, trad in de 
loopbaan der wapenen j en 
onderscheidde zich onder 
JÜSXINIANDS II. Maar deze 
keizer verbande hem op val-
sche verdenkingen, naar den 
Chersonesus, na hem van 
zijne posten beroofd te heb
ben. Een :opstand-. «torlt<| 
JüSTiNiANüS van den troon; 
hij .werd er door de Bulga
ren weder op hersteld. Daar 

de bewoners van den Cher
sonesus , bij den val van 
JrjsTiKUNOS, hunne vreugde 
hadden aan den dag gelegd, 
gaf deze vorst aan een zijner 
landvoogden bevel van dezelve 
te vuur en te zwaard ui t l e 

roeden. Zij namen hnnflfl too-
ylugttot PHIZIPPICÜS > P™al~ 
sten hem aan hun hoofd en 
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riepen hem tot keizer uit. 
De. soldaten van JÜSTINIANÜS 
rangschikten zich onder zijne 
vaandels-, en hij trok Kon-
stantinopel zegevierend' bin
nen. - JÜSTINIANÜS werd ge
vangen genomen- en aan een' 
zijner luitenants, wiejis vrouw 
en kindéren hij had doen 
ombrengen, overgeleverd. 
PHIIIPPICUS werd den 15 De- , 
cember 711 , zonder tegen
stand gekroond ; maar hij 
deed zijne schoone hoedanig
heden door zijne verkwistin
gen , zijne losbandigheid en 
zijne ' onbezonnenheid ver
geten , welke hem beletten 
om tegen de Bulgaren en 
deSarracenen welke'Thracië 
en Medië verwoestten te veld 
te trekken. Hij werd afgezet 
en op Pinkster-avond 713 
de dogen uitgestoken. Deze 
vorst had een schoon gelaat , 
eeiie indrukwekkende hou
ding, was wel bespraakt, 
maar verkwistend , den troon 
onwaardig, en zich alleen 
met zijne vermaken bezig 
houdende. Hij liet het rijk 
ter prooije aan de Barbaren, 
en hield zich met niets meer 
bezig dan öm het geloof te 
vervolgen. Hij overleed kort 
na zijne afzetting als banne
ling. Ofschoon al de heden-
daagsohe geschiedschrijvers 
hem FHIHPPICÜS noemen, 
draagt hij noglans den naam 
van FII-ÉPJQUES op zijne ge-. 
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denkpenningeni ARIÉMIBS » 
zijn secretaris, welke het» 
onder den naam van AIÏAS-
TASIÜS opvolgde, liet de za-i 
menzweerders, waarvan' Pfll» 
IIPPICOS het slagtoffer was, 
ter dood brengen.' 

PHILIPPON DE EA M A D E E A Ï * 

N E . — Zie PHILIPON> 

PHIHPPÜS, koning, van -Ma
cedonië , vierde zoon van 
AMITNXAS I I , werd in het 
jaar 383, vóór J . C> gebo
ren. Te Thebeu opgevoed, 
werwaarts zijn vader hemels 
gijzelaar gezonden had , werd 
hij aan de zorg vanEPAMi-
NONDAS , wiens kweekeling 
hij zich altijd beroemde te 
zijn geweest, 't toevertrouwd. 
Van zijne kindschheid afdeed 
hij die buigzaamheid van 
geest y en ,die grootheid van 
moed uitblinken , welke hem 
eenen zoo beroemden naam 
verwierf en zujke vermogen
de vijanden berokkende. Na 
den dood van PERBICAS III 
zijn' broeder, deed hij zich 
als voogd van zijnen neef 
verklaren , en stelde zich wel
dra in zijne plaats op den 
troon in het jaar 360 vóór 
J . . C Daar de staat door de 
verschillende schokken der 
omwentelingen beroerd was, 
zoo legde zich PHIUPPÜS er 
öp toe om denzelven te ver;-
sterken. De lUyriërs, de P®>-

* . ' • • • . . 
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oniërs,&n dé Thraciëis, wil
den: van zijne jeugd gebruik 
maken on\ : hem den oorlog 
te verklaren. Hij ontwapen
de de beide eerste dezer vol
ken door geschenken en be^ 
lóften, en het andere durf
de zich niet roeren. Door 
staatkunde en door list.over-
•winnaar', verklaarde hij Am-
phopolis, eene stad waarop 
Athene 3 als eene volkplan
ting aanspraak maakte, vrij. 
Zijn voornemen was deze re
publiek te sparen en zijne 
trachten niet uit te putten, 
door deze plaats te willen 
behouden.' De Atheners wei
nig, gevoelig voor. zijne op
lettendheid , wapenden zich 
om hem de kroon te ontne
men; maar de Macedonische 
koning overwon hen bij Me-
honte, en maakte een groot 
getal gevangenen, welke hij 
zonder rantsoen terug zond. 
Deze overwinning was de 
vrucht van de tucht, welke 
hij bij zijne troepen had in
gevoerd;, de Macedonische 
legerschaar had er de voor
naamste eer van; dit was 
éen corps (phalange) zwaar 
gewapend voetvolk, gewoon
lijk nit 16,000 man zamen-
gesteld ,• welke ieder een zes 
weten lang schild hadden, 
én:;«ene piek van 21 voeten 
tonfjt ifie voorspoed zijner wa« 
pea»jifj«». vooral zijne edel-
moedlghêiil w a de ovwwin-
mng, dedeö het Atheemche | 

volk :na den vrede en ïijn 
bondgenootschap 'verlangen; 
en daar de geesten van weers
zijde daartoe gestemd waren, 
zoo duurde het niet lang of 
dezelve werd gesloten. De 
omstandigheden, om zich op 
de Illyriërs te wreken, wa
ren gunstig. PHILIPPUS wa
pende zich tegen hen .over
won hen, en bevrijdde zijne, 
staten van hun juk. .Zijne 
heerschzucht, door #pe ywx-
zigtigheid en zijnen «ioedm* 
dersteund , deed hem mees
ter van Crenides worden; 
deze was eene door de Thr.a-
sianen gebouwde stad, en aan 
welke hij zijn naam gaf. De 
goudmijnen, welke men in de 
omstreken dezer $tad vond, 
maakten de verovering der-
zelve van zeer veel gewig*. 
Hij stelde in dezelve vele 
werklieden, en liet de gou
den munt met zijnen naam be
stempelen. PHIMPPUS wend
de zijne rpdommeo aaa» 
om bespieders en aanhangers 
in al de belangrijke sleden 
van Griekenland te koopen, 
en. om overwinningen tema
ken zonder de wapen&Je ge
bruiken. Het huwelijk *a" 
den Macedonischen. vorst met 

OWMPIAS, dochter van W" 
OPTOMSMUS , koning der Moj 
lossers , en de geboorte n 
AIEXANBEK , later den G™ot* 
bijgenaamd , voerden zjja Se" 
luk ten top. PW****111® 
verhaalt dat PHIHKPM»

 u U 
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zijne staten afwezig, op een 
en denzelfden dag drie grootö 
tijdingen ontving: namelijk 
dat hij in de Olympische 
spelen bekroond was, dat 
hij eene, overwinning op de 
Ilïyriërs behaald had, en dat 
hém een zoon geboren was. 
Hij schreef zelf aan ARISTO-
TELES om hem te verzoeken, 
zich met de opvoeding zijns 
zoons te belasten, en de brief 
strekt niet minder den vorst 
dan den wjjjsĝ ear tot eer. 
{£ie. ABISJJQKEMS ). Infcus-
schen breidde hij zijne over
winningen in Thracïè uit. 
Methone,eQne kleinestad van 
dat gewest j kon aan zijne 
dapperheid niet lang weder-" 
staan. Maar dit beleg werd 
hem noodlottig, door een pijl
schot, welk hem ASTER in 
het ; regter oog schoot r (zie 
AsiEa). PHILIPPÜS ging sinds 
lang met het denkbeeld zwan
ger , om Griekenland aan 
zich te onderwerpen. Hij 
d«ed de eerste poging op 
Qlywtke, eene volkplanting 
en den schaatswal van Jthe~. 
né. Deze republiek, door 
de welsprekendheid van DB-
MOSTHENES met geestdrift aan
gevuurd , zond 17 galeijen 
en 2,000 man ter bescher
ming van Olynthe; maar al 
hare pogingen waren tegen de 
hulpmiddelen van PHIUFPÜS 
vruchteloos. Dpze vorst kocht 
de voornaamste burgers der 
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stad om, en dezelve werd 
hem overgegeven, Meester 
van deze plaats, vernielde ' 
hij dezelve geheel en al, en 
wön de naburige steden door 
zijne milddadigheden, en 
d;oor de feesten welke hij 
aan het volk gaf.; Hij viel 
vervolgens de Phociërsaan en 
overwon dezelve. PHILIPPÜS 
deed zich tot hoofd der Am-
phictyonen uitroepen en beval 
hun de steden van Phocis 
te vernielen. Griekenland 
begon de öogen voor zijne 
wreede staatkunde te ope
nen. Daar PHILIPPÜS vreesde 
hetzeke- in. opatand te bren
gen , keerde hij met roem, 
beladen naar Macedonië te
rug; maar altijd hakende 
naar bloed en naar goud, 
bragt hij het' vuur des oor-
logs in Illyri'ê en Thracïè 
en in den Qhersonesus over. 
Hij begaf zich vervolgens naar 
Mubea y een eiland, hetwelk 
hij om deszelfs ligging , den 
hinderpaal van Griekenland 
noemde. Hg maakte zich 
meester van het grootste ge
deelte van dat land , zoowel 
door het goud als door het 
staal; maar PflociON , kwam 
hetzelve van de wreede over-
heersching van den Macedo-
nischen koning bevrijden» 
PHILIPPÜS door eenen vijand 
vervolgd, welke noch zijn 
geld noch zijne wapens kod
den dosn wankelen, verklssff* 

5 . ' , . ; . i * v . '• 



266 P H L 

den aan de Scythen den oor
log en maakte op hen eenen 
aanmerkelijken buit. Op zij
nen teruglogt genöodzaaakt, 
de Tribailiers te bevechten, 
werd hij door eenen pijl ge
troffen , welke hem het dij
been kwetste. Naauwelijks 
was hij Tan deze wond ge
nezen, op hij wendde op 
nieuw zijne blikken naar 
Griekenland. Hij viel in de 
eerste plaats in Beoti'ê, en 
de Jegerbenden. werden in 
het jaar 348.vóór J . C. te 
Cherónew handgemeen. Het 
gevecht duurde langen tijd, 
en de overwinning viel ein
delijk ten voordcele van PHI-
XIPPUS uit. De overwinnaar 
rigtte een'zegeteeken op , of
ferde den goden en gaf zich 
in een feest, hetwelk hij ver
ordende, om zijne zegenraal 
te vieren , aan de ongebon
denheid over. Daar de dron
kenschap !van den wijn die 
van. zijnen hoogmoed ver
meerderde, zoo kwam hij 
op het slagveld de gesneu
velden en de krijgsgevangenen 
bespotten. De redenaar Di-
MADES, dié mede onder de 
gevangenen was, over deze 
onwaardigheid gebelgd, kon 
zich niet wederhouden den 
vorst te zeggen: Waarom 
speelt gij de rolvan TRER-
SlTEêf daar gij een JGA-
Mmmwikimdet zijn? Deze 
edelmoö%* wenk vwrwterf 
DÉMADKS de vrgheid , en zijne 

H lotgenooten zachtere behan
delingen. Overwinnaar van 
Griekenland zijnde, durfde 
PHttiPP0S , ook naar de over
winning der Perzers dingen: 
hij liet zich in de algemee-
ne vergadering der Grieken 
tot aanvoerder1 van deze on
derneming benoemen; en 
maakte zich gereed om dit 
plan ten uitvoer te brengen 
toen hij vermoord werd. Hij 
wilde op dezen oogrenéiik 
juist de voorstel/ing van eeii 

treurspel bijwonen, hetwelk 
door NEOPXÓLÉMOS was sa
mengesteld, waarin deze dich
ter hem reeds; als overwin
naar van DABIÜS afschilder
de. Pmnppusy was door een 
talrijk gevolg vergezeld ; voor 
hem werden de rijke beelden 
der twaalf gróote goden nn 
Macedonië gedragen , bene
venseen dertiende nóg prach
tiger beeld dan de overige, 
dat van PHIIIPPÜS namelijk> 
mede niet dé zinnebeelden 
der godheid versierd, P^CSA-
NIAS , een zijner lijf vrachten , 
doodde'hem , wijl deze ko
ning hem geen regt wilde 
doen wedervaren wegens eene 

beleediging, welke hf ' ;«a 
eeneri hoveling ATTAiES ge
naamd , ondervonden had. 
Dit gebeurde in het jaar 83© 
vóór J , C. in het 47.ste J»»r 

zijns oaderdqms, na £eflê 

regering van 24 jaren. PflI* 
IIPPÜS had de ondeugden en 
den schijn van deugden»vvcil£e 
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uit eene toornelooze jheersch-
zucht geboren worden. Zij
ne staatkunde , zijne kunst 

" om te veinzen , zijnê  door-
slepenheid moeten aan zijne 
zucht voor de overwin
ningen toegeschreven wor
den: hij. bezat die welspre
kendheid, welke door de 
sterke hartstogten ingegeven 
worden, die werkzaamheid 

ven dat geduld in de krijgs-
vermoeijenissen, welke slechts 
de vruchten zijn,van eenen 
onverzaadbaren dorst naar 
roem. Hij was edel, groot
moedig , \deugdzaam, minder , 
uit grondbeginselen dan wel 
uit eigenzinnigheid. Men 
weet niet waarom hij zich 
dagelijks liet zeggen. jPirr-
tlPPVS bedenk dat gij ster
felijk zijt. De gevolgtrek
king dezer waarheid had moe
ten dienen, om zijne staten 
gelukkig te maken , en die 
van anderen in vrede te laten. 
Onder het aantal gedenkwaar
dige daden en woorden, welke 
PMTARCHÜS van dezen vorst 
verhaald heeft, kensschetsen 
hem de volgende bijzonder. 
Men verzocht hem om een' 
heer van het hof, welke op 
het punt stond zijnen goeden 
naam door een regtvaardig 
maar gestreng vonnis te ver
liezen, te begunstigen: Pm» 
WPPüS wilde er niet in toe
stemmen , en voegde er bij : 
Ik wil liever dat Aij ont-
^rdworde dan ik. Eene ar

me vrouw verzocht hem haar 
regt te doen wedervaren ; en 
daar hij haar van dag tot dag 
terugzond, onder voorwendsel 
dat hij geen tijd had, zeide 
zij hem met aandoening: 
Houd dan ook op koning 
te mijn. PflïLIPPüS gevoelde 
al de kracht van dit verwijt 
en voldeed haar oogenblikke-
lijk. Eene andere vrouw 
kwam hem bij het verlaten 
van een groot feestmaal om 
regt vragen, en Werd ver
oordeeld : Ik beroep my op 
nieuw in regten, riep zij 
-oogenblikkelijk uit. En op 
wien %ult gij u beroepen? 
vraagde haaf de vorst. — 
Op PBILIPPÜS nuchter en 
zijnde. Dit antwoord opende 
de oogen van den koning, 
die zijn vonnis herriep. Een 
woord van PHILIPPÜS , het
welk hem minder tot eer 
verstrekt dan de vorige daden, 
was, dat men de kindéren 
met speelgoed^ en de <men-
schen met /eeden vermaakt. 
Eene schandelijke grondstel
ling, welke de ziel en de 
grondslag van zijne staatkunde 
was, en welke in die lijden 
van eene ongelukkige wijs
begeerte, zoodanig het -red
middel van leugen is gewor
den , dat men dezelve niet 
meer als zoodanig kan be
schouwen. 

PHIMPPÜS V, koning *W 
Macedonië, verkreef in*"**6311 

file:///deugdzaam
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ouderdom van 14 jaren deze 
kroon, na den dood van AN-
IIGONUS, zijn' neef, in het 
jaar 220 vóór J . C. Het 
begin zijner regering was 
roemrijk door de overwin
ningen van, ARATÜS. Deze 
veldheer was even zoo lof
waardig door zijne liefde voor 
de regtvaardigheid, als door 
zijne bekwaamheid in den 
oorlog; maar hij werd ha
telijk aan eenen vorst, die 
zich aan alle buitensporighe
den wilde overgeven. PHI~' 
XIPPÜS had de lage wreed
heid hem te dóen vergiftigen. 
Hij bragt vervolgens den oor
log in lllyriè en in Italië 
over, en behaalde er voor-
-deelen. Hij bedreigde Grie
kenland , maar daar de Ro- < 
meinen de partij der Grieken 
hadden gekozen , overwonnen 
zij , hem in verscheiden be
langrijke gevechten, PHÏMP-
Pns, genoodzaakt den vrede 
te vlagen, verkreeg denzelven 
op vernederende voorwaar^ 
den. Huisseliikë verdrietelijk
heden kwamen diegenen ver? 
bitteren welke hij door de 
verliezen van buiten leed. 
De verdiensten van zijnen 
zoon DiÉMiXRiüs lokte zijne 
afgunst en die van zijnen an-
djr-en zoon PERSEÜS uit. Deze 
onwaardige broeder beschalr 
digde hem bij zijnen vader» 
dat M bedoelingen op den 
troon had-; Bè teiHgtpfco-
vige- P««,iiw« ^ « i e ^ - hem 

door vergif omkomen. Het 
verlies van zulk eenen zoon 
opende hem de oogen om
trent zijne onregtvaardigheid 
en omtrent die vanPfinsEOS. 
Hij was besloten , ANTIGOMDS 
op den troon te verheffen, in 
plaats van eenen onregtvaar-
digen wreedaardigen zoon; 
de dood' belette hem, zij» 
plan ten uitvoer te brengen; 
hij overleed te Jmphipolis, 
in het 178.ste jaartóór X 0. 
na eene regering van 42 jareé. 

PHIMPPÜS, een oorspron
kelijke Phrygiër, welke AN» 
TIOCHUS EPIPHANÜS ' tot stad
houder van Jeruzalem aan
stelde. Hij kwelde'wreedaar-
diglijk de Joden, teneinde 
hen te noodzaken van gods
dienst, te veranderen. ItB'i-
OCHDS , op het punt' van te 
sterven, stelde denzelfden 
PHIMPPDS tot regent van het 
rijk aan, en stelde hemenen 
diadeem, zijnen koiiHifchj*ken 

mantel en zijnen ring ter 
hand, opdat hij dezelve aan 
zijnen zoon, den jongen Air-
XIOCHÜS EÜPATER ioade over 
geven ; maar LTSIAS m»ai-
te zich, ondei' den nafm 
van dit kind, meester van net 
bestuur. PHIHPPÜS., die met 
de sterkste was, vlugttemet 
het heer van EPIPHANBS' 
naar Egypte, om hulp te" 
gen den overweldiger wvra-
gen; en in hef vagende 
jaap maakte hij gebruik van 
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de gelegenheid der afwezig
heid van LTSIAS, om de Joden 
te bevechten , hij viel in̂  
Syrië en nam \dntioohi'é'm ; 
maar daar LTSIAS dadelijk 
terug kwam, heroverde hij 
de stad, en deed PHILIPPDS 
sterven. 

PHILIPPUS , zoon van He* 
RQDEs den Gr ooien en van 
CLEOPATRA , en broeder van 
ANTIPAS, huwde met SALO-
MÉ de danseres, welke het 
hoofd van JOANNES den 
dooper vraagde. Baar AUGUS
TUS het testament van HERO
DES bevestigd had, hetwelk 
aan PHILIPPDS het viervors-
tendom van Gaulonitis, van 
JSèthani'ê en van Paneates 
nagelaten had, zoo kwam 
deze vorst in zijne staten, 
alwaar hij zich slechts bezig 
hield, zijne onderdanen ge
lukkig te maken., Hij was 
vooral de vriend der regtvaar-
digheid, en om zich van 
derzelver handhaving te ver
zekeren , doortrok hij al de 
steden van zijn regtsgebied , 
en Het eene soort van troon 
ronddragen , waarop hij zich 
plaatste om het regt te doen 
gelden, en voldeed-iedereen 
door zijne goedertierenheid 
en billijkheid. Hij liet de 
stad Panéades prachtig her
bouwen , welke hij , ter eere 
Tan TlBERlüS, Cesarea noem
de ; en aan welke men om 
die reden den naam van 

Cesarew Philippi gaf. Hij 
vergrootte ook het Tleki?e^-
saïda , en gaf het den naam. 
van Juliade, naar JULIA:, 
de dochter van; AUGUSTUS. 
Hij overleed na eene regering, 
van 37 jaren, in het 20.ste 
jaar van TIBËRÏÜS : Er is ook. 
nog een andere PHILIPPDS 
geweest , mede de zoon van 
den gr.ooten HERODES maar; 
van eene vrouw MARIANE ge
naamd , welke met HERODIAS 
huwde, en de vader van SA-
LOME was, waarvan wij in 
het hoofd van dit artikel ge
wag hebben gemaakt. 

PHILIPPDS (Heilige), Apos
tel van J. C. werd te Beth-
saïda , eene stad in Galilea, 
aan den oever van het meer 
van Genesareth geboren. De. 
Zaligmaker riep hem daags 
na de roeping Tan den hei* 
ligen PETRUS en van den hei
ligen ANDREAS , en gelastte 
hém, Hem te volgen. Hij 
ging. aan NATHANAÖI zeggen 
dat hij den MESSIAS gevonden 
had , en woonde de bruiioft 
te Kana bij. Aan hem was 
het dat de God-mensch zich 
wendde, toen hij 5,000 toen-
schen, die hem volgden, wilde 
spijzigen, en hem vraagde 
waar men brood voor zoo 
vele menschen zoude koopen. 
PHILIPPDS antwoordde hem 
» dat daartoe wel 200 dena-
rissen noodig waren." G«-

' durende de lange redevoering 
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welke J . 0. met zijne Apos-, 
telen hield, daags voor zijn 
lijden, vraagde PHIUFPÜS 
hem., hun de vader te doen 
zien. Maar de Zaligmaker 
antwoordde hem: PHILIP-
p VS, die mij ziet, ziet ook 
den vader. Dit is hetgene, 
wat ons het Evangelie van de
zen heiligen Apostel verhaalt. 
Zeer oude gevrijde schrij
vers zegge», dat hij het 
Evangelie in Phrygië ging 
prediken, en dat hij te 
Hierapolis eene stad van dat 
gewest overleed. 

PHILIPPUS {Heilige) de 
tweede der zeven diakens 
welke de Apostelen na* de' 
hemelvaart van J . C. kozen. 
Men meent dat hij van (7e-
saréa in Palestina oorspron
kelijk was, het is ten minste 
zeker dat hij er woonde, en 
dat hij er vier maagdelijke 
dochters had, welke zich 
door den geest van voorzeg
ging onderscheidden. Toen 
na den marteldood van den 
heiligen SÏEPHANÜS , de Apos
telen zich verspreid hadden, 
ging de diaken PHILIPPUS in 
Samarië het Evangelie ver
kondigen, alwaar hij verschei
den schitterende bekeeringen 
te weeg bragt. Hij was er nog, 
toen een engel, hem beval, 
©t» langs den weg te gaan, 
die van Jermalem naar Ga-
aa leidde, PHILIPPUS gehoor-
xaamde en ontmoette len 

gesnedene van Candaces, 
koningin van Ethiopië, welke 
daar zij den Profeet ISAIAS 
Jas, aan PHILIPPUS gelegen
heid gaf hem té onderwijzen 
en hem J. C. te doen ken
nen, Niets is treffender, een
voudiger en meer naar waar
heid geschetst dan hetgeen 
over dit onderwerp in het 
8.ste hoofdd. van de Hati-
delingen der Jposielen w ordt 
verhaald. Hij overleed naar 
men meent te Cesaréa, in 
hét jaar 70 der Christelijke 
tijdrekening. 

PHILIPPUS J M I I I of BENIZ-
ZI {Heilige), vijfde overste 
der serviter - monniken, en 
niet de stichter van de orde 
dier religieuzen , zoo als som
migen gezegd hebben, W' 
Florence, in 1232, uit eene 
adellijke familie geboren, 
verkreeg in 1274, van de 
algemeené kerkvergadering 
van Lyon, de goedkeur'"-? 
zijner orde, en overleed te 
Todi. CtEsiEffs -X p'a* l s l e 

hem in 1671 in de catalogus 
der Heiligen. De stichters van 
de serviter - orde zijn ten 
getale van zeven, waarvan 
men op den 11 Februarij de 
getijden leest. Deze heilige 
maakte van de heiliging z lJner 

religieuzen het voornaamste 
voorwerp van zijnen ij^f' 
daar hij zich overtuigd hï*W , 
dat dit de eerste zijne^'u" 
ten was, Hij noemde het 
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ctuslfix zijn boek, en het is 
bij het aanschouwen van het
zelve , dat hij den 22 Au-> 
gustüs 1284, den geest gafi 
Zijn leven is door den abt. 
MALAVAL beschreven. 

Pflinpprjs VAN NKRI. — 
Zie NERI. v •: . 

PHIMPPWS (MARCÜS JOLIÜS) 
iiemeinsch keizer, bijge
naamd de Arabier , in het 
jaar 204, te Boslres of Bos* 
tra in Arabië, uit eene ge
ringe familie geboren, ver
hief zich door zijoe verdien
sten tot de eerste militaire 
rangen. Daar de zucht om 
te regeren, in die tijden van 
duisternis als 'eenë deugd 
werd beschouwd, zoo ver
moordde hij GOKDIANOS den 
Jonge,'/waarvan hg kapitein 
der lijfwacht was, en liet 
zich in het jaar 244 in zijne 
plaats tot keizer uitroepen. 
PHILIPPÜS , ongeduldig om 
naar Rome terug te keeren, 
stond Mesopotami'ê aan de 
Perzers af, en kwam met 
zijn leger in Syrië terug. 
JEenige schrijvers zeggen in
tegendeel , datPHinppos niets 
aan de Parthers afstond , en 
dat hij op hen aanmerkelijke 
voordeelen behaalde. GRU-
TER haalt een oud opschrift 
aan, waarin PHIHPPCSover
winnaar der Parthers wordt 
genoemd. Hoe het ook zij, 
hij trachtte, te Rome terug

gekeerd , door zijne zachtheid 
en zijne milddadigheden de 
vriendschap des volks te win
nen. De misdaad had hem 
op den troon gebragt; maar 
zoodra hij er ook op was 
gestegen t openbaarde hij 
deugden. Hij, voerde ver
scheiden heilzame verorde
ningen in , en wendde al 
zijne zorgen tot het behoud 
des vredes aan. Hij liet eene 
gracht aan gene zijde des 
Tibers graven , om aan een 
wijk der stad, hetwelk daar
aan gebrek had, water te 
verschaffen. Hij ondernam 
om te Rome de huizen van 
ontucht af te schaffen, en 
bragt, volgens EÜSBBIDS, dit 
in eene zoo uitgestrekte en 
zoo bedorvene stad, zoo moei-
jelijke ontwerp, ten uitvoer. 
Hij verleende den Christenen 
de vergunning om al de oe« 
feningen van hunne Gods
dienst in het openbaar uit 
te voeren. Men verzekert 
zelfs, dat hij zelf het Chris
tendom openlijk omhelsde. 
EÜSEBIUS , de heilige HIERO-

NYJUÜS, VlNCENTIÜS DE Lfi-
RINS, OROSÏÜS enz. zijn van 
dit gevoelen, dezelfde schrij
vers , bij welke men RüHNüS 
en CVISCEIXUS kan voegen, 
zeggen dat ORIGENES twee 
brieven schreef, de eene aan 
dezen vorst, en de andere 
aan zijne echtgenoote, in 
eenen toon van gezag, de 
ongepast zou geschenen h*b-
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ben, indien hij niet aan 
Christenen geschreven had. 
EÜSEBIÜS verhaalt dat toen 
hij eens op eenen vooravond 
van Paschett, eene kerk wilde 
binnen treden , de bisschop 
der plaats hem terug stiet, 
en hem zeide, dat hij niet 
kon opgenomen worden,voor 
en aleer hij . openljjk boete 
voor de misdaden had ge
daan , van welke hij beschul
digd werd, waaraan hij zich 
dan ook nederig onderwierp. 
Sommigen voegen «r bij , dat 
deze kerk die van ^niiochïê,, 
en dat de bisschop de heilige 
BABYLAS was; (Zie dat ar
tikel). Men kan zich bijna 
niet onthouden zulks te ge-
looven , wanneer men in aan
merking neemt, dat degenen, 
•welke hetzelve verhalen niet 
ver van de plaats, waar ge
zegd wordt, dat zulks ge
schiedde, verwijderd waren, 
Home begon eerst onder het 
bestuur van PHILIPPUS ge
lukkig te worden , toen hij, 
in 249, bij Ferona, door 
zijne eigene soldaten gedood 
werd, na door DECIÜS ver
slagen te zijn geweest, die 
in Pannonïè den titel van 
keizer aangenomen had. Hij 
had den ouderdbm van 4iï 
jaren bereikt, waarvan hij 
er 5 en eenige maanden als 
keizer had geregeerd. P H I -
tiPPüs, zijn zoon, werd in 
de ar»ea zijner moeder OTA-
CILU v^tóteord', jsiog «kchts 

twaalf jaren oud zijnde, en 
na reeds hoedanigheden aan 
den dag te hebben gelegd, 
welke hem door het rijk de
den betreuren ; De stad Phi-
lopopolis heeft' haren ooc* 
sprong aan MARCDS JDWDS 
PHILIPPUS te danken, welke 
dezelve bij Bostra liet bon» 
wen. Een oordeelkundige, 
regtvaardige criticus, heeft 
eene Verhandeling in het 
licht gegeven, getiteld; Jpo" 
logiapro PHIIIPPPS, waarin 

• men het schandelijke afbeeld* 
selwederlegt, hetwelk harts-
togtelijke schrijvers van den 
vader en den zoon geschetst 
hebben; Zie OTACILIA. 

PHILIPPÜS, hertog van 
Zwaben, zoon van FREDERIK 
BARBARÖSSA, en broeder van 
HENDRIK VI, in 1178 gebo
ren , werd na den dood van 
dezen laatste in 1198, &oot 
een gedeelte der keurvorsten 
tot keizer verkozen, terwijl 
de andere (de keizerlijke kroon 
aan OTTO , hertog van Sak
sen gaven. Deze dubbele 
verheffing ontstak het vuur 
des burgeroorlogs in Duitsoh* 
land. De Paus bleef twee 
jaren zonder eenig deel in 
deze zaak te.nemen, ofschoon 
hij sterk aangezocht werd, 
zoowel door de beide mede
dingers als door deDuitsone 
neeren en door de lonm™ 
van FrankrijkenMnge»na. 

Eindelijk gaf hij & M Ja a r 
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1200 > aan hunne aanzoeken 
toe,- «n verklaarde zich ten; 
voordeele van OTTO, omdat, 
zeidehij,PHUIPPDSvanZwa* . 
ben, door Paus CEIEST-INÜS , 
in den ban was gedaan, wijl 
hij het patrimonium van den" 
heiljgen PETKUS gewapender
hand overweldigd had , zoo 
als hij zulks zelf bekend heeft, 
door dei. ontbinding te vra
gen., en wijl hij nog tegen 
de Roómsöhe KerJc door zijne 
veldoversten•'• MAJRGOIUED en 
DlOjPöüi.» •».". *>denn strijd sraetetil 
PaifiipMa'. w r é / i n den-, ba» 
verklaard; maar daar hij in; 
1206 den Paus eenen brief 
vol eerbied 'schreef, zoo ont
hief de Opperpriester hem-
van den ban, en stelde al 
zijne pogingen in het werk,: 
om de beide mededingers te 
verzoenen. Deze verzoening 
was op het punt om tot stand 
gebragt te worden, toen. 
PHILIPPUS te Bambergfüm 
22 Junij 1208, iri den 'ou
derdom van 34 jaren, door 
Oïf o-ƒ paltsgraaf vanr Beye* 
ren (*) x om, het leven ge
bragt werd. De moordenaar 
wreekte zich op de weigs* 
ring, welke de keizer hèm 
gedaan had, van hem zijne 
dochter ten huwelijk te ge* 
ven, en omdat hij hem belet 

XIX. DKEié 

had, met die van den hertog: 
van Polen in den, echt te. 
treden. De gedachtenis ;van•; 
PHitlPPtrs wordt in Duüsèh* 
land in eere gehouden , .als; 
die rvan 'eenen edelmoedigen 
en wijden vorst, en ryan eenen, 
moedigen en' voorzigtigen; 
hrijgsovèrste. Zijne regering 
duurde elf jaren, <r..:.\ !; 

* PHIHPPDS I , koningvan 
Frankrijk, verkreeg den 
schepter na zijnen vader HEN* : 
DRIK. I , in 1060, in den» 
ouderdom van8jaren, onder, 
het regent-, en de voogdij-? 
schap vat» BoujoEWWJf V , 
graaf van Vlaanderen,; die,,-
zich met, ijver van zijnen post' 
als voogd kweet. BOODEWIJK, 
versloeg de Gasconjers, welke: 
aan het muiten wilden slaan, 
en overleed, den koning in 
eenen. vijftienjarigen ónder
dom nalatende. Deze jonge 
vorst voerdei den ioörlpgnr 
Vlaanderen, tegen B,OBJÈRT , 
deajongsten :aaon van -BoB-
DEWJJM, welke het graafschap; 
Vlaanderen op de kindenen 
van zijnen oudsten broeder 
hemagtigdhad. PHIÜIPPÜS 
trad met een* talrijk leger 
tegen hem op, hetwelk bjj 
Mont-Ga&sel in de pan ge
hakt werd. De vrede Was 

(*) Hij werd Om» VAN WITTKLBACH genaamd. De Duitichero 
hfcbfcen ran deze gebèurteni» he* onderwerp van een treunpel gr 
•naakt, hetwelk men niel zonder de Ievehdig*te aandoening leert» 
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de ; prijs der overwinning, B 
en de overwinnaar had een 
gerust genot van zijne over
weldiging, WiiimdeFer* 
overaar viel, na Engeland 
geheel verdrukt te hebben, 
op Bretagne, aan. De her
tog riep de hulp van den 
koning van Frankrijk i n , 
die den vrede door zijne 
wapens verkreeg. Dezelve 
werd eenigen tijd daarna bij 
gelegenheid tan eenen kwink
slag verbroken. (Zie WilLEM 
de Veroveraar). PHIMPPÜS, 
zijne Trouw BERTHA moede> 
eri liefde voor BERTRADE , 
echtgenoote van FODLQUES, 
graaf van, Jlnjou, opgevat 
hebbende, ontweldigde haar 
aan haren man; hij bediende 
zich in 13D9, van het gezag 
der .wetten, om zijn huwe-» 
lijk te doen verbreken, on
der het •voorwendsel van: 
bloedverwantschap,Jen BER-
ÏKAD8 liet het hare met den 
graaf van Jnjou, onder het
zelfde Voorwendsel vefbre-

' kénj een bisschop van Beau* 
vais huwde hen plegtig-
lijk. De beide echtgenooten 
waren dés te laakbaarder, 
naardien zij misbïuik van het 
gewijde en wereldlijke gezag 
hadden gemaakt, om hunne 
boelering te wettigen, Deze 
"vereeniging werd door Paus 
Ï̂RBAsros II nietig verklaard, 

die dit vonnis in de eigene 
statèjnrvau den koning, in 
welke hg eene schuilplaats 

was komen zoeken, uitsprak? 
zoo groot was de onverschrok
kenheid,'welke hem het ge
voel , des pligts inboezemde, 
PHILÏPPUS zond; den Paus af
gevaardigden , die een uitstel 
verkregen} maar »daar hij 
geehe moeite aanwendde) on» 
de ergernis te herstellen, 
werd hij op nieuw, in een» 
kerkvergadering in 1100, t& 
PoiUers gehouden, in den 
ban gedaan. In 114H bragt 
LAMBERTÜS , bisschop Tan 
Jtrecht, en afgevaardigde 
van Paus PASCHALKII, helft 
zijne lontheffing te Parijs, 
na hem te hebben doen i>e« 
loven,dat hij BERTRADEnim
mer weder zien zoude: eene 
belofte, welke hij niet hield, 

, SDGER verhaalt ons, dat Hw* 
ne zonen bekwaam verklaard' 
werdm, om tot de kroon 
op te volgen; men moet dw 
gelooven, dat men de on
wettigheid hunner geboorte 
uithet oog verloor. PfliM^* 
overleed te "Melm, deiri» 
Jülij 1108 , ï n het 67 . s *F r 

zijns ouderdoms, na getuige te 
zijn geweest van den eersten 
kruïstogt,'door PEIRÜS (#* 
Kluizenaar gepredikt, «M« 
welken hij geenerlei deel w» 
de nemen.'Zijneregermg, a» 
48jarenbevat, is de lang»«« 
van diegenen geweest,wei^ 
hem voorafgegaan^zijn, 
genomen die van I»M»A*' 
zoowel als van al ^gen«»» 
welke hem gevolgd «8n > 
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halve die van LODEWIJK XIV * 
en LODEWIJK XY. Dezel* 
ve is beroemd, door ver* 
scheiden groote gebeurtenis-s 
?en ; maar PHIUPPCS speelde 
er geenerlei gewigtige rol in* 
flij scheen eren zoo verachte
lijk voor zijne onderdanen, als 
die eeuw vruchtbaar in hek 
den was, omdat hij zich meer 
met zijne minnafijen dan wel 
met staatszaken bezig hield. 

PHIMPPÜS I I , b%enaam& 
Alï€rtJSi-B3< de Overwinnaar 
en; JteofémiM * in 1 1&5 ga» 
boren; was, de zoon van 
LODEWIJK T i l , 'bijgenaamd 
de Jonge, koning van Frank* 
rijk en van dlix, zijne derde 
vrouw, dochter van THI--
BAÜÜÏ, graaf van Charn" 
pagne, kwam, na den dood 
van zijnen,;vader in 1180» 
in den ouderdom van 18 jaren 
tot den troon. Zijne jeugd 
was niet zoo als die van de 
meeste andere vorsten >. hij 
vermeed de klip der verma
ken , en zijn moed werd daar
door des te vuriger. De ko* 
ning van Engeland scheen 
van zijne minderjarigheid ge* 
brüik te willen maken t om 
een gedeelte zijner staten te 
overweldigen. Pjsni,rppijs 
trok tegen hem te velde en 
noodzaakte hem, met de wa* 
pens in de hand, om de ou
de verdragten tusschen de 
beide koningrijken te beves

tigen en na té leven.. Zoo-
4ra de oorlog^eëindigd was, 
liet hij zijn volk de trachten 
des vfedes- .genieten* Hi} be^ 
tengelde de knevekrijën der . 
groote -.heelren» verdreef de 
tooneelspelers als eene bron 
van verderf en ongeregeldheid* 
bepaalde straffen tegen de 
godslasteraars, ian liet |ih* 1182 
en 1183), de straten én open* 
bare wandelplaatsen Van Pa* 
rtjst plaveijen. Dé rijlö schat
meester GERARDÜS DE Poisst 
dïoeg tot de uitgave der be-
stuating eene gift van 11,000 
zilveren marken bif. Het iwas 
door de ssarge» -en kosten van 
PHitiPPDs.AüGBSTDs .datnien 
in het midden der hoofdstad 
een. gedeelte der vlekken. ver> 
eenigde:'i,'welke hetzelve; bm« 
ringden» .eii dat het pléia 
(lés Irtnöcens) der ónnooaele 
hinderen, hetwelk sleehts 
een vuiie misthoop was/^wèt 
muren omgeven en tot. 'be? 
graafpkats der lijken bestemd 
werd. Ptïrgé. werd Öoor 
muren met torens omringd. 
De burgers der,:ovérige stecUfift 
stelden er ook belang in, om 
dé hunne te versterkend-én-té 
verfraagen* De Joden oefenden 
in Frankrijk 'sèderllang^er-
schrikkelijke-schelmerijen -»ij$ 
PH«.ÏPPD& yerdreef ^heÉ«uit 
zijn koningrijk,, en verklaarde 
zijne onderdanen als met hen 
afgedaan te hébben: lèéneiönr 
regtvaardige zaak , indien mm 

2 . e " '•" •••- ;. ; v : , - ) i ; ! i 
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dezelve niet als eene soort van 
weerwraak, en eene straf be
schouwt voor menschen ,ge"r 
schikt, die zich;door diefstal 
en roof verrijkt hebben, De 
rust van Frankrijk werd 
door een verschil niet den 
graaf van Vlaanderen ge
stoord , hetwelk gelukkiglijk 
in -M84; eindigde. Eenigen 
tijd daarna, verklaardeOPHI-
MPPÜS den oorlog; aan •••HEU-* 
BRIK I I , koning xamEnge* 
land, en ontnam' hem de 
steden Issoüdun, Tours, 
Mans en andere plaatsen, .'Het 
•verlangen óm de.ongeloovigen 
Uit het Meilige landie ver* 
drijven , en de noodzakelijk* 
heid'om hen in; hiin land té 
bevechten, teneinde hun te 
beletten, zich in Europa te 
nestelen, bezielden toenmaals 
de- koningen 'en:. iltet. volk, 
PHIMPPÜS ging in 1190 met 
•RtGHARD'I, koning van Mn-
geland, scheep. De twee vor
sten belegerden Accon,i 'het
welk het oude Péólemazs is. 
Bijna alde Christenen van het 
Oosten hadden zich voor deze 
$ewigtige plaats-, verzamelds 
SAIADIN was bij den••.Eu* 
pkraat in eenën burgeroorlog 
gewikkelde Toen de beide 
Ëuropesche vorsten hunne 
üraohten met die der Chris-
tèaen van: A%ïè vereenigd 
foWdsai, telde men meer dan 
&0©§©ft9: «u^idbare mannen. 
IJHMKyg, zieh. deh.l# JuKj 
1191 oveitj maar'fc twee* 

dragt die noodwendigerwijze 
twee mededingers in roem 
en belang, zoo alsPHiHPPM 
en RICHARD , moest verdeelen, 
bragt nleer onheil te weeg 
dan deze driehonderd duizend 
man gelukkige heldendaden 
ten uitvoer bragten.' Deze ver
deeldheden en den invloed, 
welken RICHARD bij elkegêJe-
genheid op, hem uitoefende, 
moede, keerde PHIMPPÜS naar 
zijn vaderland terug, hetwelk 
hij met meer roem bad weten 
wederzien, (liedenheiligen 
BERIURDÜS, GODEFRIOVS 
rjw BOUILLON tLommM 
ril', loDEmjKÏX', r& 
Tkus*den Kluizenaar, M~ 
GER, enz.) In het volgende 
jaar, noodzaak ie hij BOUDE-
WIJN. VIII, graaf van Flaan* 
deren, hem het graafschap, 
Ariois aitestaan, flij wend
de vervolgens zijne wapens 
tegen RICHARD > koning van 
Engeland, op welken ty 
Evreux enrexinverotieW, 
PHIWPPÜS had op de heilige 
Evangeliën beloofd, w 8e" 
durende zijne afwezigheid 
niets tegen zijnen mededinger 
te ondernemen : -ook waren 
de gevolgen van dezen oorlog 
niet gelukkig, ;,Deli;ransche 
vorst, die met» verlies^ ui 
Rouanen verdreven was, bragi 
eenen stilstand van wapens 
van zes maanden tot stan > 
gedurende welke hij » d e" 
echt trad met fmsmm 
prinses van Denemarken, 
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tvélke teven 'zóöVëél ^chbon*' 
hëid''-dïë deugd bezat. "De 
verèto'oting van dezö/vröuw, 
Wèlké hij veriiet, orh AGNKS', 
dochter van den, hertog van 
Méraniè Hë huwen V- bragt 
hem in ofteehigheid'ipaètden 
heiligen ;Stö"el ,̂  diëialiijdbe»; 
zorgd is om de heiligheid' en 
onontbindbaarheid van hét 
huwelijk te handhaven; ;Dé 
Paus vaardigde een' banvloek 
tegen hem uit, maar dezelve 
Wöfd irtgdtiöfctótf ob de-Belof* 
te doof-hemia%elegê vari zijael 
v-ürfge ectog8nö©te*e«i$pte!«l*; 
len nemen (zie INGELBW8©4V 
JAN zónde? Land beklom in? 
1199 den! EngélsChen troon, 
ten nadeele van zijnep5 heef 
AKTÜS , aan wiendezelvëreg-
tens toekwam.' Dé neef,~ doö'r 
PHIMPPÜS ondersteund,neemt 
de "wapens op tegen 'dên oom, 
JAN zonder jÈan -̂Vei'slóeghem* 
in Poitoti, nam hem geva«* 
gen en ontnam hem het.leven. 
Demoordenaar, voor het hof 
d^u p&Vs ran Frankrijk gë+* 
daa^d/tóétverschenek zijnde'i 
werd aa»«teïidood van .zijnen 
neef schuldig verklaardv;©^ 
veroordeeld om onthoofd tè 
Wórden. Zijne 'm Frankrijk 
gelegene goederen werden ten' 
voórdeéle des konings > ver
beurt verklaard. PHIMFPBS 
haastte zich om van dé mis
daad des konings, zijns vas? 
saais partij te trekken. Hij 
miakte zich meester van 

S,3 

Norrttdhdijè V'b'ragts -aijp*z# 
gévieïënde • wapens!;Mm» de 
voormalige Frateche gewesten' 
Mdïnë-i dnjoujTGitiFPairiei 
Póiiou' én» herstelde • :deze 
provinciën ionder het onmid
dellijke gezag zijner kroon$» 
zöb Îs- dezelve JzTïlkg oudtijds 
geweest waren; Den Eqgélsch-^ 
maü bleeFin Frankrijk niets-
over dan; ;het gewest 'Varï-
(xuïetirie» -Toti overmaat, .van-
geluk j was JOANNES,«zijn vijü 
and; mét hethof van Èome, 
bethel: ifóem4n .den.bange
daan kad^ in ; orieenigheid 
göraakt. DiYgëèstèÜjke Von-
ni&Vwa&'vobr Erafciwros- voor-
deelig,' iNNOcaNMDsIM draw-
hém Bet koningrijk Engdmd-
als een"; blijvend erfdeel óp. 

• De koning van Frankrijk >• 
; vroeger door den Paus iddëa> 
banr gedaan , had zijne censü'--

; ïés Van geenerlei waarde en-
als misbruiken, verklaard-}• hij-
dacht geheel anders^* toen 
hij 'zioh de mtvoerdor van? 
eene 'irullfe 'za%:, waardoor 
hij> Engeland verfepeeg.» (Zie 
in het artikel MIARMNÜS IV, 

, de: overweging, van een wijs
geer over dit gedrag der ko
ningen). Om aan de uitspraak 
van Rome des te meer kracht 
bij te zetten, gebruikte hij 
een .geheel jaar, om i70fr 
schepen te doen bouwen, en 
om het schoonste leger dat 
men ooit in Frankrijk gezien-
had op de been te breng®**» 
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J^r^^v^rwaehtte eenen be-
slWepden slag, tusschen de 
fceide koningenï»M9ea: JOA»-
NES zich «iet de« Paus ,ver» 
zoende, en zijn rijk afhan
kelijk fa» ;den heilige» stoel 
maakte. Dó Opperpriester 
verhood aan PBIIJPPÜS om 
iets legeo Engeland* dat 
een le&ügoed der 'Roomsche 
Kerk was geworden, en tegen 
JOANNES, die ond«* aijne be-
scjierming stond» te onderne
men» Intusschen hadden de 
wapeningen, door PHIÜIPPUS 
bewerkstelligd ^Europa ver-< 
ontrust f Jiïuitsehlcind j |ÜW 
geland en de Nederlanden;, 
vereenigden zich tegen hém, 
FBREANBS, gifaaf: van Flaan* 
fleren,, voegde zich bij keizer 
O WO IY. De koning van 
Emnkrijk onderscheidde 
zich in den -v.eldslag van 
Momini», Welks in 1214 
tussehea Doornik "en Myssel 
(en nïet te JBoutvines bij Di-
nant zoo als eenige schrijvers 
z«lk§ beweerd .hebben) ge-
Jefrerd werd, es „Won den-
zelven ; volkomen. ' De graaf 
van Vlaanderen en de graaf 
van Boulogne werden, aan 
handen én voeten gekluisterd, 
naar Paryt gevoerd t dit 
Was eene barbaarsflhfegewoori-
*§ dier tijden. Dé oserwK»*» 
Ö^s behaalde geensrlei oveK 
] 3 | * | van den kant! van 

z»jne leerifeannen. fttnippos | 

werd, vervolgens door de 
onderdanen van jJoANS?Sy 
welke de heerschappiij va» 
dien vorst moede waren,tot 
het ipningrijk Engeland 
geroepen. De koning W 
Frankrijk gedroeg zich als 
een bekwaam staatsman j JJy 
bewoog de Engelschen om 
zijnen zoon JJODEWWK tot &Q* 
ning mi te roepen; maar daar 
hg te gelijkertijd iden Pau» 
wilde ontzien e,nJwe*d$kEeon 
van Engeland mlvMQit im& 
koos hij de partij, om den 
prins zijnen iGOonta. onder
steunen, zonder den schp 
te; hebben van zelf te ham 
delen. LODBWIJK deed eene 
landing in Engeland, werd 
te Londen gekroond;, e» » 
1216, te Rome geexcomnia-
niceerd; doch deze exew»-
munioatie veranderde niets 
ia het lot van JOANPS, O»Q 
van smart stierf. Zijn daod 
deed de gevoeligheid der JEn-
gelschen ophouden >;di«» daar 
zij zich voor HENDRIK MI, »J* 
nen zoon, verklaard hadden, 
LODJEWUK noodzaakten An» 
gelandte verlaten. VmUWM 
ADÖÜSIÜS overleed koitdaa^ 
na in 1223, in h e t ^ 
jaar zijns ouderdom». (Het. 
was. onder zijne regering dat 
de' beroemde kruistogt ^ 
de Albigenzers; welke XJJ 
guedaa verwoestten»•••?*" 
hal. tooï..'itf'aWW«?/ 
was aan het hoofd der kWM-
taarders, en hij r°e l d e d e 
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kettgrs »it,.(zie MoNTFftRï 
ea ,R^YMP|(J) , graaf van TOM-; 
towse).;Defce vorst; was pikeer 
dan>;-overwinnaar: hij.., was 
een groote koning, een goede 
staatsman^ schitterend, in de 
luisterrgke daden, spaarzaam 
in het bijzonder, naaftwgie? 
zet om Vide •regtvaardigbeid; 
te, doen gelden» en'wist beur* 
telinggj-pu liefkozingen dan 
bedreigingen, inubelooningea 
en dan straffende gebsulketlf 
vol ijve?5.saarfeGpttsdieasft» 
en afefol pa£gen,pmfd&$eBlS 
^. verd'&dJgeiB ,reii,,de./ibeboe|» 
tigen te; ondersteunen.: ,&ija» 
ondernemingen warpn. bgnfc 
altijd ^elaikigj^ijl.hijjijn^I 
ontwerpen met.bedaardheid 
overwoog, en- dezelve t•lüejt 
vaardigheid uitoefende» , Oh 
schoon hij ineer tot dlift dtflfc 
tot zachtmoedigheid,,, jfieer 
tot straffen? :danv wel .tot, yetó 

^geven overhelde,, WMM bjg, 
toch door zijne onderdanèfl% 
als Pene Prachtvolle genie en 
als de yadej: des vaderlands her, 
tremrds.Bebail'ïe^e ps"ohie<k 
schrij vers- Ri$ «ftft m Wlihm 
DÉS Btoï,.», hefefoen ,vessehei-, 
den andere sehr^wa ,dé $$« 
sehiedpn.is der, regering en der? 
eeuw van FHIWPPCST.A.&GBS* 
ÏÜS gasebetat, ónder anderen 
(onder]de. nieuwere) BADDOT, 
DE JÜIAÏ » die pene geschiede--; 
nis van PHIMPPBS AUGUSTUS> 
in het licfht heeft gegeven, Pd' 
*$ï, 4702y2 d).V*n 12.>na. 

«jaar; zich zeldêtti de moeite 
geeft om .̂ gelijktijdige schrij?, 
vprs zte: .raadplegend ïjïejuf-s. 
vrouw iiüSSsAN -̂.wiaarvan men 
heeft, Gesehi§d§ms van het 
hof wnPHiLipms JÜGWJS* 
TJ7£, en den heer, CapfifiGttBi 
h ; ) . > : : ' ; ' " • / • • • • • • • • • : . ' ' • • • ' • : • • \ l ' • • • • : • ! 

u PHWIPWS I I I , bijgenaamd 
de, '$l{>ut$,; in .12 45 geboren j 
w€rd;,;rna:den <dopd vanden 
heiligea liODjwwK > zijnen va-
der * dpn 25 Augustus 1270, 
in ,Jfrikü. tot jkonïng van 
J&mp&ryfktf uitgeroepen.,. Hij 
böfeaaWei Qönei&tfërwinning op 
d&. ««'gelpeyigsa j,; en •; ba met 
dsli koniögi'saiit^mVj, penen 
wapenstilstand > ka® ̂ ièojjénën 
tot stand tgebragt teiheMren^ 
Kwam ;hij in Frankrijk terog, 
PfllttPPüS wendde Vervolgens 
zgne•wapens; tegen JjTastilïë, 
om de aanspraak; van Ai-J^N» 
SJJS' D»'JiA;;CËRDArjr«0.oW Tatt 
BüAÜWfAi zifnejzusler „<die van 
den tïoon uitgestoten:WBS:>.'iö 
ver dfedijjen» PHI«PPDS veMgt* 
te in^e&begwae:.eeiiig»aiap« 
pere* dadsni, maar. hg: mitè 
weld*a, genpödzaékt item& : te 
kPerpn, "zonder den-troon 
aan: den mededinger vaniuij-

'nen neef te j-hebben* kunnen-
ontnemen» iHet A-waa o&der 
zijge,.regering dat de Siéili-* 
atmsvke Vespers plaats had-
dèn> :< Jlett Ibéieft met dieft 

,. naam den moordi der Fxao-
I sehen bestempeld,welke/^ 

het etl4»4 SioilB wajfe»,ijte* 
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zè noodlottige gebeurtenis 
featftte '~$én' ÖÖ Maart ,-den 
tweeden Paaschdag;, 1282 üït; 
bij • het •" luiden der^ vespêr-
k jok; 'De woede én'het bloed-
badwbëgóiBïèü'. W- Pdlétmö; 
en? deeldën-üi'ch-met eené 
verbazende snelheid van stad 
tot i «taql mede. » Wooit ken
merkte de -wraak <z'i'chv/dooV 
zulke woeste < wreedheden7: 
men- zag vaders -dien-Huik hun* 
net" dochters openen^ om er 
de vruchten der liefde-, wel
ke zij voor dei Frarisöhen ge* 
koesterd haddenv in te verdel
gen. (Zie KARÉI, van Frank 
rijk, graaf van dnjóu)* Een 
eenige^ deugdzame Fransch-
man ontsnapte aan den alge-
meeneri moord. (Zie PomeEi* 
I.ETS)V PHIMPPÜ« de JStoüé 
té, troky om Frankrijk te 
wreken^ in persoon o p | te
gen PETRUS III-i'J koning vatf 
dragên„ (Zie zijn artikel' è'it 
MARÏIIWS IV), maar hij be* 
haalde weinig voordeel en 
overleed1aan eene kwaadaar-' 
dige koorts te Perpigmn, 
den 6 October 1288, te'den 
ouderdom van 40-jaren, • Dé 
hoedanigheid vak dezen vorst 
waren de dapperheid, de 
goèd-heid, de milddadigheid , 
«Ie liefde voor de reglvaar-* 
digheid en••••• de" Gods&ieafttv 
Zpfe eenvofüdigheid-^en aija» 

Wantróufre» >'J-waren gea 
Z ^ % # n ^ « optetoemiogen 
«wrtW% S t o f t èwite zij-
»e r e g e n t la* % eerste 

bHevèn van adeldom, ih'hèt 
jaatf -1270 , ten voord'eélevan 
RiOüL, zilvërwerker van den 
koning \ wérdën gegeven.; 

* PSttippWÏTy koning-van 
Ftaêkryk en van Navatre, 
bijgenaamd- de Schóokë, ito 

I: 1268 j : IQ-Fmiainebleau ge
boren i beklom na den dood 
Zijös ^ vaders PfliillPPüS <&» 
StoUté, in 1285 p dentróoö. 
Hij • "daagde Eb0AR*3 *'/ ko-
nihgs vart Engêimdf^ém 
het parlemeni; van: Pkitfs, 
onl; zich te- verantwoorden 
wegens eehige geweldenarijen 
door de Engelschen op de 
kusten van Norfnandyé ge
pleegd. .Daar deze vorst ge
weigerd had te verschijnen, 
zöo werd hij aan de'misdaad 
van meineed schuldig «*» 
klaattd ,; ' e n JZtcienne Werd 
héöï, in 1293, door RAOÜI 
m ISFESIE , cóhnéstabel van 
JFr&nkrijk ontnomen. Oe 
Engelsche vorst riep de hulp 
van den keizer, den hertog 
van Bat* en den graaf Van 
yi&anderen in , '. welke. zich 
tegen den koning van Fvunk-
rijk verbonden; PatffiiPPfS 
behaalde; eerst vöórdaelen- m 
Quietine min jnaanderm. 
Daarna overwinnaar te VeüP^ 
m in 1298, noodzaakie^if 
de Engelschen en i&l™i&" 
mingers, den vrede» a»a t e 

nemen, maar dezelv«w^as 

niet van-langen duari.Nadat 

PHIMPFDS GÜI DB DAMriEKB, 
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graaf;Van Fldahdereti'p tot 
eené ' bgeenkó^st''; Tërzocht 
had , hield hij hem gevangen , 
m maakte zich meester van zijn 
land, waarin hij landvoogden 
aanstelde i welke zich' door 
hunne dwingelandij hatelijk 
maakten. Men sloeg aan het 
muiten. PHILÏPPÜS zond een 
magtig léger, hetwelk in 1302 
in dén slag van Kortrijk ge
heel de: nederlaag bekwam 
waarin , de graaf van: Jlr-
lois mét i20i0W,1n%i(ï; en de 
bloeml-:de#-»éfi»éia >adels 

te er zich over, den 18 Au
gustus T304 in den slag'van 
Moïïs'en-Pueïle. Hij sloot 
vervolgens den vrede mét .de 
Vlamingers. Éen nieuwe, doch 
minder bloedige, oorlog dan 
de vorige hield tegelijkertijd 
PHÏHFPUS bezig: wij willen 
van zijne verschillen met Paus 
BONITACIÜS YIII spreken. De 
eerste aanleiding tot misnoe
gen van dezen Opperpriester 
Ifcwam daar van daan, dat de 
koning-•• schöilplaatë aan de 
CototfffA'Sv^tie' -vijanden, 
had verleend. PMilftuè had 
ook reden om zich over" Bo^i-
fACiüS te beklagen, die hem, 
zijns ondanks, had willen 
noodzaken, ' om met zijne 
naburen in vrede te leven, 
en die zijne regten op de ver
geving der beneficiën zeer 
ver dreef, en met den vorst 
de op de geestelijkheid ge-

hêfte tienden wilde' deeleny 
De Weerstand van PHIMP^ÜS 
aan- den. wil'des Pauses'vër-; 

bittéfd'e ,dezen laatste"t dié 
daarom j ; de Bulle Clericié 
Laicos uitvaardigde, door 

; welke hij aan de geestelijken 
verbood, öm y zonder vergun
ning, van den Hl Stoel j eehïge* 
subsidie dan den vorst te be
talen. Eéne tweede bülle, öj& 
met.'deze woorden begint: 

\ Jusculia fili, bewijst dat 
de Paus zich het regt toeéi-
gènde; den- koning rekening 

• fè^o'éh afleggen van het be
stuur 'van zïjiien staat, <• en 
dë opperste tëgtei tusschen 
hem én zf#é • èödërdaweh • te 
zijn. Daat' PHM.15PP0S deze 
bulle- den'11 Februari} 1302 
had laten •; verbranden, Mo 
vaardigde de Paus ééhe' hièuWe 
uit, die aldus begïht: Unam 
sanctdth. Hij beweerde er 
in , dat .de tijdelijke- m'agt 
aan de geestelijke ohdefwor-
pöü 'WasV' éö. daft de, pAus 

' regt Kad' ;dè;' vorsten af te 
zetten. Dit was 'de rég^ggje-
leerdheid van den tijd f de 
koningen zelfs _ verdedigden 
zich daarover niet en makkie 
er dikwijls gebruik van. (Zie 
MARÏHÏÜS IV, GREGORÏÜS VII, 
LODEWUKT, keizerj. Deal-
gemeené staten door PfllHP-
PÜS belegd, beriepen zich 
op de algemeene kerkverga
dering. De Paus had hes» 

; door eene hevige bulle, w # * ! 

5 ïf!';^ 
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het'.k®»iflgfik :*«• interdict 
stsljW,'..in den ban gedaan, 
KÓBAREï werd naar denQp-
perpriester gezonden, in-schijn, 
om hem he^ appel op, be.t, 
toekomende concilie bekend 
te maken, maar eiglijk ora. 
hem gezamenlijk. met; de Co-
IONNA'S op te ligten. Zij be» 
renden 'hein in de stad, Ana? 
gni, en.maaktenzichmeeseer 
van aijneq, persoon, eernege? 
welddadigheid* \t welke, hem 
van verdriet deed.; stervenj 
BEJFJEDXCTUS XI, zijn opvol
ger maakte een einde aan 
deze rampzalige, geschillen. 
CLGMENS V:, die na hem Paus 
werd, vernietigde in l̂ et' 
concilie van Weenen al het*: 
gene; wat ,BoïHiP,4{Cips;iVni« 
tegen Erg^fyc§k,gedaan had.. 
Het was in. deze vergadering, 
dat de vernietiging der temt; 
pelieren., heslo^ wejid*v($ie 
G^MJSNS ;V. en %^kj),, Wij 
aullen hier niet herhalen het-
gene, wat wij in deze beide 
artikels gezegd hebben j maar 
ons. te vreden stellen niet 
enkel te zeggen,;,-dat de al-
g&meene' ep vaütreja$ on
schuld of boosaardigheid der 
tempeliers evenzeer ongeloo-
felijk.jiiJR. JEr is;in 1783, 
een .geschrift in het' • Jich.f 
xeispbenen K waarin FREnEiUK 
ïfecoui beweert de zekerheid 
der &chandelpsté misdaden, 
a.an;'d$5fi, .ongelukkige ridder?, 
toegesch«w«i r te bewijzen ;' 
maar de verschillende d w^lin-

H Ir 

gen waarvan, dit werkkrieft, 
der verfoeijelijfce'beleedigingetf, 
tegen %Cjatjiojijkp Kërki eene 
treurige .twgfelarij ten aan
zien der rcUerbaar?te waarhe
den schijnen te bewijzen dat * 
de schrijver s|eehts getracht 
heeft, om mèdepligtigen te 

j vinden. PHIMPJPBS overleed 
aan de gevolgen van eenen '< 
tal van he,t paard, in 1314, 
in Eet. ,46.ste jaar zps ou* 
derdowis, na .een;;,gej?eelte 
der gpederen y§tir4e;Uffi0h 
ridders bgee^y.erzameldih^br» 
ben. Deaa vors* nnttrcfk, ,ziclv 
het hart van zijne,'pnderdaT , 
nén daar zijne verschrikkelijke j 
k n e velargen, door d& gedu- | 
rigevervalschïngdeVmuntep,, 

,die hem den bijnaani, van j 
, JTakchen .munter, deden ge* , 
• ven; door. de onbepaalde; ! 

magtw teeïkftWj|.^ j 
tig© en moedwillige ministers ,-
gaf en. door, zijne «puilijd^»! j 
te overdrevenê!gestrengli©id« 

PHIMRPÜS-V^ 'koning :,y-an 
Frankrijk:, • bijgenaamd;jte 
Lange, uit hoofde v a n $ m j 
groote gehalte.," was dj?\w$$* \ 
<je zoon* van PfluiPP^i # ~ \ 
i$eiï,oonei Hij: voerde^en 
titel van graaf van PQHW* \ 
toen hg in 1316 kqDEWïj» 
dm Twist gierige, ,^MW \ 
broeder,* of liever JoASifBsA* J 
zijnen lieef opvolgde,; i? i e ; 

i slechts acht dagen le«$ïf» ^ 
;; wiens: erfdeel hij, M u.ltt1 

sluiting van JOAJMA zijne i 



E a t , aas 
nicht, zuster van JOANNES , 
verkreeg. Hij deed den Vla* 
mingers den oorlog oan, her
nieuwde het verhoud^ met de 
Sphntten aangegaan, verdreef 
de; Joden uit zijn koningrijk» 
en • overleed den 3 Januarij 
1322, in den ouderdom van , 

• 28 Jaren. Zijne zachtaardig- ! 
en edelmoedigheid hadden 
hpop gegeven. Hij had het> 
pjan gevormd, om een een-, 
parig stelsejl van gewigten en, 
munten, in, he^^WRfflrÖ.K *ni 
te voeren » ./?»>&, ,jm« sjjaj,; 
djvuw.- op moedjelijk«}eid̂ fl7 
welke hij niet te boven kon. 
komen. De melaa.tsqhen wa- • 
ren onder dit bestuur nog, 
talrijk, Deze zoa afschuw-; 
•vtekkende, en vqrschrjktelijke, 
ziekte werd r bijna .gezonht,; 
Zijj ,genoten grpate :wel4»d£n 

in hunne; ziekenhuizen,>ï: en\j 
betaalden geene schatting* Pj;., 
begonnen de,n , nijl , # : ^ ; 
wekken, e,n men bésjshul-' 
digde hén van gezaraenlijk • 
ra,e^ d .̂ Joden en Turken, 
hunnevuiligheden en pakjes 
met vérgit in de putsen en 
fonteinen geworpnV te heb-
b^n* Men schrijft hun, mis
schien met even -zoo min, 
grond.,verscheiden misdaden 
tegen de natunr tqe, Den 
groot getal werd ten. vure 
gedoemd en de anderen zeer 
naauw in de Mel&atseke hui-
«era,opgesloten. De regering 
*a»PHHIPPÜS deal&mge is 
merkwaardig doojr èene me

nigte wijze bevelen over ;die 
geregtshovfn en over de wijze 
om hei; f egt uit te oefenen. 

. . • ' . ' ,>': - . { i . . . . • • - . . ' • 

PBUHPPÜS Ti j van yAloiS, 
koning yan , JFranfcrgk uit 
de,n zgdelingschen tSk, der 
VAJMMS;, iyas ;dé zoop van 
K46Bi,V4ir YAJ-OIS;, broeder 
vaji, Pfl)iiBp"ij$ den,; sahoone. 
Hij werd in 1293 geboren, 
en beklem! in 1328 den troon> 
bij den ,dtood yan zijnen neef, 
KAREI dm ^SckQoney np. ee-

j nigjjp' tjjd ; het regentschap 
• vW.het koningrijk, gejjad te 

hje1b|tepn.,jgV«M r̂yA werd in 

. geschjüUen.!..over, de _er|Qjiyo,l-
ging toi da kroon geteisterd. 
|püAjip;(IIÏ , koning van •#«** 

ïgd«mflk\ maakte aansprak op, 
dezejve,, als kleinzoon, van 
Fŝ MBPijSs den Schoons,,jLoox 
zjgnen:mo(?der; maar PHI-

,Mppos yAisYfi.oismaakte er 
zich meeste? yan •;.; als eerste 
prins' van <fen bloede. Het 
yoik p f hem b | . zijne, komst 
tot den troon den naam yan 
f o R X q M i ^ G ^ ^ ) , Hij kon 
ex na , eenigen tijd die va» 
TICÏOUIEÜX (RoemryM), en 
van JüSIE (Megtwardige) 
bijvoegen. Nadat de graaf van' 
jriaandermv zjjn leenman, 
zijne onderdanen .mishandeld 
had, én deze zich verzet 
hadden; zoo.trok PHIIJPPÜS 
dejeh vorsï té hulp.óH.g; le
gerde den opstandelingen tê  
Cassèl slag,h dèëd won#en' 
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van dapperheid, en behaalde 
den 24 Augustus 1328 eenê  
roemrijke overwinning. Bij 
zijne terugkomst te Parijs, 
begaf hij zich naar de hoofd-' 
kerk om God te danken, Öp 
zijn paard gezeten en met 
al üjne krijgstuigen bij zich > 
én werd in dien staat door 
het standbeeld te, paard, het 
welk eeriige schrijvers voor 
dat van PHIMPPUS den 
sckoorie hebben gehouden,1 

voorgesteld (*). PHIHPPDS 
wijdde den vredestijd toe, 
om de binnenlandsche aan
gelegenheden vah;zijn rijk te 
regelen. De financiers werden 
opgezocht en verscheiden ter 
dood veroordeeld ; onder an
deren PETROS BEMI , algerriee* 
ne beheerder der geldmidde
len, die bijna twintig milli-
oenen naliet. Hij vaardigde 
vevolgens het bevelschrift uit 
betrekkelijk de vrije leengoe
deren, welke regten Op de 
kerken, en de burgers stel
den , die adellijke landgoe
deren verkregen hadden. Het 
was alstoen dat de vormvan 
beroeping tegen misbruiken 
ingevoerd werd , welke som
tijds nuttig en noodzakelijk 
is geweest', maar waarvan 
men misschien nog meer mis
bruik heeft ; gemaakt. Het 

j<aar 1329 werd door eeiie 
f>lëgt%ë hulde gekenmerkt 
welke EDÜARD I I I ; koning 
fan Engeland, hem te 
Avhiens voor het hertogdoih 
Guienne, met de: kniën ter 
aarde gebogen en blootshoofds; 
kwam bewijzen. De inwendi
ge vrede van het koningrijk 
werd gestoofd door de gê  
sbhillen over de* onderschei
ding der beide magten en 
over het geestelijke regtsge-
biedy welke zeer nadrjjjfieigk 
door PETRUS CÜGK/IBES/ad
vocaat des konings, en ver-' 
dedigèf des wereldlijken regts, 
aangerand werd. Men bepaal
de eehë vergadering om de 
beide partijen voor den ko-

! ning te hoorene deze over-
heids persoon sprak er; BER* 
TRAND ? bisschop van Auioif, 
en HOGER , aartsbisschop van 
Sens, verdedigden de zaak der 
geestelijkheid , die noch aan» 
gerand noch verdedigd werd, 
zooals dezelve had kunne» 
zijn. Maar dó bisschop van 
Jutun en de aartsbisschop 
van Sens, welke voor de 
geestelijkheid spraken, zeiden 
er genoeg van, Om de #*' 
spraak dès konings ten gu»ste 

derzelve te bepalen. De vol
gende jaren werden tot het 
daarstellen van nuttige regle-

J v i - ï i ^ f f i j ! ! ? - ^ ' » » van dit standbeeld te paard hadb& 
^denÖrifte»Teï alfaÏJÏÏ"** <,0en « ^ N p e n . Men **>%£;*• 
h beweegredenen^™??1 6 V£"> opschrifteif 2>*P •Pwl..l>I»'-*S; 
ftetfeelve ter e « eM» n!! 1 {e aanjeidins- jjaven on> te gelood > da* 

eeie van PHIUWUB den Schoone, werd ópgei>i*>> 
[ 
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menten aangewend, welke 
door den oorlog dien EDÜARD 
III aan Frankrijk verklaarde, 
afgebroken werden. Deze on
gelukkige Oorlog, die, bij ver-

. schillende herhalingen, meer 
dan honderd jaren duurdei 
was in het jaar 1336 begon
nen. EDÜARD maakte zich 
éérst van de (plaatsen van 
Guienrie meester, wëlkè in 
het bezit van PHIMPPÜS wa-
ren. 'De'Vlamingen schaar
den zich onder zijne stan
daards; zij verlangden slechts 
dat EDÜARD den titel van 
korting van .Frankrijk aan
nam ,; in .n overeenstemming 
met: zijne aanspraak op de 
kroon j ten einde zij , .vol
gens de letter-van hun ver
drag , niets deden. dan dën 
loning van Frankrijk volgen. 
» Dit is,-. zegt SAINTE-FOIX, 
het tijdstip der vereeniging 
van de'leliebloemen met de 
luipaarden ia de wapenschil
den van Engeland" De 
•wapens van PHIUPPÜS behaal
den eerst eenige voordeelen; 
maar deze voordeelen wogen 
niet op, tegen het verlies 
van den zeeslag van Sluis, 
in welken de Fransche vloot, 
uit 120 groote schepen be
staande , gezamenlijk met 
40,000 koppen bemand, in 
het jaar 1340, door de En-
gelsche geslagen werd. Deze 
beurtelings gestaakteen weder 
hervatte oorlog, begon op 
nieuw met meer nadruk dan 

ooit in 1345* Nadat de vij
andelijke legerbenden elkan
der dén 26 Augustus 1346, 
bij Creci, een dorp in het 
graafschap PontMeu, ontmoet 
hadden, behaalden er de 
Engelschen eene roemrijke 
overwinning, EDÜARD had 
slechts 40,000 maht P H I H P -
pos had er bij de 80^000; 
maar het leger van den eerste 
Was tot den krijg toegerust, 
en dat van den tweede slecht 
gedisciplineerd en door ver-
moeijenis uitgeput. Frank* 
rijk verloor ia dit gevecht 
25 a 30,000 man j onder 
dit getal telde men bijna 
1500 edellieden, den bloem 
des Franschen adels. Het 
verlies van Calais en van 
verscheidene andere plaatsen, 
was de treurige, vrucht dezer 
nederlaag., Kort; te voren had 
EDÜARD, PHIÜIPPOS DE VALOIS, 
tot: een tweegevecht uitgè-, 
daagd,: de koning van Frank
rijk wees zulks van de hand. 
Niet dat hij niet dapper was, 
maar hij was van gevoelen, 
dat eeii vorst tegen eenen 
koning, zijn' leenman, niet 
behoorde te vechten. Ein
delijk sloot men in 1347, 
tusschen Frankrijk en En
geland, eenen stilstand van 
wapens van zes maanden, 
welke bij herhaling verlengd 
werd. PHIMPPDS DB VAIOIS , 
overleed kort daarna in 1350, 
in het 57»ïte jaar zijns cm-
derdoms, wel verre van den 
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titel van Gelukkige mede ïa 
het graf te dragen, Intusschen 
had hij Bawphiné met Frank
rijk vereenigd. HUMBERX , de 
laatste vorst van dat land, 
welke»zijne kinderen verloren 
had , de oorlogen moede, wel
ke hij tegen Savooije' gevoerd 
had, werd dominikaner en 
gaf zijne provincie in 1349, 
aan PHIMPPÜS over, op voor
waarde , dat de oudste zoon 
der koningen van Frankryk, 
dauphin zoude genoemd wor
den. PHIMPPÜS DE VAIOIS , 
voegde, nog bij zijn domein 
Bóussillon en een gedeelte 
van Cerdagne, naar dien hij 
geld leende aan den koning 
van Majorka, die hem deze 
provinciën ten onderpand gaf; 
provinciën, welke KAEEÜ VIII, 
later door FEKDINAND den 
Catholijke schadeloos gesteld, 
terug gaf. Hij verkreeg ook 
Montpellier, hetwelk aan 
Frankrijk is gebleven. Be 
belasting op het zout, het 
heffen; der hoofdgelden en 
de óntrouw ten opzigte der 
munten stelden hem instaat 
deze aanwinsten te doen. 
Men had niet alleen den schijn
baren en denkbeeldigen prijs 
der munten verhoogd, maar 
men vervaardigde er zelfs 
van slecht alooi, door er veel 
metaalmengsel bij te voegen. 
GAIMJABD , beeft de Geselde» 
denis Vcm ^n iw{sf Van 
PHIMPPÜS DE YAUHS en EDU-
ARDIII, geschreven, Parijs, 

1774, 4 deelen in 12.mo 

PHIMPPÜS I , koning van 
Spanje enz., bijgenaamd de 
Schoone, in 1478 geboren, 
was de zoon van MAXISIÏIIH 
AAN I , aartshertog van Oos> 
ienrijk, later këisSer, en van 
MARIA van Bourgondië. Hij 
huwde in 1490, metJoAïWA, 
koningin van Spanje, de 
tweede dochter en voornaam
ste erfgename vanFaRDiNAND 
V , koning van Arragon en 
van ISABELUL, koningin van 
Eastilië. Hij overleed ; te 
Burgos, in 1506, in het 
28.s te jaar zijns ouderdoms, 
na eene ziekte van zes da* 
gen, wijl hij zich in een 
kaatsspel al "te zeer verhit hacL 
Hij was de schoonste, de edel-* 
moedigste en de toegeeflijk8'6, 
vorst van JSur&pa,; maar hij 
bezat op verre na dé 'genie, 
de vlijt, de voorzigligheid 
en bekwaamheid van aijnert 
schoonvader niet. Men wees* 
dè, dat, indien hij laDger gere
geerd hadjderaadvangelóofs-
onderzoek, als noodzakelijk, 
beschouwd, om devorderin* 
gen der nieuwe ketterijen te 
stuiten, vernietigd ware ge* 
worden: dat de grooten.m 
het bezit van hun oud gezag 
hersteld, en dat de Vblke» 
even zoo ongelukkig Z0*J.'T 
zijn geworden als onder»*"* 
DRIK den Onvermogende^ 

PHIMPPÜS I I , in l 5 2 7 t e 
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FuUadolid geboren; zijne 
oudeits waren KAREL V,cn 
ÏSABt.tLA van Portugal; hij 
•werd koning van Napels en 
Sicilië, door den afstand van 
zijnen vader in 1554, en 
denzelfden dag koning van 
Engeland, door zijn huwe
lijk met de koningin MARIA , 
oudste dochter van HENDRIK 
VIII; Toen hij nog slechts" 
prins van Spanje was, huwde 
hij met MARIA , dochter van 
den koning van Portugal, 
waarbij hij don CARLOS ver* 
'rekte. Hij beklom den troon 
van Spanje, den 17Januarij 
1557, na den afstand en de 
afzondering Van: KAKEL V. 
Frankrijk verbrak den stil
stand van wapens, welken1 

het ten tijde van:
 KAREÏ. V 

met Spanje- gesloten had. 
De adnjiraal CotiGSiY', gou
verneur van Picardije, wilde» 
Donai verrassen j maar nadat 
hij ontdekt was geworden, 
zag hij zich genoodzaakt, af 
te deinzen. Hij deed vervol
gens eenen inval in Jrlois, 
waarin hij de verwoesting 
verspreidde en de stad lens 
verbrandde, PHIHPPÜS over 
deze vredebreuk verbaasd, 
haalde de koningin van En
geland, MARIA , zijne echt-
genoote over, om Frankrijk 
den oorlog te verklaren, en 
verzamelde in Vlaanderen 
een talrijk leger, waarvan 
nij het bevel aan > EMMANÜEI. 
PBHJBERT, hertog van Sa-

vooije opdroeg; acht duizend 
Éngelschen voegden zich bij 
deze troepen. De Franschen 
werden in de pan gehakt, 
in den slag van Saint-Quen-
tin, den 10 Augustus 1557. 
Deze stad kon niet lang aan 
een zegevierend leger weer
stand bieden. PHIIIPPCS kwam 
er'de vruchten der overwin
ning plukken, en omhelsde 
den hertog van Savooije j 
terwijl hij hem zeide: Met 
is aan uwe dapperheid en 
aan die uwer veldheeren, 
dat ik den roem van dezen 
dag te danhen heb. De her
tog wilde zich voor Parijèf 
dat in de grootste verslagen
heid was, gaan vertoone»; 
maar PHIÜIPPBS hield hem 
tegen , terwijl hij hem zeide: 
Neen, men moet mijnen vij
and niet tot wanhoop bren* 
gen. Men stelde zich tevre
den Catelet, IfamenNoyon 
te overrompelen. Daar de 
hertog Van Guise den tijd 
had gehad om een leger te 
verzamelen, nam hij Calais 
en Diedenhoven i n , maar 
terwijl hij de Franschen we
der gerust stelde, won Pmr-
UPPüS, den 13 Julij 1558, 
«enen grooten veldslag tegen 
den maarschalk DE THERMES , 
bij Grevelingen, onder aan
voering van den graaf van 
Egmond, dien hij later, we
gens oproer, liet onthoofden. 
De maarschalk DE THERMBS 
werd in dezen slag gekwetst 
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én gevangen genomen. PHI-
MPPÜS kwam aan het hoofd 
van een talrijk leger aan den 
oever van de rivier Authie 

' zijne legerplaats neder slaan, 
terwijl HENDRIK'II, koning 
van Frankrijk zich langs de 
Somme legerde. Hier kwa
men de beide vorsten door 
de Pauselijke legaten en door 
de hertogin douarieré Tan 
Lotharingen tot den vrede 
aangespoord, overeen, om 
eene wapenschorsing te slui
ten, en de vrede werd te 
Gateau~Gambre$is, den 13 
April 1559 gesloten. Door 
dit verdrag hetwelk ten voor-
deele van Spanje was, vér-
hond zich de koning van 
Frankrijk, om van elk ver
hond met de Turken en met 
de Proteétantsche vorsten van 
Duitschland af te zien, en 
om zich met de Catholijken 
vorsten te vereenigen, voor 
de algemeene zaak der Kerk. 
Hij stond aan PHIÜIPPÜS ver
scheidene plaatsen en het 
graafschap Charrollais, in 
volle souvereiniteit, af. He-
ze vrede werd bekrachtigd 
door het huwelijk van Pm-
WPPBS met de prinses Eu* 
ZABETH, dochter van HEN
DRIK II. PHIMPPDS keerde, 
na zulk een roemrijk begin, 
zegepralend naar Spanje te-
™g. Toen hij vertrok, liet 
«ij het bestuur der Neder-
landt 
h e r S & a a ziJ»ez»ster» de 

De nieuwe ketterijen waren 
heimelijk in eenige gewesten 
dier, provinciën geslopenen 
zulks, ondanks al de voor
zorgen van keizer KAHBt.V, 
die de gestrengste plakaten 
had uitgevaardigd, om dezelve 
tegen te gaan. PBILIPPVS 
deed deze plakaten hernieu
wen , en terwijl hij de be
doelingen zijns vaders omhels
de met betrekking tot de 
nieuwe bisdommen, welke 
hij besloten had op te rigten, 
om er de Godsdienst beter, 
te beschermen, zoo liet hij 
het voorstel daartoe, door 
de landvoogdes doen. Dit was 
de eerste gelegenheid, waarin 
de factie, later zoo zeer onder 
den naam van £ewae?£ be
kend , zich tegen de bedoe
lingen van den vorst verzette. 
De prins 'van OranjeW* 
degene, welke zich helminst 
in deze tegenkantingen voor
deed , èn dje echter het 
werkzaamste was: de eerste 
zaak, welke hij door de staten 
aan de landvoogdes liet vragen; 
was de verwijdering der Spaan-
sche troepen. PHIUPPÜS , uit 
vrees van de Ylamingers te 
zullen verbitteren , stond deze 
vraag toe, ondanks het te
genovergesteld gevoelen van 
een gedeelte van den raad. een gedeelte "van den 
De troepen hadden niet zo
dra de Nederlanden verlaten» 
of de ketterijen verspreide11 

zich in al de 
Daar de vermetelheid m e t 

vinden. 
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het, gelal aangroeide, zoo 
trokken zij de steden binnen , 
plunderden de kerken, ont
heiligden de tabernakels , ver
brijzelden de beelden der 
heiligen., vernielden en ver
brandden al hetgeen zich 
hunner woede aanbood , ver
dreven de religieuzen uit hun
ne kloosters, vermoordden 
eene menigte Catholijken, 
priesters en monniken, en 
begingen tallooze ongeregeld
heden , welke de protestant-
sche schrijvers zelve hebben 
durven ontkennen, noch ver
ontschuldigen. De landvoog
des , door deze rampen ge
troffen , schreef aan den ko
ning , dat de .Nederlanden 
niet meer de zachtheid van 
eene vrouw, maar wel.de 
kracht van eenen veldheer 
noodig hadden , die aan het 
hoofd van een leger de opr 
roerigen kon straffen, Zij 
vraagde om haar ontslag als 
landvoogdes, en PHILIPPÜS 

~ gaf haar tot opvolger den 
hertog van A u u , die zich 
aan het hoofd van twaalf a 
vijftien duizend man naarde 
Nederlanden begaf. Deze 
beroemde krijgsman, natuur
lijk gestreng, was niet zop-
dra in Brussel, of hij liet 
de graven van M!gwif>nd. en 
•ffoorne gevangen nemen, en 
hen onthoofden. De prins 
van Oranje nam de vlngt 
naar JOuitschland'-, wierf al-

XIX. D m . 

daar een leger aan, keerde 
weldra naar de Nederlanden 
terug aan het hoofd van bijna 
30,000 man , welke gedeel
telijk door de protestantsche 
vorsten van JOuitschland be* 
zoldigd werden, wikkelde de 
provinciën van zjjn behee? 
in zijnen opstand, en verban
de er de Catholijke Godsdienst 
uit; de hugenooten vaft 
Frankrijk kwamen met der 
zelfde geestdrift als de pro
testanten van Buitschland 
onder zijne standaars dienen. 
Nooit vocht men van ïveera-
zijde met meer moed noch. 
met meer vroede. Nadat de 
Spanjaarden in het beleg van. 
Haarlem het hoofd van eenen 
Hollandschen officier in die 
stad hadden geworpen, welke 
gedood was, terwijl hij eene 
poging had gedaan om de 
stad te ontzetten, zoo wier
pen de belegerden hun elf 
Spaanscbe hoofden toe, met 
dit opschrift} Tien hoofden 
ter betaling van den tien" 
den penning, en het elfde 
voor de interest. Baar Haar-
lem zich pp genade of onge
nade had overgegeven, zoo 
deden de overwinnaars de" 
predikanten, en diegene der 
pverheidspersoncn en der bur
gers, welke met meer na
druk den ppstand hadden 

.aangestookt, sterven» ..Voi-
XAIRE bepaalt het getal der-
zelve op 1500, STRAPA: ssetft 

http://wel.de
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dat er in het geheel slechts 
vier honderd waren. VAN ME
IEREN , een prote&tahtsch ge
schiedschrijver , welke zelfs 
de minste bijzonderheden van 
dit beleg beschreven heeft, 
.bepaalt zich omtrent tot het
zelfde getal. Deze gestreng
heid zal weinig verwonderen, 
indien men de wreedheden, 
de onteeringen , de goddeloo-
ze bespottingen der Catholijke 
Godsdienst in aanmerking 
neemt,'.welke de belegerden 
op'hunne wallen deden, om 
de Spanjaarden gedurende het 
beleg te beleedigen. De her
tog van izuA werd in 1573 
teruggeroepen ; men zond in 
zijne plaats den groot-com
mandeur REQÜESENS , en na 
zijnen dood, DON JUAN van 
Oostenrijk (zie hunne arti
kels) ; maar geen dezer veld-
heeren kon de rust in de 
Nederlanden herstellen. Op 
dezen zoon van KABEI. V 
volgde een kleinzoon, niet 
minder beroemd : deze was 

• AXEXANDER F A R N È S E , her tog 
van Parma , den . grootsten 
man van zijnen tijd; maar 
ofschoon hij verscheidene pro
vinciën heroverde, kon hij 
toch de grondlegging van de 
republiek der Fereenigde 
Provinciën niet beletten, 
welke onder zijne oogen ge-
foren werd. PHIHFPDS liet 
in 1580 den prins van 0-
ranjcj a]g den bewerker der 
onlusten in de Nederlanden, 

als een oproerig onderdaan, 
als een verrader, meineedige 
en ondankbare, vogelvrij ver
klaren , en stelde zijn hoofd 
op prijs. De prins antwoord
de door een verdedigschrift, 
waarin hg zijn gedrag trachtte 
te regtvaardigen en Pfflin?-» 
Püs'van dè grootste misdaden 
beschuldigde, maar zonder 
er eenig bewijs van te geven. 
Hij zond dit verdedigschrift, 
eene vrucht van drift en 
hartstofft, naar bijna aJ de 
hoven, maar geen enkel der-
zelve sloeg er acht op; de 
staten van Holland zelts, 
waar yVihVETH alvermogend 
was, weigerden hetzelve te 
onderteekenen. lntosschen 
werd de koning van Spanje, 
door den dood van den jon
gen SEBASTIAAN, welke IO 
Jlfrika gesneuveld was, ko
ning van Portugal* De her
tog van ALBA onderwierp 
hem dit rijk in drie weken, 
in het jaar 1580; Asiomos, 
kloostervoogd van Crato, wel
ke door het graauw van ;£«-
sabon tot koning was uitge
roepen/durfde handgemeen 
te worden; maar hij werd 
overwonnen, vervolgd en ge* 
noodzaakt de vlugt ie nemen. 
Middelerwijl dooddeBAITH*-
SAR GERARDS met een pis'00" 
schot den prins van ö w 
(zie GERARDS). P^ f / f 
verbitterd dat EUZ*BB™ ' 
koningin van JEngelandi D1 

opgehouden had de onlusten 
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aan te moedigen, en aan de 
muitelingen hulp te verschaf
fen , vormde het plan, om 
eenen inval in Engeland te 
doen, en liet te dien einde 
eene vloot, de Onoverwin
nelijke geftaamd , uitrusten. 
Dezelvebestond uit lÖOgrqo-
te schepen , op ; welke men 
2,650 stuis geschut, 8,000 
matrozen, 20,000 soldaten 
en den bloem des Spaansehen 
adels telde. Deze vloot stak, 
den 27 Mei 1588 uit Lis
sabon in zee. Toen dezelve 
de kaap Finistere omgezeild 
was, kwam er eene hevige 
storm op, welke dezelve teis
terde en noodzaakte om in 
verschillende havens binnen 
te loopen.' DeEngelsche vloot, 
tezvyak, om eenen algeineenen 
slag te leveren , viel dezelve 
bij schermutselingen aan , en 
behaalde bijna altijd het voor
deel op de Spanjaarden. De 
storm ondersteunde daaren-. 
boven de poging der Engels 
schen ; 12 schepen welke op 
de kusten van Engeland ge
worpen werden, vielen den 
vijanden in handen, 50 ver
gingen op de leusten van 
Frankrijk en Schotland, 
Ziedaar het lot van de on,-
werwinnelijke vloot. Deze 
onderneming kostte aap 
Spanje 40,000,000 dukaten; 
20,000 man, en 100 sche
pen. PHIMPPÜS verdroeg dit 
ongeluk met de standvastig

heid van eenen held. Toen 
een zijner hovelingen hem de
ze tijding 'op eenen verslagen 
toon mededeelde, antwoordde 
hem de vorst. » Ik had de 
vloot uitgezonden om de En-
gelschen te bevechten en niet 
de winden , dat de wil Gods 
geschiede . . , . ." Te ge
lijker tijde dat Pfliuppos 
Engeland aanviel, moedigde 
hij in Frankrijk de ligue 
aan, om te beletten, dat de 
troon, door eenen oncatholij-
ken vorst bekleed vverde. 
Intusschen ging hij onder den 
last der jaren, der zwakhe
den en des arbeids gebukt ; 
eene sluipkoorts ondermijn
den hem sinds lang; de he
vige jichtsmarten en eene 
vereeniging van verschillende 
ziekten gaven hem eene laat
ste gelegenheid om de stand
vastigheid zijner ziel te, ontr 
wikkelen. » Men verschafte 
hem, zegt een zijner groote 
lasteraars (WATSOÜT) , eenige 
Verlichting door de verzwe-
ringen open te houden; maar 
van den anderen kant ont
stond daardoor een veel 
onverdragelijker kwaal, er 
vloeide namelijk uit de won
den eene scherpe stof, in 
welke zich eene verbazende 
menigte ongedierte* ontwik
kelde; welke ondanks al de 
zorgen , die men aanwendde, 
niet uitgeroeid konde wor
den. Uij bleef in dezen be-

2 , •' 
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ilagenswaardigen toestand 
"meer dan 50 dagen, altijd 
zijne oogen op den hemel 
gerigté Gedurende deze af-
grijsselijke ziekte, legde hij 
het grootste geduld, eene 
tv onderbare geestkracht, en 
vooral eene niet zeer gewone 
onderwerping aan den god-
delijken wil aan den dag. 
Al wat hij gedurende dien 
tijd verrigtte, bewees hoe 
•waarachtig en opregt zijne 
godsdienstige gevóeleris wa
ren." Men kan een uitvoerig 
en geloofwaardig verslag van 
den dood van dezen vorst 
zien , welke alleen voldoende 
is om het verhevendste denk
beeld van hem in te boeze
men : Defeliciéxcessu Pui' 
IiJPPI Hispanomm regis, 
libri III, FHburgi Bris-
goviae, apud Josephum Lan-
gium 1609, 1 dl. in 4.*° 
Hij gafdenl3.den September ; 
1598 den geest, na 43jaren 
en 8 maanden geregeerd te 
hebben, in het 72.ste jaar 
van zijnen onderdom. Hij had 
tot 4.<le vronw gehad ANNA 
van Oostenrijk, bij welke hij 
PHIUPPCS III verwekte, die 
hem opvolgde. Er is geen 
vorst van wien men meer 
goed en meer kwaad geschre
ven heeft. De Cathohjken 
schilderen hem als een' twee
den SALOMON af, de protes
tanten en de hedendaagsche 
wijsgeeren als eenen TIBBRIÜS ; 
zijn ijver tegen de dwalingen 

heeft hein de eer; van dit 
laatste afbeeldsel verdiend. 
Zonder al de loftuitingen aan. 
te nemen, welke de Span
jaarden hem hebben toege* 
zwaaid , moet men toestem
men dat PHIHPPDS, meteenèn 
levendigen , verherenen, uit
gebreider! en doordringenden 
geest geboren, met een be
wonderenswaardig geheugen , 
eene zeldzame scherpzinnig
heid begaafd, in den hoogsten 
graad dé kunst om menschen 
te regeren bezat. Niemand 
wist beter de talenten en de 
verdiensten te kennen en te 
waarderen. Hij wist de ko
ninklijke majesteit te doen 
eerbiedigen in den tijd, waarin 
dezelve elders de treurigste 
beleedigingen onderging j hij 
liet aan wetten en aan de 
Godsdienst dien eerbied be
wijzen ,. welke men aan de
zelve verschuldigd is. Uit het 
binnenste van zijn kabinet, 
schokte hij de geheeJe we
reld. Hij was gedurende zijne 
geheele, regering, zoo niet 
de grootste man,' dan toch 
ten minste de voornaamste 
persoon van Euro-pa, en 

zonder zijne schatten en zijnen j 
ijver, zou de Catholijke Gods- j 
dienst, indien zij het had kun- | 
nen zijn ^vernietigd wezen. , 

» Zijne oogen , zegt de pf»" j 
testant WATSON, waarden on
ophoudelijk rond orer de ver
schillende deelen van zfl« 
uitgestrekt rijk; 8een d e 
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takken van het beheer was 
hem onbekend, hij Waakte 
«ver het gedrag zijner mi
nisters met eene onvermoeide 

. oplettendheid} hij legde altijd 
vele scherpzinnigheid aan den 
dag, in de keuze derzelve, 
zoowel als in die van zijne 
veldheeren. Zijne houding 
was deftig, zijn gelaat be
daard, nooit scheen hij trolsch 
of vernederd. Dezen lof zijn 
wij aan1'de billijkheid ver-' 
schuldigdj de waarheid der 
geschiedenis vordert ook van 
ons te zeggen, dat de ijver, 
welken hij voor zijne, Gods
dienst had , opregt .was, en 
redelijkerwijze kan men zelfs 
het tegendeel niet vooronder
stellen." Hij liet verscheiden 
nieuwe bisdommen oprigten, 
vooral in de" Nederlanden , 
om het behoud des ouden ; 
gelopfs te verzekeren; stichtte 
een aantal collegien ter on
derwijzing der jeugd, en liet 
zijne zorgen over al hetgene 
gaan wat het algemeene heil 
in die moeijelijke tijden, 
waarin de ' nieuwe sekten al 
de staten van Europa schok
ten, ion vestigen. Zijne 
regering Ĵ s het schoonste tijd
vak van Spanje geweest, 
nooit had het zoo veel in
vloed op de algemeene zaken; 
en werd hetzelve buiten lands 
-meer geëerbiedigd. De wond, 
welke de uitwijkingen aan 
hetzelve berokkend hebben 

. • T 

was »og ftiet 'gevoelig, af 
scheen, door de kracht va» 
het openbaar bestuur hersteld 
te worden. Ofschoon klein 
van gestalte, had PHIMPPIIS 
een voorkomen vol majesteit 

• en deftigheid, zegt de 
heer DE THOU, met zacht
moedig- en bevalligheid ge
paard. [Staiura brevi\, sed 
véïiusta, vultu gravi, sed 
jucundo.) Hij werd ach ter-
eenvolgend en tegelijkertijd 
in den oorlog gewikkeld te
gen Turkije, Frankrijk, Mn>~ 
geland, Holland, en bijna,al 
de protestanten van het Duit-
sche rijk, zonder ooit bondge-
nooten te hebben, zelfs niet 
eens den tak van zijn huis 
in Duitschland. Ondanks 
zoo vele milioenen, welke hij 
verpligt was tegen de vijanden 
van Spanje aan te wenden, 
vond PHIMPPÜS echter in zijne 
spaarzaamheid en zijne hulp
bronnen de middelen tot hét 
aanleggen van 30 versterkte 
kasieelen , 64 vestingen , 9 
zeehavens, 25 tuighuizen, en 
even zoo vele paleizen, zon
der het EscUriaal te tellen. 
In 1563 legde hij de eerste 
grondslagen van dit heerlijke 
gebouw, hetwelk tegelijker 
tijd een aan den heiligen 
LADRENXIÜS toegewijd kloos* 
ter, een prachtig paleis, de 
begraafplaats der koningen 
(het rijkste en het schoonste 
dat in de svereld bestaat, 
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jnaar het model van het Pan
theon, waarvan het den naam 
draagt, aangelegd), en een 
kollegie voor de jonge edel
lieden* is. KABEL V had het 

-. denkbeeld , van dit schoone 
gedenkstuk ontworpen, maar 
hij werd door zijne aanhou
dende oorlogen en door zij
ne reizen, van de uitvoe
ring terug gehouden, het is 
valsch dat hetzelve de vrucht 
van eene gelofte is, welke 

. PHIUPPDS in den slag van 
Saint-Quentin zou gedaan 
hebben, zoo als eenige schrij
vers zulks beweren. Eene 'l 

groote gebeurtenis uit zijn 
huishoudelijk leren is de dood 
van zijnen zoon don CARLOS 
(Zie dat artikel). Wij zullen er. 
slechts bijvoegen, dat niets 
verachtelijker is dan de na
tionale vooringenomenheid en 
de sekten-geest, welke er op 
uit zijn om eenen beroemden 
i r „ « ; — - • — ' * koning, eenen ongelukkigen 
vader te lasteren en te bespot
ten, die in zijn ongeluk slechfs 
betreurd , en in de zielskrach t 
welke , hij er in aan den dag 
legde, bewonderd behoorde te 
worden. De onverschrokken
heid van BRUXDS , welke aijne 
zonen aan eene woedende vrij
heid opofferde, wordtmetlof
tuitingen overladen. Czar 
PKTEB, welke zijnen zoon op 
eene enkele beschuldiging van 
ongehoorzaamheid doet ster
ven , is de groote de onster
felijke PETER , de herschep- || 

per van Busfand, Paitippcs 
berooft zich van zijnen zoon, 
na al de middelen om hem 
te behouden uitgeput te heb
hen. (Zie de aanhaling 
van den heer DE THOÜ, tot 
welk artikel wijverwijzen), 
hij berooft zich van denzel-
ven om den staat, en om 
zich zelven te behouden,* en 
hij is een ontaarde vader : 
zoo zeer verdraait de haat 

'der ware Godsdienst de da
den der koningen, welke de
zelve met eene haar waardige 
wijze verdedigd hébben! Eene 
misschien nog regtvaardiger 
aanmerking is-, dat het hart
zeer, hetwelk deze ontaarde 
zoon PHIUPFÜS aandeed, de 
straffen der vrij hevige klag-
ten waren, welke hij aan 
KAREI, 7 had "gedaan, wijl 
deze hem zoo langen tijd liet 
zonder hem eenig deel van 

j zijn erfdeel te geven , daar 
hij al te zeer Verlangde vorst, 
eri koning te zijn, en dus 
het leven van zijnen vader 
in eenig opzigt te langdurig 
vond. More-videlicet Be-_ 
rorum, zegt STRADA, . ?«* 
parentibus orti junioribus, 
senes ipsi paternam acteunt 
haereditatem, diu graves, 
quasi ex spectantes. Zij die 
de gestrengheid met weJ&e 
PHIUPPOS de ketterijen strafte 
en vervolgde, gelaakt hebben, 
veinzen met de ongehoorde 
rampen onbekend te zÜn> 
welke dezelve voorgekomen 
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' lieeft én den binneólandschen 
vrede, welken Spanje aan
houdend genoten heeft, ter
wijl de burgerlijke en gods
dienstige oorlogen de naburige 

1 staten tot in de grondvesten 
geschokt hebben (Zie ISA-
BEUA TAN K A S T I U E , LlM-

BORCH, JVlCÖLAAS ErMEKICK , 
TORQÜEMADA). Zij denken er 
zelfs niet aan om de ver
schrikkelijke buitensporighe
den der sektarissen met de 
gestrengheid hunner straf.te 
vergelijken. Wat is de ge
strengheid van PHIUPPÜS in 
vergelijking der ongehoorde 
wreedheden door de aanban-
gelingen van LUTHER en CAE-
VINDS ten opzigte van de 
Catholijken gepleegd ?"- PHI
UPPÜS, zeide eens de kanselier 
Ï.'HOPIIAI., dien men over 
dit onderwerp gerust kan 
aanhalen » vernietigde ge-
lukkiglijk de dwaling in Span
je door de doodstraf van 48 
personen." (Zie TOLEDO-FER-

DWAND DE-) P H I L I P P Ü S I I 

liet in 1569—1572 te Ant
werpen in 8 dl.» in fol. den 
schoonen polyglot-* Bijbel, 
Welke zijne naam draagt; 
drukken, en hij is het, die 
de eilanden, sedert dien tijd 
Phijlippijnsclie genaamd on
derwierp WASTON, een 
sehotsch presbyteriaan, heeft 
in 1778 eene zoogenaamde 
Geschiedenis van dien vorst 
in hét licht gegeven, in 4 

• • T 

dl.n ' in 8,vo Dezelve is slechts 
eene verzameling van he.tgene 
de.geest van ketterij of van 
eene valsche verdraagzaam-" 
heid, tegen dien grooten vorst 
Jaslerrijks heeft uitgedacht. 
Zou men wel kunnen gissen 
volgens welk geschrift, vol
gens welk gedenkstuk deze 
sektaris PHIUPPÜS II 'wil be-
oordeelen ? door het Ver-
dedigschrift van den prins 
van Oranje. Hierin bestaat 
zijne groote bewijsrede ; zie
daar de s taatssehriften, waarin 
men , volgens hem, de bouw
stoffen van de geschiedenis 
van PHIUPPÜS moet zoeken, 
» Indien de lezer., zegt hij, 
de daden van PHIUPPÜS II 
en zijn karakter nader wenscht 
te kennen, dan kan hij met 
vrucht het verdedigschrift van 
den prins van Oranje lezen." 
Waarna hij deze verdediging: 
geheel overschrijft. Men zou 

'gemeend hebben, dat het be-
I sluit van PHIUPPÜS l l ,we t -
' tig vorst der Nederlanden, 

veeleer het algemeen oordeel 
over de daden en het karak
ter van den prins van Oranje 
moesten regelen, dan het 
verdedigschrift van eenen 
muitzieken prins omtrent den. 
roem zijns meesters moest 
uitspraak doen? Maar de 
Schotsche schrijver geeft ons 
geheel andere regels: volgens 
hem moet men naar de ge
schriften van CROMWEIXKA-
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REI. Iï beoordeelen, keizer 
LEOFOLD volgens het mani
fest van TJÉKEU , <3EÖRGE III 
volgens die couranten van 
£'oston, CAÏHARÏNAHvolgens 
de Ukazen van PÜGAÏSCHEW. 
Moet mettzich verwonderen , 
dat een schrijver van dezelfde 
sekte , welke den goeden to 
ning KABEL op een schavot 
deed omkomen, welke CROM-
WELL tot den troon verhief, 
welke JACOBOS II afzette, 
zich beijvert om PHILIPPÜS 
I I , te belasteren, om den 
goeden naam van al dewet-
tige vorsten aan het oordeel 
der muitelingen.te önderwer* 
pen ? Indien wij bij den geest 
van regeringloosheid, die deze 
eeuw beroert, den geest van 
ongodsdienstigheid en van 
eene laffe en domme ver
draagzaamheid voor alle on
deugden voegen, «uilen wij 
ons niet verwonderen, den 
zoon van KABEL V, in de 
beleedigingen en lasteringen 
te zien deelen, welke- wen 
tegen de KONSIANXIJNS , de 
KARELS de grotle de THEO-
DOSIÜSSEIT de heilige LODE-
WIJKEN, enz. op een stapelt; 
terwijl men SARDAK-APLÜSSEW 
de JoLiANiJSSEür de WENCES-
LAUSSEN enz. tot in de wol
ken verheft, te zien hoe 
EiiZABETfl gedurende eene 
langdurige en verschrikkelijke 
regering, zich met het bloed 
der Oatholijken drenkt; hoe 
GÜSTAAF ADOW het luthe-

[j ranïsmus iloor dé verwoesting 
' van 20, provinciën en het 

ombrengen van vier millioe» 
nen menschen, onderschfaagt; 
hoe WILLEM van Oranje eene 
handeldrijvende republiek op 
de bouwvallen des troons en 
des altaars vormt, enz. en 
des niettegenstaande; in den 
rang der helden gesteld , ter
wijl PHILIPPÜS j 'wijl hij de 
nieuwe sekten bestreden en 
het oude geloof verdedigd had, 
slechts als een gedrogt wordt 
afgeschilderd. Waarom zou 
dit woord van JESDS CHRIS
TUS , Eritis pdio propter 
nomen meum , zich ten aan
zien der dooden, ten aanzien 
van hunne nagedachtenis, van 
de geur der godsvrucht eti 
der Christelijke deugden, V/el
ke uit hunne graven opstij
gen, niet bewaarheden? Waar
om zouden de Christen ko
ningen vrij zijn van eene 
veroordeeling, welke in M 
oogen des gelöófs zoo kost
baar is? De geschiedenis der 
voor de Godsdienst ijverende 
vorsten moet natuurlijk even 
zoo hatelijk voor de godde
loosheid zijn als hun bestaan 
en hunne personen. (ZieJFER* 
DINAND'II, JACOBDS II, 1> 

DEWIJK X I Y , JfAINTENON) 
De omwenteling, welke m 
1779 in de Cathotijke M' 
derlunden, ten gevolge van 
geheel tegenovergestelde re
denen dan die, welke dezel
ve in de I6.de eeuw ontrust-

http://I6.de
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ten, plaats had, is,brjmen-
schen welke den zamenliang 
en den geest der zaken niet 
begrijpen, dé ware maatstaf 
van PHILIPPÜS I I , van zijne 
ministers, en van zijne veld-
heeren in de Nederlanden 
geweest. De verbittering te
gen den toenmaals regeren-
den vorst heeft zich/op eene 
onredelijke wijze op zijne op
volgers en voornamelijk op 
PHIUPPÜS II uitgestrekt.Men 
heeft niet nagedacht dat deze 
laatste (missch ien met een wei-
ligt al te groote gestrengheid) I 
ten voordeele van hetzelfde 
voorwerp , gehandeld, had , 
hetwelk men door alle mid
delen wilde Verdedigen en 
behouden. De voornaamste-
geschiedschrijvers van PHI-
IIPPÜS IJ , zijn SEPÜLV.EDA 
(1780), ANT. HEnRERA(16Ó6), 
GKEG. LETI ' (1679) , en W A T -
SÖN'(1777/ , M. ALEX Do-
MESNIL heeft mede zijne ge
schiedenis in het licht gege
ven, Parijs, 1822, in 8.v* 

PHJMPPts I I I , koningvan 
Spanje, zoon vanPHIMPPUS 
I I , en van ANNA van Oos
tenrijk, in 1578 te Madrid 
geboren, beklom in 1598 , 
na de dood van zijnen vader , 
den troon. De oorlog tegen 
de Vereenigde Provinciën 
werd steeds voortgezet. PHI-
IIPPDS III maakte in 1604 
na een beleg van 3 jaren, 

Waarin meer dan 80,000 
man sneuvelden, zich meester 
van Ostende,' door de dap
perheid van SPINOIA, veldheer 
zijner legerbenden. Deze voor
spoed werd niet gehandhaafd, 
en de Spaansche vorst zag 
zich in 1609. genoodzaakt 
een twaalfjarig bestand te 
'sluiten*, door het welke hij 
aan de Vereenigde Provin
ciën el hetgene liet, vrat in 
het bezit derzelve was, en 
haar de vrijheid van handel 
in Oostindi'è verzekerde. 
Het huis van Nassau werdi 

. hersteld in het bezit van 
al dészelfs goederen. Deuit-
roeijingder Mooren hield ver
volgens het bestuur bezig. 
Men beschuldigde hen, dat 
zij in hun hart muzelmannen 
waren, ofschoon zij zich uit-

I wendig als Christenen ver
toonden. JEenige bewijzen, 
dat zij een algemeenen op
stand beraamden, ên dat zij 
te Parijs en te IConstantino" 
pel vermogende hulpmiddelen 
afgebedeld hadden, bespoe
digden hunnen val. Er ver
scheen den 10 Januarij 1610 
een vonnis, hetwelk aan deze 
ongelukkigen beval, om in 
den tijd van 30 dagen, op 
straffe des doods, Spanje te 
verlaten. Op dit bevel ver
lieten meer dan 200,000 
Mooren Spanje;^ maar dit 
verlies zou weinig gevoelig 
voorde beschaving, den koop-

' 5 
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handel en de kunsten geweest 
»ijn, indien de uitgestrekte 
volkplantingen van Amerika, 
de ware en eenige oorzaak 

- van de Spaansche verzwak
king, niet voortgegaan waren 
met het moederland te ont
volken. PHIMPPÜS- vaardigde 
ter bevordering van den land
bouw de heilzaamste edikten 
nit , welke ooit vanden troon 
zijn uitgegaan. Hij stond de 
eerbewijzen van den adel met 
vrijstelling van ten krijg te 
trekken aan al de Spanjaar
den toe, welke zich den 
landbouw wilden toewijden. 
Dit zoo wijze edikt bragt 
geen belangrijk uitwerksel op 
eene natie te weeg, waarin 
geen roem te vinden was, 
dan in het noodlottige beroep 
der wapenen. PHIUPPÜS 
overleed kort daarna, in 
1621, in het 43.ste jaar zijns 
ouderdoms. Deze vorst was 
het slagtoffer der hoofsche 
gebruiken. Toen hij.eens in 
den raad was, klaagde hij 
over den damp van een ko» • 
lénvuur, hetwelk hem te Ij 
meer hinderde, daar hij van 
eene zware ziekte nog niet 
volkomen hersteld was. De 
officier, welke het vuur on
derhouden moest, afwezig 
zijnde, zoo durfde niemand 
zijnen post vervullen, en 
deze kwalijk begrepene 
Jneschheid kostte den vorst 
het leven. Ofschoon PHIUPPÜS 
Hl een zwak, onbezonnen, 

ongeletterd vorst was, bezat 
hij echter godsvrucht, zacht
moedig- menschlievendheid 
de zuiverste zeden en een 
zeer naauwgezet geweten. Het 
blinde vertrouwen, hetwelk 
hij in zijne ministers stelde, 
zijn buitengewone afkeer voor 
de zaken , waaraan hij naau-
welijks één uur des daags 
toewijdde veroorzaakten hem 
bij zijnen dood de hevigste, 
wroegingen. De goede vorst 
begreep alstoen beter dan 
ooit dat de ware godsvrucht 
de liefde tot den pligt was, 
en dat de pligt der koningen 
de geduchtstè van alle is. 
Hij gaf zich aan eene soort van 
wanhoop-over, toen de Je-
suit FLORENÏIA , een beroemd 
predikant, hem tot meer 
vertrouwende gevoelens terug 
bragt, en hem inde gerust
heid der Christelijke hoop 
hielp sterven. Men heeft ver
scheidene Levensbeschrijvin
gen van PHIUPPÜS lil', d , B 

van- den Engelschman VYAT-
SON, 2.de uitgave, 1786, 
•2-dl.n in 8.vo door WlM. 
TOMSON voorgezet, is in het 
Fransch vertaald door l» J« 
A. BONNET, Parijs, *1809., 
3 dl.» in -8j° 

PHIUPPÜS IV, koningvan 
Spanje, zoon van PHIMW1* 
IH en van MARGABEW van 
Oostenrijk, in 1605 geboren, 
™%de in 1621 zijn "der 
op. Daar in ditzelfde jaar de 
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met de fereenigdeProvin
ciën gesloten 12jarige wapen
stilstand teneinde was, zoo < 
werd de oorlog met meer . 
levendigheid dan ooit voort
gezet. Dezelve was voor 'de 
Spanjaards gelukkig, zoolang 
als zij den veldheer SPINOLA 
aan hun hoofd hadden,maar 
in 1628 werd hunne vloot 
bij Lima door de Hollanders 
verslagen , welke sedert drie 
jaren de West-Indische maat
schappij hadden opgerigt. In 
1635, ontstond er tusschen 
PHIMPPÜS en Frankrijk een 
langdurige en wreede oorlog. 
De'Spanjaarden, van de in-
Jüigten van Frankrijk en 
van het trouwelobze gedrag 
des keurvorsten van Trier 
onderrigt, welke zich van 
het rijk afgescheurd had , om 
zich met Frankrijk te : ver
binden , ligtte dezen vorst 
op en maakten 2ich meester 
van zijne hoofdstad. Zij be
haalden nog andere yoordee-
len; maar de. fortuin .verliet 
hen vervolgens, zij verloren 
Artois , en werden te Avent 
in het bisdom Luik en te 
Casal geslagen. Katalonie 
werd oproerig, en gaf zich 
aan Frankrijk over; Fortu' 
gal schudde het juk af. Een 
even zoo" wel uitgevoerde 
als welgeléide zamenzwering 
bragt het huis van Bragama 
den l.sten December 1640, 
op den troon, (Zie JOANNES 
IV), Al hetgeen van Brazilië 

overbleef, en riiet door de 
Hollanders op de Spanjaarden 
veroverd was, keerde ...tot de 
Portugezen terug. DeAzori-
sche eilanden , Mozambique, 
Goa , en Macao rukten zich 
te gelijker tijd los van de 
Spaansche heerschappij. PHÏ-
MPFUS IV werd deze omwen
teling niet eerder gewaar, 
dan toen het geen tijd meer 
was, dezelve voor te kómen. 
ÖLIVARÈS, zijn minister en 
zijn gunsteling, door zijne na
latigheid gedeeltelijk de oor
zaak van dit verlies, vervjel 
eindelijk in ongenade." Deze 
minister had den naam1 van. 
Groote aan zijnen meester 
doen geven. Daags na zijn 
ontslag plakte men aan het 
paleis deze woorden aan: 
» Nu zijt gij PHILIPPOS 
de Groote; de hertoglijke 
graaf maakte u klein. De 
geesten stelden zich in be
weging te Milane lelVapels 
en in Sicilië, zoovele schok-

. ken zouden onder een zacht 
en gematigd bestuur onver
klaarbaar schijnen te zijn, 
indien men niet wjst dat 
Frankrijk dezelve door zijne 
kuiperijen en zijn geld deed 
geboren worden ,• om Spanje 
te bewegen de Nederlanden 
tegen eenige andere provin
cie af te staan. Aldus hoopte, 
de kardinaal MAZARIN dit 
schoone land te verkrijgen 
door Katalonïè terug te 
geven, en dat hij aan de 
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gevolmagtigden te Osnabrug-* 
ge beval, x>m sterk op dit 
punt aan te dringen. (Zie: 
Lettres hisior, polit. ét 
crit. Zonden, 1790, 5 A 
deel bldz. 346)» Een vrede 

.in 1659 op het Faisanten 
eiland gesloten , heeft dezen 
oprlög geëindigd. De twee 
voornaamste artikels van de 
onderhandeling waren het 
huwelijk van MARIA THERESIA 
met LoDEWUK XIV, en de 
afstand van Moussillon, van 
het beste gedeelte van Ar* 
tois, en van de Spaansche 
regten op den Elzas. Er 
bleven aan Spanje geene 
vijanden meer over dan de 
Portugezen. PHIUPPÜS be
handelde dezelve steeds als 
muitelingen, welke hij wel
dra beteugelen zoude; maar 
twee verloren veldslagen de
den deze hoop voor zijne 
oogen verijdelen. 3Bij overleed 
in 1665 in het 60.s te jaar 
zijns ouderdoms. Het ontbrak 
dezen vorst noch aan genie, 
noch aan begaafde, noch aan 
gezondheid; maar hij schoot 
te kort in beradenheid, ar
beidzaamheid en dapperheid» 
Voor het overige was hij 
menschlievend, bescheiden, 
gematigd, zachtmoedig, op» 
regt, edelmoedig en weldadig, 
hij beminde zijne onderdanen 
met teederheid en ontving 
hunne klagten met eene uiter
ste goedheid; wilde nooit het 
gezag gebruiken om bevelen » 

te geven, welke het volk mis
haagden. Hij had de in-, en 
uitgaande regten in JBraband 
hersteld: de staten weigerden 
sedert drie jaren de gewone 
subsidiën , omdat zij beweer
den dat hunne toestemming tot 
deze indirecte belasting, vol
gens de letter der constitutie 
des lands vereischt 'werd. 
PÏÏILIPP0S bood aan om de 
zaak langs reglskundige we
gen te doen beslissen en dat 
hij en de stajen zich aan /iet 
vonnis dat, na de beide par-
tijen gehoord te hebben, met 
volle en geheele kennisvan za
ken, %ou uitgesproken wor
den , zouden onderwerpen. 
Deze akte van PHILIPPOS IV 
is van den 12 October 1654 J" 
dezelve wordt gevonden in het 
3.de deel der Plakaten van 
F laanderen, fol. 178,. en 
had in latere tijden tot regel 
moeten dienen, waarin het 
gouvernement groote schok
ken heeft zien geboren wor
den, wijl het zich hardnek-
kiglijk verzet had tegen de 
uitvoering eener menigte pla
katen , door welke de luimen 
van het willekeurige gezag, 
de grondwetten dier gewes
ten hadden doen vervangen. 
Deze koning beschermde de 
letteren ; hij zelf streefde naar 
den titel van letterkundige 
«n vervaardigde een treurspel. 
De werken, welke hij ^° 
het Escuriaal liet uitroeren 
geven een groot denkbeeld 
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van zijne prachtzucht. 

PHIHPJPDS V, hertog van 
jlnjou, tweede zoon vanLo-
DEWIJK , dauphin van Frank-
rijk, en van MAMA ANNA 
van Beijeren, den 19 De
cember 1683 te Fersailles 
geboren, werd in 1700 tot 
de kroon van Spanje beroe
pen , door het testament van 
KA REL II , koning van Spanje; 
een testament, hetwelk klaar
blijkelijk krachteloos was, 
wijl deze vorst niet het min
ste regt had, om zijne fa
milie (het hnis van Duitsch-
land) van deszélfs erfopvol
ging uit te sluitep , en omdat 
dit testament daarenboven het 
werk van den kardinaal POR-
TOCARREHO, en onderteekend 
was door eenen zwakken 
vorst, dip de magt van Lo-
DEWIJK XIV buitengemeen 
Vreesde, Nadat ICAREL den 
1 November van hetzelfde 
jaar overleden was, werd 
PHIUPPUS Y den 16 derzelfde 
maand te Fonlainebleau, eü 
den 24 te Madrid, tot ko
ning van Spanje uitgeroepen, 
Hij deed den 14 April 1701 
zijnen inlogt in die stad en 
werd door de eene met toe
juiching, door anderen met 
ontevredenheid ontvangen» 
Vervolgens werd PHIHPPDS 
door Engeland, Portugal, 
Holland en Savooije erkend; 
maar weldra wapende zich 
een gedeelte van Europa te

gen hem. Daar keizer LEO-
POLD de Spaansche monarchie 
voor déri aartshertog KAREL 
zijnen zoon , wilde hebben , 
zoo verbond hij zich met 

, Engeland en de Fereenigde 
Provinciën (bij welke zich 
later Savooije, Portugal en 
de koning van Pruissen voeg
den) , tegen Frankrijk en 
Spanjey door het verdrag 
onder den naam van Groot-, 
verbond bekend, flet begin 
van dezen zoo wreeden oor
log was eene afwisseling van 
voor- en tegenspoed. P H I -
IIPPDS begaf zich naar Ita
lië om Mapels te behouden•; 
en na zich van dit koningrijk 
verzekerd te hebben, keer
de hij naar Spanje terug. 
Daar de koning van Portu
gal zich tegen hem verklaard 
had, verloor hij kort daarna 
de voornaamste steden van 
dragon, Gibraltar en de 
eilanden Majorka, Minor-
ka. Sardinië en het koning
rijk Mapels werden hem ont
nomen , zoowel door deover-
winingen der Oostenrijkers 
als door de afvalligheid der
genen . welke hem te voren 
erkend hadden. PHIUPFÜS 
werd bij herhaling genood
zaakt Madrid te verlaten; 
de veldslag van Sardgossa, 
stelde andermaal deze hoofd
stad in de magt der vijan
den. De hertog van Fendó-
me, die te zijner hulp ge
zonden was, herstelde zijne 



302 P II X. 

zaken. De slagf van Fillavi-* 
ciosa, in 1710 geleverd, 
waarin de Oostenrijkers, door 
de gevangenneming van 4,000 
Engelschen te JSrihuega, ver
zwakt , vruchteloos het slag
veld behielden ; de voordeelen 
waardoor dezelve gevolgd 
werd, en de overwinning, wel
ke VittARS te Denain behaal
de, bevestigden PHIUPPCS op 
den troon van 'Spanje. Het 
vredesverdrag werd in 1713 te 
Utrecht gesloten , PHIUPPÜS , 
verzekerde na dezen vrede 
de kroon aan zijne manne
lijke nakomelingschap. De 
raad van Spanje vaardigde-
eene plegtige wet uit, wel
ke bepaalde, dat » de van 
PHIUPPÜS afstammende prin
sen , in welken graad dezel
ve ook wezen mogten, tot de 
kroon zouden geraken, vóór 
de prinsessen al mogten de-
zclven ook dochters van den 
regerenden • koning zijn." 
PHIUPPÜS onderwierp de ei
landen Maf orka en Ivica, 
en de stad Barcelona, wel
ke de Oostenrijksche partij 
bleven aankleven. Deze stad 
onderscheidde: zich door eenen 
zeer moedigen tegenstand. De 
maarschalk van BERWICK trad 
er als overwinnaar binnen. 
Zijne eerste zorg was, om 
zestig der voornaamste aan
voerders in hechtenis te doen 
nemen. De stad en de pro- , 
vincie werden voor altijd van 
nare voorregten beroofd, en f 

als overwonnen, en aan de 
JCastiliaansche wetten onder
worpene landen , behandeld. 
Er was een; man in Spanje, 
wiens genie der natie zeer van 
dienst zou hebben kunnen 
zijn, indien eene gevaarlijke 
heerschzucht zijne talenten 
niet noodlottig bad gemaakt; 
deze was AtBEROJJfi. JVatotde 
waardigheid van eersten mi
nister geklommen te zijn, 
maakte hij zich te midden ran 
den vrede in 1717, van Sar
dinië meester, en veroverde 
Palermo in Sicilië. Eene 
vloot uit vijf oorlogschëpen en 
tien galeijen beslaande, en een 
leger van 35,000 duizend 
man, oude en uitmuntende 
landingstroepen , hadden de
ze nieuwe verovering gemaakt. 
Op het berigt van den vjj-
andelij ken aanval in Sardi: 
ni'è, haastte zich de keizer om 
eenen twintigjarigen wapen
stilstand met de Turken te 
sluiten, en om 50,000 man 
in Italië, te doen binnen-
rukken» Te gelijkertijd trad 
hij tot het verdrag van het 
drievoudig verbond toe, het
welk tusschen . Frankrijk, 
ingeland en de Fereenigde 
Provinciën , gesloten en den 
4 Januarij 1717, te 'sGra-
venhage onderteekènd werd. 
Eene sterke vloot vertrok ui' 
de havens van . Engeland, 
onder de bevelen van <ïen 
admiraal BiwG, '(vaieT Tatl 

dengenen, welke in 1757, 
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zulk een ongelukkig uiteinde 
had) en viel met geweld op 
de Spaansche vloot aan, die 
overwonnen werd. De Span
jaarden verloren 6,000 man 
en 23 s'chepen. (Men kan in 
het artikel ALBERÖÏÜ, het 
vervolg der Spaansche aange- , 
legenheden zien.) PHIUPPUS 
verkreeg den vrede enkel op 
voorwaarde dat hij dezen lis-
tigen minister zoude terug
zenden. Op deze Wijze werd 
de oorlog geëindigd , en PHI-
IIPPUS trad in 1720 , tot het 
verdrag van-het viervoudig-
verbond toe. De koning,van 
de onrust, welke met den 
oorlog gepaard gaat, bevrijd , 
was daardoor niet veel geluk
kiger. Ziekten en zwaarmoe
digheid ondermijnden hem. 
Dèh last der kroon moede, 
deed hij in 1724 afstand van 
dezelve en begaf zich met 
zijne ' echtgenoote naar St. 
Ildefonse. LoDEWUK^zijri 
zoon, besteeg den troon , en 
overleed eenige maanden daar
na. PHIUPPUS hernam den 

.<*. schepter, en hield zich met 
i. de middelen bezig, om zijne 

magt te vermeerderen. Daar 
FARNÈSÈ , hertog van Parma 
en Piacenaa, in 1731, zon
der kinderen gestorven was", 
zoo kwam de infant don 
CARIOS , in bezit van deze 
beide staten. De twist, wel
ke in 1733, bij gelegenheid 
van de benoeming van STA-
NISUTJS tot den troon van 11 

. Polen ontstond, deed den 
oorlog in Europa weder ont
vlammen. PHIUPPUS V, nam 
er deel aan, en vereenigde 
zich met Frankrijk, tegen 
den keizer. De infant don 
CARIOS, welke MONTJEMAR en 
30,000 man onder zijne be
velen had , overwon Sicilië 
en het koningrijk Napels, 
en toonde zich door zijne ar
beidzaamheid en zijnen moed, 
de kroon waardig. Al deze 
voorspoed werd gestoord door 
den 'brand van het paleis te 
Madrid, welke den 25 De
cember 1734 plaats had Eén 
verbazend aantal schilderijen 
der grootste meesters, het 
beste gedeelte der oorkonden 
van de kroon werden de 
prooi der vlammen. De vrede 
werd in 1736 gesloten. De 
keizer stond aan don CARXOS, 
de koningrijken Napels en 
Sicilië , en eenige plaatsen op 
de kusten van Toskane af, 
en de infant gaf aan den 
keizer Parma en Piacenza, 
over. Een nieuwe oorlog 
kwam de rust der volken in 
1740 storen. Aan PHIUPPUS 

•'T,' viel de troost niet ten 
deel, denzelven te zien eindi-

. p-en. Hij overleed den 9 Julij 
1746, in het 63.ste jaar zijns 
ouderdoros, na eene 45ja'rige 
regering. Hij Het van LOUISA 
MARIA GABRIEUE van Sa-
vooijë, zijne eerste vrouw, 
FERDIÜTAND VI na, welke 
hem opvolgde; en van Ew-
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5 f ïr-aw, don CAMOS, J*-
r L der beide ^ « / i ë « , wel
ke fulfes ook later van ^ « « / e 
werd, en die in 1789 over
leed; PHIWMWS, hertog van 
Parma en Piacenza , den in» 
fant don LOJOEWIJB;, enz. 
Godsvrucht, goedheid, tee-
dere liefde voor zijne onder
danen, maakten de hoofdka
raktertrekken van PHILIPPDS 
V uit. Hij was voor het ove
rige besluiteloos, en werd 
al te dikwijls door den wil 
van anderen geleid. Hij werd 
zulks voornamelijk door dien 
van de prinses URSINO , eene 
gunstelinge van de koningin, 
van wie zijne tweede vrouw 
•EUZABETHFARNÈSE, voor haar 
huwelijk, de verwijdering 
eischte. Gedurende langen tijd, 
was het hof van PHIMPPÜS , 
eene mengeling van steeds 
weder ontluikende» minnen-
nijd en kuiperijen tusschen 
de Fransöhe en Spaansche 
heeren. Indien PIÏIMPPÜS, 
kraehtvoller ware geweest» 
zou hij aan deze twisten een 
einde gemaakt hebben, wel
ke hij zich dikwijls betreurde. 
Men kan de lofrede van de
zen vorst door D. JOZEF DE 
YIBRA T CtAVro raadpler 
gen , die in 1779 den eersten 
prijs van welsprekendheid, 
ia de Spaansche akademie 
behaalde, en die in hetFranseh 

dosr BON«ARS, vertaald is, 
1780, in 84vo 

3 PHIMPPCS de Stoute, vier-
de zoon van koning JOANTO 
II van Frankrijk, werd in 
1342, te Pontoise geboren, 
Naauwelijka had hij zijn 16.* 
jaar bereikt, of hij werd met 
den bijnaam van Stoute ver
eerd , uit aanmerking der 
dappere daden , welke hij in 
den slag van Poitiers ver-
rigtte. Zijn vader, verheqgd, 
van zulk eenen zoon te hebben, 
benoemde hem in 1363, tot 
hertog van Bourgondié,, met 
de bepaling dat, bij gebrek; aan 
mannelijke kinderen , het her
togdom aan de kroon zoude le-
rugkeeren. Hoofd van het 
tweede geslacht der hertogen 
dier provincie geworden ^ver
hief hij Bourgondié tot d$n 
hoogsten trap van magt, 
welke het sedert zijne oude 
koningen gehad had. Daar 
MARGARETHA, dochter van 
koDEwijK VAKT MAIE, graaf 
van Vlaanderen., hem in 
1369 ten huwelijk was ge
geven , zoo wapende hij zich 
voor zijnen schoonvader tegen 
de oproerige Gentenaars, en 
bragt er niet weinig toe bij, 
om- dezelve te beteugelen. 
De muitelingen werden in de 
slag van JRosbéch % ••»>. 1 3 8 2 

geleverd, geslagen» Twee 
jaren daarna stierf de graaf, 
en het gelukte aan PHIWI*D? > 
zijn' erfgenaam, de» trede 
*n het land geheel en •« t e 

herstellen. De graafschappen 
van Flaanderen, ##&*•> 
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'Artois en Betkei, maakten 
dit erfdeel öit. KAREI VI, 
zijn neef, regeerde toenmaals 
'm Frankrijk. Het koning
rijk was in onrast en ver
warring, de teugels van het 
staatsbestuur waggelden in 
zijne handen, en de natie 
droeg aan zijnen oom PHÏ-
UPPOS den last op, dezelve 
te voeren. Deze post en zijne 
vereeniging met de koningin 
ISABELITA -xsiTBëyëren.wek
ten den nijd van den hertog 
van Orleans , zijnen neef, op., 
Dit was de bron van dezen 
voor bet rijk zoo noodlotti-
gen haat, welke tusschèn de 
huizen van Bourgondïê en 
Orleans ontstond. MAB.GA~ 
RETHA van Vlaanderen droeg 
veel tot deze verdeeldheden 
bij, door den invloed, welken 
zij op den geest van haren 
man uitoefende. PHIUPPUS 
overleed te Hall in Hene' • 
gouwen, met groote gevoe
lens van godsvrucht in 1404, 
in het 62.s*e jaar zijns óu-
derdoms. De nakomeling
schap heeft hem in den rang 
dier vorsten geplaatst, wier 
wijsheid en voorzigtigheid, 
de dapperheid evenaarden. 
Zijne dapperheid -sloot de 
goedheid niet uit, en hij dreef 
zelfs deze hoedanigheid som
tijds al te ver. Hij was al
tijd een ijverige beschermer 
der Godsdienst, en van derzel-
ver bedienaars. Men kan hem 

XIX. DJEEI,. 

intusschen niet verontschul
digen, wegens zijne overdre-
vene verkwisting, welke on
danks zijne ongehoorde in
komsten , hem insolvent maak
te. Bij . zijnen dood moest 
men voor zijne begravenis-
kosten, toeviugt nemen tot 
eene leening. Zijne meubels 
werden door eene menigte 
schuldeischers in beslag ge
nomen en openlijk verkocht; 
en de hertogin, zijne echlge-
noote, was genoodzaakt van 
de gemeenschap van goede
ren af té zien , door haren 
gordel > Hare sleutels en ha
re beurs op de doodkist van 
haren echtgenoot te leggen. 
JAN zonder Frees , zijn oud
ste zoon, volgde hem op, 

PHIMFPÜS de Goede, her
tog van Bourgondïê, Bra-
band en Luxemburg, graaf 
van F laanderen , Artois , 
Henegouwen, Holland, Zee~ 
land, enz.; zoon van JAM 
zonder Frees, ie Monter au-
Faüt-Tonne, 'm 1419 ge
sneuveld, werd in 1396 te 
Dijon geboren.. Hij volgde 
in Ï419 zijn vader op. Met 
den wensch bezield , om zij * 
nen dood te wreken, trad 
hij in de partij der Engel-
schen, en verspreidde de ver
woesting in Frankrijk, op 
het einde der regering van 
KAREI. VI, en in het begin 
van die van KABEI, VII. Hjj 

U 
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won , in 1421, op den dau
phin den slag Tan Mons en 
Vïmeu, en voerde den oor
log met voordeel tegen JA-
COBA van Beijeren, gravin 
van Benegouwen, Holland 
en Zeeland, die hij in het 
jaar 1428 noodzaakte, hem 
tot haren erfgenaam te ver
klaren. PHIMPFUS de Goede 
verliet in 1435 ^ de partij 
der Engelschen, en verzoende 
zich met koning KAEEL VII, 
door het verdrag y&n utrecht f 
waarvan hij zelfde voorwaar
den regelde. Na vruchtelooze 
pogingen aangewend té heb
ben , om LoDEWljK, dauphin 
van Frankrijk, met zijnen 
vader te verzoenen , ontving 
hij dezen jongen vorst in zijne 
staten. Nadat LODEWIJK den 
troon bestegen' had , verklaar
de zich PHIHPPDS tegen hem , 
ten voordeele van KAREI. , 
hertog van Berry, zijnen 
broeder. Daar hij besloten .. 
had, om tegen hem den oor- | 
log te voeren, zoo stond hij 
aan den graaf van Charrol-
lais, zijnen zoon, het be
heer zijner staten af, en gaf 
hem het bevel over zijn le
ger, terwijl hij hem aanbe
val altijd eenen roemrijken 
dood boven eene vernederen
de vlugt te kienen. De in
woners van de stad Binant, 
in het land van Luik, had
den hem vele beleedigingen 
aangedaan. PHIMPPÜS zond, 
in 1466, den graaf van CAar- J( 

rollais tegen heil, «die huntie 
stad in asch legde, na der-
zelver inwoners over den 
kling te hebben doen sprin
gen. De oude hertog van 
Bourgondi'è had,. ondanks de 
gebreken en zwakheden van 
zijnen ouderdom , • den nut-
teloózen en wreeden moed, 
om zich in eenen stoel naar 
het heleg te doen dragen, 
ten einde zijne oogen met 
dit afschuwelijk schouwspel 
te verlustigen. Deze bar-
baarschheid komt kwalijk niet 
den titel van Goede overeen, 
welken zijne edelmoedigheid 
hem ;verdiend had ; en de
zelve strekt zijner nagedach
tenis weinig tot eer. Hij 
overleed te Brugge, in 1467, 
in het 71.s*e jaar zijns ou-
derdoms, na de orde van het 
Gulden Vlies ingesteld té 
hebben. Men vond na zij"en 

dood, in zijne kisten 400,000 
gouden kroonen , en 72,000 
marken zilver, zonder van 
2,000,000 andere te spreken, 
de waarde van verschillende 
voorwerpen uitmakende. Zie 
de Gescheidenis der herto
gen van Bpurgondië, door 
den heer DE BAKANTE, 3.e 

uitgave"; Parijs, 1825 •— 
27 , 13 dl.n in 8.y° 

PHIWPPÜS van Dreux, *?|n 

van ROBERÏ van JFranhrtjü, 
graaf van Dreux, omhelsde 
den geestelijken sWt, ?'" 
schoon hij met krijgshaftige 
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neigingen .geboren'was. Tot 
den bisschoppelijke^ stoel van 
Beauvais verheven, deed hij 
eenen kruistogt naar fyet hei
lige land, en onderscheidde 
zich voor Jccon in 1191. 
Baar PHIMPPÜS AUGUSTUS 
kort daarna den Engelschen 
den oorlog verklaard had, 
zoo nam hij .op nieuw de 
wapens op. 3Vadat de vijan
den /zich' voor de bisschop
pelijke stad vertoonden, zoo 
wapende hij zijn volk, ver
scheen aan hun hoofd, met 
een helm als mijter, en een har
nas als koorkleed uitgedoscht. 
De Engelschen vervolgden 
hem , maakten hém gevan
gen , en behandelden hem 
met wreedheid. PHIMPPÜS 
beklaagde er zich over, aan 
JNHOCENÏÏUS I I I , die, terwijl 
hij aanBïCHARD, koningvan 
Engeland, genade voor hem 
vraagde, hem als zijnen zoon , 
voorsprak. De. vorsjt zond 
aan den Opperpriester den 
krijgsrok van den bisschop, 
geheel met bloed besmeurd, 
en Jiethem, door dengenen, 
welke 'hem denzelven aan
bood , deze woorden der broe
ders van JOZEF aan JACOB , 
zeggen: » Zie, heilige Va
der, of gij den tabbaard-van 
uwen zoon herkent." De 
Paus antwoordde dat de be
handeling , welke men dezen 
bisschop aandeed, regtvaar-
dig was, wijl bij de krijgs-

banier. van' J." C. verlaten 
had, om die der menschen 
te ' volgen. PHIMPPÜS van 
Dreun verkreeg in 1202 zij
ne vrijheid weder, en be
vend zich in-1214, bij den 
beruchten veldslag van Bou~ 
vines, in welken hij den 
graaf van Salisbury , door.. 
eenen knodsslag ter neder 
velde; want hij bediende zich 
van dit wapen , en wilde, 
daar hij geestelijk was, door 
eerie belagchelijke en onge
rijmde angstvalligheid, noch 
van eenen degen, noch van 
eenen sabel, noch van éene 
lans- gebruik maken. Hij, 
streed ook te Zangeudoe te
gen de Albigenzen» en over
leed in 1217 te Beauvais. 

PHIMPPÜS, infant van Span
je , en hertog van Parma, 
in 1720 geboren, zijn vader 
was koning PHIMPPÜS, en 
zijne moeder EMZABETH FAR-
NÈSE ; hij onderscheidde zich 
in den oorlog van 1742 te
gen de Oostenrijfesche en Sar-
dinische troepen. Deze oor
log had ten doel, om aan 
dien vorst een vast punt in 
Italië te verschaffen. M ge
durende verscheidene jaren 
met eene afwisseling van voor-
en tegenspoed voortgeduurd 
te hebben, werd dezelve 
eindelijk door den vrede van 
Aken in 1748 geëindigd. Bon 
PHIMPPÜS verkreeg in vollo 

2 
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souvereiniteit de hertogdom
men Parma, Piacema en 
Guastalla , welke hem door 
de koningin van Hongarije 
werden afgestaan; onder be
ding van teruggave, bij gebrek 
aan 'mannelijke nakomeling
schap., en hij nam den 7 
Maart van hetzelfde jaar be
zit van de hoofdstad zijner 
nieuwe staten. Hij hield zich 
slechts met het geluk zijner 
onderdanen bezig, welke 
hij aangewonnen had; hij 
verspreidde overal 'teekens 
van zijne weldadigheid, deed 
den landbouw, den koophan
del en de kunsten blöeijen , 
en regeerde door den geest 
van regtvaardigheid en Gods
dienst. Hij overleed in 1765. 
De abt van Beauvais , later 
bisschop van Senez, sprak te 
Fersailles zijne lijkrede uit. 

PHILIPPÜS , landgraaf van 
Hessen. —- Zie LÜXHEK. 

PHIMPPUS van Frankrijk, 
herjtog van Orleans, zoon 
van LODEWUK XIII, „ en van 
ANNA van Oostenrijk, en 
eenige broeder van LODEWUK 
XIV, in 1640geboren,droeg 
den titel van hertog van An-
jou, tot in 1661, wanneer 
hij dien'van hertog van Or
leans aannam. Zijne opvoe
ding beantwoordde aan zijne 
geboorte. Maar hij zou er 
een beter gebruik van heb
ben kunnen maken, indien! 

hij minder smaak, voor de 
vermaken had gehad. Hij 
huwde met HENRIETTE , zus
ter van KAREL I I , koning 
van Engeland, eene vol
maakte vorstin, en bij welke 
de bekoorlijkheden des gees-
tes, die der schoonheden nog 
overtroffen. Dit huwelijk was 
niet gelukkig (zie HENRIETTE). 
Toen deze vorstin in 1670 
overleed, meende men dat 
zij vergeven was, en het boos
aardig publiek was onregl-
vaardig genoeg, dezen dood 
aan PHILIPPÜS toe te schrij
ven. Deze vorst had zich 
reeds door zijnen moed be
kend gemaakt. Hij had den 
koning op zijne veroveringen 
van Vlaanderen in 1667 ge
volgd, en hij vergezelde hem 
andermaal in 1672 op die 
van Holland. Hij veroverde 
in dat zelfde jaar Zutyhen, 
en in 1676 Bouchain. In 
het volgende jaar ging hij 
Saint-Omer belegeren, tef" 
wij de koning zich met het 
beleg van Èamerijh bezig 
hield. De maarschalken van 
LlJXEMBOURG en HüMlERES 

voerden onder MONSIEUR het 
bevel over het leger; de prins 
van Oranje was aan het hoofd 
der. vijanden. Een misslag 
van dezen veldheer en eene 
bekwame krijgsbeweging van 

LUXEMBOURG beslisten ae o-
verwinning in de nal»jneia 

van het stadje Casseh n e t " 
welk aan dezelve z|jnen naann 



P H Ï . 309 

gaf. Na deze overwinning 
kw,am MONSIEUR ibinrien de 
linie van Saini-Omer, en 
onderwierp deze plaats acht 
dagen daarna, Bij zijnen te-
rugtogt naar Parijs , leefde 
hij in de verwijfdheid tot aan 
zijnen dood, welke in 1701, 
in het 61, s t e jaar zijns ou-
derdoms te Saint - Cloud 
plaats had. Deze vorst be
oefende de letteren. De abt 
iE TATER , zoon van LA MO*. 
THE LE VAYER, leermeester 
van dezen vorst, liet in 1670, 
in 12,mo de Vertaling druk
ken , welke PHIHPPCS van 
FLORDS vervaardigd had. Na 
den dood van ÏÏENRIETTE was 
hij met EtiZABEXH xaa Beije-
ren in den echt getreden, 
waarbij hij den prins ver
wekte , welke het onderwerp 
van het volgende artikel uit
maakt. .'••'•. 

PHILIPPÜS van Frankrijk,' 
zoon van den voorgaande en 
van ELIZABETH van Beijeren , 
zijne tweede vrouw , in 1674 
geboren, werd tot aan den 
dood van zijnen vader in 1701, 
hertogvan Chartresgenoemd, 
waarna hij den titel van hertog 
van Orléans aannam. Van zij
ne prilste jeugd af, openbaarde 
hij eene onrustige en onstand
vastige inborst, welke geene • 
gelukkige dagen voorspelde.' 
Hij maakte zijnen eersten veld-
togt in 1691. Nazioh in het 

U 

beleg van Bergen, onder Xo-
DEWIJB. XIV zijn oom, onder
scheiden te hebben, vergezelde 
hij den geheelen zomer den 
maarschalk van LuxemboUrg't 
veldheer van het leger van 
Vlaanderen. In het volgen-; 
de jaar belast, om in den slag: 
van Steenkerhen over het re
serve corps het bevel te voe
ren , werd hij aan den schou
der gekwetst. In 1693, on
derscheidde hij zich in den 
slag van Neerwinde, waarin 
hij op het punt was van 
gevangen genomen te worden, 
daar hij vijf malen te mid
den der vijanden wasgebleven. 
Nadat de oorlog geëindigd 
was, hield zich de hertog 
van Chartres gedurende den 
vrede bezig, de wetenschap
pen en alle kunsten te be
oefenen. LoDEWUK XIV zond 
hem , in 1706 om het bevel 
over het leger in' Piemont 
te voeren , hetzelve was toen
maals voor Turin, waarvoor 
hij het beleg opsloeg,Prins Eü-
GENIÜS volgde hem van nabij. 
Ér waren twee partijen te 
kiezen , > vooreerst om den 
vijandelijken veldheer in de 
verschansings-linien af te 
wachten, of om tegen hem 
op te trekken. De hertog van 
Orléans was van het laatste 
gevoelen, maar de maarschalk 
DE MARCHIN toonde een be
vel des konings, volgens het-
welke men, in geval van 
3 
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gevecht den vijand in de 
linien moest afwachten, welke 
te ver uitgebreid waren , om 
wel bewaakt te worden ; een 
kwartier werd stormender
hand veroverd; de hertog van 
Orléans schoot toe, werd 

"door twee geweerschoten ge
kwetst , en genoodzaakt terug 
te keeren. Deze terugtogt, 
gevoegd bij den dood van 
den maarschalk DE MARCHIN , 
bragt eene algemeene neder
laag te weeg (Zie MARCHIN) 
De linien en de loopgraven 

. werden' verlaten, het leger 
verstrooid ; al de bagaadjen 
de mondbehoeften, da mili
taire kas vielen in de han
den der overwinnaars. De 
overwonnene was genoodzaakt 
de M'pen met ongeregelde 
en een klein getal troepen 
weder over te trekken. De 
hertog van Orléans , die zoo 
ongelukkig in Italië was ge
weest, meende dat hij zulks 
minder 'va. Italië zoude zijn. 
Hij kwam er in 1707, des 
morgens na den slag van Jl-
manaa aan , en door gebruik 
te maken van eene overwin
ning , waaraan hij gaarne deel 
zoude gehad hebben, onder
wierp hij , bijna in den tijd 
dat hij dezelve doortrok, de 
koningrijken Falencia en 
dragon. In dit schoone ge
west waren het slechts de 
steden Xaliva en Jlearaz, 
•welke zich durfden verdedi
gen. De wanhoop nam de f 

plaats van moed in bij de 
inwoners; maar zij werden 
voor hunnen tegenstand zeer 
gestraft. De meeste werden 
vermoord, Xaliva stormen
derhand ingenomen, verbrand 
en tot den grond toe geslecht; 
hetwelk der goedertierenheid 
van den overwinnaar niet tot 
eer verstrekt. Hij drong.ver
volgens in Katalonië door, 
alwaar'hij .de vesting Zerida, 
de klip der grootste veldhee-
ren, veroverde. Intusschen 
verliet de aan den koning 
PHIMPPDS V in Katalonïè 
zoo gunstige fortuin hem in 
de overige gewesten. Het ge
rucht liep dat deze vorst de 
kroon zou nederleggen, en 
men beweert 'dat de hertog 
er op bedacht was, dezelve 
voor zich te verkrijgen. Reeds 
had hij maatregelen genomen 
om den aartshertog den schep-
ter te betwisten, op den 
oogenblik dat dezelve aan 
PHIHPPÜS ontsnappen zoude, 
toen de prinses van Ursino 
dezelve ontdekte, en aan 
PHIHPPOS V en LODEWIJK 
XIV als de schandelijkste za-
menzwering voorstelde. Twee 
agenten van den vorst,FIOTÏB 
«n BENAUWT genaamd, wer
den in hechtenis genomen, 
drie Spaansche heeren onder
gingen hetzelfde lot. L°»s~ 
WIJK XIV vergaf «"<" dan

f 
met moeite aan zijnen neer 
MONSEIGNEUR, vader van rui» 
HPPÜS V, stelde in denraaü 
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Voor dat men diegenen in/ 
regten zou betrekken welke 
als schuldig werden be
schouwd ; maar LODEWUK 
XIV meende dat men dit 
ongerijmde ontwerp veeleer 
in eene diepe vergetelheid 
behoorde te begraven. Men 
is intusschen van gevoelen 
dat de herinnering aan dit 
ontwerp veel tot de schik
kingen bijdroeg, welke LO
DEWUK XIV bij zijne dood 
dood nam, om hem van hetr 
regentschap teberooven. Deze 
schikkingen waren vruchte
loos; het parlement droeg 
hem hetzelve op, na het 
testament van den vorst te 
hebben verbroken, welke 
hem het gezag ontnam, onder 
den schijn van hem hetzelve 
te doen behouden. De staat 
van zaken veranderde toen
maals geheel en al. Volgens 
de raadgevingen van zijnen 
minister, den kardinaal Dü-
BOIS (Zie dat artikel) ver-
eenigde zich de hertog van 
Orléans zeer naauw met En~ 
geland, en kwam met Spanje 
tot eene openbare vredebreuk. 
De kardinaal AtBEnotïi, eer
ste minister van PHILIPFOS 
V, vormde het plan , om aan 
zijnen meester het regentschap 
van de Fransche monarchie te 
verschaffen , en er den hertog 
van té berooven. De zamen-
zwerjng was op het punt van 
uit te barsten, toen dezelve 

II 

door eene ligtekooij ontdekt 
werd, en zoodra dezelve be
kend was, werd zij nutte
loos. De hertog <an Orléans, 
vergaf, om grootere onlusten 
voor te komen, aan de meeste 
der zamengezworenen, maar 
een groot aantal werd in de 
Bastille opgesloten. Een der 
eerste zorgen van den regent 
was, de jansenisten te win
nen,, en den vrede aan de 
Kerk terug te geven. Hij 
kende de halsstarrigheid en 
de onverbeterlijkheid van den 
partijgeest niet, en zijne po
gingen bragten weinig voor
deel te weeg. Hij bewoog 
intusschen den kardinaal de 
NOAILLES om zijn appel in 
te trekken, en deed hem 
beloven de bulle Zfnigenitus 
aan te nemen. De hertog 
van Orléans begaf zelf zich 
naar den grooten raad met 
de prinsen en de pairs, om 
een edikt te doen registre
ren , hetwelk de aanneming 
van de bulle, de intrekking 
der appels, de eensgezind
heid en den vrede beval! 
Maar degene, welke het ge
zag der Kerk trotseren, eer
biedigen zelden datdestroons. 
Kort daarna, vestigde zich 
de aandacht van het publiek 
op dèn aktien-handel, LAW 
had sedert langfhet plan ont
worpen van eene maatschap
pij , welke de schulden van 
den staat met schuldbrieven 
4 
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zoude betalen, en die uit 
de winsten zouden afgelost 
worden. (Zie zijn artikel.) 
Na den val van het stelsel 
van LAW moest den finantie-
staat geregeld worden; men 
deed op heleinde van 1721 
eene omschrijving van het 
geheele vermogen der bur
gers, 511,000 personen, de 
meeste vaders van huisge
zinnen, bragten hunne for
tuin naar deze règtbank. Al. 
de renteniers van den staat 
.werden in papier betaald. De 
hertog van Orlèans verloor 
omtrent dezen tijd den kar
dinaal DÜBOIS, zijnen gun
steling en minister, aan wien 
hij de zorg van het bestuur 
gaarne overliet: hij overleefde 
hem niet lang, en overleed 
plotselijk in 1723 in dën 
ouderdom van 49 jaren, Bij 
den dood van deni,hertog en 
de hertogin van Bourgondi'è, 
had men de vreemdste ver
denkingen gemaakt. Wiet 
minder buitengewone geruch
ten ontstonden er bij den 
dood van den regent. (Zie 
LODEWJJK , dauphin , vader 
van LODEWIJK XV, en MARIA 
ADEIAÏDE van Savooije.) Deze 
vorst was niet zeer werkzaam 
maar bezat eenen vluggen 
geest, en was dapper , of
schoon hij zich aan de ver
wijfdheid en aan de verma
ken overgaf, hij beminde 
alles en was echter vpor niets 
met eene bijzondere geest

drift bezielt, aan zijne gun
stelingen gaf hij de vrijheid 
om van zijne goedheid een 
misbruik te maken, terwijl 
hij zelf zijne scherpzinnig, 
heid misbruikte. Zondereenen 
grooten ijver voor de Gods
dienst te bezitten, begreep 
hij echter dat dezelve de beste 
drijfveder des bestuurs was, 
en dat hei bederf of de her
vorming der zeden van het 
volk van de keuze der eerste 
herders afhing. Een aanzien
lijke geestelijke zeide hem 
eens: » Ik zou onteerd zijn 
indien gij mij niet, tot bis
schop bevordert. — Ik wil 
liever antwoordde hij hem, 
dat gij het zijt, dan ik." 
Te midden der toomelobsle 
losbandigheden, ontsnapten 
hem bekentenissen welke zijn 
gedrag op eene nadrukkelijke 
wijze veroordeelden. Nadat 
hij op eene onwaardige wijze 
eene vrouw verkracht had, 
die daardoor tot wanhoop 
gebragt zijnde, op; het punt 
stond van te sterven,en ook 
werkelijk van smart kort 
daarna overleed: » zeide hij, 
indien ik had kunnen voor
onderstellen, dat gij zoo veel 
deugd bezat zou ik getracht 
hebben, er genoeg te bezitten 
om u niet in dezen treurigen 
toestand te dompelen." Men 
"eeft. zijne Zevensbeschnj" 
v™g in 2 dl.» in 12.»° ge
drukt; dit werk is zeer on-
volledig, maar bevat belang-



rijke aanmerkingen'en de #e -
dènkschrifteti van zijn te-
gentschap. De .hertog van 
Saint Simon heeft over de
zen vorst in zijne gedenk
schriften veel gunstiger ge
sproken ; hij heeft de in
schikkelijkheid zoo ver ge
dreven, dat hij zelfs de ge
welddadigheid tegen den her
togvan Vilhroi, gouverneur 
van LODEWIJK XV gepleegd, 
goedkeurde, en zijn beheer 
in het algemeen prees, het
welk intusschen niet zeer 
.voor verdediging vatbaar is. 
Te gelijkertijde ontsnapte 
hem verschrikkelijke beken
tenissen » hij gewende zich, 
zeide hij, aan de losbandig
heid , zoo .zeer dat hij • er 
zich niet meer van onthou
den kon; en hij vermaakte 
zich • enkel door gerucht, 
gedruisch en buitensporig
heid. Dit is hetgene wat 
hem zulke vreemde en schan
delijke daden deed bedrijven, 
en , -wijl hij alle losbandigen 
wilde overtreffen, door in 
zijne gesprekken de godde
looste uitdrukkingen te men
gen , en om als uit eene fijn 
bedachte geslepenheid de on-
gehoordste losbandigheden op 
de heiligste dagen te bedrij
ven. Hoe bestendiger, ou
der en overdrevener men 
in de losbandigheid was, hoe 
meer hij deze dolzinnigheid 
op prijs stelde. Hij had zich 
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beroemd den duivel gezocht 
ie hebben, om hem te zien, 
ofschoon hij bekende dat hij 
er nooit in had kunnen sla-

, gen: maar smoorlijk verliefd 
op mevrouw D'ARGENTON , 
en met haar levende, vond 
hij andere bijzonderheden, 
die geschikt waren, om op 
eene ongunstige wijze ver
klaard te worden. In zijn 

' bijzijn werden er glazen wa
ter geraadpleegd, óver het 
tegenwoordige en over 'de 
toekomst." Hij ontveinst 
even zoo min het vermoeden 
of liever de bewijzen van het 
vergif aan den hertog en aan 
de hertogin van Sourgondi'é 
ingegeven zonder nogtans den 
schuldige te noemen, en be
wijst dat het zeer tegen zij
nen wil i s , dat hij dezelve 
niet • kon verbergen. De 
gruwelen, welke niet langer 
kunnen verawegen worden, 
doen mijne hand verstijven. 
Ik zou dezelve verbergen, 
indien de waarheid, welke zoo 
geheel aan datgene, wat men 
schrijft, betaamt, indien an
dere gruwelen, welke, indien 
het mogelijk is, de eerste nog 
overtrofFen hebben, indien 
de bekendheid welke in ge
heel Uuropa daarvan weer
galmd heeft, indien de ge-
wigtigste gevolgen, tot welke 
zij aanleiding hebben gege
ven, mij niet noodzaakten 
dezelve als een tot het ge-

5 
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heel behoorende en een der 
merkwaardigste deelen, van 
hetgene wat onder mijne oogen 
geschied is, te ontwikkelen." 
Het is tijdens zijn Regentschap 
dat'de abt DEtriIfA, den on
dergang der goede grondbe
ginselen der zeden en des 
smaaks plaatst, welke de 18.e 

• eeuw gebrandmerkt heeft. 
(Zie FREDERIK WILLEM II.) 
» Om den tijd te bepalen, 
zegt een schrijver, die in 
1791 schreef, waarin de 
ongodisterij in Frankrijk ha
ren teugel .vierde f moet men. 
terugkeeren tot dat beruchte 
regentschap, waarin het ge
slacht van den nieuwen J E -
ROBOAM reeds werkte om de 
verdeeling ven den mantel 
des profeets te verwezenlij
ken." (III Rëg. 14). 

PHILIPPUS de Kluizenaar; 
een Grieksche schrijver in 
1105,vanwien er Dioptra, 
of de leefregel van den Chris
ten bestaat, een werk, dat in, 
de bibliotheek der kerkvaders 
is opgenomen JACOBDS PON-
ÏANUS heeft er eene uitgave 
van geleverd in het Grieksch 
en in het Latijn in de ver
zameling getiteld: Versio et 
notae in varios auctores 
graecos, Jngolstadt, 1604, 
in fol. 

PHIMPPÜS der Goede Hoop, 
een premonstratenser reli
gieus, wordt ook PüttirPüS 

VAN HAVINGE genaamd, naar 
den naam van het dorp, 
waarin hij geboren werd, en 
den Aalmoezenier, uithoofde 
zijner menigvuldige aalmoe
zen. Pripor geworden zijnde 
van de abdij de Góéde Hoop, 
in Henegouwen, bij Binche 
oiBins onderden abt OflON, 
schreef hij heviglijk aan den 
heiligen BERNARDÜS om broe
der ROBERT , zijn' religieus, 
welken deze heilige te Clair-
vaux had opgenomen, terug 
te Torderen. De heilige BER-
NARDÜS beklaagde er zich 
over, en PHILIPPDS werd af
gezet 'en naar eene andere 
abdij gezonden. Hij verzoende 
zich later met dezen Heilige, 
en werd, in 1155, abt van 
Goede-Hoop, in welk kloos
ter hij .in 1172 overleed. 
Men heeft van hem: 1«° 
Godgeleerde vraagstukken,. 
— 2.° Levensbeschrijvingen 
en Lofreden van vele Hei
ligen, en andere werken te 
JDouai, in 1623, in fo,« 
door pater CHAÜART, abt van 
Goede-Hoop, gezamenlijk in 
het licht gegeven. PHIHP* 
PÜS was even zoo geleerd als 
godvruchtig. De deugd en 
de wetenschappen bloeiden 
in zijne abdij, en dezelve 
onderscheidde zieh nog »» 
deze laatste tijden , door de 
geregeldheid harer re.]j8ieU* 
zen , hunne gastvrijheid i e» 
hunne vlijt in de geffijde e n 

nuttige studiën. 
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PHILIPPÜS van de heilige 
Drievuldigheid te Malau-
cene in het diocees yan-f^ai-
son geboren, werd, alvorens 
karmeliet te worden, SPIRI
TUS JULIANUS genaamd; Hij 
werd als missionaris naarden 
JLevant gezonden, doorkruiste-
Perzië, Jrabië, Syrië, Ar
menië, bekocht den berg 
Libanon, en werd hoogleer
aar en prioor te God. Bij-
zijne terugkomst in de pro
vincie Lyon, werd hij er 
achtereenvolgend tot al de 
posten verheven, en in 1665 
te Rome tot generaal der orde 
.verkozen. Hij bezocht ge
durende zijn generaalschap 
bijna al de kloosters van Eu
ropa, en overleed in 1671 
te Napels, Men heeft van 
hem: l.o Summa philoso-
phiae, Lyon, 1648, 5 dl.» 
in fol.; — 2.° Summa theo-
logiae, Lyon, 1653, 5 dl.» 
in fol.; — 3.0 Summa theo-
logiae mysticae, Ï656 , in 
fol.; — 4,0 Chronologia 
ab initio mundi ad sua tem
pora , 1663 in 8.vo; 

5.° Itinerarium oriëntale, 
Lyon, 1649, in 8.V0, een 
belangrijk en naauwkeurig 
werk, door een' karmeliet 
in het Fransch. vertaald , en 
verscheidene werken ten voor-
deele zijner orde, welke in 
critiek te kort schieten. 

PHILIPPUS-LETI, een be
keerde Jood, heeft zich be

kend gemaakt door eene goede 
Hebreeuwsche Spraakkunst 
te Oxford in 1705 in het 
Engelsch vertaald. Het jaar 
van zijn overlijden is'onbe
kend. 

PHILIPPÜS VAN LETDEN.-— 
Zie LEIDEN of a LEYDIS. 

PHIWPPUS (de markgraaf 
van Sint) -— Zie BACCALAR-
T-SANNA. 

4 PHIMPPUS van Thessa-
lonika, een Grieksch dich
ter, beroemd door deszelfs 
puntdichten en nog meer door 
zijne Verzameling van dich
ters, bij de letterkundigen , 
onder den naam van Twee
de Bloemlezing of Bloemle
zing van PBILIPPUS , be
kend. MÉIIÉAGER had de eer
ste geleverd; dezelve over
treft die van PHIUPPÜS, wijl 
hij het voorregt had gehad, 
uit bétere bronnen te putten. 
Men kan het tijdperk , waar
in deze Thessalonische dich
ter heeft geleefd niet bepa
len. VATASSEÜR , plaatst hem 
onder de regering van AU
GUSTUS en beriep zich op een 
puntdicht van PHIMPPUS , in 
hetwelk hij zinspeelt op dien 
papegaai, welke, na den slag 
van Jictium en bij den te-
rugtogt van OcxAviüS, dezen 
aldus begroette: Ave CJESAR, 
victor imperator. FABRICIUS 
meent van zijnen kant, dat 
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PHH.IPPDS , een van die Griek-
sche dichters is , die bij ge
legenheid van den beruchten 
papegaai, OCTAVIUS , een aan
tal vleijende dichtregels aan
boden ; maar, volgens een. 
dichter der bloemlezing, die 
de vernieling van Sardes 
beweent, schijnt hij later te 
twijfelen. Tolgens de uitdruk
kingen van andere dichters 
der verzameling en volgens 
die van PHIUPPÜS zelven, kan 
men hem als tijdgenoot van 
PRAXITILES of HIPPONAX be
schouwen. Wat hier ook van 
wezen moge, PHIOPPUS heeft 
de verdienste gehad , om voor 
het nageslacht de namen van 
verscheidene goede Grieksche 
dichters van het tweede tijd
vak te behouden, zoo als 
ANIIGONOS , ANTIPATER , AN-
XIPHANES , ASTTIPHILES , AÜ-

TOMEDON, BlANOR, CïNA-
GORAS , DlODORTJS , EVENüS , 
PARHENION, PHILÓDEMÜS, TÜL-
IIUS en ZoNAs. Zij hadden 
wel is waar, de verdiensten 
niet van diegenen welke ME-
1EA6ER heeft doen herleven, 
en die tot de vijf eeuwen, 
van SOJVON tot de eerste P ÏO-
IOMEÜSSEN behoorden, zoo als 
de gestrenge BACHmDES en 
SÏESICHORES, de liglzinnige 
ANACRÉON, de teedere SIMO-
KIOES , de mijmerendeSAFHO, 
de verhevene AtCEUs, enz. 
«"•aar ofschoon beneden de
ze Jaatsten, z o o vallen de 
dichters van PHIMPPÜS niet 

in de gemaaktheden, ia de 
spitsvinnigheid en in de kin
derachtige woordspelingen, 
welke men met regt aan de 
dichters der volgende eeuwen 
verwijten kan. In de tweede 
bloemlezing (welke men vrij 
natuurlijk den tweeden Griek-
schen Parnassus zoude kun
nen noemen), v indt men ook 
stukken van den compilator. 
Men merkt ïn het algemeen in 
de. verzen van PHIUPPPS sier
lijkheid, welluidenheid, fijn
heid en kracht op, hij weet 
met eene bewonderenswaar
dige begaafdheid van den def-
tigen stijl, tot de aangenaamste 

. scherts over te gaan. . Hij 
onderscheidt zich voorname' 
lijk door zijne bevalligheid . 
in' de denkbeelden en in den 
stijl, zoo als bij voorbeeld 
wanneer hij, in navolging.*an 

MEIEAGER, zijne bloemlezing 
bij eenen bloemkrans en de 
dichters bij de bloemen ver
gelijkt. Men heeft de bloem
lezing van PHHIPP0S van Thes• 
salonika, nooit afzonden"* 
gedrukt, en men vindt de
zelve enkel in de groote uit
gaven der Bloemlezing^™ 
PlAtfUDES, waarvan .wij ae 
voornaamste zullen aanhalen, 
te weten, de uitgavern«" 
ceps, Florence, door de zor
gen van den , geleerder\ l> 
C A R I S , bij AtAPA, ** ' 
Bazel, door JOANBTES !*•»-
DAEÜS, 1549, rnetse'eerae 
Aanteekeningen; de ^ a lJ 
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sche vertaling, door ElLHARD 
LDBIN , 1604; die van' REISKE , 
1765 , met diepzinnige over
wegingen over het leven en 
de werken der Anthologische 
dichters; — het Jnalenta 
poetarum Graecorum, van 
BRUNCK, eene prachtige uit
gave, Straatsburg, 1776, 
3, dl.? in 8.vo; het is te be
treuren dat aan dezelve een 
inhouds-register ontbreekt. 
Maar de beste van al deze 
uitgaven is die van JACOBIS, 
Leipzig, 1794,. 12 dl.« De 
tekst' gaat gepaard, met 7 
deelen taal- en letterkundige 

• Aanteekeningen der dichters 
in de bloemlezing voorkb-' 
mende, met.de geschiedenis 
van hunne werken ; verschil
lende Tekstverklaringen, een 
index, enz. 'Wij hebben 
gezegd, dat men het tijdstip, 
waarin PHILIPFUS van Thessa-
lonika leefde , niet kende ; 
intusschen ineenen wij het 
ten naasten bij , onder YES-
PASUNUS te kunnen plaatsen, 
in het 80.ste j a a r T a n j e ge_ 

wone tijdrekening. Wij dee
len zulks echter niet als eene 
zekerheid,' maar als eene 
gissing mede, gegrond op 

den minst oude der dichters, 
in de ^Bloemlezing van Ptfi-
UPPÜS voorkomende, van 
wien het nogtans niet blijkt 
dat hij tijdgenoot was. Het zijn 
ongetwijfeld deze Grieksehe 
bloemlezingen, welke aanlei-» 
ding tot de hedendaagschév er-
zamelingen hebben gegeven, 
zoo als de Hocgduitsche, deEn-
gelsche , de Spaansche, welke 
onder den naam van Keu
ze, Verzamelingen, Spaan' 
sche Parnassus, Lessen, enz. 
enz. zijn verschenen (*). 

PHILIPS ( JOANNES) , een En-
gelsch dichter, te Bampton 
in het graafschap Oxford, 
in 1676 geboren, heeft drie 
beroemde dichtstukken in het. 
licht gegeven : l.o Pomona, 
of de Appeldrank , — 2.° 
de Veldslag van Hochstaedt; 
— 3.° Dè kostbare Chelin. 
Dezelve zijn in het Fransch 
vertaald door den abt YAPIT , 
lid der akademie van Boita* 
nen. De gedichten vanPiiaips 
zijn zorgvuldig bewerkt. Hij 
had eerst het Latijn en 
Grieksch te Winchester on
derwezen ; van daar ging 
hij naar Londen, alwaar hij 

(*) Ook in Nederland is men niet ten achtere gebleven, 
in het leveren van Bloemlezingen, die van P. FJN GE-
NABETB, onder den titel van Zede- en letterkundige les
sen, of Bloemlezing uit Nederlaodsche dichters en proza
schrijvers, enz. 2.de druk, Amsterdam, 1833, 2 di.n in 
$r. 8.vo, kan als de volledigste beschouwd worden, 

V e r t a l e r . 
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in 1708 in het B2.^ jaar 
sijns onderdoms overleed. Si-
MO» HAHCODKX, lord kanse
lier van Engeland, heeft te 
zijner eer te Westminster 
een praalgraf opgerigt naast 
dat van CHAÜCER. 

PHILIPS of naauwkeuriger 
PHHMFS (THOMAS) , kanonik 
van Tongeren, in 1708 te 
Lokford in het graafschap, 
Buckinghamgeboren, oefen
de langen tijd de bedieningen 
uit van missionaris in Enge
land, en overleed iri 1774 
te Luik , hij is voornamelijk 
bekend door de Levensbe-
schrijving van den kardi
naal POLUS, in het En
gelsen , waarvan de tweede 
uitgave in 1769 te Londen, 
in 2 dl.» in 8.vo in hel licht 
verscheen.'Dit is de zeer be
langrijke geschiedenis van 
ecnen beroemden man, die 
in eene in groote personen en 
groote omwentelingen zoowel 
in het godsdienstige als in 
het letterkundige vruchtbare 
eeuw geleefd heeft. De schrij
ver van dit werfc geeft van 
deze gebeurtenissen op. de 
edelste wijze verslag. Men 
vindt in hetzelve veel naauw-
keurigheid en verhevenheid in 
de overwegingen, vurigheid 
en zuiverheid in den stijl. 
Hij schetst meesterlijk het 
karakter van THOMAS MORÜS , 
van FISCHER, van CONTARINI, 
van SADOLKT , BCSKI, , BÜ-

DÉ ÜS , GlBERil, LONGOUüS, 
BiroNAMico, FLAHÏNIDS, EBAS-
MÜS, enz. Hij stelt dezen 
laatste van zijne goede en 
van zijne kwade zijde voor, 
Hij schildert op eene zeer 
treffende wijze den staat des 
koningrijks., toenmaals door 
eenen dwingeland bestuurd, 
welke zich aan de 'hevigste 
hartstogten over gaf. Men 
merkt een vrij gróót verschil 
tusschen het eerste, en het 
tweede deel op. De schrijver 
had de onvoorzigtigheid het 
eerste'..te Oxford ie laten 
drukken en er zijnen naam 
voor te plaatseri, daar er 
verscheidene bijzonderheden 
in voorkomen welke natuur
lijkerwijze dep protestanten 
niet móeten behagen /veront
rustten zij zich, en begonnen, 
bij deze gelegenheid eene ver
volging tegen de Calholijken. 
Om hen niet verder te verbit
teren, liet de schrijver oitfiet 
tweede deel, eenige belangrij
ke onderwerpen achterwege. 

v PHILISÏION van Mag^sia, 
een kluchtdichter of liever 
potsenmaker of hansworst, 
leefde kort na HORATIDS te 
Rome, SIDOOTÜS APPOtMNA-
RIPS maakt er melding van * 
daar hij aan zijnen vriend 
DOMIIIÜS schreef. Jbsuntn-
dioulus vestitu et vulgus 
Mstriones, Philistiones su-
pellectilem mentientes. Men 
zegt dat hij stierfdoorteveet 
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te lagchen, of liever pogin
gen in het werk te stellen 
om een.geboden,lagchen aan 
te houden: een einde, dat 
zijn beroep waardig was. 

PflOrusTius van Syracusa, 
een beroemde geschiedschrij
ver, de gunsteling van Dio-
MTSIÜS den tiran, in het jaar 
481 vóór J . C. te Syra'cu-
sa geboren , was dezen vorst 
van groote dienst, om zijne 
heerschappij te vestigen. Dio-
NTSiüS , benoemde hem tot 
gouverneur der citadel van 
Syracusa; maar nadat PHI-
XISXIBS eene ongeoorloofde 
gemeenschap met de moeder 
van DiONTSias had gehad, 
trad hij in den echt met de 
dochter van LEPTINUS , broe
der van dien vorst, en werd 
verbannen. De in ongenade 
vervallen hoveling koos de 
stad Adrid tot zijne verblijf
plaats, en vervaardigde ge
durende zijne ongenade, eene 
geschiedenis van Sicilië in 
dertien boeken, en die van 
DlONTSlüs den Tiran, eene 
geschiedenis, welke .CICERO en 
de ouden lof toezwaaijen. 
Wel verre van wraakzucht 
jegens DIONÏSIUS aan den dag 
te leggen , prees hij hem even 
als OVIDIÜS op eene lafhar
tige wijze, uit verlangen van 
teruggeroepen te worden. Hij 
werd zulks werkelijk door 
DIONTSIÜS den Jonge, wiens 
gunst hij zoo zeer won , dat 

hij DION , broeder van de 
tweede vrouw van DIONTSIUS 
den Oude, deed verjagen. 
DlOKT vond zich kort daarna 
in staat tegen DlOHTSics den 
oorlog te voeren , hij bele
gerde hem in de citadel van 
Syracusa, sloeg zijne door 
PHIMSÏIÜS aangevoerde vloot, 
welke vlootvoogd krijgsgevan
gen werd gemaakt, en in het 
jdar 377 vóór J . C. de dood
straf onderging. CICERO noemt 
dezen geschiedschrijver de 
Kleine THÜCYDIDES. Zie 
een Gedenkschrift van den 
abt SERVIH , in die der aka-
demie van opschriften, der
tiende deel. 

* Pfliuip (ARTHUR) , .een 
Engelsen zeevaarder, in 1738, 
te Londen geboren, was de 
zoon van • eenen Duitscher , 
welke in die stad de taal 
van zijn land onderwees. Hij 
trad in den ouderdom Van 
17 jaren in de zeedienst, 
en klom van rang tot rang 
tot dien van scbeepskapitein, 
welken hij aan zijne diens* 
ten te danken had. In 1787, 
tot gouverneur-generaal der 
doorCooK, ontdekte volk
planting van Nieuw Zuid-
Wallis, (New Soath-Wa-
les) benoemd, kwam hij er 
in Januari) 1788 aan, met 
een smaldeel, zamengesteld 
uit een fregat, een aviso, 
en negen transportschepen; 
maar daar hij ontdekt had, 
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dat de punt van Boiany 
Bay, door dezen zeevaarder 
als de gunstigste aangeduid, 
om zich te vestigen, niet 
aan het denkbeeld dat hij 
daarvan gegeven had, beant
woordde , verkoos hij de 

" haven Jakson, alwaar hij 
orde en krijgstucht onder 
de boosdoeners invoerde, 
welke derwaarts overgebragt 
waren, en legde de grond
slagen van den voorspoed tot 
welke deze kolonie geklom
men is. Daar de slechte staat 
zijner gezondheid hem, na 
vijf jaren noodzaakte, nqar 
JEuropa terug te keeren, 
werd hij tot den rang van 
Vice-admiraai verheven, ves
tigde zich te Zymington, in 
het graafschap Hamp, en 
overleed in» 1814 te Bath. i 
Men heeft in het licht ge
geven. Voyage etc. {Reis van 
den gouverneur PHILLIP 
naar Botany-Bay, meteene 
beschrijving van de stichting 
der volkplantingen van de 
haven Jakson en van het 

• eiland Norföllï), Zonden, 
1789, in 4. t o met kaarten, een 
slecht zamengesteld werk, en 
nog slechter in het Fransch 
vertaald , Parijs, 1791., in 
8.vo Aan P H Ü U P , heeft 
Frankrijk de laatste berig-
ten van IA PEYHOÜSE ont
vangen te danken. 

PHIUIPS (THOMAS). — Zie 

PHILO van Byzantium, een 
bouwmeester, welke drie eeu
wen vóór J . C. bloeide, is 
de schrijver eener Verhan~ 
deling over de oorlogswerk
tuigen , met de Mathema
tici veieres gedrukt, Zou-
vres, 1693, in fol. Men 
schrijft hem de verhandeling 
toe, door AELATIUS in het 
licht gegeven.'" Be Septem 
orbis Spectaculis i Grieksch 
en Latijn, Bome, 16i0, in 
8.y°, maar eenige geleerden 
twijfelen, of dezelve wel van 
hem is* 

Pfllto, een Joodsch schrij
ver van Alexandrïè, in het 
jaar 30 vóór J . C, -.riteene 
beroemde priesterlijke fami
lie geboren ; was het hoofd 
van hèt gezantschap, het
welk de Joden naar keizer 
CAUGÜI.A , tegen de Grieken, 
bewoners derzelfde stad, in 
het jaar 40 na J . C. afzon
den. Ofschoon hij niet in 
zijne onderhandelingen slaag
de , bewijzen echter de ge
denkschriften , welke hij ons 
over dit onderwerp, onder 
den titel van Bedevoering 
tegen FLACCÜS, heeft na
gelaten, dat hij zich in de
zelve op eene verstandige, 
voorzigtige en moedige wijze 
gedroeg. Wij bezitten van 
PHÏLO verscheidene aD(Ie,re 

werken , bijna alle over de 
heilige Schrift. Ee» de£ 
meest bekende is ».S» boes 

l 
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of er het Beschouwende Ze-
ven , door MONTFAUCON , in 
het 'Fransch vertaald, Ëeni» 
ge geleerden, onder ande-
HÉLTOT en MONIFAÜCON , heb
ben hetgeen hij in dit boek 
over de Therapeuten [Jood-
sche monniken) zegt, op de 
eerste Christenen toegepast, 
Andere geleerden hebben be^ 
weerd, dat deze therapeu
ten , waarover hij spreekt, 
slechts eene onder de Joden 
zeer bekende sekte van Es-
seneërs waren ; welke eene 
grootere volmaaktheid pre
dikten, dan die .waar naar 
andere menschen streefden. 
Onder zijne geschiedkundige 
boeken, zijn er twee onder 
de vijf, welke hij had za-
mengesteld, Over de ram~ 
pen, wel/te de Joden onder 
keizer CAJÜS leden. Hij ,las 
dezelve te Rome in den vol
len senaat voor , en dezelve 
werden er zoo zeer toege
juicht , dat men dezelve in 
de openbare bibliotheek liet 
plaatsen. De beste uitgave 
der werken van PHILO, is 
die van Londen, in het 
Grieksch en in het Latijn, 
1742, 2 dl.a in fol.; in 
het Fransch vertaald door 
BEUIER ,• 2 dl.1* in 8.vo 1512. 
Men ontwaart in dezelve eene 
zekere neiging tot de afgo
derij , welke doet vermoeden, 
dat dezelve verminkt zijn, 
en dat eene vreemde hand 

XIX, DEEÜ; 
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er vele, dezen beroemden 
schrijver onwaardige trekken 
heeft bijgevoegd; PHILO 
schrijft met vuur ; hij is rijk 
in schoone gedachten en oor
deelkundige spreuken, en 
men gevoelt dat hij met de 
goede Grieksche en Romein-
sche Schrijvers gemeenzaam 
bekend was. Men heeft van 
hem gezegd : Vel Plaiophi-
lonizat,. vel Philo platoni-
zat. Zijne verhandeling over 
de Godverzaking en over 
de bijgeloovigheid is in het 
Fransch vertaald , en te Am
sterdam, in 1740, in 8.vo 
gedrukt. Puito stemt toe 
(in overeenstemming met het-
gen.e de heilige PAUMS op 
eene zoo treffende en zoo 
duidelijke wijze in zijnen 
Brief aan de Hebre'èrs leert) 
dat de geheele oud-e wet slechts 
afbeelding was. .Deze ver
klaring is. des te merkwaar
diger , wijl hij , geen Chris
ten zijnde, de toepassing der 
zinnebeelden niet kon begrij
pen, FiAVIÜsJoSEPHOS Was 
van hetzelfde gevoelen, 

Pflko BTBLIDS, aldus ge* 
noemd naar zijne geboorte
plaats, een taalkundige der 
eerste eeuw der Christelijke 
tijdrekening, verwierf vele 
vermaardheid door zijne wer-
ken. Het meest bekende is 
zijne vertaling in het Grieksch 
van dé phcenieisohe Geschie* 
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denis van SANCHONIAÏOÏJ. J5r 
blijven ons van dit laatste 
werk slechts fragmenten over, 
van welken FOURMONT en an
dere geleerden, belangrijke 
Commentari'èn hebben ver
vaardigd. 

PjaitotAts van Crotort, een 
pythagorisch wijsgeer-,. leefde 
omtrent het jaar 392 vóór 
J . C., legde zich op de sterre
en natuurkunde toe. Hij nam 
de beweging der'aarde aan, 
welke ABISTARCHBS van Sa-
mos enPfliLOLAüs ook, voor 
of na hem hebben, voorge
staan (want men komt niet 
overeen omtrent hét eigenlij
ke tijdstip, van hun bestaan). 
Hij leerde dat alles door wel
luidendheid geschiedt, het
welk in zeker opzigt met het 
stelsel van > LEIBNITZ schijnt 
overeen te komen. Hij had 
opeenige dwalingen na, vrij 
juiste denkbeelden van de 
Godheid. » God is het hoofd, 
zeide hij, Hij is het, die be
veelt aan al wat bestaat.'* 
•Hij verschilt zeer met eenen 
anderen wijsgeer van dien 
naam, welke wetten aan de 
Thébanen gaf. 

pHUOMÉEütf, veldheer der 
Phoceërs, maakte zich, in 
het begin van den heiligen 
o°rfog, in het jaar 357 vóór 
•»• C , meester van den tem
pel van Delphos. Zijn oog
merk was om de schatten 

van dien tempel tegen de 
Thébanen , de vijanden van 
zijn vaderland, te doen die
nen. Deze heiligschender 
wikkelde zijne medeburgers 
in eenen des te wreederen 
oorlog, daar de Godsdienst 
er de beweegreden van was. 
PHILOMÉLUS trok, na,de!o-
criers in twee gevechten over
wonnen , en met de Atheners 
en de Lacedemoniërs een ver
bond gesloten te hebhen, te
gen de Thébanen op, welke 
hem in naauwewegen ofberg-
passen dreven, waaruit hij 
zich niet konde redden. Daar 
hij in deze omstandigheid 
vreesde door zijne vijanden 
als eenen heiligschender ge
vangen genomen en gestraft 
te worden, stortte hij zich 
van de hoogte eerier rots ne
der. ONOJURCHDS enPflAT-
LUS, zijne broeders, volgden-
hem na elkander op, en gin
gen voort • den tempel van 
Delphos van deszeJfs rijk
dommen te plunderen. 

.PHIIOPAÏOK. — ZiePxo-
tóffitéüS. 

PHÏLOPOEMEN ,• veldheer der 
Acheërs, te Megalopoles ge
boren, voibragt zijne eerste 
wapenfeiten , toen deze sfaa 
door CtÈOMENES, koning r«r 
Sparta, verrast werd. " J 
volgde in den oorlog 1« I IG0" 
NÜS, den voogd, en won , 
*« het jaar 208 vóór J. ^ 
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den beruchten veldslag van 
Messena i tegen de jEtoliërs, 
bondgenooten der Romeinen. 
Door zijne dapperheid tot den 
rang van kapitein - generaal 
verheven, doodde hij in een 
gevecht bij 'Mantinéa, MA-
CHANIDAS, tiran van Lace* 

• demon, NABIS, opvolger van 
MACHANIDAS , versloeg op zee 
PHILOPOEMEN ; maar deze nam 
zijne Weer.wraak te land. Hij 
veroverde Sparta, en liet de 
muren dier stad slechten, 
vernietigde de wetten van 
liTCUKGUS, en onderwierp de 
Lacedemoniers aan de A-
cheërs, in het jaar 194 voor 
J .C . Vier jaren daarna na
men de Messeriers, onderda
nen derAcheërs, de wapens 
weder op. Op de eerste tij
ding van dezen opstand, ge
leidde PHILOPOEMEN zij ne troe
pen tegen hen, leverde hun 
verscheidene gevechten, en 
legde buitengewone daden van 
moed aan den dag; maar 
van het paard gevallen lijn
de , werd hij door de Mes
seners gevangen genomen. 
Men vervoerde hem naar 
Messena, alwaar hij in de 
gevangenis geworpen werd. 
DINOCRATES, veldheer der 
Messeners en zijn bijzondere 
vijand, vreezende dat hij ge
noodzaakt zou worden hem 
uit te leveren; liet hem op
sluiten. PHILOPOEMEN, die men 
den laatsten der Grieken 
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noemt, hadEPAMINONDAStot 
voorbeeld genomen. Hij volg
de hem na in zijne belan
geloosheid , in zijn eenvou
dig uiterlijke, in zijne voor-
zigtigheid om te beslissen en 
op te lossen, in zijne werk
zaamheid en zijnen moed, 
nm ten uitvoer te brengen. 

'Maar met eene onstuimige 
inborst geboren, bragt hij 
in de zamenlèving de ge
strengheid vanhetkrijgsmaris-
leven over. JDè Levensschets 
van PHIIOPOEMEN, wordt in 
de levensbeschrijvingen van 
PtüXARCHüs gevonden. 

PHIIOPONOS (JOANNES}. — 
Zie JOANNES PHHOPONOS. 

PHILOSTORGUS , een kerke
lijk geschiedschrijver, in het 
jaar 364, in Cappadocië 
geboren, was een Ariaan. 
Men heeft van hein eene 
Beknopte schets der JTer-
kelijke Geschiedenis, waar
in hij de regtzinnigen voor
al den heiligen AÏHANASIOS, 
op eene verregaande wijze 
lastert. Dezelve bevat belang-' 
• rijke zaken voor de bemin-
naars der kerkelijke oudheid ; 
maar hij schrijft in eenen te 
hoogdravenden stijl. De bes
te uitgave van dezen schrij
ver is, die van HENDRIK DÉ 
VAtois, in het Grieksch en 
in het Latijn , in fol., 1673 , 

1 met EÜSEBIUS. Die van Go-

' 2 
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DEEROT, 1642 in 4 . t o , wordt 
ook om de geleerde Ver
handelingen , waa.rmede de
zelve verrijkt is , op prijs 
gesteld. PHILOSTOKGÜS, bloei
de omtrent het jaar 388. 
Men schrijft hem ook een 
'boek tegen PORPHTRÜS toe. 

PHitosTRATüS, een be
ruchte drogredenaar, werd 
te JLemnos of te /tlhene ge
boren , alwaar hij de wel
sprekendheid onderwees. Van 
daar vertrok hij naaxMome, 
alwaar hij onder het getal 
der letterkundigen, die het 
hof der keizerin JULIA , vrouw 
van SEPXIMÜS SEVERUS be
zochten , aangenomen. Deze 
vorstin , welke gedenkschrif
ten, of liever verhalen óver 
het Leven van APPOIXONIOS 
van Thyafie verzameld had, 
vertrouwde dezelve aan PHI-
IIOSÏRATÜS toe, die dezelve 
in orde bragt. Deze geschie
denis door VIGENERES in het 
Fransch vertaald , is tot het 
nageslacht overgegaan. Zij 
is een roman, of liever een 
zamenraapsel van grove leu
gens , tegen het Christendom 
en het Evangelie; het ge
zond verstand wordt op ie
dere bladzijde gekwetst. De-
schrijver stapelt er de onge-
jijmdsle wonderen opeen , en, 
},elgeen verwondering baart, 
is dat een man, die ten 
minste eenige oordeelkunde 
moest bezitten , in ernst zoo 

H I. • 
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vele zouteloosheden heeften- ; 

hen schrijven. » Wie zou 
kunnen rekenen, zegt een I 
oordeelkundige geschied- \ 
schrijver, op de waarheid | 
der daden., welke in deie-
vensbesckryving van APPOL-
xomus voorkomen 1 Dezelve 
werd eerst door een'zekeren 
DAMIS van Mntve geschre
ven , die hij op zijne reizen 
in het Oosten aan zich ver
bond , en door een' van zijne 
leerlingen, welke LDCJNÜS als 
gelukzoekers voorstelt, die 
het minste geloof,, noch de 
minste hoogachting waardig 
zijn. Daarenboven bezitten 
wij van dit Zeven enkel dat
gene , wat de drogredenaar 
PHH.OSTR.ATBS er omtrent hon
derd jaren later, volgens ver
minkte stukken , en onbe
paalde geruchten van verza
melde, en die zulks enkel J; 
deed om de keizerin JüllA? j 
echtgenoote van SEVERPS , 
een' hevige vervolger des | 
Christendoms, even gelijk zij j 
er de verklaarde vijandin van 

was, in hare dwaze inbeel
ding van vvoor eene geleerde 
vrouw te- willen doorgaan, 
te vleijen." Nadat PHOWBS, f 
den stijl van PHIIOSTRATDS | 
geprezen heeft, voegt hij er • 
bij, dat zijn werk vol be- j 
goochelingenen en ongerij'nd" 
heden en even zoo nutte'ooS ) 
als verachtelijk is. U&**: \ 
Htrs vergelijkt hetzelve bil 
den Gouden Ezel van As-

http://Phh.ostr.atbs
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PüLEüs, en de vergelijking 
schijnt naauwkeurig. LODE-
WIJK YIVES, die een der eer
ste critici is, zegt dat PHI-
IOSIRATUS de leugens van 
HOMERUS door andere nog 
veel grootere logens verbe
terd beeft., JOZEF SCAIIGER 
zegt dat PHILOSIRAXÜS noch 
het ware, hoch het waar
schijnlijke lieeft in acht ge-
norhen, dat hij de grenzen 
der , ligtgeloovigheid over
schrijdt , in het verhaal der 
wonderen van APPOLLONIÜS , 
die een openbare bedrieger 
en gelijk aan de verkoopers 
van tegengift was. Vossios 
en CASADBONIÜS. behandelen 

, PHILOSTEAHJS niet gunstiger j 
en JDSTÜSLIPSICS bemerkt 
dat* hij verscheidene fouten 
in de Romeinsche geschiede
nis maakt. Men heeft nog 
van PfititosiRATüS de Zevens-
beschrijvingen der Drogre* 
denaars in twee boeken,en 
vier boeken met tafereelen. 
Dezelve bieden de beschrij-

, ving van zes en zeventig schil
derstukken aan, die het por
taal van Napels versierden. 
Dit is eene verzameling van 
beschrijvende verhalen, in 
welke ' men den gebrekkigen 
redenaar, of, den man ont
waart, vruchtbaarder * in 
woorden dan in denkbeelden , 
maar die overigens met de 
zuiverheid en fraaiheid van 
eeriea man geschreven zijn , 

V 3 

die de welsprekendheid te 
Athene onderwezen had. Het-* 
zelve werd in het Fransch 
vertaald en te Parijs in 1614, 
1629 en 1637 in M. ge
drukt. Men heeft te Leipzig 
eene goede uitgave van dezen 
schrijver in het Grieksch en 
in het Latijn , in fol. in het 
licht gegeven ; in 1709, met 
aanteekeningen door GODFRIED 
OÜARIÜS. Zie BtopBfT IKA-
REI,), van Upper*ffallowey. 
Een andere PHI£QSTRAXUS , 
neef van den voorgaande., heeft 
het tweede tafereel geschre
ven. Hij leefde tén tijde van. 
MACRINOS en van.HEUOGA-
BALDS. 

PHILOIEDS , een monnik 
van den berg: Athos\ in de 
14.de eeuw, 'onderscheidde 
zich door de regelmatigheid 
zijner, zeden en door -zijne 
ervarenheid in dekerkelijke 
onderwerpen. Wij hebben 
van hem verscheidene f^er* 
handelingen , de eene leer-
'stellig, de andere bespiege
lend, met Leerreden. Men 
vindt eenige van zijne .wer
ken in de Bibliotheek der 
Kerkvaders en in het Auc-
tuarium vanFRONXONDü Duc. 

PHILOXÈNES y van het ei
land Cythera, een Grieksche 
lierdichter. DroNlSlüs tiran 
-van Sicilië, stortte gedurende 
eenigen tijd «jn'e weldaden 

ü 
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over hem uit ; maar nadat 
deze dichter eene fluitspeel-
ster verleid had, werd hij in 
hechtenis genomen en ge-
T a n S e n , gezet. In zijne ge
vangenis vervaardigde hij een 
verbloemd dichtstuk getiteld, 
Cyclops, in hetwelk hij 
DïpNTSiüS den tiran onder 
dezen naam; de fluitspeels'ter 
onder dien van de Galatee-
èche Mmf, en zich zelven 
onder den naam van XJirs-
SÜS, voorstelde. DIONISIÜS, 
die zich verbeeldde' verzen 
te kunnen maken, ofschoon 
hij slechts middelmatige za-
menstelde, liet. PHUOXÈNES 
bij zich komen, om hemeen 
door hem vervaardigd stuk 
voor 'te lezen. PHHOXÈNES 
gevoelde wel dat de tiran 
zijne goedkeuring wilde win
nen,, en dat ,hij slechts zijne 
vnjheid konde erlangen, door 
's vorsten arbeid toe te jui^. 
chen; maar hij wilde dezelve 
niet voor dezen prijs koopen 
(Zie DïONrsiüs), Op een* an
deren tijd antwoordde hij hem 
echter op eene dubbelzinnige 
wijze. Nadat. DIOKTSIÜS hem 
een stuk over een zeer treu
rig onderwerp had voorge
l e n ; vraagde hij hem naar 
2/jn gevoelen daarover: Bet 

hJÓ°Jreurte> antwoordde 
g"» PftttoxÊNEs, Aat het-
TW ™edel$den verwekt, 
* Ja«aBW8 overleed te M/e-
T W ^ Jaar 38° vóór 

,yj' Uij was een der groote 

eters van zijne eeuw, hij 
vond eene soort van pastij 
gebak uit, hetwelke men het 
Philoxéniaansohe noemde; 
zijne gulzigheid was oorspron
kelijk en zonder schaamte; 
hij vraagde aan de goden eene 
keel van drie vademen lengte, 
om het vermaak te hebben 
van langëren tijd te kunnen 
inzwelgen. Hij verkoos het 
gezelschap der kots boven 
'dat der geleerden. 

PHIMÉES, zoon van ELÉA-
ZAR, en kleinzoon van AA-
RON ; was de 3.de hooge pries
ter der Joden. Hij is in de 
heilige Schrift beroemd door 
zijnen ijver voor de eer van 
God. Nadat de Madianiten, 
in het jaar 1455 vóór J.C., 
hunne dochters in de leger
plaats van Israël hadden ge
bonden , om de Hebreërs tot 
de onkuischheid en de afgo
dendienst te doen vervallen; 
en dat ZAMBRI, een hunner, 
openlijk in eene teöt getre
den was van eene Madia-
nitisch'e vrouw COZBI ge
naamd, vervolgde PHINÉES 
hem met de lans in de hand, 
doorboorde de beide schul
digen en doodde hen door 
eenen enkelen stoot. De 
ziek'te, waarmede God reeds 
was begonnen de IsraëJiten 
te treffen, hield daarna of. 
Om den ijver van Pa"f,s 

te vergelden , beloofde Uott 
nem, van het opperpriester-
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schap in zijne familie te ves
tigen. Deze belofte, werd 
naauwkëuriglijk vervuld. Het 
priesterschap bleef gedurende 
335 jaren in zijn geslacht, tot 

, {jan ÜÊIÏ , door yrien hetzelve 
tot dat van ITHAMAR overging. 
Maar deze overgang was van 
korten duur. Het opper-
.priesterschap keerde weldra 
in het huis van PHINÉES terug 
door SiDOC, aan wien SALO-
MON het terug gaf. De afstam
melingen van dezen opper
priester behielden hetzelve 
tot aan de verwoesting van 
den tempel, een tijdvak van 
1084 jaren, 

PHINISES. — Zie OPHNÏ. 

lossers plaats hadden,.- welke 
overeenkomt met het 4.de jaar 
van de 202.de olympiade, 
(Zie •Ifart de Vèrifier les 
dates, voorrede, bldz. 1 en 2„ 
uitgave van 1770), ÏHAItos, 
komt in zijne Syrische ge-r 
schiedenis omtrent dit punt 
met PLHÊGON overeen. Ook 
hebben de eerste Christenen, 
welke met deBomeinen over 
deze duisternissen als over 
een klaarblijkelijk Wonder 
spraken, niet slechts door 
hunne schrijvers maar ook 
nog door de openbare regis
ters dóen zien, dat noch ten 
tijde der volle maan, waarop 
JESDS CHRISTUS gestorven 'is f 
noch in het geheele jaar 
waarin deze verduistering is" 
waargenomen, er een konde 
geweest zijn, die niet bo
vennatuurlijk was. Eindelijk 
hebben zelfs de Heidehen, 
en de jaarboekschrijvers van 
Rome over deze verduistering 
als over eene in de jaarboe
ken der wereld wonderbare 
gebeurtenis gesproken: jEum 
tnundi casum, zegt TERTÜ-
IIJNUS, relatum in archi-
vis vestris habelis. De beste 
uitgave van deze fragmenten 
van PflliGON, is die welke 
MEURSHJS te Leijden, in 1612, 
in 4.° in het Grieksch en in 
het Latijn, met geleerde aan-
teekeningen in het licht gaf. 

PHMJGWS, — Zie?nvG. 
4 

PHiiGON, bijgenaamd , 
TRAU-IANUS , Omdaf hij van 
Trallis, eene stad in Lydie', 
geboren was, was een der 
vrijgelatene van HADRIANUS , 
en leefde tot in den tijd van 
ANÏONTNÜS-PIOS. Hij heeft ons 
nagelaten: l.o eene vrij be
knopte verhandeling over die
genen , welke langen tydge
leefd hebben;— 2.° eene an
dere over de wonderbare %a- \ 
ken, in 133 hoofdstukken, de 
meeste zeer kort,-—3.°'een 
fragment van zijne Geschie
denis der Olympiaden, welke 
h 16 boeken verdeeld was. 
In het 13de e n i ^ Spreekt 
hij over. de duisternissen, 
welk bij den dood des Ver-
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PHOCAS, ieizer of liever 
tiran van het Oosten, werd 
in de 6.<s eeuw te Calcedonië 
uit eene geringe familie gebo-

• ren. De bescherming van 
PaisGtrs een, de r veldheeren 

" j a n . MADRIÏHTS, deed hem 
den rang van hoofdman ver-< 
injgen : de soJdaten vaardig
den hem naar MAÜRIÏIUS af, 
om hem het verlof te vragen, 
den winter bij hunne fami-
lien door te brengen. Op de 
weigering van den keizer, 
werden zij oproerig en droe
gen het bestuur aaü PHOCAS 
op, die, in 602, openlijk 

. met het purper gekleed in 
Konstantinopel zijnen in
logt deed. MAÜRIXTOS, vlugtte 
in een broos vaartuig, maar 
de overweldiger liet hem ge
vangen nemen en wurgen ; 
de vrouw en de kinderen van 
MAURITIUS ondergingen eeni-
gen tijd daarna hetzelfde lot. 
J)e onderdrukker oiferdezijn 
eigen belang aan zijnen arg-

, waan op. Hij zond bespieders 
naar al de groote steden van 

„het rijk uit, om te> wéten 
.wat men van hem zeide en 
wijl men geen goed van hem 
konde zeggen, zag men le
deren dag menschen, met ke* 
tenen beladen, JTonsiantino' 
pel binnen komen, die de 
dwingeland aan zijne wreed
heid opofferde. Intusschen 
maakte zich CHOSROÈS gereed, 
den dood van MAURITIUS , zij
nen Weldoener, te wreken. 

Het rhk werd van alle hnten 
aangevallen ;• maar onder al 
d e "Janden van PHOCAS wa
ren het de Perzers, welke 
hem het meest verontrostien, 
"U won door zijne verlei
dende beloften JYARSEs,een 
hqnner veldheeren, die, door 
-Zijne beloften verleid/ de 
onvoorzigtigheid had, zich 
«aar Konstantinopel te be
geven. Zoodra hij er. aange
komen was, liet de barbaar 
hem levend verbranden. Het 
volk kon niet langer een zoo 
barbaarsch juk verdragen. 
HÉRACUUS , landvoogd van 
Jfrika, smeedde eene zamen-
zwering tegen dit gedrogt. 
Hij ontnam hem den troon, 
en liet hem in 610deregter-
hand en het hoofd afhou-
wen. Zijn ligchaam werd ver
volgens door de straten ge
sleept, en op de ossenmarkt ( 
verbrand. Ben o ogenblik voor < 
dat men hem tot de straf-
P'aats geleidde, zeide hem 
«ERACIIÜS : » Rampzalige, 
hadt gij s j e c n t s het rijks- ! 
gebied overweldigd , om den ' 
voiken zoo vele rampen te 
berokkenen.'' Deze onbe
schaamde antwoordde hem: 
fiesluur dezelve beter. Aldus , 
stierf deze gekroonde boos-/ 
wicht, een man zonder Gods/ 
dienst, zonder menschelp-
i l e , d» zonder schaamte/éfl > 
zonder wroegingen. B.ïMs 

?°o losbandig, datnie/1»0111 

«on tegenhouden, e/waar-
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door hij dikwijls den ónder» » 
gang van diegenen te weeg 
hragt, waarvan hij de vrou
wen schaakte. Zijn gelaat 
beantwoordde aan zijne zeden, 
eri alles in hem was afschu
welijk. De enkele trek welke 
zijn oordeel vereert en regt-
vaardigheid bewijst , is het 
verbod aan CYRIACÜS , patri
arch van Jeruzalem , gedaan, 
den titel van oeconomisch 
of algemeen bisschop aan te 
nemen , een' titel, zeide hij, 
die enkel aan den Bisschop 
Van Home toekomt. Intus-
schen oordeelde de heilige 
GKEGORIUS de groote dat 
hetzelve dubbelzinnig was, 
ofschoon deze titel door het 
concilie van Caleëdonië aan 
den heiligen LÉO was gege
ven , en eenen valschen zin 
kon te weeg brengen , even 
alsof de Paus de eigenlijke 
en gewone Bisschop van al 
de diocesen was. Hij achtte 
het beter dat' men Bisschop 
der algemeene Kerk zeide. 
Een oppervlakkige en niet 
zeer geleerde schrijver, heeft, 
in eene "Verhandeling te 
Straatsburg in 1785 ge-
dVukt, de wezenlijkheid van 
dit besluit van PHOCAS ont
kend ; maar de eenparigheid 
Öer ouden'en nieuweren , der 
C&tholijken en der. protestan
ten \ is een bewijs hetwelk 
geem spitsvinnigheid kan 
krachteloos maken* 

PHOCAS NICEPHORÜS. Zie 
NlCEPHORüS. 

PHOCAS (JOANNKS) , een 
monnik der 12.de eeuw, op 
het eiland Creta, volgens som
migen , of, volgens anderen, 
in Calabriè geboren, diende 
eerst bij de ïegerbenden van 
keizer EMMANUEIV COMNENDS. 
Wijl hij tegen de wereldsche 
krijgsdienst eenen afkeer op
vatte , liet hij zich in die 
van JES DS CHRISTUS inschrijf 
ven, bezocht de heilige plaat
sen , en liet eëne kleine kerk 
op den berg Carmel bou
wen , alwaar hij met andere 
religieuzen verbleef. Men 
heeft van hem, in de Sym-
michta van Au-ATIDS, 1653, 
in 8*vo eene Beschrijving van 
het heilige Land, vran Syrië, 
van Phenicië en van andere 
landen, welke hij doortrokr 
ken had. Hij verhaalt als 
een godvruchtig , maar een
voudig en ligtgelopvig man« 

PHOCION, een leerling van 
PIATO en van XENOCRATES , 
schitterde in deze beide scho
len. In het jaar 400 vóór 
JESÜS CHRISTUS geboren, en 
met eene zachte, levendige 
en bondige welsprekendheid 
begaafd , drukte hij met wei
nige woorden veel zakelijks 
uit. Eens scheen hij in eene 
vergadering,^ waarin hij zich 
gereed maakte te spreken , te 

5 . 
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mijmeren; men vraagdehem-
naar de reden daarvan: »Ik 
denk er over riay zeide hg, 
of ik niets van hetgeen ik 
te zeggen_ heb, zoude kunnen 
tekorten.'"' Toen DEMOSTHE-
HES hem eens in dé volks
vergadering zag komen, riep 
deze redenaar uit: Ziedaar 
hetslagtmes mijner redevoe
ringen. In de daad, hij 
trad dikwerf met dezen, re-

, denaar in het strijdperk, en 
bijna altijd met roem. Toen 
DEBJOSTHEÏTES de wapens te
gen PHIWPPÜS wilde doen 
opvatten, antwoordde hem 
PHOCIOM': »Gij zegt wel dat 
wij oorlog kunnen : voeren , 
maar gij zegt niet dat wij 
de overwinning kunnen be
halen." In de daad, men 
ontwaarde onder de Atheners 
niet meer, dien ijver voor 
het algemeene welzijn, dien 
onbedwingbaren moed , die 
al de gevaren des oorlogs 
trotseerde. Pflocioffvereenig-
de de staatkundige weten
schap met de krijgskundige 
dapperheid. Zoo lang hij in 

•betrekking stond, beoogde 
hij altijd den vrede, en hield 
niet op, zich tot den oorlog 
voorteberejden. Hij werd 45 
malen mét het bestuur be
last , en leefde, in de ver
schillende krijgstogten, die hij 
aan het hoofd der legers on
dernam, zoo eenvoudig als 
een gewoon partikulier. Wan
neer h^ te velde trok, of 

| dat hij aan het hoofd der 
troepen stond, ging hij altijd 
blootsvoets, en zonder man-
tel, ten minste indien het 
niet'fel koud was; zoodat 
de soldaat alsdan zeide: Zie 
PHOCION is gekleed, nu %al 
het een koude winter wor
den. PHIWPPÜS en ALEXAN-
DER wendden pogingen aan, 
om hem om te koopen. Fa 
de inneming der haven van 
Pirea, beschuldigden de 
Atheners hem van verraad 
en beroofden hem van het 
opperbevelhebberschap. Pao-
ciotr vlugtte naar PoirsPER-
GHON, die hem terug zond, 
om door het volk gevonnisd 
te worden. Hij werd met 
algemeene stemmen, ten dood 
veroordeeld. Toen men den 
giftbeker had toebereid, ver
zocht hem JVICOIE , een zij
ner vrienden, hem toetestaan 
er het eerst, van te proeven: 
v.JJw verzoek, o mijn waar
de JVrcotEi, antwoordde hem 
PHOCION is mij zeer ónaan* 
genaam en smart mij zeer, 
maar wijl ik n nooit iets ge
weigerd heb, wil ik. ü ook 
nog dit toestaan." Een kin
derachtig en ongerijmd ge
zegde, dat geen groot denk
beeld yan zijn karakter geeft./ 
Men verbood, hem de laatst/ 
eer te bewijzen. Maar/e 
Atheners, een wuft en Vgt-
zmnig volk, weldra vaniew 
eerste oploopendheid/terag 
gekomen, rigtte t e l e r e e r 
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een standbeeld op, en lieten 
zijnen beschuldiger de dood
straf ondergaan. .Men stelt 
den dood van PHÓCION irï 
het jaar 318 vóór J. C. Hij 
had den ouderdom van meer 
dan 80 jaren bereikt, en in 
dezen ouderdom, verdroeg 
hij.ai de vermoeijenissen des 
obrJogs eren als een jonge 
officier. De abt DE MAHJY, 
heeft in 1763, in 12.>»oeen 
werk in het licht gegeven, 
onder den titel van Gesprek* 
ken van PBOCION over de 
betrekking van het zedelijke 
met het staatkundige. Wijl 
dit werk niet van PHOCION 
i s , zoo heeft men dezen wijs
geer doen zeggen wat men 
wilde. Geen veldheer had 
in zulk een groot aantal krijgs-
togten het bevel gevoerd. 
CORNEHUS NEPOS en PLÜ-
TARCHUS zijn zijne levensbe
schrijvers geweest. De laatste 
die duidelijker en oordeel
kundiger dan de eerste is, 
vergelijkt hém met CATO van 
Utica. 

PHOCTHDES, een Grieksch 
dic.hter en wijsgeer van Mi-
lete in Jonië, leefde 540 
jaren vóór JESÜS CHRISTUS. 
Wij hebben onder zijnen naam 
een dichtstuk, hetwelk niet 
van hem is , maar van eenen 
schrijver , die onder HAC-RU* 
SDS of onder TRAJANUS leef
de, in welken tijd men de 
Sibillijnsche verzen gesmeed 
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heeft, waarvan er eenigen in 
PHOCTXIDES 'gevonden wor
den. Men vindt het kleine 
gedicht, dat men hem heeft 
toegeschreven in verscheidene 
«verzamelingen, onder ande
ren met THÉOGNIS te Mei* 
delberg, 1597, in 8.vp Het
zelve is driemalen in het 
Fransch vertaald, door Dü-
CHÉ, onder den titel van 
Voorschriften van Paocr-
LiDES, Parijs, 1698, in 
12.»no » door LETESQÜE, Pa
rijs , 1782, in lS.mojdoor 
COOPÉ onder den titel van 
Gevoelens enz,, Zedekundig 
dichtstuk van PBOCYLIDES , 
1798, in 18»°, 

PHOEBE , diaconesse van de 
Corinthische Kerk , die aan 
den ingang der haven van 
Cenchris gevestigd was, was 
den eersten gelöovigen dier
baar door hare wakkere en 
werkdadige liefde. De hei
lige PABIDS gaf haar den 
naam van, zuster in den brief 
aan de Romeinen, en weidt 
in den lof uit der groote 
diensten, welke zij aan de 
leeraars van het Evangelie be
wezen had: Commendo au* 
tem vohis Phceben , sororem 
nostram, quoe est in mi* 
nisterio Ecclesiae, quce est 
in cenchris, ut eam susci* 
piatis in Domino digne 
sanctis, et assistatis ei in 
q-wcumque negotio vestri 
indiguerit; etenimipsaqtto* 
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que a stitii multis et mihi 
ipsi (Bom. XFI, d —• 2). 
Het Roomsche ïnartelaarboek 
maakt er op den 3 Septem-
T 1 . 1 » , A 

ber melding van. 

PHORBAEÜS.—-Zie VERWEY. 

.: PHOTINÜS , een aartskët-
ter van de iAe eeuw, was 
diaken en leerling: van MAR-
CEttüs van Ancyta geweest', 
en werd met toejuiching op 
den stoel van Sirmich ver
heven. Hij bezat veel geest, 
kunde en welsprekendheid, 
en leidde een in schijn on
berispelijk leven ,• waar hij 
verviel in gedrogtelijke dwa
lingen, vernieuwde de ket
terij van SABEIXIÜS , en be
weerde dat JÉSÜS CHRISTUS, j 
een eenvoudig mensch was. 
Hij werd in een concilie van 
Sirmichia 351 afgezet, daar
na door keizer KONSTANS ver
bannen. Nadat JDEIANÜS be
sloten had, het Christendom 
te vernietigen, door allerlei 
dwalingen in hetzelve uit te 
strooijen, riep PHOTMUS te
rug , en schreef hem eenen 
l>rief vol lofspraken, maar 
hij werd onder het bestuur | 
van VAMüraANus op nieuw 
verbannen, en overleed in 
Qalati'ê, in het jaar 376. 
Hij had een groot aantal 
werken zamengesteld, die niet 
tot ons gekomen zijn. De 
voornaamste waren eene leer
handeling tegen de Heide-

| nen en de boeken aan keizer 
'I VAÜENTINIANÜS gerigt, Hij 

schreef zeer wel in het 
Grieksch en in . het Latijn. 
Zijne aanhangers werden Pho-
tinianen genoemd. Om déze 
dwaling des te beter te be-
strijden , voegde men in het 
concilie van IConstantinopel 
bij de Woorden: .Et exPa-
tre naium, van hst symbo-
lum van Wicea, nog Anti 
omnia scecula. 

PHOTIÜS, patriarch .van 
Konstantin(ypel',, in de 9.e 

eeuw geboren, sproot uit 
eene der beroemdste en der 
rijkste huizen dier stad. Hij 
was de achterneef van den 
patriarch TARASIUS , en broe
der van den patriciër SER-
GIÜS , die met eene der zus
ters van den keizer gehuwd 
was. Zijne ouders kweekten 
zorgvuldig den gelukkigen 
aanleg aan, waarmede de na
tuur hem begaafd had. BAR-
DAS, de hersteller der lette
ren , regelde zijne studiën, 
en de vorderingen van den 
jongen leerling deden zijne 
meesters verbaasd staan. Hij 
werd te gelijkertijd een taal
kundige, een dichter, een 
redenaar, een letterkundige, 
een criticus, een wiskundi
ge, een wijsgeer, eengenees-
en sterrekundige. Zijne ta
lenten droegen even zoo *?1 

ak zijne geboorte er toflhij, 
om hem, tot de grootste waar-
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digheden te verheffen. Hrj 
werd groot schildknaap, ka
pitein der lijfwacht, afge
vaardigde in Perzië , en eer
ste secretaris van staat. Na 
al deze posten bekleed te 
hebben omhelsde hij den gees
telijken staat. Toen werden 
zijne studiën van eenen an
deren aard. Hij wijdde zich. 
toen aan de godgeleerdheid 
toe, en niet zqnder eenigen 
roem. Maar indien hij zoo 
geleerd was als men zegt, 
was hij nog ijdeler en trot-
scher. Door zijne listen ge
lukte het hem, om op eene 
onregtmatige en schandelijke, 
wijzeÏGNAïlDS, 'patriarch van 
JConstantinopel,te doen af
zetten , maakte hij zich mees
ter van zijnen zetel in 857. 
Door deze handelwijze scheen 
de keizerlijke stad twee pa
triarchen; te* hebben, maar 
de ingedrongen herder stelde 
weldra de list "en het geweld 
in het werk , om den wet
tigen herder te doen vallen. 
Tan den geest van den kei
zer MlCHAEi meester gewor
den , vreesde hij geenszins de 
tegensprekers; hij antwoord
de hen slechts door hen met 
roeden te doen slaan, tot 
dat zij de Veroordeeling van 
hunnen patriarch ondertee
kend hadden. Zoodanig is 
de geest der ketterij en der 
scheuring; eerst buigzaam en 
indringend, eindigt hij met 
geweld en dwingelandij. De 

gewelddadigheden, die hij te
gen zijne tegenstrevers uitoe
fende, deden hem eenen op- . 
stand vreezen. Hij meende 
er de uitwerkselen van te 
kunnen voorkomen door aan 
Paus NICOUAS I eenen listi-
gen brief te schrijven, in 
welken hij mild was met lo-
gens en vleijerijen. » Hij 
zuchtte, zeidehij, onderden 
last van het episcopaat, wel
ken men op zijne schouders 
had gelegd , en onder hetge-
ne waarvan ,zich de patriarch 
IGNATIÜS ontdaan had," Hij 
verzocht vervolgens den Paus 
zijne legaten naar Konstan-
tinopel te zenden, om er het 
overblijfsel der beeldstormers 
te vernietigen, of liever.om 
de 'afzetting van IGNATIÜS te 
bevestigen. De legaten aan
gekomen zijnde, werden mis
handeld : de, vrees en het 
menschelijke opzigt; deden 
hunnen moed bezwijken', en 
verdoofden het pJigtgevoel; 
zij woonden met eene laffe 
toegevendheid dé onwettige 
kerkvergadering van Kon~ 
stantinopel'm 861 bij, waar
in PHOTIÜS zegevierde. Jfi-
COLAAS , door deze verschal- * 
king gestoord, herstelde den 
eigenlijken patriarch in al 
zijne regten , en sprak tegen 
den on wettigen patriarch deij 
banvloek uit. PHOTIÜS, die 
vruchtelooze pogingen aan
wendde , om den Paus te 
winnen, besloot eindelijk zich 
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over hem te wreken. Hij 
verzamelde in 866 eene sy-r 
node te ITonstanUnopel, en 
sprak een'vonnis van afzet
ting en van banvloek tegen 
den Paus uit. * Dit is de eer
ste oorsprong van hét schis
ma der Grieken. De zege
praal van dezenjieerschzuch-
ligen prelaat was van korten 
duur, BASIUÜS de Macedo
niër, die MICHAEI. opgevolgd 
•was, verdreef PHOTIDS Van 
den patriarchalen stoel, en 
stelde IfiJfAlius in het bezit 
van denzelven* Home maakte 
Tan deze gunstige gelegenheid 
gebruik, om te Konstanti~ 
nopel de8.ste algemeene kerk
vergadering te beleggen, die 
in 869 beroepen werd. PHO-
TIÜS werd er in den ban ge
daan . en met hem al dege
ne, die zijne zaak niet wilden 
verlaten. De bisschoppen on
derteekenden , volgens Nicüi-
IAS DAVID , een gelijktijdig 
geschiedschrijver, en den 
schrijver van hei Zeven van 
den heiligen JGNATIÜS, het 
besluit, met het bloed van 
5. C,, hetwelk men te dien 
einde geconsacreerd had; 
maar de akten van het con
cilie maken er geene melding 
van. PHOTHJS in ongenade 
gevallen, bediende zich van 
al zijne doorslepenheid , om 
zich te doen herstellen. De 
keizer BAsiwcs in de nede
righeid geboren, wilde het 
doen voorkomen alsof hij uit 

eene doorluchtige familie ge
sproten was; PHQTIÜS vleide 
hem in dit zwak. Hij ver
vaardigde eene ongerijmde 
geschiedenis, in welke hij 
hem Üjnregt van den beroem
den TiRiDATüS, koning van 
^Armenië deed afstammen. 
Deze vorst, door zulke lage 
-vleijerij verleid, schonk hem 

jzijnegünst, en herstelde hem ' 
*in het jaar 877 des te ge-
reeder, wijl de patriarch 
IGNATIDS juist.gestorven was. 
Paus JOANNES VIII liet zich 
door de beden van keizer 
BASILIOS en door de listen -
van PHOÏIÜS verschalken: hij 
ontving hem in zijne gemeen
schap, en zond zijne legaten 
naar een ander concilie van 
Konstaniinopel,, in hetwelk 
PHOXIÜS zich door zijne be
driegerijen en door de brie
ven van den Paus te verval" 
schen, als wettigen patriarch 
deed erkennen; maar nadat 
JOANNES dit geheim van on-
geregtigheid ontdekt had, 
verklaarde hij deze kerkver
gadering voor onwettig, en 
deed den bedrieger in den 
ban. (Zie JOANNES VIII). -De ' 
Paussen MAnnNüS, ADKIANÜS 
èü SXEPHANÜS verklaarden 
zich achtereenvolgend tegen 
hem, en de vrede werd ver
broken. PHOÏIÜS barstte te
gen de Cathohjke Kerk w«> 
heschuldigde haar van W"«|" 
"j ten opzigte van b»*ar t l" 
M des symbolum* M«W* 
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procedit, en wegens eenige 
andere artikels, bij welke 
MICHAKI CERDIARIÜS vervol
gens het ongezuurde brood 
voegde. Keizer LÉO de wijs
geer, door de klagten, welke 
'ke Paussen van Rome tegen 
PHOTÏUS 'hadden aangeheven, 
getroffen , liet dezelve onder
zoeken. Men vond ze gegrond, 
en hij werd op nieuw, in 
het jaar 886, van den aarts-
bisschoppelijken stoel verwij
derd , om voor zijne overige 
levensdagen in een klooster 
van Armenië te worden op
gesloten, waarin hij in "het 
jaar 891 overleed. FUEÜRT 
schildert in weinige woorden 
aldus- het beeld van dezen 
beruchten scheurmaker: » Hij 
was, zeide hij , de grootste 
geest, en* de geleerdste man 
zijner eeuw; maar hij was 
een volmaakte • huichelaar , 
die, terwijl hij als een heilige, 
sprak, als een booswicht han
delde." Aan hem en aan 
MiCHAEt CÉRUJURIÜS , die de 
scheuring voltooid heeft, moet 
men den jammerlijken staat 
waarin de Grieksche kerk 
vervallen is, toeschrijven. De 
verregaande onwetendheid, 
het domme bijgeloof, waartoe 
de volken en de bedienaars 
dier op zich zelve staande 
kerk vervallen zijn, slepen 
noodzakelijkerwijze degroote 
misbruiken en de ongehoorde 
ongeregeldheden mede welke 
toen haar iri het stuk van 

Godsdienst ten .laste legt. 
Sedert dat tijdstip heeft zij 
noch eenen beroemden leër-
aar, noch een concilie ge
had , Welke eenige aandacht 
verdiend hebben. De laatste 
geleerde Grieken zoo als BES-
SARIOBT, Au.AXIÜS, ARCDDIÜS, 
enz., waren der Roomsch 
Catholijke Kerk toegedaan, 
» Indien men, zegtMoNTEs-
QÜIEÜ, de Grieksche geeste
lijkheid met de Latijnsche; 
indien men het gedrag der 
Paussen met dat der patrir 
archen van Konstantinopél 
vergelijkt, zal men van den' 
eenen kant even zulke wijze 
lieden ontwaren als de an
deren dom waren, » Een 
ander contrast is de zege
praal der Roomsche Kerk en 
hare overwinningen in de 
beide werelddeelen, terwijl 
de Grieksche kerk'altijd bin
nen de grenspalen harer 

, dienstbaarheid is gebleven , 
wijl zij van den grondregel 
der vruchtbaarheid , welke J . 
C. aan zijne Apostelen heeft 
nagelaten, beroofd was. Wij 
hebben van PHOTIÜS een aan
tal werken. De vqornaam-
sten zijn : 1.°- Myriobiblon 
of zijne Bibliotheek. Dit is 
een der kostbaarste letterkun
dige , gedenkstukken welk ons 
van de oudheid is overge* 
bleven. Men vindt in het
zelve uittreksels van 280 
schrijvers waarvan de mees
ten verloren zyn. Hij ver-
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vaardigde dit werk in na
volging van den taalkundige 
TÉLÉPBVS, die om de goede 

, hoeken te doen kennen, on
der keizer ANÏONIJVDS Pies, 
de Kunst der bibliotheeken 
zamenstelde. Men kan PHO-
ÏIOS, in hoedanigheid van bi-
bliothekaris, niet anders dan 
Jof toezwaaijen. Zijne ont
ledingen zijn niet kunst be-
werlft, en zijne beoordeelin
gen betrekkelijk den stijl en . 
den inhoud der werken zijn | 
bijna altijd met smaak za-
mengesteld; maar men ziet 
er klaarblijkelijk in , dat 
PHOTIOS niet zoo zeer in de 
godgeleerdheid als in de kri
tiek en schoone letteren er
varen was. Dit nuttige boek, 
hetwelk men als de vader 
van onze letterkundige dag
bladen kan ; beschouwen, i 
handhaaft zien pp het einde j 
niet; men treft er niet meer " 
die juistheid en die naauw- ., 
ieurighëid in aan, die'het | 
begin kenschetsen. FABRICIÜS 
beweert dat dit verschil daar ., 
aan toe te schrijven is, om-
dat dit werk door verschei
dene handen verzameld is, 
en dat diegenen, die de ga
pingen hebben willen aan
vullen hetzelve bedorven heb
ben. In de daad, dé stijl 
is op verscheidene plaatsen 
zoo verscheiden in hetzelve, 
«at men zich geneigd ge
pelt , deze stelling aan te 
nemen. Men heeft er eene 

goede uitgave van in het 
licht gegeven te fioudnen in 
1653, in fol.; m e t de ver
taling van ïiifDitÉAS ScHor 
en de aanteekeningen van 
HOESCHEIIÜS. — 2.o Jfomo* 
canon, dat is éenéverzauie» 

Jing welke onder 14 titels 
al de besluiten bevat, die 
door de Kerk erkend zijn; 
van af die der Apostelen tot 
aan het zevende algemeene 
concilie, en de wetten der 
keizers over kerkelijke aan-
gelegenheden. Men gevoelt 
hoe nuttig eene zoodanige 
verzameling is. Men vindt 
dezelve in de Regtsgeleerde 
bibliotheek van JUSTEL, en 
men heeft dezelve afzonder
lijk te Oxford 1672, in 
fol. gedrukt. — 3,° Eene 
rer&ameling van 248 brie-
ven , Londen, 1651, in fol. 
door RICHARD DE MöffiAlGü 
in het licht gegeven, met 
eene Latijnsche vertaling: 
men ontwaart in dezelve 
even gelijk in al zijn andere 
werken , veel geest, en eene 
groote geleerdheid; maar in 
het algemeen is zijn stijl te 
hoogdravend, wijdloopend, 
gedwongen en met vreemde, 
beelden overladen. — 4.° 
Verscheiden Godgeleerde 
verhandelingen, in het eerste 
deel van het Bijvoegsel van 
CANISIUS en in het laatste van 
het Bijvoegsel van pater Cotir 
BSFIS in de Bibliotheek der 
kerkvaders. Yetiohe^P 
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w/erken in handschrift, die 
men in het vatikaan bewaart,'" 
welke eenig geleerde zich de 
moeite behoorde te gelroos
ten, dezelve in het licht te 
geven. Men heeft de Geschie
denis van PHOTXUS , schis
matiek patriarch, gevolgd 
door aanmerkingen over de 
dweepzucht'f ' door pater 
CaaTsosToaros FAÜCHER , Pa-
njs> 1762, in 8.v°, met 
de zinspreuk, in het licht, 
gegeven: Elke Godsdienst 
tot het bloote geestelijke be
paald, is weldra in het ge
bied der Maan verbannen, 
2<ie COÜSTANI. Pater 'Cu, 
FAÜCHER , heeft de .Levens-. 
besehrijving van PHOIIOS , 
Parijs >• 1772-, in 12.»o in, 
het licht gegeven* 

r PHRAATES I Of P H R A H A -
XBs, koning der Parthers, 
volgde ARSACES I I I , ook wel 
PRÏAPATIDS genaamd, op, en 
overleed in het jaar 141 vóór 
J. C. zonder iets merkwaar
digs nochin den vrede, noch in 
den oorlog te hebben verrigt, 

• PHRAATES II, regeerde na 
MJÏHRIDATES I , zijn vader, 
in het jaür 139 vpór J, G. 
Hij deed ANIIOCHÜSSIDEXES, 
koning van Syrië, den oorlog 
aan, die in een gevecht sneu
velde ; maar hij werd ver
volgens zelf geslagen, en in 
eene veldslag tegen de Scyten 

XIX, DEE&, 

1 in het jaar 127 vóóï* J , C« 
gedood. 

, PHRAATES III, bijgenaamd 
de God, twaalfde koning 
der Parthers, volgde zijnen 
vader SWATHROCEES of S A -
NATROCES, in het jaar 69 
vóór J. C. op. Hij vereen igde; 
zich met de Romeinen êgen, 
ÏIGRANES en [MITHRIDAÏËS. 
(zie die artikels), en weigerde, 
later, om den grooten PoM--
PEJÜS, in zijne onderneming; 
tegen denzelfden MITHRIDA-* 
ÏES te ondersteunen. Na de 
laatste nederlaag van den ko
ning van Pontus, vielPflRAA-
XES echter in Armenië, om 
er de aanmatigingen van zij
nen schoonzoon TIGRANES dm, 
Jonge te ondersteunen. On
danks de menigvuldige grie
ven van PÓMPEJÜS tegen denj 
koning der Parthers, durfde, 
hij hem echter ,den oorlog, 
niet aandoen, uit vreeze dat 
.dezelve door den Romein-
schen senaat mogt worden, 
afgekeurd], PHRAATES werd 
gedood, in het jaar 58 vóór. 
J„ C. door zijne zonen ORO-
DES en MIXHRIDATES , die, 
achtereenvolgend na hem re
geerden. 

PHRAATES If> wer<* d o o r 

ORODES, zijnen vader, aan 
wien zulks weldra berouwde, 
tot koning benoemd (37 vóór 
J . C.;. Deze ontaarde zoon 

W 
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liet al zijne broedereen zelfs 
OKODES ombrengen. Hij spaar
de zelfs zijnen eigen zoon 
niet, uit vrees, dat men hem 
in zijne plaats op den troon 
mogt verheffen. Hij voerde 
vervolgens met voordeel.den 
oorlog tégen MARCDS ANTO-
ifius , die genoodzaakt werd 
met verlies den aftogt te kie
zen. PHRAATES werd kort 
daarna door TIRIDATES van 
den troon Verdreven , maar 
hij beklom denzelven weder, 
door de Scyten ondersteund, 
in het jaar 23 vóór de Chris
telijke tijdrekening. Hij dacht 
toen verder aan niets meer 
dan «om den vrede én de 
vermaken te genieten, en 
overleed twee jaren voor de 
komst van J. Cv [volgens 
anderen tot i , en nog an
deren tot 9 jaren na J . C] 
als een onregtvaardig en wree-
de vorst,- weinig betreurd. 

PHRANZA of PHRANZÈS (GE-
ORGE) , garde-robe, mees
ter der keizers vanü-onstan-
tinopel, en een der schrijvers 
van de Byzantijnsche geschie
denis , werd in 1401, te 
Konstantino'pel geboren, en 
overleed in 1477. Hij leed 
de smart'deze stad door de 
Turken in 1453 te zien in
nemen. Hij was tot in 1461 
getuige van de ongelukken , 
welke zijn vaderland over
kwamen , hij heeft dezelve 
tot de nakomelingschap over-

gebragt. Zijne Geschiedenis 
met GENNESIÜS en J. MAUU , 
te FeneUë , in 1733", in fol. 
gedrukt, is zeer belangrijk. 

PHRAORTES, koning der Me-, 
ders, volgde in het jaar 857 
vóór J. C. DÉTOCES op. Hij 
regeerde 22 jaren, en sneu
velde in het beleg \an Mnivé. 
CTAXARES, zijn zoon, volgde 
hem op. Men vooronderstelt 
dat PHRAORTES de ARPHAXAD 
is, waarvan er in het boek 

«JBDITH wordt gesproken. 

PHRYGION (PAüLtJS Kojr-
STANTIJN), van Schelestadl, 
omhelsde de dwalingen van 
ZWINGUÜS en van OECOLAM-
PADIÜS , en was de eerste 
predikant der Sint Piéters* 
kerk te Bazel, in 1529. 
ÜIRICH, hertog van fFur-
temberg, die naar deze stad 
gevlugt was, vond behagen 
in zijnen geest; en zoodra 
hij in zijne staten, in 1-534 
hersteld was, riep hij dezen 
nieuwigheidsprediker der
waarts. Hij benoemde hem 
tot predikant te Tubingen, 
alwaar PHRTGiüir, in 1543 
overleed. Men heeft van hém: 
l.o Eene Tijdrekenkunde. 
*-* 2.o Commentarïên op het 
boek Exodus, op Zeviltcuf, 
MICHEAS en de beide Brie
ven aan TIMOTHEÜS. 

PHRTNA, eéne beruchte 
ligtekooi van oud Griem-
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land, omtrent hét jaar 328 
vóór 3.C.•-, was de minna
res van den beroemden PRAXI-
TEIES. Daar deze kunstenaar 
haar gezegd had, dat de 
CÜPIDO zijn meesterstuk was, 
ontnam zij het hem, om 
hetzelve" aan Thespice , hare 
geboorteplaats, ten geschenke 
te geven. Het beeld van 
PflRïNA, door PiuxiïEtES 
vervaardigd, werd te Del-
phos geplaatst, tüsschen' dat 
van AKCHIOAMÜS , koning van 
Sparta , en van PHILIPPUS , 
koning van Macedonië. On
der al de ligtekooijen van 
haren tijd, werd PHRYNA 
het meeste gezocht. Haar 
eerloos beroep -bragt haar 
zoo veel op, dat zij aanbood 
Thëbe weder te doen opbóu-
'wen, mits men er dit opschrift 
boven plaatste : ALEXJNDER 
verwoestte Thebe,en de lig-
tékooi PBRTNA heeft het
zelve hersteld.'— ALEXAN-
DER diruit, sed theretrix. 
PBRYNE refecit. — Er was 
nog eene andere PHRYNA, 
bijgenaamd de Ziftster wijl 
zij hare minnaars plunderde. 
OJDINTIMANUS spreekt van 
eene derde PHRYNA , die van 
goddeloosheid beschuldigd, 
door hare rëgters werd vrij
gesproken , wijl zij haren 
boezem voor dezelve ontbloot
te : een die duistere en bedor-
vene tijden waardig middel. 

W 

PHRYNICDS," een Grieksch 
redenaar, van Bithyni'è ge
boortig, bloeide onder CÓM-
MODDS. Wij hebben van hem: 
l.o Eene Verhandeling over 
de Attische Zegswijzen', 
verscheidene malen in het 
Grieksch en in het Latijn 
gedrukü Hetzelve werd zulks 
voor de eerste maal te Ro-
me, in 1517 en later naaüV-
keuriger té Augsburg, 1601, 
in 4.*°, en. te Utrecht, 
1739 in 4.to, i n het Jicht 
gegeven.— 2.° Bedriegelyh 
Toestel. Dit is eene verza
meling van spreekwijzen en; 
.woonden. — Er hebben nog 
twee andere Grieksche schrij
vers van dezen naam bestaan. 
De een, een Treurspeldichter 
in het jaar 512 vóór J . C. 
was de leerling.van THESPIS , 
uitvinder des Treurspels. Hij; 
voerde het eerst vrouwen op 
het tooneel. De andere, een 
Kluchtdichter, bloeide in het 
jaar 436 vóór J . "C. 

PHRYNrs, een toonkunsle-
naar van Mytilene, in het 
jaar 480 vóór J. G. geboren , 
behaalde het eerste, den Ci
ter- of Zz'er-prijs in de Mi-
nerva's-feesten , te Athene, 
in het jaar 438 vóór J . C. 
gevierd.' Hij voegde twee 
nieuwe snaren aan dit instru
ment ; in plaats van zeven 
bragt hij er negen aan, en 
ontnam hetzelve, door eene 
2 
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minder gelukkige;, verande
ring , de edele eenvoudigheid, 
-welke hetzelve kenschetste, 
om hetzelve eenen verwijf
den toon te geven» Toen 
deze toonkunstenaar zich met 
zijne lier in de openbare 
spelen van Lacedemon ver» 
toonde, sneed de iphoor Ec-

' PKEPES, de beide snaren, die 
hij er bijgevoegd had , aft 
een gedrag, dat noch belag-
chelijfc, noch al te gestreng 
zal schijnen , indien tnen in 
aanmerking neemt, dat het 
doof de geringste nieuwig
heid is , dat de vernedering 
van den naliönalen geest be
gint v en dat van eene mu-
zijkale verfijning men onge-
Voeliglijk tot de ijdelheid, 
tot de hoovaèrdij, tot de 
verwijfdheid en tot de onge
bondenheid overgaat. Zie 
TIMÖTHEÜS van Milete. 

PHTJI, koning van Jlssy* 
rië, viel in het gebied van 
het koningrijk Israël, in het 
jaar 765 vóór J . C , endeed 
MANAHEM tot koning van ƒ>-
raèl uitroepen, dié voor deze 
dienst, hem 1,000 talenten 
zilver gaf. If B.der K<ón. 

PlA (PHIUPP0S NlCOlAAS), 
ee» bekwaam artsenij-berei-
öer,den_15 September 172 f, 
to Parijs geboren, alwaar 
hij de scheikunde beoefende, 
in welke wetenschap bij zich 

teem verwierf. Nadat.hij lé, 
Straatsburg tot eersten apo
theker van het hospitaal was 
benoemd, kwam hij in 1770 
in de hoofdstad terug, van 

. welke hij tot schepen werd 
benoemd. P u hield zich 
alstoen met nuttige inrigtin-* 
gen bezig, en men heeft aan 
zijne zorgen de uitvinding en 
het depot der berookiDgs-
döozen te danken, die zeer 
geschikt' zijn om drenkelin
gen , wanneer zij, bij gebrek 
van ademhaling , slechts tot 
eenen staat van gevoeloosheid 
zijn overgegaan , tot het leven 
terug te roepen, Pu ver
beterde daarenboven de werk
tuigen, bestemd om lacht in 
de longpijpen j en rook in 
de ingewanden te brengen. 
De omwenteling, welker1 

grondbeginselen hij* niet om
helsde , ontnam hem bijna al 
zijne hulpbronnen. Bij ^ 
den 4 Mei 1799 (15 floreal 
van het jaar 7 dèr Fransehe 
revolutie), te Parijs overle
den, in het 78.ste jaar zijns 
ouderdoms, na , volgens men 
verzekert, krankzinnig te zijn 
geworden. Zijn gesticht voor 
de berookingsdoozen, werd 
bijna geheel verwoest, het
welk zijnen ondergang be
spoedigde» Hij heeft nage
laten ; 1 .o Bescrïption &<*• 
{.Beschrijving van hei & " 
trepötder £eröokingsdf*r 
ter redding van dr***1™' 
gen), 1776, in 8/° — -
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JDetails etc, [Bijzonderheden 
'der opkomst van het geslicht, 
hetwelk de stad Parijs ter 
Redding e?er Drenkelingen 
heeft doen opriglen) > 1774 
— 1789, ,8 dl.» in .8 j ° 

PlAtES (JOANNES JACOBÜS), 
een kundig leeraar des ker-
iehjken regts , in 1720, te 

. Jfëur-de-Barres in Rquergue 
geboren, werd bij het par
lement van Parijs tot ad-
•vokaat bevorderd. Hij ver
bond zich met de mannen 
cener partij , welke toenmaals 
eenen grooten invloed hadden, 
en werd de boezemvriend 
van den gdvölcaat MEV , die 
$ïs de zuil van het'Janser 
nismus werd beschouwd. Zij 
namen beide een zeer werk
dadig deel aan de aangeler 
genheden va» de partij, PiA^ 
MS verloor in 1763 het ge-
zigt; maar dit toeval: ver-r 
zwakte niets van zijnen ijver 
voor de zaak, welke hij 
verdedigde. Hij overleed den 
A Augustus 1789. Zijne wer* 
ken , welke ontstane veran
deringen in de kerkelijke on
derwerpen nutteloos maken», 
zijn ten getale van zes. Be 
heer Picpï, schrijft in eene 
Aanteekening van het 4.d? 
deel zijner Gedenkschriften, 
het eerste deel (het eenige, 
hetwelk in het licht versche
nen is) van de Geschiedenis 
•«««, het Feest der Onbevlekte 

W 

Ontvangenis, aanPIAI.ES toe. 

:.;. PIANEZE» -—Zie SJHIANE. 

PiASr, beroemde hertog 
van Polen, volgde in het 
jaar 842, na eene ; tusséhen 
regering van meer dan één 
jaar, PonEit II op. Hij was 
een eenvoudig landbouwer 
uit de stad Kruschwitz in 
Cujavie, QÏ Xên minste be
zitter van een landgoed, het
welk hij zelf bebouwde. Hij 
werd tegen wil en dank tot 
hertog aitgeroepen en gaf 
enkel toe op den onafge
broken aandrang der Polen. 
Hij was, ofschoon hij den 
waren ,. God aanbad , geen 
Christen,; Hij regeerde met 
JCgtvaardigheid,, en overleed 
in 861 , in den ouderdom 
•yau 120 jaren* Ds geschied
schrijvers verhalen van hein 
verscheidepe buitengewone 
bijzonderheden, die men in 
twijfel kan trekken, maar 
die in het algemeen het 
denkbeeld van eenen goeden 
vorst en van een' regtsehapen 
man opleveren. Hij is de 
stam van verscheiden her
togen van Polen en van Si-
lezië, Micisuw, de eerste 
Christen hertog van Polen, 
was een zijner kleinzonen. 
Voor het overige, is dit tijd
vak der geschiedenis van Po-
Ze» met duisterheden bedekt, 
die de critiek nog niet he«& 
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opgehelderd. Eenige bewe
ren dat PIAST dezelfde als 
MICISLAW is, en verschuiven 
de regering van dezen nieu
wen ABDOÜONTMÜS tot het 
einde der volgende eeuw; 
«jaar het is moeijelijk om dit 
gevoelen met de verhalen 
van de meeste der geschied
schrijvers overeen te brengen. 

PlAZESKI (PADtüs) , PlASE-
ciüs, bisschop van Pr&emysl 
in Polen, gaf in 1646, eene 
Geschiedenis in fpl. in het 
licht, over al hetgene er in 
Polen van af SÏEPHANUS BAT-
TOKI tot in het jaar 1646 
voorgevallen is. De uitge
breidheid derzelve is hare 
voornaamste verdienste; maar 
dezelve is daarentegen vol on
nauwkeurigheden; men haalt 
van hem ook nog een ander 
minder bekend werk aan, 
onder dezen titel, Praxis-
episcopalis, 'in 4, t 0 

PlAZZEÏTA (JOANJVES - BAP-
TISTA) , een beroemde schilder I 
uit de Venetiaansche school, ' 
werd in 1682 in Venetïè 
geboren, en overleed in 1754, 
in dezelfde stad, in den 
ouderdom van 72 jaren. Hij 
had zich eenen zonderlingen 
^maak- in het teekenen ge
vormd. Hij verminkte de 
meeste zijner voorwerpen, 
terwijl hij dezelve op eene 
krachtvolle en geëvenredigde 
wijze wilde teekenen. Men 

heeft intusschen veel volgens 
zijne teekeningen gegraveerd, 
wijl dezelve, ondanks hare 
gebreken , een kenmerk van 
grootheid hebben,' welke die 
van MICHAEL ANGELO nabij 
komen. Zijn talent verrijkte 
hem niet; hij stierf zoo arm, 
dat een zijner vrienden ge
noodzaakt was, om hem op 
zijne kosten te laten begraven, 

*' PIAZZI (JOZEF) , een be
roemde sterrekundige, te 
Ponto, in Valtelina, • den 
16 Julij 1746 geboren , aan
vaardde vroegtijdig het The-
atijner gewaad, in het kloos
ter van den heiligen ANÏONIUS 
te.Milane, alwaar hij zijnen 
proeftijd volbragt; nadat hij 
in deze laatste stad zijne stu
diën begonnen had,ginghij 
dezelve te Turin enXQ Rome 

. onder de paters TIRABOSCHI , 
BECCARIA , LESEDR en JAC-
öüiER voortzetten. PIAZZI on
derwees eerst te* Genua ée 
wijsbegeerte, en daar eenige 
van zijne thesis niet zeer 
regtzinnig schenen, zouden 
sij hem voorzeker groote on
aangenaamheden berokkend 
hebben, indien PlNïO, groot
meester der orde van Mal
ta , hem niet in de nieu
we hoogeschool, diö hjj 
juist op zijn eiland gesticht 
had, tot den leerstoel ioo*te 
wiskunde had beroepen, um 
dit gesticht door, X^is> 
den opvolger van PINTO > 
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opgeheven werd, begaf hij 
zich naar Rome, en vervol
gens naar Ravenna y alwaar 
hij in het collegie der ede
len, waarvan hij'bestuurder 
werd, den leerstoel der 'wijs
begeerte en der wiskunde 
bekleedde. Nieuwe wijsgee-
rige Thesis, door hem ge
schreven wikkelden hem nog 
meer in onaangenaamheden , 
desniettegenstaande verving 
hij den gewonen prediker 
zijner'orde te Crèmona; later 
werd hij te St. Andrè Della 
Falie te Rome tot lector 
der leerstellige godgeleerd
heid benoemd, alwaar hij 
tot ambtgenoot en vriend had 
pater GHIARAMONTI , • later 
Paus onder den naam van 
PIÜS VII.' In 1780 aan de 
akademiè der studiën te Pa-
lermo tot onderwijzer der 
wiskunde benoemd verkreeg 
pater PIAZZI de vergunning, 
om in eeneri ouden toren 
van het paleis der koningen 
van Sicilië een observatorium 
op te rigten. In 1797 kwam 
hij in Frankrijk, om er 
zich de tot dat nieuwe ge
sticht noodige werktuigen 
aan te schaffen, en was ge
tuige van dé groote kunst
bewerking door CASSINI , .MÉ-
CHAIN en LEGENDRE in het 
werk gesteld, om het ver
schil tusschen de twee mid-
daglijnen van Parijs en van • 
Greenwiek te bepalen. Hij 

• W 

bezocht ook Engeland én 
ontving er het vriendelijkste 
onthaal van verscheiden ge* 
leerden, zooals van MASKÈ-
LYNE , HERSCHELI. , enz. Hij 
verkeerde met den beroem
den RAMSDEÜT , aan wien- hij 
de zamenstèlling.van demeeste 
zijner werktuigen: toever* 
trouwde, en dien hij er zelfs 
van zijne uitvinding liet ver
vaardigen , onder; anderen, 
een vertikale cirkel van vijf 
voeten middellijn, voorzien 
van een azimutaal of top-
boogmeter en met de meeste 
naauwkeürigheid verdeeld. In 
Palermo teruggekeerd, begon 
PIAZZI zijne waarnemingen 
ddor de catalogus der sterren 
op te maken: de eerste, 
die hij vervaardigde bevatte 
er 6748, Zijn werk, het
welk de bewondering , der 
sterrekündigen tot zich, trok t. 
werd door het Eransche 'in
stituut bekroond. Hij ont
dekte ook eene negende pla» 
neet, die hij Ceres Ferdinan-
dia noemde, en die meni 
volgens, LALANDE en verschei
dene andere sterrekündigen, 
PIAZZI had behooren te noe
men. Hij had in den be
ginne voorondersteld dat het 
eene komeet was. Maar 
ORUNI , BODE , ZACH , en 
vooral de geleerde CJUÜSS 
van Rrunswijk s beslisten 
door nieuwe nasporingen, 
dat deze ster werkelijk eeo& 

4 • ' • • : • • ' 
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planeet was. De koning van 
Napels liet te zijner eër 
eenen gouden gedenkpenning 
slaan. Puzzi verkreeg dat 
men cde waarcle van dit ge* 
schenk lot den aankoop van 
èen equatoriaal .gebruikte. 
Hij zette zijnen arbeid voort, 
en ondernam eene nieuwe 
catalogus der sterren, welke 
hij in 1814 ten einde bragt, 
en die er 7646 bevatte. Pa-
ter PiAZzr ondernam op last 
van zijn gouvernement de 
zamenstelling y van eenen 
metrischen codex, om de ge
lijkvormigheid der maten en 
der getcigten in Sicilië in 
te voeren. In 1812, werd 
hij belast met eene nieuwe 
grondverdeeling van het ko
ningrijk Sicilië, welke juist 
zoo als hij dezelve voorgesteld 
had, werd aangenomen, en 
nog na den val van het be
stuur, dat hem dezelve had 
opgedragen , bleef bestaan. 
Nadat bij eenigen tijd het 
observatorium, door MUKAT 
op de hoogten van Capo-di* 
Monte, bij Napels gesticht, 
had bestuurd, werd bij door 
zijnen Èweefceling CACCIATORE 
vervangen, en keerde naar 
Sicilië térng, alwaar hij den 
22 Julij 1826 zijne loopbaan 
ia den ouderdom van 80 ja
ren eindigde. Onder de wer
ken , die wij hem te danken 
h«bb«., ©ndersöbeidt men: 
1.° eené ©p de g^chietalenis 
der sterrekunde betrekkelijke 

Fefhandeling, getiteld: 'Dis-,, 
corso recitato nelVaprirsi 
la prima volta t la cattedra 
d'astrononiia neWuniversila 
degli studj, Palermo, 1790, 
in 4.*o; — 2.° Della spe-
cola a$ironomica de'regj 
studj di Palermo , libri IF, 
ibid, 1792, in fol,, metpla-; 

"te; dit werk bevat de breed
voerige beschrijving van den 
schoonen cirkel van KAMSDEBT 
en de naauwkeurige bepaling 
van de breedte van het ob
servatorium .. vap. Palermo,; 
in een 5.d6 boek, hetwelk 
de schrijver er irt 1794 heeft 
bijgevoegd, heeft hg de ber 
rekeningen van de komeet 
van 1793 , een aantal waar-
nemingen betrekkelijk de 
zon en des planeten, en 
nasporingen geleverd \ over 
de straalbrekingen, die hij 
voor de eerste maal volgens 
de azimutale hoeken bepaald 
heeft; — 3.o SaWorologio 
Italiano è PJEuropeo, 

ibid, 
1798 in 8.vo Dit werk is 
in het licht gegeven bij ge
legenheid dat er boven op 
het koninklijke paleis va» 
Palermo een uurwerk ^ge-
plaatst werd; de sch«j«r 
bewijst de voordeelen, v a n 

de uurwerken te regelen vol* 
gens de wijze derEuropeërs, 
welke hij boven die der I«f* 
Hanen verkiest. — 4.° ?*' 
sultaii delle osserw***™* 
della nuova Étella, sfPer™, 
il di primo genndjc 

alV 
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osservatorio ,di Palermo; 
ibid 1701, in 12.»»° - r 5-d 

Bella scope f ta del wtova, 
planeta CERERE JFERDÏ-
NjNpÊA oitava trct, i pri" 
rnarj delf nostro sistema 
notare ,• ifódt- .1802 in 8 J ° 
deze heide werken bevatten de 
•waarnemingen welke hij tei} 
opzigte',, van de door hem 
in 1801 ontdekte planeet, 
maakte •*- 6.° Prwoipuarurn 
stellarum innerrantium po-
süiofies medice, ineunte se-
culo XIX, ex observ&tio-* 
nibüs habitis in specula pa~ 
normitana ab anno 1792 ad 
1802 , 1803, in fol, Dit is 
is de eerste catalogus der ster
ren , die hij van het jaar 1792 
tot het jaar 1802 vervaar* , 
digde, en die den sterre*, j 
kundigen prijs, door I(A-
Ï.ANDE gesticht, behaalde»-r-
7r.°Prceoipuarum stellarum 
inerrantium positiones me* 
dice, etc.,- 18 l4 ; dit is 
zijne tweede catologns, van 
1802 tot 1813" vervaardigd , 
e» die zich door een veej 
grooter aantal en Yeelnaauw-
keuriger waarnemingen on
derscheidt , ;- dezelve bevat 
daarenboven 7646 sterren in 
plaats van 6748, die in de ' 
eerste waren, en behaalde 
mede den prijs van Ï.AJUNDJE. 
~~> 8.° Delict cqmeta del 
d8jj, J8J2, in 8.vo dit is 
de uitslag zijner nasporingen 
^er de komeet van 1811; 

i pater JOZEJT-PIAZZI -verklaart 
in, dit werk zijn gevoelen over. 
de natnnrvan dieligchamen, • 
Welker vorming hij nietige* 

"ig meU dje der pla-r 
neten acht; hij gelooft veel
eer dat Zij zich van tijd tot 
tijd in het onmetelijke uit
spansel vormen -, waarin zij 
vervolgens verdwijnen,' bijna 
even gelijk die licht gevende 
bolle» en tochtverschijnselen» 
die zich in den dampkring 
der aarde vormen en ver^ 
dwijnen; ook heeft Puzzi er 
altijd weinig belang in gesteld» 
om de kometen waar te Wr 
men, Men vindt van hem 
nog verscheidene belangrijke 
verhandelingen in de. wijs-
geerige overeenkomsten van 
1789, in het Dagblad der 
geleerden van 1788, in de 
handelingen der ftaltaansc/ie 
maatschappij , 11 ; e , 12 ,e 
en Ï3,<? deel, in de Mila? 
nescke dagboeken van 1804, 
in het l.ste deel der kor 
ninklyke akademie der we» 
tenschappen van Napelê, enzt 
Hij was lid van een aantal gef
leerde genootschappen, onder 
anderen van de koninklijke 
akademie van wetenschappen, 
van Napels van die van Tw-
riiiy van Berlijn, van GoeU 
tingen van Petersburg > 
vreemd lid van het instituut 
van Frankrijk, van* de ko
ninklijke maatschappij van 
tonden, correspondent va# 
Ö : 
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het instituut van Milane, 
enz. De heer XAVERIÜS SCRO-
FANI heeft eene Lofrede van 
PIAZZT vervaardigd, Palermo, 
1826, in 8.vo 

PIBRAC. — Zie FAÜR. 

in zijn vier en twintigste 
jaar thesis heeft kunnen hou
den over allerlei wetenschap
pelijke onderwerpen; deomni 
rescibili, maar het is bekend 
dat dergelijke thesis, slechts 
een praalvertoon zijn, die met 
eene vrij oppervlakkige tint 
van wetenschappen, eene 
goede houding en een vlug 
spreektalent wel slagen. De 
schrijver begaf zich. naar Ro
me om op een tooneel te 
verschijnen, hetwelk zijnen 
roem waardiger was en liet 
er thesis aankondigen. Men 
beschuldigde hem van ketterij 
en belette hem, zich op nieuw 
ten toon te stellen. Pausltr-
MOCENTIÜS YIÏI veroordeelde 
dertien stellingen derzelve, 
na ze door commissaris
sen, te hebben laten onder
zoeken , men zag dat deze 
man, die beweerde alles te 
weten, zelfs zijne catechis
mus niet verstond. Pic ver
vaardigde eene verdedigins-
rede, in1 welke hij zich zocht 
te regtvaardigen; hij zegt in 
dezelve aannemelijke dingen, 
maar verscheidene verwijten 
bleven zonder voldoend ant
woord. Men, vindt aan het 
hoofd zijner werken de 1400 
algemeene gevolgtrekkingen 
over welke hij aanbood te 
zintwisten. Men gevoelt ha
telijk , dat in deze u i tga f d e 

studie, er zich veJe•w«n 
bevonden met welke de schrij
ver slechts oppervlakk,8 e n 

Pic (JOANNES), hertog van 
Mirandole en van Concordia 
in 1463 uit eene beroemde fa
milie geboren, deed zich reeds 
van zijne teederste jeugd af, 
door zijn verbazend geheugen 
bewonderen. Naauwelijks had 
hij drie malen'uit een boek 
hooren voorlezen,, of hij her
haalde de woorden van twee 
geheele bladzijden, of in 
derzelver natuurlijke orde of 
in de teruggaande orde. Na 
het regt te Bologna beoefend 
te hebben , bezocht hij de ' 
beroemdste hoogeschoolen van 
Frankrijk en van Italië. Men 
beweert dat hij in den ou
derdom van 18 jaren, 22 
talen verstond: een buiten^ 
gewone en niet zeer waar
schijnlijke zaak. >> Er is 
geene taal, zegt een verstan
dig man, welke om dezelve 
wel te verstaan, een geheel 
jaar vereischt, en hij , dus 
die nog zoo jong zijnde, er 
reeds met 22 bekend is, kan 
verdacht worden van er en
kel de eerste beginselen van 
te verstaan." Eene nog zeld
zamer aaak is, dat deze prins 
na zoo vele verschillende ta
len te hebben geleerd, nog 
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zelfs zeer gebrekkig bekend 
Was, Dé snoeverij alleen, met 
Welke hij zijne kunde rond
droeg en ten toon spreidde 
shit de gedachte van eenen 
juisten en bondigen geest ui t , 
die bekwaam is om hetgene 
hij weet en; niet weet te 
waarderen; Toen hij ernsti
ger en zediger geworden was 
liet hij deze snoeverijen va
ten , kweekte zijnen geest in 
stilte "aan, en legde zijn her
togdom neder, om zich uit
sluitend op de studie toe te 
leggen. Hij sloot zich in een 
zijner kasteelen op, en over
leed te Florence, in 1494, 
in het 32.ste jaar zijns oü-
derdoms, op denzelfden dag 
waarop KAREÏ. VIII iri deze 
stad zijnen int'ogt deed. Deze 
vorst die PIC-IJE-LA MIRAN-
DOM te Parijs had leeren 
kennen, zijne ziekte verno
men hebbende, zond hem twee 
zijner geneesheeren; maar 
Pic gaf eenige uren daarna, 
in groote gevoelens van gods-, 
•vrucht, zijnen geest. Paus 
AIEXANDER "VI had hem, 
een jaar te voren, eene ont-
bindings breve gegeven. De 
zeden van PIC-DE-IA MIRAN-
DOIE, waren even zoo zuiver 
als zijn geest werkzaam was; 
hij was werkelijk een regt-
schapen man,,en een goede 
Christen, zijne geschriften 
.getuigen van zijnen ijver voor 
de Godsdienst, en het is over 
dezeslof, dat hij overwegin-

C. , 347 

gen heeft geschreven, die 
verdiend hebben door be
roemden redenaars en god
geleerden aangehaald te wor-_ 
den» Behalven Thesis heeft 
men van hem verscheiden an
dere werken met zeer veel, 
sierlijk- en ongedwongen
heid geschreven. Dezelve zijn 
gezamenlijk uitgegeven in 2 
dK in fól. Bazel, 1573 en 
1601. De voornaamste zijn: 
1.° De opere sex dierum, 
in hetwelke men velenutte-
looze onderwerpen aantreft: 
-— 2.o Traite etc. (Verhan
deling over de waardigheid 
vandenmensch) — d.oJEené 
andere over de gesteldheid 
des heelals -— 4,o Zes re
gies etc. (De regels van 
het Christelijke leven) •— 

' 5.° Traite etc. (Verhande
ling over het rijk van «ƒ. C. 
en over de .y delheid der 
wereld.) — 6.° Driehoeken 
over het Gastmaal van PLA-
TO. — 7.° Exposition etc. 
(Verklaring van het gebed 
des Meeren.) — 8.° Brie
ven ; -— 9.° Dissertationes 
adyersus astrologiam divi-
nairicem, Bologna, 1495 , 
in fol. zeldzaam. Pic verklaart 
zich in hetzelve tegen de 
geregtelijke astrologie, maar 

men moet zich niet vergis
sen, het is tegen de astro
logie, die ten zijnen tijde 
in zwang was. Hij nam eene 
andere aan en deze Wa«> 

II volgens hem, de oude, de 
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ware, die,zoo als hij seide, 
verwaarloosd was, en door 
welke hij het einde der we
reld meende te kunnen voor
leggen. Men ziet hierdoor, 
zoowel als ijoor vele plaatsen 
zijjner* werken , dat de bon
digheid van zijn oordeel de 
uitgebreidheid van. zijn ge* 
heagen niel evenaarde. Eene 
aanmerking, die bijna altyd 
in de vroegrijpe geleerden 
bewaarheid wordt. Zie BA-
KATIER , C^NDIAC , GfilTOIt 
HEISECKBN. 

PlC (JOANNES-FfiANCISCOS), 
prins van Mirandole, neef 

, van den voorgaande, beoe
fende de. Wetenschappen met 
even zoo veel- ijver als zijn 
potn; maar zijne bartstógte-
lijke neiging voor het school-
sche deed hem den schoonen , 
Latijnschen stijl verwaarloo-
zen. Zijn leven was zeer on
rustig, hij werd in 1499 
door zijne broeders uit zijne 
staten verdreven: en in 1511 
door Paus -j.uLiijs. II weder, 
in dezelve hersteld. Nadat 
hij in 1512- op nieuw door 
de JTranschen verjaagd was, 
kwam hij na drie jaren we
der jn het bezit derzelve, 
maar GAI.EOTRI, zijn neef, 
die hem des nachts in zgn 
kasteel verrast had, vermoord
de hem met zijnen zoon Xh-
BBüïns, in 1533. Hij gaf 
den geest onder het omhel
zen van een kruisbeeld. Wy 

hebben eenige «ijner werken 
in de verzameling van die 
zijns ooms. Be voornaamste-
zijn: l.o twee boeken Over. 
den dood van ƒ , C, — 2,« 
Examen vanitatis doctrines 
gentium et veritatis dtsci-. 
plinte Cathplicw ƒ -*- 3«° J?f 
rerum prcenotione proverir 
tate religionis contra super-
stitiosas vanitates; in welk 
werk hij zich krachtdadig te
gen de ongeoorloofde mid* 
delen verzet, waarvan men 
zich bedient, om de toekomst 
te ontdekken; — 4 . ° , I « ' 
tynsche Dichistukken ; —* 
5.o JTier boeken met Brieven,, 
Men heeft nog van hem 
afzonderlijk. l.°Strw, sim 
De ludijictione dcemonum, 
1612, in 8 > — 2.° De 
anima? immortalüate ,1523 
in 4,o — 3.° Yita et de-
fensio MIER, SAVONARO-
* * , Parijs, 1674,in 12.«"> 

PiqARD, (JoAWps) aldus 
genaamd, omdat hij uit Pi» 
cardie geboortig was, her
nieuwde in het begin der 15/ 
eeuw de dwalingen der Adar 
miten, en werd door een on
wetend en bedorven volkge-
Tolgd, Hij beweerde een nieu- , 
we ADAM ,te zijn, die van 
God gezonden was, °m " e 

wet der natuur te herstellen. 
Hij was het hoofd der *•*• 
,ters, die zich door Bohème 
verspreidden, en die naar 
hem Picards genaamd wtr 
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den; eene afschuwèlij ke sekte, 
zoowel wat de zeden als wat 
de geloofsartikelen betreft. 
ZISKA , hoofd der kussiten, 
en even zoo dweepziek als 
de Picards; vernielde, om 
zich over eenen inval te 
"wreken, waarbij zij ongere
geldheden hadden te weeg 
gebragt', in 1420 hunne voor
naamste schuilplaats, maar het, 
schijnt niet dat de sekte door 
ze onderneming vernietigd is 
geworden. Men beweert dat 
de hernhutters (*) er eenen 
tak van uitmaken. (Zie ZINZEN-
DORF) BEAÜSOBRE heeft eene 
uitgebreide verhandeling ver
vaardigd om de picards, 
en met hen al de sekten, die, 
zich door misdaden tegeirde 
zeden bezoedeld hebben, wel
ke geleerde schrijver als uit 
de lucht gegrepen beschouwt > 
te regtvaardigen; maar on
danks zijne geleerdheid heeft 
hij zijne meèning niet waar
schijnlijk kunnen maken > of
schoon hij in dezelfde verhang 
deling uitmuntende aanmer
kingen heeft gemaakt 'tegen 
BATLE, waarvan hij een aan
tal dwalingen heeft ontmas
kerd. Voor hem ,• had ook 
BASNA vruchtelooze pogingen 

i»" het werk gesteld om de 
picards, dié hij metdè Waad» 
landers verward heeft j Ve 
regtvaardigen. Eenige doops
gezinden beproefden, om inr 

Holland het getal der aan-; 

hangers van PICARD te Yer-
meerderén ; maar de gestreng
heid des bestuürs1 had hen! 
Weldra verstrooid. Deze'sekte-
heeft ook in Polen en in; 
Engeland voorstanders ge-> 
vonden. Zij kwamen des 
nachts te zaaien , en men be«: 
Weert dat een der gróiylstel* 
lingen hunner maatschappij 
in dezen dichtregel bevat.was. 

Jura , j>»rjura, aecrotuni prortor. nolï. 

• PICARD (JOANNES), een be
roemde sterrekundige, Prres-; 
ter èn prioor van Rille in; 
Jnjóui in 1620 te la Fle-
ehe geboren ,"kwa.m reeds 
vroegtijdig te Parijs, alwaar-
zijne uitstekende talenten voor 
de wis* en sterrekunde hem 
bekend maakten. Men kööS; 
hem tot lid der akademie 
van wetenschappen, in 1660.. 
Vijf jaren daarna zond hem 
de koning naar het kasteel 
van Üranienburg, hetwelk 
dóór den koning van Dene
marken voor TÏCHO-BRAHE 

( ) Men zou de hernhutters, anders nïorarache broeders ge--' 
«aamd, beleedigen, indien men hen als eenen tak der Picardi wilde. 
Beschouwen, naar welke wij kunnen «tuigen, dat zij in niets ge-
Ï2i ! n » , """J* i n betrekking tot de zeden, noch in het geloof; de 
tni ,,er hernhutters is eene der 72 takken "van die van LUTHI*, . 
tl K uike h e t geloof aan J, c. als God, de vlugt schijnt genomen 
ln*a b b e n» w e l k geloof al de anderen door het noorden van Dtiittc»' am verspreid, geheel en al schijnen verlaten te hebben. 
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gebouwd was; dh Kasteel is; 
gedekt door twee torens, die 
tot observatorium dienden. 
Deze reis was zeer nuttig; 
voor de sterrekunde. PICARD 
bragt uit Denemarken, nieu
we kundigheden mede, als
mede de oorspronkelijkehand-
schriften der waarnemingen 
van TJTCHO-BRAHÉ , met één 
boek vermeerderd. Deze ont
dekkingen werden door ver
scheidene andere gevolgd; hij 
nam het eerste het licht 
waar, in het ledige van den 

/barometer, of' de mercu-
riele phósphorus. Hij was 
ook de eerste die, op bevel 
des konings, verschillende 

• gewesten wti Frankrijk door
trok, om er de graden van 
den meridiaan des aardbols 
te meten, en den meridiaan 
van Frankrijk te bepalen. 
Hij werkte met den beroem
den CASSINI, zijn' vriend en 
zijn' mededinger, tóen hij in 
1683 overleed, met den roem 
van eenen zedigen geleerde 
en een zeer eerlijk man. Zijne 
werken zijn: \.o Traite etc. 
(Verhandeling over de ge-> 
Ujkmaking). — 2.° Prati-
que etc. (Beoefening der 
groote Zonnewijzers door de 
berekening). — 3.° Frag
ment etc. (Stukken over de 
Straalbreking). — i.o JEx-
perimenta circa aquas ef-
jluentee. _ 5.0 J)e Mensu-
rts._— e.o J)e MensuraU-
qmdorum ei aredorum. ~-

7.°" Jbregé etc, (Beknopte 
Beschrijving van de Maat 
der aarde). —• 8.° foyage 
etc. (Reis van Uranienburg 
of Sterrekundige waarne
mingen in Denemarken _ ge
maakt). — 9.° Observations 
etc. [Sterrekundige waar
nemingen in verscheidene 
streken van het koningrijk 
gedaan). — 10.° La Con-
naissance etc. (De Kennis , 
der Tijden), voor de jaren 
1679 en vervolgens tot in 
1683 ingesloten. Alle deze 
werken kómen voor in het 
6.<*e 'en 7.de deel der Ge
denkschriften, van de aka-
demie der wetenschappen. 
Hij was een der eerste, die 
den telescoop op de kwa
dratuur dés cirkels toepasten. 
ABZOUT, eeh beroemde wis
kunstenaar, kwam het eerst 
op dit gelukkige denkbeeld; 
maar PICARD volmaakte het
zelve zoodanig, dat men hem 
daarvan algemeen den roem 
toez waait. 

PICARD (BENEDICTUS) , een 
Kapucijner, bekend onder 
den naam van pater BENE-
incTus DE Toüi., werd ia 
1680 in die Stad geboren, 
en wijdde zich toe aan ge
schiedkundige nasporingen. 
Wij hebben van hem: !• 
Bistoire etc. (Geschiedenis 
van het huis van Loihart*~0 
gen), 1704, in W°T *• 
Bistoireetc. (Kerkelijke fre-
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vehièdenis van Touï), 18Ó7, 
in -4.t° — 3.o Pouillé etc. 
(Lijst der KerMijkebedie
ningen, van Toul), 2 dl.» 
in 8.V0, welke bij vonnis van 
het parlement verboden werd! 
Deze werken zijn, slecht ge
schreven en schieten soms in 
critiefr tekort; maar er ko
men bijzonderheden in voor ? 
die men elders niet vindt. 
De schrijver overleed 
1720. m 

''•* PiCARD (LODEWIJE B E -
NEDICTÜS), een tooneeldich-
ter , den 29 Julij 1769 , te 
Parijs geboren,, was de zoon 
van eenen bij het parlement 
geachten advökaat, en neef, 
door zijne moeder, van GAS
TEMER , een voornaam genees
heer. Nadat hij goede sta
diën had gemaakt, volgde 
hij eenigen tijd de pleitzaal, 
maar de jonge PICARD ge^ 
voelde geenë roeping voor de 
geneeskunde, zoo min als 
voor de regtsgeleerdheid, en 
hij gaf aan zijne neiging toe,-
welke hij voor het tooneel 
koesterde. Reeds vroegtijdi" 
had hij zich met 'de heeren 
ANDEIEÜX en COHJN D'HAR-
IEVILLE, die ouder waren 
dan hij,, verbonden, en hij 
ontving van hen raadgevin
gen, die hem zeer nuttig wa-
ïen. De heer ANDRIEDX be
lastte zich, om ten toonee-
fe van MONSIEUR, toenmaals 
nieuw gesticht, • de' eerste 

proef van PICARD op'tqvoe
ren, genaamd: Le Badinage 
Dangereux (De Gevaarlijke 
Boerterij), blijspel in éën 
bedrijf en in onrijm, hetwelk 
zeer wel onthaald werd, of 
schoon kwaadwillige snaken 
gezegd hadden, dat het voor' 
den schrijver gevaarlijk zou
de zijn dikwijls eene zooda
nige .boerterij te wagen. Zijn 
blijspel in onrijm, getiteld: 
Le Masqué (Jlet Mdslier), 
in twee bedrijven, vond 
slechts éenen middelmatigen 
bijval. Daar het gezelschap 
van het tooneel van MON
SIEUR , zich in 1791 , in de 
nieuwe zaal van de straat 
Feydau had gevestigd, zoo 
liet PICARD er een nieuw 
blijspel , getiteld Encore 
des Menee'hmes in opvoeren ; 
in hetzelfde jaar leverde hij 
aan het Théatre-Frangais, 
drie. kleine gelegenheidsblij-
spelen, in rijm, het verle-
dene , het tegenwoordige en 
het toekomende, en in 1792, 
verscheen van hem de F*i-
sitandines, eene kluchtige 

opera die in 1793, met 
veranderingen, naar de tijds
omstandigheden ingerigt, op 
nieuw ten tooneele werd ge
voerd. Deze stukken ademen 
den geest van den tijd, waarin 
zij in het licht verschenen. 
PICARD wilde, naar het voor
beeld van MOHÈRE, in zijne 
eigene stukken ook werkzaam 
zijn ', reeds was hg met hg-
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val op het tooneel van eénen 
besloten vriendenkring opge
treden ; hij was zelfs op het 
kleine Thedtre Mafeuob van 
de straat , Saint-Antoine, 
verschenen. Hij begon in • de 
rol van dienstknecht en zijne 
vrouw in die van kamenier-
ster op het tooneel van Lou-
vois op hetwelk hij in 1797 , 
zijn eerste karakterblijspel 
deed uitvoerden, getiteld , 
Middelmatig en kruipend of 
het Middel ontayne fortuin 
te maken, in vijf bedrijven 
en 'in verzen* In 1798, ging 
PiC&RD met het' gezelschap > 
waarvan, hg/ lid was, naar het' 
tooneel van het Odèon over'. 
Nadat deze schouwburg, den 
18 Maart 1799 verbrand was ', 
kwamen de tooneelspeelers 
op het tooneel Lauvres terug. 
Hij verwierf als tooneelspe-
ler, schrijver en directeur van 
het gezelschap tooneelspelërs 
grooten roem; intusschen ver
liet hij na verloop van eenige 
jaren, hef tooneel, misschien 
om zich meer uitsluitend met 
de zamènstelling te kunnen 
bezig houden. Inl806 drong 
hij "daar den post, dien de 
dood vatt zijnen vriend , Co« 
MN D'HAHIEVII.I,E , bij het 
instituut open stelde ; jtnaar 
hij werd eerst in 1807 lid 
dar Pransehe akademie , ter 
'«rvanging van DÜREAÜ DB 

2*«oveuaberzijne inirée-rede . 
uit, m dezelfde sifU*%, waarin I 

LAT/JON jen RIMJOÜ4RD , even > 
als hij opgenomen werden» 
Hunne drie ; redevoeringen 
zijn'met het antwoord van 
BERNARDIN DE. SAINX-PIERRK, 
die in de zitting voorzat, 
gedrukt* Omtrent hetzelfde 
tijdstip gaf: BONAPARTE hem 
het eerekruis en vertrouwde, 
hem de regeling van de^roo-
te Opera toe , PICARDdeed 
afstand van deze.laatste bedie
ningen , om zich andermaal 
met hel bestuur van het 
Odèon, te belaste». Hij bad 
bij deze gelegenheid met den 
Heer AIEXANDER DPVAI , zij
nen voorganger, eenigë ge
schillen , die voor de regt-, 
bank gebragt werden j maar, 
welke deze beide schrijvers 
weldra ten einde bragten door 
eene minnelijke: schikking, 
die belette ot» aan de boos
aardigheid des publieks voed
sel te geven, Na het afbran
den van het Odèon fdeö 20 
Maart 1818) bragt PICARD 
zijn gezelschap over in- de 
zaal Favart, en hij opende 
in 1820, de nieuwe zaalrati 
het Odèon die tot een twee
de Thédtre* Francais werd 
verheven, PICARD had reed? 
sinds verscheidene jaren dit., 
tooneel verlaten, toen «ö 
den 31 December 1828 Je 
Parijs overleed. Hij is ^ot>-
der tegenspraak een der gees
tigste en vruchtbaars!® t o 
neelschrijvers van oaj5e ®ej7n 
Zijn tooneelwerk i« *° dl" 
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in 8.vo in het licht gegeven 
1821—1823 , /bevat bijna 70 
stukken, en na dit tijdstip 
heeft hij het getal derzelve 
nog vermeerderd. Èenige 
oyerdrijvers hebben hem bij
genaamd den MOLIÈRE van 
mijne eeuw, terwijl hij van 
een ander gedeelte met DAN-' 
COÜRT vergeleken werd;;beide 
deze toepassingen zijn over
dreven; Maar men kan altijd 
verzekeren, dat hij' eenen 
voornamen rang op den too-
neelkundigen Parnassus zal 
bekleeden. Zoowel om de 
wezenlijke verdiensten, welke 
verscheidene zijner werken 
in zich besluiten, alsook om
dat hij voor het blijspel, des-
zelfs karakterstijl en vopral 
deszelfs wezenlijk doel, dat 
daarin bestaat door het schil
deren der bespottelijkste din
gen het lagchen te verwek
ken , heeft behouden. PICARD 
neeft in deze betrekking eenen 
populairen roem genoten, die 
de stukken getiteld, Ie Con-
teur, Ie Voyage interrom' 
pu, la Petite ville, Ie Col» 
later al, of la Diligence a 
Joigny, les Marionnettes , 
les deux PHILIBERT, enz, 
regtvaardigen. Men heeft hem 
verweten dat hij enkel bur
gers en gelukzoekers ten too-
neele heeft gevoerd, zonder 
te bedenken dat er sedert 
de omwenteling in Frank
rijk niets anders bestaat. Een 

XIX. ÖEEt.. X 

nog emstiger.en meer gegrond 
verwijt, is , dat hij in zijn, 
werk eene al te groote over
ijling heeft gebragt, die zich 
al te vaak in hetzelve doet 
gevoelen, van bijna in al zijne 
stukken, reizigers en personen 
te hebben geplaatst, die ko
men of vertrekken , van be
ter geslaagd te zijn, om het 
belagchelijke dan wel om 
de ondeugden te schilderen, 
enz. Ondatfks^deze gebreken, 
onderscheiden zich zijne too-
neelstukken door eene gulle 
en natuurlijke vrolijkheid ,' 
een levendig en vurig onder
houd , ofschoon doorgaans te 
woordenrijk, en eene vol
maakte tooneelschikking. Be
halve eenige losse Dichtstuk-
ken, die in Tijdschriften 
verschenen zijn , bestaan er 
'van dezen schrijver nog ver
scheidene Romans, zoo als: 
1»° Mémoires etc. (Gedenk
schriften van JACOBÜSFAU-
FEL) gezamenlijk met den 
heer JOZEF DROZ, in 1822, 
4 dl.» in 12."»° j n het licht 
gegeven.— I^VExaltèeic. 
[De verhitte of Geschiede
nis van GABRIEL DÊSO-
JDRY, onder het oude bestuur, 
gedurende de revolutie en 
onder het keizerrijk) t derde 
uitgave, Parijs 1824, 4dl.1» 
ia 12.»V» — 3.o Ze GJLBIAS 
etc. (De GILBLAS van de 
omwenteling of de belijde-
dissen van LAÜRENTIOS GIF* 
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a?ARD,) 1824, 6dJ.»inl2.w° 
3.e uitgave 1825 ; — 4.° Zes 
gens etc. [Be fatsoenlijke en 
de geringe lieden , of Lot
gevallen van jfuausTüs Mi-
,NARD,) 1826, 2 dl.n in 12.^0 
die in het Hoogduitschiver
taald zijn; •— 5.° Zes sept 
mariages eic. (Be zeven hu
welijken vanÈLiGius GAL
LAND,) 3 dl.» in 12.*aa 1828. 
PICARD heeft de aanteekening, 
die de uitgave der Volledige 
werken van MOLIÈRE vooraf
gaat , vervaardigd, BAUDOÜIN , 
1826, 1828^6 dl'.» in 8.vo 
hij' heeft ook eene uitgave in 
zakformaat geleverd van de 
Frctnsche; tooneellijst (met 
J. PJEYROT), 2 dl.» in 8.^° 
Parijs 1825--1829, enz. 

' • * PICARDET (C. N.) een 
voornaam letterkundige, werd 
in 1725 te Bijon geboren, 
omhelsde den geestelijken 
staat en werd tot prioor 
van Neuilhj Benoemd. De 
abt PICARDET ' maakte zich 
vroegtijdig door verscheidene 
letterkundige voortbrengselen 
bekend, die hem verdiende 
als lid van de akademie zij
ner geboorteplaats te worden 
aangenomen. Zijne geleerd
heid evenaarde zijne gods
vrucht en zijne weldadigheid, 
hij stichtte in zijn prioorschap 
een' deugden-prijs voor eene 
rozenmaagd. Hij bragt zijn 
geheele leven in de studie 
en uitoefening zijner pligten 

door, en overleed in 1792. 
Men heeft van hem ; l.ojües 

' deux etc. (Be twee JBDO* 
LONYMUSSEN), eene geschie
denis ontleend uit QUINIÜS 
CÜRTIDS, geschikt om dejeugd 
te onderrigten en om dezelïe 
de gevoelens van eene hei
lige zedeleer in te boezemen; 

'— 2/> Histoire tnétêorolo-
gique etc. (Weerkundige 5 
nosélogische en huishoudt 
lijke Geschiedenis voor hei-
jaar 1785). Zijne zwakke 
gezondheid weerhield hem, 
een groot werk', hetwelk hij 
ondernomen had, voort te 
zetten, en hetwelk ten titel 
zoude moeten voeren ; Groot 
verdedigschrift, of Weder
legging van al de kette
rijen, die sedert den oor-
sprong van het Christendom 
zijn ontstaan. — VlCihDKf 
(M A.), tweede broeder 
van den voorgaande, werd 
raadsheer honorair aan de 
marnieren tafel van Bypn 
(alwaar hij geboren was,) 
én lid der akademie van 
deze stad. Pij heeft eene ver
zameling van dichtstuhken 
nagelaten, die door derzel? 
ver bevalligheid en de ge
makkelijkheid der versificatie 
merkwaardig zijn, en een 
Bagberigt der waarnemin
gen van den barometer va 
ZAroisiER. Hij overlfWe 
zijnen broeder slechts vre»»o 
maanden. — PICARD*1 i^1" 
SE) zuster der voorgaande, 



P I C. 355 

legde zich met eenen goe
den uitslag op de weten
schappen toe, gaf verschei
den werken over de schei
kunde in het Jicht, en eene 
Verhandeling over de uit" 
wendige kenteekenen der 
delfstoffen, naaf het Hoog-
duïtsch van WEBNEB ver
taald. Zij huwde met GÜTÏON 
DE MORVEAU , wairvan zij in 
de omwenteling de weduwe 
bleef, en overleed in 1798. 

PlCART (FRANCI&CÜS t E ) , 
heer van Attili en van Vil' 
leron f deken van Saint-
Germain FAüxerrois , en 
leeraar der Sorbonne in 1504 
te Parijs geboren, en in 
1556 in diezelfde stad over
leden , was een der bekwaam
ste Godgeleerden van de 16.e 

eeuw , en onderscheidde zich 
door zijne godsvrucht en zij
nen ijver. De ijver, waarme
de hij de nieuwe ketterijen 
bestreed, haalde hem den 
haat van BEZA en van CAL-
VJNUS op den hals. Men ver
vaardigde op zijnen dood, 
treur'' en weeklagten ± als
mede eene Beklaging; deze 
stukken zijn in eenen tijd 
gedrukt, die bewijzen hoe
zeer hij door de Catholijken 
bemind en geëerd werd.t Pater 
HttAKiotr DE COSTA, een 
franciscaner, heeft zijn Leven 
beschreven. Men schrijft hem 
«en zonderling én zeldzaam 

werk toe. Be twistrede van 
eenen Jacobijn en eenen Fran-
ciskaner , ioie van hen de 
beste Godsdienst zoude be
zitten , 1606, in 12.J»o 

PlCART of naauw keuriger 
PICCARX (MICHAEL) , een ge
leerde letterkundige, te Neu
renberg in 1574 geboren, 
werd onderwijzer in de wijs
begeerte en in de dichtkunst 
te Altdorf, alwaar hij in•" 
1620 overleed , na den vriend 
van ISAAK CASAÜBONIÜS te 
zijn geweest. Hij heeft na
gelaten : l.o Comnieniariën 
op de staatkunde en op eeni-
ge andere werken van ARIS-
TOÏEIES , Neurenberg 1617 , 
in 4. t 0 — 2.°'Periculorum 
criiicorum liber, Melmstadt? 
1663, in 4.to , — 3 . 6 De 
ortu et migrationibus vele-
mm Germanorüm, enz. -— 
4.° Eene Latijnschevertaling 
van OPPREKÜS en andere wer
ken. 

PICARX (BERNARDUS), in 
1673 te Parijs geboren, zijn 
vader wasSïEPHANüs PICART , 
bijgenaamd de Romein , een 
beroemde graveur, in 1721 
in Holland overleden, be
oefende deze kunst onder 
zijnen vader, en de bouw- én 
doorzigtkunde onder SEBAS* 
IIANÜS I E CtERC Zijn smaak 
voor de zoogenaamde her
vormde godsdienst deed hem 

: 2 
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in 1710 naar Holland ver
trekken. De meeste zijner 
zamenstellingen strekken zij
nen genie tot eer. De denk
beelden derzelvë zijn schoon 
en edel; misschien zijn zij 
soms te gezocht en te zinne
beeldig. Het sprekende zijner 
hoofden verminkte hij door 
kleine punten; zijne kleedin
gen waren stijf, lang, een-
toönig, en leverden een koel 
en smakeloos geheel op. Deze 
kunstenaar overleed te Am
sterdam in 1773» i» den 
ouderdom van 60 jaren. Hij 
heefteen groot getal platen ver
vaardigd , die hij de onschul
dige bedriegerijen noemde, 
wijl hij had getracht de 
verschillende schilderachtige 
smaken van zekere meesters 
na te volgen, die niet dan 
met sterk water gegraveerd 
hebben , zoo als GBIDO, REM
BRAND, KARBX MARATTE, 
enz. Hij had het vermaak 
zijne platen te zien verkoo* 
pen alsof zij van de meesters 
waren, die hij bad nagevolgd. 
De verzameling zijner platen 
maakt een deel in folio uit, 
Amsterdam 1734. Men heeft 
nog van hem eene verzame» 
lirig van Oude gegraveerde 
steenen, op welke de gra
veurs hunne namen geplaatst 
'hébben, geteekend en in het 
koper gebragt door B. PI
CA ar, met de Laiijnsche ver
klaringen van' PHILIPPVS 
oToscxr, door LXMIERS ver. j 

iaald, Amsterdam, 1724, 
in fol. Men bewondert nog 
de platen, waarmede hij het 
groote werk verrijkt heeft, 
hetwelk ten titel voert Gods
dienstige plegtigheden van 
al de volken der wereld. 
Amsterdam, 1723, en vol
gende jaren , die in deze orde 
verschenen : l.o vijf deelen 
bevattende i Al dé Gods
diensten , die slechts eenen 
God erkennen. — 2,° Twee 
deelen veor de afgodendie
naars; twee andere deelen 
getiteld: het een het 7.de 2,de 
gedeelte, het andere het 8.ste 

deel.—'3.° twee deelen voor de 
flygeloovigheden.VlCART had 
het ongeluk gehad zich met , 
eene sekte te verbinden, die 
op eene lasterlijke wijze de 
leerstelsels en de plegtigheden 
der Catholijke Kerk vermink
te , en zijn werk ademt deze 
dweepzucht ai te zeer. De 
vrienden der kunsten waren 
verontwaardigd deze schoone 
gravures bij de beleedigingen 
en ongerijmdheden van den 
vervaardiger te zien afsteken. 
De abten BANIER en LE MAS-
CRIER hebben dezen ongere
geldheden trachten te verhe
pen, door het werk te versmel
ten, Parijs, 1741 en volgende 
jaren , 9 dl.* in fol. maar 
hunne pogingen hadden geen 
volkomen uitslag en de P' a - , 
ten zijn daarenboven raioder 
fraai dan die van d«j J*oK 

landsche uitgave. Ein«eJlJK» 
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hebben zich, drogredenaars in 
1783 van deze beroemde ver
zameling meester gemaakt, om 
er de schuilplaats der dwalin
gen van den dag van te ma
ken, en om de ware Gods
dienst in'denmengelklompder 
menschehjie dwaasheden te 
versmelten; » Laat ons, zegt 
een criticus bij deze gelegen
heid , de dweeperij van Pi-
CARï en van zijne gezellen 
genadig behandelen. Hoe 
schandelijk dezelve ook i s , 
is zij toch oneindig verkies
lijker dan die van de zoo
genaamde geletterden. Dat 
hij de Catholijke Kerk ver
vloekt en lastert, is zonder 
twijfel een kwaad en eene 
dwaasheid ; maar ten minste 
eerbiedigde hij het Christen
dom , dé openbaring in plaats 
dat die onbekende letter-
dieven geene bewondering aan 
den dag leggen, dan voor de 
Godsdienst der braminen, 
voor de leer en de eere'dienst 
der ijdele, verwijfde, los
bandige i bijgeloovige en be-
dorvene natiën.» Men heeft 
nog van PidARTdebeeldtenis-
sen van den Muzen Tempel, 
Amsterdam, 1733, in fol. Hij 
heeft ook de Merscheppingen 
of Gedaanteveranderingen 
van OVIDIUS gegraveerd., 

PICARÏ. — Zie PICAKD. 

* PlCCADOBI (JOANNES B A P -
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TISÏA) , algemeen overste der 
geordende Minderbroeders, 
werd te JRiêti, uit eene ach
tenswaardige familie geboren, 
en aanvaardde in den ou
derdom van 14 jaren het 
geestelijke gewaad. Hij werd 
later door zijne oversten be
last, de wijsbegeerte en god
geleerdheid te onderwijzen. 
Hij hadnaauwelijks zijn 25. s t e 

jaar bereikt, toen er in de 
Sapiencia voor eenen zede-
kundigén leerstoel eene me
dedinging geopend werd, en 
pater PICADORI , die er 
zich voor opdeed, werd 
tot hoogleeraar benoemd s hij 
heeft deze leerstoel met de 
grootste onderscheiding tot 
aan het einde van zijn leven 
bekleed. PICARDORI werd te 
gelijkertijd pastoor van de 
parochie-kerk van den hei
ligen JINCENXIÜS en van den 
heiligen AÜJASTASIDS, geloofs-
ohderzoeker van de inkwi-
sitie , raadpleger van den in-
dex, lid van het wijsgeerige 
coüegie en van verscheidene 
letterkundige genootschappen. 
Hij heeft ook verschillende 
ambten in zijne orde bekleed, 
toen LEO XII hem in de 
maand September 1826, tot 
algemeen overste benoemde. 
Pater PICCADORI is den 25 
December 1829, in den ou
derdom van63jaren, in het 
klooster van den heiligen 
LAWRENOTS i« luoina, over-

3 . , 
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leden , na in het licht gege
ven te hebben: Zedekundige 
instellingen of Zedekundige 
wijsbegeerte; hij wilde ook 
nog Instellingen van het 
menschelijke liegt in het 
licht geven, welke de dood 
hem beiet heeft te voltooijen. 

PICCABX (MlCHAëi,).— Zie 
PlCARÏ. 

* PlCCOTÏ (Nicoto), een 
beroemde componist, in 1728 
te Bari, in het,koningrijk 
Napels geboren, begon zijne 
eerste studiën in zijne geboor
teplaats , en wijdde zich den 
geestelijken staat toe. Zijn 
vader stond hem vervolgens 
toe, om zich den smaak, 
dien hij voor de toonkunst 
aan den dag legde, toe te 
wijden , en hij begaf zich in 
de muzij k-school of het con
servatorium van Santo-Orio' 

frio, alwaar hij de beroemde 
LEO en DURANTE tot meesters 
had. Na eene tienjarige on-
afgebrokene studie, bragt 
PICCINNI zijne eerste compo-
sitië'n voort','die in verschil
lende kerken van Napels ten 
uitvoer werd gebragt, en de
zelve verwierven de goed
keuring van de bekwaamste 
componisten. , Hij gaf, in 
1 J 5 J V ziJne eers te Opera 
fuffa in het licht, die op 
het gmote tooneel van Na
pels zeer veel bijval verwierf. 
«a verschillende hoven te 

hebben bezocht, waarin hij 
op eene uitstekende wijze 
onthaald werd, kwam Pic-
CINNÏ in Italië terug, alwaar 
al de tooneelen zich beijver
den , om zijne voortbrengse» 
len ten uitvoer te brengen. 
ZÉNÖBIA , hetwelk hij in 1756 
te Napels had, doen voor
stellen , de Cecchina of de 
goede dochter, woorden van 
GoiDo'm, te Rome, in 17.69 
voorgesteld, èn in welke 
men voor de eerste maal het 
groote stuk in zijn geheel 
Final genaamd, bijwoonde, 
en hét welke met de leven
digste geestdrift werd ont
haald ; de Olympiade, waar
in hij tegen de herinnering 
der muzijk van PERGOIÉSE 
en van JOMELM te kampen 
had., en over welke hij vol
komen zegevierde. Hij was 
sedert 15 jaren te Rome, 
toen zijne benijders, tegen 
hem over eenen mededinger 
wilden stellen, te weten PAS-
SCHAWS ANÏOSSI, die voor 
hem'in wetenschap en ge
nie moest onder doen. Daar 
hij zich door deze onregt-
vaardige vergelijking belee-
digd achtte, trok hij naar 
Napels terug, en leerde er 
de prinses 
TEIII kennen. Deze dame, 
die van eenen deugdzame» 
echtgenoot, weduwe was ge
worden, wiens gedachtenis 
haar altijd tranen deed stor
ten , vond haren eenigsten 
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troost in de muzijk. Zij ver- ) 
bond zich dus aan PicCINNi, 
die eenige jaren bij haat 
bleef, tot dat aanzoeken van 
verscheidene hoofdsteden hem 
aan zijne geliefkoosde ver
blijfplaats ontrukten; hij be
gaf zich naar Frankrijk , 
en kwam te Parijs, in De
cember .1775. Hij was met 
de Fransche taal geheel on
bekend, 'én het was MARMON-
XEL, die zich de moeite gaf, 
om hem dezelve te leeren. 
Het eerste -werk, waarmede 
PICCINNI moest beginnen, 
was Roland, woorden van 
MAEMONXEÜ. Deze vertaalde 
dé stukken van zijne Opera 

, in het Italiaansch, en deed 
hem dezelve herhalen, en 
vervolgens op muzijk bren
gen ; aldus geraakte hij er 
toe, om hetzelve geheel en 
al zamen te' stellen. Zelfs 
voor dat hij het geëindigd 
had, vond hij thans eenen me
dedinger , zijnen roem waar
dig: deze was de beroemde 
GtDCK, reeds door zijne 
Opera's van ALCESXE en Oa-
PHÉDS bekend. De liefheb
bers van tle muzijk verdeel
den zich in twee partijen , 
die der Piccinnisten en die 
der Gluckislen, deze par
tijen waren zeer tegen elk
ander ingenomen, waardoor 
dikwijls schandelijke toonee-
len ontstonden, die tot het 
uiterste gedreven werden; 

X 

even alsof ieder yan hen de 
belangen én het heil , van 
een rijk te verdedigen'had. 
De vijandschap. der beide 
componisten ging zoo ver, 
dat zij elkander onderling in 
hunne belangen en in hunne 
gemeenzame loopbaan bena
deelden, intusschen had ie? 
dec in zijne soort een, hem 
eigen talent. De muzijk van 
GiüCK is geleerder en wel-
luidender; die van zijnen 
mededinger overtreft dezelve, 
intusschen door waarheid van, 
uitdrukking en' zoet luidend-, 
heid. Hoe het ook zij, de voor
stelling van Roland had met 
groole moeijelijkheden te wor
stelen. De koningin MAIUA' 
ANIOINEIIA , die PICCINNI tot 
haren zangmeester had ver
kozen , betuigde den wensch 
om de verdeeldheid, die tus-. 
schen de beide muzijkmees-
ters ontstaan was, te zien 
ophouden;. deze verzoenden 
zich; maar de vijandelijkhe
den gingen onder hunne voor
standers niet te min voort, 
en een ongehoord aantal vlug
schriften werd, bij deze ge
legenheid onder, het publiek 
verspreid. GLTJCK verliet- „ 
Frankrijk (Zie GMJCK) ; 
maar PlCClNNl vond eenen 
nieuwen mededinger in SA-
CHINI. Hij gaf achtereen
volgend Axis, DIDO, DIANA 
en ENDYMION, PÉNELOPA en 
twee kluchtzangspelen in het 

4 
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Jicht. Hij werd in 1782 tot 
directeur van de koninklijke 
zangschool benoemd. De om
wenteling van 1789 barstte 
uit en hij zag zich van al 
de jaarwedden, die hem door 
LODEWIJK XV en zijnen op
volger waren toegestaan , be
roofd. Hij had.de zwakheid 
om in de grondregels der 
nieuwigheids - predikers te 
deelen. Doch zijne fortuin 
werd daardoor niet verbe
terd. PJCCINNI verliet Frank
rijk in 1791 , en keerde 
naar Napels terug, alwaar 
zijne nieuwe beginselen hem 
met geen goed oog deden 
aanzien; het hof ontving hem 
zeer koeltjes en hij haalde 
zich den haat van den mi
nister Acïow op den hals. 
Om er de gevolgen van te 
vermijden, sloot hij zich in 
zij huis op , waarin hij ge
durende vier jaren onbekend, 
en bijna altijd in de behoefte 
leefde. De Fransche minis
ters, aan het hof van Na~ 
pels,zochten hem in de on
aangenaamheden die hij zich 
zei ven had op den hals ge
haald , te troosten; maar 
hunne welwillendheid berok
kende hem nieuwe vijanden. 
Gedurende dien tijd leefde 
hij _van de opbrepgst van 
eenige gewijde zangstukken 
die hij voor de kerken za-
menatelde. Eindelijk besloot 
h»J naar Parijs terug te 
keeren, alwaar hg dan 4 

December 1799 aankwam. 
Het was juist op den voor
avond van de openbare oefe
ning'van het conservatorium: 
hij werd er plegtiglijk toe 
uitgenoodigd , en ontving er 
het vleijendste onthaal. Aan 
BONAPARTE,, toenmaals eer
sten consul, . voorgesteld, 
stond deze hem ondersteuning 
toe, en rigtte vbor hem eenen 
zesden post van inspecteur 
in ditzelfde conservatorium 
op. PICCÏNI overleefde deze 
gunst niet lang, en overleed 
den 7 Mei 1800 te Passy. 
Het zoude te langwijüg zijn, 
om over de verschillende 
stukken van dezen meester 
uit te weiden. Wij willen 
enkel zeggen dat zijne opera's, 
zoowel de ernstige als boer
tige , ten getalle van meer 
dan vijf en twintig zijn, zonr 
der de Missen, de Psalmen 
en de Motetten te rekenen. 
GINGÜENÊ" heeft eene Zevens-
schets van dezen kunstenaar 
in het licht gegeven, Parijs 
9.e jaar (1801) in 8.v — P I C 
CINI (JOZEF) de oudste zoon van 
den voorgaande te parijs in 
1826 in den ouderdom van 68 
overleden, is de schrijver der 
woorden van verscheidene 
klucht-opera's die op het Itau-
aansche tooneel zijn uitgevoerd 
zoo als de mlsche lord & 
dienstvaardige leugen, -w". 
CETTE, die door zijnen ««^r • 
op muzijk gebragt zijD« u" 
heeft ook verscheidene too-



neelstukken geleverd, waarvan 
er eenigeh zeer op prijs wor
den gesteld. • : ' . . ; ' 

PICCOLOMINI (ALEXANDER) , 
aartsbisschop van Patras, eo-
adjutor van Sienna, zijne ge
boorteplaats, werd in 1508, 
uit een beroemd en oud huis, 
oorspronkelijk van Rome, en 
te Sienna gevestigd, gebo
ren. JJfën heeft van hemeen 
aantal werken in het Itali-
aansch. De voornaamste zij n: 
1.° verschillende tooneelstuk-
ken , die , ofschoon vrij ze
dig , een smaak en eenen 
arbeid vooronderstellen die 
weinig met den bisschoppe-
lijken geest strooken, bene
vens eene onderrigting voor 
jonge dames, vertaald en 
twee malen in het Fransch 
onder verschillende titels ge
drukt , dit boek; bevat vele 
gevaarlijke grondregels, — 
2.o De zedeleer der edelen, 
renette, 1552, in 8.vo; —i 
3.° eene Verhandeling over 
de spheer; — 4,0 eene 
theorie over de planeten; 
— o.» eene Vertaling over 
de redeneer- en dichtkunde • 
van ARISTOÏEI.ES , in 4.*° •— 
6,° Zedekundigè instelling, 
Venetië 1575, in 4.t° door 
PETROS DE LARIVEY/, in het 
Fransch vertaald, Parijs, 
1581, in 4, t 0 en andere 
geschriften, dié van zijne 
uitgebreide kundigheden in 
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de natuur- en wiskunde en 
in de godgeleerdheid getui
gen. Deze prelaat overleed 
te Sienna, in 1578, inden 
ouderdom van 70 jaren. ... 

PICCOLOMINI (FRANCISCÜS) , 
uit dezelfde familie van den 
voorgaande, in 1520 te Sienna 
geboren, onderwees met roem 
gedurende 22 jaren de wijs
begeerte, aan d,e beroemdste 
höogescholen van Italië, en 
keerde vervolgens naar Sienna 
terug, alwaar hij in 1604» 
in den ouderdom van 84 ja
ren overleed. De stad nam 
bij zijnen dood den rouw" 
aan. Zijne werken zijn: 1.° 
Verscheiden Commentariën 
over ARISTOTELES, Mentz, 
1608, in 8.vo; -_ 2.o Uni-,-
versa philosophia de mori' 
bus, Venetië, 1583, in fol. 
Hij stelde pogingen in het 
werk, om het leerstelsel van" 
PLATO te doen herleven, wijl 
hetzelve voor de natuur en 
zedekundigè waarheden guns
tiger scheen dan die der (an
dere wijsgeeren. 

PICCOLOMINI d'Jragon (Oc-
TAVIÜS) hertog van Amalfi, 
prins van het rijk; veldheer 
der keizerlijke legers, ir* den 
30 jarigen oorlog, ridder van 
het gulden vlies, werd in 
1599 geboren. Hij nam eerst 
de wapens op, voor de kroon 
van Spanje, in Italië, Hij 
5 
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Vervolgens in het leger van 
FERDINAND I I , die hem ter 
hulp van ".Bohème zond, en 
hem het bevel over de kei* 
zerlijke troepen, in 1634 
toevertrouwde. 3Nadat hij 
zich in den beroemden slag 
Tan Nordlingen onderschei
den had , deed hij den maar
schalk van Chatillon het 
beleg van Sint-Omer opbre
ken. Hij versloeg, in 1639 
geheel en al, den mark
graaf van Feuquieres,' dié 
Diedenhoven had berend, en 
maakte hem gevangen. Hij 
Verijdelde in het volgende 
jaar al de maatregelen van 
BANNIER , een Zweedseh veld
heer, vervolgde hem in t1641, 
en noodzaakte hem eene 
groote uitgestrektheid lands 
over te geven: hij kon in-
tusschen„ het beleg van Wol-
fet?buitel niet dóen opbreken, 
wijl hij door den graaf van 
GÜEBKIANT terug gestooten 
werd. Hij woonde, als ge-
volmagtigde des keizes, de 
conferentiën bij van Weuretir 
berg in 1649 en 1650 , ter 
uitvoering van. het Munster-
sche vredesverdrag, en over
leed den 10 Augustus 1656, 
zonder nakomelingschap, den 
roem nalatende van een be
kwaam onderhandelaar en een 
werkzaam veldheer te zijn 
geweest. De beroemde CA-
PRARA Was zijn neef, 

PICCOLOMINI (JACOBÜS), j 

wiens naam AMMANATI was> 
nam die van PICCOLOMINI aan, 
ter eere van PIÜS II, zijnen be
schermer. Hij werd bisschop 
van Pavia, daarna van Tuscu-
lum, en eindelijk van Lucca, 
kardinaal in 1461, onder den 
naam van kardinaal van Pa
via , en pverleed in 1479, 
in he^ 59.s te jaar. zijns ou-
derdoms. Zijne werken, wel
ke in Brieven en in eene 
Geschiedenis van zijnen tijd 
bestaan, zijn te Milane ge
drukt, 1521 in fpl. 

PICCOLOMINI. — (Zie Piüs 
I I , PIÜS III en PATIUCIÜS). 

4 PICENINI (JACOBÜS), te 
Samadeno, een woeste plaats 
van Engadin„ 'een gewest 

' van het Uraauwbunderland, 
geboren, leefde in het mid
den der 18.e eeuw. Hij is 
bekend door de volgende 
werken : . \.°: Apologie etc. 
(Ferdedigschrift der her
vormde kerken), OAur or 
Poire, 1706. Dit is een 
antwoord op het boek van: 
pater SÉGNE&l, Jesuit, ge
titeld: Vlncrèdule etc. [Be 
ongeloovige aonder veront
schuldiging). Pater ANDKBAS 
SEMERÏ> mede een Jesuit, 
wederlegde PICENINI in züne 

Courte etc. {Beknopte ver
dediging der Godsdienstig 
hetgeen van den ka»1 va. 
dezen laatsten stof'»»* ee,? 
nieuw geschrift gaf, hetwem 
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hij betitelde, Trionfo delict, 
vera religione, PICENINI vond 
eenen anderen geduchten te
genstander in den kardinaal 
YlNCENTÏÜS LODEWIJK GoTTI, 
een dominikaner. Deze pre
laat schreef tegen PICENINI 
in 1748 drie zware boek-
deelen, teBologna gedrukt. 
Hij vvederlegt in dezelve al 
de beweringen van den cal-, 
vinisten predikant, wiens 
werken, overigens door de 
verbittering ingegeven, en 
waarin de haat en de ver
achting voor het Catholicis-
müs doordringen, veeleer van 
eenen onstuimigen predikant 
schijnen te zijn, dan wel van 
eenen twistschrijver , die ter 
goeder trouw te werk gaat 
en de waarheid zoekt. 

* PICHAX , (MlCHAëi), in 
1790 te Fienne, in het de
partement der Isere geboren, 
den 26,,Januarij 1828 overleg
den , maakte zich reeds vroeg 
door een treurspel, Tur-
nusgenaamd,bekend, waar
van in 1824 slechts eenige. 
bedrijven in het Odéon zijn 
voorgedragen: dezelve maak
ten een deel uit van eene 
voorrede, welke ten titel 
voerde Zes trots genres (De 
drie geslachten). Kort daar
na voerde hij de opoffering 
van LEONIDAS ten tooneele, 
en dit stuk verwierf, een 
schitterend onthaal. Een 
derde opstel, waarvan hij, 

zegt men, nog meer ver
wachtte , maar hetwelk de 
dood hem belette te zien uit
voeren , was,, GoiLLAüiÊË 
TELL {WILLEM TEIL) , 
eene navolging van SCHILLER. 
Hetzelve is den 22'Julij 1830 
met eenen goeden uitslag ge
speeld. Nadat de boekeen-
suur het 4.<*e bedrijf van zijn 
treurspel Turnus verboden 
had, zoo zag de schrijver; 
van de voorstelling van dit 
stuk af. Men heeft daaren
boven van PICHAT een dicht-
stuk over de trouw derFran-
sche geheesheeren të Bar-
celona, hetwelk in 1822 bij 
deprijsvraog van de Fransche 
akademie den tweeden prijs 
•behaalde; hij heeft ook aan 
het treurspel EUDORA en 
CniODOCEA door den heer 
GART medegewerkt, hetwelk 
den 17 Julij 1824 o» het 
eerste" Theatre- Francais is 
voorgesteld. 

* PICHEGRU (KAREL) , een 
Fransche veldheer, den 16 
Febrüarij 1761 te Arbois in 
Franche - Comté , uit eene 
weinig bekende familie ge
boren , genoot eene zeer zorg
vuldige opvoeding. Nadat hij 
zijne Latijnsche studiën aan 
het collegie van Arbois, en 
zijne,wijsbegeerte in het kloos
ter der minderbroeders dier 
zelfde stad, bij welke hij tot 
aan het einde van zijn 17.de 

jaar bleef, had volbragtv 
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werd hij als repetitor in de 
wiskunde en wijsbegeerte aan 
het collegie van JBrienne t 
waar BONAPARTE toen als 
kweekeling was, opgenomen. 
Weldra begaf zich PICHEGRÜ 
naar Straatsburg, alwaar 
hij in het regiment ruiterij 
van Metz, hetwelk aldaar 
in garnizoen lag r dienst nam. 
Zijn gelukkige aanleg en zijn 
goed gedrag, hadden hem 
weldra doen opmerken, en 
hij geraakte al zeer spoedig 
tot den rang van sergeant, 
met welken hij de laatste 
veldtogten des Amerikaan-
schen oorlogs maakte. Hij 
onderscheidde zich in dezelve 
door zijne dapperheid, en 
was, toen hij in 1785, ge
vaarlijk aan de regterhand 
in eene schiet-oefening ge
kwetst , in [frankrijk terug 
kwam, adjudant onder-offi
cier. Daar men zijne wonde 
ongeneesbaar had bevonden, 
hadden zijne chefs Voor hem 
zijn congé gevraagd , hetwelk 
geweigerd werd. Gedurende 
de omwenteling van 1789 
was hij nog adjudant onder
officier. PICHEGRU nam de 
nieuwe staatkundige grond
regels, die aan de orde van 
den dag waren, aan, en hij 
Werd een der ijverigste leden 
van de volksgezinde genood-
schappen, de klub van Be-
san^mt, waarvan hij voor
zitter was, benoemde hem 
tot bevelhebber van een ba» 

taillon nationale vrijwilligers 
van het GW'd-departement, 
hetwelk door die stad trok, 
en de nieuwe bataillon-chef 
belastte zich mét de zorg, 
om zijne troepen te onderrig-
ten ; hij zag zijne pogingen 
met eenen goeden uitslag 
bekroond en geleidde dezelve 
weldra naar het j?y«-leger, 
In 1792 werd hij bij den 
staf van dat leger geplaatst, 
en-in korten tijd verhieven 
zijne verdiensten en zijne 
dapperheid hem achtereen
volgend tot den rang van 
brigade- en divisie-generaal. 
Het jffjJiM-leger was juist in de 
linien van Weissmburg ge
slagen. Zonder zich door het 
voorbeeld Van verscheiden 
opperveldheereh, zoo als Co-
SXINES , H O Ü C H A R D , BlROtf, 
enz., die op het schavot ge- -
storven waren > te laten af
schrikken , nam PICHEGRÜ 
het opperbevel der troepen 
aan, reorganiseerde dezelve 
dadelijk, en daardoor geluk
te het hem, de vorderingen 
van den vijand te beteugelen. 
Hij voerde eene nieuwe soort 
van krijgsbewegingen in, wel
ke in het vervolg zeer vo°r_ 

deelig voor de Fransche le
gers werd, Hij schiep ach
tereenvolgend 'het stelsel der 
scherpschutters, der vliegen
de artillerie, der herhaaWe 
aanvallen; door al deze*»"1" 
delen, bragt hij de Duitscne 
taktiek van het spoor, en 
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maakte hunne ruiterij bijna 
nutteloos. Hij wist de ei
genliefde van den Franschen 
soldaat op te wekken, ge* 
wende hem allerlei ontberin
gen met geduld te verdra
gen, en, om zijn levendig 
en van alle traagheid wars 
karakter te gemoet te ko
men, ontsloeg hij hem van 
de oude wijze van belegeren 
en observatie legers. Hij be-

• proefde deze nieuwe wijze in 
den JElzas, en volmaakte de
zelve in zijne legerplaats van 
WesUVlaanderen, Hij had 
naauwelijks eene. operatie-plan 
gevormd, om den Êlzas te. 
bevrijden, of de zaakgelastig- ' 
den van de conventie stelden 
hem onder de bevelen van 
HOCHE, die zich met zijn 
J/oezeMeger bij hem kwam 
voegen. Ofschoon PICHEGRU 
'deze handelwijze als1 eene 
onregtvaardigheid beschouw»-' 
de, wreekte hij er zich edel-
moediglijk over ,door het eerst 
de linien van Maguenau', 
den 23 December 1793, te 
overrompelen; eenige dagen 
daarna vertrok hij naar Pa
rijs , ten einde het opper
bevel te verzoeken. In de
zen tusschentijd kon HOCHE, 
die met een trotsch en. on
afhankelijk karakter geboren 
v?as, met SAINT-JusT niet 
overeenstemmen , die in de 
legerplaats de geheele scham
pere trotschheid van een lid 
en afgevaardigde der con-
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ventie bragt. Hij kwetste zij
ne eigenliefde en HOCHE werd 
teruggeroepen; men vertrouw
de toen (den 5Febr. 1794), 
het bevel van. het leger a.an 
PlCHEGRü toe, die , alvorens 
de hoofdstad te verlaten , zoo
wel als DPMODRIEZ aan de 
omstandigheden meende te 
moeten gehoorzamen, en in 
eenen brief aan de Jacobijnen 
gerigt, zijn afscheid in deze 
bewoordingen nam: » Ik 
zweer de wapens der repu
bliek te doen zegevieren , de 
dwingelanden uit te roeijen., 
of hen bevechtende , te ster
ven. M[ijn laatste woord zal 
altijd zijn: Leve de repu-
biek /• Leve, de bergpartij ƒ" 
Nadat PICHEGRÜ zich in het 
leger begeven had , ontdek
te hij weldra de gebreken 
van het plan door de com
missie van oorlog ontworr-
pen. De ondervinding bewees 
hem dat zijne vrees wel ge
grond was, en hij nam op 
zich, een ander plan te vor
men. ' CARIÏOX schreef er 
zich. de vinding van toe, en, 
men verzekert dat zulks met 
grond geschiedde. Wat er 
ook van zij , PICHEGRU had 
voor zich eene linie, die men 
eenpariglijk als ondoordring
baar beschouwde. De Oosten
rijkers bezaten Condé, Fa-
lenciennes, Quesnoi, Lan~ 
drecies en zij waren slechts 
40 uren van Parijs verwij
derd. De prins van Coburg 
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voerde het bevel over hun 
leger, waar van het middel
punt door hetMormaler woud 
gedekt was, waarin deze prins 
onwinbare verschansingen had 
doen maken. Zij hadden nog 
tbrtelings 'den Franschen 
noodlottige tegenspoeden doen 
ondervinden ; het was de al 
te beruchte commissie van 
algemeen welzijn, welke het 
bevel tot onvoorzigtige aan
vallen had gegeven, welke 
PICJHE<JRÜ genoodzaakt was 
te hernieuwen. Hij onder
ging verscheidene nederlagen, 
maar nadat hij de vergun
ning had bekomen om zijne 
eigene denkbeelden te vol
gen , was hij eindelijk, ge
lukkiger, hij begaf zich in 
de maand April 1794 naar 
West-Vlaanderen en be
haalde reeds den 26 en den 
29 derzelfde maand de be
langrijke overwinningen van 
Kortrijk, van Mont-Cassel 
en van Menen. Hij wist van 
deze voordeelen gebruik te 
maken, bevocht onafgebro
ken de Engelschen en de Oos
tenrijkers, en maakte zich van 
geheel België en van een ge
deelte van Holland meester. 
De verovering van Holland 
is een der schoonste en roem
rijkste daden van PICHEGRÜ. 
Zijne geleerde krijgsbewegin-
gea hadden de vijanden tot 
achter de Maas en den Rijn 
teruggedreven: deze konden 
hem niets meer tegenover-

1 stellen dan de hinderpalen 
door de natuur zelve gescha
pen , in een met grachten 
en breede rivieren doorsneden 
land , en alwaar de gewone 
winter-overstroomingen eenen 
veldtogt in dat jaargetijde 
onmogelijk maken. Maar déze 
hinderpalen verdwenen wel
dra door de strenge vorst 
van eenen buitengewonen 

•winter, zelfs boden degroote 
rivieren den soldaten eenen 
veiligen weg aan. DeFransche 
gelederen ,• trokken- den 2 
Januarij 1795 over het ijs 
de W"aal over, en reeds 
den 21 Januarij was PICHE
GRÜ te Amsterdam. Hij drong 
door tot aan de uiterste gren
zen , bij de scheidspalen van 
het Pruisische grondgebied: 
de stadhouder én de Engel
schen hadden zich verpügt 
gezien, te vlugten. Gedurende 
dezen veldtogt, verzwakte de 
rnagt van ROBESPIERRE , en 
hij zelf kwam op het scha
vot om het leven. Hij had 
in zijnen val de geheele Berg-
partijniedegesleept. PlCHEGBff 
wenschte de conventie met 
derzelver zegepraal over de 
driemannen, welke l»j vlJ" 
anden des volks en der sol
daten noemde, geluk. Hij werd 
gezonden om de krijgsverrig-
tingen des Rijn- en Moe f 
legers te besturen, behield des
niettegenstaande het °PPj~ 
vel over die van betJfoordai 
envmSambreenMaas, ene 
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onder de bevelen van MOREAU 
en JouRDAN stonden. PICHE-
Gmr zag zich op deze wijze aan 
het hoofd van eenveel grooter 
aantal troepen dan een veldheer 
6r te zijner beschikking ba^ 
gehad, Hij bevond zich te Pa
rijs, tijdens de volksbeweging 
van den ï'2 germinal, en de 
conventie droeg hem het bevel 
op der troepen tegen de terro
risten, die niet ophielden zich. 
te bewegen. Zijne tegenwoor
digheid en zijne wijze veror
deningen verijdelden al hunne 
pogingen. Nadat er eene kort
stondige rust in Parijs her
steld was, keerde PICHEGRU 
naar zijn leger terug, en het, 
is omtrent dezen tijd dat hij 
het oor leende aan voorstel
len om ten voordèele van 

' het,huis van Êoitrbonte han
delen. Door de tusschen-
komst van FAUCHK-BOREL , 
een boekverkooper van NeuJ-
chatel, trad hij in onder
handeling met den prins Tan 
COHDÉ. De beloften, welke 
men hem deed waren heerlijk 
en de sommen, welke hij ont
ving, zeer aanzienlijk. Onbe
grijpelijke traagheden, slecht 
zamengestelde en even zoo 
slecht uitgevoerde plannen, 
stelden dit ontwerp van restau*-
ratie weldra in de waagschaal; 
de republikeinen werden van 
het gedrag van PICHEGRU on-
derrigt. Yan toen af zochten 
*§ al zijne krijgsbewegingen, 
ofschoon op eerien zijdeling-

sche wijze, te belemmeren. 
Zelfs het .directorium j, het-' 
welke juist ingehuldigd was, 
durfde hem niet te midden 
zijner soldaten, van welke 
hij bemind was, aanranden, 
en bood hem das het'ZWed-
sehe gezantschap aani P I 
CHEGRU wees hetzelve van 
de hand : en terwijl hij deze 
soort van ballingschap vér-
borgen hield , begaf hij zich 
naar drbois t en leefde al
daar eenigen tijd zonder dat 
zijn privaat gedrag in het 
minste de ^geruchten bevestig
den, die er over zijne nieuwe 
staatkundige gevoelens in om
loop waren geweest. Hij 
nam weinig maanden daarna 
(1797) den post aan van af
gevaardigde in den raad-der 
vijfhonderden, en reeds in 
de eerste zitting werd hij tot 
president deszelven verkozen. 
De partij van CtiCHr en het 
getal der koningsgezinden 
vermeerderden van dag tot 
dag. PICHEGRU werd de steun 
en de hoop derzelye. Alles 
was bereid, om dengrooten 
slag toe te brengen, maar 
PICHEGRU» door redenaars om
ringd, die in de tribunes 
wisten te redekavelén, maar 
niet te handelen, kon aan 
de zwakken geenen moed in
boezemen , aan twintig ver
schillende klubsen, waaruit 
deze partij bestond, geenen 
zamenhang geven, de om-
zigtigheid der eene^de angst-

% 
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valligheid der anderen, en 
de vrees van bijna allen over
winnen , en hen bewegen 
om zelve de eerste slagen aan 
de partij toe te brengen, welke 
hen bedreigde. De 18de fruc-
tidor, 5.de jaar (1797) ver
ijdelde al de ontwerpen , en 
PICHEGUO , zelfs in den schoot 
van het wetgevende ligchaam 
in hechtenis genomen, werd 
met zijne ambtgenooten van 
de commissie der inspecteurs 
op karren naar de gevange
nis des Tempels 'vervoerd, 
Den volgenden dag, werd hij , 
met vijftig anderen afgevaar
digden veroordeeld om naar 
Guiane verbannen te > wor
den. Onmiddelijk na dezen 
coup~d,étai haastte zich het 
directorium om de brief
wisseling , welke PICHEGRÜ 
met den prins van Condéen 
de Oostenrijkste veldheeren 
had gevoerd in het licht te 
geven, dezelve was door de 
troepen van het; ^'ra-leger , 
doorMoREAü aapgevoerd, in 
eene legerkist' van den gene
raal KIINGHN gevonden én 
in beslag genomen. Weinig 
lezers hechten geloof aan 
de echtheid dezer briefwis
seling, en zelfs de konings
gezinden beschouwden de
zelve als eene uitvinding van 
het directorium. PICHEGRÜ 
^ag te Sinnamari verschei
dene van zijne ongeluksgezel-
toai sterven, Nadat hij besloten 
«ad, onj alles in het werk 

te stellen om zich te red
den, scheepte hij zich op eene 
praauw (zekere reddingsboot) 
in , "en, na aan de dreigend-
sle gevaren ontsnapt te zijn, 
kwam hij in de Hollandsche 
kolonie Suriname aan, van 
waar hij naar Engeland over
stak. Van daar, begaf hij' zich 
naar Duitschland \va 1799), 
op den oogenblik der voor
deden van de Russische en 
Oostenrijksche legerbenden 
op de. Franschen behaald. 
Eenigen tijd daarna begaf hij 
zich naar Zwitserland, bij 
het leger van KORSAKOW , en 
gaf dezen veldheer heilzame 
raadgevingen; maar dezelve 
werden niet aangenomen, en 
KORSAKOW werd den vol
genden dag door "MASSEÜTA 
verslagen. Na den aftogt der 
Russische legerbenden leefde 
PICHEGRÜ eenigen tijd in' 
Duihchland, in het vorsten
dom Bareuth, keerde op 
nieuw naar Engeland, al
waar hij tot in 1804 verbleef. 
Daar leerde hij GEORGES, 
CADOUDAI, hoofd der Ven-
deesche koningsgezinden,ken
nen , met wien hij het plan 
vormde om het consulair be
stuur in den persoon van 
BONAPARTE omver te werpen. 
Beide en een zeker getal ge
trouwe mannen, kwame», w 
Parijs en hielden er »'Cft 

verscheiden dagen verborgen. 
Nadat het bestuur va» h«nne 
plannen onderrigtvras, «agen 
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GEORGES en PICHEGRÜ zich 
genoodzaakt de vlugt te ne* 
men, en zich aan de naspeu
ringen té onttrekken; maar 
eindelijk werd PICHEGÈÜ ver
raden en aan de policie,üit-
geleverd door den persoon 
zelven, btj • vvien hij zich ver
schoten had. Over zijne be
trekkingen niet MOREAÜ on
dervraagd j antwoordde hij 
zeer beknoptelijk en ontken
nend op deze en andere vra
gen , welke men hem deed. 
Hij werd naar de gevangenis 
des Tempels gevoerd , waarin 
hij, naar men Verzekert door 
vier in dienst van BONAPART 
TE staande Mamelufcken werd 
gewurgd , juist op den oogen-
blik, dat hij voor de regt* 
bank verwacht werd, om met 
GEORGES-CADOÜDAÜ gevon-
nisd te worden. Zijn Jijk 
werd naar de" griffie der regti 
bank vervoerd Ï en den 6 
April 1804 ter aarde besteld, 
PJCHEGRÜ is in den ouder
dom van 43 jaren overleden. 
[Het geschrift van den graaf 
de MoNXGAitLARD getiteld: 
Memoire e\c. (Gedenkschrift 
bevattende het- verraad van 
PICBEQRU in de jaren 3 , 
4 ettöder republiek) (1795— 
97) uit de 's landsdrukkerij 
voortgekomen,.werd omtrent 
dezen tijd mildelijk verspreid. 
Men kan de aanteekeningen 
over MOREAU en PICHEGRÜ 
door FADGHE-BOREI. raadple-

XIX, VUL. 

gen , Londen , 1808, in 8.v° 
alsmede de Gedenkschriften 
van dehzrelfde, 1830, 2 dl.» 
in 8.v° verder het geschrift 
van den graaf ROEDERER ge
titeld MOREAÜ en PICHEGRÜ , 
1804 ïn 8.vo In 1821 werd 
er eene inschrijving geöpenid 
om te zijner eere een stand-, 
beeld pp tèrigten. Men plaat
ste er een van metaal op 
het capucijner^plein van Be-
Sanpon, en een ander van 
marmer te Lons-le-Saumer. 
Beide werden ten tijde der 
Julij-revolntie omver gewor
pen. Men bewaart in het 
museum Paris van Besan-
jQon het hoofd van het me
talen standbeeld], 

* PICHLER (GÜIDO of VEITH, 
in het Latijn VIÏOS) , een 
Duitsche Jesuit, en een be
kwaam hoogleeraar,' in het 
kerkelijke -regt aan de uni
versiteit te Dillingen. Ook 
bekleedde hij denzelfden leer
stoel aan de hoogesphölen van 
lngolstadt en Munó/ien. Er 

. bestaat van hem: \t°Theo-
logia polemica , in qua ge-
rierahtt theologice controver-
sistioce fundamenta etprin-
cipia, ex quibus onines in~ 

Jideles hoeretici et seetarii 
rnanifestt erroris convincun-
tur, etmateriwparliculares 
cum protestantibus et mo-
dernis seetariis controver
ses , et ab ecdesia Cutholica 

V 
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contra eosdem decisce tra-* 
duntur, Jfugsburg, 1752 , 
2 dl;« in 4.to; — 2.° Jus 
canonicum, secundum qüin-
que decretalium titulos GRE-
GORIipapce IX explicatum, 
etc.; accedunt preeter se
cundum tomum , in quo de-
cisiones casuum, ad singu-
los decretalium titulos, ex-
plicanlur, utiles qucedam 
adnotationes ac vindicice, 
cura et studio FRJNCISCI 
JNTONII ZACBARIJE, ejus-
dem societalis (Venetië , 
Pesaro), 1758, 2 dl.n in 
fol. Behalve de aanteekenin-
gen, in welke pater ZACHA-
IUAS, volgens de laatste Pau
selijke constitutiën, de eerste 
door den schrijver geleverde 
uitgave verbetert en toelicht, 
heeft hij tot de inleiding een 
bijvoegsel geleverd, uit de 
Prcenótipnes canonicceet ci~ 
vilis van JOANNES DOÜJAX , 
Parps,1687, ontleend. (Zie 
DOÜJAX^JOANNES). Aan het 
einde van het tweede, deel, 
vindt men de Verdediging, 
tegen pater CONCINA , door 
den beroemden FRANCISCPS 
ZECH , van hetzelfde gevoe
len als PICHLER, en eer
tijds zijn meester, over het 
regt der vorsten, betrek
kelijk de leeningen, met 
eene Wederlegging van het 
Wederantwoord van den-
" " « W e r CONCINA op deze 
reraeaiging, zander daarom 
te wijken van den Hond-

gaanden Brief van BENE-; 
DICTDS XIV. r— 3.° Epitomë 
juris canonicijuxta decreta, 
Jugsburg., 1749 ,2 dl.» in 
12.mo Pater PICBXEU overleed 
te Munchen den 15 Februari) 
1736. — Een andere PICHIEU 
(JOZEF), beroemde letterkun
dige, heeft in het lieht ge
geven : Mistorice imperato-
rum germanicorum saeculum 
primum, Weenen, 1753. 

PICHON (JOANNES), te£yon 
in 1683 geboren, werd Je-
suit in 1697. Nadat koning 
STANISIAÜS , met eenen waar
lijk koninklijken luister, in 
Lotharingen missiën had ge
sticht, liet hij, omheen be
gin aan deze inrigting te ge
ven , de oogen op pater Pl-
CHON vallen, die in dit ge
west reeds bewijzen-van zijnen 
ij'ver had gegeven. Daar deze 
missionaris zag, dat eenige 
nieiiwigheidspredikers de ge-
Joovigen van de heilige com
munie verwijderden, onder 
voorwendsel, dat men vol
maakt moest zijD, om dezelve 
te ontvangen, zoo schreef hij 
'VEsprit etc. {De geest van 
J. C, en der Kerk over de 
menigvuldige communien), 
1745, in 12.WO, waarin hij, 
terwijl hij dwalingen bestrijdt, 
in tegenovergestelde dwalin
gen vervalt.. Zgu werk m«» ,e 

veel geruchts: de Jesuiten wa
ren de eerste, die hetflve 
afkeurden ; het vrerd te Rome 
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in 1748, en door verscheiden 
bisschoppen van Frankrijk 
veroordeeld. De schrijver 
zelf veroordeelde het, in eene 
openbare, acte te Straats» 
burg; den 24 Janüarij 1748. 
Hij werd daarop naar Juver-
gne verhannen en begaf zich 
van daar naar Sion, in het 
FFalliserland, werwaarts de 
bisschop dier stad hem ont
boden had. Hij werd aldaar 
groot-vikaris en algemeen vi
sitator van het diocees en 
overleed onder de uitoefening 
der heilige bediening den 5 
Mei 1751. 

* PÏCHON (THOMAS JOANHES), 
docter in de godgeleerdheid, 
en kanonik der heilige kapel 
te Mans, werd in die stad 
in 1731 geboren. Na de 
priesterwijding te hebben ont
vangen , verbond hij zich aan 
den heer D'AVRINCOÜRT, bis
schop van Perpignan, en 
volgde hem in zijne, diocees 
Hij verbleef aldaar slechts 
twee jaren , kwam Ie Parijs 
terug, en, hield zich aldaar 
met de zamenslelling van 
eenige werken bezig. De 
bisschop van Mans gaf hem 
den titel van algemeen overste 
der vrouwen kloosters van 
het diocees, en MONSIEUR , 
broeder des konings, benoem
de hem tot geschiedschrijver 
*an zijn erfgoed Mans. Bij de 
omwenteling zag hij zich van 

Y 2 

zijne: kerkelijke inkomsten en 
van zijne posten heróófd. Men 
zegt, dat men hem in 1791 
het constitutionnele bisdom 
van Mans aanbood , en dat 
hij hetzelve van de hand wees; 
maar hij aanvaardde den post 
van administrateur van het 
algemeen ziekenhuis, en over
leed,den 18 November 1812; 
Men heeft, van hem verschei
den werken, de voornaamste 
zijn : 1.° , La raison etc, 
(De rede, zegepralende op 
de nieuwigheden, of Proeve 
over de zeden en het onge
loof) , Parijs, 1753 in 12.mo 
•— 2.0 Traite etc. (Geschied
kundige en critische ver
handeling over de natuur 
van God), 1758, in'12.»w> 
— 3.0 Cartel etc. (Uitda
ging sbrief aan 'den viervoe-
tigen filozoof en».} Brussel, 
176.3, in S.vo — 4.0 £a 
physique etc. (De natuur
kunde der geschiedenis enz.), 
'5 Gravenhage, 1765, in 12.m° 
.—b.°Memoires etc.^erhan-
delingen over de misbruiken 
vanden ongehuwden staat, 
in de staalkundige orde), 
Amsterdam 1766, in 12.mo 
Dit geschrift werd in Mans, 
waar de abt PiCHOlï woonde, 
slecht onthaald , en „ men 
laakte verscheidene zaken'in 
hetzelve. — 6.° Mémoires 
etc. (Verhandelingen over 
de misbruiken in den hu
welijken-staat) Amsterdam, 
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1766, in Ï2.i«"> —• 7.o Zes j 
JDroits etc. (Dè onderlinge 
regten van den staat en de 
Kerk, tot derzelver grond' 
beginselen terug gebragt), 
évignon, 1766, in 12.m°>—• 
8.° Des études etc. (Over 

, de godgeleerde studiën enü.), 
Avignon en Parijs, 1767 , 
in' -8>> Ook aan dit werk 

1 viel geene algemeene goed-* 
keuring ten deel. — 9.° 
Principes etc. {Godsdiens
tige én zedelijke grondbe
ginselen uit de werken van 
•Sjuniw ontleend)', 1768, 
2dlï>iinl2<.«w JËene aanmer-

• king van de Dictiqtïnaife des 
anönynies, iA° óï, blz. 327 
ftiaakt ons bekend, dat de we
zenlijke schrijver van dit werk 
is DCRAND , protestantsch 
predikant te Lausanne, die 
hetzelve in' 1767, onder den 
titel Van Geest van SAÜRIN 
in het licht gaf. De abt" 
PiCHON eigende zich den 
hoofdinhqud van dit boek toe, 
maakte er weglatingen' en 
bijvoegselen in, en gaf het 
vervolgens onder den boven-
staanden•'•titel in het licht. 

, ii- lö.o $acre etc (Zalving 
en krooning van LovmviJK 
XVI ena.), met platen door 
PATAS gegraveerd , Parijs , 
1775 in 4.to _- H.o £es 
Argumens etc. (De bewijs-

'reden der rede ten voofdeele 
der Godsdienst en des pries-
tersckèps), 1776. — 12.° 
Examen etc. (Onderzoek van 

den mensch van EÈirÉ-
Tius), zelfde jaar. Terwijl 
men aan den ijver van den 
iabt PICHON, en aan zijne 
zucht tot den arbeid regt doet 
Wedervaren, moet men be
treuren , dat hij aan de uit
spattingen zijner verbeeldings
kracht heeft bot gevierd, en 
dat hij paradoxe ' stellingen 
heeft verdedigd, die geen 
groot denkbeeld van zijn oor
deel geven. • 

* PICHOT (PETRUS), in De
cember 1738 te Parijs ge
boren , volbragt zijne studiën 
in het seminarie van St. 
Nicolas-du-Chdrdonnet, en 
begaf zich onder de maat
schappij der priesters van 
Saint-Sulpice, waaronder hij 
tot op het tijdstip der om
wenteling verbleef. Nadat hij 
te dien tijde geweigerd had , 
den van de geestelijken ge
vorderden eed af te leggen, 
zag hij. zich genoodzaakt, 
zich in Pnrijs en in de om
streken verborgen te houden; 
maar hij week niet uit. Na
dat de hevige stormen voorbij 
Waren:, vereenigde zich PI
CHOT met verscheiden zijner 
ordebroeders, en zij vatten 
hunne bediening weder op, 
in de karmelieten-kerk, m 
welke zij gedurende eenigen 
tijd de dienst verrigtten. Hfl 
was de deken geworden der 
priesters van de oude maat
schappij van St. Sulpice, 
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toen; de kardinaal DE PÈRjt* 
GORD heoi' een kanonikaat van 
Saint-Bênis, opdroeg. Pï? 
CHOX is den 10,. Maart 1823 
overleden. Men kent, van 
hem E loge etc* {Lofredevan 
CHRlSTOPBORm DE BSAÜ* 
MORT, aartbissehop van Par 
rijs), 1822, in 8.v° De
zelve is eene lijkrede, bij 
gelegenheid tan den dood van 
dien prelaat zaoiengesteld. 

PlCOX DE IX. ClORIVIÈRE 
{PETRUS JOZEF). - ^ Zie. Cto-
jamÈjRE, ;. 

'? Picox (PEXRRS), een pro? 
testantsch predikant, te Ge« 
neve ia 1746 geboren, 
stamde, af? van NICOWAS Pir 
cox, den landgenoot en vriend 
van CAXVINDS, die met de
zen zoogenaamden hervormer, 
ïïoyon f zijne gé.bcortepla"ats 
verliet, en zich in 1536 in 
Zwitserland kwam vestigen, 
na reeds vroegtijdig het leer-
aarsambt te hebben pmhelsd , 
reisde Picox gedurende de 
jaren 1771 en 1772, dpor 
Frankrijk :, Holland en En
geland, Bij Zijne terugkomst, 
werd hij benoemd tot pre
dikant van het dorp Satti-
gny> en vervolgens werd hij 
hoogleeraar der godgeleerd*-
«eid. Picox is te Gfeneve, 
<?en 28 Maart 1822 aan eene 
beroerte overleden. De hoog
leeraar CHENEVIÈRE heeft zijne 

£mve4m gesamenlïik uit
gegeven , Genme » i 823, ir» 
,8.7? Dezelve zijn belangrijk 

I vooral door de, eerlijkheid en 
welluidendheid des stijls. Pir 
cox was pok.zeev ftrvase^ in 
de steri;ekund.e.V( s/: , 

IWeede broeder van den be* 
roeniden PICOÏ DE 14 LA> 
,p:E.YR0CSEi (Zie LAREIROHSE)y 

'werd te Toulouse in 1748 
geboren, en behoorde, tijdens 
de Ifransche pniwenteljng tot 
de lijfwacht des konings. De 
ijver, met welken hij deern? 
wenteling? gr ondbeginselen 
omhelsde, verwierf, hem in 
1793, den ,pQS,t van convr 
missaris van oorlog, te Saint-
Girons, in het Jrriége-He>-
parlement. Maar hij werd 
kort daarna in staat van be
schuldiging gesteld, en ver?-
kreeg eerst Jirjne. vrijheid, we
der bij Jen dood van Jtor 
BESPIBUKB. Van dit tgdstip 
af tot aan &§nen dooi, die 
in 1820 plaats had* hhld 
PICQT«BEMOC zich enkel be
zig, niet het bebouwen,zijner 
•akkers en de samenstelling 
van eenige toone,els«kken. 
Behalve verscheiden broom' 
res, tijdens de omwenteling,, 
ter verdediging van derzelver 
grondbeginselen in het Jicht 
Preven, heeft men hem,een 
tooneelspel in 3,bedrijven te 
-danken, ten ïiteiXrtereiido.• 

Y 3 
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Zèsdangers elö. (De gevaren 
des tasters), op het tooneel 
van het ZycéB des Arts, 
tegen het einde" van 1794 
uitgevoerd ; en": Ze péré etc. 
(De vader, zoo als er wei
nig %ijn, of het volmaakte 
huwelijk), blijspel in 3. be
drijzen, en in oririjm. De 
schrijver droeg deze beide 
stokken op, aan het uitvoe
rend bewind, en aan de beide 
raden. 

PICQÜET (FKANCISCÜS), een 
missionaris, lèZyon < in. 1626 
geboren, was de zoon Tan 
eenep. Tmnkier dier stad; hij 
reisde door Frankrijk, Ita~ 
lië en Engeland, en werd, 
in 1652 , benoemd tot con
sul van Aleppo in Syrië. De 
republiek der Vereenigde 
Provinciën, van zijne ver
diensten onderrigt, verkoos 
hem mede tot haren consul 
te Aleppo. Hij bediende zich 
van den invloed, welken zijn 
post hem verleende, enkel 
tot het heil der natiën, welke 
hij diende, en tot nut der 
Kerk. Hij bewees groote 
diensten aan Frankrijk aan 
Holland en aan de Christe
nen van den Levant, bragt 
een aantal schismatieken tot 
den'schoot der Kerk terug, 
en toonde een even zoo ijve-
r i 8 e missionaris, als een ge-
trotrvve en schrandere consul 
te zijn. Daa r ANBREAS , aarts
bisschop der Syriërs, een 

man Van verdienste, d̂ e aan 
PlGQDEX zijne verheffing te 
danken had,, wist, dat hij 
het consulaat wilde nederleg* 
gen, om naar Frankrijk 
terug te keeren > en er den 
geestelijken staat te omhelzen, 
zoo gaf hij hem in 1660 de 
priesterlijke '• kruihschering, 
PICQÜEÏ vertrok in 1662, 
door al de Christenen tan 
Aleppo, wier vader hij was, 
en door al de inwoners dier 
gróole stad, die de «bewon
deraars zijner deugden wa
ren , hartelijk betreurd. Hij 
begaf zich naar Rome, om 
Éfan Paus -ALEXANDER VIII 
verslag te geven van den staat 
der Godsdienst in Syrië, en 
•kwam vervolgens in Frank
rijk , alwaar hij de heilige 
wijdingen ontving^ In 1674 
werd hij tot dpostolischen vi-
karis van Bagdad, en later 
tot bisschop van Ccesaropo* 
lis, in Macedonië, benoemd 
Deze waardige prelaat ver
trok in 1679 andermaal naar 
Aleppo, en bewees er ge
durende den geheelen > loop 
zijner missie, de gewigtigste 
diensten aan de 'Kerk. Hg 
overleed te ffamadan, eene 
Perzische stad, in Augustus, 
1683, met den titel van 
afgezant van Frankrijk, H 
den koning van Pemë. «3 
leverde verscheiden belang
rijke stukken aan ^fl' 
voor het groole werk f er-
pétuitê de la fii- ^Jn le-
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ven is in 1732 te Parijs in 
jnet lichl gegeven. Hen schrijft 
hetzelve toe aan ANIHEIMI, 
Bisschop van Grasse , die 1 
goede bouwstoffen schijnt te 
hebben gehad. 

PICÏJEI (BENEDICÏDS) , te 
Geneve in 1655, uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
voJbragt zijne studiën met 
veel roem. Na in Holland 
en Engeland gereisd te heb
ben , onderwees hij in zijne 
geboorteplaats, met een bui
tenge won en roem , de-God
geleerdheid:'. Eene kwijnende 
ziekte, door overdreven ar
beid te' weeg gebragt, ver
haastte zijnen dood , die in 
1724" plaats had. .Hij .heeft 

. een aantal werken in het La
tijn en in het Fransch nage-

.laten,'die door de aanhan
gers zijner partij op prijs 
worden gestelde De voor-
«üamstezijn: 1.9 Christelijke 
Godgeleerdheid, in het La
tijn, 3 dl.1» in 4ft° waarvan 
de beste uitgave is die van 
1721.. — 2.° Christelijke 
üedeleer, Geneve, 1710, 
8 dl.n in 12.?o _ 3,0 Qe. 
schiedenis der l l . e en 12,e 

eeuw, om tot vervolg op 
die van LESDEÜR te dienen. 
T 4.° Verscheiden Ferhan-
delingen over geloofsge-
schilpunten* V - 5.° Een aan
tal ascetische schriften, •—! 
6.0 Brieven. •— 7.° Leerre

den, 1697 — 17211» 4.dli« 
in 8.vo—/8.°'Verhandeling 
over de onverschillig fièid in 
het stuk van Godsdienst, 
Geneve, 1716, in 12.mo 
SEBIER noemt van hem 51 
werken. 

* PICXET (MAUCDS AU'GUS-
IDS) , te Geneve, in 1752, 
uit eene oude familie dier 
republiek geboren, 'was reeds 
in zijne jeugd de kweekeling 
en vriend van den beroem
den en geleerden DE SAÜSSORE, 
dien hij op zijne reizen over 
de 4lpen vergezelde. ; Hij 
yolgd.e hem op, in 1786, 
in den post van hoogleeraar 
der wijsbegeerte , en later in 
dien van president der maat
schappij tér' bevordering der 
kunsten. Toen de omwente
ling, zijne: werkzaamheden 
kwam belemmeren, stelde 
hij zich te midden der ver
schillende partijen, en be
proefde vruchteloos verschil
lende verzoeningsmiddelen. 
Nadat er een nieuw bestuur 
tot stand was gekomen , stel
de hij zich aan de grootste 
gevaren bloot, om de over
heden voor de mishandelin
gen van een opgewonden 
graaüw te beschermen , na
dat eindelijk het kwaad vol
trokken was, stelde" hij alle 
moeite in het werk, om de 
weerwraak te verzachten, en 
de harten , te doen naderen» 

4 • - • ';'': •• 
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In 1798, werd hij verkozen 
als een der onderhandelaren 
van het vereenigingsverdrag 
der republiek van Geneve 
met Frankrijk, en in 1802 
werd hij tot het tribanaat 
beroepen; alwaar hij voor 
het levenslange consulaat, 
en later voor de verheffing 
van den eersten consul tot 
de keizerlijke waardigheid 
stemde. Tijdens de vernietig 
ging van het tribunaat, be-
noemde hem d& keizer als 
een der vijftien algemeene 
inspecteurs der universiteit. 
Na de staatkundige gebeur
tenissen van 1814, keerde 
bij naar zijn vaderland terug, 
alwaar hij zijne wetenschap
pelijke bezigheden weder op
vatte, en den 19 April 1825 
overleed. Hij had sedert eeni* 
ge jaren openlijke cursus voor 
de natuurlijke historie be
gonnen , die zeer bezocht 
werden. De stad Geneve heeft 
zijn kabinet aangekocht. Men 
heeft van hem: 1,° Mssai 
etc.r (Proeve over het vuür)^ 
1791', in 8,vo verscheiden 
nieuwe proefnemingen bevat
tende. — 2.o Voyage etc. 
(Driemaandsche reis door 
Engeland Schotland en Ier-
tand) , 1803 , in 8.vo — 3,0 
"Verscheiden stukken, opge-
»<*)aen in het Journal de 
^ar**, in de Brieven vm Da* 
Tt-VG , d» reiaffn van. SAÜSSÜ* 
EE» .f11 verscheid» losse 
schriften, door SBKMBBIER , 

iri het 3.v dl. der Letter-' 
kundige Geschiedenis van 
Geneve. PICXET heeft ook uit 
het Engelsch van Sir JAMES 
MJLLE vertaald :— i.° Bes-
crvption etc. (Beschrijving 
eener reeks van proef nemin
gen over de vergelijking en 
de werking der warmte); 
maar het werk, dat het 
meest tót zijnen roem heeft 
bijgedragen, is het tijdschrift, 
hetwelk hij in 1796, met 
zijnen, broeder en den heer 
MAUHICE , zijnen vriend ' on
dernam , onder den titel van 
BibliothequeBritannique, en 
dat uitsluitend aan letter-! 
kundige en wetenschappelijke 
onderwerpen van vreemden 
en voornamelijk van Engel» 
schen "oorsprong was toege* 
wijd. Dit werk, waarvan er 
maandelijks eene aflevering 
in het lic^t verscheen, heeft 
zich tot onzen tijd staande 
gehouden, en sedert 1816, 
,den naam van Bibliothbque 
ziniverselle aangenomen. De 
schrijvers hebben, sedert dat 
tijdstip het plan deszelven, 
tot alle gewesten van Europa 
uitgestrekt, en verslag gege
ven van alle werken, die ver
dienden bekend te zijn, ter
wijl zij bij voorkeur de arti
kels opnamen die Zwitser
land betroffen, of die-«« 
de pen van Zwitsersche scha
vers gevloeid waren. 

PlCTEXDE RoCttWOW (# A-
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REL) , broeder van den voor
gaande, te Geneve, den 22 
September 1755 geboren, 
trad reeds vroegtijdig de mi
litaire loopbaan in. Hij dien
de gedurende tien jaren met 
ïoem in het Zwitsersche regi-
ment \unl?iesback, in dienst 
van Frankrijk én in 1785 
leerde hij naar zijn vader
land terug, alwaar hij ver
scheiden burgerlijke posten 
bekleedde. Na zich in 1789 
met dé organisatie der Ge-
neefsche krijgsmagt belast te 

, zien, bekleedde hij in 1790 
den,post van 'auditeur , een 
policie-ambt,.,.;waarmede die
gene te Geneve «móésten be
ginnen , die tot - de eerste ; 
waardigheden der republiek 
"wilden opklimmen. , In de 
onlusten , welke dé Fransche 
omwenteling oiidér de vreed
zame inwoners van üdat land 
te weeg bragt, stond Pl<3TEX ' 
ten doel aan de vervolgingen 
tier zegenpralehdê partij, ën 
moest eenigen tijd ' ih den 
kerker doorbrengen. Hij be
trok daarop in 1796 een bui
tengóéd en verdeelde er zijnen 
tijd tusschen de letter- en 
akkerbouwkundige studiën. 
Weldra verhief hij de land-
hoeve van Lancij tot eene 
modèl-landhoeve, waarin al 

. de beste kultuur-stelsels ach
tereenvolgend werden inge
voerd , en van waar de vol
ledigste werktuigen', zoowel 

• Y ' 

als de bekwaamste werklie-
den zich vervolgens;; in de 
naburige plaatsen verspreid
den. Hij voerde in dat ge
west het eerste het Spaansche 
schapenras in ; onderwees 
de kunst om hetzelve in zijne 
zuiverheid te onderhouden ; 
en na aan het publiek, door 
middel van een Landbouw
kundig dagblad, het onder
wijs te hebben medegedeeld, 
h'etweik hij eerst aan de her
ders door zijn voorbeeld gaf, 
stichtte hij in afgelegene ge-
Westen koloniën van merino's, 
hij rigtte er in Provence op, 
en zond er zelfs naar Odes-
sa. Te gelijker tijd droeg hij 
ér krachtdadiglijk toe b i j , 
om den aardappelteelt uit te 
•breiden, en hij gewende om 
die vrucht te bestemmen tot 
het voedsel des vee's, en om 
dezelve voor schaarsche lijden 
in voorraad te hebben. Het 
Was ook PiCTET, die het stel
sel invoerde , om het land in 
akkers te verdeelen, die deö 
voorrang van den Belgischen 
ploeg deed kennen, door de 
vergelijking, die hij van den» 
zelven met andere ploegen 
maakte, en die de eerste aan
leiding tot die landbouwkun
dige scholen gaf, welke men 
later in geheel Europa heeft 
zien vermenigvuldigen. Zijn 
Journal d'agricultüre, het
welk hij gedurende 2& Jaren 

| in het licht gaf, droeg kraeht-
5 
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dadiglijk bij , om alle ont
dekkingen, alle nuttige kun
digheden te verspreiden, en 
rigtte alle;pogingeh der vrienr 
den van den landman naar een 
gemeenschappelijk doel. Toen 
PICÏEX de dienst verliet,om 
zich met den landbouw bezig 
te houden, had hij echter 

V de beoefening der krijgskun
de niet vaarwel gezegd ; hij 
gaf zich in zijne afzondering 

. met verdubbelden ijver aan 
dezelve over, en bleef aan 
geene harer ontwikkelingen 
vreemd. Bij zijn regiment 
was hij slechts een goed of
ficier geworden; te Lanqy 
werd hijT een goede tab tieker 
of legerkundige. Gedurende 
de Fransche zegepralen , had 
bg door geene enkele per
soonlijke daad, noch door 
de aanneming van eenigen 
openbaren post, zijne goedr 
keuring aan de vereeniging 
van zijn vaderland mei Frank-
rijk gegeven. Toen de bond-
genooten , na de tegenspoeden 
dezer laatste mogendheid, den 
Bijn naderden, gevoelde, hij 
dat de oogenblik daar was, 
om te,handelen, ten einde 
zijn vaderland deszelfs onaf
hankelijkheid terug te doen 
bekomen, en hij was lid van 
het eerste gezantschap, dat 
zich bij de verbondene mo-
genheden , in de nabijheid van 
-ö«*f aanbood. In April 1814 
w as hij t e Parijs de verte-
genwoordiger vari het feestuur 

van Geneve; en in October 
deszelfden jaars werd hij naar 
het congres van PFeenen ge« 
zonden. In Augustus, 18J5 
zond de Zwitserschc confe
deratie hem ,* in hoedanigheid 
van buitengewoon afgevaar
digde en gevolmagtigd minis
ter naar het congres van 
Parijs, en later in dezelfde 
hoedanigheid, naar het hof 
van Turin. Op den oogenblik, 
waarop de zegevierende mo
gendheden zich bezig hielden, 
met, Fiiropa te";réCQnstitue-
ren; legde PÏCTET ö.r zich óp-
toe , om het belang der Zwit-
ser§che onzijdigheid voor den 
.vrede van Europa te bew jj-
zen, en gaf te dien einde 
naamloos een geschrift in-het 
licht, getiteld : Lv "Suisse 
etc. (Zwitserland, in het 
belang van JUuropd), waarin 
hij bewijs gaf van zijne ver
hevene inzigten in de kunst 
des oörlogs, zoodanig zelfs, 
dat men er den generaal Jo-
MINI in meende te herkennen, 
Hij drong er ook op aan, 
dat men te Geneve, alle 
vestingwerkenïmogt slechten, 
dié. aan de stad noodlottig 
zouden kunnen worden,zon
der aan Zwitserland v«n 
eenig nut te zijn; dit voor
stel bragt eindelooze. woor
den wisselingen te weeg. Bet 
gelukte hem echter de gees
ten toe te lichten en terug-
te brengen, en hy was een 
der commissarissen, dooiden 
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hnogen-raad tot onderzoek des 
ontwerps benoemd. Zijne ge* 
zondheid was reeds sedert 
lahg . ondermijnd; ofschoon 
meer dan na gewoonte af
gemat. op den dag, waarop 
men eengewigtigbesluitmöest 
nemen, wilde hij bij de ver
gadering ^tegenwoordig zijn, 
«n hij verliet dezelve nog veel 
meer uitgeput. De kwaal naai 
hand over hand toe ^ en hij 
overleed den 28 December 
1824, In zijn laatste uur heeft 
hij zelf gezegd , » dat zijne 
commissie van vestingwerken 
hem het'leven kostte, maar 
'dat hij 'zijnen pligt had ge» 
daan." Hij had bij deze, ge
legenheid den post van com
missaris enkel uit'ijver voor het 
algemeene welzijn aangeno
men , want weinig naar waar
digheden, hakende-, had hij , 
zoodra hij de onafhankelijk
heid en onzijdigheid van Zwit
serland had doener kennen/ 
zijn ontslag, van den post van 
staatsraad genomen en was 
in de eenzaamheid terugge
keerd. Er bestaat van hem: 
1.° Tableau Mc.' {Tafereel 
vanden tegenwbarcLigen toe
stand, der ferëenigde sta
ten van Amerika), volgens 
MORSE en dé beste Ameri-
kaansche schrijvers, Parijs, 
1795, 2 dl.» in 8.vo — 
2;o Mducation etc {Prak
tische opvoeding), eene vrije 
vertaling naar het Engelsen. 
MARIA EDGEWORTH, 1800 , 

in 8.vo, 1801,. 2 dl.n ia 
8.VO— 3.0 Traite etc. (Ker-
handeiingover de verdee
ling van het land in ak
kers) , 1801, in 8.vo _ i 4.o 
JTaits etc. {Bijzonderheden 
en 'waarnemingen, betrek-
keiijk het Spaansche scha
penras met bijzonder' fijne 
wol enz,),. 1802>in:8.vp_-
5.° Théologie etc, '(Natuur» 
lijke godgeleerdheid, enz.) , 
vrije vertaling ui t 'het Bn-
gelsch , volgens PALET , Pa
rijs, 1804, 2.euitg. 1817, 
in 8.vo? met eene voorrede. 
— §.°" Recherches etc. (Na-
sporingen over den aard eii 
de uitwerkselen van hei kre
diet des papier s in Gropt-
Brittannië), vertaald uit 
het Engelsch van THORTÓIS? , 
in .8,vo — 7.P pTues etc. 
(JntAgten betrekkelijk den 
akkerbouw van Zwitserland 
en de middelen om deifzelven 
tot volkomenheid te brengen), 
door DB FE&LEMBERG , naar 
bet Hoogduitsch , en met aan-
teekeningen verrijkt, 1808, 
in 8.vo — 8.° De Vemploi 
etc. (Over het gebruik der 
aardappelen enz.), Geneve, 
1820, in8.vo—- 9.° Choiss 
etc. (Keuze van gedichten 
van lord B f RON, WALTER 
SCOTT en Ta. Mo ORE) , 
Qeneve en Parijs, 1820, 2 
dl.B in 8.vo — 10.° La Suisse 
etc. (Zwitserland, in het 
belang van Uur opa), 1821, 
i a 8.vo — l i .o Comparat-
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son 'éte. {F'ergeKjkifig van 
drie ploegen), Geneve -en 
Parijs, 1823 j in 8 . w Hij 
heeft bok in de Bibliothtyiie 
Britahnique Het opzigt gehad 
over het letterkundige ge
deelte, waarin men verschei* 
den belangrijke stukken "op* 
merkt, onder anderen dat j 
hetwelk hij in* 1816 over de 
JEngehche letterkunde in hét 
lipht gaf, hetwelk tïpor de 
verhevene denkbeelden en den 
gestrerigën smaak, tot de uit» 
gezochte critiek behoort. 

P)EE (WICOMAS) ,-'-— Hei" 
lige —-• gardiaan y^ii het 
Franèiskaner-klooster., en; een 
der beroemde martelaren van 
Gorkum óf Gorinofiém, in 
welke stad hij in 1534 ge
boren werd; - Witusft . .VAN 
DER MARCK (zie dat artikel) 
deed hem, met 18 zijner 
orde-broeders en medegeloofs
verkondigers op den 9 Julij 
15721 bij de • stad Snelle, 
door Vwreede en 'uitgezochte 
folteringen, in het 38.e jaar 
zijns ouderdoms , de verde
diging des Gatholijken geloofs 
met zijn bloed bevestigen. 
De namen zijner lotgenooten 
waren : HIERONÏ-HIJS VAN 
WEERT, THEÖDORUSVANEM-

DEN, NlCASIDS IÏESIÜS, W l l > 
1EBA1EDDS D A N Ü S , GODEFRI-
D ü s van Merwelen, ANTO-
MDS^AN WEERT, ANTONIÜS 
VAN H 0 0 R S A A R f FKANCXSCDS I 

HOT , van Brussel, P&ïnr/s j 

| van Jssohe, een Brabander ? 
en CoRNËws VAN WIJK , min» 
derbroeders; LEONARDUSVE-

VCHELIDS o f VAN Y E C H E I , te 

's Hertogenbosch geboren, en 
NICOIAAS JANSSEN VAN POP-
PEL , pastoors te GorincAem, 
GODEFRIDÜSI DUNJEÜS of. VAR 

DUINEN, gewezen rector aan 
de hoogeschool van Parijs; 
JöANNÉS VAN OOSIEUWIJK, 
regulier kanonik van de orde 
van den H. AUGÜSMNÜS, A-
DRIANÜS BECANÜ^ ,en JACO>-
BÜS LACOPS ,.. religieuzen van 
de premonstraterizèr * orde j 
ANDREAS WAETERI of WOU
TERS, pastoor \& .ffeineoord 
en JOANNES DE CotöNiA, een 
dominikaner, pastoor te Hoor» 
naar, . Zij werden alle op 
de wreedste wijze gemarteld* 
door folteringen, die men 
zélfs niet zou durven aanha
len, ten einde hen te nood
zaken , de wezenlijke tegen
woordigheid van J .C . in het 
allerheiligste Sacrament des 
altaars en het primaatschap 
van den Paus te verlooche
nen. Wijl zij in hun geloof 
standvastig volhardden , stak 
men ben eerst brandende 
kaarsen in den mond en in 
de neusgaten: vervolgens sneed 
men hen den neus af en ein
delijk werden zij in eeBe 

schuur bij Brielle opgehan
gen. Zij ondergingen a"e 

den marteldood met êene on-
geloofelijke standvastigheid» 
(Zie Mosius). ' Een Francis-
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kanër-broeder werd afvallig, : 
uit vreeze voor tien dood» 
maar eenigen tijd daarna om 
diefstal opgehangen. Daar:de 
geleerde HJSÜTERCS met min
der onverschrokkenheid dan 
de overige martelaars had ge* 
antwoord, behield hij het 
leven, maar hij herstelde deze 
zwakheid in het vervolg. Es- • 
ïïüs heeft de História mar~ 
tyfum gorcomtensium, v ge-
schreven, Douay> 1603. Hun
ne overblijfselen' werden later 
naar verschillende leerken der 
Qatholijke Nederlanden ver
voerd , alwaar men door hun- ' 
ne voorspraak verscheiden 
wonderen heeft zien plaats 
hebben. Paus ĈtEMENS X 
plaatste hen den 14 Novem
ber 1675 onder de heiligen, 
en bepaalde hun feest op den 
dag van hunnen marteldood* 
[NicoiiAAS PrEK, het hoofd
onderwerp van dit artikel, 
heeft van kindsbeen af, de 
ijdelheid en de rijkdommen 
dezer wereld versmaad en 
verfoeid, en zoodra zijne ja
ren zulks toelieten, te 's Her* 
togenbosch, het kleed van 
ST. JTBANGISCÜS aangetogen, 
en zich door de plegtige ge
loften tot het onderhouden 
van den kloosterlijken regel 
verbonden. Nadat hij, op 
bevel van zijnen overste, naar 
Leuven gezonden was, om 
zich onder den geleerden pa
ter SASBOUT verder op de 
godgeleerdheid tóe te leggen , 

en zijnen tijd uitgestudeerd, 
had, is hij op onderscheidene 
plaatsen* werkzaam geweest, 
om er het zaad des (Jodde-
lijken woords te •zaaijen, en 
zijne talenten, welke hij met 
«co veel zorg vergaderd had , 
ten dienste van dé Kerk des 
Heeren aan te wenden , tot 
dat bij den laatsten gardiaan 
van het minderbroeders.kloos-
ter te Gorinchem geworden 
is , hebbende hij , in wiens 
gemoed alle deugden bewaard 
waren ., zióh f in al deze be* 
trekkingen, door eenen lof» 
felijken wandel, tot den mar
teldood voorbereid. Maar 
vooral heeft die deugd iri 
hem uitgeblonken , die de 
bewaarster van ajle deugden 
is , namelijk de ootmoed of 
nederigheid , eene deugd, diè 
bij hem door geene gemaakt
heid opgesmukt was, want 
nooit heeft men in -zijn gedrag 
of woorden eenige trotschheid 
of verwaandheid, nooit eenig 
blijk van eigenliefde kunnen 
ontdekken, werd hem, bij 
geval, een misslag onder het 
oog gebragt, al ware het ook. 
vari iemand, die jonger of 
lager van rang of stand dan 
hij zelf was, dan nahï hij 
de vermaning niet slechts ten 
goede, maar zélfs met dank
baarheid aan ; want hij zag 
niet zoo zeer op den per
soon van den berisper, als 
op de vrucht der berisping. 
Welk eenen geringen dunk 
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hij van zich zei ven had, kan 
men uit het volgende afme
ten. Als zijne vrienden voor 
hem vreesden en een hunner 
te weten de pastoor LEOJUR-
DÜS VAN YECHELhem, hoerten
der wijze, toevoegde: »Mon
nik ., Monnik, de Geuzen zul
len u ophangen , " gaf hij tot 
antwoord : » Dat heb ik nog 
niet verdiend." En als LE-
ONARDÜS hierop hernam: »In 
dezen tijd worden er zeer 
velen opgehangen , die het niet 
verdiend hebbeu," heeft PIEK 
weder geantwoord j » de ge
nade van het martelaarschap 
wordt doorgaans dengenen 
niet gegeven , die het niet 
verdiend hebben." Als wil
lende daarmede zeggen, dat 
men tot die genade moet 
komen en als bekwaam ge
maakt worden, door een 
heilig leven. Alzoo achtte 
die vrome man zich zelven 
door eenen diepen ootmoed 
onwaardig, om tot zulk eene 
groote glorie verheven te.worr 
den. " Zijn gewoon zeggen 
was, dat men God met een 
opgeruimd gemoed dienen 
moet, en hij heeft dit zeg
gen in geheel zijnen wandel 
en zijn gedrag nageleefd, 
"Waarom hij dan ook bij ieder, 
die hem kende, in hooge 
achting stond. Bovendien 
TasM> te allen tijde, en 
in alle opzigten gereed, om 
de dienst des Heeren waar 
te nemen. Was er te pre

diken , moest hij biecht hoo-
ren, was er , hetzij bij nacht 
of bij dag, eenig ander gees
telijk werk te verrigten , al-
Jijü vond men hem even be
reid willig,'hoewel hij ingee* 
nen deele* de gezondste of 
sterkste was. Op het bewa* 
ren zijner kuischheid heeft 
hij met groote opletendheid 
gewaakt, en die bok altijd 
ongeschonden behouden. Zij
ne gehoorzaamheid was niet 
minder, zoodat hij zijne ei
gene schriften en eenige bij
zondere werkjes, die zijnen 
gehëelen rijkdom uitmaakten, 
met eene-opmerkenswaardige 
ondergeschiktheid ter be
schikking van' zijnen overste 
gelaten heeft. Zijne onthou
ding was zoo groot, dat hij 
zich zelven naauwelijks het 
noodwendige gunde. Werd 
hem iets', dat wat kostbaar
der of sierlijker dan gewoon
lijk opgesmukt Was, aange- • 
boden, dan wees hij het be
leefdelijk van de hand, zeg
gende, dat de H. ERANCIS-
CTS, als hij het zag, het 
kwalijk zoude nemen. Vooral 
was bij een groot voorstan
der van de Evangelische ar
moede , en : had eenen bij
zonderen ijver voor de dienst 
des Heeren, waarom hjjme* 
groote kloekmoedigheid ƒ* 
volharding bewerkt heeft, d« 
zekere overste van ee%..n°T 
nenklooster, omdat bij f 
kuische zielen tot ergernis 
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was, afgezet werd, en zulks 
niettegenstaande die overste, 
door een groot aantal vrien
den ondersteund werd , en 
de gunst van vele menschen 
verworven had. Ook deed 
hij, toen hij gardiaan gewor
den was, zijn uiterste best, 
om de tucht van zijn kloos
ter te hervormen, in welke, 
poging hij den tegenstand van 
eenige broederen ondervond, 
maar het is opmerkelijk, dat 
geen dier tegenstrevers met 
hem deel gehad heeft aan de 
martelkroon. In zijne laatste 
predikatië'n vermaande hij de 
geloovigen met bijzondere 
kracht tot volharding in het 
geloof, en wat hij met woor-" 
den leerde, leefde hij ook 
door zijne werken na. Maar 
de ongebonden menschen, die 
gewoon zijn , het kwade goed 
en het goede kwaad te noe
men , ontzagen zich niet, de
ze kloekmoedige standvastig
heid te berispen , zeggende, 
dat dit alles niets anders was, 
dan hoovaardige vermetelheid 
en onbuigzame hardnekkig
heid j terwijl anderen hem 
voor een eenvoudig en on-
noozel mensch uilkrelen, 
omdat hij zijn geloof niet 
ontveinsde. Want zijne broe» 
ders hielden op het laatste 
zeer sterk bij hem aan, om 
de magt van den Paus te 
willen verloochenen, ten ein
de zijn leven te kunnen be
houden, doch te vergeefs. 

Maar is heb niet te bewon
deren, dat iemand van zulk 
een aandoenlijk gestel als het 
zijne, iemand, die bij de 
minste kwetsuur, welke hij 
zich met een mes toebragt, 
in onmagt viel, zulke wree-
de martelingen en de dood
straf met zoo veel kloek
moedigheid heeft ondergaan ?] 

PlEMONTESE (AtEXIS of A -
LESSI) , een beruchte naamy 
onder welken WILLEM ROS-
CELU, een Italiaansche arts, 
in 1565 overleden, zich ver
borgen hield, om het geheim 
zijner geneesmiddelen te ver» 

.spreiden. Dezelve werd in 
het licht gegeven door FRAN-
CJSCÜS SANSOVIKO , onder den 
titel van 'Seoreti D^JLESSI 
PIEMONÏESE , in zeven boe
ken'. De talrijke uitgaven, 
die men er van geleverd heeft 
zijn .in 8.v° en in 16.»"> Dit 
werk is een rijke, schat voor 
de kwakzalvers. 

f PIER. — Zie GROOTE 
PIER. 

PIERIÜS VALERIANUS ( JO-
ANNES PETRUS BOLZANI , be
kend onder den naam van), 
een beroemde schrijver, uit 
de oude familie der BOLZANI'S , 
werd te Belluno, in den Ve-
netiaanschen staat,, geboren. 
In zijne jeugd zag hij zich 
genoodzaakt, om als huiV 
Jmecht te dienen. EenFran-
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eiskaner, zijn vaderlijke oom , 
die leermeester van LEO X 
was geweest, onttrok hem 
aan dien geringen staat, en 
gaf hem letterkundige lessen. 
Zijne vorderingen waren zoo 
snel, dat hij weldra met de be
roemdste geleerden jn vriend-, 
schap kwam, en vooral met 
den kardinaal BEMBO. LEO 
X en CJLEMENS VII bewezen 
hem vele achting, en deden 
er hem de uitwerkselen van 
ondervinden. Baar PIERITJS 
de studie, en eenen middel-
matigen stand, boven alles 
verkoos, wat hem bij eene 
verheffing kon yerslrooijen, 
zoo wees hij het bisdom van 
Jiisfinopolis en dat van Avi* 
gnon van de hand. Hij stelde 
zich tevreden met eenen post 
van pronotarius Aposlolicus. 
Men droeg hem verscheiden 
belangrijke onderhandelingen 
op , van welke hij zich met 
eer . kweet. Deze, achtens* 
waardige man overleed te Pa-
duar in 1558, in den ou
derdom van 81 jaren» Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
de Hieröglyphen, een La-
jtijnsch commentarium op de 
gewijde brieven der Egypte-
naren en andere natiën, waar
bij CjEUO AüGDSTINüS CüKIO 
twee brieven voegde, die hij 
"iet afbeeldingen versierde,en 
«» 1579 , in fol. liet drukken, 
•üe beste uitgave is van Ly-
°n> tQU, ir» fol. ÏÏBNDaiK 
öCHWAtBKBm*, gaf et in 

1606, te Zeiptig, eene he* 
knopte uitgave in 12.m0,Van 
in het licht. — 2.° Zij» 
ne zoo bekende verhandeling 
De ïnfelicitate Utteratorüm, 
voor de eerste maal gedrukt 

. in 1620 , te Fenetië, door de 
zorg van ALOTSIÜS LOUIMI, 
bisschop van Belluno, die 
het handschrift derzehe in 
zijne bibliotheek bewaarde. 
Dezelve is later herdrukt met 
zijne Sieroglyphen, 1647, 
Amsterdam en \Leip%ig» in 
de verzameling, getiteld: 
Analecta de calamitdle Ut' 
taratorum , in 8.v°, met eene 
voorrede van BÜRCHARD MES-
CKEN, —B.o Pro sacerdoium 
barba upologia, 1533, m 
in 8.vo, aan den kardinaal 
HIPPOLYTÜS DE MEDÏCIS opge
dragen , die zijn leerling was 
geweest; en herdrukt met 
de verhandelingen van M,Ü-
SONIUS en HOSPINUNÜS, oTer 
het gebruik van den baard, 
te scheren en het haar te 
snijden, Xeijden, 1639 ,:"» 
12.mD Dit geschrift biedt be
langrijke nasporingen aan.— 
4.° Oudheden van Belluno, 

Fenetië, 1620, »V 8**J'* 
met zijne verhandeling Ve 
infelicitate Utteratorüm. -7 
5.o Verschillende Teregtmj' 
mingen op VIRGIHOS, W <>e 

uitgave van den p/nMUW'* 
met de cotnmentartë* «w 
SERVws,bijRoBEaxIi;nB^E» 
in fol. en verscheiden..malf" 
herdrukt. - 6." W n n s c h e 
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Gedichten. PjBRins , had bij 
het Doopsel den naam van 
JOANNES PETRUS ontvangen. 
SABELUÜS , zijn meester, ver
anderde dezen laatste ,in dien 
van PIERIÜS, in zinspeling 
op de muzen, in het Latijn 
Pierides,• .wier gunsteling hij 
Vfas geweest. Daarenboven 
moest men, volgens het ge
bruik van dien tijd, eenen 
naam dragen, die aan de 
oudheid herinnerde. 

PIERRE (JOANNES BAPTISTA 
MARIA) , een zeer bekwaam 
schilder, werkte, na zijne 
talenten: te Home tol rijpheid 
te hebben gebragt, te Pa* 
rys met eenen schitterenden 
roem, en wijdde zich voor
al toe aan de versieringen 
der,kerken, Zijne meest be
kende 'voortbrengselen zijn: 
De ff. PJETH us dé kreu
pelen genezende, en de dood 
vanffjERojDÈs, twee schil
derijen, in dve«kerk van St. 
Germain-des-Prés geplaatst; 
de M..FRAJS[CISCÜS, in St. 
Sulpice; die van de kerk 
van den H. LODEWIJK, te 
Kersailles; de marteldood 
van den ff. THOMAS van 
Kantelberg, eertijds in St. 
Zouis du Zoüvre; het helm-
dak der kapel van de > H» 
Maagd, in de SU RocHüs-
kerk: stukken, waarin, het 
levendige, en de milde. en 
ongedwongen schüdertrantel-

' x ix . DBEI. ;•/••• 

kander den voorrang betwis
ten, Hij overleed te Parijs, 
den 14 Janij 1789, in den 
ouderdom van 75 jaren. 

PIERRE.! •— Zie SAINT-
PIERRE (EÜSÏACHIÜS DE). 

PIERRE, <~ Zie SATOT-
PIERRE (K^REI. IRENEÜS CAS-
TEL.DE). ! 

PIERRE. ~ - Zie SAÏNT-
PlERRE («fACOBÜS HENDRIK 
BERNARDIN DE). 

* PlERRES (PHÏUPPÜS DlO-
NTSIDS), eën beroemde boek
drukker , Xe Pctrijs , in 1741, 
uit eene familie geboren , di^ 
reeds sedert tweehonderd ja
ren den boekhandel uitoefen
de , onderscheidde zich door 
dê  schoonheid en naauwkeu-
righèid der werken, welke 
zijne pers verlieten. In 1787 
rigtte hij te Kersaiïles, té 
dienst van de vergadering der 
notabelen, eene boekdruk-
kerij op: maar nadat deom> 
wenteliiig hem van zijnen 
staat en zijne fortuin had 
beroofd, zag hij zich genood
zaakt om in 1807, eene be
diening aan het postkantoor 
van Dijon te aanvaarden. Hij 
overleed in die stad den 18 
Februarij 1808. . In 1784, 
had PlERRES aan JLODEWJJE 
XYI, het model eener pers 
van zijne vinding aangébQ-
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den, die de goedkeuringder 
akadetoie van. wetenschappen 
verwierf, en die later ver
beterd werdï.\Hij TOnd eene 
tweede uit, die noch zijstuk-
len»* noch opstal, noch schoor 
beeft, er* die verre te ver
kiezen was, boven al de tot 
dien tijd bekende» Hij bragt 

- zelf zeer behendiglijk demo-
dellen zijner werktuigen ten 
uitvoer, en had werklieden 
in Jiijne dienst t die onder 
zjjo opzigV arbeidden. Hij 
was lid der. akademje van 
Zydn , Orleans en Douanen, 
en had deel aan de. uitgave 
der Catalogue etc, (W~eke-
tyksche Catalogus dernieu^ 
we boekwerken, welke in, 
frankryk en vreemde lan
den in het licht gegeven wor
den) , welke hij voortzette van 
1774 tot 1789, en die 27 
deelen, in 8.v°uitmaakt. Ook 
heeft hij eene zeer geachte 
uitgave geleverd van het Lexi
con van SCHREVELIDS , be?-
nevens verscheidenartikels in 
de dagbladen enz, 

* PIERSON (NICOIAAS), lee-
ke-broeder van de hervormde 
premonstratenser-orde, tejfs-
prémont, in 1692 geboren, 
overjeed in 1760, heeft zich 
beroemd gemaakt door zijne 
begaafdheid voor de bouw-
*»**de, en de menigte gods-
d^8%egedenkteekenen , tot 
welk© bg d« teekeaiogen ge-, 
leverd en van welke hij den 

bouw bestuurd heeft/ De 
voornaamste zijn: de $ch<>Q-
ne abdij der heilige mwgA 
van Pont~a-Móiisson; he* 
portadl en de torens van 
de abdij-kerk van , Estival} 
óe kerk van Baugeval', het 
Bisschoppelijk paleis van 
TouL Het is volgens zijna 
teekeningen, üat &e ahdij van 
Jandeure geheel vernieuwd is» 

; PIET (BouDEvmirvANDER)/ 
te Gend in 1546, uit eene aan
zienlijke familie geboren, vw, 
bij de ontluiking der univer* 
siteit vaii Douai, de eerste , 
die déh titel van baehelier of 
baccalaureus verkreeg. Hij 
werd doctor , en later hoog. 
leeraar in de regtsgeleerdheid 
te Douai* en bekleedde met 
roem dezen 'post. De raad 
van Mechel&n benoemde kern 
verscheiden malen tot een van 
deszelfs leden; maar ••PiW 
wees deze eer steeds van de 
hand, daar hij zelf liever 
regters vormde. Hij was tïe 
godspraak der grooten en des 
volks tot aan zijnen dood, 
te Douai, in 1609 voö^e-

- vallen. Zijne diepe; geleerd
heid steunde op een zeer 
bondig oordeel. He werken, 
welke hem het meest tot eer 
hebben verstrekt, zijn : 1.°/* 
fructibus. — 2.° De J#»* 
reis. — 3.° De empUf» ct 

vendilione. - 4.°fJ**"^ 
ribus et hypothecis» **m *J* 
nesponsajuris,*iveconsilia. 



wrsnaari 

P I J . 

, f PIEÏERS(GERARDÜS),een 
schilder, in 1580, te Am-
sterdam geboren, was de 
kweekeling van J. LENARDS, 
een bekwaam schilder op glas; 
doch de vorderingen-van den 

'jongen FIETERS waren zoo 
snel, dat zijn meester hem 
aanraadde, zich onder de 
leiding van een bekwamer 
kunstenaar te begeven. Hij 
kwam alstoen in de werk
plaats van CORNEMOS CORNE» 
MSSE5T, van wien hij weldra 
de eerste en bekwaamste kwee-
keling werd. Hij volgde ge
durende twee jaren delessen 
diens meesters; en, weinig 
tevreden over zijne vorde
ringen , begaf hij zich naar 
Haarlem, alwaar hij gedu
rende drie, jaren de beste 
modellen beoefende, welke 
die stad bevatte. Omtrent 
dezen tijd ging hij in Ne* 
derland ,voor den schilder 
door „• die bet best naar het 
naakte schilderde. Intusscheh 
wilde hij Italië zien , en na 
een. kort verblijf fa Jntwer-^ 
pen, begaf hij zich naar Ro
me, alwaar hij een aantal 
jaren verbleef, De zucht voor 
het vaderland voerde hem 
naar Holland terug, en hij 
vestigde zich in de stad Am* 
sterdam. Hij schilderde het 
portret in miniatuur, verga
deringen of gezelschappen. 
Zijne voortbrengselen waren 
wel zamengestéld, fijn en 

Z 2 

naauwkeurig geleekend, zijn. 
koloriet was . oyereenstejn-;' 
mend, en het gedwongenë, 
der uitvoering benadeelde de 
waarheid niet. De opgang, 
welken hij in dat vak maak
te , bezorgde hem apo, yele; 
bestellingen , dat hij,zich aan, 
de geschiedkundige schilderv 
kiinde in het groot niet kon 
toewijden. Onder de door 
hem gevormde kweekelingen , 
noemt men GOVAARTS,.een 
uitmuntend landscbapschil-
der , zeer jong overleden , 
en PETRUS LASTMAN. 

f PlETERS ofPEETERS(B0-
NAVENTORA) , een schilder te 
Antwerpen, in 1614 gebo
ren. Zijne, werken, die hem 
den roem van besten schil-, 
der van zee - gezigten zijner 
eeuw verwierven, stellen ge
woonlijk stormen, orkanen K 
en zeerampen voor. Hij schep
te behagen in de nabootsing 
der verschrikkelijkste zeetop-
heelen; en de naauwkeurig-. 
heid der voorwerpen is zoo 
treffend, dat enkel het ge~ 
zigt zijher schilderijen angst-
inboezemt. De beeldjes, waar
mede hij dezelve verrijkt heeft, 
eijn op de geestigste wijze 
voorgesteld, alles is op de 
keurigste wijze afgewerkt.; 
Ofschoon hij .ifl eenen jeug
digen leeftijd [ is overleden , 
heeft hg, daar hij zeer vl.gr 
tjg in den arbeid was, een 
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aantal schilderijen nagelaten» 
Dezelve zijn in Vlaanderen 
algemeen verspreid. Het ka-
bipet van dèn hertog KAREt 
van Lotharingen te Brussel, 
bezat drie der schoonste der-
zélve , waarvan, er twee zee-
gezigten, en de derde het 
plein (de Esplanade) van 
het kasteel van Antwerpen, 
met eene menigte beelden 
verrijkt. Ook werd de dicht
kunde door PIETERS met ee-
nigen roem, beoefend. Hij 
overleed te ontwerpen den 
25 Julij '1652, en werd te 
ffoboken, een dorp in de 
nabijheid dier stad gelegen , 
begraven. • 

f PIETERS of PEETERS(JO-
ANNES), broeder van den voor
gaande, even als hij te Jint~~ 
werpen, in 1625 geboren, 
legde zich op dezelfde soort 
van schilderkunde toe. Zijne' 
schilderijen behoeven met be
trekking tot de waarheid der 
nabootsing, het vuur, de 
verbeelding en het gepast ko
loriet voor die zijns broeders 
in het minst niet onder te 
doen. Het jaar zijns overlij-
dens is onbekend. ARNOLD 
HOBBRAKEN schildert in zijnen 
Groote schouwburg der Ne-
derlandsche kunstschilders 
«»schilderessen enz. 2e dl. 
W v l i O . het kunstalent van 
dezentïBTERsaldus-afï »Hij 
verkoos zult© • voorwerpen,' 
«ie op het beschouwen ont > 

roerenis, schrik en vrees ver* 
oorzaken j aangezien dezelve, 
allerhande rampen en ellen
den naar zig sleepen; namelyk 
vervaarlyke stormen , onweer 
en bloedige zeeslagen, en dat 
zoo' natuurlyk en konstig, dat 
hy voor een hoogvlieger in 
de konst gehouden wierd. 
Hier zag men door heift ver
beeld hoe de zeebaren door 
de 'kra'gt' der winden^ tot 
torenhoogte worden opge
zweept ; hoe de geladen kie
len mede tot die hoogte op-
gevoert, straks weder ais met 
den snuit naar den afgrond 
schynen te dalen. Daar ziet 
men den zeeman door een 
woedenden orkaan beloopen, 
van zijn mast- en stengeloos 
schip den bewolkten Hemel 
met bedroefde oogen aan
zien. Of, een vloot scheepen 
op bloedplengen uitgerust 
hare vijanden van veere uit 
vuurspouwende metale mon
den groeten, dat de splinters 
van boord den matrozen om 
d'ooren stuiven.» Of daar zy 
door onderlinge woede el
kander (als de Agrippynsche 
puikdichter zeit) 

JJ'TO -wntof boord aan IioorJ goH»*'» 
» Hun wollust «clioppon ja 'tvermclen, 
» Van oyko rifcboii, most >n «ele»-

» En mensohonljcen tot «tof gestamj?'-

f PIETERS, HsJntwerpe»* 
in 1648 geboren, wasJf 
kweekeling van ?m*s M -
KENS. ' De vroege opgan8» 
welke hij in die school maakte 
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Heed bij hem 'het denkbeeld 
ontstaan i dat hij op zich 
zelven wel een bestaan zon 
kunnen vinden. Terwijl hij 
zich met deze;höopi vleide, 
begaf hij zich naar Engeland» 
alwaar zijne geschiedkundige 
schilderijen: m^geene aanmer
king: kwamen. ïh de uiterste 
armöèdë „vervallen,. zag • hij 
zich genoodzaakt zich als huis
knecht te verbinden, doch het 
vernederende van dien staat 
gevoelende, verkoos hij de 
behoefte boven den afstand 
van zijne kunst. Nadat KNEL* 
IER i eenige zijner voortbreng
selen had gezien, wilde hij 
van zijnen toestand gebruik 
maken,' en verbond; hemaian 
zich tot het sehildereh. dèe 
kleedingen en bijkomende 
voorwerpen, der portretten, 
waarvan hij enkel de hoofden 
vervaardigde. PIETERS over
trof al degene j dieKSELÖBR 
tot hetzelfde einde behulp
zaam waren'; hij teekende 
en schilderde met znlk eene 
voortreffelijkheid, dat hem 
zijn arbeid eene algemëene 
onderscheiding verwierf. Het 
is in deze ondankbare werk
zaamheden, dat hij verschei
den zijner schoonste jaren 
doorbragt; de gierigheid van 
KNELLER eindelijk moede, 
besloot hij zich weder aan 
het historie-schilderen toe 
te wijden ,' doch ondanks het 
wezenlijke talent, hetwelk 

hij in dit'vak ten toon'spreid-
kc , zag hij zich genoodzaakt, 
zijne schilderijen, ware mees
terstukken , aan eenige lief
hebbers , die van zijnen toe
stand misbruik maakten, voor 
zeer lage prijzen teverkoopen. 
Daar verscheiden : KNELLER 
afgunstige schilders verno
men hadden', dat PIETERS 
niet meer yoor hem werkte, 
Zoo kwamen zij den laatstge
noemde aansporen, zijn ta-
lant te hunne dienste te stel- • 
len. Thans verzuimde hij niet, 
om van de zich hem aanbie
dende gelegenheid gebruik te 
maken*. naar mate de aan
vragen zich vermenigvuldig* 
den, : verhoogde hij zijne 
prijzen , ' en in korten tijd 

! gelukte het hem, zich onmis
baar te maken door d« ver
diensten,: welke hij aan het 
werk van ^kunstenaars wist 
bij te zetten, die zonder zij
ne hulp, moeite zouden heb
ben gehad, zich te doen 
kennen; maar hij kon zich 
verder niet met het historie-
schilderen ophouden. Het is 
intusschen omtrent dezen tijd, 
dat hij, volgens ROBENS, ver
scheiden zoo schoone kopij
en vervaardigde, dat eeni
ge derzelve voor oorspron-
lijke verkocht werden. Hij 
had op eene wijze, die .de 
bekwaamste kenners bedroog, 
de penseelstreek en het ko
loriet van dezen grooten mee«» 

f ' 3 . 
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ter weten na te volgen. Niet 
zeer angstvallig, ten opzigte 
van de middelen om geld te 

. winnen, copieejrde hij ver
scheiden teekeningen van RU
BENS , en verkocht dezelve 
als van dezen schilder zijnde. 
Daar hij zag hoezeer in En-
geland fe stukken van Vlaam-1 

sche en Hollands.che schilders 
gezocht werden, begaf hij 
zich jaarlijks van twee tot drie 
malen naar Holland, om er 
pp verkoopingen tot' eerien^ 
lagen prijs schilderijen ' aan 
te koopen, die" hij in 'Enge' 
land weder peperduur aan 
den man bragt. Er zijn wei«̂  
nig zijner historie stukken I 
bekend, maar dezelve geven 
hét beste denkbeeld van zij
ne begaafdheid. Daarenboven 
is het zeker, dat de meest 
gezochte portretten van KNEL* 
IER derzelver waarde enkel 
van de kleedingen en andere 
bijkomende voorwerpen ont-
leerien, waarmede PIETERS 
dezelve opgeluisterd heeft. 

PIETRO-COSIMO,•-* ZieCo-
SIMO. 

PlETRO DE IA FRANCESCA , 

een schilder te Florence ge
boren , en in 1443 overleden, 
werd door Paus NXCOÜAAS 
V langen tijd gebruikt tot het 
besdiildwen van hét Fati-
ka&n. Hg slaagde wel in het 
vervaardigen v a n portretten, 
maar «ijn heerschende smaak | 

faas Voor gevechteni Meh Beeft 
daarenboven' van hem werken 
over de reken* en meetkunde. 

PIEÏRO - IONGO. ~ Zie 
AARTSEN.. 

PIEÏRO DI PBTRI, een be« 
kwaam schilder te JRomè * 
zijn geboorteplaats, in 1716, 
in den ouderdom van 45 ja>* 
ren overleden, muntte" voor
al uit iri de teekening. Hij 
bootste zeer naauwkeuriglijk 
de oorspronkelijken na. Al 
zijne voortbrengselen worden 
door de kenners op prijs ge* 
ste'ld;".'.'.' 

PIEÏRO de CÖRTONE; —• 
Zie BERETINO. ; 

PIETRO-RICCIO. — ZiéCai-
KÏTÜS. ; 

* PlETRO (MlCHAët i)l)> 
kardinaal, bisschop van Por
to, te. Jlbano in 1747 ge* 
boren, werd, nog zeer jong 
zijnde, tot hoogleeraar in 
de kerkelijke geschiedenis» 
en in het kanonieke regt be
noemd. De roem, welken hij 
iri die betrekking verworven 
had, bewoog PlüS VI, hem 
den post van secretaris der 
buitengewone congregatie je 
geven , welke hij benoem^ 
om zich met de kerkverga
dering van Pistoja ben% 
honden. Men is van meemng, 
dat hij deel had aan de za-
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menstelling: der bulle jüfKè&>~ 
remjidèii in 1794 tegen de 
hjandelingon ;dier synode uit-
.gevaardigd» Hij Vverd vervol
gens bisschop van ïsauris, 

•dn. partibus ^ cpnsultpr <der * 
inquisitie,, examinator, der 
geestelijkheid en kamerheer 
honorair vaö den Paus, Toen 
Plus J I zich in 1798 genopdr 
zaakt, zag, Howe te verlaten, 
benpemde hij hem tot Aposr 
4oJisch gemagtigde gedurende 
-des.zelfs afweaendheid. De ge» 
wigtige «diensten, welke hij in 
de neteligste omstandigheden 
aan de kerk bewees, bewogen 
PiüS VII, hem in 1804 .tot 
kardinaal te benoemen, en te
vens tot prefekt der propa
ganda en patriarch van Je
ruzalem, PIKTRO vergezelde 
in 1804 zijne Heiligheid naar 
frankrijk. Toen die Opper-
priesjter jn 1809 Jfawe,.yer-
liet, had hij hem evenzeer töJt 
deszejfslgemagtigde benpemd j 
•maar de kardinaal; PjEiRQ 
werd^ genoodzaakt zich n;aar 
P&r*js te begeven: hij ging 
.desniettemin voort, onl, zoo 
veel als hjetjn zjjn vermom 
gen ,was, in^de behoeften 
der Kerk te toorzien. Deze 
bezorgdheid *, het vermoeden > 
waarin hpt keizerlijke bestuur, 
^ k e e r d e , dat hij :de ont
werper der breve was, jdoor 
deî S Paus in 1810 aan MAÜRY 
gezonden," en vooral zgne 
weigering, om bij de huw«-
• •-.,,; . . : U - ; Z 

lijksinzegening van BöNAiPAfi,-
XJE met dé aartshertogin MA-

'JUA LomsE tegenwoordig te 
zijn, 'deden hem met .vete-
scheiden' zgner ambtgenooten 
verbannen »;' en kort daarna 

. in den slottorren van Pin* 
cennes opsluiten. , Hijs;bleef 
aldaar tot in het begin van 
1813, als wanneer men hem 
toestond, zich naar tien Paus;, 
die toenmaals tö iWoritaiiië-
bteau Was > te begeven. Hij 
werd in 181'4 op nieuw van 
denzelven„ verwijderden vers-
bannen; jnaar' dé staatkun
dige gebetfrtenissénj ' stelden 
hem weldra in vrijheid.; Ia 
Hometeruggekeerd, werd de 
kardinaal PlKTïto benoemd tot 
gropt-penitentiarius: en pre-
lekt van den index. .Hij werd 
vervolgens bevorderd tot bis
schop van Albaw, laterrvan 
Porto en Sta, Rufim. . Hij 
Kvas daarenboven pnderi&eken 
van het heilige collëgie y toen 
hij den 2 Julg 1821 over
leed. PIETRO ,vereenigde*wet 
de liefde voor de Godsdienst, 
zuiverheid Van grondbeginse
len.., en eene, onwrikbare 
standvastigheid. ; Uiten Jbe* 
schpuwde hem als een der 
lichten van ;het heilige col
lëgie, zoo wel in betrekking 
tot de godgeleerde kundighe
den , als tot: de ervarenheid 
in staatszakesu Hij h^d deel 
aan Verscheiden geschriften, 
gediende de vervolgingen der 

4. ;. ' > ' • ' • 
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Kerk in het licht gegeven» 
Mea noemt van hem in de 
verzameling der breven van 
Piüs VI , eerien Brief aan 
den. bisschop van Grasse, 
en eène Uitspraak over den 
eéd'•;, van haat aan het ko
ningschap. 

•blik af, kende fr&AUB geene 
behoefte meer, en begon de 
vracht zijner volharding en 
zijner nijverheid in te oogsten. 
De koning liet hem twee 
groote standbeelden uitvoe
ren , dat, van MERCÜRIUS en 
van VENÜS , om ten geschen
ke aan den koning van Pruis-
sen te worden gezonden j die 
er steeds veel belang in ge
steld heeft. Hij heeft daaren-

I boven vervaardigd het schóö-
ne: standbeeld van JLODEWIJJE 
XV voor de stad Meims,en 
eêne menigte andere stukken 
van verschillende grootte; 
blaar hetgene, wat zijnen 
roem , den meesten Juister 
heeft bijgezet, is het praal
graf van den maarschalk van 
Saksen, in eéne LutersChe 
kerk van Straatsburg ge
plaatst. Dit gedenkteeken is 
al te beroemd, het plan en 
de uitvoering, de schoonhe
den en gebreken des«elven 
zijn al te zeer bekend, dan 
dat wij hetzelve alhier zou
den behoeven te ontleden: 
er zijn verscheiden hekelin-
gen* en verdedigingen van 
hetzelve in het licht versche
nen : maar in deszelfs geheel, 
kan men zich niet onthou
den , een schoon en groot 
werk te erkennen. PiGAtx* 
bezat meer begaafdhedcn^| 
geest, meer naauwkeuw'^ff 

dan uitgebreidheid *»* a e 

denkbeelden j hij was meer 
met het gevoel des waren 

PlGAIXE (JOANKES B A P T I S - j 
TA.), een beeldhouwer, t e l 
Parijs in 1714 geboren. Zijn j 
vader, die een schrijnwerker 
en aannemer der gebouwen 
des ionings was, plaatste 
hem, reeds in den ouderdom 
van acht jaren, bij I E LOE-
IUIBV beeldhouwer der aka-

. demie. Na zich eènige jaren 
'm Italië te hebben opgehou

den , kwam hij in Frankrijk 
terug, en zag zich geduren
de vijf jaren genoodzaakt, • 
zijn bestaan te zoeken, door 
voor eehen beeldhouwer te 
arbeiden, en zich met, zij
ner weinig waardige, werk
zaamheden te belasten. Een 
beeld der fl. Maagd, het
welk hij voor het Invaliden* 
•gesticht vervaardigde, maakte 
hem bekeiid bij den graaf 
B'ARGENSON. Deze minister 
bplastte hem met de vervaar
diging van een standbeeld van 
XOOEWIJK XV. Mevrouw DE 
POMPADOÜR liet hem haar 
toteld ten voeten uit vervaar
dig*» , . benevens een ander 
fceeld ds» stiUwijgmdheid, 
e V B » * i w * p der liefd? en 
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dan' met dat dei;schoonéü 
'doordrongen:. hij verbeeldde 
zich dat allesi wel was, zoo-
dramde natuur getrouw was 
uitgedrukt. Déze overtuiging 
is voornamelijk uitgeschenen 
in het standbeeld van VOL-
ÏAIBE ,* hetwelk de kenners 
dubbel bérispèlijk hebben ge-
"vonden >• ën ,'• wegens de even 
zoo onredelijke als walgelijke 
;naak;theid, Waarin hij dezen 
beruchten man heeft voorge-
'fiteld, en door de keuze des 
models , waarin eene buiten-
gemeene magerheid, eneene 
•alfemeene verzwakking, aller 
'de'èlen , de natuurlijke wan-
'stalligheid des ouderdoms ver-
-meerderden,! hij verkoos eehe 
geleerde anatomie boVeh een 

«schoon standbeeld te vervaar
digen. VotTAlRE heeft zelf de 
ïongepastheid dezer afbeelding 
gevoeld, en; ér' zich over aan 
den beeldhouwer in dicht1-
regels'beklaagd, waarin zijne, 
wulpsche verbeeldingskracht 
'zich eene nieuwe vlügt heeft 
gegeven, men kan er ènkël 
de volgende van aanhalen : 

^ CHer Phidiaa, Votro atatuo 
f 'Iffe fait millo foia trop d'honnour, 

,' Oud feroz >ous d'un pauyró auteur, . 
Bont la laiiïo ot lo.coa de grué, 
ï t l a mino trU p«u jonflluo, 
ïcront riïe 1c connuiMóur ? ; 

PIGAUE werd in 1744 als 
lid der akademie opgenomen, 
in 1745 als adjunct-professor 
benoemd, in 1777 tot rector 
en in 1785 tot kanselier der 

akademie bevorderd. Tn 1769 
was hij met de orde van den 
H. MlCHAëi versierd, en hij 
overleed te Parijs, den 20 
Augustus -1785. 

PlGANÏOI. DE IA FORCE ( J O -
ANNÉS AtfMAR DE) , in 1 6 7 3 
in JlUvergnè uit eene adel
lijke-familie geboren, legde 
zich 'tfièt ijver toe op de 
aardrijkskunde en de geschie
denis van Frankrijk. Om 
zich in die studie meer te 
ontwikkelen^ deed hij ver
scheiden reizen door verschil
lende gewesten. Hij bragt 
van zijne togten belangrijke 
Waarnemingen mede, betrek
kelijk de natuurlijke historie, 

. den handel en het burgerlijk 
ën kerkelijk bestuur van elk 
gewest. Dezelve waren hem 
van groote dienst in' de za-
ménstelling der werken, wel
ke er van 'hem bestaan. De 
'voornaamste zijn:' 1.° J)es-
criplion etc. (Geschied- en 
aardrijkskundige beschry» 
ving van Frankrijk), waar
van de volledigste uitgave is 
die van 1753, 15 dl.» in 
12.^° Dit is het beste der 
werken, welke tot dat tijd
stip over dat onderwerp, in 
het licht waren verschenen, 
ofschoori het nog een aantal 
onnaauwkeurigheden en zelfs 
misvattingen bevat. •—• 2.° 

I Doscription etc. (Beschrij-
|| ving van Parijs) 'i 10 dl.» 

Z 5 - / 
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in 12.™°, een leerzaam, be
langrijk en veel vollediger 
werk dan de^eschrjjving van 
BRÏCE. Hetzelve ; is daaren
boven met éene sierlijke een
voudigheid geschreven. Hij 
heeft er- eene verkortg. jlit-
gave in 2 dl.» in l:2;m? van 
geleverd. .— 3.P Desgfi'ption 
etc. '(Beschrijving'"'van hef 
Kasteel en het Lustbosch 
van Kersailles, Marlyenz.), 
2 dl.», in 12.mo Dezelve is 
aangenaam en vrij wel ge-
schreven. —7 i.° foyage etd. 
(Reis door frankrijk),, 2 
dl . n , 'm 12.m° Hij overleed 
te Parijs, in 1753 , en was 
onde"r*gouverneur der pages 
van den hertog van Toulouse 
geweest, 

* PIGEAÜ {Er/sxACHips Ni-
COtAAs), hoogleeraar in dé 
regtsgeleerdheid, te Motit-
VEveque, bij Senlis > den 
16 Julij 1750 van armé m? 
ders gebogen; j; die hem. aan 
eenen geestelijke toever trou w-
den , om hem eenig onderwijs 
te geven, was tot eenen werk
tuigkundigen staat bestemdj 
en werd vroegtijdig naar Pa
rijs gezonden. Weidra wees 
geworden zijnde, verliet hij de 
werkplaats, alwaar hij zijne 
leerjaren had doorgebragt , en 
begaf zich in dienst van eenen 
procureur, van wien hjj, na 
verhoop van zes maanden eer
ste klerfc werd. ^ m a a k t e 
te gelijkertijd aijne regtsge* 

leerde studiën >; en werd den 
22 December ,1774 töt ad-
Vftkaat bevorderd; Degtyote 
bekwaamheidj die hij'bij de 
beoefening del"; wetten aan 
den lag legde;y : zijn onver-
mpeide ijver\i: hip den geê t 
der wetgevingmet de <likr 
.werf zoo zöer uiteenloopende 
toepassingen van den^pndeP 
regtshandel te vergelijken,, 
deden hem reeds vroegtijdig 
het; plan opvatten tót een 
werk , •. wal|rin.rs1de ;̂meingel-

•klojflp. derlforinuljer,en,. de? 
regtsjerdraaijingeq-, voor eene 
evenzoö eenvoudige alsjéi-
iige wijze van handelen ztf'a 
plaats maken. Dit Werk,.. dat 
bij deszelfs ontstaan reeds 
ejassiek Wer.cl, verscheen on
der,den titel yan Procédure 
fittii (Burgerlijke feglsoefe-
ning bij het Chdtelet van 
Parijs), Parijs, 1778, 2 
dl.n in 4.t°" en lateC her
drukt in 1780 en 1787. ..Pfr 
GÊAr; gaf in 1784, «en ander 
werk in het licht; getiteld: 
Jntroduction etc., (Inleiding 
tot de burgerlijke rëgtsoer 

fening) , in 8.v°; vijfde uit
gave , door PojïcEr,Eï "herzien, 
182¥j in 8.vo Ondanks de \ 
opgang , d i e PIGEAÜ maakte, 
noodzaakte zijn "beperkt ver
mogen hem,; eenigen tijd voor 
de Fransclïe omwenteling*» 
hoedanigheid van"secret^'*1 

dienstte- treden bijJW^1™ 
DïSECHEttES, adv^aat-ge-
neraal bij het parlement.. JNa> 
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dat dit' middel, vin' begaan *, 
hem door'de vernietiging der 
parlementen ontnomen was s 
verkoos hij, in ,plaats van 
even,' als zoo -yele jaiideren, 
van de ; verwarring gebrnik 
te makend die de gebeurte
nissen yan dat tijdvak na 
zicfr «sleepten, teneinde zich 
tot posten ,of tot fortuin te 
verheffen,, om- als bedien, 
de j in' den boekhandel van 
pĵ vrouw DESAINT, de uit-
geefster zijner werken, te tre
den. Na den val van het 
schrikbewind vatte hij zijne 
Werkzaamheden weder - op , 
en opende leercursus voor de 
regtsgeïéerdhëid; en deregts-
bedeeling, tot welke ,zijn 
roem een aantal toehoorders 
uitlokte. Toen het ter sprake 
kwant, om een nieuw wet-, 
boek vans pleithandel in te; 
voeren ,•>' werd PIGEAU ,<•• ttiet 
TREILHARD , SÉGÜIÊR S TRY , 
BBRIHEREAU en FONDËCTR be
noemd , om1 de commissie 
van redactie uit te maken* 
Na de oprigting der regtsge-
leerde jscbolen , werd hij in 
1805 benoemd , tot den leer
stoel der pleitoefening van de 
falculteit van Parijs ,en heeft 
daarvan de bedieningen waar
genomen tot aan zijn© dood , 
voorgevallen den 22 Decem
ber 1818. Gedurende de 
honderd dagen, had hij ge
weigerd , het adres der regts-
geleerde school aan BONA
PARTE en de additionneie 

akte te ondèrteekenen; Be
halve de : reeds genoemde 
werken, heeft hij jn 'Jiet 
licht'gegeven j i*0' Motims 
etc, {Eerste gronden van,kef 
burgerlijk -wetboek), 1804, 
4 dl.» in 8.w, 2.e uitgave', 
vermeerderd onder den titel 
van Cours élémentaire ëfc, 
1818, 2 dl.» in 8.Y<> :W2^ 
Procédure etc. * {Burgerlij--; 
ke 'regtsóefeniitjg derregt* 
banken in Frankrijk.em.),, 
1807 — 1808,-2'41.*, i» 
4.t°, vierde uitgavemetaan-
teekeningen van.', den heer 
CREVÏI.LI , 1826 , dit is slechts 
de regtsoefening van het Gha* 
telet, met de bijvoegselen 
en verbeteringen, door het 
nieuwe; wetboek noodzakelijk 
gemaakt;, — 3.° Qommentai^ 
re etc*: (jtanteekeningen op 
het Wetboek van burgerlijke 
reglspleging), oen nagela
ten wérk:, herzièjJ en.inhet 
liöht gegeven, door de hee-
ren PONCEIET en LUCAS CHAM-
PIONNIÈRRE, 1827, 2 dl.1», 
in 4 . t 0 , voorafgegaan van 
eene Levensschets des schrij
vers; door,GAIRAI , advokaat 
aan het koninkljjke hof van 
Parijs. PlGEAü was de bloed
verwant van den prokureur-
generaal BfitURT , die bem 
in den Moniteur van den 1 
Januarij 1819, evenzeer eene 
Necrologie heeft toegewijd. 

PlGHJÜS of PlBIOS (AiBBS-
ÏÜS) , een wiskunstenaar e n 
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aihtwister, te,Kampen-; in 
Over~Yssel in 1490 geboren, 

studeerde te 'Leuven- en te 
Keülert-t 'en ontving in dè 
eerste universiteit den titel 
van 'Baccalaureus of meester 
in de godgeleerdheid,' en in 
de tweede dien van doctor. 
Hij was zeer-ervaren in de 
wiskunde, en in.godgeleerde 
en oudheidkundige onder
werpen. Hij onderscheidde 
zijnen' ijver voor het geloof 
door'verscheiden werken te
gen LurHER, MEIANCHTHON'i 
BUCER en CALVINÜS. De 
roem, welken hij te'Keulen 
verwierf, verspreidde zich 
tot Rome, werwaarts .Paus 
ADRIANÜS VI hem in het 
jaar 1522 ontbood. CLEMEffs 
-VIII en PAÜLÜS I I I , opvol
gers van ADRIANUS, droegen 
PIGHIÜS geene mindere ach- ,, 
ting toe; zij belastten hem 
met verschillende onderhan- " 
delingen tot heil der Gods
dienst, zoo te Worms als te 
Regensburg. Hij overleed den 
29 December 1542 ïaUtrecktj 
alwaar hij proost was der 
•kerk van den H. JOAMTES 
denDoopei\ Men heeft van 
hem een aantal werken. Het 
belangrijkste is getiteld: Js-
sertio hierarchice ecclesia»' 
ticce, Keulen, 1572, in fol. 
Zijn stijl is noch zoo zuiver, 
noch zoo sierlijk, als die van 
SADOIKT, met wien hij in 
betrekking stond ; -maar- de
zelve is minder onbeschaafd, 

dan die 'der schdolsche gód* 
geleerden 'van 'zijnen' tijd. 
Nog heeft men van hemeene 
verhandeling De gratia et 
libero Aominis arbitrio,' te» 
gëh CAI-TINÜS"-i 1542 / in fol. 
Hij legt in zijne geschriften 
eene gróotè verfcJeefdheid aan 
den heiligen; Stoel aan den 
dag;* wellfgt drijft hij dezelve 
zelfs al te veré .Men kan 
niet ontkennen, dat hij eenige 
bijzondere' gevoelens heeft} 
ook zegt de kar'dina'al Boitt, 
van hem sprekende ï: Cauik 
legendus est, quo'd'non sent-
per• solidütn tradat doctri-
natHi Hij vervaardigde ook 
verscheiden wiskundige wer* 
ken, onder anderei 1,° Do 
raiione paschalis eelébra-
tionis,: 'deque restituUóne 
calendarii ecclesiastici. •*-
2.° De osquinoctiorum sol» 
stitiorümqne iwoentione, Hjj 
helderde de theorie door de 
praktijk o p , en muntte uit 
in het vervaardigen van cir-
kelgloben. "-••"-

PIGHIÜS (STEPHANDS WW« 
NANDDs)v moederlijke neef nü 
den voorgaande, wiens naar» 
hij ontleende, werd, even 
als h i j , te Kampen in 1520 
geboren. Hij deed twee rei
zen naar Italië. Bij z | jn e 

terugkomst van de laatste, 
verkreeg hij- den post van 
onderwijzer der godgeleerd
heid in de domkerk, van 
Kanten, van welke hij ka-
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nonik was. Hij bragt er zijne 
overige levensdagen door ,:. 
welke hij verdeelde tusschen 
de godvruchtige oefeningen 
en" de studie, en overleed 
aldaar den 19 October 1604. 
Hij werd in zijne eeuw door 
niemand overtroffen in de 
kennis der Romeinsche oud
heden , J üSTüs LïPslus be
schrijft hem: Alief indefessi 
calami et^styli Liriüs.%t 
bestaat van hem: 1.° Jaar
boeken der stad Home, in 
het Latijn, ontwerpen, 1599 
— 1615, 3 dl.» in fol. — 
2»° Hercules pródicius, ont
werpen, 1587. Dit is eene 
beschrijving der reis, welke 
PIGHIÜS in Italië deed. De
zelve is tol aanmerkingen.over 
de Romeinsche en Germaan-
Sche oudheden. Hij heeft 
ons verscheiden 'andere wer
ken nagelaten, die evenzeer 
vol geleerde aanmerkingen 
zijn, en waarvan er eenige 
Üijn opgenomen in de Griek-: 
sche Oudheden van GRÖNO-
VIÜS 1 , 9 . 1 

PlGNA (JOAMNES BAPHSTA 
ÜTICOLÜCCI, bijgenaamd), in 
het Ferraresche, in het be
gin der 1.6.? eeuw geboren; 
door zijne talenten en zijne 
geschriften, verdiende hij de 
bescherming zijner vorsten.' 
Hij was te gelijkertijd een 
goede taal-, letter- en ge-
«hiedknndige, en overleed 
i n 1575, Men heeftHem ver* 

scheiden staat^ en geschied-* 
kundige- werken te danken: 
1,°- Il principe, Venetië,-
1561, in 8.vo _- 2.° Il 
Düetlo, nel quale süratta 
deW okore delV ordine della 
cavaleria, 1554,'in 4»t0—•• 
3.° Hisioria: de principi di 
ESTE , Ferrarë ,.1570 > in 
8.vo, zeer gezocht en zeld
zaam. •— 4.° Romanzi ne* 
quali della poesia e della 
vita ti'jéRIOSTO si tratta, 
Venetië t 1554, in 4. t 0 

PlGNATELM (FABRICIO) , eCB 
geleerde Napolitaansche Je-
suit, bekend door een.j ver
handeling, waarin hij tracht 
te i bewijzen, dat de heilige 
BARXHOI.OMEDS dezelfde is als 
NATHANAÖI, onder dezen ti
tel in het licht gegeven: De 
Jpostolatu B. NATHANAB
UIS BARTUOLOMMI,,-'. Pa-
rg$, 1660. \ / ' 

PlGNATEH.1. 
CENXIÜS XII. 

Zie INHO-

*PlGNATEIXI (FRANCISCüg) , 
prins van Strongoli, kapitein-
generaal van het koningrijk 
Napels, in -die hoofdstad 
in 1732 geboren, was in 
dienst van Spanje, haalde 
zich, ten gevolge van een 
tweegevecht, waarin hij den 
ridder POXAIRELLI doodde, 
de ongenade van KARET, III 
op den hals. »Hij was geluk
kiger onder ffiRDUïABO IV, 
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aan wien deszelfs vader, tot 
den troon van Spanje geroe
pen , de kroon van tfapels 
had overgegeven, en hij werd 
de vertrouweling en vriend 
van dien vorst. Hij was het 
die met de organisatie belast 
•werd van een bataillon adel-
jonkers, welke de ministers 
van dezen jongen koning hem 
aanraadden bij zijnen persoon 
te hebben, onder voorwend
sel van hem eene zijner waar
dige uitspanning te verschaft 
fen, doch met het wézenlij
ke doel, om hem van staats
zaken af te trekken. P IG-
KAXELU had nog geen'erlei 
staatkundigen invloed, en lan
gen tijd was hij enkel gun
steling. Hij vond echter wel
dra gelegenheid, om eene 
Belangrijkere rol te spelen. 
Men weet dat het kabinet 
van Napels, onder den in
vloed der koningin CAROIINA 
van Oostenrijk, en des be-
ruqhten ministers ACXOK, die 
beide zich van het bondge
nootschap met Spanje en 
Frankrijk zochten los te ma
ken, om zich aan de zaak 
van Engeland en Oostenrijk 
te verbinden, geheel van 
staatkunde veranderde. KA-
REI. I I I , ontevreden over deze 
wending, die hem legelijker-
ttjd valach en beleedigend toe
scheen , had reeds verschei
den malen het ontslag van 
AGIONgevraagd. Dezeaocht, 
in overeenstemming met de 

koningin, den slag aftewe-, 
ren , die hem bedreigde, CA-
ROLINA liet de oogen opPre-
NAÏELLI vallen, die naar 
Spanje, werd gezonden», ten 
einde de vooringenomenheid 
nit den weg te ruimen, welke 
KAREI III tegen den minis
ter had opgevat; zij zeide 
hem, bij zijn vertrek: » Wielr 
ke ook de uitslag uwer on-, 
derhandeling zij, zoo is mijn 
wil, dat gij, bij uwe terug-» 
kpmst, den koning verzekert,i 
dat zijn vader van deszelfs 
vooringenomenheid tegen Ao 
TON geheel is teruggekomen , 
en dat hij verder op 'zijne 
verwijdering niet aandringt." 
Bij de terugkomst van deze 
zending, zeide PIGNAMUI, 
die slechts een enkel gehoord 
van KAREI. III had kunnen 
bekomen, en aan wien die 
vorst den rug toedraaide, zoo-
dra hij vernam , dat de mi
nister nog niet weggezonden 
was, aan den jongen FEHDI-
NAND, slechts datgene, wat de. 
koningin hem had ingebla
zen ; tot loon van deze trou
weloosheid i werd hij tot land
voogd van Kalabrië benoemd. 
Deze schoone gewesten waren 
juist door verschrikkelijke 
aardbevingen verwoest. On
der voorwendsel van dezelve 
te ondersteunen, gafmenhasr 
een tijdelijk bestuur dat zelt 
een nieuwe geesel was: daar 
de inkomsten der kloosters. 
waren ingetrokken,. ofn de 
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armste inwoners van het ge
west te ondersteunen, over
laadde zich PIGNATEUI met 
deze Schatten , en deze nieu
we VERRÈS kwam te Napels 
terug, om de vrucht van 
zijnen roof te genieten, zon
der eenen nieuwen CICERO te 
vinden, die de stem tegen 
hem durfde verheffen» Kort 
daarna tot gouverneur der 
hoofdstad benoemd, veree-
nigde hij met dezen aanzien
lijken post, dien van chef der 
policle, welke aan den in 
ongenade vervallen MEDICIS 
ontnomen waŝ  Het is gedu
rende zijn beheer dat PIG-
NAïEtti, bij de poorten van 
Napels, de beruchte voor-
faadzolders liet bouwen .,> 
welke men den vreemdelingen 
als een voorwerp, van zeld
zaamheid en pracht aantoont: 
deze onderneming .was. voor 
Jiem eene nieuwe bron van 
rijkdommen. Toen de Fran-
sche omwenteling uitbarstte 
aam het Napolitaansch be

s t u u r voorzorgen tegen de 
Voortplanting van n i e u w e 
denkbeelden welke de geest 
van regeringloosheid, toen
maals alom predikte:; PIGNA. 
ÏKLM werd tot den rang van 
kapitein-generaal verheven, 
en met de politie van het 
geheele koningrijk belast. On
danks de bedwingende mid
delen , welke hij in het werk 
«twdé, hadden de gebeur te-
D,ssen haren gang, en FER» 

DÏNAND verliet zijne staten* 
Op voordragt vat» Acios» 
vertrouwde de koning'het 
beheer des rijks aan PIGNA-
XEIAI toe. Na op eene ge
strenge wijze tegen diegene 
te werk te zijn gegaan , die 
voor voorstanders der Fran-
schen doorgingen, verliet hij 
op eene lafhartige wijze, bij 
het aannaderen der laatste, 
de stad Napels, welke hij 
zoo doende aan al de gru-
welen der regeringloosheid 
ten prooi gaf. Hij vlugtte 
naar Sicilië , alwaar hij zoo 
lang verbleef als de Fran-
sohen het koningrijk Na
pels bezet hielden. Hij kwam 
eerst na de terugkomst van 
van FJERDIIUÏJD in Italië ia-
rug; doch kon zich nooit 
weder in de koninklijke gunst 
dringen. In 1807 trad hij 
in eenezamenzwering, welke 
ten doel had, om het hof 
van Sicilië, in zijne staten, 
'welke door JOZEF BONAPARTE 
bestuurd werden, terug te 
roepen. In hechtenis geno
men "èn in ballingschap ge
zonden, verbleef PlGÜTATELM 
eenigen tijd te Rome t van 
waar JOACHIBI MURAT, die 
JOZEF opvolgde, hem kort 
na zijne komst tot den troon 
terugriep. PIGUATEÏXI kwam 
als toen te Napels terug, èn 
overleed in 18Ï2. 

*. PlGlfEAÜ DK BEHAINE (F*"*. 
TRÜS JOZEF GEOKGB), n»'" 
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sionaris in Cochinohine, in 
December 1741, in het vlek 
Qrigny, diocees van Zaon 
geboren; wijdde zich, aan de 
vreemde missiën toe, en, 
wijl hij de tegenkanting zijner 
ouders vreesde, zoo ging hij 
zich heimelijk, tegen het 
einde van 1765 , in de ha
ven van Lorient inschepen, 
en begaf zich naar Indië om 
er het Evangelie te verkon
digen. De verschillende te
genspoeden, met welke hij 
te worstelen .had, schrikte 
zijnen moed niet af, en hij 
•werd in 1770 door den Paus 
tot bisschop van Adranct, 
in partibus, en tot coad
jutor van den bisschop van 
Canatha benoemd, welken 
laatste hij in het volgende 
jaar als apostolisch yikaris 
opvolgde, In 1774, begaf 
PlGNEAü zich naar Macao, 
vervolgens naar Cambodje, 
van waar hij het neder Co-
chinchine binnentrok , van 
hetwelke achtereenvolgend 
twee koningen waren ten dood 
gebragt, door muitelingen 
onder den naam van Tay. 
Son, dat is Bergen van het 
Westen, bekend. Zij wer
den aldus aangeduid y wijl 
hunne aanvoerders uit de wes
telijke bergen- der provincie 
Qui-Mon oorspronkelijk wa
ren. PIGNEAÜ had gedurende 
eene maand aan NGUTEN-ANH, 
jongsten broeder van den 
onttroonden vorst, eeneschuil. | 

plaats in zijn huis verleend. 
Nadat déze prins zijne partij 
dagelijks had zien toenemen, 
gelukte het hem' in 1779, 
zich tot koning te doen uit
roepen. Hij vergat op den 
troon de dienst niet hemdoor 
den missionaris bewezen ; hij 
riep hem tot zich, en deed 
niets zonder hem te raad
plegen. Maar NGÜYEN-ANH, 
werd in 1782 mede onttroond. 
PIGNBAÜ, verpligt, om 'Cö-
chinchine te verlaten, leidde 
hét ellendigste leven in Cam* 
bodje, welke stad gelijktijdig 
door den hongersnood en 
een' Siameesch leger verwoest | 
werd.- Hij begaf zich vervol
gens naar het koningrijk Si* 
am (1783). Hij had tot dus
verre zijne geliefde kweeke-
lingen van het collegie der 
missiën, in CooAinc/nneof-
gerigt, met zich gevoerd, 
en hij hoopte dezelfde inrig-
ting bij ; de Siamezen, de j 
bondgenoolen van zijnen aan
genomen Souverein, tot stand ! 
te kunnen brengen. Maar hij / 
zag zich met betrekking tot j 
dit trouwelooze volk zpetbe- . 
drogen, daar hetzejve'zich en
kel met den CocbïnchinescheB 
vorst had schijnen te veree- j 
nigen , om' in zijne staten te 
vallen en dezelve te verwoes- i 
ten. NGÜYEN-ANH, die doof j 
zijne ongelukken tot jan-
hoop was gebragt, stond op j 
het punt, om zich i n d e , 
armen der Hollanders of Por-
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togezen te werpen:' maar de 
hisschop van, Adrana wekte 
zijnen moed weder op, en 
gaf hem de hoop, van op 
eene krachtdadige wijze door 
Frankrijk' ondersteund te 
zullen nwprden.; Met de on-» 
hepaaldste völmagten van den 
vorst; Fan Cóchinchine, be* 
Weed, die hem tevens zijnen 
zesjarigen oudsten zoon had 
toevertrouwd, ging de bis* 
schop ivan Adrana onder 
zeil naar Frankrijk , alwaar 
hij in de maand Februari} 
1787 aankwam. Het gelukte 
hem, om over de vooringe-
nomenheden te zegevieren, 
welke men opzigtelijk zijne, 
missie, den ministervan ma
rine, maarschalk DE CASTRIBS,' 
had ingeboezemd, en ver
kreeg het sluiten van een 
verdrag, waarin onder ande
re bepalingen •;. de koningvan 
Frankrijk zich verbond, om 
aan zijnen nieuwen bondge* 
noot, eene ondersteuning in 
manschappen , schepen, wa
gens en krjjgshehoeften te zen
den, en de koning van CocAin* 
o/iine, om aan de ïranschen 
afstanden in grondgebied ,te 
doen. De bisschopvan.^tóra-
na, kwam in de maand Mei 
1788 inPondicheri aan, de 
graaf DE CONWAÏ , gouver
neur-generaal der Fransche 
volkplantingen in Indïê , het-
roode orde-lint mede bren-
8ende, hetwelk hij voor hem 

gevraagd had. Deze was te» 
vens belast, om het'hevel over 
dfi; onderneming te voeren, 
met de vrijheid,; de uitvoe* 
.ring derzelve uit te stellen. 
Daar hij zijne medewerking 
niet kon erlangen, zag de 
bisschop Tan > Adrana zioh 
genoodzaakt, , zijne; toevlugt 
tot andere middelen te ne
men. Bij deed eenê oproe
ping aan de Fxansehe'Jtoöpi-
lieden én inwoners van ifyw-
dicheri, van welke hij eeni-
ge hulp verkreeg., met- wel
ke de Cochinchinesche vorsi> 
die zich reeds weder in'het 
bezit had gesteld van dé aan 
Cambodje grenzende gewes
ten (1789), nieuwe voordee-
len behaalde. De bisschop 
van Adrana, die zich aan 
het hof van dien vorst had 
gevestigd, overleed den 9 
October 1799, levendig be
treurd door den koning en 
zijnen zoon, de mandarijnen 
en het geheele leger; We
gens meerdere bponderhe-
den> het leven en de werk-* 
zaamheden van den bisschop 
van Adrana betreffende, kan 
men raadplegen: JVouvelles 
des Missions ètrangeres $ 
Londen, 1797, en Nouvel» 
les lettres édifiantes^ • 

PlGNORIA (LlüRïNïip), te 
Padua, in 1 5 7 J geboren, 
een geleerde oudheidkundige, 
werd pastoor van den H. 
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LAUBENTITJS dier slad, daar
na kanonik van Trevisot al
waar hij den 13 Junij 1631 
aan de pest overleed. Deze 
letterkundige had eene schoo-
ïie bibliotheek en een rijk 
kabinet van gedenkpenningen 
verzameld, welke hem in de 
zamenstelling van geleerde 
werken zeer veel van dienst 
•waren. Er bestaat van hem: 
l.o Eene verhandeling de 
jServis, ei eorum apud ve-
tëres ministeriis, Amster
dam , 1674, in 8'.TO — 2.° 
Characteres JEgyptii, in 
4.to, 1689. — 3*? ÖHgini 
di Padova, 1625, in 4. t oj 
en verscheiden andere wer
ken '•; vol diepzinnige naspo-
ringen. PIGNORIA bezat eene 
levendige en bestendige zucht 
voor de stadie. De geleerd- ' 
ste mannen zijner eeuw re
kenden het zich tot eer in 
betrekking met hem te staan. 

•-•• *- PlGNOIII ( L A Ü K E N X I Ü S ) , 

de beroemdste der Italiaan-
sche fabeldichters, in 1739 
te Figline, een stadje tus-
schen Florence en jtretao 
geboren, was de zoon van 
eenen koopman, die, na on
gelukkige winstberekeningen 
te hebben gemaakt, zich met 
zijne familie te Castello Ves
tigde , alvpaar bij van ver
driet stierf, eene troostelooze 
weduwe, en vier jonge kin
deren-nalatende. LAÜKBNXIDS 
PtóNOXW beoefende de ge-

G . . . • • . 

neeskunde > welke hij te Flo
rence ging uitoefenen, na 
te Pisa in 1763, den doc
toralen lauwer uit de han
den van den aartsbisschop, 
aartskanselier der universiteit, 
té hebben ontvangen, die 
hem te gelijkertijd bewijzen 
van zijne bijzondere welwil
lendheid gaf. Tot hoogleeraar 
in de natuurkunde aan'de 
universiteit dier stad be
noemd , bekleedde PiGNOTU 
later (1774) denzelfden leer
stoel aan de universiteit van 
Pisct. Hij werd weldra lid 
van den raad dier universi
teit , en later bijzitter (1807) •, 
eene letterkundige waardig
heid, die in Toshane tot 
den eersten rang wordt ge
rekend. Deze geleerde Itali
aan is den 5 Augustus 1812 
overleden. Men heeft hem 
te danken: 1.° Eene Ver---
%ameling van fabelen, Pisa, 
1782, waarvan er een aan
tal uitgaven verschenen zijn: 
ofschoon dezelve verre be
neden die van liAPONXAlNB 
zijn, zijn . dezelve met zui
verheid en zelfs met sierlijk
heid geschreven; maar de 
schrijver verwart dikwerf de 
geslachten, en zijne fanels 
zijn somtijds geestige en be
vallige verhalen, die niet al
tijd ev.enzeer gekuischt zijp» 
Men heeft er voorname^1* 
Novellen mede veree»*8d> 
welke beletten , dat men. de
zelve in de handen der jeugd 
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stelle. — Zé0 De gestolen 
haarlok, een heroïsch boertig 
gedicht. Zijne gedichten zijn 
gezamenlijk uitgegeven te Flo
rence, 1812 — 1813, 6 dl.» 
in 8.vo en te Pisa, 6 dl.» 
in 12.mo PIGNOTXI, was niet 
enkel een fabeldichter: hij 
is in Italië ook bekend als 
een natuur-, letter-, geschied* 
en oudheidkundige, en elk 
dezer titels is bij hem ver
diend. Behalve zijne gedich
ten.j heeft hij nog verschei
den andere werken geschre
ven , onder welke wij willen 
noenien. — 31° Weerkundige 
gissingen- over de ongesta
dig heden des barometers, in 
de Novelle letferari van LAS* 
TRI, Pisa, 1780. — 4k° 
Geschiedenis van Toskanen, 
Pisa, 1813, 9 dl.» in 8.vo 
en 10 dl.» gr. in 18;»° 

PlGRAT, (PEXRDS),3in Ket 
Latijn PIGRJEÜS , gewoon heel
meester des konings van 
Frankrijk, te Parijs gebo
ren, onderscheidde zich; in 
dê  uiloefening zijner kunst, 
zoowel in,de hoofdstad als in 
het gevolg des legers, onder 
de regering van HENDRIK IV 
en LODEWIJK XIII. Hij was 
de leerling en mededinger 
van den beroemden AMBRÖSIUS 
PARE , (zie dat art.) * maar 
hun naijver deed niet' anders 
dan de banden hunner we-
derkeerige vriendschap en ach

ting naimwee tpehalett. Zij 
deelden elkander onderling: 
hunne ontdekkingen mede, 
en bragten hunne kunst zon
der afgunst en zónder elkan
der eenigen roem te willen 
betwisten, tot volkomenheid. 
PIGRAÏ, heeft in het licht, 
gegeven: l.o Chirugia cum 
aliis medicinoe partibus 
conjtmcta, Parijs, 1609, 
in 8.v°: dit is een kort'be-
grip der schriften van PARE , 
met overwegingen en aan
merkingen. — 2.° Upitotne 
prceceptorum medicinoe chi-
rurgicce, Parijs , 1612, 
in 8.vo; in Jiet Fransen, 
Lyon, 1673, in 8.vo PIGRAT 
overleed den 15 November 
1613. ;•;• ;•'•.••• •>-.^--

PlKAKSKl (MlCHAëfèË), 
een rijk Poölsch heer, had 
eenen zwakken gèëst, én werd 
dus door kóhirig SlGiSMüNDüS 
I I I , onder curators gesteld''t 
hij was hierover zoo zeer 
gebelgd,dat hij besloot dien 
vorst te vermoorden. Hij nam 
de gelegenheid waar, dat de 
koning naar de kerk moest 
gaan, om den landdag te 
openen (15 Novemb. 1620), 
en verborg zich achter de 
deur; en toen de koning voor-J 
bijging, bragt hij hem mét 
eene* heerbijl 'twee slagen op 
het hoofd toe, die den vorst 
deden nederstorten. Hij werd 
op de pijnbank gebragt, om 

a 2 - ' V . , - ' • • ; • ' • . ' 
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te ontdekken wie hem tot 
deze misdaad had aangespoord; 
doch noemde niemand, maar 
zeide vele uitzinnigheden, 
terwijl hij zich enkel over 
de zwakte van zijnen ' arm 
beklaagde» Hij werd metgloei-
jende tangen genepen, en 
na hem alle, gewrichten der 
vingers na elkander, en ver
volgens de regterhand afge
sneden te hebben , werd hij 
gevierendeeld. Men verbrand
de zijne overblijfselen , en de 
asch derzelve werd in de 
fVeissel geworpen, terwijl 
zijn kasteel geheel geslecht 
werd. •:.._ - •; ; 

PILABINO {JACOBUS) , op het 
eiland Cephalonia geboren $ 
doctor in de geneeskunde Ie 
Padua, oefende die welen-
schap uit op het .eiland Can-
dia , te Konstaniinopél, in 
Syrië , te Jleppo, in Mgyp' 
te , te Smyrna, alwaar 'hij 
zich aan den consul der re
publiek van Venetië verbond; 
eindelijk deed bij togtendoor 
Zevenbergen, fVallachyë en 
Moskovië, vestigde zich ver
volgens te Venetië, en over
leed te Padua.;, in 1718. 
in den ouderdom van 59 ja
ren, na in den schoot der 
Catholijke Kerk te zijn te
ruggekeerd en de dwalingen 
««r schismatieke Grieken te 
««bben afgezworen. Er be-
staat van fcem. to EeneLa-
tijnsche verhandeling ten voor-

doele Van de inenting der 
kinderziekte, Venetië, 1715, 
in 12,iao (Zie COFDAMINE). 
•^-> 2,° La medicina difesa 
contra J. GMOLA , 1717, 
in 12,mo 

PlLATRE DE ROZIER (JoAN« 
NES ' FRANCISCUS) , te Met%, 
in 1756 geboren, onderscheid
de zich in den tijd, dat de 
Franschen zich met luoht-
bollen bezig hielden..Hij was 
de kweekeling van den heer 
SAGE i n de scheikuftde ge
weest,, en die böogleeraar 
bezorgde hen» eenen leerstoel 
voor die wetenschap,te/tó»$, 
welken hij kort behield», Hij 
was te Parijs reeds bekend 
door .eene cursns, welke hij 
in Je Marais had gegev&n, 
en in, welke hij de electn-
citeitsproefnemingen herhaal
de , die de ontdekkingen van 
FRANCEXIN in zwang hadden 
gebragt. Jn de hoofdstad te
ruggekeerd , verkreeg hij den 
post van opziener des. kabi-
nets van natuurkunde en na» 
tuurhjke historie van MON
SIEUR (later LODEWIJK X W ) . 
Hij kwam alstoen op het 
denkbeeld van het museum,, 
hetwelk hij voor het publiek 
in 1781 opende, en waarvan 
MONSIEUR zich de hescher-
mer verklaarde. Terwijl W 
aan de ^ontleding j £ * 
gas werkte, dacht r"" 
DE ROZIER een toestel uu, 
geschikt, om zie" voor ae 
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uitwerkselen; def stiklucht te 
vrijwaren, en dê luilénant-* 
generaal van pólicie, LENOIR 
gaf hem aanmoedigingen voor 
deze nuttige uitvinding. PiLA-
TRE juichte de ontdekkiing toe 
der luchtböllen door de broe
ders MONTGOHEJER , en wilde 
dezelve navolgen, Na verschei
den'malen' inet zijne bol óp-
gestegen' te zijn , ondernam hij 
den 15 Jnlij 1785, met eenett 
natuürdïge, ROMAIN genaamd, 
naar Engeland over te ste
ken ; maar hij stortte ter 
hoogte van 1500 voeten ne
der , en : werd met zijn' ge
zel, in eenen verschrikke-
Hjken en obkenbaren staat 
wedervonden.' Een ongevoe
lige • en Voor het .medelijden 
onvatbare dichter, heeft voor 
hem het volgende grafschrift 
vervaardigd,* - ; : : ' 

Ci-glt qiü pont dans lés-airs*,-
Et part sa mort si pen commutii'v • 

. Mórite amc yeux' de 1'tinivaEs' , ' * 
I>'avoir BOÏX tomooau dans Ja luno« "' '' 

Het volgende is geestiger en 
ernstiger ; men heeft voor
gesteld , om hetzelve in de 
parochie kerk van PFimille, 
alwaar hij begraven werd, 
te plaatsen: • 

A 

ilip lapsus jmjco. indijjjuiink!JUliste* ab 
mthri^ 

Qttmqu«Bad«ntaslri«ossaTFitnillaïojiet: 
Acra perapatientur aves,. pernüjü).nr 

'.'•-'•. a J q i i ö r . •- , * ' :„ ' ' ' ' , ! .''* 
Kscibus ,ï. "uïtricum sic homo .CRlcet 
-' huranin. ' •' 'r ''"' 

_,Mo non Iciarim .caiitum fcqore;r»iitta>.'s;-, , 
'" ' Xv«ntior öhfalis, sis', puregrino, mois. 

De nutteloosheid (*), eq het 
gevaar van deze sootft van 
spel, reeds;door de rede ea 
verschillende proefnemingen 
bewezen, werden door dit 
noodlottige toeval nog beter 
erkend, en men zag verder 
niet dan; een zekere BlAft-
CHARD , die er het werkelooze 
publiek nog mede vermaakte» 

PlUiua (PONXIDS) > land
voogd van Judea, voerde", 
onder keizer TIBERIÜS , ge
durende Uen jaren het bevel 
in dat gewest. De geschied? 
schrijver:JOSEPHUS schildert 
hem af;, als een driftig en 
bebznchjtig mensch'. Het was 
tot hem'» dat "de Joden Jv Q. 
geleidden > om hem te-ver
zoeken het doodvonnis,' dat 
zij tegen den Nazareër, had
den uitgesproken , ten uit
voer te doen brengen. De 
landvoogd, die 's Heilands 
onschuld erkende en die iets 
buitengewoons in Hem op
merkte, en vooral door zijne 

a 3 • 

(*) Deze nutteloosheid wordt daarenboven nog bewezen dooreene 
«eer eenvoudige redenering, die zeer geschikt is, om de hoop onzer 
nieuwere kwakzalvers, in het gebied der hersenschimmen té verban
nen. Om een ligchaam volgens de wet des evenwigts in beweging*! 
«ellen, heeft men gewigt, kracht «o. een steunpunt noodig. WS 
^en wel het gewigt en de kracht, maar waar is het steunpunt» 

l.l 

i pi' 
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gerustheid en stilzwijgendheid 
. getroffen was-, trachtte Hem 

te redden j hij hield zich zelfs 
eenen oogenblik 'b^zig met 
de riasporing; deï dén groo-
ten zoo hatelijke waarheid, 
en scheen er van ondërfigt 
te willen worden. Maar naau-
Welijks heeft hij té dien einde 
eene vraag gedaan., of, zonder 
antwoord af te wachten, 
begaf hij zich weder tot de 
onzinnigen, die den dood des 
Begtvaardigen eischten. Hij 

. dacht hen te zullen bewegen 
door een barbaarsch middel, 
en hen te voldoen, door den 
•Verlosser fe doen geeselen, 
Maar daar de-woede van J E -
SÜS vijanden niet verzadigd 
was, trachtte' PIÜATÜS van 
het paaschfeest gebruik te 
maken, om Hem ie bevrij
den. Hij wilde zich zelfs 
ontheffen van de doodstraf 
tegen Hem uit te spreken, 
door Hem naar HERODES, 
koning van GaUlea, te ver
zenden. Toen hij zag, dat 
de Joden niet toegaven, 
en dat zij hém met de on
genade des keizers bedreig
den, gaf hij, als een lafhar
tige hoveling, J. C. aan de 
beulen over, terwijl hij waande, 
zich van deze onregtvaardig-
heid te zuiveren, door de 
ijdele plegtigheid van zich de 
handen te wasschen, en zich 
onschuldig te verklaren aan 
het Woerf van dezen Hegt-
vaardige. Omtrent een jaar 

na den dood des Verlossers j 
nam Biuxus het'geld uit'de 
gewijde , schatkist, óm .• aan 
eene waterleiding: te doen 
arbeiden. \ Het T volk- stond 
tegen hem op >. en de land
voogd gebruikte hevige mid
delen ,r om de muiterij tot 
bedaren te brengen. Hg oe
fende nog gruwelijker wreed
heden uit legen de inwoners 
van Samarïè % die er'zich 
over beklaagden aan TIBERIÜSS 
op deze klagten Werd hij naar 
Rome: ontboden , alwaar hij 
in het;jaar 37 na J, C, in 
het begin der regering van 
CAEIGÜLA aankwam. In bal
lingschap gezonden naar: de 
omstreken van Fienne in 

j Dattphinê, bragthij twee ja
ren later, ziób. zei ven uit 
•wanhoop om het leven.; Er 
bestaat onder zijnen naam 
éen brief aan TIBERIÜS , in 
welken hij hem verslag geeft 
van de, Wonderen en dé" op
standing van J. ' C.; ' maar 
zulks is een ondergeschoven 
stuk. Men moet het zelfde 
vonnis vellen over dén Be-
wonderenswaardigen schat 
des l vonnis van PoNXlCS 
PILATUS tegen J. C., *» , 
de stad Jquilea, op per
kament met hebreewwsche 
letters geschreven, gevonden. 
Dit- stuk werd uit het Ita-
liaansch in het Fransch ver
taald , en te Parijs, in 1&S>-» 
in 8.vo gedrukt. 
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1 P l t A Ï D S i — U i e " l E O Ï Ï Ï I Ü S 
PlLATÜS. • • :'.;.. •-

',, • : ; ; . r ; K l i _ . ' • ; . • , - ' 

'.'•<•; TPIEÊ (DioNraus), een pries» 
•ter;.;uit"riet diocees van Pa -
ffgfs;} ctappelant, en bekend 
door zijne gehechtheid aan 
de jansenis te partij, em door 
verschillende werken, ter 

Üandhaving van dezelve ge?* 
schreven. Hij heeft: in. het 
licht gegeven: i . ° Bèponse 
etc. (Antwoord op de god' 
geleerde brieven van dom 
LA TASTE), die ten getale 
van 21 zijn. Deze geleerde 
religieus dreef in dezelve den 
spot "met de convulsionarissen, • 
alsmede met de wonderen van 
het kerkhof van den H. Mfi-, 
DARDUS , 'en toonde hét be-
lagchelijke derzelve aan- (Zie 
TASXEJ. -*. 2.° Een geschrift 

* tér •.. eer e van den diaken. 
PARIS. — 3.° eenén Brief 
over der Verhandeling van 
J. J, ROÜSSEA0 , Over den 
oorsprong en de' grondslak 
gen der ongelijkheid. — k.° 
Lettre etc. (Brief van eenen 
Parijzenaar aan den aarts
bisschop).*-- 5.° Eene Ver* 
taling (ïri 'het Fransch) der 
boeken; van den H. AUGDS-
TINÖS aan POIXÈNTIUS. — 6.° 
Be Vïndissolubilitèetc. (Over 
de volstrekte onontknoope* 
lijkheid van den band des 
huwelijks), 2 dl.1»; Dit werk 
verscheen eerst na den dood 
des schrijvers in het licht. 

Meh\ zegt dat 'de abt Pl tÉ, 
naar het voorbeeld van JDJSÉ , 
pastoor van Anieresï én vaii 
eeriige andere: jansenisten, 
zich,op eigen gezag veroor
loofde, om, in' de liturgie 
en de plegtigheden der Mis , 
veranderingen'te maken j en 
nieuwigheden in te yoeïen, 
welke geen privaat, gezag, 
ooit regt heeft in te voeren 
en die slechts in staat wa
ren 'dé geloovigen: te erge
ren. PILÉ» overleed'den 5 
Junij 1772... j . C ^ I :.\ '-::M. 

PxtEs (ROGER DE), een 
schilder en letterkundige , te 
Clamecy in 1635 geboren, 
sproot uit eene .aanzienlijke 
familie' in het Wiverneesche. 
Hij studeerde 'in den beginne 
in de Sorbonne; maar;; een 
bijzondere, smaak voor de 
schilderkunde bewoog h em,, 
om zich Vroegtijdig ond er het 
opzigt van - broeder LUCAÏS » 
een' Franciskarier monnik; * tö 
te stellen. MÉNAGE, van zij
ne verdiensten onderrigt . b e 
werkte dat hij in 1662 , 
bij den , ipresident AHELOT 
met de zórg voor de opvoe
ding van' deszelfs zoon belast 
werd. De jonge AMELOT deed 
met DE Pios eerie. reis door 
Italië; de katsté: verkreegs 
dus de gelegenheid, oor, ^3" 
ne zucht voor de schoonè 
kunsten bot te vieren. In 
Frankrijk teruggekeerd, gaf 

4 ' . < • ' ' • ' • : . • • • 
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DÊ.'FJLES ceriige terhandelin--
gen over de schilderkunde in 
het licht i die Jhem' door de 
beroemde kunstenaars en lief
hebbers deden hoogachten en 
op prijs .stellen. Nadat Zijn 
kwèekeling tot afgezant des 
konings van Frankrijk te Ve
netië was benoemd, volgde 
BB PH.E$, in hoedanigheid 
van gézantschaps-secretaris, 
hem 'derwaarts* Hij voigde 
hem evenzeer naar Lissabon, 
in 1685, en naar Zwitser
land in 1689 ; en werd al
daar belast, om aafl den ko
ning het onzijdigheidstraktaat 
over te brengen, hetwelk de 
afgezari t niét de 13 kantons 
gesloten had. Driejaren later 
zond Lonroishem naar rsGra-
venhage als liefhebber van 
schilderijen ; maar eigenlijk, 
pin heimelijk te onderhande
len, met de personen , die 
de Hollanders van hetgroote 
verbond zouden wenschen af 
te trekken; Hij werd ontdekt, 
en, op bevel der staten> ge
durende vijf jaren, tot op 
den vrede van Mijswijk, 
gevangen gehouden. Het was 
in zijne gevangenschap , dat 
hij zich bezig hield,. met 
de zamenstelling van de Le
vensbeschrijvingen der Schil'' 
ders. Bij zijne terugkomst 
in Frankrijk , gaf de ton ing 
hem eene jaarwedde. Hij wilde 
AMBI.01, die in 1705» tot 
afgezant ia Madrid was be
noemd , volgen; maar de 

slechte staat zijner gezond
heid noodzaakte hem Spanje 
te verlaten. Hij overleed in 
1709, DE PiiEshezat hoeda
nigheden , die beminnelijk 
en geacht maken'; zijn geest 
was methodisch, zijn hart 
gevoelig, zijne iöborst een* 
voudig. Hij was een goede 
vriend, getrouw en beschei
den. Zijne hoedanigheiden 

•hadden degodsdienstigheidtot 
grondslag, die alleen de kracht 
en de bestendigheid aan de 
menschelijke deugden geeft. 
Bij de akademie van schilder
en beeldhouwkunde werd hij 
met den titel van raad ver
eerd. Zijne bezigheden lieten 
hem niet toe, zich geheel 
en al aan de schilderkunde 
toe te wijden ; maar hij had 
voor zich zelven grondbegin
selen gevormd, die in zeker 
opzigt, het hem ontbrekende 
gebruik vergoedden. Zijne 
bewondering voor de schil
derijen van RUBENS was bui
tengewoon. Hij geleek naar 
dien schilder door zijne geest
drift voor zijne kunst, en 
door eenen-tot staatszaken 

, geschikten geest, Hij was bij
zonder ervaren in het aan
brengen van het koloriet en 
het ligt-donker, terwijl hij 
de voorwerpen welke hij wil
de voorstellen, op eerie vol
maakte wijze nabootste. Z§* 
ne werken zijn : 1.° J^>réSé 

etc. {Beknopte ontleed^n<fj 
op de schilder- en beeld-
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hotiwkunde ioègepast)% ón
der '. den naam van TORTEBAX •,, 
1667, in f o l . b hér licht 
gegeven* ••'•*&• 2.9' Conversa--
tion èic.. (Zamensprdak over 
de schildèrkunde) y 1677 , in 
12^0..u*.. 3.o Dissertation 
etc. (Verhandeling over de 
werken der beroemdste schil* 
ders), in ,12.»»o, 1681. * - ' 
4.0 Zes premiers etc* (De 
eerste tjrondbegin&elen d&r 
beoefenende schildèrkunde) t 
1684, in 12.«»o -_ 5.° Verta
ling (iri het Fransch) van het 
dichtstuk de arte graphica, 
door DP FRESNOY, met aan-
merkingen; 1684, in 12.»° 
—•, Q^lJbrégéetc; (Beknop-. 
te levensschets der schilders), 
1715 , in \Z.™° enz. Ai déze 
"werken zijn met vele;jnaauw-
keurigheid geschreven. • 

* PIIKS (ANTONIJJS Tors-
SAINT JoZEEv ANDftEAS >MiR? 
SEIUE graaf DÈ FORÏIA DE), 
officier en schrijver , den 18: 
Augustus 1758 geboren, stam
de af vaö cene oude adellij
ke familie, uit Kaialoniè 
oorspronkelijk, waarvan de 
vader en grootvader achter
eenvolgend den post van ko
ninklijk landregter van\Mar-
seille hadden bekleeo\ Hij 
trad in 1773 in dienst on
der- de ligte ruiterij der 
koninklijke garde, en was 
tot den rang van luitenant 
in het infanterie - regiment 

A 

des "kofiings* bevorderd töén 
dat korpa iri 1789 ontbonden 
werd» PJLES. w.eek in 1790 
uit, en reisde gedurende twee 
óf drie jaren: met den 'rid
der, DE BdlSGElltr, door * het 
noorden? van"Europa. Onder 
het schrikbewind iri Frdnk-
rijk teruggekeerd, werd hij 
in 1795 gevangen gezet, eü, 
verkreeg eenigen tijd daarna 
de vrijheid wedéiv Ten ge
volge der revolutionnaire wet
ten , was zijne fortuin geheel 
verdwenen : hij'vestigde zich 
Xe Parijs, alwaar hij schreef 
om eeriige middelen van be
staan te vinden. Er bestaat 
van hem: 1.° (Corespon-
dance etc, (JFijsgeerige 
Me/wisseling van CAILLOT-
DERVJL), Ndiïcy ,(Parys), 
1775, in 8;vo>- 2.o Toy-
agf etc.'} {Reizë van iwee 
Fransóheri door het Woorden 
van Europa, door Duitsch-
land, Denemarken, Rus
land , Zweden en Polen, 
gedaan in J790 — J192), 
Parijs, 1796 , 5 dl.» in 8.?° 
-~ 3.0' Six lettres etc. (Zes 
brieven aan L.S. MSRCIMR 
over de mes deelen van zijn 
Meuy) Parijs), 1801 , in 
12joio —. 4,o Examen etc. 
(Onderzoek van drie wer
ken , betrekkelijk Rusland), 
tweede vermeerderde uitgave, 
1817, in 8.v° — 5.° Qael-
ques mots etc. (Eenigewoor
den aan den heer MASSON) , 

a'5 

file:///Mar


~r, — ̂ a*ss«SMsïaK-

410 P I L . 

1803, in 8.vo — Q.o Quelques 
erreurs etc. (Menige dwa* 
lingen der algemeene aard' 
rijksbeschrijving van Gu-
XBRIM',; en der wereldbe
schrijving van MENTELLE 
enz,), Marseille, 1804, ia 
8,^° — 7.° Coup ffcoéik etc* 
(Flugtige blik over dèn te-
genwoordigen toestand der 
JEuropesche mogendheden), 
Parijs, 1805, in 8.v<>, een 
werk, dat eerst in 1814 in 
omloop kon gebragt worden. 
—-',:; 8,0 VErtnite etc (De 
kluizenaar der voorstad St, 
Monoré aanl den kluizenaar 
van den' steenweg jfniin.) 
Pn.Es wijst in dit stuk ver
scheiden" dwalingen van deri 
heer DE Jour aan. — 9.° 
Nóveau etc. {^Nieuw Fransch 
•woordenboek) y door den graaf 
SVP. ,Parij&, 1818— 1819, 
12 n.°s,ééh deel in 8.vo uit
makende.- Dit woordenboek 
bevat slechts een zeker getal 
woorden;,ide meeste betrek-
ielijkf, dé- geschiedenis, de 
zede-" en ' slaatkunde,,.,welke 
den schrijver tot tekst dienen , 
omdegevoelens door verschik 
lende schrijvers uitgebragt, 
Ie hekelen. Men voegt er ge^ 
wobnllijk vijf losse stukken 
bij , die een vervolg op dit 
woordenboek uitmaken: Een 
woord over het charter > 
ót/m- de legers, over de open-
Vare zeden, over den adel, 
f*? *~* 1 0 , ° Préservaiifetc. : 
(Behoedmiddeltegen de nieu- I 

we biograpfiië dei"tijdge-> 
naoten):,;iii.os 1 «*.• 6 , 1822 
*#. 1825. Hij liad twééatt-
derejafleveringën beJoofd, om 
liet onderzoek „dezer biogra-
phie.jvCdie vol i misstellingen 
is,', ten einde, te brengetó 
Vóór de\Fransche omvj'entè'! 
lirig had hij vier .opera's, op 
het tööneel v̂atf: Naricy doen 
uitvoeren , en verscheiden in
strumentaal muzijk- werken 
doen graveren.., PII.ES is in 
1826 , in"; Provénce overle
den ,n v^èrwaaris «ihij i sedert 
verscheiden jaren de.wijk had 
genomen. Hij was ridder van 
den iH. iLobEVfijK, en van 
ST. : JM van Jeruzalem* 

* P I U E (LODEWJJK: ANIOOT* 
us.graaf), luitenant-generaal, 
officier van het legioen van 
eer, en ridder van den H. 
LÜDÉWIJK: , werd den 14 Jülij 
1749, te Soissons geboren > 
en was voor. de omwenteling 
algemeen secretaris van het 
regtsgebied van Bourgondië, 
Hij werd een der bevelheb
bers van de eerste bataillons 
vrijwilligers, diè in het de-
parlement GMed'Or geligt 
Werden ; en , in'de volksge
nootschappen vah elke der 
sleden, alwaar hij zich in 
garnizoen tevond, toegelaten,. 
verzette hij zich uit al zijn 
vermogen tegen de bedoeJifl-
gen van LAFATETTB , te» "P* 
zigte van dé Jacobijnsn. aij 

maakte den Belgiso*en v e l d" 
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Pil. 
togt mede4 met den' rang" van 
adjudant»generaal', > onder
scheidde zich in Verscheiden 
gevechten; en werd; ëenigen 
tijd door de 'Oostenrijkers in 
de vesting Maastricht krijgs
gevangen gehouden. Na zijne 
vrijheid Weder hekomen te 
hebben, werd PittK , door 
het Franche bestuur naar Pa
rijs beroepen; tot algemeeti 
commissaris der organisatie 
en: beweging der . land-legers 
benoemd, een post die met 
dien van. oorlog bijna gelijk 
stond, en dien hij tot na den 
9 Thermidor behield. Later 
werd, hij meti den rang van 
brigade-generaal binnenlands 
gebruikt, en 'in 1797 naar 
het legér ; van Italiëgezon-. 
den* Hij voerde vervolgens 
het bevel in de stad 'Mar» 
seilh en later in fitfssel. 
In 1806 als divisie-generaal 
benoemd, werd hij bij de 
restauratie tot graaf ^bevor
derd , en ontving het kruis 
van den H. LODEWIJE. De 
generaal PIIXE, te gelijker
tijd op pensioen gesteld > is 
den 7 October 1828, te Soïs~ 
sons overleden> 

PlLLET (RENATÜS' MARTI-

Uüs) y een Fransch veldheer , 
werd in 1762, te Tours 
geboren, en studeerde er in 
de regten en in de praktijk 
dérzelve. Hij onderscheidde 
zich in het begin der om
wenteling aan het hoofd der 

klerken van het géregtshof 
c|es parlements van Parijs, 
welke hem; tot hun hoofd 
.benoemd hadden, en werd 
generaal-adjudant; van den 
markgraaf LAFAYJSTTÉJ Toen 
deze laatste- zijn "ontslag va» 
bevelhebber der ' nationale 
garde had bekomen, 'werd. 
PILIEI tot commissaris 1 van 
oorlog benoemd , i naar het 
céntrumdeger, en', daarna naar 
dat van het' Noorden gezón* 
den, altijd onder de bevelen 
van LAFATETTE. Hij werd 
met dezen* veldheer door de 
Oóstenrijksche voorposten in 
hechtenis genomen; maar 
nadat hij de vergunning had 
bekomen,' om. zich naar een 
onzijdig land te verwijderen, 
begaf hij zich op reis, en 
bezocht. Duitschland, JTbK 
land, de Verèenigde Staten 
en Engeland. In 1799, bij 
zijne terugkomst vin 'Frank* 
rijk, als een uitgewekene in 
hechtenis genomen, verkreeg 
hij gemakkelijk zijne schrap
ping. De generaal JBERTHIER , 
later prins van Neufchatel, 
deed hem tot luitenant-kolonel 
benoemenen verbond hem aan 
zijnen generalen staf- PIUCEX 
werd vervolgens adjudant-
généraal en als zoodanig naar 
Portugal gezonden. Nadat 
hij in 1808 in het gevecht 
van Kimèiro gekwetst w'as, 
werd hij krijgsgevangen ge
maakt , en naar Engeland 
gevoerd, alwaar' hij slechte 

Tl 
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fcehandelingen te verduren 
had. Na; pogingen" in het 
werk te hebben gesteld om 
te ontsnappen, werd hij an
dermaal gevat en keerde eerst 
in 1814,; naar Frankrijk 
terug. 1. Hij werd door Lo-
DÈWITK XVIII tot veldmaar-: 
schalk en tot ridder van den 
H. LODEWIJK benoemd. Pit,? 
IET was Jid van het legioen 
van eer. ' Zijne gezondheid 
had gedurende zijne gevan» 
genschap veel geleden, en 
hij overleed in 1816, inden 
ouderdom van 54 jaren. Pit-
IET heeft een werk over En* 
geland in het licht gegeven, 
hetwelk niet vrij van partij* 
digheid is s hetwelk men on
getwijfeld aan de herinnering 
der slechte dagen, welkejbij 
er gesleten had, moet toe-
schrijven. Dit werk is ge
titeld: Engeland beschouwd 
uit Londen, en in des&elfs 
gewesten, gedurende een ver? 
blijf van tien jaren, waar\ 
van %e$ als krijgsgevangene \ 
Parijs, 1(815 , in 8.v° Dit 
geschrift is heviglijk door den 
generaal SARRAZIN , in zijn 
Tableau etc. (Tafereel van 
Groot -Briliannïê oi PFaar* 
nemingen over Engeland)., 
aangerand, Parijs, 1816, 
in 8.v<> 

* PIMCET. (CLAÜDÏÜS MARIA), 
een letterkundige in 1773, 
te CAawjée^ > u ; t e e ne aan
zienlijke femiHt geboren, 

werd tot doctor bevorderd,, 
ea legde zich i vervolgens op 
d<s heoefening der wiskunde 
toe.: JNadat Savpoijé met 
Frankrijk, ond er, den naam 
van JDépariemeni du Monh 
Blanc, yereenigd was, moest 
PitWEl, die ia io termen 
der eerste requisitie-wet viel, 
in 1793, naar het leger.vef-
trekken. De bij - o! korlzigtig-
heid i waarmede hij behebt 
was, deed hem gemakkelijk 
eene reform-ontslag verkrij
gen, en hij werkte eenigèö 
tijd aan hetcadaster van zijn 
departement. Hij kwam ver* 
volgens te Parijs om zich 
met nieuwe studiën bezig te 
houden j werd er bijna twee . 
jaren met de directie over 
het kanaal de VOurcq belast* 
vervolgens begaf ;hij zich; in 
een bankiershuis, waarin men 
hemde vergelijking der:• iwis-
seikoersen opdroeg. Behal
ve het Grieksch' en Latijn > 
verslond* PILLKX nog vijf of 
zes levende talen, en hij was 
aan geenen tak van; mensche-
lijke kennissen vreemd j. wis
kundige wetenschappen, oudr 
héid, geschiedenis, letterkunr 
de , wijsbegeerte , sehoone 
kunsten, aardrijkst en bij-
belkuhde, alles was hem ei
gen. Vroeger «as H in.zÜn 

département, lid van den jury 
geweest, ter verzending d«r 
nijverheids voortbrengen. 
De kritiek, welke M op de 
4lgemeene Zeven^sc"nJ" 
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ving van' MiDBAiJD maakte •, 
toen dit werk in hel licht 
verscheen, spoorde den uit* 
gever aan, om hem in 1811.', 
aan zijne onderneming te ver-
binden, en PIUJET heeft van 
hetzelve de redactie gevoerd 
en de proeven nagezien vali 
af het vierde . tot het vier
en veerstigste deel ingesloten, 
PIUEX legde ten opzigie van 
zijne vrienden eene buiten
gewone dienstvaardigheid aan 
den dag , en toonde zich zeer 
liefdadig jegens de ongeluk-
kigen. Gedurende een jaar 
van gebrek, hetwelk Savooye 
trof, zond hij èene zeer aan
zienlijke som naar dat land, 
welke', strekken moest, om 
den behoefligen van Catn-
bery voedzame soepen uit 
te reiken. Hij deelde er i\s* 
gelijks ook te Parijs uit. 
Men heeft zelfs beweerd,; dat 
hij zelf zich daarmede voedde. 
De matigheid en zelfverloo
chening dreef hij tot het uiter
ste^ » Op eenen zolder ge-* 
huisvest, zegt de levensbe
schrijving der üjdgenoolen, 
oiet oude bespottelijke klee-
deren, in eene uitdragerij 
gekocht, gekleed, slechts 
van droog brood of van grove 
spijzen en slechte vruchten 
levende, altijd zonder vuur, 
zonder hoed op straat, bes-
perkte hij zijne uitgaven tot 
het aankoopen van boeken , 
en zijne vermaken door de 
avonden bij ver koopingen 

door te .brengen. E», daar 
nog, terwijl hij.aan de op-
bieders het oor leende , be
steedde hij zijnen tijd met 
proeven te verbeteren ofte le,-
zen., De verknoping geëindigd, 
pijnde , kwam hij terug , «iet 
zijne aankoopen overladen, 
werkte nog tot middernacht 
aan het. bureau van de alge-
méene levensbeschrijving!, en 
den volgenden morgen begon 
•hif.,--.bij het krieken van 
den dag, zijne gewonen ar
beid weder.?' Zijne gezond
heid kon niet lang aan eene 
dergelijke levenswijze weer
stand bieden. PILIET overleed 
te Parijs, den 4 Febrüarij 
1826 in den ouderdom van 
53 jaren, aan de gevolgen 
van eene verwaarloosde ver-
kondheid. Hij had eene tal
rijke verzameling boeken over 
allerlei onderwerpen bijeen 
gebragt j jalsmede ) aardrijks
kundige kaarten, welke vol
gens zijne testamentaire be
schikkingen , naar de Jesuiten 
van Chambery zijn gezonden. 
PHXET heeft ook mede ge
werkt aan de levensbeschrij
ving der levende mannen Tan 
MICHADD , en aan vele andere 
werken. Hij heeft inliet licht 
gegeven U° JBarême des me-
sures etc. (Berekening der 
landsverdeeiingen van Sa-
vooije of Berleidingstafel 
der landsverdeeiingen, in de 
departementen van Mont-
Blanc en Lérhan meest ge" 
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bruikelyk,) Parijs 1803 in 
8.v° — 2.° Bareme etc* 
(Berekening der landsver-
deelingen van Tarentaise \) 
Parijs, 1803, in 8.vo —. 
-3.° Analyse etc. (Ontleding 
dêr kaarten en plannen voor 
•de geschiedenis der krtiis-
togten ontworpen , 1812, in 
8.7° benevens drie kaarten; 
gemerkt C. M. P. — 4.° 
Suite de V Analyse etc. {Ver
volg van de ontleding der 
kaarten en plannen voor de 
Geschiedenis der hruistog-
ten ontworpen,) 1814 in 8.v° 
met twee kaarten met zijne 
letterteekens gemerkt; — 5.<? 
Limitatiort etc. (Grénsbe-
paling van Savooye, over
eenkomstig het vredesver
drag van den 30 Maart, 
J8J4) een kaart op een half 
blad in folio. 

Pir-ojy (HERMANOS), een be
kwaam beeldhouwer en bouw--
kundige; van 'Parijs, werd 
te Louè Bij Mans geboren > 
en overleed in 1608. Hij was 
een dier zeldzame mannen, 
bestemd om de kunsten uit 
de duisternissen der onbe
schaafdheid te trekken en in 
hun vaderland den, waren 
smaak voor het schoone te 
ontvlammen. Hij is de eerste 
beeldhouwer, die op eene 
^oorbeedrge wijze de hoeda-
«ighe^ der stoffen wist na 
te; booisen. M e n a i c t t e pa_ 

rys Verscheiétóae jsjjner wer

ken , waarin de liefhebbers 
zich verlustigen. Be St, CA-
THJRINA kerk , de heilige 
Mapei, de heilige GER-
rjsius-kerk, die der; reli
gieuzen van' Pitpus die der 
CELESTIJNÈN" de heilige SfE-
JPBANUS op den Berg, wa
ren met verscheiden bewon
derenswaardige beeldhouw-
kundige stukken versierd; 
maar deze stukken, zijn ge
lijk al dè gedenkteekenen der 
kunsten, en wetenschappen , . 
vooral diegene welke tot de 
Christelijke Godsdienst be
trekking hadden , gedurende 
de omwentelingen van 1789, 
vernield , verminkt of ver
strooid. Onder de voortbreng
selen van dezen kunstenaar 
zullen wij aanhalen de groep 
der drie Bevalligheden, zijn 
meesterstuk,, welke men in het 
museum van Pary's ziet, en 
welke hij op last van CATHA-
itfüTA DE MEDICIS vervaardigde. 

PliPAT. — Zie BlDPAYV 

PIN (JOANNESDÜ), een mon
nik van Citeaux. in de ab
dij van JVotre-Bamedu Fau-
celles,, bij Kamerijk, iö 
1372, in den ouderdom van 
bijna 70 jaren , overleden, 
is de schrijver van het Champ-
vertueux [Deugdzaam veld,) 
in 4.*o jnFransche verzen »*f 

Gotische letters gedrnfef» e n 

in eenen dergelijken «tÖ1 8e~ 
schreren. 
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PIN (LODEWWK EfctiES DÜ) 
in 1657 te - Parijs in eènë 
oude uit Wormandij'é, Oor-' 
spronkelijke familie geboren , 
werd door zijnen vader zeer 
zorgvuldig opgevoed. Hij leg
de vin zijne i vroegste jeugd 
Teel neiging -voor de schoone 
letteren, en de wetenschap
pen aan: den dag. Nadat 
hij zijne lèercursus der hu
maniora en wijsbegeerte aan 
het collègie -van HARCOÜRT 
had volbragt, omhelsde hij 
den geestelijken staat, en 
ontving den leeraarshoed der 
Sorbonne in 1684. Hij had 
reeds bouwstoffen voor zijne 
Èibliotfièque'eici (J.lgemeene 
Bibliotheek der Kerkelijke 
schrijvers) verzameld waar
van het eerste deel in 1686, 
ia 8.vo in het licht verscheen. 
De acht eerste eeuwen waren 
afgehandeld , toen - de -vrij
heid , mét welke bij zijn oor
deel over den stijl, het leer
stelsel en de overige hoeda
nigheden der kerkelijke schrij-
vers uitte , aan BOSSDET mis
haagde , welke daarover zijn 
beklag aan ÏÏARUT, aarts
bisschop van Parijs, inlever-
de. Deze prelaat noodzaakte 
nü PIN , om een aantal stel
lingen te herroepen, waar
onder zich nogtans eenige 
bevonden , die wel voor eenen 
gunstigeh zin vatbaar waren. 
Daar de schrijver zich aan 
al wat mèn van hem vorderde 
onderwiep, hoopte hij dat 
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zijn werk niet verboden zoude 
woi'den. .Hetzelve werd zulks 
intusschen bij ' een besluit 
van den prelaat, den 16 
April 1693 , maar men stond 
hem echter toe om hetzelve 
voort te zetten', indien hij 
den titel veranderde. Zijne 
rust werd nogmaals gestoord 
door het geschil wegens dè 
cas de conscimce (gewetens
zaak) i hij was een der leer
aars , welke dezelve ónder-
teekenden. Door deze partij 
te kiezen zag hij zich genood
zaakt zijnen leerstoel vaarwel 
te zeggen en de hoofdstad te 
verlaten. Nadat hij in 1703 
naar Chatelleraütt verban
nen was, verkreeg hij, door 
zijne onderteekening weder 
in te trekken.,: zijne terug
roeping; maar hij kon zijnen 
post van koninklijk hbogleër-
aar niet Weder ' bekomen. 
GLEMENS Xr dankte LODEWIJK 
XIV vöof dë2e tuchtiging en 
noemde dezen leeraar in eene 
breve, welke 'hij aan dien 
vorst schreef, een"1 man van 
een zeer slecht leerstelsel, 
die aan verscheiden wedér-
spannigheden jegens den J-
postolischen Stoel schuldig-
was. DÜPIN was onder het 
regentschap niet veel geluk
kiger. Hij stond in naauwe 
verbindtenis met Wiu-UM 
WAKE , aartsbisschop tan 
Kantelberg, en was zelfs 
met hem in eene aanhouden
de briefwisseling. Men ver-
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moedde hierin een geheim,, 
en den 10 Februari] 1719, 
deed men zijne papieren op-
üigten. »Ik bevond mij juist 
in het Palais-Royal, toen 
men dezelve bragt," (zegt 
LAFITAÜ, bisschop van Si-
steron, van wien wij deze 
bijzonderheden ontleenen), 
» er werd in; dezelve gezegd 
dat de grondregels van ons 
geloof zeer wel met die der 
anglikaansche godsdienst kun
nen overeenstemmen. Men 
jbeweerde er in dat, zonder 
de leerstellingen te schenden , 
men de oorbiecht kan afschaf
fen y dat men niet meer over 
de transsubstantiatie of zelf-
«tandigsheidsyerandering in 
het Sacrament des Altaars 
behoefde" te spreken ; dat' de 
godsdienstgelóften, de vasten 
en onthoudingsdagen afge
schaft, de Paus gemist, en 
het huwelijk der priesters 
veroorloofd kon worden." 
Wel ; onderrigte lieden ver
zekeren dat zijn gedrag met 
zijn leerstelsel overeenkwam, 
dat hü gehuwd was, en dat 
zijne weduwe zich opdeed, 
om zijne nalatenschap in te 
vorderen. Indien deze leer-' 
aar zoo wasr, als,men hem 
voorstelt, moest de Paus 
in de benamingen, waarmede 
hij hem bestempelt, gematigd 
schijnen. Zijne vrienden heb
ben zijn vereenigingsontwerp 
van de anglikaansche kerk 
met de Catholijke veeleer als 

I
l de vrucht van zijnen ver-
' zoenenden geest dan yyel als 

een gevolg van zijne zucht 
voor de dwaling willen doen 

I beschouwen; maar hoe komt 
dit oordeel overeen met dat
gene wat de bisschop van 
JSistèron zegt met zijne ei
gene oogen in een geschrift 
van, DV PIN gelezen te heb
hen ? Men v êet daarenboven 
dat,hij een aanhanger van 
RiqHER Was , en dat hij des-
zelfs democratisch stelsel, het
welk geheel en al van de 
hiërarchie en de eenheid der 
Kerk afweek, verhief, en 
dat zelfs nadat de Syndicus 
plegtiglijk zijne dwalingen' 
jiad afgezworen. Overigens, 
kan men hem,,. wejk denk
beeld men zich ook van 
zijne denkwijze en van zijn 
gedrag vórme, eenen scherp-
zinnigen, juisten en ,me-
thodischen geest, eene uit
gebreide belezenheid, een 
sterk geheugen , eenen , wel 
is wöar, niet zeer naauwkeur 
rlgen •,, maar toph vjoeijenden 
en edelen stijl, e» een, min
der vurig- karakter, dan dat-
hetwelk men gewoonlijk aan 

de schrijvers der partij toe
schrijft, met welke hij ver
bonden , was, niet betwisten. 
Hij overleed te Parijs, m 
1719, in het 62,*te j * a r 

zijns ouderdoros. ViNCBSf* 
zijn boefcverkooper, ver»»fde 

zijne grafstede met eenen mar
meren steen, en *>»«* e e n 
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grafschrift, door den beroem
den Roxtwr vervaardigd. De 
voornaamste werken van de
zen on vermoeiden sóhrijyer 
zijn: i.° Bibliotheque etc. 
{Bibliotheek der kerkelijke 
schrijvers), bevattende hun-r 
n'e levensgeschiedenis, deci-
talogus', de critiek, de tijd
rekening hunner werken, zoo 
wel Van degenen, welke wij 
bezitten, als van die welke 
verloren zijn geraakt; de be
knopte inhoud van hetgene 
Ayat zij bevatten, eene be-
oordeeling van hunnen stijl, 
hun leerstelsel en het verslag 
der verschillende uitgaven 
hunner werken , in 58 deelen 
in 8.vo; ia JTolland, in 19 
deelen in 4. t o herdrukt.. Dom' 
CEIXÏER heeft eene dergelijk, 
doch naauwkeuriger werk, 
in het licht gegeven , m,aar 
hetzelve-laat zich niet zoo 
.aangenaam 'lezen, De abt DD 
PIN , oordeelt dikwijls zonder 
partijdigheid en zonder voor
ingenomenheid; maar de over
haasting , met .welke hij werk
te , zijn oppervlakkige en wei
nig voor nasporingen vatbare 
geest, hebben hem vele fou
ten doen begaan, cenigen zijn 
nogtans van dien aard, dat de
zelve niet aan de overbaas-
ting en aan de verstrooijing 
toegeschreven kunnen wor
den , en men kan dezelve wei
nig met de goede trouw over-
eenbrëngen. De voornaamste 

: XIX,. DEEÏ,.5 > • ;. •.• E 

d walirigeii j welke mep hem ten 
laste legt'terwijl men zijn werk 
schandvlekt, waren: 1.° dat 
hij de godsvrucht der geloo-
vigen jegens de heilige Maagd 
verzwakte , en dat hij de over-
drijvingen en misbruiken en
kel scheen te verbeteren óf 
voor' te komen; dóór in een 
tegenovergesteld uiterste te 
vervallen; 2.°,dat hij het 
Nestörianismus begunstigde; 
3.o dat hij de bewijzen van 
den voorrang des H. Stoels 
verzwakte ; 4.° dat hij aan, 
de heilige vaders dwalingen 
betrekkelijk de onsterfelijk
heid der ziel en de eeuwig
heid der helsche straffen toe
schreef; 5.° van over der 
:zelfde heilige vaders met al, 
:te wéinig eerbied te spreken , 
I enz. MATTHEÜS PJEXII DIDIEB, 
heeft in drie deelen eene cri
tiek in het licht gegeven : 
I,° O ver de Kerkelijke Bibli
otheek, (zie PJETÏT ' DIDIËR , 
SOÜCIÉX). Eene uitgave van 
GERSÖN, in 5 dl.11 in foi. — Zie 
CHARUÉR. — 2.o Traite ete. 
{Verhandeling over de kerke
lijke en wereldlijke rriagt), in 
g.vo — 3.o jffisloireeto. (Be~ 
i knopte kerkelijke geschiede
nis), in 4 dl.», i n l 2 . m o _ 
4.o ffistoire ete, (Ongewij
de geschiedenis), 6 di.n , in 
•;12.»° Dit en het voorgaande 
werk, welke in haast geschre
ven zijn, schieten in naanw-
keurigheid te kort. — 5.° 

b 
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Bibliotkéque etc. (Mgemee-
ne bibliotheek der geschied
schrijvers) , 2 dl.» in 8.vo , 
volgens het plan van zijne 
kerkelijke bibliotheek, maar 
dezelve is niet voltooid, — 
6.° Ststoire etc, (Geschie
denis der Joden van J. C, 
tot op omen tijd), 1710, 
7 dl.», in 12.ia° Dit is het 

- werk van den predikant BAS-
NAGE, hetwelk DÜ PIN'door 
er eenige veranderingen in te 
maken., zich toeeigende. (Zie 
BASNAGJE). — 7,° De anti-
qua Ecclesiae disciplina,, 
in 4.to•-'—- 8,° Liber psal-
nnorum cum notis, in 8,vo 

-— 9<° Traite etc. (Verhan
deling over de Christelijke 
en regtzinnige leer), 1 dl., 
in 8.?°, welke het begin van 
eene Fransche godgeleerdheid 
was, die geen vervolg heeft 
gehad. — lö.° Traite etc. 
(Geschiedkundige verhande
ling over de excommunica* 
tien), in 12.»"> — il.o Me
thode etc. (Wijze om de 
godgeleerdheid te beoefenen), 
'm 12,i»o een goed werk, in 
1769, door den abt DINOÜABT, 
in 12.*»°, met vermeerde
ringen en verbeteringen her
drukt. —• 12.o Eene Uit-. 
gave van OPTATÜS , van Mi-
leve , Parijs , • 1700 , in fol. 
ze«r gezocht. — 13.° VHis-
toire etc. (De geschiedenis 
van dvpoLioNias KAN THY-
4NE> van goddeloosheid 
overtuigd), 1705, in J2.mo 

I r komen in hetzelve zeer 
goede aanmerkingen voor. Zie 
APPOHONITJS. 

PitfA (JoAtrps DE), een 
Jesnit, in 1582, te Madrid 
geboren, en in 1657 over
leden,, was prediker, rector 
en provinciaal in de maat» 
schappij. Men heeft van hem: 
1 .o Een Commentarium, over 
het boek Ecclesiastes, in 
2 dl,», in fol. — 2.o Een 
ander over het boek Eccle-
siaticus, 5 dl.» iri fol. Men 
zegt dat bij , na 'al de Griek-
sche en .Latijnsche kerkva
ders gelezen te hebben, er 
honderd deelen uitgetrokken 
had, en dat elk deel van 
500 bladzijden was, allen 
met zijne hand .geschreven; 
maar men zegt niet of deze 
ongehoorde compilatie naar 
eisch geregeld was. Het 
schijnt van neen, ten minste 
volgens de gedrukte werken 
van PlNA te oordeelen , zijn 
dezelve slechts eene wanstal" 
lige verzameling van aanfia1-
lingen. * 

PlNAWONTI (JoANNES P E , -
TRüs), in 1632, te Pisteja 
geboren, begaf zich in 1647 
onder de Jesuiten. Hijr.was 
de getrouwe gezel van pater 
SEGNERÏ, en deelde gedu
rende 26 • jaren in zijne» 
apostolischen arbeid. "li 
overleefde hem, en bragt nog 
tien jaren in deze loopbaan 



van . ̂ vef en liefdadigheid 
door, tot aan zijnen dood, 

. die den 25 Junjj ffO$, te 
Qffa, in het diocees van 
^ o w f t voorviej. Hij had 
het. vertrouwen van de her
togin van Modma, wier 
gewetensbestqurder hij was, 
en van Coguns 1 0 , groot? 
Aertog van Tos/tane, ver
worven. Men heeft van hem 
een aantal werkjes, in het 
Italiaanseh geschreven", waar
van er vele in onderscheidene 
talen overgebragt aijra: de 
meestbekende zijn: l ,0 die, 
welke pater *>£ COÜRBETIUE 
in het Fransch vertaalde, 
onder den titel van: Direc
teur etal (Bestuurde? óp de 
wegen des heils, en Chris
telijke Zeesoefeningen over 
4e. hinderpalen des heils). 
— 2.° Corisidération etc. 
(Overwegingen op het Lij* 
den), io!79l te Maastricht 
gedrukt. — 3»° De Sinagoga 
disingannata. (De teregt-
gewe&ene Synagoge), waar
in da verblinding der Joden 
en de waarheid des Chris
tendoms met even zoo vele 
juistheid als kracht bewezen 
worden» Een ander zijner 
stukjes, in het JLatijn geschre
ven , voert ten titel: Exor-
cistct rite instructies, seu 
accurate/, methodus omnema-
leficiorum genus probe aa 
prudenter curandi; men ziet 
in hetzelve het oordeel en 

B I 

de vaorzïgtigbeict gepaard: «iet 
den eerbied, welkenmenaan 
4e gebruiken en gevoelens 
der Kerk verschuldigd is». Al 
deze verhandelingen, »gn in 
1742, te Fqnetië, bij ¥EZ» 
ZANA, in 1 deel, in 4.t0>, in 
het licht gegeven, Alen heeft 
aan het hoofd dewelve eene 
beknopte Levensschets des 
schrijvers geplaatst.. 

'PlOSPS. "—-Zie PlNEAU. 

PiNARï(MicffAë*.), een ge
leerde kenner der Oostersche 
tajen en oudheden te Sens, 
iü 1659 geboren, en te Pa.' 
rijs, in 1717 overleden, 
Jegde ?ieh ijverig toe, op de 
.beoefening der .geschiedenis, 
der talen, der oudheden en 
der boekenkennis. Zijne. vor-
deringen verwierpen hem eene 
plaats bij de akademle van 
opschriften. De verzameling 
van, dit geleerde genootschap 
biedt verscheidene Verhan
delingen van dézen schrijver 
aan. Zijne Dissertatie over 
de Mebreeuwsche Bijbel», 
wordt om derzelver naauw» 
keurigheid en de goede na-
sporingen, welke zij bevat, 
zeer geacht. 

f PINAS (JOANNES) , een 
schilder, te Mmrlem, in 
1596 geboren, schilderde met 
even veel roem beelden eo 
landscheppen. Hij had %i<& 
2. 
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gedurende verscheiden jaren, 
met den beroemden land-
schapschilder PETROS LAST
MAN ,'•'• iti Italië -opgehouden. 
Zijn koloriet onderscheidt zich 
door krachtvolle' uitdrukking. 
Men' kan hem echter verwij
ten ieenigzins gedwongen tè 
zijn, en soms in het donkere 
te vervallen : deze behande- ï 
ïingswijzé is intusschen niet j 
zonder voorstanders; en het 
is geen geringe roem voor 
PINAS, REMBRANDT tot na
volger te hebben gehad. On
der de schilderijen, welke men 
aan dezen bekwamen kun
stenaar te danken heeft, ver
dient vooral gemeld ie •ww* 
den, eene Geschiedenis van 
JOZEF ; door zijne broeders 
verkocht. Meh bewondert in 
dit stuk de stoute teekening 
en het algemeene uitwerksel 
der geheele zamenstelling. 
Het museum van het Louvre 
te Parijs bezit van dezen, 
•meester, eene gekleurde tee
kening met de pen, een land
schap voorstellende. Zijn broe
der JACÓBÜS , ontwikkelde 
zijn talent niet door Italië 
te bezoeken; zulks wordt dui
delijk in zijne eerste stukken 
opgemerkt. Maar toen Jo-
ANNES uit dat vaderland der 
kunsten was teruggekeerd, 
bestuurde hij het werk van 
aijnen broeder, en men maak
te la<er weinig verschil tus~ 
schen dé voortbrengselen dier 
beide kunstenaars. 

PINCÏANDS. —Zie N'ÜNEÏ; 

PINDARUS , de verst der 
lier-dichters, "werd in het jaar 
520 vóór J . C. te Thebe in 
Beottë geboren. Hij leerde 
van LASÜS van ffermione, 
en Tan MTRÏIS , eene Griek-
sche dame, de kunst om 
verzen te maken/ Hij was, 
ten- tijde dat XERXES Grie-
kenland wilde overweldigen, 
ten toppunt van roem geste
gen. Men wil dat hij in het 
jaar: 436 of 442 vóór J. G. 
op het tooneel overleed. Hij 
heeft een aantal dichtstukken 
Tervaardigd; maar er blijven 
ons slechts zijne Oden of 
Lierdichten over,; in welke 
hij diegene bezingt, welke 
in zijnen tijd den prijs be
haalden op. de vjer plègtige 
spelen der Grieken, welke 
de Olympische, de Istmische, 
de Pytische en deNemeïsche 
zijn. AtEXANDER had zoo 
veel eerbied voor de nage
dachtenis van dezen grooten 
dichter, dat hij bij de ver
woesting van Thebe zijn huis 
en zijne familie spaarde. PW-
DARÜS had gedurende zijn le
ven geene mindere eerbewij
zen genooten. Nadat The
be. hem tot eene geldboete 
veroordeeld had, ^Ü1 hlJ 
Athene te veel lof had toe
gezwaaid, zoo liet deze s'*d 

dezelve uit de openbare tcWr 
kist betalen. Men ontwaart, 
bij het lezen der merken van 
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PINDARUS, die onstuimighied 
Tan geest, die plotselijke en: 
verhevene vervoeringen, die 
krachtvolle en tevens liefe
lijke inblazingen, welke den 
lierdichter kenschetsen. Ho-; 
RATIÜS vergelijkt hem bij 
eenónWaterstroom , welke , 
door stortregens vergroot, 
van de hoogten der bergen 
stort en al schuimende door. 
dal en vlakten voortstuwt.! 
' Morit'6 decnrrons velut aumis, imbroff' 
• Qucm super nota* aluero ripas, 

Ferret, imensusquo ruit profundo. 
Pindarus ore. 

Hij bezat niet minder zacht
heid dan vuur, én het be
vallige is hem even zoo eigen 
als het krachtvolle: getuige 
hiervan het bekoorlijke ta
fereel der elyseesche.velden, 
in de tweede Olympische ode, 
aan THÉRÖN , . koning van 
Agrigmlum gerigt. Als wijs-, 
geer, bezat hij gezonde denk
beelden over de Godheid, en 
hij sprak op eene haar waar
dige vf ijze over dezelve. 
«Niels in de wereld, zeide 
hij, ontsnapt aan de oogen 
van God. Zijne Voorzienig
heid strekt zich over alles 
uit. Hij is het, die ons ver
licht; Hij is almagtig; alles 
is door Hem gemaakt." Ds 
eerste uitgave van dezen dich
ter , is van AIDE den Oude, 
P~enetië, 1513, in 8.™; 
Wen noemt ook nog die van 
Oxford'; in fol., 1696. De
el ve is niet zeer algemeen. 

B 

Die van,; EUASMOS SCHMIDT ,,; 
1616, in 4 , t ° , ; wordt zeer 
op prijs gesteld , zelfs nóg 
boven ...die van ' A. BOECK'$; 
£eipzig,'2. dl.» in 4,^ 1,811. 
- — 2 1 . De Werken van. PIN
DARUS, zijn door, de zorg van 
den heer DISSEN , in 1830, 
te Gbtlingen, in 8.Y° ge
drukt; dezelve maken jeeiv 
gedeelte uit,van het 6>fe deel 
eeher, verzameling van Griek-
sche dichters, te Göitingen, 
door de heeren JACOBS en 
ROST in het licht, gegeven; 
het commentarium van het
zelve is uitstekend. PINDARUS 
is door den heer WIERNI* 
KOWSKr, in Poolsohe verzen 
vertaald ,1828 . De abt MAS-
SIEU beeft een gedeelte zijner 
Oden in hetTransch vertaald. 
LA MOTTE HOUDARD heeft ge
tracht er vier Oden in Fran-
sche verzen van na te volgen; 
maar hij heeft dé waarheid, 
van deze zinsnede van Ho-
RATIÜS ondervonden. 

Pindarnm quisquxa studot toraulnri> 
Jule , cerntis ope JJoodaloü 
intittu' pennis, vitroo daturua 

ïïoinina ponto. 

Terwijl MARMONTEI,, de groo-
te talenten van PINDARUS regt 
doet wedervaren, verwijt hij 
hem dat hij de eenheid, het 
geheel en het verband ver
zuimt. Twee volledige Tér-
talingen in het Fransch van 
PINDARUS, door GIN, zijn in 
1801 , in het licht versche
nen ; en in 1818 door TOUR-

» 3 • • 
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IEÏ , «iel den Griekschen 
tekst van HETNE", zorgvuJdig-
ijknagezien, zeer net gedrukt 
en met geleerde aadteekenin* 
gen.v -over dë moeijelijke of 
slefchts door hem vertaalde 

, zinnen, vermeerderd. 

* PïNDJÉMONTB (HTPPOI.T-
ÏÜS) een Italiaahsch letter
kundige, in 1757 te Ferona 
uit een beroemde familie 
geboren, volbragt zijne stu
diën aan het collegieder pries
ters van dè broederschap vaa 
dëa heiligen KAREL te-Mo<~ 
detïa. Reeds in den ouder* 
doni van 18 jaren gaf hij 

. proeven van proza en dicht
kunde in het licht, onder 
welke men er eenige aan
treft, welke uit het Latijn 
geschreven, anderen uit het 

, Latijn in het Grieksch vertaald 
zijn , en welke hem van toen 
at onder de goede Italiaansche 
dichters rangschikten. Na 
dit schitterend begin , reisde 
PiND&troNTE achtereenvolgend 
door Franrijk» Engeland, 
Holland en Duitschland; 
hij beoefende op zijne laatste 
reize de menschen en de za
ken, en de slotsom dezer 
tweede Opvoeding was, om 
hem tot de grondregels van 
eene wijze staatkunde en aan 
aie eener verlichte godsdienst, 
waarvan hij op het punt was 
geweest zich te verwijderen, 
terug u brengen. Het schouw
spel der schriktooneelen en 

dergoddeloösheden, weiketen 
,tijde, waarin hij Frankrijk 
'bezocht in dat gewest gepleegd 
werden , bragt in het karakter 
en de denkwijzen van PlN-
BJÊMONTE eene omwenteling te 
weeg, die ér verre af was, 
aan zijne genie noodlottig te 
zijn. De verschillende, door 
hem gedurende zijne reizen 
öndervondene, indrukselen 
heeft hij verhaald in zijne 
Fiqggi en in zi]né Jlbariie, 
welke beide de algemeene 
oplettendheid op dezen sier
lijken schrijver trokken. PiN-
DiMONTE heeft ook de Poe* 
si campesiri zamengesteld, 
waarin hij met eene groote 
bewondering over Engeland 
spreekt, waarvan hij de veld
slagen en de zeden beschrijft. 
Zijne Herderszangen; j« 
dichtmaat en in proza, zijn 
dichtstuk over de Graf steden 
Zijne Leerreden, zijne Br.te" 
ven , en Heldenzangen heb
ben zijnen roem nog vergroot. 
Zijne vertaling (in het Itali-
aansch) van de Odysséa en 
de Mneïs, zijne Lofreden 
vaneenige beroemde mannen, 
zijne Treurdiehlen, Perhain-
delingen, Zumenspraken, 
kleine dichtstukken, Klink' 
dichten, met het treurspel 
ABMINIÜS , hetwelke nooit teo 
töoneele is gevoerd, maken 
het overige van de we**» 
van PINUÉMONXE ö» ' 2gne 

z 
door zuiverheid va» stgl en 
werken onderscheiden ,.Z1C" 
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geleerde aanmerkingen* PIN-
D̂MONXE is, den 18 Novem-' 
ber 1828 te Fenetie' over
leden. —̂  Zijn broeder, de 
markgraaf JOANNES PINDÉ-
MONTE, verbond zich aan 
het tooneel en vervaardigde 
verscheiden treurspelen, wel
ke veel bijval vonden, maar 
die bij eene lezing niet zoo 
wel bevielen. De uitgave van 
zijne Tooneelkandige werken» 
Milane 18Ö4, 4 dKin4.«*>, 
vo.orafgegaan door eene Ver
handeling over het Italiaan-
sehe tooneel, is nooit uitver
kocht geweest. JOAMES PIN-
DÉMONXE legde zich meest al- , 
tijd toe op een luisterrijk en 
geruchtmakend tooneel, en hij 
verwaarloosde de nauwkeu
righeid des stijls, der karak
ters en des'plans. • 

PINEAÜ (SJÉVÉRINÜS D,D) , 
PINAEUS, in 1619 te Parijs 
overleden, als deken der 
heelmeesters des konings, werd 
omtrent het midden der 16.e 

eeuw te Chartres geboren. 
Hij was bezonder ervaren in 
het Bteensnijden. Men heeft 
van hem 1,° Discours etc. 
(Verhandeling over de uü~ 
trekking van den steen uit 
de blaas.) 1610 » in 8.vo -^ 
2.o eene Verhandeling, De 
virginitatis notis, Lèijden, 
1641, in 12.»io Men treft 
goede bijzonderheden in deze 
verhandeling aan; maar er 

B 

komen er ook in Voor, welke 
het niet noodzakelijk wasj voor 
de oogeh des publieks bloot 
te leggen , en vooral niet met 
die,vrijheid , welke zich de . 
schrijver aangematigd heeft; 
om welke reden; ook eene 
Hoogduitsche vertaling dezer 
verhandeling op bevel dèr 
overheid van Erfürl verbo
den is. 

PlNEAU (GARIEtDt) iü 1573 
te Angers geboren, verbond 
zich aan de pleitzaal in zij
ne geboorteplaats, met eene» 
zijnen ouderdom overtreffen-' 
den roem. Hij begaf zich ver
volgens naar Parijs, en pleitte 
voortreffelijk bij het parle
ment én in den groote raad. 
Bij zijne terugkomst te An
gers werd hij raadsheer bij 
hét landsgerégt. Hij werd door 
al de naburige provinciën ge
raadpleegd , en had deelaan 
de groote gebeurtenissen van 
zijnen tijd. MARIA DE MEDÏ-
CIS benoemde hem tot re
kwestmeester van haar huis. 
LODEWIJE XIII , bevorderde 
hem, in 1632, tot burge
meester en kapitein generaal 
der stad Angers. Hij over
leed in 1644, indenoüder-

Idorii van 71 jaren. Zijne ge
schriften zijn: 1.° IVoies etc. 
(Latijnsche aanteeheningen) 
in tegenstelling van die van 
Dtr MoüUN over het Kerke
lijke regt, mét de werfan 

b 4 
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' van dezen regtsgeleerde door 
de zorg van FBANCISCDS PINS-
sx)N gedrukt;— 2.° Gom-
mentaire's etc, (Gommetita-
rien, waarnemingenen raad
plegingen over verscheide
ne gewigtige geschillen, 
'zoowel .met beirekking tot 
het landsregt van Anjou 
als ten opzigte- van het 
Fransche f egt) met F'er" 
handelingen over verschil
lende onderwerpen, enz, in 
1725, 2 dl.* in fol. herdrukt, 
door de zorgen van LivoNlÈ-
ms, met aanmerkingen. 

PWEDA (JOAMES) , in 1557 
te Sëvilla, uit eene adellij
ke familie geboren, trad in 
1.572 in de orde der Jesuiten. 
Hij onderwees in dezelve de 
wijsbegeerte ' en de Godge
leerdheid in verscheidene col-
legien, en wijdde zich aan 
de studie der heilige schrift 
toe. Om zich dezelve gemak
kelijker te maken, leerde hij 
de Oostersche talen. Wij heb
ben yan hem: 1,° Gomm'en-
tarium^ over JOB. 2 dl.» in 
fol. — 2.o over den Eccle-
siasies; — 3.0 . . . Over 
het £ ooglied; — 4.° De 
rebus SMLOMONIS , in fol. be
langrijk en geleerd. — 5.o 
eene Jlgemeene Kerkelijke 
geschiedenis, in het'Spaansch 
J v ? f . i n fo1' "^ 6.0 Een 

£f™ KT, in dezelfde taal, 
• t0K — 7.o index novus 

Ubrorum prohibitorum ei 
expurgatorum. Hij overleed 
den 27 Januarij 1637, be
treurd door zijne ordebroe
ders en door het publiek. 

* PINEL (N. Pater), een 
oratorist, in het laatste der 
17.° eeuw in Amerika, waar
schijnlijk te Sint-Lhmingo, 
geboren, wijdde zich toe aan 
'het onderwijs, en werd hoog
leeraar in verscheidene Fran
sche* collegiën, welke aan 
zijne congregatie verbonden 
waren , namelijk tejuilly en 
te fendóme, alwaar hij zich 
in 173,6 bevond. Behalve 
zijne klasse, onderwees hij 
ook nog dienstboden en kin
deren. Daar zijn leerstoel 
verdacht' scheen, werd hem 
verboden zijne lessen voort-
tezetten; In de daad, hij 
was der jansenisté partij toe
gedaan, en nadat de congre
gatie van het oratorium de 
bulle aangenomen, en zich 
aan de onderteekening des 
formuliers onderworpen had, 
verklaarde hij zich tegen de
ze acten, en verliet de orde. 
Hij had fortuin gemaakt;en 
wendde dezelve aan tot de 
bevordering van het. sekte-
werk. Men beschouwt hem 
als de stichter eener soort 
van convulsionarissen, die 
voornamelijk in het zuiden 
heerschten. Het'bleek dat 
h jj zich nog tot andere dwa
lingen had laten verleiden, 
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en dat hrj zeer ten voordeele 
van het duizendjarige rijk, 
en van de op handen zijnde 
komst van EtlAS, gestemd 
was. Hij doorliep, zegt men, 
het land met öene zekere 
zuster BIUGITTA. welke hij 
uit het Hótel-Bieti van Pa
rijs f opgeligt had, om deze 
leer uit té kramen, welke 
hij door een geschrift, geti
teld: fforascope etc. {Hó* 
roscoop der tijden, of Gis
singen nopens de toekomst), 
in aanzien zocht te brengen. 
Hij eindigde zijne dagen in 
1777, van alle hulpmidde
len ontbloot, in een dorp, 
en liet een gedeelte zijner 
fortuin aan zuster BMGITTA 
na, welke naar haar gasthuis 
terugkeerde, én die den 15 
November 1777 eene acte 
teekende, waarin zij de dwaas
heden én de ergernissen der 
convulsionarissen verzaakte. 
Men heeft' van Pater PÜTEL , 
of men schrijft het hem ten 
minste toe Dictionnaire etc, 
{Woordenboek der nadmloo-
ze sch-ijvers), 3 dl.» bladz. 
220, n.° 10504, een werk 
getiteld , Be laprimauté etc. 
(Over den voorrang des Pau-
ses), in het Latijn en in het 
Pransch, Londen, 1770, in 
8.vo, ibid, 1770, inl2.mo, 
enkel in het Fransch, met 
een berigt van den uitgever, 
in antwoord op de Nouvelles 
ecclêsiastiques, van den 22 

Maart 1770. Men randt in 
hetzelve den Brief Tan ME~ 
GANCK, over den Voorrang vari> 
den heiligen PETKCS en zijne 
opvolgers aan, waarin deze 
deken va» het Utfechtsche 
kapittel /ofschoon Apellant, 
beweert dat deze .voorrang, 
niet slechts als een eerrang, 
maar zelfs als eenè algemee
ns jurisdictie moet aangeno
men worden. Pater, PiNEt 
beweert integendeel dat de 
heilige PETKCS nooit eenig 
gezag over de andere apos
telen gehad heeft, en dat de 
voorrang, welke de Paussen 
zich sedert lang aanmatigen , 
noch eene goddelijke instel
ling, noch een jurisdictie-
regt, maar dat dezelve daar

entegen van allen grond ont* 
bloot is. Zie Notion de Vceu-< 
vre des convulsions, door 
pater CR$PE, een dominika-
ner, Ltjon, 1788. 

*' PitriJx (PfiitiPPüs), lid 
I van het instituut, eerste ge-

heesheer van het gasthuis la 
Satyêtrière, honorair hoog
leeraar bij de faculteit van 
geneeskunde, ridder van hét 
legioen van eer en van Sint-
MlCBAEL, werd den 11 April 
17i5teSint-Jndré d'Jlatj-
sac, een dorp bij Castres, 
in het Fransche ^-«-depar
tement , geboren. Hij vol-
bragt zijne eerste studiën in 
hetcollegie van LAVAÜR, van 

' 5 
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waar hij zich naar Toulouso 
begaf, om er de godgeleer
de cursus te volgen; doch, 
wijl ïiij geene roepitig voor 
den geestelijken stand gevoel
de ; volbragt hij zijne genees
kundige studiën in deze laat
ste stad, en werd er den 22 
December 1773 tot doctor in 
de geneeskunde bevorderd» 
PlNEfcging dezelve vervolgens, 
in 1775, te Montpellier 
voortzetten. Daar zijn vader, 
mede een geneesheer, die 
een talrijk kroost had,.hem 
slechts zwakke hulpmiddelen 
kon verschaffen , zoo gaf de 
jonge PIJVEI. les in de wis
kunde. De. heer BENEZECH 
vertrouwde hem de, opvoe
ding zijns zoons toe; Pimh 
zag zich boven het noodige 
verheven en kon zelfs zijnen 
vrijen tijd besteden aan het 
vervaardigen van Thesis voor 
de kweekelingen der school. 
Hij had gelegenheid om met 
den heer. CHAPÏAL kennis te 
mak en en begaf zich m 
1772 naar Parijs,' alwaar 
het onderwijs in de wiskun-' 
de en eenig Werk voor boek-
verkoopers, in den beginne 
zijde eenigste middelen van 
bestaan uitmaakten, Intus-
schen begonnen eene vertaling 
van de Praktische Genees-
kimde van CUUKN ; vervol-
gens eene uitgave der War* 
«^•vanBAGUn, welke hij 
^ i t j nt&eAe»ingen vérmeer, 
aer<»e» sijnen naam in de 

geleerde wereld te versprei
den. PINEI, had ook gedu
rende eenigen tijd de redactie 
der Ga&etie de Santé-, en 
werkte aan eene belangrijke 
door FoüacRor aang 
verzameling, getiteld : la 
Mèdecine etc. (Pe Genees* 
Runde door natuurkundige 
wetenschappen toegelicht). 
PORTAL , DESAÜIT , CflAPiit, 
B E R T H O X L E T , FOÜRCROT,DÉS-

FONÏAINES, enz., werden zij
ne beschermers, en de loop
baan der bedieningen, werd 
hem weldra geopend. Het 
koninklijke geneeskundige ge
nootschap had, in 1751, 
eenen prijs uitgeloofd : ; Sur 
les moyens etc. (Over de 
krachtdadigste middelen om 
zieken, welker geestvermo
gens ) vóór den ouderdom 
verbijsterd %ijn, te behan
delen). PJNEI. dong mede en 
behaalde den prijs. De ad
ministratie der liefdadige ge* 
stichten droeg hem, in Ï792> 
de afdeeling der zinneloozen 
te fiicêtre op , en , eenigen 
tijd daarna, gaf zij hem den 
titel van éefsten geneesheer 
van la Salpétrière. In het 
eerste dier gestichten, veran
derde PINEI geheel en al de 
behandeling der zinneloozen, 

welke men de gewoonte ha" 
te ketenen , en in stinkende 
hokken te werpen : daar % 
overtuigd was, dat m*n hel 

ongeluk van hunnen west and 
door eene gestrenge opsluiting 
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en door kastijdingen verer
gerde , besloot hij, hen met 
zachtheid te behandelen; en 
ben eene weldadige beweging;, 
werkzaamheid en eène heil
zame lucht te doen genieten, 
terwijl hij zich te hunnen 
opzigte tot éène naauwkeu-
rige ei) vaderlijke bewaking 
bepaalde,; < De uitslag beant
woordde aan zijne verwachp 
ting. In het gesticht la Sal-
pètrihre, bragt hij eene in-
rigting tot stand, welke het 
tot het schoonste en nuttigste 
van alle dergelpe maakte, 
welke in JSiiröpct bestaan. 
PINEI- werd door THODXIET 
en FpüRCROY bestemd, om 
aan de geneeskundige school 
van Partje y tijdens derzelver 
oprigting, den stoel van dé 
gezondheidsleer en de na
tuurkundige geneeskunde, en 
kort daarna dien der inwen
dige ziekten, te bekleeden. 
Deze verschillende Jbedienin* 
gen, verschaften hem de ge
legenheid, orn een aantal 
daadzaken en waarnemingen 
in te zamelen, en om twee 
werken met het denkbeeld 
van welker zamenstelling hij 
sinds lang zwanger ging te 
voleindigen: zijne Traite 
•etc, (Wijsgeerige geneeskun
dige Verhandelingen over de 
verstandsverbijstering), Pa-
rys, 18Ó0, in 8.vo;enl809 in 
8.vo; en zijne Nasografchiè 
etc of Verhandeling over 
de op de geneeskunde toege' 

paste ontleding, voor dé-
eerste maal in 2 dLn,, in 8.vo 
in het licht gegeven, Parijs, 
1798; 6 > uitgave, 1818, 
3 dl,n in 8»Vo la het eerste 
dezer werken , beschrijft hij 
hëtgene, Wat hij voor de 
zinneloozen gedaan heeft, en 
legt de behandeling, welke hij 
te hunnen opzigte, zoo dik
wijls gelukkig gevolgd heeft, 
bloot, Het tweede, dat te
genwoordig nog het meest 
klassisch is, en het best de 
grondbeginselen onzer genees
kundige verhandelingen ont
wikkelt, bragt eene omwen
teling, in deze wetenschap te 
weeg, Het stelsel van BOER-
HAVB was vervallen ; maar 
hetzelve was door geen ander 
vervangen ,' zoodat de jonge 
geneesheeren niet wisten, 
waaraan zij zich té midden 
der ziekten j welke zij ge
noodzaakt waren te beoefe-

:nen , zouden houden. De 
NosograpHe (Ziektëbeschry-
ving), verscheen in het licht. 
De wijsgéerige geest, welke 
er de grondslag van uitmaakt, 
de uit de natuurkundige ge
schiedenis ontleende vormen, 
welke er het plan van za-
menstellen, eene rangschik
king, volgens welke de ziek
ten, voor zoo ver het toen
maals mogelijk 'was, naar 
hare zetels verdeeld zijn , al 
deze verdiensten waarborgden 
den opgang dezer verhande
ling , welke tegenwoordig nog 
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algemeen geraadpleegd en be
oefend wordt. De schrijver 
gaf in het jaar 14 in het 
licht, zijn Discoursetcl (In.»-
wijdingsrede, over de nood' 
zakelijkheid om het onder' 
wijs der geneeskunde tot de 
grondbeginselen der waar
neming terug te brengen), 
Parijs, in 4.t° Terwijl Pi-
NEt zijne werken in orde 
jbragt, hield hij in la Sal-
pélrière eene clinische cur 
sus, welke door een aantal 
leerlingen gevolgd werd, zoo
dat de zalen van dit gasthuis 
dezelve naauwelijks bevatten 
konden. Hij werd ook aan 
de door FOURCROT gestichte 
gezondheidsschool tot hoog-
leeraar benoemd, vervolgens 
aan de faculteit van genees
kunde te Parijs, hij welke 
hij tot aan derzelver reorga
nisatie in 1820 verbleef. De 
meeste zijner lessen zijn door 
zijne zorg en door die van 
eenige zijner kvveekelingen in 
geregelde orde gebr,agt,, en 
onder den titel van Medecine 
etc. (Clinische Geneeskunde) 
in het 1 ich t gege ven, Parijs, 
1802, in S.vo, 4.<*e uitgave , 
1815, in 8J° Dit werk 
moet bij zijne overige ge
schriften onderdoen:. De dien
sten, welke hij aan de ge
neeskunde bewezen had, én 
«ijne wetenschappelijke werk
zaamheden over de vergelij
kende ontleedkunde, over de || 
dichtkunde enz., openden || 

hem de deuren der" akademie-
van wetenschappen, en hij 
volgde CDVIJER op , ü e , in 
1803, tot blijvend secretaris 
van de akademie" van weten-, 
schappen, verkozen was, Pi-
NEL was geen lid van de nieu
we 'geneeskundige scholen, 
bad slechts een zeer matig 
wachtgeld om van te leven. 
In zijne laatste levensjaren, 
werkte deze geneesheer nog 
ondanks zijnen hoogen ou
derdom ; bij was met zijnen 
kweekeling den heerBRlCHE- • 
TEAÜ , een der medewerkers 
van het Dictionnaire et<u 
[Woordenboek der 'genees-' 
kundige wetenschappen). Hij 
overleed aan eenen aanval van 
beroerte,, den 25" October 
1826* De heerén PARISET, 
PtQSTAN, IÜDOÜARD en GEOF-
moY" SAlJTT-HllAlRE hebben 
redevoeringen op zijn graf uit
gesproken. De vnj'heer DtJPüï-
TKEBr, heeft hem eene belang
rijke Zevensschels toegewijd, 
welke afzonderlijk gedrukt in 
het Journal des Bèbats, vaa-
7 November 1826 isopgeno-
men. De geschriften vanPl-
JSTEL'J hébben hem eenen Eu* 
ropeschen roem verworven, 
en vele zijner werken zijnm 
verschillende talen overge-
bragt. De heer BRICHETEAP , 
heeft in 1828, eene Ter* 
handeling over PHIIIPPÜS 

PIN E JU, over zijne school 
en den invloed, welken dezel
ve op de geneeskunde 'Uit* 
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geoefend heeft, in het licht \ 
gegeven , eene brochure yan 
210 bladz. in 8.vo; hij had 
dezelve in de openbare zitting 
van den 5 December 1817, 
door de geneeskundige maat-
schappij van naijver van Pa
rijs' gehouden, voorgelezen. 
Tijdens der regeringloosheid 
van het schrikbewind , waren 
de gevangenhuizen van Bi-
Cétre, opgepropt met gevan
genen, welke men uit dezel
ve wilde halen , om hen naar 
het,schavot te leiden ; PINEI 
verzette zich met nadruk daar
tegen , terwijl hij verzeker
de dat zij in behandeling 
waren, waardoor het hem 
gelukte, hun het leven te 
redden. 

PlNEIXI (JoANNES VlNCEN" 
TIüs), een geleerde boeken-
kenner, werd in 1535, te 
Napels geboren , zijn .vader 
was COSMDS PINEXII , een Ge-
nueesch edelman , die in deze 
stad woonde, en die er aan
zienlijke rijkdommen door den 
koophandel verworven had. 
Na eene uitmuntende opvoe
ding te hebben genoten , ver
liet hij zijn vaderland, om 
zich in 1559, in den ou
derdom van 24 jaren te Pa-
dua te komen vestigen. Daar 
hij met vuur voor de weten
schappen bezield was, ver
koos hij. deze stad, wijl er 
eene beroemde hoogeschool 
bestond ,'• die er geleerden in 

alle vakken véreenigde; lïij 
. vormde zich eene even zo.o 
talrijke als- door de keuze 
der boeken en der handschrif
ten uitgezochte bibliotheek, 
en hij hield tot aan zijnen 
dood niét op dezelve'te ver
meerderen; zijne, zorg j om 
dezelve te verrijken, wason-
geloofelijk. Zijn letterkundige 
briefwisselingen, niét 'slechts*' 
ia Italië, maar in geheel 
het 'geleerde Europa, ver
schaften hem al de nieuwe 
werken, waardig in 'zijne 
verzameling opgenomen te 
worden. Jusxus LIPSIÜS , J O 
ZEF SCAWGER , SlGONIDS , POS-
SEYm, PANCIROLI, PETRUS 
PITHOD en een aantal ande
ren , waren met hem, in on
derhandeling ; en allen hebben 
zijne geleerdheid geroemd. 
Hij overlee'd in 1601, in 
den ouderdom van 68jaren, 
zonder eenig werk in het licht 
te hebben gegeven,; PAULUS 
GUALDO , die het Leven van 
PJNELLI beschreven heeft, 
geeft het getal der boekdee-
len, uit welke zijne rijke 
bibliotheek bestond , niet op; 
hij meldt ons slechts, dat, 
om dezelve ter zee naar Na
pels , te vervoeren, er 130 
kisten noodig waren,- waar
van er 14 de handschriften 
bevatten , maar dezelve viel 
niet geheel en al aan zijne 
erfgenamen ten deel. De se
naat van Venetië liet de hand
schriften verzegelen, en maait-
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te zich meester vafl al dat
gene wat de zaken der re
publiek betrof, ten getale van 
20.Q stukken, PIJSEIXI , ves
tigde het eerste te Napels 
eenen fcruldtuip, welke hij 
ter beschikking der liefheb
bers opende, Behalve het He-
breeuwsch én de doode ta
len , had hij ook het Fransch 
en het Spaansch geleerd, en 
sprak deze talen met even 
voo vele sierlijkheid als ge
makkelijkheid. 

* PlNEtO ( ANTONÏO DE 
LÉOS) , een werkzame schrij
ver van Spaansch-Jmerika, 
werd in Peru, uit eene be
roemde familie in het laatst 
der 16.c eeuw geboren, en 
toonde reeds, bij zijne eerste 
studiën, die hij aan het qol-
Jegie van Lima, ten einde 
bragt, eenen buitengewonen 
ijver om al hetgene, wat op 
de Indische geschiedenis be
trekking had, te verzamelen. 
Om zich te dien einde ge
makkelijker inlichtingen te 
verschaffen, begaf hij zich 
naar Spanje, alwaar hij lan
gen tijd den post van advo-
kaat of berigtgever bij den 
raad van Indië, bekleedde. 
Bij de waarneming dezer be~ 
dieningen was hij in de ge
legenheid om te ontdekken, 
hoe «eer de burgerlijke en 
admiaistrative wetgeving der 
Spaanseha volkplantingen in
gewikkeld en verward was, 

• | door de menigte elkander 
• som? tegensprekende edikten 

en ordopnantiën, waarvaqgr 
noch volledige verzameling, 
npch zelfs een aanwijzend 
register bestond. Hij onder
nam dit uitgebreide werk', 
waarvan de prospectus, in 
1623, onder dezen-titel in 
het licht verscheen: 1.° Qis-
cours etc.[Verhandeling over 
de belangrijkheid den vorm 
en, de verdeeling van de ver
zameling, — fiecopilacion, 
r— der Indische wetten), in 
fol, Zijn pjan hetwelk deD 
Indischen raad met het hand
schrift van het eerste boek
deel des werks aangeboden 
werd, verwierf de algemee-
ne goedkeuring, en men open
de voor den schrijver de hand
vesten van Madrid en van 
Simancas; maar een bijzon
der besluit volmagtigde hem 
om uit de algemeene secre
tarie van Peru en Mexico > 
al ,de registers en titels, wel
ke hij tot zijn werk, noodig 
had , te ligten. Het aantal 
stukken, waarvan hif oh-
treksels moest maken , is ver
bazend. Het werk was ten 
naasten bij in 1635 voltooid; 
Verschillende toevallen deden 
er de uitgave van vertragen, 
welke eerst na den dood des 
schrijvers plaats had (te we
ten in 1680, onder het o f 
zigt van don lm****1™' 
GOWAGA, 4 dl.", ia m'> 
MQK Pimio werd gemag-
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tigd om er eenige uittrek
sels afzonderlijk van in het 
licht te geven .• 1.9 Politica de 

'las Jndias; — 2,o Bullario 
Indico, eene soort van ver
handeling over het kerkelij
ke regt van Amerika uit
makende. * - 3.o Sistoria 
del supremo consejo de las 
Indias; maar de heide eer
sten zijn in handschrift ge
bleven, en van het derde 
heeft men slechts een grpot 
uittreksel, in den vorm van 
eene tijdrekenkundige tafel, 
in 1645', gedrukt. De ijver, 
welken de schrijver aan den 
dag legde, om over Oost
en West-Indië te schrijven, 
werd beloond door eene aan
stelling van regter - honorair 
bij het hooger geregtshof, 
Contratacion, te Sevilla en 
met die van eersten geschied
schrijver der Indien. Liont 
PINEI.0 , paarde met zijne 'nii>_ 
gebreide kundigheden de gpdsr 
dienstigste gevoelens, en bij 
schreef over de heilige Maagd, 
voor welke hij eene bijzon
dere ^ godsvrucht koesterde, 
verscheidene Xaüjnsche wer
ken. Deze geleerde geschied
schrijver, schijnt in 1672 
overleden te zijn. Zijne voor
naamste werken zyn: l.o Ver
slag der f eeslen van de cW' 
gregatie der onbevlekte ont
vangenis , Lima, 1618, in 
4.*o ; hij gaf ook een Dicht* 
stuk over hetzelfde onder-
Werp in het licht, — 2.o 

Verhandeling over de ko
ninklijke bekrachtigingen, 
Madrid, 1630, in 4.*o, 
een gewigtig werk , betrek
kelijk de regtsgeleerdheid van 
S^paansch-Amerika. -r~ 3.° 
Levensbeschrijving van dan 
TORZBIO JlPHOffSO Mo-
GROFEJO , aartsbisschop van 
Lima, 1633 en 1653, in 
4 . t o , in het Italiaansch ver
taald, door M. A. CosPl, 
1655, in 4 , t o , bij gelegen
heid van het proces der cafc 

nonisatie van dezen heiligen 
prelaat.— A.° Zedekundige 
vraag: verbreekt de choco
lade de kerkelyke vaste? 
Madrid ,1636 en 1639, in 
4.to _* 5#o ])e sluijers der 
vrouwen oudtijds en heden % 
Madrid, 1641, in 4,*9,, <?en<? 
geleerde en belangrijke ver
handeling »bij gelegenheid dei? 
koninklijke verordening,,; de 
las tapadas genaarnd, in het 
licht gegeven. — 6.o Jpa-
rato politicó de las Indias 
Occidentales, 16&3 , in fol, 
-— 7.° Set paradijs in de 
Nieuwe Wereld, een verde
digend commentarium. Ma-r 
drid, Barcia,, 1656, in fol. 
-s- 8.° Beknopte inhoud der 
Oost- en Wesp Indische zee
vaart en aardrijkskundige 
bibliotheek, Madrid, 1739 , 
3-dl.n in fol., van bijna 1200 
bjz, een gewigtig werk , het
welk in vreemdelanden nieer 
verdiende bekend te zijn. Hat 
aantal der aangehaalde scfarü" 
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vers beloopt meer dan 14,700. 
Het is te bejammeren dat in 
in dit boek, zulk eene me
nigte drukfeilen geslopen zijn. 
De schrijver schijnt al deboek-

, Icundige "verzamelingen, tot 
in 1735 , in h.et licht gege
ven , te hebben geraadpleegd; 
hij haalt slechts een klein 
getal latere werken aan, 

PINET (AïfToimrs DU) heer 
van Noaeroy, leefde in de 
16.d e eeuw, Besancon was zij
ne geboorteplaats. Zijne dwee-
penj werd eene soort van 
woede tegen 'de Cafholijkè 
Kerk, welke hij met duizen
den, heleédigingen overlaadde. 
La Conformité etc. {De over
eenstemming der hervormde 
kerken van frankrijk, met 

\de eerste Kerk,) Lyon, 1564 ; 

ia 8,y° en de ^anteekenin-
gen, welke hij bij de Fran-
sche Vertaling overhel Ta
rief der kanselarij vanMo-
me voegde, welk werk te 
Lyon, ia 1564, ij) 8.vo gedrukt 
en te jmsterddm in 1700 in 
12,»° herdrukt werd , verra
den voornamelijk zijnen haat 
tegen de Kerk, welke de dwa
lingen zijner sekte 'veroor
deelde. Zijne Vertaling in 
heit Fransch van de Natuur
kundige '. Geschiedenis van 
PtiNlüS, Lyon, 2 dl.n in 
fol. 1506, en Parijs 1608, 
werd TToeger veel gelezen. 
Ofschoon hij veel misslagen 
hegaan heeft, Is zijn werk I 

tegen woordig'nogzeer nuttig, 
•zelfs voor diegenen, welke 
het tatijn van' Pmtivs ver
staan -,"• wijl hetzelve nasporm-
gen des schrijvers en een aan
tal kantteekeningen bevat; Pl-
Nïïï heeft nog in het licht 
gegeven de Plannen der voor
naamste vestingen der we
reld, Lyon, 1564,* in foï. 
Zijne Vertaling der Com-
mentariën van MiTTHlotE op 
DIOSCORIDES is te Lyon, 1565, 
in foï. in het licht versche
nen, met de afbeeldingen 
der planten en dieren. 

' * PlNGERON (JOANÜTES ClAÜ-
DIDS) een werkzaam letter
kundige in 1730 tè Lyon 
geboren , "volgde in den be
ginne de loopbaan der wa
pens , en nam in Polen dienst, 
alwaar hij tot den rang van 
kapitein der artillerie opklom, 
en als knjgsbouwkundige te 
Zamosch gebezigd werd. In 
frankrijk terug gekeerd, 
kwam hij in de bureaus der 
gebouwen; van de kroon te 
Versailtes•', reisde ook door 
Italië, én bezocht de stapel
plaatsen van den Levant, van 
Malta en Sicilië. PINGBEOS 
was zeer ervaren in de levende 
talen ; hij heeft een aantal 
Vertalingen van Engelsche 
en Italiaansche werken na
gelaten. Wij zullen slechts aan
halen, l.o Traite etc. (V®1'" 
handeling over de deugden 
en belooningen,) van DRA6°-
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min, 1768, in 12.n"> — 
2.0 Conseils etc, {Raadge
vingen van eene moeder aan 
haren zoon), die óp het 
pUDt staat, de wereld iri 
te treden, van mevrouw PIC
COLOMINI GIBARDI ; 1769, in 
12.MIO .-- ' 3.o traite etc. 
{Verhandeling over de alge-
wéenè en bijzondere geweld
dadigheden) door MüR&U, 
2769 in 12.m° — 4.° Les 
Jbeilles {De Bijen), een dicht' 
stuk van BUCCEIAÏ, 1770, 
in 8.vo _ - 5.° JEssai etc. 
{Proeve over de schilder
kunst) door ALGAROTTI, 1770, 
in 12.M0 Jmsterdam, 1781, 
in.l'2.Jno — 6.0 Fies etc. 
{Levenbeschrijvingen der ou
den en hedéndaagsché bouw-
kunstenaars' i) door MIXIZIA, 
1771, 2 dl.n in 1 2 . ^ — 
7>° Lettres etc, {Brieven van 
dek abt SESTINI Over Italië, 
Sicilië en Turkije), 1789 , 

' 3 dl.n in 8.vo — 8.o Fmjage 
etc. • (Beize van MARS JIJ L 
door het Woordelijke gedeelte 
van Europa), gedurende de 
jaren 1768-1770, Parijs, 
1776, in 8.VQ __ 9.0 j)es. 

cription etc. {Beschrijving 
van Jamaïka) 1782, in 12.mo 
-—lO.o Manuel etc. (Hand
boek der Zeelieden,)in8.vo 

- - 1 1 . 0 / Description, etc. 
{Beschrijving van het elec-
trische werktuig van COTH-
ÜERSON,) Parijs, 1790, in 
8.Vo PINGERON gaf/ook een 

XIX. DEEE. C C 

Dagblad in het licht, den 
koophandel, de geldmidde
len en kunsten toegewijd, 
hetwelk veel opgang maakte. 
1 Z.OjExpèriences etc. {Proef* 
netningen en nasporingen, 
heihaam voor 'het mentch-
dom, de ziekehhui&éri, den 
koophandel en de schoone 
kunsten), uit verschillende ta
len vertolkt en op onderschei
dene reizen verzameld, in 
de papieren van PINGERC-N" 
gevonden >. Parijs , 1805 , 
in 8.vo Hij heeft ook ver
schillende artikels aan de Bi-
bliotheque etc. {Natuur-huis
houdkundige Bibliotheek) en 
andere verzamelingen van 
denzelfden aard, geleverd. 
In 1799, is hij een der me
dewerkers van het Dagblad 
van landbouw, koophandel, 
kunsten en geldmiddelen ge
weest, in hetwelke hij een 
aantal verhandelingen over 
onderwerpen van algemeen 
nut plaatste. Hij overleed 
te Fersailles, in 1795 , in 
den ouderdom , van 60 jaren. 

PlNGOLAN of PüTGÜIUON 
(ATMERICH DE), een proven-
caalsch dichter, in 1260 
overleden, vervaardigde ver
schillende geestige stukken, 
doch zoo hekelachtig, dat 
dezelve hem in netelige om
standigheden wikkelden. Men 
heeft van hem een dichtstuk, 
getiteld; Las Jtïgueyssas 
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cfamour, hetwelk dobr P E -
TRARCHA is nagevolgd. 

* PlNGRÉ (AlEXANÖER Gül-
j>o), een geleerde sterrekun-
dige, en bibliotbekaris der 
H> GENOVEVA-kerk te Parys, 
den ,4 September 1711 ge
boren,, deed zich in zijne 
studiën door den bekwamen 
ontleedkundigen LECAT op
merken j die hem aanspoorde, 
om zich uitsluitend op de 
sterrekunde toe te leggen. De 
jonge PiNGE^had zich reeds 
inden ouderdom van 16jaren 
onder, de Genovevanen van 
Senlis begeren, en onder-* 
wees de godgeleerdheid in de 
gestichten dier orde. Hij 
volgde den raad van dien 
geleerde, die toenmaals de 
akademie van wetenschappen 
van Roudnen stichtte, en 
maakte zeer groote vorderin
gen. Eene Verhandeling, 
de berekening bevattende der 
maans-verdoistering, die den 
23 December 1749 plaats 
had, maakte hem zeer voor-
deelig beleend. De waarne
ming vanden voorbijgang van 
Mercurius, in 1753, ver
wierf hem den titel van cor*-
respondent, later van vrij 
lid der academie van weten
schappen , den post van bi-
bliothekaris van Sr. GKNO-
TEVA, en den titel van kan
selier der universiteit. Later 
gaf hij een' Almanak voor de 
zeevaart in het licht, om 

den zeevaarders de waarne» 
ming der lengten gemakkelijk 
te maken. Dit zeer gezochte 
weïk bragt te weeg, dat hij 
in 1760, door het bestuur 
naar de Indische mee werd 
gezonden, ten einde den door
gang van Venïts, voorbij de 
zonneschijf waar te nemen, 
In 1767 vergezelde hij CouR-
XANVAUX naar Rolland, ten 
einde de zee-uurwerken van 
LE Roi en BERTHOÜÖ te ve
rifiëren ; eindelijk was hij lid 
van hét gezelschap, dat met 
de f sis en de flora de rei* 
zen ondernam (1769—1772), 
Welke ten doel hadden, om 
de ontwikkeling der sterre
en meetkunde te bevorderen. 
Nadat hij zich met eer van 
deze zendingen had gekweten, 
werd hij door den koning, 
in plaats van den geleerden 
DEMSLE, tot sterrekundig-
aardrijkskundige der marine 
benoemd. Men vindt de bij
zonderheden zijner waarne-
mingen en sterrekundige 
werken, in de-Registers der 
akademie van wetenschap' 
pen, in de Memorièn van 
Trevouw , van 1762 tot 1765, 
en in de Sterrekundige Bi" 
btiographie van LJJJ^N^E> 

De heer DE PRONT heeft zijne 
Lofrede vervaardigd, die in 
de Gedenkschriften ,wn het 
instituut (wisr en nataor&nn-
dige wetenschappen) JS °P" 
genomen. PINGR* ?™™f 
te Parijs den 1 Mei 179b, 
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in den ouderdom ran 84 ja- i 
ren. Hij heeft nagelaten : 1.° 
Flat etc. {standdes hemels), 
almanak voor zeevaarders, 
voorde jaren 1754 , 55 , 56 , 
57. — 2.o Mémoires etc. 
(Janteekeniugen op de ont
dekkingen in de Zuidzee 
gedaan , voor de laatste rei~ 
zen 'der JEngelschen en Fran-
schen rondom de wereld), 
1758, in 4.«o— 3.° Rèla-
iions etc. {JTerhalen der rei
zen van den Isis en de-Flora) 
1773—1778: — b.« Comé-
iographie of Geschiedhin* 
dige en theoretische verhan
deling der kometen, 1783. 
2 dl.a in 4. to Men vindt er 
de strepen of loopbanen van 
alle bekende kometen in be
rekend : dit is het belang
rijkste werk des schrijvers. — 
5.° hertalingen hetFransch) 
der Sterreloopkundevcin :MA<* 
NXLÏÜS, 1786, in 8.vo —. 
6.o Ifisloire etc. (Geschie
denis der sterrekunde in de 
I V eeuw) 1791 , in 4.to 
Hij is de uitgever geweest 
van de Gedenkschriften van 
den abt JRNAÜJO , 1756 , 3 
dl.» in 8.v° van de l l .e uit» 
gave der dardi'ijksktmde van 
BwFijER, 1781, Parijs, in 
l2.mo enz. 

* PINI (pater EBMENEGII-
no), van de congregatie der 
priesters van den heiligen 
PAULVJS , Bernabüèn «e-

. . .. O 

naamd, ridder der orde van 
de ijzeren kroon, lidvaöhet 
instituut van Italië, hoog
leeraar inhetSt. ALEXANDEB 
collegie te Milane, alwaar 
hij in" het midden der 18.e 

eeuw geboren was,, legde zich 
voornamelijk toe op dè bè-*' 
oefening der natuurkundige 
wetenschappen. Door zijn 
bestuur belast\ om in Italië, 
Frankrijk, Zwitserland'eiï 
Duifschland te reizen , keer
de hij in zijn vaderland terug, 
rijk in nieuwe kundigheden 
en op groote kosten verza
melde natuurlijke voortbreng
selen. Hij stichtte het Sr. 
ALEXATSDERS'MUseum, en 
schonk aan hetzelve al wat 
hij hét kostbaarste bezat. Te 
midden zijner nasporingen in 
het vak der natuurlijke his
torie , vond pater PINI nog 
den tijd , om zich met de be
oefening der zede-en boven-
natuurkunde bezig te houden, 
en hij heeft geschreven over 
het Geluk en over de Cos-
mologische drieéenheid. De
ze religieus is den SJanuarij 
1725 tè Milane overleden , 
en Het talrijke werken na , 
van welke wij slechts zullen 
noemen: ï.° Dell'architet-
turadialoghi, Milane, 1770, 
j n 4tto — 2.o Osservazioni 
mineralogiche su la miniora 
di ferro di Rio ed altre 
parti dellHsola d'Elba , Mi' 
lane,mi, in 8.vo — 8.° 
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• P'ïaggio geologico per di
verse parli meridionali delf 
Italia, 2.e uitgave, eerste 
jaar der Italiaansche repu
bliek (1802), in 8.™ — 4.o 
Ontleedkundige .aannterkin' 
gen op de aardbeschrijvende 
stelsels (in het Italiaansch), 
Milane, 1811, in 8.v°pater 
PINI had voornamelijk ten 
doel, omïn dit werk , BREIS-
IACK te wederleggen, die in 
zijne Inleiding tot de geo-
logie of aardbeschrijving, 
het'denkbeeld had geuit, dat 
de oorspronkelijke vloeibaar
heid des aardbolsyeene vuur» 
stof was. Vim beweerde, over
eenkomstig het stelsel der 
vorming des heelals (cosmo-
gonie) van MOZES, dat dezel-
uit waterdeelen had hestaan. 
Nadat BREISJUCK in hetzelfV 
de werk, het bestaan der 
werktuigelijke delfstoffelijke 
ligchamen, aan de verheven
heid der zee /verre boven der-
zelver tegenwoordige opper^ 
vlakte had toegeschreven, ant
woordde pater P INI , dat dit 
verschijnsel zich beter door 
den zondvloed verklaarde, zoo
danig als dezelve in het boek 
Genesis wordt beschreven. 

Plïfiüs (JOANNES) , een ge
leerde Jesuit, te Gend in 
1678 geboren, heeft te Jnt-
werpen a a n de Jcta Sancto-
rum medegevverk, en dit werk 
met verscheiden zeer geachte 
verhandelingen verrijkt. Hij 

overleed den 19 Mei 1749. 

* PlNKERTON (JOAMEs), 
een Engelsen schrijver, den 
17 Februarij 1758 , te Jiïdim-
burg geboren, werd in den 
beginne voor de pleitzaaJ be
stemd , en nam zijnen intrek 
bij eenen advokaat zijner ge
boorteplaats. Maar na zijnen 
vader in 1780 verloren te 
hebben, begaf hij zich naar 
Londen, alwaar hij zich en
kel met de letterkundebezig 
hield, gaf in den beginne 
eenige treur dichten in het 
licht-, die opgang maakten, en 
wijdde zich vervolgens aan 
de beoefening der geschie
denis en voornamelijk aan die 
der penningkunde toe. Hij 
is te Parijs den 10 Maart 
1826 overleden. Onder zijne 
talrijk werken , is er een, 
dat eenen Europeschen roem 
geniet, namelijk zijne Meu-
were aardrijkskunde, vol
gent een nieuw plan ont
worpen, 1808, 2 dl.» in 
4.*° ; dit in Engeland zeer 
gezochte werk is in bei 
Fransch vertaald door WAIC" 
KENAER, 6 dl.» in 8S°, «iet 
Atlas; ook bestaat er van 
hem eene Verkorte uitgaf 
van hetzelve, 3.cuilg. 1817, in 
8.vo, met kaarten, mede door 
WAI.CKEN.AER in het Fransch 
vertaald , voorafgegaan raa 

eene Inleiding tot de natuur" 
kundige aardrijksbeschry-
ving en gevolgd door een oe-

http://Wai.cken.aer
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Knopt overzigt der oude aard
rijkskunde, door BARBIER DU 
BOCAGE, met 10 kaarten, Pa
rijs, 1811,2 dl.nin 8.vo Nog 
Villen wij de volgende wer
ken aanhalen: ï . ° Gedich
ten, 1781, in 8.vo — 2.» 
Berijmde vertelsels, 1782, 
in 4.w — 3.o twee Dithy-
rambische oden over de ver
rukking en hei lagchèn, 
1782, in 4.to —- 4.° proeve 
over de gedenkpenningen, 
1784, 2 dl.* in 4.*o — 5.° 
JBHeven over de letterkunde, 
onder den naam van ROBERÏ 
HERON, 1785, in 8.vo, die 
hem bijtende,-maar verdiende 
hekelingen berokkenden. — 
6.* Oude Schotsehe gedich
ten, uit dé verzameling van 
handschriften van sir Ri-
CHARD MAITLAJUJ) , 1786 , 

2 dl." in 8.TO — 7.9 Fer* 
handeling over den oor
sprong en de opkomst dei' 
Scyten of Gpthen, 1787> 
in 8.™ — 8.° Witee antiquoe 
sanctorum, 1789, in 8.?°.. 

'9 .° Penning-historie vaut 
Engeland tot aan de om' 
wenteling, IT90 , in 4.to f 
met 40 platen. — 10.° Schot
sehe gedichten, volgens zeld
zame uitgaven herdrukt, 1792, 
3 d U , in 8.vo _ ï i .o tfa. 
sporingen betrekkelijk de 
geschiedenis van Schotland 
voor MALCOMI, 1789, 3 
dl.n, in 8.V0 — l2.o Ge
schiedenis van Schotland, 

• C i 
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sedert de konist tot den troon 
van het huis STÜJR T, 1797, 
2 dl.n in 4.to__ 13.o Schot
sehe beeldbeschrijving, of 
Afbeeldingen der beroemde 
mannen van Schotland, met 
biographische aanteekenin-
gen,1795—1797 , 2 dl.* 
in S.v0 enz. enz. 

* PiNKNEr(WH.LiAM), een 
' Amerikaansche' diplomaat, te 
Annapolis , in Maryland, 
in 1764 geboren. Zijn va
der • was een Erigelander, die 
in den onafhankelijkheidsoor
log, de zaak van het moe
derland verdedigd had. WlL-
IIAM volgde in den beginne 
met roem de pleitzaal, en 
werd in 1790 tot lid van 
het congres benoemd, In 
1794 zond zijn bestuur hein 
naar Engeland, om de ge
schillen , met die mogendheid, 
ontstaan, te vereffenen. Hij 
bleef aldaar tötin 1795, als 
wanneer hij naar Spanje werd 
gezonden, met eenen last be-
trekfcelijk Florida. In 1797 
begaf hij zich naar Frank
rijk , om met het directorium 
te onderhandelen , dooh men 
weigerde hem de toelating. 
Hij kwam aan het hof van 
Madrid terug, en in 1802 
ging hij naar Italië, alwaar 
hij met het algemeen opper-
bevvind' der Amerikaansche 
consulaten werd belast, I« 
1804 in Amerika terugge-

J. 8 



438 P I F . 

keejd, hervatte PISKNÉY zijne 
betrekking als advokaat. In 
1806 kwam hij andermaal in 
Engeland, alwaar hij het 
groote vraagpunt, wegens het 
onzijdigheidsregt, in het Stuk 
van scheepvaart te behande
len had, welk geschilpunt 
ontstaan was bij gelegenheid 
der zee- en vastelandsblok
kering f ondanks al zijne po
gingen , kón hij slechts «eer 
onbeduidende be wil ligingen 
bekomen. Bij zijne terug
komst in 1811 werd hij tot 
den post van procureur-ge-^ 

. neraal bevorderd , dien hij in 
1814 weder nederlegde, na 
grootelijks deel te hebben ge
nomen aan de beraadslagin
gen , die,er bij gelegenheid 
van de oorlogsverklaring van 
Groot-Brittanni'ê in 1812 
plaats hadden. Tijdens de 
vijandelijkheden, door de En
gelsehen op het grondgebied 
der P'ereenigde Staten (ge
pleegd j voerde hij het bevel 
over een corps vrijwilligers, 
en werd bij den aanval der 
stad Washington gekwetst. 
Tot belooning voor dit scboo-
ne gedrag, benoemde hem 
Raltimore tot deszelfs ver
tegenwoordiger bij het con
gres. PISTENET werd in 1816 
benoemd als gevolmagd mi
nister der republiek bij Rus-
land. Alvorens zich naar 
zgnen post te begeven, stak 
«Ü» volgens bekomen bevel, IJ 
over matJVapels, ten einde " 

f 

er schadeloosstellingen in te 
vorderen, - voor de verliezen, 
welke de JVapolitanen, ge
durende het bestuur van Mu-
RAT aan den Amerikaanschen 
handel hadden, doen onder
vinden. PiïrKNEr vertrok naar 
Rusland, zonder geslaagd te 
zijn, en werd als minister 
•der'P'ereenigde Staten, op 
den 13 Januarij 1817, aan 
keizer ALKXANDER voorge
steld. Na een tweejarig ver
blijf in Petersburg, verzocht 

, hij » wegens dén wankelbaren 
staat zijner gezondheid , om 
zijne terugroeping, hij werd 
door den staat van Mary-
land tot senator verkozen, 
en overleed den 25 Februarij 
1822. De kruidkundige Mn> 
XKAüfD heeft hem eenen 
struik toegewijd, dien men 
in de bosschen van Jmerika 
aantreft, en aan denzelven 
den naam van Pinknea^ ge
geven. HENDRIK WHJSAXON 
beeft zjjne levensbeschrijving 
in het licht gegeven, onder 
den titel van Some account 
of the life t PPritings and 
speeches -of PP. Pm'KNMX, 
New-York, 1826, in 8J° 

PJNOAT (JACOBDS) , een La-
tij nsch dichter, verkreeg bij 
het parlement van Parijs, 
zjjne geboorteplaats, den post 
van raadsheer, dien hij wet 
den roem eens regtschapen 
mans waarnam. Jljj o n d e r" 
scheidde zich in de pleitzaal 
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iooi zijne kunde en onom-
koöpbaarheid, en in de let
terkunde door zijne diepe en 
veelvuldige kennissen, en voor
al door zijne begaafdheid voor 
de dichtkunde. Van het laat
ste gaf hij bewijzen in ïijn 
dichtstuk De anno Romano, 
hetwelk hij aan koning Lo-
DBWlJK XIII opdroeg, die 
hem als eenen beminnelijken 
geleerde en eenen goeden 
overhëidspërsoon achting töe-\ 
droeg. Dit werk js zeer 
leerzaam: de aanteekeningen 
in proza; welke de schrijver 
er ter opheldering bij heeft, 
gevoegd, zijn vol geleerde 
aanmerkingen. Hog heeft men 
van PINON een ander Dicht' 
$tuk, betrekkelijk de tijdre-
kenkundige opvolging derRo* 
meinsche keizers, in het Oos
ten en in het Westen, van 
JÜLIOS GESAR tot MAXIMU-I-
AANI, Deze dïchterlijke"ge-
sehiedschrijver overleed als 
deken der raadsheeren. in 
1641. De uitgaven zijner 
gedichten zijn van Parijs, 
1615 en 16S0 , in 4,to 

PlNS (JoANNÉS DE), in het 
Latijn PJNUS , geestelijk raads
heer bïj het parlement van 
Toulóuse., en in 1523, bis
schop van Rieuiï, was in 
1470 uit eene familie gebo
ren , welke aan de Maltheser-
orde in ODON en RCTGERDE 
PIJÏS, twee groot - meesters, 

heeft gegeven, den eenen in 
1297, en den anderen in 
1355. JÖANNES was afgezant 
te Venetië en te Rome, al
waar hij de letterkunde én -
welsprekendheid beoefende. 
Hij overleed te Toulóuse, zij
ne geboorteplaats, in 1537. 
Men heeft van hem: 1.° Le
vensbeschrijvingen van de 
heilige CATBARINA FAN 
Si EN NA en van PBIMPPÜS 
BEROALDVS,, haren mees
ter , in het Latijn; beide te 
Bologna , in 1505, in 4.t° 
gedrukt. —. 2.» De vita- au-
lica , Toulóuse, -in 4.t(>>— 
3.o Declaris feminis,, Parijs, 
1521, in fo'I. een werk,'dat 
zich door de schoonheid des 
stijls • onderscheidt. —• 4. t t 

Sancti ROCBI vita, Parijs, 
'in 4.t° Zijne Zo/rede t met 
eenige zijijer Brieven aan 
FRANCISCVSIen aan Loui-
SE van Savooije, regentes j is 
te Jvignofif in 1748^ in 
12.too in het licht" gegeven. 

'Hij schreef met sierlijkheid 
en beschaafdheid in het La

tijn en verdiende dat ERAS-
HÜS » een goede regter, van 
hem zeide: Potest inter tul-
lianw dictionis óompetitores 
numerari JOANNES PINUS. 

* PINSON (N.), lid van ver
scheiden geleerde genoot
schappen, vereenigdó met eene 
buitengewone ervarenheid in 
de ontleedkunde, de kunst, 
4 
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om de moeljehjksle voor te 
stellene en te bewarene dee-
jen van het menscjiehjke lig-
chaam , in was te boetseren 
en te kleuren. In 1770 be
haalden zijne eerste proeven 
de goedkeuring der akademie 
van wetenschappen; Jatër gaf 
hij aan zijnen arbeid alle 
volmaking, waarvoor dezelve 
vatbaar was, en het ontleed-
kundige kabinet van den tuin 
des konings bezit eene ver
zameling 'van' stukken, door 
zijne zorgen uitgevoerd. De 
ieizejrin van Rusland, CA-
THABIJVAII, liet hem de ver-
leidendste aanbiedingen doen, 
om hem tot zich te lokken: 

. maar PijfsoN verkoos zijne 
talenten aan zijn land toe te 
wijden. In 1777 tot chiru-
gijn-majoor der honderd Zwit
sers benoemd, werd hij in 
1792, aan het hoofd der mi
litaire hospitalen van St. De-
nis en Courbevoie geplaatst, 
en in 1794 aan de genees
kundige school verbonden. 
Meer dan 200 ontleedkundige 
stukken, zoomenschelijke als 
vergelijkende, en van die zeld
zame en zonderlinge toeval
len, welke de natuur voort
brengt, zijn in dit gesticht 
in was voorgesteld, en wor
den er ter beleering der kwee-
kelingen bewaard. Door de 
menigvuldige ongelukken, 
door het gebruik van pad
destoelen te weeg gebragt, 
getroffen had Pmsotr ook 

550 soorten dezer plant ia 
wa;s, geboetseerd, en dezelve 
voorgesteld, in derzelver ver
schillenden ouderdom, met 
hare lijnregte doorsnede,ten 
einde diegene , te doen ken
nen , welke vergiftend zijn , 
en die van welke men "zich 
zonder gevaar kan bedienen. 
De koning heeft dezelve in 
1825 voor het museum der 
natuurlijke historie gekocht. 
PINSOJV is. in 1828, .in den 
ouderdom van 82 jaren over
leden. • • . ' ' • 

PlJfSOJWAT (JACOBÜS), te 
ChdlbnS'Sur'Saone geboren f 
was koninklijk hoogleeraar in 
het Hebreeuwsch /pastoor van 
het krankzinnigen-huis, en 
doctor in de godgeleerdheid, 
bij de faculteit van Parijs, 
Deze door zijne godsvrucht, 
zijnen ijver en zijne geleerd
heid beroemde schrijver over
leed in 1723, in den ou
derdom van 70 jaren. Men 
heeft van hem : l.°Eenei7e-
breeuwsche Spraakkunst, — 
2.o Overwegingen over de 
geheimen , woorden en voor
naamste daden van J, C. enz. 

PHTSSON (FRAN'CISCÜS) , een 
regtsgeleerde, in 1612, te 
Bourges geboren, was de 
zoon van een hoogleeraar in 
de regten, en is te Parijs 
in 1691, in den ouderdom 
van 79 jaren overleden. Hj) 
beoefende de régtsgeleerdheid 
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in de school zijns vaders, 
en kwam in 1633 te Parijs, 
alwaar hij tot advokaat werd 
bevorderd. Hij pleitte eerst 
in het Ghatelet, en' vervol
gens in het parlement. PINSSON; 
werkte ook in het kabinet 
en werd als de godspraak 
zijner eeuw beschouwd', voor
al in het stuk van benefici-
ale onderwerpen, waarop hij 
zich bijzonder toelegde. De 
uitmuntende werken, welke 
hij in dat vak heeft nagela
ten, bewijzen genoegzaam 
hoezeer hij er in ervaren was. 

tDe voornaamste zijn : l.o 
Traite etc. {Verhandeling 
over de beneficiën), door 
ANÏONIÜS BENGT , zijnen moe
derlijken grootvader, beroemd 
hoogleeraar te Bourges / b e 
gonnen ,• èn in 1654 gedrukt. 
•—•2.0 De Pragmatieke sanc
tie van den. .fl. LODEWIJK 
en die van KAREL VII, met ge
leerde aanteèkeningen, 1666 
in fol. — 3.0 tfotes eiCt 
(Beknopte aanteèkeningen op 
de tndulten- of'paus°selirfe 
gunstbrieven), doorAlEXAN-
DER VII en CUMENS IX aan 
•LODEWWK XIV verleend, met 
eene geschiedkundige voor
rede , en eene menigte ak
ten , die eene nuttige verza
meling uitmaken. — 4.o Trai* 
té etc. (Verhandeling over 
de regaal-regten), 1688, 
\ ül.n in 4.*o, me t o n d e r_ 
ngtingen over beneficiale on

derwerpen V een werk vol 
geleerde nasporingen, en met 
eenaantal oorspronkelijke ak
ten verrijkt, die voor de be
oefening des regts van groot 
nut zijn. PINSON , heeft daar
enboven medegewerkt aan de 
herziening der ff erken van 
den geleerden DE MORNAC 
en van die van nu MoDilir. 

PiNTÖ (ÏÏECXOR) , een re
ligieus der orde van den H. 
HIEUONTMÜS , was doctor der 
universiteit van Coïmbra ,é.~ 
waar men voor hem eenen 
godgeleerden leerstoel oprigt-
te. Hij overleed in het kloos
ter van Gisla, bij Toledo, 
in 1584. Men heeft van hem: 
1'.° Geleerde Gommentariên 
op, ISAÏAS, op de klaaglie
deren van JEREMIAS,' op E-
ZECHiëi, DANiët en NAHÜM , 
Parijs, 1617, 3 dl.« info!. 
—• 2° Zinnebeeld des Chris-
ielijken levens, in het Por-
'tugèesch , in het Fransch ver
taald door WittEM DÈ Coim-
SOI., Parijs, 1580. 

PlNTO. 
PlNTO. 

Zie MENDEZ-

PINÏOR (PETRUS) , te Va-
léntia in Spanje, in 1423 
geboren, was dé lijfarts van 
AlcEXANDER VI, dien hij naar 
Rome volgde, alwaar hij zijne 
kunst met roem uitoefende. 
Er bestaan van hem twee 

c 5 
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zeer gezochte werken: Ag-
gregaior seritentiarum doe 
torum de preeservatione et 
curatione pestitentice, Home, 
1499, in Sol. — 2.<> De 
morbo fcedo et occulto * hts 
temporibus affiigénti', etct, 
J?ewwe, 1500, in 4.t<> Go
tisch t een zeer zeldzaam boek» 

• werk, waarvan men een ex
emplaar kent, hetwelk in 
handen is van den heer Co-
TüNio, hoogleeraar in de ont
leedkunde te Napels, PIWÏOR 
die hetzelve in 1496schreef, 
spreekt er, zeer duidelijk in 
over de venusziekte, hetwelk 
ten bewijze strekt, dat de
zelve in Europa bekend was, 
vóór de terugkomst der Span
jaarden uit Amerika t (zie 
ASTRUC). PINTÖR-overleed te 
•Rome^ in 1503, 

PlNTüRICCHIO (BERNARDINO), 
een Italiaansch schilder, in 
1454, te Perosa geboren, 
en in 1513 overleden. Hij 
was de kweekeling van PJE-
RAGÜI, en bezat, vele be
gaafdheid. Hij volgde den 
beroemden HAPHAëi,, zijnen 
vriend, naar Sienna, en heeft 
aan het koepeldak in de bi
bliotheek van Sienna het le
ven van Paus Pius II geschil
derd, hetwelk eene zeer ge
achte reeks van schilderijen 
uitmaakt. Men wil dat RA-
PHAet h em in dien arbeid 
ondersteunde; PINÏDRICCHIÖ 
aad het gebrek van al te Ie* I 

vendige kleuren Ie gebrui
ken, en, door eene zonder
lingheid zijner vinding, schil
derde hij op hobbelige op-

• pervlakten, de bouwkundige 
sieraden: eene nieuwigheid, 
waarin hij geenen navolger 
had. 

Pio (AtBERiüs), prins van 
Carpi, in het Modenesche, , 
was veldheer onder FRAN» 
CISCÜS I. Hij durfde zich 
met ERASMÜS melen. De ge
schillen , welke hij met hem 
had , dienden om eënigeleer-

, punten óp te helderen. Hij 
overleed te Pary's, in Ja
nuari) 1530, en werd inde 
minderbroeders..* kerk begra
ven , alwaar zijne erfgenamen 
te zijner eer een metalen 
standbeeld lieten opriglen, 
Zijne werken werden in 1591 
te Parijs gezamenlijk uit
gegeven. 

* PlOZZI (EsTJHER I racH, 
bekend onder den naam van), 
eene Engelsche dame, in 1̂ 39 
te Boswell, in het graaf* 
schap Caernarvon geboren, 
girig een eerste huwelijk aan * 
meteenen rijken brouwer, 
uit het vlek Southwark, 
lid des parlement, en daarna 
een tweede, met eenen Ita-
liaanschen muzijkmeester Pi" 
ozzi genaamd. Daar SAMÜÖ* 
JOHNSON , met wien »9 ' n 

betrekking stond , dit tweede 
huwelijk afgekeurd had, be-
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sloot zij Engeland Xe ver
laten en begaï zich naar Flo-
xence i de geboorteplaats van 
haren nieuwen echtgenoot. 
Na vervolgens verscheiden ge
westen van Europa te heb
ben bezocht, kwam zij in 
1786 in haar geboorteland 
terug, en overleed te Clif-
ton, den 2 Mei 1821. Zij 
heeft in het licht gegeven : 
1.° Mengelingen van Flo-
rence, 1785, in 8.v°, ge
meenschappelijk met MERT , 
PABSONS, GBEAXHEAD en an
deren. — 2.° W~aarnemingen 
en overwegingen, gemaakt 
op eene. reis door Frank
rijk ,, Italië en Buitsch-
land, Zonden i 1789, 2 dl.» 
in 8.vo; een werk, dat veel 
opgang maakte, en zulks wei
nig verdiende, wijl het vol 
beuzelingen was. -7- 4,°Bij
zonderheden van Br. SA-
Mü'èL JOHNSONt gedurende 
de 20 laatste jaren zijns 
levens; 1786, in 8/v° — 
4.0 Brieven van Br. JOBN-
SOJX , of aan hem qerigt. 
1788, 2 dl.n.in 8 .vo_5.° 
Engelsche synonymen, of 
proeve over het regelmatige 
gebruik der woorden in de 
gemeenzame samenspraak, 
Zonden, 1794, 2 dl.», in 
8.vo, dit is haar beste werk. 
Zij heeft nog verschillende 
stukken in onrijm en dicht
maat vervaardigd , welke in 
onderscheidene tijdschriften 
zijn opgenomen. 

* PlPELEI (JEPltANCISCÜS) , 
lid der oude heelkundige aka-
demie, in 1722 , te Uoucy-
le-Chdteau, bij Soissons ge
boren, oefende met roem de 
heelkunde in zijne provincie, 
ui t , toen de vermaarde LODIS , . 
zijn vriend , hem bewoog, 
zich te Parijs te komen 
vestigen , en hem toegang ver
schafte tot de koninklgkëheel
kundige akademie. PIPELEX 
werd achtereenvolgend tot 
raadsheer en, directeur der-> 
zelve benoemd, en behield 
dezen laatsten post geduren* 
de zes jaren. Nadat hij met 
geluk eene -ziekte van den 
hertog van Jlngoulëme had 
behandeld , verkreeg hij , op 
voordragt van het proostschap 
des gestichts, den post van 
eersten heelmeester des ko-
nings, en " werd . tevens op 
de lijst der. mededingers naar 
de orde van Sï. MlCHAël. ge-
bragt; maar daarop barstte de 
omwenteling uit, en PIPEIEX 
week in 1792 naar zijne ge
boorteplaats, alwaar hij den 
14 October 1809 overleed» 
Hij heeft twee geschriften 
nagelaten, welke men met•. 
vrucht kan raadplegen, en 
die getiteld zijn; l.o'Sur les 
signes etc, {Over de bedrie-
gelijke kenteekenen der darm-
net-breuken). Dit geschrift 
is tenonregte aan zijnen zoon 
toegeschreven. — 2.° JVou-
velles observations etc. (Niett~ 
we waarnemingen betrekke-

M 
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lijk de blaas- en maagbreu-
ken). Deze beide voortbreng
selen komen voor in het 

y derde ën vierde deel van de 
Verhandelingen der heel
kundige maatschappij. Hij 
heeft daarenboven verschei
den werken in handschrift 
aan zijnen zoon nagelaten. - * 
Deze, een breukmeester, be* 
kend onder den 'naam van • 
PIP LET de tweede, oi Pi~ 
PLET de jonge, werd even 

. als de vorige, lid en raads
heer der koninklijke akade-
mi'e van heelkunde. Hij 
oefende zijne kunst , uit , 
eerst te Parijs en daarna 
te Tours, en overleed in 
deze laatste stad, op het einde 
.van 1823. Men heeft van 
hem een Handboek, voor 
lieden, die met breuken ge~ 
kweld %ijn^ 1805, in 12.™ 
en waarnemingen, die niet 
zonder belangrijkheid zijn, 
over eene wond in den on
derbuik , en over blaas- en 
maagbreuken. Dezelve ko
men voor in het 3»e 4.e en 
5.e dl. van de gedenkschrif
ten der heelkundige akademie. 

* PIPER (KAREL , graaf Van), 
senatear van Zweden, en 
eerste minister ,an koning 
KAREÜ XII , in 1660 te 
Stokholm in eenen geringen 
stand geboren, wist tot eer-
posten te geraken en won 
het vertrouwen van zijnen 
koning. Hij volgde zijnen 

'meester óp bijna al zijne velcf-
togten, en hij bezat bijna 
even zoo veel scherpzinnig
heid en staatkunde, als de 
eerste stoutheid en dapper
heid bezat. Als overwinnaar 
in Polen , gevallen zijnde, 
liet KAREL XII er den land
dag beleggen ter verkiezing 
van eenen koning: de graaf 
PIPER raadde hem aan, deze 
kroon voor zich zelven te 
behouden, liever dan dezelve 
op het hoofd van een ander 
te plaatsen. KAREL antwoord
de , hem: » Het vleit mij 
meer koningrijken te kun
nen geven dan dezelve te 
winnen." Dit antwoord is 
•grootmoedig; maar om het
zelve naauwkeuriger te ma
ken., had de koning van 
Zweden behooren te leeren-
zijne staten te behouden, 
alvorens andere weg teschen-
ken. Nadat KAKEÜ XII, in 
den slag van Pulfawa(n09) 
door PETER den groote ge
heel verslagen was, vraagde 
hij, te midden van den ranap» 
die zijne geheele leger trof, 
wat er van den graaf PlP£R 

geworden was: » Sire, ant
woordde men hem, hij is me* 
de geheele kanselarij krijgs
gevangen gemaakt." Werke
lijk in de magt der Russen 
gevallen zijnde, werd de graaf 
naar Petersburg vervoerd. 
Daar de czar zich overtuigd 
hield, dat PIPER de oorlog 
tegen Moscovïé had te *eeg 
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gebragt: en met een van na
tuur onstuimig en geweldda
dig karakter geboren, maakte 
hij de kerkerstraf van zijnen 
gevangene buitengemeen ge
streng. Hij verwachtte dat 
"KAKEL XII hem om deszelfs 
minister zou verzoeken, en' 
KAREL wilde zich nooit ver
nederen , om een losgeld voor 
hem aan te beiden, uit vreeze 
van eene weigering te zullen 
moeten verduren. De onge
lukkige PIPEK ondervond de 
gevolgen dezer weifeling: in 
de sterkte Schlüsselburg op
gesloten , overleed hij aldaar , 
in 1716, na eene zevenjarige 
gevangenschap. De czar le
verde zijn lijk aan den kos 
ning van Zweden uit; die 
hem eene prachtige lijkstaat-
sie liet geven. Deze eerbe
wijzen waren echter niet in 
staafde vergetelheid teregt-
vaardigen, waarin hij een' 
zijner nuttigste en getrouw-
ste dienaren had gelaten. 

PIPM(GIDLIO) .~ ZieRo-
MANÜS (JüWÜS). 

PÏPPO (PHILIPPUS SANTA 
CROCE , bijgenaamd)) een uit
muntende graveur, heeft zich 
even zeer onderscheiden, door 
Het schoone volledige, en 
de buitengemeene zachtheid , 
welke hij in zijnen arbeid 
bragt,, als door de zonder
linge keuze der stof, welke 
hij tot zijnen arbeid bezigde. 

Hij vermaakte zich, met op 
pruime- en kersensteenen, 
halfverheven beeldwerk , uit 
verscheiden figuren, zamenge-
steld, te snijden, welke figu
ren zoo klein waren, dal de
zelve met het bloote oog niet 
konden onderscheiden wor
den 5 doch wanneer men de
zelve door een vergrootglas 
ziet, ontwaart men derzelver 
volkomene evenredigheden. 
(Zie over dergelijke werken 
AlÜMNO, BoYERICK, SPAN-

NOCHi). Hij had verscheiden 
kinderen: MATTHEÜS , de oud
ste van alle, overtrof zijne 
broeders ; en JOANNES BAP-
TISTA, zoon van dezen laat
ste , verdiende nog meer aan
beveling dan zijn vader. De 
juist^tijd, waarin zij geleefd 
hebben, is onbekend. 

jPlPlN de Dikke, of van 
Heristal of Herstal, opper-
hofmeester der koningen van 
Frankrijk, was de kleinzoon 
van den heiligen ARNOLDUS, 
die later bisschop van Me/z 
werd. Hij had tot grootva
der PlPYN den Oude, of van 
landen , opper - hofmeester 
onder DAGOBERT , en was de 
vader van KAREI, MARTEL 
Hij bestuurde Justrasïê na 
den dood van DAGOBERT II 
in 680. EBROÏN, hofmeester 
van Neustrïè, sloeg hem ; 
maar PlPTN ontweldigde hem 
weldra de zegepraal, en liet 
zich, na koningTHEODORICH 
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te hebben verslagen , tot óp-
per-hofmeester van Neustrië 
en Bourgondië uitroepen. Hij 
bezat het geheele gezag in 
deze beide koningrijken, on
der CtóDOVEüs I I I , CHII.DE-
BERT en DAGOBERT. Hij over
leed jn het kasteel van Ju-
pille, bij Luik, den 16 De
cember 714, na 27 jaren, 
minder als een minister dan 
als een souverein te hebben 
geregeerd. Hij liet onder 
andere kinderen na > KAREI, 
MARTEI. ,. den stam van het 
2.c geslacht der koningen van 
Frankrijk. Men gaf hem 
den naam van Seristal of 
Herstal, wijl bij eeri paleis 
en groote stallen had doen 
bouwen , in de heerlijkheid 
van dien naam, aan de Mf&s t 
tegen over Jupille. v 

PiPYN de Korte, tweede 
zoon van KAREL MARTEI, , eri 
de eerste vorst, uit het twee
de geslacht der Fransche ko
ningen. Hij deelde Frank
rijk met zijnen oudsten broe
der, KARLOMAN, en hij be
stuurde Neustrië, Jquita-
niè, Bourgondië en eenige 
andere gewesten. In over
eenstemming metKARtoiiAN, 
en om de heerschzucht der 
grooten te verijdelen, liethij 
een en prins , uit het bloed 
«"> CtOVIS of CtODOVEÜS, 
^HIIDERIK Ilf, den Zinne
loos, kroonen. Hij won 
daarop degeestelgkheid, ver. 

scheiden Fransche heeren en 
zelfs den Paus in zijne be
langen; de laatste wilde zich 

l aan de luimen der keizers 
van JTonstantinopel > en aan 
het juk der Longobarden, de 
meesters van Italië, onttrek
ken. PIPTN werd te Sois-
sons , in het jaar 752, in 
de vergadering van de alge» 
meene staten der natie tot 
koning verkozen. De heilige 
BONÏFACIÜS , aartsbisschop van 
Mentz, zalfde hem, en deze 
is de eerste zalving der ko
ningen van Frankrijk, waar
van er in de geschiedenis 
door geloofwaardige schrij
vers wordt gesproken. CHH> 
DERIK III (zie dat artikel), 
laatste koning van het eerste 
geslacht, een zwakke-en tot 
de regering onbekwame vorst, 
werd Van de koninklijke waar
digheid beroofd, en in het 
klooster. van Sithiu , tegen
woordig Saint - Bertin , e° 
zijn zoon THEODORICH in dat 
van Fontenelle opgesloten. 
Men zegt dai PlPVN, na in 
het begin zijner regering ont
dekt te hebben, dat de Fran
sche heeren hem , uit hoofde 
zijner kleine gestalte, den 
vereischten eerbied niet toe
droegen , hun eenen woeden
den leeaw aantoonde, die 
zich op eenen stier had ge
worpen , en hun be«' óe' 
zélve van elkander te schei
den. De heeren, door dit 

U oen. Ue heeren, " u ^ 
fi voorstel afaeschrikt. zflnde, 

http://Chii.de
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vliegt hij zelf op den leeuw 
aan, en dringt zijnen degen 
door den hals des diers, ter
wijl hij met eenen genoegzaam 
gelijktijdigen slag, den kop 
van den stier af houwt, zich 
daarop tot zijn gevolg wen-! 

dende, zéide hij; JW'elnu, 
schijnt- het u- ook toe, dat 
ik waardig ben over u te 
regeren? Terwijl hij den 
troon der Merovingers be
klom, en zich op denzelven 
door zijne dapperheid hand
haafde , ontweldigde AsTot-
PHCfS, koning der Longobar-
den, het exarchaat van Rfi-
•bénna, aan de keizers van 
Hionstahtinopel, en bedreigde 
de stadjffo#ze. Paus STEFHA- i 
KUS II verzocht hulp aan kei
zer KONSTANTIJN , titulair \ 
vorst van- een land , sedert 
lang als verloren voor de i 
Grieken beschouwd , die er 
zich ook niet om bekommer
den , en geenerlei poging in 
het werk stelden, om het
zelve te verdedigen (zie ÖRE-
GOIÏIDS III). Daar zijne be
den vruchteloos waren ge
weest, zoo Wendde hij zich 
tot PIPFN, die hem ook wel
dra ondersteunde (zie SXE-
PHANÜS II). PJPTN , overwin
naar der Longobarden, werd 
zulks ook van de Saksers. 
Het schijnt dat alle oorlogen 
tegen de Franken, slechts 
invallen van barbaarsche hor
den zijn geweest, die beur
telings de kudden kwamen 

wegrooven,en dén oogst ver
woesten ; geen& sterke stad , 
geene staatkunde,. geen be
paald -doel: dit gedeelte der 
wereld was nog woest. Na 

; fcijne zegepralen , won Piprir 
slechts de betaling eener oude 
schatting van 300 paarden, 
waarbij , men 500 runderen 
voegde (zie KAREL de Groo-
te). PiPTif dwong vervolgens? 
gewapenderhand WAÏFRE , 
hertog van Aquitanie', om 
hem in tegenwoordigheid van 
den hertog van Beijeren, den 
eed van trouw te zweren, 
zoo dat hij twee groote vor
sten aan zijne voeten had. 
WAÏÏTRE herriep deze hulde 
eenige jaren daarna. PIPYN 
snelde naar, hem toe, en 
vereenigde Aquitani'é met de 
kroon; dit was de laatste 

.heldendaad van dezen zege
vierenden vorst; Hij overleed 
aan de waterzucht te Saint-
Denis, in 768, het Ö4.e 

jaar van zijnen ouderdom. 
Zijn naam wordt onder die der 
grootste koningen geplaalst. 
De hoedanigheid eens helds, 
en eenswijzen vorstes deden 
zijne overweldiging vergeten, 
die eenige schrijvers als het 
werk der natie beschouwen, 
welke hem tot koning uit
riep in de plaats van den
genen', die het niet kon zijn. 
Voor zijnen dood maakte hij 
in tegenwoordigheid dergroot 
officieren van Rijn huis, der 
veldheeren, en der levens-
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lange bezitters van groole 
landgoederen, bij monde en 
niet schriftelijk, zijn testa
ment. Hij verdeelde al zijne 
staten onder zijne beide kin
deren KAREL en KARLQMAN. 
Fa den dood van PipriT wij
zigden de heeren zijnen ui
tersten wil. Men gaf aan 
KAREÏ. , later KAREI den" 
Groote genaamd; Böurgon-
di'è, Aquitanië, Provence 
met Neustrië dat zich toen* 
maalsvan.de Maas tot aan 
de Loire en . den Oceaan 
uitstrekten. KARLOMAN be
kwam Austrasiê, van den 
Rijn tot aan de uiterste gren
zen van Thuringen. Het ko
ningrijk Frankrijk bevatte 
toenmaals i)ijna de helft van 
Germanië. 

Prpnr, koning van Jqui~ 
tanië, Zie LODEWIJK I , 
zijn yader. 

• •*. PlRANESI (JoANNES B A P -
TISTA) , een graveur met 
sterk water en met de ets"-
haald, in 1707 te Rome ge
boren , openbaarde eenen 
werkzamen geest. Zijn werk 
iestaat, uit z,estien deelen 
atlas formaat, welke ten 
doel hebben, om al datgene 
te doen kennen, wat het ou> 
de en nieuwere Home in be
langrijke gebouwen aanbiedt, 
benevens datgene wat de oud
heid kostbaars heeft nagela
ten in half verheven beeld- I 

werk, vazen/altaren , praal
graven enz. J. B. PlRANfiSI; 
is niet geëvenaard in de be
gaafdheid , waarmede hij 
bouwkundige stukken en 
bouwvallen teekende; als gra
veur heeft hij zich niet min
der beroemd gemaakt. In de 
ongedwongen stukken, welke 
de verzameling zijner PITer-

. ken bevat, weet men niet 
wat men het meest m,oet be
wonderen , of de vrucht
baarheid en het geestige der 
zamenstelling, of het vernuft 
dat iü de wijze doorstraalt, 
waarmede dezelve zamenge-
steld zijn. Hij had te Rome 
vóór den plaathandel een 
huis opgerigt,. welks betrek
kingen zich over geheel ÜW 
ropa uitstrekten, en overleed 
in die stad, in 1778. 

. •'*•. PlRANESI (FRANCISCDS) > 

zoon van den voorgaande, 
te Rome in 1748 geboren, 
legde zich, even als zijn »a" 
der, op de graveerkunst toe. 
Nadat de laatste aan FBAN-
CISCÜS den geheelen last van 
zijn gesticht had overgedra
gen, verbond de jonge kunste
naar zich met PEÏRÜS , zönen 

broeder, en zijne zuster LAU
RA , die evenzeer met roem 
de graveerkuns,t beoefende, 
en hunne werken , welke niet 
die des vaders, het voornaam
ste fonds van hun handel-
huis uitmaak ten, vonden steeds 
meer en meer bijval. FRAN-

http://maalsvan.de
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crsöos Werd met den titel 
van ridder yereerd, en GüS-
TAAF I I I , koning van Zwe
den, benoemde hem , op het 
gerucht van, zijnen roem, tot 
deszelfs zaakgelastigde bij het 
hof van Rome. Toen deze 
stad door de Frahschen over
weldigd was, aanvaardde Pr-
KANESI eenen post bij het re-
publikeinsche bestuur: hij 
wees de bezoldiging van de 
hand , welke hij als minister 
van den koning Man Zweden 
ontving, en noodigde al de 
Romeinsche adellijken uit, 
om hem op het 'kapitool te 
komen bezoeken, teneinde 
er alle zinnebeelden des adëls 
te verbranden. Voor het ove
rige onderscheidde hij zich 
door zijne gematigdheid en 
zijne regtschapenheid. Pi-
fiANESi werd in 1789 als 

• minister der Romeinsche re
publiek naar Parijs .gezon
den.' Daar hij zich ie Bonte 
bevond, toen de Fransehen 
zich verpligt zagen er zich 
pit te verwijderen, begaf hij 
zich. met zijne verzameling 
naar Napels, met het voor
nemen van zich naar Frank
rijk in te schepen. Hij werd 
op last van het Napolitaansch 
bestuur in hechtenis genomen 
en het beslag op zijne platen 
gelegd ; tde tusscbenkomst van 
den eersten consul deed hem 
de vrijheid wedergeven, en 
hij kwam te Parijs alwaar 

XIX. DEEÜ, '. • . J 

BOWAPARTE hém eene bijzon
dere bescherming verleende, 
én alwaar hij eene volledige en 
zorgvuldig bewerkte uitgave 
in. het licht gaf van zijne 
Romeinsche oudheden, be
nevens eene prachtige verza
meling van gekleurde leeke-
ningen en verscheiden nieu
we graveerwerken. Hij rigtte 
eene fabriek op van geschil
derde vazen, kroonkandelaars, 
treeften , enz. van gebakken 
aarde in navolging der etrus-
cische vazen, en bestemd om 
de schoonste vormen der oud
heid in herinnering te bren
gen. Maar deze onderneming 
rigtte hem te gronde : een be
sluit des bestuurs bepaalde 
dat zijn gesticht op kosten 
van den staat aangekocht, 
en met de calcographische 
rijkdommen van het Fransen 
museum zoude vereenigd "wor
den. PlRANEsi overleed den 
27 Jannarij 1810. De sedert 
dat tijdstip plaats gehad heb
bende gebeurtenissen, heb
ben belet aan dezen aankoop 
deszelfs beslag ie geven. Onder 
de platen, waaruit decalco-
graphie van PlRANESl is zamen-
gesteld, willen wij de vol
gende noemen: 1.° Romein
sche oudheden 220 platen. — 
2.° Pracht der Romeinsche 
Bouwkunde, 47 platen. —• 
3.o Jitruscische, Grieksche 
en Romeinsche Bouwkunde, 
bruggen, tempels enz. 85 
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platen.—-> 4.° Oudheden van 
jtlbano en van Gastel' 
Gandolfo,i8 platen. — 5.o 
Bouwvallen van Prcestum, 
enz. 20 platen; — 6.° Ge-
zigten van .Rome, fonteinen * 
havens, tempels, badstoven , 

forum, grafplaatsen , 137 
platen. — 7*° Keu%e van 
eenige schilderyen, door 
verschillende meesters, vol
gens de Italiaansche school 
gegraveerd, 64 platen» —• 
8.° Oudheden van Popipeja, 
fferculanum, Stabia, bur
gerlijke militaire en gods
dienstige gebruiken, enz. 91 
platen.,— 9.° eindelijk ver
schillende GemgtenmnB aal-
beek, Egypte, Griekenland, 
JiConstantinopel, Palmyrè, 
enz, 200 platen enz, 

PlRCKHEIMER (BlUBAtD) , 
een geschied- en letterkun
dige, de XJENOPHON van 
Buitschland bijgenaamd, den 
5 December 1470 te Neu~ 
renberg geboren , en in de* 
zelfde stad, den 22 Decem
ber 1530 overleden, was 
raadsheer des keizers en der 
stad Neurenberg, en diende 
met eer in de krijgsbenden 
dier stad. Evenzeer geschikt 
voor de staatszaken als voor 
de wapens, werd hij tot ver
schillende gewigtige onder
handelingen-gebruikt, waar
in men zijne welsprekendheid 
•en wijsheid bewonderde. Zij
ne tjerken zijn in 1610 te 

Frankfort gezamenlijk iq.fol. 
uitgegeven, Het is aan dezen 
schrijver dat men de eerste 
uitgave der Werken van den 
Heiligen FÜIGENTIUS , te dan
ken heeft, Hagenau 1520, 
in fól. zeer zeldzaam. Hij 
leverde ook --Latijnsohe her
talingen van verseheiden 
GHeksche klassische schrij
vers. Onder zijne overige 
werken noemt men opéra 
politica j historica, philo* 
logica et epistolica alle zeld
zaam* 

* PIRIOTG (HENDRIK) , een 
Duitsch Jesuit, leefde op 
het einde, der 17.e eeuw» Hij 
had eene" grondige .studie ge
maakt van de Godgeleerdheid
en het kerkelijke regt > en 
is door de volgende werken 
bekend j 1.° Jus canonicum 
nova methodo explicatut®, 
adjunctis aliis qüceslieni" 
bus, quw ad plenum tityfo-
rom cognitionem pertinet, 
Billingen, 1674 en 1722, 
5 dl.* in fol. Dit wel ge
schreven werk werd zeer gun* 

' stig opgenomen. De kerke-' 
lijke regtsgeleerden stellen 
hetzelve grootehjks op prÜs> 

. en beschouwen het als klas
siek, met betrekking tot de. 
onderwerpen, welke het be
handelt. De tijd,; en de wer
ken , die sedert dien tijd J« 
denzelfden geest in hel heat 
zijn verschenen , hebhen des-
zelfs roem niet verminderd. 
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Men herdrukte hetzelve te 
Venetië, in 1759.''— 2.*> Fa-
cilisel succincta ss, 'canö-
nümdpctrina, Feneiia, 1793 
i n 4 , < * • . ' • • • • 

* P l R I N G E R ( B E N E D I C T Ü S ) , 

een Duitsche graveur, in 1774, 
ieWeeneh geboren , verwierf1 

reeds vroegtijdig, eenen groo-
ten roem , door Gezigten Van 
Oostenrijk en andere land
den , Welke hij in aquatinia 
gegraveerd had. AIEXANDER 
DE LABORDE, die in zijn land 
eene graveerwïjze wilde in
voeren , welke toenmaals in 
Frankrijk weinig- beoefend 
wei-d , ; nam PIRÏNGEE mede 
naar Parijs, en deze kuns
tenaar- vervaardigde voor de 
Monumens etc. (Gedenktee-
kenen van Frankrijk) van 
dien schrijver en Voor dé 
F^oyagës etc, {Schilderach
tige reizen in dé jfendèe, 
enz.) een aantal keurige pla
ten. Zijn belangrijkst Werk 
is de dtlas der Schilderach~ 
tige wandelingen door Kon-
stantinopel en langs de boor
den van den ÊosphoruS , 
door den kolonel PERÏÜSIER 
van Bèsancoti, Parijs ,1817, 
in fol. gegraveerd volgens de 
teeköningen van PRÉAÜIT. 
Men vermeldt vooral den 
Dorps-dans, waarin hij zich 
de waardige navolger van 
CtAüDms LoRRAiif heeft ge
toond. Ook wordt «eer op 

'D 

prijs gesteld het'op*en onder
gaander zon > volgens CLAÜ-
DIÜS LORRAIN; zijn werk, 
getiteld: Ecoles des passa
ges f volgens de grootste mees
ters; • en de vier tijdstippen 
van den dag, mede volgens 

• CI,AODIDS XoiiRAiN.DiU laat
ste stuk verschafte aan P I 
RÏNGEE , bij de tentoonstel
ling van 1814, den gouden 
eerpenning - en het diploifla 
van lid- der' keizerlijke en 
koninklijke akademie van 
schoone kunsten tè Weenen* 
De opgang, welke hetzelve 
maakte, bewoog hem; Vier 
andere tijdstippen van den 
dag, volgens eene kleinere 
schaal en zijne eigene feeke* 
fiingenr te vervaardigen: de 
standpunten zijn wel gekoi' 
zen en de uitvoering los en 
bevallig, Hij werkte* voor dé 
Schilderachtige teis in dó 
FrMsehe Pyrene'èrt f • door 
M'EIIJÏJG , en hij had reeds 
vier afleveringen derzelvé, van 
zes platen elk , in het licht 
gegeven, toen de dood hem 
in ,1826 wegmaaide. De heer 
CHAlttou-PoïREUE, een eri 
varen waardeerder van voor
werpen fan kunst, heeft in 
het licht gegeven Catalogus 
der platen , door PIRINGER 
bewerktf Parijó, 1827, in 
8.ro, voorafgegaan door eene 
levensschets van dien gra
veur. 

d 2 
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PIROMALM (PAPLÜS), een 
Dominikaner, in'de 17.e eeuw 
in Calabri'è geboren , werd 
naar de missiën in het Oos
ten gezonden. Hij verbleef 
langen tijd in Armenië, al
waar hij het geluk had vele 

.Schismatieken -Eutychianen, 
«n zelfs den patriarch, die 
hem gedwarsboomd en mis
handeld had, tot den schopt 
der pathol ijk e Kerk terug te 
brengen. Hg begaf zich ver
volgens naar Georgië en Per-
%ië, daarna, alsnuntius van 
Paus URBANÜS VIII, naar 
Polen, om er de onlusten, 
door de geschillenvder Ar
meniërs , die aldaar zeer tal
rijk waren, teweeg gebragt, 
te bevredigen, PIROMAUI 
vereenigde de geesten in de 
belijdenis eens zelfden ge-
loófs, en in de waarneming 
derzelfde gebruiken. Öp zijne 
terugreis naar Italië, werd 
hij door kapers gevangen ge
nomen , die hem naar Tu-
nis'voerden. Zoodra hij was 
vrijgekocht, begaf hij' zich 
naar Home, om den Paus 
verslag van zijne missie te 
geven, welke( hem schitte
rende bewijzen van zijne ach
ting gaf. De heilige Vader 
vertrouwde hem de herzie
ning van eenen Armenischen 
bijbel toe, en zond hem naar 
het Oosten terug, alwaar hij 
in 1655 op den bisschoppe- I 
lijken stoel van JVassivan 
verheven werd. Na deze kerk ' 

gedurende negen jaren be
stuurd te hebben, kwam hij 
in Italië terug. Hij werd 
met de'kerk van Bisignano 
belast, en overleed aldaar, 
3 jaren later, in 1667. Zijne 
liefdadigheid, zijn ijver en 
zijne overige deugden waren 
het sieraad der bisschoppe
lijke, waardigheid. Men heeft 
van hem: 1.o Werken over 
de geloofsgeschillen en de 
godgeleerdheid. — 2.°Twee 
/Woordenboeken, het eene 
Latynsch-Perüisch, en het 
andere Armenisch-Latijnsch, 
— ; 3.o Eene Armenische 
Spraakkunst enz, Alle deze 
werken getuigen evenzeer ten 
voordeele van zijne deugd, 
als van zijne' geleerdheid. 

4 PlRON(AïMÉ)i een Bour
gondisch dichter, te Dijon, 
den 1 October 1640 geu
ren. Hij was artsenijbereider 
in zijne geboorteplaats, en 
beoefende tegelijkertijd .de
letteren.' Hij werd wegens 
zijne kunde tot schepen be« 
noemd, en zijne vrolijke in
borst verwierf hem de wel
willendheid , van den prin»* 
van Condé en deszelfs op
volgers. PIRON geraakte, 
doch slechts voor korten tijd, 
in ongenoegen met SANTEOH , 
en toen deze kwam te over
lijden , betaalde hij hem, j n 

zijne Bourgondische lana«aa^ 
zijne schatting van lot~ e. 
treurzangen. Hij s<ond m 
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zeer naauwe vriendschapsbe
trekking met LA" MöNNOTE , 
zoo zeer bekend door zijne 
Kerszangen in hetzelfde dia
lect. PiROtj'zeif hield zich 
ook gedurende dertig jaren 
met de vervaardiging derzelve 
bezig; ondanks derzelver op
gang gevoelde hij wel, zoo 
als zijn vriend hem zulks ook 
deed opmerken , dat. hij niet 
al de partij trok, waarvoor het 
ongekunstelde van het Bour
gondisch patois vatbaar was. 

JPIRON spoorde dus I,A MON-
NO'YE aan er andere te ver-
vaardigen en zijne medebur
gers en de muzen wonnen 
er bij. AIMÉ PiROtf eindigde 
zijne loopbaan den & De
cember 1727. Behalve zijne 
Kersliederen, heeft hij na
gelaten , kleine Gedichten, 
Liederen, Redevoeringen en 
losse Stukken., groötendeels 
gedrukt; deze werken schit
teren van bevalligheid en geest, • 
zoo als Ebaudiseman dé Di-
jonnoi su Vheuröse nais-
sance de monseigneur leduc 
Brégogne, Dijon , 1682, in 
8/?°; Guillaume Encharbo-
tai, Joyusetai sur Ie retor 
dè la santé du rot, enz» enz. 

PIRON (ALEXIS) ,. zoon van 
den voorgaande, te Dijon, 
den 9 Julij 1689 geboren, 
ontving van zijnen vader eene 
zeer goede opvoeding, ver
kreeg zijne graden te Basan-
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gon, en werd in zijne ge
boorteplaats tot advokaat be
vorderd. Hij bragt aldaar meer 
dan dertig jaren in de ver-1 

strooijing van eenen jonge
ling door, die zoo wel in 

: betrekking tot zijne begeer
ten , als lot het gebruik zij-
ner vrijheid , het spoor bijs
ter was. Daar eerie ode, 
waarover hij weldra zelf bloos-* 
de , eenen ergerlijken indruk , 
op zijne medeburgers had 
gemaakt, verliet hij zijne 
geboorteplaats ten einde wel- ' 
verdiende ver wij tingen te ont-
vlugten. Zijne familie kon 
hem slechts zwakken onder-' 
stand verstrekken, hij voor
zag dus te Parijs in zijne 
behoeften, door zijn schrift,' 
dat even zoo schoon en zui
ver was, als de'trekken der 
graveerstift. Hij werd bijden 
heer BKIISLE , in hoedanig
heid van secretaris, en ver-' 
volgens bij êen financier ge
plaatst. Verscheiden stukken, 
welke hij voor het kerrois-
tooneel leverde, begonnen hem 
bekend te maken en de Mé
tromanie, een blijspel in vijf 
bedrijven, dat wel ingedeeld, 
vol genie, geestig- en vro
lijkheid is, zette er.het ze» 
oei op. Zijne treurspelen 
VCALLISTHENE en FMRNAND 
CORTES, maakten niet veel 
opgang. Dat van GVSTAVB 
pjTASA vond veel bijval, en 
werd tot twintig malen on-

d 3 
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afgébro&en ten tooneele ge
roerd. Een val, dien hij 
eenigen tijd voor zijnen dood 
deed, verhaastte den oogen-
blik deszeïven, die in het 
begin van 1773 plaats had. 
Be verzameling zijner wer
ken verscheen in 1776 , in 
7 dl.» in 8.vo , en in.9 dj.n 
in 12.wo-in het licht. Het 
•ware te wenschen dat de uit
gever eene keuze had gedaan, 
dat hij zich weglatingen hadde 
veroorloofd, die zeer wijze 
redenen hem aan de hand 
schenen te doen. Het zijn 
Wij- en treurspelen, herders' 
zangen , oden , puntdichten, 
lp de laatste vooral muntte 
PlBON. uit, en moe^ hierin 
na MAROT en RODSSEAÜ ge
plaatst worden. Er komen 
buitengemeen bijtende opder 
dezelve voor. Datgene wat 
h.|j yoor zich zelven als graf
schrift vervaardigde1 is alge
ineen genoeg bekend: 

Cj-git Vxnos, qui no fut r i . u , 
•l'as.mümo acadimioiem 

Ben puntdicht, dat tegenwoor
dig nog meer van kracht zou 
zijn geweest, in een tijdvak, 
waarin de wereld, als 't 
ware, met akademiën en ge
leerde genootschappen bedekt 
ï8., en waarin zelfs de klein
ste libelschrijver, soms lid 
I?n verscheiden akademiën is. 
fene Talvaardigheid, die men 
aan FIROK njoet doen we
gvaren , is d a t h e m 

danks dë laakbare vrijheden, 
welke hij zich in de ge
wrochten zijner jeugd ver
oorloofd heeft, in zijne ge
schriften niets tegen de Gods
dienst ontsnapt is. Vele ge
sprekken, welke men hem 
in den'gezelligen omgang heeft 
toegeschreven , zijn niet van 
hem', of kunnen beschouwd 
worden als de kwinkslagen 

-ran eenen vurigen geest, die 
niet altijd overwoog. Ten 
minste, men kan de bewij
zen ; welke hij van zijn be-
rpüw heeft gegeven niet in 

| twijfel trekken; dezelve zijn 
in openbare stukken aange-
teekend. Deze waarlijk wijs-
geerige stap, is waarschijnlijk 
de ^oorzaak geweest, vanden 
hjat der filozofen tegen hem. 
Zou dan de filozöfie enkel 
bestaan in de vermetelheid . 
van alles te zeggen, te schrijden 
en te doen? En zal'-men. 
zich' den vloek dier heeren 
op den hals halen , wijl men 
den moed zal hebben gehad, 
datgene te herroepen, wat 
nooit had behooren gezegi 
te. worden. Wij zullen deze 
gedenkwaardige woorden van 
PIRON in, zijn testament aan 
de akademie aanhalen: » D* 
legateer, zeide hij, aan de 
jonge dwazen, die, de ramp
zalige lust mogt bekruipen, 
om zich door losbandige ea 
zedebedervende schriften te 
onderscheiden , ik legateer 
hun, zeg ik, mijn voorbeeld, 
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mijne* straf, én mijnopregt 
en openbaar berouw." 

* PlRöN, bijgenaamd DE 
IA VARENDE, naar zijne ge» 
boorteplaats in liet Fransche 
IVeder-Zöire dep;* gelegen, 
alwaar hij in 1755 ter we
reld ;k wam, was een der beste 
Yendeesche legerhoofden. Uit 
eene, adellijke familie gespro
ten , verliet' hij in 1791 
Frankrijk met zijne ouders, 
en diende eenigen tijd bij het 
leger der prinsen, onder het 
corps ligte ruiterij. In 1793, 
bevond. Jiij zich weder in 
Bretagne, toen men de pa» 
pieren van LA, ROÜAIRIE kwam 
te ontdekken, welke de ge
zindheid der inwoners van 
dat land, tegen het republi-
keinsche bestuur bevatteden. 
PlRON natn dadelijk deel aan 
den opstand, vereenigde zich 
rnet SGHETÖN , en stelde zich 
aan het hoofd der, mijnwer-* 
kers van Montrelais. Zijne 
eerste onderneming was tegen 
Oudon gerigt, hetwelk hij 
aantastte; maar de bezetting 
van Nantes sloeg de" opstan
delingen, en verdreef de
zelve van den regter-oever 
der Loire. PIRON stak als-
toen naar den Jinker-oever 
dier) rivier over, vereenigde 
zich aldaar met de Yendeërs, 
met welke hij zich in den 
slag van Vihiurs met roem 
overlaadde, en jot de nader-
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laag der republikeinen, on
der aanvoering van SANTERRE, 
een' bierbrouwer ie Parijs, 
bijdroeg. PIRON gedroeg zich 
in dezen Moedigen slag (17 
Julij 1793), met zulk eene 
dapperheid, dat men hem 
van dat tijdstip af- den Meld 
van VHilers noemde; Ka de 
eerste, bij een ongeoefend 
léger onvermijdelijke, onge
regeldheden, hadden de ko« 
ningsgezinde legerhoofden, 
eenen hoogen raad gevormd, 
waarin de gewigtigste aan
gelegenheden beslist werden» 
Deze raad droeg den 18 Sep
tember daaropvolgende, aan 
PIRON den last op, het leger 
van SANXERRE' te gaan be
strijden. Dorstende naar roem 
en vol ijver voor de zaak, 
welke hij verdedigde „ ver
eenigde hij 10,000man, met 
3 stukken geschut, zijne voor
hoede bezette Coron, en ont
ving bevel, om bijhetgezigt 
der republikeinen terug te 
deinzen, ten einde hen na
der bij te lokken en de hoog
ten te doen verlaten , van
waar zij de Yendeërs zouden 
hebben kunnen verpletteren,. 
SANTERRE viel in den strik. 
Opgeblazen wegens den af-
togt der koningsgezinden , 
dringt hij onder slaande trom 
voorwaarts, en doet zijne 
voorhoede op Coron aanruk
ken. Maar om daar te; ko
men, moest zijn leger eenen 

d 4 • 
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naauwen» door twee bergen 
gevormden weg, doortrekken. 
Zijne artillerie bevond zich 
weldra in denzelven. Op de
zen oogenblik kwam PIRON 
de republikeinen aanvallen, 
en terwijl zij" de artillerie 
zochten te bevrijden, week 
een der vijandelijke corps, 
hetwelk zich niet gedekt zag, 
terug, en de verwarring ont
stond in het geheele leger. 
PIRON behaalde eene volko
mene overwinning„ en maakte 
zich meester van het grootste 
gedeelte der vijandelijke ar
tillerie; dit wapenfeit, zoo 
roemrijk voor PIROJV en de 
Tendeërs, is bekend onder 
den naam van Nederlaag van 
SJNTERRE. De overwinnaar 
werd aan het hoofd eéner 
divisie geplaatst, en plukte 
nieuwe lauweren in de veld
slagen van Mortagne, Chol-
let, zoowel als in de onder
nemingen aan gene zijde der 
Loire, te Lctval, te Gran--
ville, en meer bijzonder nog 
te Mans en te Savenay, al
waar hij de achterhoede aan
voerde, en alwaar hij, on
danks de uiterste pogingen 
der heldhaftigste dapperheid, 
de nederlaag der Verideë'rs 
niet ton beletten. Daar deze 
nederlaag de verstrooijing van 
het koningsgezinde leger ten 
gevolge had, zoo hield zich 
PIRON, gedurende eenige 
maanden in den omtrek van 
Nantes verborgen, en be

proefde om de CAouans of 
aanhangers der -koningsgezin
de partij in de Fendèe tot 
opstand te bewegen, maar 
van alle kanten vervolgd, be» 
proefde hij om de Loire over 
te trekken. Hij hoopte er 
zich met de Tendeërs te kun
nen vereenigen, en ander
maal der zaak van de BOUR
BONS nuttig te zijn. Hij wierp 
zich in een vaartuig, en be
gon reeds de overvaart der 
rivier, toen hij door eene 
republikeinsche kanoneerboot 
werd ontdekt, die op hem 
kwam afzetten, zijn vaartuig 
bereikte, en aan het leven 
van PIRON , door verscheiden 
geweerschoten, een einde 
maakte (Maart 1794). Onder 
al de Vendeesche helden, 
was PIRON een dergenen, die 
zich door hunne militaire ta
lenten , hunne dapper- en 
xnenschlievendheid, het mees
te onderscheidden. Zijn naam 
wordt nog gevierd in de ge* 
zangen der inwoners van Brem 

tagne en Poitou. 

PIROX (GEORGE), een Je-
suit, in 1599, in het diocees 
van Mennes geboren , werd 
een diepzinnige Casuist. Maar 
zijne vurige verbeeldings
kracht en een kwalijk begre
pen ijver, berokkenden hem 
vele onaangenaamheden. '&> 
geschillen tusschen deJesui" 
ten en de Jansenisten begon
nen vrij ernstig ie worden, 
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toen pater PIROT in het licht 
gaf, zijne Apologie etc. 
(Verdediging der Casuisten 
tegen de lasteringen der 
Jansenisten), 1657. Dit 
werk, waarin de schrijver 
zich al te hevige schimpre-
den , en gewaagde stellingen 
veroorloofd had, werd door 
Paus AIEXANDER VII, door 
verscheiden Fransche Bis
schoppen , en door de the
ologische faculteit van Pa
rijs veroordeeld. De abt 
PIROT overleed den 6 Octo-
-ber 1659. 

PIROT (EDSIDS), doctoren 
hoogleeraar der Sorbonne, te 
Jtuxerre, den 12 Augustus 
1631 geboren1, was in den 
beginne Cantor Van Varzi 
in het diocees ïmAuxerre, 
daarna kanonik van deL. V. 
Kerk (Notre-Dttme) te Pa
rijs , en eindelijk kanselier 
dier hoofdkerk. Tot exami
nator benoemd der boekvver-
ken en thesis van godgeleer
den inhoud, vond hij zich 
ïn de zaak van het quietis-
mus gewikkeld. Onder dbn 
heer H A R U * werkte hij aan 
de .censuur van mevrouw 
GüYON, welke hij ondervraag
de j hij werd vervolgens be
last met het onderzoek van 
het werk van FENÉLOÏT , Ex-
plication etc, [Verklaring 
van de grondbeginselen der 
Beiligen), Hij bragt in het 
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handschrift ëenige verande
ringen, waarin de schrijver 
had toegestemd, en daar hij, 
zoodoende uit dit werd had 
weggenomen, alles wat hem 
laakbaar en gevaarlijk toe
scheen, eindigde hij met te 
zeggen , dat dit boek geheel 
van goud was. Toen hij ech
ter zag, hoe nadrukkelijk 
BOSSDET zich tegen hetzelfde 
werk verklaarde , herriep de 
abbé PIROX niet alleen'zijne 
eerste uitspraak, maar schreef 
eene censuur tegen de Ex-, 
plication etc. * door zestig 
andere leeraars onderteekend, 
en gedagteekend 16 October 
1698. PIROT is den 4 Au
gustus 1713, te Parijs over
leden. Er is van dezen leer
aar niets gedrukt, behalve 
eene Latijnsche Redevoering, 
welke hij in 1669, in de 
Sorbonne uitsprak. Men kent 
echter, verscheiden afschriften 
vèn sommige, zijner hand
schriften , zoo als een Ver
slag der vier en twintig 
laatste uren van de mark
gravin DE BRINriLLIERS , 
in 1676; —> eene Verhan
deling over het gezag der 
Kerkvergadering van 2'ren-
te, in Frankrijk, welke naar 
LEIBNITZ; werd gezonden, en 
die aangehaald wordt in de 
briefwisseling van BOSSDET , 
met dien wijsgeer; — Ver
beteringen fn veranderin
gen , g$ragt aan de he~ 
5 
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knopte uitgave der voor* 
naamste godgeleerde Ver
handelingen , door pater LE-
TOPRNEÜX ; en eenige andere 
geschriften, welke men in 
de Geschiedenis van FÉNÉ-
ZON vindt aangehaald. De 
kardinaal BE BAÜSSET maakt 
in de Geschiedenissen van 
JSosSüETenFÉNÉLON, dik
werf gewag van PJROT. 

PISAN of PISANO {THOMAS 
D E ) , een astrologist van Bo-
logna, werd door een leeraar 
v&a°Forli, raadsheer der re
publiek , met wiens dochter 
hij in den echt trad, haar 
Venetië beroepen. De Ye-
netianen van zijne bekwaam
heid on derrigt, vereerden 
hem met den titel, welken 
'zijn schoonvader bezat. De 
roem zijner diepe geleerd
heid, bewoog den koning 
Tan Frankrijk, KAREL Y , 
én den koning van Honga
rije , hem gelijktijdig te doen 
uitnpódigen, zich naar hunne 
staten té begeven. PISAN ver
koos Frankrijk, val\vaar hij 
grootelijks in aanzien kwam , 
hetwelk echter de dood van 
KAREI Y, \ i n 1380 voorge
vallen, aanmerkelijk vermin
derde. Men ontnam hem een 
gedeelte zijner jaarwedden, 
het overige werd slecht be
taald, en zijne zwakheden voer
den hem eenige jaren later in 
net graf. CHRISMA DE PTSAN, 
het onderwerp van een voor

gaand artikel, verzekert dat 
hij juist op het uur overleed, 
hetwelk hij voorzegd had. — 
Zie MORIN (JOAMNES JJAP-
TISXA). 

PlSAN of PlSANO {CflRÏSII-
ïfA DE). — Zie CHRISMA 
van Pisa. 

PISAM (YICTOR) , een Ye-
netiaansch admiraal, onder
scheidde zich in 1378,tegen 
de Genuezen in Dalmatië. 
IJen tegenspoed deed zijne 
diensten vergeten, hij werd 
veroordeeld •om onthoofd te 
worden, welke straf échter 
in eene vijfjarige gevangenis 
werd veranderd. Alvorens 
dezelve ten einde waren, 
bedreigden" de Genuezen de 
Yenetianen, met eene lan
ding. Deze bewapenden hun
ne galeijen, doch de matro
zen weigerden dezelve te be
mannen , indien men hun 
den generaal PISANI niet terug 
gaf. De edellieden zagen zich 
genoodzaakt, hem uit zijne 
gevangenis te gaan halen, en 
bij kwam in het paleis, te 
midden der toejuichipgendes 
volks. Wel verre van zich 
te beklagen, over de hem aan
gedane beleedigingen, keurde 
hij het tegen hem gevelde 
vonnis goed, wijl men het
zelve tot het algetneene wel
zijn had nuttig geacht, en 
belastte zich weder met het 
opperbevel, hem <?oor d e n 
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doge dringend èangebodenj, 
Zijne nieuwe zegepralen op 
de Genuezen werden gestaakt, 
door den dood, die hem in 
1380 verraste. Zie de Me
morie per servire alla sto-
ria di F$IÏQH PisAtfi* 

PISANO. — Zie ANDREAS 
VAN PlSA. : ' • ' ; • • ' . < • / 

PISCATOR, 4n het Hoog-
duitsch FlSCHER (JoAMNES) , 
een Daitsche godgeleerde -, 
onderwees de theologie te 
Straatsburg, zijne geboor
teplaats. Zijne gehechtheid 
aan het calvinismus, nood
zaakte hem die stad te ver
laten , om te ffèrborn te 
gaan leeraren. Hij overleed 
te Straatsburg, % in 1546, 

(Men heeft van hem: 1,° Com-
mentariën op het oude en 
nieuwe testament, in ver
scheiden deelen, in 8.v° —" 
2,° Jmica Collatio de Re-
Ugione cum G. FORSTIQ , 
Gouda, 1613, in 4,to 

PlSEtij (CIEMENS), van de 
orde; der reguliere minder
broeders, werd te Olevano, 
in het diocees van Palestri-
na, den 25 October 1650, 
geboren. Hij volbragt zijne 
studiën te Rome, onder goede 
meesters, bezat veel aanleg 
en was een vriend van den 

" arbeid, Eenige jaren waren 
?oor hem genoeg, om zich 
geheel en al te ontwikkelen, 

en om zich in de schoon e 
letteren en de wijsbegeerte 
beroemd te maken. Zijn eer
ste doel was, om de pleilzaal 
te volgen. Rijpe overwegin
gen deden hem echter den 
religieuzen staat en het kloos
terleven verkiezen, als meer 
geschikt zijnde , om, zijnen 
smaak voor de wetenschap
pen te begunstigen. Hij ver
zocht en verkreeg zijne toe
lating tot de orde der regu
liere minderbroeders. Na er 
zijne godgeleerde cursus te 
hebben volbragt,. wijdde hij 
zich aan het predikambt toe , 
en verwierf daarin veel roem. 
Hij predikte in de voornaam
ste kerken van Italië, en 
oogstte alom algemeene toe
juiching in. Ifen vertrouwde 
hem in zijne orde de aan
zienlijkste posten toe, en in 
een kapittel in 1711. gehou
den , werd bij tot procureur-
generaal derzelve benoemd. 
Eindelijk benoemde men hem 
in 1713, tot eenen leerstoel 
voor de zedekunde, aan de 
Romeinsche universiteit Sa~ 
piencïa. Hiervan had hij 
niet lang genot, daar hij al
gemeen betreurd, den 18 
Januarij 1715 , aan eenen 
aanval van beroerte overleed. 
Hij beeft in het licht gege
ven: 1«° Compendio della 
vita del venerabih P. FRAN-
CESCO CARACCIOLI yfonda--
torp de1 eherici regularim-
ndri, Rome, 1700, in 4. tó 
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— 2.° Memorie istofioke 
de1 cherici regulatï mïnori, 

• Rome, 1710, in fol. —-3.« 
Theologice moralis summa, 
Rome, 1710. Pater 'PISEM.1 
droeg dit werk op , aaii den 
kardinaal DEI. GIÜDICE. De
ze beknopte godgeleerdheid 
wordt zeer. op prijs gesteld, 
zoowel om de duidelijkheid en 
orde, als om dé bondige rede
nering, en toen dezelve in het 
licht verscheen , vereerde Paus I 
CIEMENS XI dezelve met zijne 

"goedkeuring. Er verschenen 
verscheiden uitgaven van de
zelve, te Venetië, te Bo-
logna, en in andere plaatsen. 
In 1792, verscheen dezelve 
te Rome, in 2 dl.n in het licht. 
Pater PETROS Amci, mede 
een reguliere minderbroeder, 
heeft een Verslag betrekke
lijk het Leven en de werken 
van PISELLI , zijnen orde
broeder-, in het licht gege
ven. — Men moet pater CLE-
MENS PISEILI niet verwarren 
met JOZEF PISEIXI, een' wis
kunstenaar en dichter, in 
Umbri'ê, op het einde der 
17.<k eeuw geboren, CINELU 
spreekt over dezen laatste in 
aijne Mbliotheca , 4.e deel, 
hladz. 77 , en geeft de naam
lijst op zijner talryke dich
terlijke- voortbrengselen. 

PISIDES (GEORGE) , diaken, 
was opziener der handvesten, 
en referendaris der kerk van 
JConstantinopel, onder het 

bestuur van keizer HBHACHVS^ 
in_64Ó. Men heeft van h'enr 
een werk in jambische Griek-
sche verzen over de Schep
ping der wereld, en een 
ander Dichtst'uk over de ijdel
heid des levens. Dezelve 
bieden noch dichtkunst noch 
sierlij kheid aan.. Men vindt 
dezelve in de Bibliotheek der 
kerkvaders. Ook he'eft men 
ze opgenomen in het Cor
pus poetarüm Gr decorum, 
Gèneve, 1606 en 1614, 2 
dl.» in f 0 j . e n j D 1584, 
heeft men dezelve- in 4.t0 

afzonderlijk te #m;*gedrukt. 
Nog schrijft ,mén hem ver-, 
seheiden Leerreden toe, aan 
'de heilige, Maagd toegewijd, 
welke door pater COMBEFIS . 
zijn in het licht gegeven. 
Dit zijn slechts scholiers-
declamatien , vol wartaal en 
onverstaanbaarheden. 

" PISISTRATÜS, een Atheensck 
veldheer afstammeling van 
CODRÜS , onderscheidde zich 
met SotON, bij, de verove
ring van het eiland Salet' 
mis ; maar ria de verdediger 
zijns vaderlands te zijn ge
weest, wilde hij er de tiran 
van zijn. Met de begaafd
heid , om zich met gemak
kelijkheid uit te drukken, 
paarde hij de list en het 
masker van vaderlandsliefde. 
Hij toonde zich een vurige 
verdediger der gelijkheid, een 
afgesleten middel, o™31 d a t 
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ten allen tijde de heffe' des 
volks verleidt. SOLON, mees
ter van Athem zijnde, ont
dekte ligtelijk de bedoelin
gen van dezen heerschzuch-
tige, en ontsluijérdedezelve 
voor de oogen, der Atheners. 
Zoodra PISISTRATÜS zag, dat 
men zijne; ontwerpen door
grond had, nam hij zijne 
tóevlugt tot eene list, die 
hem gelakte. Na zich zelven 
geheel bebloed gemaakt te, 
hebben, Het hij zich op het 
ojjenbare marktplein dragen. 
Het gemeen verzamelde zich: 
hij toont zijne wonden , he-
schuldigt zijne vijanden van 
hem te hebben willen ver
moorden , en beklaagt zich 
dat hij het slagtoffer is van 
zijnen ijver voor de republiek. 
Het volk, door dit tooneel 
getroffen , geeft hem 50 wach
ten ; hij verdubbelt derzel-
?er getal-, en maakt zich wel
dra in 560 vóór J.C. gewapen
derhand, meester van de, cita
del van^Aewe. Be stad, door 
schrik bevangen , erkent den 
tiran. Intusschen vereenigen 
zichLïCDRGüs én MEGACI,ES 
tegen hem, en verdrijven hem 
uit Athene; zijne goederen 
•werden publiek geveild , en 
slechts een enkele burger 
durfde dezelve koopen. De 
twee zoogenaamde bevrijders 
van Athene bleven niet lang 
vereenigd. MEGLACES, voor 
wien LYCÜRGÜS een al te ge
duchte mededinger was, stel-
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de aan PISISTRAÏÜS voor, 
hem in ' het , bezit van het 
opperste * gezag te stellen, 
indien hij met zijne dochter 
in den echt wilde treden. 
De tiran stemde er in toe t 
en na zijne magt met die 
van zijnen schoonvader te 
hebben vereenigd, noodzaak
te hij LTCÜRGÜS zich te ver
wijderen. Om zich in den 
geest des volks te dringen, 
stelde hij nieuwe listen in 
het werk. Hij koos onder 
het gemeen, eene vrouw uit 
van eene voordeelige lig-
chaamsgestalte, en instaat , 
om allerlei rollen te spelen. 
Nadat deze vrouw., den dos 
had aangetogen, waarmede 
gewoonlijk MINERVA wordt 
afgebeeld , trok zij, op eene 
prachtige kar gezeten, door 
de straten van Athene, ter
wijl men op alle hoeken der-
zelve uitriep, datMiNERYA, 
hunne beschermster den wij-» 
zen PISISTRATÜS terugbragt. 
Het volk meende de godin 
zelve te zien, tot heil der 
Atheners van den Hemel ne
dergedaald. Men ontving de
zen- tiren onder vreugdege-
juich. Hij maakte zich mees
ter van 'het opperste gezag, 
en trad openlijk in den echt 
niet de dochter van MEGtACES. 
De tiran werd zijne nieuwe 
echtgenoote weldra moede. 
De vader der laatste wreek
te haar, door met geld hei 
grootste gedeelte van Jite" 



462 P I S . 

we, en zelfs de troepen van 
PISISTRATDS om te koopen, 
welke laatste, van de zijnen 
verlaten, in het jaar 544 
vóór J. C, de wijk nam naar 
het eiland JEubea. Het was 
eerst na verloop van elf ja
ren , en door de kuiperijen 
van zijnen zoon HIPPIAS, 
dat hij zijne ballingschap ver
liet. Aan het hoofd eener 
krijgsbende maakte hij zich 
meester van Marathon , ver* 
raste^hij de Atheners, en 
toog hT^ zegevierende binnen 
zijn vaderland. Al de .voor
standers; van MEGACI.ES wer
den aan zijne wreedheid en 
héerschzucht opgeofferd. Zoo-
drahij aan zijne trótschheid 
en wraak had voldaan j open
baarde hij , in navolging der 
valsche filozofen aller eeuwen, 
eenige nagebootste deugden, 
en trachtte zijne buitenspo
righeden door weldadige han
delingen te bedekken. Hij 
bragt eenige nuttige inrig-
tingen tot stand, beval dat 
de gekwetste soldaten, ten 
koste van den staat zouden 
worden onderhouden, rigttë 
in Athene eene akademie op, 
welke hij met eene openba
re bibliotheek verrijkte. La-» 
ter liet XERXES deze 'biblio
theek als eene der kostbaar
ste veroveringen, van Grie
kenland naar Perzië verroe
ren, CICERO is van gevoelen , 
dat hij de Atheners met de 
werken van HOMERUS begun

stigde., en dezelve iiiordé 
bragt. Na $3 jaren gere
geerd te hebben, overleed 
hij in het jaat 528 vóór 
J. C. HIPPARCHÜS en HIP
PIAS, zijne aonen,; volgden 
hem op. 

Piso. — ZiePois (KAREI). 

PlSO (LüCIPS CA£FÜRJMÜS) , 
bijgenaamd Frugi', uithoof
de van zijne matigheid .sproot 
uit de beroemde familie der 
Pis o's , welke zoo veje groole 
mannen aan de Eomeinsche 
republiek heeft geleverd. Hij 
was volkstribuun in het jaar 
149 vóór J. C. en later con
sul. Gedurende zijn tribunaat 
vervaardigde hij eene wet uit 
tegen de misdaad; van kne-
veJarij{' Xex Galpurnia de 
fècuniis repétundis. Hij ein
digde op eene gelukkige yij-
ze den oorlog van Sicilië. 
Om de diensten van een' zij* 
ner zonen, die zich in deze 
onderneming onderscheiden 
had , te beJoonen, liet U] 
hem," bij zijnen uiterste0 

wil, eene gouden kroon, van 
20 ponden zwaarte na. Pls0 

vereenigde met de hoedanig
heden van een' goed burger, 
de begaafdheden van éenen. 
regtsgeleerde, redenaar en 
geschiedschrijver. Hij had 
Medevoeringen zamengesteW > 
welke ten tijde van CiCBKO 
niet meer bestonden, en Jaar
boeken , in eenen vrij plat-

http://Megaci.es
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ten stijl: dezelve zijn insge- r 
lijks verloren. 

PISO.(CAJDS CALPDRNIÜS) , 
Romeinsch consul, in het jaar 
67 vóór J. C,, vaardigde 
de wet uit , welke de ambts-
bejagingen verbood: Lex 
Calpurnia de ambitu. Hij 
openbaarde al de een en consul 
waardigeonverschrokkenheid, 
in eene der onstuimigste om
standigheden der republiek. 
Het Bomeinsche volk , do'or 
de valsche vleijerijen van 
MARCÜS PAIICANUS , een on-
. rustig en oproerig mensch , 
medegesleept, stond op het 
punt van zich mét dei ui-» 
terste schande te bedekken, 
door hét oppergezag in de 
handen van dien man te stel
len, welke veeleer de dood
straf dan eerpostén verdien
de. De volkstribunen stook
ten door hunne redevoerin
gen, de blinde woede der 
menigte, reeds muitziek ge
noeg uit zich zelve, nog 
meer aan. In dezen toestand 
beklom Piso het redenaars-
gestoelte, en toen men hem 
vraagde, of hij PAHCANÜS als 
consul zou verklaren, inge
val de volksslemmen zich ver-
eenigden, om hem te be-
noemen, antwoordde hij da
delijk, » dat bij de repu-, 
bliek in geene zoo dikke duis
ternissen gewikkeld achtte, 
dan dat zij tot zulk eene 
schanddaad zou kunnen over

gaan," Toen men daarop le
vendig bij hem aandrong, 
en herhaalde: » Spreek, wat 
zoudt gij doen, indien de 
zaak gebeurde ? — Neen , 
hernam Piso, ik zou hem: 
niet benoemen." Door dit 
stoute en lakonische ant
woord , ontnam hij aan P i -
LICANÜS het consulaat, alvo
rens hij hetzelve kon ver
krijgen. Yolgens CICERO had 
Piso een traag bevattings
vermogen ; maar hij dacht rij
pelijk en verstqndiglijk, en 
door eene gepaste fermiteit, 
scheen hij bekwamer, dan hij 
werkelijk was. 

PjSO (CNE'ÏÜS CA£PURNIÜS), 
was consul onder AUGUSTUS , 
en landvoogd van /Syriëdonder 
TlBERlüS. Men wil, dat hij 
GERMANICÜS liet vérgeven. 
Van deze misdaad beschuJ-

„ digd , en zich van iedereen 
verlaten ziende, bragt hij zich 
in het jaar 20 der Christe-
tijdreking om het leven. Men 
verhaalt van hem trekken van 
gruwelijke wreedheid, Na in 
het vuur zij der drift bevel 
gegeven te hebben, eenen sol
daat naar de strafplaats te 
o-elêiden, als schuldig aan den 
dood van een' zijner makkers, 
niet wien hij uit de leger
plaats was gegaan, en zonder 
wien hij was teruggekomen, 
wilde hij op zijne bedeu, niet 
eens eenigen tijd vergunnen, 
om te onderzoeken wat er van 
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hem geworden was. Om zijne 
straf te ondergaan , werd de 
soldaat, buiten de verschan
singen geleid > en reeds boog 
bijzijn hoofd voor het zwaard, 
toen zijn makker, welken men 
hem beschuldigde vermoord 
te hebben, terngverscheen. 
De hoofdman, met de uit
voering belast, beval toen 
aan den beul, zijn zwaard. 

, weder in de schede te steken. 
De beide makkers werden, 
na elkander omhelsd te heb
ben , te midden der vreugde
kreten van het geheele leger 
en van een ontelbare menigte 
volks ^voor Piso gebragt. De
ze schuimbekkende van woe
de , plaatst zich op zijnen 
regterstoel, spreekt tegen al
len drie, zonder den hoofd
man uit te zonderen, die den -
veroordeelden soldaat had te-
ruggebragt, een zelfde dood
vonnis in deze bewoordingen , 
uit : » U , beveel ik , dat 
men ten dood.brenge, wijl 
gij reeds veroordeeld zijt ge
weest," u^ wijl gij de oor
zaak der veroordeeling van 
uwen makker zijtgevreest, en u, 
^ijï gÜ» na bevel te hebben ge
had, dézen sqldaat te doett 
sterven > gij niet aan uwen 
vorst gehoorzaamd hebt." Wij 
lezen niet dat zulk eene gru
weldaad is gestraft geworden, 
en dit alleen is genoeg, om ons 
te doen zien, in welken staat 
toenmaals reeds de Romein-
sche wettenen zeden waren. 

PKÓ (hvcns GAWVMWS), 
Romeinsch senator, uit de 
familie der voorgaande, ver« 
gezelde, in 258, keizer VA-
IEMANDS naar Peraië, Nadat 
deze vorst gevangen geno
men , en MACRIANUS tot des-
zelfs opvolgers benoemd was, 
zond de nieuwe keizer Piso 
naar Achaaije om zich tegen 
VAÜBNS të verzetten. In plaats 
van hem te bestrijden, begaf 
Piso zich naar Thessalië, 
alwaar zijne soldaten hem bet 
keizerlijke purper gaven. TA-
IENS. trok tegen hem op, en 
deed hem, na eene regering 
van eenige weken, in 261 , 
van het leven berooven. 

PISON (WIMEH) , te Zey-
den geboren h indei7.eeeuvr 
doctor in de geneeskunde, 
oefende dezelve uit in Bra
zilië , in Indië en te dm" 
sterdam. De milddadigheid 
van prins MADRITS vaniViw-
sau, stelden hem in staat in 
het licht te geven zijne ./ft*" 
toria naturalis Brasilia* 
in qua non tantum planice 
et animalia, sed et indige~ 
narum morhi et mores de-
scribuntur, Leijden, 1648, 
in fol. herdrukt onder den 
titel van De Indice utriusque 
re naturali et medica, Jmm 

sterdam, 1658, in fol. 

PISONES. — Zie Vois. 

PISSEUP (ANNA DU) , b w 
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togin van Etampés , uit eene 
oude familie van Picardyë, 
\*!as eere-maagd , van; LoülsÈ 
van Savooije, moeder•• van 
FRANCISCÜS l dein vorst zag 
baar op zijne terugkomst uit 
Spanje, të Bayonne, en vatte ' 
«enen hevigen hartstogt voor 
haar óp; Hij huwde haar in 
15É6 uit aan JOANNES DE. 
BROSSE , die er het, tot een 
hertogdom verheven, graaf
schap Etampes door verkreeg. 
De hertogin geraakte tot het 
hoogste punt van gunst, en zij 
bediende er zich van om hare 
vrienden tè verrijken, en hare 
vijanden te doen vallen. De 
admiraal CHABOX, haar vriend, 
bij vonnis van Het parlement 
gedegradeerd, werd in 1542 in 
zijnen post hersteld; en de 
kanselier POTEX, over wien zij 
zich meende te moeten bekla
gen, werd in 1545 van den 
zijnen beroofd, jfcjfën zegt, dat 
deze gunstelinge aan keizer 
KA RBI. "V gewigtige geheimen 
had geopenbaard, ten gevolge 
waarvan de Fransche legér-
benden de nederlaag bekwa
men. Na den dood van FRAK» 
CISCS I stond men haar toe, 
zich naar een van hare land
goederen te begeven, alwaar 
zij , na het calvinismus te heb
ben omhelsd, in 1576 overleed. 

PlSTORIÜS (JoANNUs), te 
Nidda.) in Bessen, in 1546 
geboren, legde zich, in den | 

XIX, DUEI-, E 

beginne op dé geneeskunde 
toe, èn werd met roem tot 
doctor bevorderd; maar daar 
zijne geneesmiddelen de uit
komsten niet ^opleverde, wel
ke hij er van verwachtte, 
wijdde hij zich toe aan de 
regtsgeleerdheidj Door zijne 
kunde verwierf hij déri: post 
van geheimraad van ERJSSI 
FREDERIK , markgraaf van 
JSaden-iDurlaok, Hij had de 
protestantsche geloofsleer aan
genomen, doch verliet de
zelve eenigen tijd later wedör, 
om Catholijk té worderti Hij 
werd vervolgens doctor in de 
Godgeleerdheid, daarna ge
heimraad van keizer RIJDOU 
I I , en proost der hoofdkerk 
van firesiau. Men heeft van 
hem: 1.° verscheiden Ver
handelingen over geschil
punten tegen de luterschen. 
— 2.° Artis cabalistiecB 
sci'iptöres f Bazel, 1587 , 
eene niet zeer gemeene en 
zeer gezochte verzameling. 
— 3.° Soriplores, rerumpo-
loiiicarum.— 4.o Scripta-
res de rebus Germanieis, 
3 dl.n i« *°1- 1603—1613, 
eene belangrijke en vrij zeld
zame verzameling. Dezelve 
zou heter overwogen kunnen 
zijn. De schrijver overleed in 
1608. 

PJÏARD { JOANNES), een Nór-
mandijner, eerste heelmeester 
van den heiligen LODBWJJ* » 

e 
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Bekleedde 'met roem denzelf-
den post bij ,de koningen 
PHitippns den stoute en PHI-
LIFPÜS den schoone. Be heel
kunde had nog geen hoofd 
gehad : deze zoo gevoelige man 
kon niet zonder verontwaar
diging zien, hoe eene zoo 
nuttige kunst, aan eene me
nigte kwakzalvers was over
geleverd , die van de ligtge-
loovigheid en gezondheid zij
ner natuurgenoöten een mis
bruik maakten. Door zijnen 
invloed en de middelen, die 
hij door zijne talenten had 
bijeenverzameld, ondersteund, 
ondernam hij, om, door het 
stichten van het collegie of 
het genootschap der heel
meesters Tan Parijs, aan de 
heelkunde eene nieuwe ge
daante te geven. Hij was het 
voornamelijk, die er in 1260 
de statuten van ontwierp; 
maar hij gaf dezelve eerst 
verscheiden jaren later , met 
de koninklijke bekrachtiging 
voorzien, in het licht, Hij 
verbond zich zelven het eerst 
bij eede om dezelve in acht 
te nemen, en zijn voorbeeld 
werd door zijne kunstbroe
ders gevolgd. Hij overleed 
te Parijs, in 1315. 

PiTAr (NICOJCAAS), eengra-
venr van ontwerpen, in 
1633 geboren, gaf een groot 
denkbeeld van zijne bekwaam
heid door de heilige Êami-
Ue, door hem naar KAPHAëü j 

gegraveerd. De kunst, met 
welke het koper jn dit werk 
bewerkt i s , de naauwkeu-
righeid en de ineensmelting 
der omtrekken, welke het 
kostbare afgewerkte en het 
uitwerksel van het origineel 
opleveren, kunnen aan den
genen , welke de zucht koes
teren , om in de gravéerkunst 
uit te munten, tot voorbeeld 
strekken. Onder de werken 
van PIXAÜ , treft men ver
scheidene portretten aan, wel
ke hij naar zijne teekeningen 
graveerde, en voornamelijk 
dat van den ff. FKAJVCISCDS 
VAN SAIJBS , met het pallium 
versierd, flij overleed in 1671, 
inden ouderdom van38 jaren. 

PITAVAL'— Zie GATOI. 

PITHOÜ (PETROS), werd in 
1539 te Troyes, in Cham
pagne, uit eene beroemde 
familie geboren. 'Na zijn<? 

huisselijke opvoeding, kvwm 

hij te Parijs, onder TualfÈSE, 
den smaak Voor de oudheid 
putten. Van Parijs bega* 
hij zich naar Bourges, en , 
verwierf e r , onder den be
roemden CDJAS , al de aan 
eenen overheidspersoon noo> 
dige kundigheden. Zijne eer
ste schreden in de loopbaan 
der pleitzaal waren niet zeer 
vast. Daar de schroom**»/^ 
heid zijn' geest verstijfde, zag 
hij zich genoodzaakt om aan 
een beroep, hetwelk ortet-
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sehrokkenheid vordert, vaar
wel te zeggen. Het calvinismus 
rigtte toenmaals in Frankrijk 
bloedige verwoestingen aan: 
PITHOÜ met de dwalingen 
dezer sekte bes,met, had op 
den BARïHotoMEüs - nacht, 
bijqa het levenverloreny Het 
jaar daaropvolgende, Gathp-
Jijk geworden zijnde, ofschoon 
altijd voor de protestanten 
ingekomen en van , hen ge
acht, werd hij substituut van 
den prokureur-generaal, ver
volgens prokureur-generaal in 
1581 in degeregtszaa.1 van 
Guyenne.i' Hij bekleedde de 
eerste plaats toen GREGORIÜS 
XIII > eene breve tegen het 
bevelschrift van HENDRIK I I I , 
uitvaardigde; ten opzigte van 
het concilie van Trente uit
gegeven. ,JPITHOD gaf eene 
Verhandeling in het licht, 
waarin hij het bevelschrift 
des konings verdedigde, want 
hij was altijd bereid, om 
zijnen ouden ijver tegen den 
Stoel van Home op te vol
gen. Hij behoorde tot het 
gezelschap van schoone gees
ten, -welke tegen de ligue 
het hekelschrift zamenstelde, 
onder den naam van Catho-
liean dyEspagne bekend; 
hetwelk een weinig naar wis
pelturigheid zweemde: want 
daar hij .Cathohjk geworden 
was, was het natuurlijk, dat 
hij zijne spotachtige genie 
tegen de ligue der hugenoor 

. E 

ten aanwendde „ diö werke* 
lijk oproerig en heiligschen-
dend was , eerder'dan tégen 
de Catholijke. ligue. .(Zie 
G M 0 Ï , MoflXGAILIlAKD}; .'Hïj 
dtferlèed "op* den verjaardag 
zijner geboorte u.te JYbg'ent-
sur-Seine, den 1 November 
i596, in den ouderdom vaö 
57 jaren. Men heeft; vaQ 
hem: 1.° Traite etc. {Ver~ 
handeling?* over'de vrijheden 
der. GalUkaanscJiè kerk) > 
een werk, hetwelk soms noo* 
dig heeft toegelicht te wór
den , en hetwelk hemutëgen-
schriften berokkende $:anen 
beweerde , dat er • meer dan 
een overblijfsel der Godsdienst 
ingeslopen was, welke * de 
schrijver verlaten h a d , , pri 
.men hedrooog zich niet. ïDe 
beste uitgave is die van: Pat 
rijs, 1731, 4 dl.» in fol* 
Een aantal Werkjes, te Pat 
rijs in 4*t° gedrukt, 1609j 
Uitgaven "wn verscheidene 
oude "gedenkstukken, waar
van de meeste de geschiede
nis van Frankrijk betreffen ; 
Jlanteekeningen over ver
schillende ongewijde èn gees
telijkeschrijvers j een Com-
metitarium hver het land-
regt van Troyes, in 4,1»; 
verscheiden andere Werken, 
over de burgerlijke en ker-
kelijkeregtsgeleerdheid, Gom-
paraison etc, {Vergelijking 
der Romeinsohe wetten met 
die van MQZEs)> 1673, »» 

e 2 ."-., ,••.;-.' v ... ' 
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i2&?.9 ia» onregte aan ziji 
den» broeder toegeschreven', 
De/heer GnostEï", Jièeft zijn 
£even ,beschreven ;* hetwelk 
dikwijls*ia eene£ófredeoay 
miètil'Pnrijs, 1756, 2dl , n 

iö:„i&%° Men ; haalt van,Pi-
IHÓIJ' eeneö zeer loffelijke» 
trek aan. Daar FERDUfANi*', 
groot*hertog vin ïoskane, 
zich jn 1587 / 'Se goederen 
Tan een' zijner onderdanen 
wilde toeëlgeneiii wiens zoon 
van gekwetste majesteit be* 
gehuldigd '̂ was;j onderwierp 
hij zich aan !debeslissing van 
PliflOP ; deze verklaarde: dat 
de -vorst met de' zusters *ari 
den; feeioöjdeëlde moest dee-

Jen. Hij. voegde er vervolgens 
b i j . . . . » Be grootste roemy 
welken een groot vorst, kan 
verkrijgen, is \ zich in zijne 
eigene" zaak, ;door'de billijk
en* tnenschJievendheid telateti 
ontwapenen," DeZé uitepraak, 
werd door het geregtshoi van 
Florenm aangenomen,; .« 

Pixflon (f fiAN«rsctrs), broea 
der van den voorgaande, werd 
in 154é j tie Troyès gebo~' 

..ren/; Tot 'prokureur-generial 
der gerögtszaal ienoemd, dis 
onder HENDRIK IV v tegen de 
schatmeesters , was? .opgérigt j 
nam hij dezen; püsttrtëteveri 
*<m. veel scherpzinnigheid als 
onhaBtzBchtighëïd waar. Hij' 
o v e r i g in 1621, in de» 
ouderdéö» mu 77 jaren* Hij 
had aan de meeste werken 

zijns broeders Füéei gèhaii, 
m legde ziöh bijzonder' toe, 
» $ hek" handboek voor liet 
kanonieke • regt' tóe {«"lich
t e n , hetwelk ie Parijs, in 
1687 , 2 dl.n in fol., met 
hunne Verbeteringen, door 
de^ zórgen van CtAóMüs IK 
PjEtKÜriEK,' :gedi'0'kt werd. 
Men heeft nogïaan Énmiscvs 
Pxmot te dankêö: l .0 De 
uitgavB vtrn deSalischewét, 
met : aanteekeningerti — '2.° 
•Traite etc. (Ferhandeting 
ober dé grootheid { de regten 
dè's kónings en des Iran-
sóheh rijks), in 8J° — 3> 
Eë'n'é uitgave van de Comes' 
iheologicus* — 4,° Obser-
vêtiionés ad c'odiéêfh ,1689, 

rès laiiw, Roilirfos ICrtfs, 
AQVÏIA > RÖMANÜS, Jui-iPS 
BtfFjOTAÜfUS 3 CüRiOS FóÉïff-
ifATiANüs, MARICS Vicro-
mms, ent. Parijs ,^^> 
ook door CAPERONIÈR gele
verd , Straatsburg, iö 4.tó 

Hij is h e t , die een hand
schrift der fabels van PsM-
DRÜS vond > en hetzelve wet 
zijnen, b/oedér in hel licht gat. 

''PlïrSCüS (SlMüë£),dën30 
Maart 1636 j ie Zutphen ge
boren , rëótor van- h?* c9l' 
legie dier stad, Jdfervaftdat 
van den H, HiERö»yMP9J« 
Utrecht, -eindigde- er *JFe 

dagen den 1 Februari] JJ?.7 ' 
in den oude rdom ; «« , b ö ö a 

91 jaren. Men heeft van hem: 

y 
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ï,o Lexigw^an&jHitatttty 
MomanaruM', Zeeuwardenit 
1713, 2d l^ : in , fof. :Dii)§ 
eene verkorte;; uitgave .̂ dLeJ5 
^riek'sche,jen ^omeinscbe 
oudtóeden ijvan, JJR^VIÜS en, 
yan. (ÏRoifo^üSij volgens de 
pj,de van-s het, .slphabei, ge* 
ra.pgscbikt, jDejschrijverheef^ 
$j?v oipei^e. genpjmeivf ;yjo aj' 
de dppr:.l>pni< gepjaafcfejiait? 
palingen t$ veygejg Jfen, j ri>e 
a])t BARRAJ,•,., heeft.er;,eene 
yerkortin^-in het;Jfransch van 
in het licht geg§vcnV .»».. 2 
dl.» :in S.VQ,, te Parijs,, 
176É»7>r-12.9; • Vitgmien,,*«& 
verscheidene Latijnsohc schrij* 
vers, met weiniggeachte a.an~ 
teekeningen, r— 3,° Eene 
tjitgaye der Mom§inso!liequds 
heden, van, RQSINI J. ZïireaAt;, 
1701, in 4.to ^ j . o i e w ? 
,COM Latino Belgicum, Am? 
sterdam, 17.25, in 4.*» Dit 
is eene .vertaling van L.die 
van pater TACHARD, ARNOfc? 
DOS HENDRIKWEST^RHOSICS, 
heeft er eene nieuwe verbe
terde en aanmerkelijk ver
meerderde uitgave van in het 
licht gegeven, Amsterdam, 
1738, 2 dl.», in 4.to p,« 
TISCDS was een , werkzame 
geleerde, doch meer geschikt 
om bijeen te zamelen , dan 
'wel te schrijven* Hij schiet 
dikwijls in smaak en kritiek 
te kort. -— Men móet hem 
niet verwarren met BARTHQ- 11 
\mm% PITISCDS ; een Sile- I 

I e 

•ztB,r;i:4§fe&4/i •AUgübl'ufc ,:t#M 
ggbpr;fn';,:ön ^:Me0^lMtg^ 
den.j2r. Jj(inij Jl'613 oterjfeden* 
pa,, achi tergenvolgends?•.«ndter.it 
wijzer jefl Vfpj:ed'kerr,yaii,dei» 
palts^tojl^^t^ASoBRjE.Mj-
t̂ £,zjjft.̂ >ew#es|;i:;f-iMer« hééft: 
y,an; hem ecsnjgè:,?gqdg<Cleei;d<j 
WCfken.i^.ltejfr.j.atjjnrifin; in 
he|;Hopgd,U/itsoh.-Hij is,:npg 
djisc^ryver va,n een geinig b&> 
kehd.7hoejcgetiteld,: ,%èesav* 

> rus mqt/iewatiicu?>i "ffmnfa 
fort y 'm M.,, :1:61a* m 
van eene Verhandeling over-
dv.driehoekent ^ïrigonoxne* 
trio; parva et. magna), 4ooc 
XrCHO BRAHÉJ zeer op prijs 
gCStcld. .• ^ : , \ . y;.- ;:.:y 

, EI?OT (HENDRIK) , een wis
kunstenaar , Werd den,3l Mei 
1695, te Aramongeboren, 
,en verzette zich tot; in 'den 
ouderdom van t win tigj&repl, 
tegen alle qnderwijs.ï .Eerst 
in den ouderdom van vijftig 
jaren, liet hij aioh door den 
onderwijzer van aijhén zoon, 
in het Latijn onderriglen, 
ten einde zich in staat te 
stellen, om de wiskundige 
werken, in die taalgeschre
ven » te kunnen lezenk Een 
werk over de meetkunde*, 
hetwelk hij toevallig bij eenen 
boekverkooper zag, en wel
ker platen zijne nieuwsgie
righeid opwekten, bepaalde 
xijne bestemming,. hij las 
hetzelte, begreep het, e*1 

3 : :.;• 
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nadat hij' zich andete gelijk
soortige 'Wërkeh r;had aange
schaft,''had hij Lrëeds' eene 
fcuiteffgeWöon' *dièfe?'• kennis 
öpgesdaafl'v'^oép* men hém 
noch onbekmkta aöhttèy de-
zélve' te verkrijgen, ^annéè* 
amen hein ; verbolgens- Boven 
van eenen ouden toren, van 
zijns vaders huis, den loop 
der sterren, niet zelfuitge-
vondene werktuigen zag waar
nemen, en zonnewijzers zag 

. makeiii hield men hem voor 
een tooténaar. Een vriend 
zijner familie; raadde zijne' 
ouders aan, om hem naar 
Parijs te • zenden, alwaar 
BlUuMr/R hem zijne biblio
theek opende, zijne raadge
vingen mededeelde, en ver-
scheidenmalen deel aan zijne , 
werkzaamheden nam, PITOT 
hielp dezen geleerden natuur
kundige in zijne proefne
mingen omtrent het ijzer, 
het; vernis, het porselein , 
en in ; dé vereeniging der 
JjOWstoffen, ter beschrijving 
der kuisten en hand werken. 
Reeds- in 1722 maakte Px-
TOT' zich bij het publiek 
bekend:, door in den Mer~ 
cüre de bijzonderheden en 
den'uitslag zijner berekening 
van de zonsverduistering van 
den 22 Mei 1724, mede te 
deelen, eene berekening, waar
van de juistheid en -naanw-
keurigheid, door de waar
neming bevestigd werden. 
De sterrekonde heeft hem 

[ ook nog eene zeer eenvoudig? 
oplóssirig van, het beruchte 
vraagstuk' yari KEPPIER , over 
dé egrsle [^gelykniaking dër 
dwaalsté'rfên te 'danken; dis-
ó'ok éené ontleedkundige leer-
Wijze], ,óm Jijhén ïe trekken, 
overeenkomstig &e minuten 
van dé groote meridianen, 
in 1781,•-- Dé akademie van 
wetenschappen opende hem in 
1724, hare deuren, en hij 
verschafte aan de verzameling: 
van deze 'maatschappij frer-
handelingen over de kwa
draturen van de helft der 
krorto/né booglynen, deóege* 
leider der radlijn genaamd; 
over de veelhoekige eigen
schappen in den cirkel be
schreven ; over de door een 
loopend of vallend water gem 

drèvenë werktuigen, 1725; 
over de kracht, welke men 
moet geven aan boogstellin-
gen !in de groote gewelven 
en brugbogèn, 1726 ; over 
een werktuig van zijne uit
vinding , om de snelheid der 
watervloeden en den gang 
der schepen te meten, 1732; 
over de theorie der pom
pen , 1735; over de oor* 
üaken der doodelijke ziekten, 
welke op de zeekusten in 
Neder-Languedoe heerschen, 
1746; over de beweging 
der wateren, 1730, «**' 
Zijne grondregels over de be
weging der wateren,werden 
door DDFAT aangerand» e» 
de geheele akademie deelde 
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eerst in het gevoelen van 
dezen laatste. Maar nadat 
PITOT in tegenwoordigheid 
der compagnie zelve, eea 
model van zijn werktuig, 
naar zijne theorie vervaar
digd, in beweging had ge^ 
bragt > zegevierde hg door den 
goeden -uitslag dezer proef
neming. Behalve zijne tal
rijke Verhandelingen i heeft 
deze wiskunstenaar nog een 
werk in het licht gegeven > 
onder den titel van: Theo» 
rie van het Scheepstuerk, 
1731, in 4.to, hetwelk dat, 
door den ridder RENAUD , 
over hetzelfde onderwerp ge
schreven , heeft doen verge»-

ten, en dat op de door den 
geleerden BERNOÜLII aange-
nomene' grondbeginselen ge-T 

bouwd, daarenboven èen veel. 
eenvoudiger betoog en een 
veel gemakkelijker toepassing 
bevat. Dit -werk werd door 
bet Pransche bestuur, als 
bandleiding voor hen, die 
aich op de zeevaart willen 
toeleggen, aangenomen , en 
is in het Ingelscb vertaald, 
De koninklijke maatschappij 
van» Londen beloonde den 
schrijver deszelven, door hem 
onder het getal harer leden 
op te nemen. In 1740, werd 
PITOT door de staten van 
Languedoc beroepen, ten 
einde de mogelijkheid te sta
ven en de middelen aan te 
wijzen, om de moerassen, 
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welke zich van Aigvtemorte 
tot Bancaire uitstrekken, 
droog te maken. Hij verkreeg 
ook het algemeen opziet, 
over hét koninklijke kanaal, 
hetwelk hij döor: onafgebro-
kene werkzaamheden, van 
meer dan twintig jaren, ver
beterde en volmaakte, bene
vens de leiding der openbare 
•werken, in hèt landvoogdij-
schap van fNimes, .hetwelk 
hém daarenboven de herstel
ling van het gebruik der mijl
palen op de openbare we
gen te danken heeft. Deze 
stad heeft hem ook de aanleg
ging van verscheidene schoone 
bruggen te danken-, waaron
der die over de Gard, steu
nende tegen de Romeinsche 
•waterleiding, welke dien 
naam draagt, dit heerlijk ge-
denkteeken niet" onwaardig 
i s , en van de inwoners van 
dat land den naam van Pont-
PITOT heeft verkregen. De 
brug van Cetle, uit twee en 
vijftig bogen zamengesteld, 
strekt hem niet minder tot 
eer. PITOI verrijkte de stad 
Carcassonne, door een vol
gens zijn plan aangelegd ka
naal, met de schoone wate
ren , welke dezelve bespoe
len ; zijn schoonste werk in 
dit vak, is de waterleiding 
van de fontein van Saint' 
Clément, te Montpellier, 
welke eene uitgestrektheid 
van 15,000 mêtres over boog-

! 4 
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vormige- gewelven loopt, of 
ter lengte van ,400 mêtres-
in de rots uitgediept is, en, 
welke de stad , zelfs bij de 

•grootste droogte, niet min
der dan 80 duimen water 
verschaft. Dit werk kostte; 
den aanlegger dertien jaren 
Jang zorg en arbeid,-en hij 
heeft over dit onderwerp aan 
de koninklijke maatschappij 
van Montpèllier, eene be
langrijke beschrijving gele
verd, aan welk genootschap 
hij ookgewigtige waarnemin-, 
gen betrekkelijk de overstroo-
mingen der JlkÖne mededeel
de. HENDRIK PITOX overleed 
te rframort, den 27 Decem
ber 1777, nadat hij met de 
meest stichtende godsvracht, 
de Sacramenten der Kerk 
ontvangen had. Zijne lofre
de , door GRANDJBAN <- DE -
FOUCJHT uitgesproken, komt 
voor in de verzameling der 
akademie van wetenschap 
pen 1771. . ^ 

vervolgens te Bouaü Van 
daar begaf hij zich naar 
Beifm\.t alwaar hij een jaar, 
in -het collegje der Ieren 
daorbragt > en de ketterij af
zwoer. Hij reisde vervolgens 
door Italië en Duüsehland, 
De kardinaal KAREI van Zo-
tkctri-ngqn, gaf'hem een dom-
heerschap van jferdun, en 
stelde hem voor, als biecht
vader aan de hertogin van; 
Kleef, zijne zuster. Na den, 
dood van deze vorstin, werd 
PmBüs deken van Ferdm, 
alwaar hij .in 1616 overleed. 
Men heeft van hem een werk 
over de Beroemde sekrijver» 
van Engeland, Parijs, 1619,: 
in 4.*®' è.n andere werken in 
het Latijn , waaraan somtijds 
naauwkenrigheid qntbreken, 
maar die desniettegenstaande 
vele geleerdheid verraden. 

PlïS Of PlïSJËirs (JOANNES)., 
in 1560 te Southampton, 
m het graafschap Samps 
geboren, was de neef van 
den beroemden SANDKRDS. Hij 
studeerde in Engeland en 

PITT (WIJUMAM) eerste graaf 
van CAaiam, uit eene adellijke 
en oude familie van Enge
land geboren, was de klein
zoon van THOMAS PIÏX, gouver
neur der vesting St. Georges 
van Madras, en die het eerst 
den aankoop deed van den 
beroemden diamant, bekend 
onder den naam van regenf{*)* 

welke een 
voor deel d^r w » T A S P n t *. ha,d d e o ^roemden diamant, welh 

4 o Q O D L S „ e ^ n l a n n tete00*. v«» Frankrijk uitmaakt, voor 
ï<ocht S e 1 v P n ( £ l ° ? P ° n d * t e r , iW> i»Jndié gekocht. Hij ver-
voor l35flnn ™n^?der

t»W d e n r e £ e n t (den hertog van O R M * » ^ 
v»"'2,000 onft

Pf^ T s*erJ«nffs, ^olg-ens de Engekche, en slechf* 
welke de rr°o

0
n^f"c

a
s ^>^emde Frandche schrijvers. Deze dis».*?' 

den openbaren ! J 2 ? %m d" ,vene". he^"> WeeKt 127 karaten, en f —kt, we^«r
a
e* ^^SlSt^S^S^ Va" ,f* ^ 
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In 1708 te flFertMinsieï ge
boren , was hij vaji zijne jeugds 
af, aan< de jicht onderhevige 
Hierdoor tot een zittend leven 
veroordeeld „ maakte hij diepe, 
studiën, en legde hij zich 
vooral op de staatkunde toe. 
Het hof f^n Engeland maakte 
van zijne, talen ten gebruik en 
hij.;.werd., onder - GEORGE, I t 
en GEORGE I I I , eerste mi-! 
hister, Hij onderscheidde zich 
vooral in den oorlog van 1757. 
De Engelschen maakten zich 
van het geheele westelijke 
Amerika meester, en behaal
den te land en ter zee bui
tengewone yoordeelen. Toen 
de koloniën aan het muiten 
sloegen , drong lord CHATAM 
die niet meer in het minis
terie was, er in het parle
ment sterk op aan, orn het 
Engelsche leger dat in Ame~ 
rika was, terug te roepen , 
en dat men zich tot eenen 
oorlog tegen Frankrijk zoude 
bepalen. De dood overviel 
hem op zijn landgoed van 
ffayes den 12 Mei 1778. 
Met vlugheid , onvermoeid
heid , werkzaamheid en ma
tigheid, paarde hij eene veel 
omvattende en diepe genie t 
welke hem eenen grooten in
vloed op al datgene verschafte, 
wat er in zijnen tijd omging. 
Deze minister, die in 1766 
tot pair van het koningrijk 
was verheven, is ten koste 
der natie in de kerk van 

E 

Weslminster' tusscben de ko
ningen ter frarde besteld. Zij
ne titels gingen op zijnen 
zoon over, in 1756 geboren % 
met eene jaarwedde van 4,000 
ponden sterlings, welke de 
koningien het parlement hem,y 
uit aanmerking vap? de, dien-: 
sten zijns vaders toegestaan, 
hebben. •> 

* P I T Ï (WitHABÏ), een be« 
roemde.Engelsohe staalsminis-, 
ter, .tweede zoon van den 
voorgaande en achtdr klein
zoon van THÖJTAS PITÏ , gou-^ 
verneur van de vesting Si. 
George, werd den 28 Mei 
1759 te ffayes in het graaf
schap Kent geboren, en niet 
te Jngers, zoo als men be
weerd heeft. Hij werd tot lp 
den ouderdom van 14 jaren 
onder zijnen vader, lord CHA-
TAM, opgevoed, en had tot 
onderwijzer doctor WifcSON, 
later kanonik van Windsor, 
Tervolgens werd Pixx naar de 
hoogeschool van Cambridge 
gezonden : hij was de Griek-
sche en tatijnsche schrijvers 
reeds magtig * vertaalde THD-
CÏDIDES op het eerste gezigt, 
bezat grondige kennis in de 
wijsbegeerte, meetkunde en 
algebra; en deze vroegtijdige 
talenten, deden in hem 
de verwachting van een groot 
man ontstaan, flij hadintus-
scben tegen een zwak en zie
kelijk gestel te worstelen J 

e 5 ' 
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maar nadat eene hevige ziekte 
zijne organen ontwikkeld had, 
verbeterde zijne gezondheid, 
en hij kón zijne studiën voort
zetten. Hij legde zich bijzon
der op die der wetten toe, 
werd in 1780 tot advokaat 
bevorderd , bepleitte verschei
dene zaken met eenen goe
den uitslag' en maakte het 
zich op raad zijns vaders, tot 
eene gewoonte om over al 
Jerlei onderwerpen te spre 
ken. Hij verkreeg dus reeds 
vroegtijdig eene gemakkehjk-
hèid om zich uit te drukken , 
en in groote mate die vrij
moedigheid én tegenwoordig» 
heid van geest, welke den 
staatsman zoo noodzakelijk 
zijn. Lord CHATAH, zijn va
der, overleed in 1778. Twee 
jaren later ging men tot de 
algemeene vernieuwing der 

- leden van het lager huis over, 
en PITÏ 'S vrienden verbonden 
zich om hem als candidaat 
voor de hoogeschool van Cam-
bridge voor te stellen ; maar 
hij werd niet benoemd. Deze 
eer viel hem in Januarij daar
aanvolgende ten deel: door 
het vlek\Jppleby gekozen, 
had hij zijne benoeming aan 
de bescherming van Sir JA
MES LOWÏHBR te danken, aan 
wien hun gemeenschappelijke 
vriend, de hertog van Hut-
land, zijn medeleerling, hem 
aanbevolen had. P m had 
toen den ouderdom van twee
en-twintig jaren bereikt, 

Grooi-Brittani'ê was met 
deszelfs koloniën van Jme* 
rika, Frankrijk, Spanje en 
Holland in oorlog, en had 
dé gewapende' onzijdigheid, 
van Rusland, Denemarken 
en Zweden te vreezen; Ter
wijl Frankrijk de Engelsche 
bezittingen in Indien, door 
de voorbereidende maatrege
len welke het nam, endoor 
een door hetzelve aldaar ge
vormd bondgenootschap be
dreigde, waren binnen 'slaDds 
de nijverheid , de,koophan
del en het openbaar crediet 
bijna vernietigd. JBij zijne eer
ste óptreding, in het parle
ment , verklaarde PITT zich 
tegen het ministerie vanlord 
NORTH , en bijgevolg ook te
gen den Amerikaanschen oor
log. Aan de orde van den 
dag was om veranderingen in 
de burgerhjst te maken,vol
gens eene voordragt van den 
beruchlen BDRKK. PIXI on
dersteunde dezen maatregel, 
en droeg den- 26 Februari) 
1781, eene zeer welspreken
de, logische en door eene 
diepe kennis in staatsaange-
legenheden hoogst merkwaar
dige redevoering voor; hij 
werd met toejuichingen over
laden. Dit was de eerste trap 
tot den roem van P i n , en 
men zag van toen af in hem 
een waardig opvolger van lord 
CHATAM. Hij sprak bij elke 
gelegenheid, en altijd met 
denzelfden bijval; voorname-

file:///Jppleby
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lijk wanneer htj de verdedi
ging zijns vaders, op zich 
nam, welken men beschul
digde zich als de voorstan
der van den'Amerïkaanschen 
oorlog te-hebben getoond. 
Intüsschen 'wëfd Piix in de 
nieuwe administratie niet be
grepen1, én wees hij den evéh 
zoo eervöllen als winstgevén-
den )post:van onder schat
meester Van Ierland .welken 
zijn vadet bekleed bad van 
de band. Ofschoon hij zeer 
aan de staatsregeling van zijn 
land gehecht was, meende 
hij ;nogtans dat er in de 
nationale vertegenwoordiging 
misbruiken geslopen waren: 
ook was hij lid Van het ge
nootschap De vrienden van 
de parlementaire hervorming 
genaamd,, welk genootschap 
hem belastte om te dien einde 
eene motie Voor té dragen ; 
dezelve werd in de zitting 
van den 7 Mei 1782 y ver
worpen. Lord ROCKINGHAM, 
die lord NÓRTH in het minis
terie, waarin Fox staats
secretaris was, had vervan' 
gen, overleed in 1782. Op 
den oogenblik, waarin lord 
SCHEIBÜRNE tot eersten lord 
der schatkamer was benoemd, 
en dat P m , die eerst den 
ouderdom van 23 jaren be-
reiktvhad, den gewigtigen 
post van kanselier der schat
kamer verkregen had, verwij
derden zich Fox en lord CA-
"VENDISH. Pi ï ï verklaardde | 

zich tegen de herstelling van 
Ibrd NORTH in het ministe
rie '_,-•• en verkoos Fox, met 
wieh hij een lang móndgé-
sprek had gehouden | maar 
daar deze laatste vooraf vor
derde dat men lord ScHBt-
jBDRNB terug zoude zenden, 
wilde PIXT er niet mede in 
toestemmen, en van dezen 
oogenïdik af aan, ontstond 
ér tusschen deze twee groote 
staatsmannen, ëènë vijand
schap , "• welke niets kon uit 
den weg ruimen. Intüsschen 
was het onder hét ministerie 
vanden graaf Van SHEIBÜRNE 
dat men, tot den vrede 
met Frankrijk y Spanje en 
Amerika, de Onderhande
lingen, onder de administra
tie van Fox begonnen, her
vatte. De voorafgaande on
derhandelingen werden den 
21 Januari) 1783 geteekend, 
en men sloot eenene stilstand 
van wapenen 'met Holland. 
De artikels van deze preli-
minairen werden in het par
lement door de voorstanders 
van l«rd NORTH en Fox he-
viglijk bestreden, en lord 
SHELBDRNE zag zich genood
zaakt zijn ontslag in te die
nen* PIXT, die gedurende 
zes maanden als minister 
-werkzaam was geweest, wor
stelde alleen tegen degeheele 
oppositie en verdroeg moe-
diglijk den last der parle
mentaire discussiën. DenSï 
Maart 1783 nam hö «ijn oai" 
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slag van zijnen post ais. kan
selier der schatkamer. De 
daaropvolgende maand vorm?, 
de zich. het ministerie der 
Coalitie, genaamd , hetwelk 
na eenige debatten, den 3 
September 1783 ;, met : de 
oorlogvoerende magten, ee-
nön beslissendenj vrede slo.öfe 
De- zitting des . parlements 
werd in de-maand Julij op-, 
geschort s en toen kwain jPjrccï, 
in Frankrijk , vertoefde eerst 
in Reimsen daarna te £a-:, 
rijs, en ontving overaj hejb 
gunstigste onthaal. Op zijnen 
lerugtogt naar .Engeland, 
toonde hij zich niet altijd 

• tegen het ministerie der Coa-, 
litie. Maar toen fox zijnen 
bilt voorstelde , wegens het 
beheerder Indien, dat men » 
volgens hem , aan zeven com
missarissen moest toevertrou
wen , verklaarde Pnx zich 
tegen zijn plan, uit vreeze 
dat hij aan de ministers te 
veel overwigt op de com
pagnie en zelfs op de kroon 
zoude, geven. P I Ï Ï zégevier
de ; want de bill, door het 
lagerhuis aangenomen, werd 
door de pairs verworpen. 
Deze bill die, volgens de 
uitdrukking van eenen rede
naar, een rijk in een rijk 
schiep, had den koning zeer 
mishaagd. De ministers be
kwamen den 18 December 
1783 hun ontslag en P m 
werd den zelfden dag tot eer
sten lord en kanselier der 

schatkamer,benoemd, enk-
rand zich door deze beide! 
posten aan het hoofd van het 
nieuwe ministerie j * hij had 
met . vele, mogelijkheden te 
W t e l e n om hetzelve zamen te 

f; stellen, uit hoofde deroposi-
t ie , ;die door,de talenten van 
Fox en "deszelfs7 aanhangers, 
walker getal ,van dag (ot dag 
toenam ^ondersteund werd.. 
Km, die pa,̂  den eudeidpn* 
va,n 2^: jaren- bereikt; had, 
w-jst.; den jstorm te bedwingen, 
en te trotseren, daarenboven 
versterkte hij; zijne partij door 
eene, schoonedaad, welke hij 
verrigtte. In plaats dat hij , 
zoo als hem zulks vrijstond, 
de 3,000 ponden sterlings 
welke de post van; tegenbpei-
ihouder der belaslingsrollen 
jaarlijks opbragt, voor zich 
hield, gaf hij dezelve aan 
den kolonel BARRÉ. ;i)aar een 
lid des parlements, zoadra hij 
eenen post van het gouver
nement aanneemt, ophoudt 
zulks te zijn, ten minste in 
dien hij niet herkozen wordt, 
kón P ITI zich niet eerder in 
de kamer vertoonen dan in de 
maand Januanj 1784, en na 
zijne herkiezing door het vlek 
jippleby. Hij had er de ge
duchte oppositie te bestrij
den, welke Fox gedurende 
dien tijd gesmeed had. Het 
scheen dat een der ontwer
pen van Pin* was, om het 
parlement te ontbinden. Fox : 
en deszélfs aanhangers wer» | 
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dèö vaft dit' onderwerp öiider-
rigtv of hadden- er eeri vóór-
gevoel van,; eri gedurende 
drie zittingen,-cischte deze 
redenaar en andere leden dier 
partij van den minister, dat 
hij zich dienaangaande zou 
verklaren. P U T weigerde zulks 
steeds> en toonde zich on*? 
doorgrondelijk, Middejefwijl, 
wist hij - in hét höogerhtiis 
de meerderheid van stemmen 
te verkrijgen. Toen hij zag dat 
het lagerhuis bijna al zijne 
ontwerpen verwierp , dat het
zelve de bills wegens opstand 
en -supstöi&i opschortte (wel
ke intusschen ondanks al de 
pogingen der oppositie door
gingen); toen hij zich de vij
andschap,' Waarvan hij het 
voorwerp in deze kamer was 
niet meer kon ontveinzen; 
en toen hij eindelijk vernam 
dat men in de onderhande
lingen, welke rnèn had aan
gegaan om al de partijen te 
vereenigen, zijn ontslag voor 
alles vraagde, toen nam hij 
geene maat meer in acht. 
Zéker van het hoogerhais en 
van de toestemming des ko-
niügs, deed hij het parle-
mement ontbinden , den 25 
Maart van datzelfde jaar 3784^ 
Deze coup cfêtat van eenen 
zoo jeugdigen minister, deed 
geheel Europa verbaasd staan. 
Het is bij deze gelegenheid 
dat lord NoRTH zeidedathij 
als minister geboren was , 
en dat een . zijner tegenstre

vers .hei gevvigt der zegepra« 
len1,* welke Ptir 'gedurende 
zijn Ia hg ministerie verkreeg, 
in deze- bewoordingen' uit* 
drukte: Hij overwon het 
lagerhuis. Daar de verbit
terde partijen eene noodlot
tige crisis deden vreezen 'j'-zöo 
hielpen zich dè meest ver
mogende tegenstrevers : fan 
Piïï'. bijna . te gronde, door 
de|ongehoorde verkwistingen, 
welke zij ter bevordering der 
nieuwe verkiezinggn in het 
werk stelden. Dè natie door 
hare bewondering Voor de 
talenten van Pi r i jüedege-
sleept, verklaarde zich bij
na geheel en al voor hem. 
Londen, Bath en andere 
steden' wilde alle hem voor 
het parlement verkiezen, hij 
bedankte hen, en gaf • de 
voorkeur aan de hoogeschool 
van Cambricfge; welke hem 
voor haren vertegenwoordi
ger verkoos. Intusschen wa
ren de achttien maanden , die 
er sedert het vredesverdrag 
verloopen 'waren, in parle
mentaire verhandelingen door-
gebragt, en alles kwijnde 
in het binnenland; de smok-
kelarij vooral maakte schrik
kelijke vorderingen. PIXI 
bragt aan dezelve eenen he-
vigen slag to» door de be
lasting op de thee, de gees
tige likeuren en andere veel 
gebruikt wordende voorwer
pen te verminderen, De**» 
maatregel deed de schatkist 
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-aren m dusZrï ™7e 'J?™ ****<*•,*» WW 
vrienden der m i n i s t e r s 1 e e n , « « * * » / van 900,00» 
gelaten. Hij s t o n d d S v e l ; P*m s t e r % * realiseerde. 
al degenen i e d ? ™ S 1° " ^ bö d e ' e s o m de 

ï=Ü eenen genoe^n 3 P fDgt, V a n een%e a d d i t i ' 
borg o j t o ï e r d e f / d ^ S I ^ ^astingen%oegen,-
^ - » X . , . . . e n ' . d e n staat H en het geheel vereenigd maak-... „vu., uen staat 
de voordeeligste, vooruitzigten 
aanboden. Daar de meerder
heid, van stemmen van het 
nieuwe lajjerhuis, hetwelk hij 
grootendeels gevormd had, 
ten zijnen voordêele was, bragt 
Jiij al zijne plannen, waarvan 
er eenige willekeurig zou-: 
den hebben kunnen schijnen, 
tot stand. Hij liet verschil-, 
lende belastingen op de hoe
den , linten, gazen en yreem-
de wijnen aannemen. Al deze 

te een jaarlijksch fonds van 
een millioen uit. fljj be
stemde hetzelve ter toene
mende aflossing der publieke 
schuld,, en dit amortisatie-
»>nds, hetwelk de interest 
der openbare effecten ieder 
jaar vermeerderde en bij wel
ke hij nog de beschikbare 
sommen voegde, werd bij 
vierendeejen aan daartoe be
stemde commissarissen uit
gereikt , te weten aan den b e l a s t Zlk7*lre Frdkt> t e w e t e n aan den 

™ r tegen P m L T §°~ t a n * der schatkamer, den 
s t a an . 7 ^ ™ . d e d e n °»t- i gouverneur der bank, aan staan , zouden misschien niet 
geduld zijn, indien dezelve 
door eenr minder bekwamen 
minister waren,ingevoerd, en 
die deze natie niet tot eenen 
uitstekenden rang onder de 

den meester der belastinga-
rollen en den redenaar van 
net lagerhuis , welke deze 
commissarissen voorzat. Plïï 
wilde liever nieuwe belas
gen scheppen, dan dit fonds, 
hetwelk . tiii «1- u~n:~- ho« 

staten van 'jg»ZL• T F* «cfteppen, dan dit fonds 
«ad, J a a r f t x x X d . V r H ^ ' ^ a l s •*'•% b e 
_ , ™arj . m J egdebi j elke fl ^ „ ^ a a n ^ ^ 
gelegenheid eene groote over-
maat van talenten, en een 
jast karakter aan den da*; 
J» zgn voornaamste doel was 

te h 8
a i e n dC a D d e r e natièn 

**" VClnst mnan ~ _ l l . _ l. •• 

H{j stelde vervolgens eene 
veel gemakkelijker wijze in, 
ter inning zijner voorschot-
Jen, sloot den 26 Septem
ber 1786, een handelsver
drag met Frankrijk, bet' 
welke de beide landen «eer 

« P M e •••oTSJSk ^ Ö S S c h e rP gehekeld hebben, en 
* ï k e n z o ° ƒ welker "grondslagen gebrek-
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Jcig waren/ Wij zouden de 
grenzen welke wij ons in dit 
artikel voorgeschreven héb
ben te buiten gaan, indien 
vrij al dé handelingen van 
dezen minister, deszelfs bills, 
voordragten en parlementaire 
discussiën, stap voor stap 
wilden volgen. In 1784 nam 
hij een zeer werkdadig deel 
in de debatten óver de ver
kiezingen van fp^estminster t 
over de handelbetrekkingen 
tusschen Engeland en Ier* 
land (1785), over het proces 
van HASTJNGS, (zie dat art.) 
over de aanvraag van de her» 
roeping der test-acte, door 
de dissidenten gedaan. Hij 
vernietigde den invloed, wel
ken Frankrijk op de Fer-
eenigdé Provinciën uitoe
fende, en sloot in 1788, 
een drievoudig verbond met 
Pruissen en den stadhouder, 
tegen Frankrijk,' hetwelk 
hij steeds wilde vernederen. 
Gedurende tien jaren onder
steunde hij de motie ter af
schaffing van den slavenhan
del. Tijdens de krankzinnig
heid des konings, beweerde 
hij dat de kamers alleen het 
regt hadden om een' regent 
te benoemen, (zie GEORGB 
III) ,• maar de tijdelijke ge
nezing van dezen vorst maak
te aan deze geschillen een 
einde. Hij vestigde te Wootka-
Sound, in Amerika, een 
factorij, en ondanks al de 
pogingen der Spanjaards * ver

zekerde hij aan de Engelsche 
kooplieden in; dit gewest den 
pelterij handel. Toen hij zag 
dat Europa , door de kolos
sale magt van Uitstand be
dreigd werd, mengde hij zich 
in de geschillen tusschen dit 
rijk en de Porie, en be
reidde eene geduchte wapen
rusting voor, welke CAIHA-
KINA II bewoog, om met de 
Turken den vrede te sluiten, 
(11 Augustus 1791). Intus-
schen sloeg hij eenen door-
dringenden blik over datge
ne wat in Frankrijk om
ging , alwaar de omwente
ling reeds snelle vorderingen 
maakte. Pi ï ï beminde Frank
rijk niet, vooreerst , omdat 
hetzelve een mededinger van 
zijn land wasj ten andere 
omdat het de omwenteling 
en onafhankelijkheid van A-
merika begunstigd , en ein
delijk wijl het eene zeer werk-i 
zame rol in de Indische on
lusten gespeeld had. Al de
ze redenen hebben dezen mi
nister niet zondereenige waar-
schijnlijkheid doen aanklagen, 
Van in Frankrijk de eerste 
zaden der omwenteling, wel
ke den besten, der vorsten 
naar het schavot voerde , te 
hebben uitgestrooid. Het is 
nogtans zeker dat P m , hoe 
zeer hij ook met eene naauw-
keurige oplettendheid de bin-
nenlandsche onlusten van 
Frankrijk beoefende, de
zelve echter met een onver-
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«ojuilig oog scheen te b * 
schouwen^ tot dat hij ein
delijknadat het JacoèznL 

J ^ a l l e Jcanten patriotische 
^ " ö ^ vormden , en hij ver-
nam dat de patriotten der 
beide nat.en , onderling eene 
b n e W e mg onderhielden, 
en einde glc ontdekte. dat 
de ITransche omwenteling de 
andere Maten bedreigd! te 
overweldigen, en erde troo. 
«en te doen wankelen.. M a a r 
^ s c h e e n Uit Z I j n e e v o e l . 
>„„ ü ~I' . ^y«e.gevoel 
oosheuLmet geheel te ont-

waken, dan toen h,j vernam 
Jat LomwijK XYl, n a i n 
aijn eigen paleis gevangen te 
*U« genomen, i n de m a p t 
zijner, vijanden was. Toen 
I ' e t > , , o r d GowitR,. afge
vaardigde van Engeland" te 

standvastigink geweigerd
J aan 

de voorstellingenvan 0 o s . 

I S ? * , ? i ? ^ * * * welke I 
ten doel hadden zich met hem ' 
te^vereenigen en LoDÊwWE 
* v *-*e verlossen, het oor 
tö leenen; en zelfs na de 

j o m , behield hij zijne on 
^ g h e i d . Maar dlar hij 
weldra voor Frankrijk en de 
jordermgen der patriotten 
van Enge and begon te vree-

o t d e
b

ö
e r e i d , d e h i J Z i c h ™°<* 

« i t v o t l n ! ° r 0 g ' ^ e r k t e d ö 

vaardigde den Uil uit teaen 
de]2amenScholingen, endie 
welke .onder den naam van 
den alïèn-bill bekendis; 
door welken het gouvenie-
ment het regt wordt toege
kend, om zonder voorafgaand 
vonnis,1 eiken vreemdeling 
welke hetzelve verdacht toe-
scngnt, te verdrijven; deze 
oill was reeds Jangvergeten, 
wijl dezelve als willekeurig 
en onstaatkundig beschouwd' 
werd. De marltgraafDE&rAlJ-
^ t f , bleef nogte.Zo«Je», 
ofschoon hij er a/s afgevaar* 
digde van den onttroonden 
en gevangen koning van 
Frankrijk was. Men weet 
niet dat PIÏT de minste po* 
ging heeft in het werk ge* 
steld om XODEWIJK XYf, tij
dens zijn onregtvaardig von
nis te redden. Het was eerst 
na den dood van dezen torst, 
(24 Januanj 1793), dat hij 
aan CHADVEtm liet te ken
nen geven , Engeland te ver
talen. Hij wist op eene schran
dere wijze gebruik te maken 
van den diepen indruk, wel
ken den dood van LODEWIJJC 
XVI op Engeland en op 
de andere kabinetten van Eu
ropa had te weeg gebragt, 
en van dezen oogenblik af, 
legde hij de grondslagen van 
die voortdurende vijandschap 
en van dat Europesohe ver
kond , hetwelk hij aan de 
bevelen van Grooi-Briitan-
nië onderwierp, en dal hij 
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naar'zijn goeddunken regelde» 
De toebereidselen van Enge
land spoorden de Fransche 
republiek aan, om aan deze 
mogendheid den oorlog te ver» 
klaren.. P H T was er op gewa
pend, en de vijandelijkheden 
begonnen, Be bondgenooten 
behaalden inden beginne ee
n/ge voordeelen ; zij kwamen 
tot F'alenciennes en verover
den Toulon ; maar deze voor
deelen waren slechts van kor
ten duur, en de republikeinen, 
werden op hunne beurt over
winnaars. • Spanje, door het 
Fransche .directorium daartoe 
genoodzaakt, verklaarde in> 
1795 aan Groot-Brittannië 
den oorlog, Intusschen brag-
ten de ongehoorde uitgaven, 
Welke de coalitie te weeg 
had gebragt, eenen geduch» 
ten slag aan het door P m 
gevestigde- financie-stelsel, en 
aan het openbaar crediet toe, 
Hij onderhandelde, doch 
vruchteloos, den vrede met 
Frankrijk. Na den 18 fruc-
tidor (September 1796 , zie 
AUGEBEAÜ) had Mngeiand al
leen tegen zijnen mededinger 
te kampen; de schrik had 
zich in de West- en Noor
delijke graafschappen van 
Groot-Brittannië verspreid, 
door de landing Van 15 a 
18,000 Franschen in het land 
van Wallis* De nationale 
schuld vermeerderde opeene 
verbazende wpe ; - die van 
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het ministerie was bijna tot 
duizend millioen ponden ster-
lings gestegen; de bank eis'ch-
\e de voorschotten terug, 
Welke zij gedaan had 'j te 
gelijkertijd stond er in Ier
land een algemeen oproer op 
het punt' van uittébarste'n t 
en de zeelieden dreigden ook 
met muiterij. Deze netelige 
omstandigheid deed P I Ï I 
den moed niet verliezen; 
zijne genie herstelde en voor
zag in alles. Daar hij de 
bank hare voorschotten niet 
terug kon geven, nam hij 
eenen stouten maatregel: hij 
magtigde dezelve door; eenen 
bill, om de uitgaven harer 
billetten voort te zetten, en 
ontsloeg haar voorjoopig van 
dezelve niet klinkende munt 
in te lossen. Hij dreef de 
Franschen uit Ierland terug, , 
bevredigde dat land,'ten min* 
ste voor eenigen tijd, slaagde 
er J n , de muiterij der mar-
riniers te stuiten, en vormde 
eene nieuwe coalitie (1798) 
met Oostenrijk, Ruslanden 
Turkije, Het laatste, een 
oude vriend van Frankrijk t 
was tot hetzelve \ door de on
derneming van BoiaPABTE in 
'Egypte medegesleept. De 
Russen, eerst overwinnaars in 
Italië, werden teZurich ge
slagen (25 September 1799). 
In de volgende maand, wer
den de Anglo-Russen genood
zaakt, °m zich hals óver kop 
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van de Hollandsehe kusten 
te verwijderen. • Nadat BO
NAPARTE eerste consul was ge
worden, wilde hij met P m on
derhandelingen aanknoopén; 
maar daar de Oostenrijkers 
eenig voordeel in Duitsch-
land behaald hadden , wees 
de Engelscbe minister zulks 
van de hand. Middelerwijl 
bewerkte PITT de vereeniging 
van Engeland en Ierland, 
onder eene zelfde wetgeving; 
welke vereeniging den 2 Juhj 
1800, door den koning goed
gekeurd, en met den 1 Jar 
nuarij 1801, in werking' ge
steld werd. Eene der voor
waarden was de emancipatie 
der- Iersche Cathohjkeh; P U T 
had hun dezelve beloofd, en 
men weet hoe of hij en zijne 
opvolgers deze, belofte, die 
hare vertraagde uitvoering, 
eerst in de laatste jaren ver
kregen heeft, gehouden heb-

, ben. Weldra werd Engeland 
door eene nieuwe crisis 'be
dreigd. BONAPARTE was (den 
14 Junij 1800) te Marengo 
overwinnaar, MOREATT , was 
het zes maanden later..teHo-
kenlinden (2 December) en 
Oostenrijk onderteekende met 
NAPOLEON het verdrag van 
LunevMe (9 Februanj 1801). 
Nadat PAVL l, in zijne hoe
danigheid van grootmeester 
der orde van Malta, vruch
teloos het eiland van dien 
naam. «>»- » 

rige bewonderaar van B<m* 
PARTE geworden zijnde* (»an, 
den 16 December 1800, tot 
den 27 en 28 Februanj 1801) 
onderhandelingen van ver 

._.——.<uövu vau ver 
nieu wmg der gewapende on 
&ydigheid met Zweden, De 
netnarken, Pruissen onder-
teekend had; had hij daar-
enboven in Folhynieen Lit* 
ihauwen, twee kgm gefor
ceerd , welke-,men zeide, 
dat bestemd waren om i in 

•overeenstemming met BOM-
PARTE •, de Eogelsehe bezit
tingen in Indië lë bemagti-
gen. Piüt had, wat meel
is , den afgevaardigde van 
Engeland uit Petersburg 

« weggezonden, en eeaembari 
i #o.op al de Engelsch'esche-
11 pen gelegd. Het -verbond 

van Frankrijk en Rusland, 
van déze beide geduchte mo
gendheden, baarde Pnrzware 
bekommeringen, maar de
zelve hielden op bij de ver
moording van PADil, in zijne 
eigene appartementen (Maart 

(1801). Zijn opvolger, lux-
ANDER , volgde een geheel 
tegenovergesteld stelsel, en 
PiTT kon nieuwe schikkingen 
met Dusland, Denemarken 
en Zweden maken. Infus-
had Engeland behoefte aan 
rust, en het sloot met BO
NAPARTE het vredesverdrag 
•Tan Jmiens (27 Maart 1802). 
Na den dood van Vi.vt lr -•Na den dood van Vi.vt * 
e« in dezelfde maand ver-
Wijderde gioh PJTT van het 
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aiiniêterie, hetzij, omdat tij

deen deel aan den vrede met; 
Frankrijk wilde hebben, 
hetzij,. wijl de koning gewei
gerd had, de belofte, des 

. ministers, betrekkelijk -de 
emanicipatie der Iersche Ga* 
tholijken na te komen. Wat 
het,eerste dezer beweegrede-' 
nen aangaat, zoo zag PITT de 
natie zeer voor den vrede 
gestemd; ên toen de preü-
minairen deszelven aan het 
parlement 'werden voorge
steld , zeide hij, dat na de 
ontbinding van het continen
tale verbond, Engeland niet 
beter kon doen, dan op eef-
rolle voorwaarde den vrede te 
sluiten. Deze vrede was van 
korten duur; en op den oogen 
blik eener nieuwe breuk, 
verklaarde zich P m tegen 
het ministerie, hetwelk hij 
zelf gevormd had. Hij vormde 
een nieuw, aan welkers hoofd 
hij geplaatst werd (Mei 1804), 
in hoedanigheid van eersten 
lord en kanselier der schat 
kamer. Getrouw aan zijn 
stelsel, hield hij zich dadelijk 
bezig, om eene derde coalitie 
te vormen, waaraan Rusland 
en Oostenrijk deel namen. 
Maar de snelle overwinnin
gen van Frankrijk strooiden 
bitterheid over zijne dagen', 
en ofschoon NBISON, den 26 
December 1805 , in den slag 
van Trafalgar, "de lTran-
sche en Spaansche zeemagt 
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Vernielde, scheen hij. deze 
overwinning als eene weinig 
gewiglige gebeurtenis te,be
schouwen,, welke tegen de 
zegepralen van BONAPARTE 
niet kon opwegen. Deze ver
drietelijkheden gevoegd bij de 
tegenkantingen, welke- hem 
de verdeeldheid, die,in zijn 
ministerie heerschte, berok
kende , vermeerderden de 
jicht, waaraan hij leed; deze 
ziekte was in zijne familie 
erfelijk, en hij had dezelve 
veel heviger gemaakt, door 
het onmatig gebruik van den 
wijn. De wateren van Bath, 
verschaften hem geenerlei 
yerligting. Men vervoerde 
hem naar zijn huis van Puit > 
ney, alwaar zijne ziekte bij 
het vernemen der nieuwe 
overwinningen van NAPOLEON 
en des vredes, welke deze 
(dep 26 December 1805) te 
Presburg met Oostenrijk ge
sloten had, nog verergerde. 
Zijn oude leermeester, alstoen 
bisschop van Lincoln, stond 
hem in zijne laatste oogen'» 
blikken bij, en nadat hij hem 
voorgesteld had, met hem te 
bidden, stemde PITT er in 
toe, en riep uit: »Ik vrees 
van, even gelijk vele ande
ren, het gebed te.veel ver
zuimd te hebben, dan dat 
dit, hetwelk ik op mijn sterf
bed zal uitspreken, kracht
dadig kunne zijn. Ik ver
trouw op de goddelijke barm-
2 
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hartigheid.M Hij stelde zijne 
papieren aan zijnen broeder-
en- den bisschop van Lincoln 
ter hand,'beval zijne nich
ten > dochters van den graaf 
TANSXANHÖPE, der Engelsche 

- natie aan, terwijl hij den 
wensch te' kennen gaf, dat 
haar eene jaarwedde van 
1,000 a 1,500 ponden ster-
lings mogt worden toegekend , 
vervolgens openbaarde hij 
eenige ongerustheid, over het 
lot zijner neven STANHÖPE , 
en gaf den 23 Jannarij 1806 
den geest, in den ouderdom 
van 47 jaren. Zijne over
blijfselen werden, ondanks 
de tegenkantingen van FoX, 
in Westniunster bijgezet. Er 
zijn Verschillende geschriften 
over dezen beroemden man 
in het licht verschenen;, te 
weten: ,Geschiédeni$ van het 
Staatkundige Leven van 
PiTTydoor den heer GKTOBD , 
1809, 3 dl.» in 4.t° Ge
denkschriften over het Leven 
van Pltf, door den bisschop 
van Lincoln, later van Win
chester , 2 dl.»'in "4.fc> en 
3 dl.» in 8.vo Deze Gedenk
schriften, welke slechts tot 
1793 loopen, hebben vier 
uitgaven gehad, men ver
wachtte hét' vervolg derzelve* 
Wij zullen de talrijke werken 
voor, tegen of over dezen 
staatsman niet aanhalen. Zij
ne voornaamste Redevoerin
gen., zijn met die van Fox, 
in 12 dl,» in 8,vo i„ het 

licht gegeven'; 'en door 'dé 
heeren JÜSSIEÜ en JANVRT 
in het Fransch vertaald, P«. 
rijs, 1819 — 1820. Zonder 
in een naaüwkeufig onderzoek 
van het staatkundige gedrag 
van PIXÏ te treden, en ter-' 
wijl wij hem al de talenten» 
welke Europa billijkerwijze 
bewonderd heeft, toekennen. 
Zullen wij ons bepa'en met 
tot zijnen, lof te zeggen, dat 
hij arm stierf, dat hij altijd 
geheel- eenvoudig WILLIAM 
P U T wilde zijn; en zelfs de 
orde van den Kousenband van 
de hand wees; dat hij zui
vere zeden had , en dat zijne 
zucht voor den roem zijns 

| vaderlands, tot in het over
dreveneging; Intusschen kari 
men hem verwijten, dat hij 
zijnen haat tegen Frankrijk 
te ver dreef, en dat hij niet 
al lijd regtvaardig jegens deze 
natie gehandeld heeft. Men 
kan ook zijne onverschillig
heid voor de ongelukken van 
eènen naburigen vorst, den 
valschen ijver, met welken 
hij de voor de goede zaak 
gewapende en getrouwe ko-
ningsgezinden scheen te wil
len beschermen en helpen > 
en welke men op de kusten 
van Quiberon verlaten zag, , 
niet bewimpelen. In het pri
vaat leven, kende men i" 
hem geen ander gebrek dan 
het onmatige gebruik va» d^n 

wijn: een gebrek, hetwelk 
bij zekere gelegenheid» dat hij 
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zich bijna in eenen staat vaö 
dronkenschap met den,heer 
DÜNDAS , die in denzelfden 
staat was | in-het parlement 
vertoonde, aanleiding tot het 
volgende koppèldicht gaf: 

ï don ' t 5öo t lo spette*. -•» Do jWtiU 
: •*- I don ' t geb one. - - I se. twoi 

,>> Ik zie den redenaar niet 
. 4.. ziet gij hem , (vraagde 
DTODAS)?" » Ik zie er'niet 
een (antwoordde Plix)j ik 
zie er'twee." Met eene zeld
zame welsprekendheid be
gaafd, sprak hij voor de vuist 
en o.rer allerlei onderwerpen 
met zuiverheid , kracht, diep-
zümigheid en juistheid. Dik
wijls bragt hij-zpo veel (Vuur 
in zijne redevoeringen * dat 
hij i b . d e hevigste woede 
scheen ontstoken; waarom 
zijne vijanden hem toet den 
bijnaam van the angry boy,, 
(het gramstorige kind) be
stempelden. Mót eett woord, 
weinige ministers hebben 
zich, even gelijk P u i , in 
zulke moegelijke omstandig
heden bevonden, en weini
gen hebben , even als hij , 
over dezelve Weten te zer 
gevieren. Er bestaan insge
lijks ook weinig voorbeelden 
dat een' minister, die over 
de schatten eene? welvaren* 
de natie beschikte, arm-ge
storven is , en , behalve post
ten , die eerbewijzen en die 
luisterrijke titels van de hand 
heeft gwezen, welke door 

de kuiperij en heersohzucbt 
steeds Worden nagejaagd. 

PITXACÜS , een dér zeven 
wijzen Van Griekenland',- was 
van Mitylene:r eéne stad van 
het eiland jLesbosi Hij voerde 
het bevel iö dens oorlog tegen 
dé Atheners, en hood aan, 
om in persoon tegen PHRÏNO , 
veldheer der vijanden, te vech
ten*. Hij wendde in dit ge
vecht eénè.list aan, die wei
nig edelmoedigheid verraadde: 
nadat hij zijnen vijand in 
eenen strik, welken hij onder 
zijn schild verborgen hield , 
gewikkeld had, doodde hij 
hem. Zijne medeburgers, die 
omtrent dé middelen om te 
overwinnen even «oo min 
eenigé kieschheid' bezaten 
als hij j bewezen bem voor 
deze dienst, hunnen dank 
door hem de souvereiniteit 
hunner Stad óp. te dragen* 
PIIIACÜS gaf " hun wetten, 
welk hij op eene belagche-
lijke wijze in verzen bragt, 
en legde daarna het opper
gezag neder. Eén der grond
regels , welke hij uitkraamde, 
Was » dat men datgene wat 
men voornemens is te doen, 
niet aan den dag moet bren
gen , opdat, indien men in 
hetzelve niet mogt slagen, 
men het verdriet niet hebbe 
zich bespot te zien j en die 
niet weet te zwijgen, zeide 
hij , 'weet niet te spreken." 
3 
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Tegenwoordig strekt zich de 
staatkunde der onbeschaafdste 
geesten zonder moeite zoo ver 
uit. Zijne voornaamste be
zigheid was, volgens CUÉAK-
CH0S, koren te malen j dit 
is dan- ook wel het beste wat 
hij verrigtte, en het kan dit 
slechts. zijn wat hem onder 
de neven wijzen heeft doen 
plaatsen... Intusschen behoort 
deze' verdienste tot een alge
meen en door vélen uitgeoefend 
handwerk. Hij overleed in het 
jaar 579 vóór J . C.' in denA 

ouderdom van ,70, jaren, 

* PlTTOMt ( J O A N N E S - B A P -
ÏISTA) , een Tenetiaansch 
priester, in 1666 geboren , 
heeft een aanzienlijk getal 
ConsUiuttèn der verschillende 
in Rome gevestigde congre-
gatiën verzameld en in orde 
gebragt. In; 1704, gaf bij 
diegene dier ponstitutien en 
Uitspraken in het Jiqht, 
welke de biechtvaders ; be
treffen : dezelve Werden later 
ïn 1710 en 1715 herdrukt; 
die welke op de pastoors be
trekking hebben werden in 
1689 en;in>I713in het licht 
gegeven; ;die welke de ka-> 
noniken aangaan in 1709J N 
die echter in 1722 in groo- (j 
ler aantal 'herdrukt, werden; 
hij gaf'in- 1711 de Consti-
tutten en uitspraken , welke 
de begeving der benificiën 
regelen: inhet volgendejaar, 
zagen de op de bisschoppen 

-de ahten, de wereldlpe en 
de geordende geestelijken en 
op de militaire-orde betrek
king hebbende Cbnstituti'én 
het licht. Eindelijk drukte 
men, in 1725 eenige Uit
spraken, welke betrekking op 
het huwelijk hebben. Deze 
nuttige verzameling maakt 14 
dl.*» in 8.vo uit. Dezelve 
werd door de 2org van LEO-
JUUDÜS PITTONI, vader van den 
schrijver, in het licht gege
ven, en is zeer gezocht. Men 
heeft daarenboven van Jo-
ANNES-BAPriSTA PlïTOM:'lfi, 
Levensbeschrijving van ÊM-
NEDiCTüs XIII, Feneti'é, 
1730, in 4,*° in het Ita-
liaansch; .— 2,° Calendario 
romano decennale,'.met aan~ 
ieekeningen en' uitspraken 
der heilige congregatie ; — 
3.o De ,octavis festorum, 
"qiice in Ecclesia universali 

' celebrantur 2 dl.»1 in 8.̂ ° 
PITÏONI overleed den 16 No
vember 1748, in den ouder
dom van 82 jaren. 

PlüSl (Heilige), opvolger 
van den heiligen Paus Hr-
GltfüS in het jaar 142, was 
een oorspronkelijke Italiaan > 
en werd volgens AUETZ, in 
het jaar 150 gemartiliseerd; 
anderen, zéggen, dat hij na 
eene regering van 8 jaren 
overleed, volgens LENGW* 
DDFRESNOF, en van 10 vol* 
gens pater PAGI. Hjj, veroor
deelde den aarlsketter VA-
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ïENTiNUS, en- had met een 
aantal worstelingen te strij-

. den, dienvolgens TlltEWöNT, 
hem .door USUARDÜS en de 
oude martyrologisten, den 
titel van martelaar hebben 
-doengeven; maar FONTANINI, 
een even zoo geleerde als 
oordeelkundige criticus, be
weert Jn zijne Historia ht~ 
teraria aquiliensis, lib. 2 
cap, 3 et 4, dat deze heilige 
zijn leven eindigde door het 
zwaard. Men heeft hem Brie' 
ven toegeschreven, die eenige 
critici als ondergeschoven 
hebben beschouwd. De H. 
ANICEXÜS volgde hem pp. 

Pios II (̂ NBAs-SrLvnjS ,̂ 
PICCOLOMINI) , in, 1405 te 
Corsini, in het gebied van 
Sienna,(geboren, waarvan hij 
den naam in dien van Pienza 
Veranderde, volbragt zijne 
studiën te Sienna. Zijne 
vorderingen waren zeer snel. 
In den ouderdom van 26 ja
ren was hij in hoedanigheid 
van secretaris van den kar
dinaal DE FERMO, bij de 
kerkvergadering van Bazel 
tegenwoordig. Het concilie 
vereerde hem met verschil
lende commissiën. Hij werd 
vervolgens secretaris van FRE-
DERIK I I I , die hem de dicht-
kroon toewees, en hem in 
gezantsehap naar Rome,, Mir 
larie, JVapels, Bohème e» 
elders zond. NÏCOUAS Y ver<-

. F 

hief .hem op deft bisschop-
pelijken stoel tan Triest, 
dien hij eenigen tijd daarna 
verliet,. om dien van Sienna, 
te gaan bekleeden. Na zich 
eindelijk in verschillende nun
tiaturen te hebben onder
scheiden , werd hij door CA-
WXXÜS I I I , - dien hij twee 
jaren later in 1458 opvolgde, 
met het Romeinsclre purper' 
vereerd. Pips II vaardigde, 
in 1460 eene Vbulle uit-,-
wélket de beroepingen van 
den Paus op... de-kerkverga
dering alsvdn geene waarde 
en krachteloosverklaart. Hij 
zeide dat » zulks een in da 
vorige eeuwen ongehoord 
misbruik was, klaarblijkelijk 
strijdig mët de heilige ca
nons , en ten uiterste schade 
lijk voor alle orden der Chris
telijke republiek ; dat door 
zich te .beroepen op eene 
regtbank, die niet bestaat, 
en welligt in lange-niet be
staan zal, men zich zelven 
de volle vrijheid geeft om 
in het kwaad voort te. gaan, 
dat de misdaden ongestraft 
blijven;; dat, alle orden der 
hiërarchie in de verwarring 
kwijnen ; dat de magtigen , 
alvorens te kunnen1 worden 
bestraft, de zwakke verplet
terd hebben, en dat de op
stand tegen den eersten .stoel 
zich zoodanig versterkt, dat 
dezelve onherstelbaar wordt/' 
jDeze balie hield den procu-

f 4 V • , ' " • • ' -•, 
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reur-generaal van het par-
Jement van Parijs niet te
rug j om, ter verdediging 
van de pragmatieke sanctie, 
tegen welke de Paus niet 
ophield, zijne stem te ver* 
heffen, zich op hët coricilic 
te beroepen. Pius was toen
maals te Mantua-, WerWaarls' 
hij zich begeven had, om de 
Cathohjke vorsten te bewegen 
den oorlog tegen de Turken 
te ondernemen, die voort' 
gingen- de schoonste gewes
ten van Eutopa te hemag* 
iigeiï, en de overige bedreig
den. De meeste stemden toe, 
dm troepen of geld te ver
schaffen, maar de Franschén 
weigerden heide, hetwelk de 
Paus tegen hen innam. Hij 
scheen deze weigering oflder 
LoDEWUK XI te vergeten, 
die om hém te verpligten, 
en oude klagten te doen op
houden, in 1461 de prag
matieke sanctie vernietigde. 
Het volgende jaar/1462, werd 
berucht door een geschil tu*s* 
sohen dé minderbroeders én 
de dominika'nen, betrekkelijk 
het bloed van' JJESDS

 :
 CHRIS-

ïr/s, van zijn 'Jigchaam ge
scheiden, terwijl hij in het 
graf Was. Men wilde ook 
weten, of het van zijne God
heid gesóheiden was, dé fran-
ciskanen waren vóór het be
vestigende , en de dominika-
nen voor het ontkennende. 
Zij behandelden elkander we-
derkeerig als ketters, en de 

Paus was Verpligt van hun 
bn eené bulle te verbieden, 
elkatideren onderling niet deze 
nateJijke benamingen te'be
stempelen, in een onderwerp, 
dat niet in het minste de 
zuiverheid des geldbfs betrof, 
en dat niet met zoo véél Vuur, 
en door redeneringen, die 
noodzakelijkerwijze, beuzel-
tfchtigen kleingeestig moesten 
Ba> kon behandeld Wor
den , zonder de eenvoudigheid 
en majesteit der Godsdienst 
daardoor te kort te doen. In 
1463 Vaardigde hij eene bulle 
u i t , , door welke hij herriep 
hetgene wat hij tijdens* het 

| concilie van Bazel geschre
ven had , toen hij secretaris 
van hetzelve Was. Hij gevóélde 
wel, dat nien hem zou te
genwerpen dat, » dé Paus 
de zaken uit een ander ge-
Zigtspunt beschouwde dan de 
eenvoudige parlikulier," en 
hij beantwoordt deze tegen
werping. Middelerwijl be
dreigden de Turken de Chris
tenheid. Puts, steeds vol ijver 
ter verdediging der Godsdienst 
tegen de ongelóovigen, neemt 
het besluit, om, tèn koste 
«er Kerk, eene vloot uit te 
rusten , en zelf • naar 'Jsië 
over te steken, ten einde de 
yhristen»vorstén door zijn 
Voorbeeld op te wekken. Hij 
begaf zich naar Jneona met 
oogmerk om aldaar scheep te 
ga»n, maar hij werd 
ziek van vermoeijenis, 

er 
en 
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overleed den 16 Augustus 
1464. Piüs II was een 'der 
geleerdste mannen zijner eeuw, 
Zijne Voornaamste Werken 
zijn: 1.° Gedenkschriften 
over 'de kerkvergadering t)an 
Bazel, vanafdeschprsing van 
EüGÜSiüS IV, tot de verhef
fing tan I E U X ' V ' , — 2.° 
Geschiedenis der B'óh'emers f 
van af hüjinen öörsprphg tot 
het jaar 145$.—3.° Twee boe* 
ken over de tWereldbeschrij* 
Hing, -— 4.° Geschiedenis 
van Europa, gedurende de. 
regering van kei%ef FRE* 
ÜERIK ï l i , wiens önder-
ianselier hij was geweest, 
1683, in fol. dezelve wordt 
voor vrij naauwkeurig én vol
ledig gehouden. —- 5;0 Fer*-
handeling over de opvoeding 
der kinderene ~ 6.ó\ Een 
Dicktsiuk op het lijden van 
ƒ; e - T . » Eene F'er&a-
tneling van 43® brieven, Mt* 
. tóe, 1473 in fol. in welke 
toen eenige belangrijke bij
zonderheden aantreft. —< 8.ó 
De Gedenkschriften van %ijn 
leven y door zijnen secretaris 
in het licht gegeven, en te 
Rome, in 1584 , in 4.*» g e . 
drukt. Het lijdt geen' twijfel 
of dit is het wérk van den 
Opperpriester zelven. —' 9.o 
Historici rerum ubicumque 
geétarum, waarvan slechts 
het eerste gedeelte te Vene
tië in het licht verscheen, 
1477 , in fol. — 10.° Hij 

• • ' • '< . " F 

had in het Latijn zamenge-
steld den Moman van Mu-
RJALE ên LüQREiïÏA, kl. 
in 4. t 0 , zónder jaartalYihaar, 
zeer oud, in 1493 te Parijs, 
in het Fransch, in fol. in 
het licht gegeven.̂  Dit voort
brengsel verwëkteinzijn hart 
een levendig berouw^, hetwelk 
hij met yeèl gevoel in een* 
zijrief brieven uitdrukt, (de 
409.e', in de uitgave vanZj/on, 
1505). Zijne Werken zijn te 
ffelnïstadt, gedrukt, 1700 
in fol. Men vïndt zijbé Zevens-
beschrijving aan het hoofd 
derzelve. In 1786 is er in 
het Journal Encyclöpédique, 
eene valsche en Jasterijke 
Zevensschéis van dezen,Paus, 
niet een boosaardiglijk ver
minkten brief in" het licht 
verschenen. PAüttfS I I , was 
de opvolger van Piüs I I . 

PIÜS III (FftANciscos To-
DESCHINT), was de zoon eener 
zuster van Paus PIÜS Ü. De
ze Opperherder stond hem toe 
den naam van FRANCISCUS 
PICCOLOMINI aan te nemen, 
en verhief hem tot aartsbis
schop van Sienna en kardi
naal. Hij volgde den 22 Sep
tember 1503, PausALEïANDER 
VI op. Zijn voorganger had 
op den Stoel van den. H. 
PJEIRÜS, vele ondeugden aan 
den dag gelegd: PIÜS deed 
op denzelven de deugden eens 
Apostels schitteren. Men voed-
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de de thjdste verwachting 
van eenen zoodanigen Paus ; 
maar hij overleed 21 dagen 
na zijne verheffing, namelijk 
den 12 Octpber daaropvolgen
de. JuiiDs II volgde hem op. 

PinsTV (JOANNESANGEIO) , 
kardinaal DEMEDICIS, was de 
broeder van den -.markgraaf 
JOE MAEIGNAN , veldheer van 
KAREL V. Hij werd te Mi-
lane, in 1499 geboren j zijn 
vader was BERNARDINÜS ME-
DICHINO; hij verhief jsichdoor 
zijne verdienste en bekleedde 
verscheiden gewigtige posten 
onder de Paussen CiEMENs 
VII en .PAÜIDS III. —- JDUÜS 
I I I , die hem met 'onderschei
dene legatiën had belast, ver
eerde hem -met den kardi
naalshoed in 1549. Na den 
dood van PAIUUS IV,, werd 
hij den 15 December 1559' 
op de stoel van den heiligen 
PETRAS verheven. Zijn voor
ganger had den Romeinen , 
mishaagd, waarom zij des-
zelfs nagedachtenis op eene 
wreede wijze lasterden. PIÜS 
IV begon zijn pontificaat met 
hun te vergeven. Hij meende 
dat hij dezelfde zachtmoedig
heid jegens de neven van 
PAÜMJS IV, welke deze Paus 
uit Home had verjaagd, wijl 
zij van hun gezag, tegen 
de wetten der geregtigheid 
en ^ der Godsdienst mis
bruik hadden gemaakt, niet 
aan den dag behoefde te leg» 

gen; want hfj Jiet (den kar
dinaal CANAFFA op het kasteel 
Sïnt-Angelo wurgeh* enden 
prins van PALHAMO, zijn' brpe-
der , onthoofden: een vonnis 
hetwelk onder de regering 
van Pms V nietig verklaard 
werd. /(Zie;hét sierlijke en 
belangrijke werk van GRAZIA-
NI: Decasibus virorum il" 
lustrium.) Om -den voortgang, 
der ketterijen te stuiten j 
opende hij op nieuw het con
cilie van iVe«^e, hetwelk on
gelukkiglijk geschort was. Hij 
zond. in 1561 aan al de Ca-
tholijke en protestantsche vor
sten nuntiussen, om hun de 
aankpndigingsbulle van deze. 
gewigtige, vergadering aan te 
bieden. Nadat deze kerkver
gadering in 1563, door de 
zórgen van den heiligen KA-
REL BORROMEÜS, zijn' neef, 
gesloten was vaardigde de 
Paus den 26 Januarij des 
volgenden jaars eene bulle uit» 
tot bevestiging der besluiten 
vanhet Concilie. Het jaar 1565 
zag eene zamenzwering tegen 
het leven des Pauses ontlui
ken , door BENEDICIDS AC-
c o m en eenige andere dwee- • 
pers gesmeed. Deze zinneleo-
zeh, verbeeldden zich dat Pio» 
IV onwettig was, en wilden 
na zijnen dood een ander op 
den Heiligen Stoel plaatsen, 
welke men Paus ANGEIICÜS 
zoude noemen, onder wien 
de dwalingen hervormd, en 
de Vrede aan de Kerk ïecug 
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gegeven zouden worden, De ! 
zamenzwering werd ontdekt, 
en de dweeper BENEDICTUS,. 
met den dood gestraft. De 
Paus overleed kort daarna, 
in 1565, in den ouderdom 
van 66; jaren, ;:Hij versierde 
Rome met verscheiden open- j 
bare gebouwen. Indien bij veel j 
tot de verheffing zijner familie 
bijdroeg, moet,mentoestemr 
men dat de meesten zijner 
bloedverwanten, hem tot eer 
verstrekten. Het is onder de 
regering van dezen opperher
der dat men het tijdstip van 
dé instelling der seminarjën 
moet stellen , een zoogewig-
tig werk, dat den vaders van 
het concilie van 1'rente vréug
de-tranen deed storten," en 
hetwelk - alleen hun als eene 
ruime vergoeding toescheen 
voor> al de werkzaamheden 
van het coneilië ; enhetwelfc 
in de daad, alleen bekwaam 
is, om in de grondslagen de 
hierachische orde, en door 
een noodzakelijk gevolg, al de 
orden der gloovigen 4e, her
stellen; .» Het is door dit 
middel, zegt de abt BÉKAUM , 
dat mtm alom de voorname 
geest van het priesterschap, 
die hartelijke godsvrucht die 
tot alles nUttig is , of waar
uit alle goed voortspruit, die 
deugd welig in een' grond 
van zegeningen geworteld, 
langzamerhand irt de scha
duw -des heiligdoms gerijpt, 
door bekwame en vindingrij

ke meesters verlicht, even
zeer verwijderd van de bij-
geloovige kinderachtigheid, 
van den, onbescheiden ijver 
en, van"eene laffe bloohartig-
heid , zag herleven. Daar was 
het dat, de jeugd, door mid
del van1 vlijtige oefeningen, 
in korten tijd de kennis der 
ouden verwierf, dat eeti ont-. 
luikende ijver zich. tot de 
heilige nijverheid en tot al 
de bekwame handelingen der 
Goddelijke kunst^ pm de zielen 
te bestieren-, vormde. Evan
gelische scholen, alwaar alles, 
zelfs voor de oogen, de gods
vrucht, de zuiverheid, de 
kerkelijke welvoegelijkheid 
predikt. Onder de kroon en 
het geestelijke gewaad, leerde 
me»\dat men den Heer voor 
altijd tot eenig erfdeel had 
verkozen, dat men zonder 
bespotting, en zonder mis» 
daad ' niet tot de aardsche 
tooisels en handelingen kon 
terugkeeren ; dat men op de 
plaatsen van losbandigheid en 
opstand, op de tooneelen^ 
in de kroegen, te midden 
der besmettelijke Temaken 
der wereld, niet meer ver
schijnen kon. Wat zal ik zeg
gen van de vernieuwing, 
van de voortzetting, van de 
verbetering der kerkelijke stu
diën met een geheel nieuw 
voordeel in de eenzame kalmte 
dier godvruchtige schuil
plaatsen aangekweekt ? Diepe 
Godgeleerdheid> zedekundige 
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«npïaktische Godgeleerdheid, 
regel voor het gedrag der 
welen ter waarneming der 
kerkgebruiken, én gewijde 
Plegtigheden, voor al h e i 
m a t dJenen kan, om v L 
onze aanbiddelijke Geheimen 
het aanzien van majesteit heU 

Zi fu d e Z e , v e toekomt, 
te handhaven: dit zijn e v e n 
i0° vfJe onderwerpen, waar
van de eenvoudige aandui.' 
öing ons eene eeu wige erken
tenis voor de zigtbaar inFe-
gevenemstellers der plaatsen 
! a n ^nwg, waar dezelve 
aangekweekt worden, moet 
inboezemen." - . Zie B 6 R -
ROMEDS {Heilig KAREL). 

GHISLKRI), in 1504, te R0~ 

^oiBosco, in het óiocm 
l^Tortona, geboren was, 
volgens den abt D E GHom 
en volgens het algemeen ge
voelen, de zoon vaneenen 
raadsheer van Milane. Uit 
eene arme 'familie geboren, 
j e rd hg religieus in de or-

P L T TV" E' D«™*.' 
IAÜWS IV, van zijne ver
a s t e n ' e n deugden 0nder-
" g t i gaf. hem in 1556, het 

t ™SutH' Vorlïief hem 
J L m \ ™ ordinaal, en 
*TTH h e m t o t ^gemeen 
& o f s , o n d erzoeker in l ie tJ^-

kehi? e?e s l r e ngöeidmetwell 
teliaetiT" bediening in ne. 
^ 'getijden, waarin de n i e u . 

we dwalingen alom doordrom 
gön, uitoefende, noodzaakte 

•Jem: du land te verlaten. 
Men zond hem naar FeneW, 
alwaar de vurigheid van zijnen " 
ijver nog meer tegenkanting, 
gen ondervond. PIPS IV, ver> 
plaatste hem naar het bisdom 
Mondovi. Na, den dood van 
dezen Opperpriester, werd 
% in 1566, óp den Stoel 
jan den H. PETROS geplaatst. 
Door zijne verdienste tot den 
eersten' rang der Christenheid 
verheven, verdubbelde hij in 
ijver en wendde tegen de ket
terij eene gestrengheid aan, die 
meer dan ooit noodzakelijk was 
geworden, en die de sekten bij 
derzelver-oMluikingzoüde uit
geroeid hebben, indien dege
nen welke het gezag in han-
den hadden, er gebruik van 

|J wisten te maken. Hij maakte 
intusschen fan déze gestreng
heid geen gebruik dan na alle 
zachte middelen uitgeput tö 

, hébben. Hij liet de hervor
ming» besluiten, door het 
concilie van Trentëgemaakt, 
ten uitvoer brengen; hij ver
bood het stierengevecht in 
de renperken j verdreef de 
ligtekooijen uit Rome, en 
veroorloofde om de kardina
len Wegens schulden te rer-
volgen. Hij legde in 1568» 
zijn' ijver voor de grootheid 
van den H. Stoel aan den. 
dag, door te bevelen dat de 
hulle In ocena Domini (vroe
ger jaarlijks te Rome, op 
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Witten Donderdag' afgekon
digd) ; op gelijke wijze in 
alle kerken zou afgekondigd 
worden. Deze bulle die vrij 
algemeen aan BONIFACIÜS VIII 
wordt toegekend , maar die 
door de opvolgende bijvoe-

• gingen als het werk van ver
scheiden Opperpriesters kan 
beschouwd worden, betreft 
voornamelijk de jurisdictie 
der kerkelijke en burgerlijke 
niagt, degene welke zich'van 
de besluiten des Pauses op 
de algemeene kerkvergadering 
beroepen, degene welke de 
appellanten begunstigen; de 
vorsten, die de geestelijke ju
risdictie, willen beperken, die 
de kerkelijke vrijheden schen
den , die de volken door nieu
we belastingen kwellen , die 
den ongeloovigen wapens ver
schaffen enz.; worden er met 
den banvloek getroffen. De
zelve werd in eenige gewes* 
ten aangenomen; maar de 
meeste mogendheden weiger
den dezelve te erkennen. Men 
moet dezelve eohter niet naar 
onzen geest en onze grond* 
stellingen beoordeelen • de
zelve drukt ' de grondbe
ginselen en de behoeften der 
tijden uit, waarin zij werd 
zamengesteld. Een filozoof 
dezer laatste tijden heeft 
dezelve in merkwaardige, be
woordingen verdedigd. »̂ M[en 
herwijt, zeide hij aan de Op
perhoofden der Kerk van in
breuk op het tijdelijke beheer 

der vorsten te willen maken, 
en zelfs eenen aanslag pp hun«> 
ne regten te hebben gemaakte 
Maar is het op hunne tijde
lijke magt inbreuk maken, 
wanneer men over hunne 
overweldigingèn waakt? Is-
het een''aanslag maken, wan
neer men zich ten voordeele 
van een uitgeplundérd en ten 
gronde geholpen volk verzet? 
Is het eene misdaad wanneer 
men' eèhen vorst noodzaakt 
zijne schulden te betalen, en 
de in zijnen-naam bedreven 
diefstallen te vergoeden ?• Is 
het een misbruik een' vorst 
te waarschuwen, van eene 
natie niet met belastingen te 
overladen , geene nieuwe tol-
regten in te stellen, geene 
onregtvaardige oorlogen te 
voeren, geene valsche munt 
te slaan , den koophandel niet 
te belemmeren, geene slechte 
wetten in te voeren; van 
niet aan zijne onderdanen te 
veroorlooven, om oorlogsbe
hoeften aan de Algerijnen en 
die van Tunis teverkoopen, 
welkers aanhoudende zeeroo-
verijen niets anders beoogen, 
dan om den koophandel der 
Christelijke natiën te vernie
tigen? Is het een zoo groot 
kWaad den vorsten aan der-
zelver pligten , en de regten 
der natiën wanneer zij deze 
vergeten, te herinneren. Wie 
zal dan ten voordeele des 
volks spreken, indien de 
Godsdienst, die eenige hef-
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boom, welke ons tegen het 
despotismus en de knevelanj 
overblijft, zwijgt? Moet zij 
hare stem niet verheffen wan
neer de wetten zWijgen ? Wie 
zal de geregtigheid onderwij
zen , indien de Godsdienst 
niets zegt? Wie zal.de ze
den wreken , indien de Gods-
dienststom is. In één woord , 
waartoe zal de Godsdienst 
noodig zijn, indien dezelve 
niet dient om de misdaad, 
en bij gevolg de militaire 
willekeurigheïd, welke, de 
grootste, aller misdaden Is , 
te onderdrukken? Maar zal, 
men zeggen, de Paus misr 
hruikt zijn gezag. Doch l hoe 
zon hij daarvan misbruik kun? 
nen maken ? Heeft hij wel 
andere wapens, dan- die 
der overtuiging, der lief
dadig- en gematigdheid ? In
dien "hij zich klaarblijkelijk 
bedroog, zouden er zich dan 
geen duizenden stemmen tegen 
hem verheffen? Wat zou daar
enboven hij, die het grojotste 
belang in de handhaving va:n 
het aïgemeene welzijn heeft", 
tegen dezelve kunnen ten uit
voer brengen?" .(Zie JBONJKACI-, 
vs VIII)!, CIMENS XIV deed 
de afkondiging dezer bulle 
staken , en Pius VI, de vriend 
des vredes, en met den geest 
van gemagtigheid bezield, 
welke altijd de Kerk bestuurd 
heeft, is voortgegaan met de
zelve als niet bestaande te 
beschouwen, wjjl hjj daardoor 

hoopte, de zamenz wering de
zer eeuw tegen.den Heiligen 
ötoel te doen verflaauwen, 
eene hoop, welke tot dus
verre nog niet door zeer vJei-
jende gebeurtenissen is ver
wezenlijkt. PIÜSV.was sedert 
eenigen tijd op eene wape
ning tegen de Turken bedacht; 
hij had den moed,om,door 
«ohmet de Venetianenenden 
koning van Spanje,PHIUPPUS 
•II > te verbinden, het Otto-
manische .rijk den oorlog aan, 
te doen. JÖit was de eerste 
maal dat men den standaard 
der-twee sleutels tegenover 
de halve maan zag ontrollen; 
De zee-legers ontmoetten el
kander den 7 October 1571 r 
in de golf van Lépante, al
waar de Turken door de vloot 
der verbonden Christen vorsten 
werden geslagen en meer dan 
30,000 man en bijna 200 
galeijen verloren. Men had dit 
voordeel voornamelijk aan den 
Paus te danken, die.zich in 

v uitgaven en vermoeijënissen 
had uitgeput, om deze wa
pening tot stand brengen. Men 
beweert dat hij eene boven
natuurlijke kennis van deze 
grootcoverwinning had, die 
juist op den oogenblik, waar
op hij, dezelve door vurige 
gebeden gevraagd had, plaats 
greep. • p I O S overleed den 1 
Mei 1572, in den ouderdom 
van 68 jaren, aan den steen. 
Hij herhaalde dikwijls te mid
den van zijn Jjjden. fféev, 
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; vermeerder M^fté smarten 
w mijn geduld. Zijn naam 
eal steeds de lijst der Room-
sche Paussen tot sieraad ver-

. strekken; hij bezat dè deug
den eens Heiligen en de hoe
danigheden eens konings. 9e 
sultan SÉLIM, die geen groo-
ter vijand bezat, liet te Kon' 
$ianiinopelbij gelegenheid van 
zijnen dood gedurende drie 
dagen openbare vreugdefeës-
ten vieren. Het Pausschap van 
Plus Vis daarenboven beroemd 
door de veroordeeling. van 
BAÏTIS, door de vernietiging 
van de ordé.der humiliarissen, 
en door de- hervorming dier 
orde van Citeaux. CIEMENS 
XI verklaarde hem Heilig in 
1712. Er bestaan verscheiden 
Brieven van dezen Paus, in 
1640 te Antwerpen in 4. t 0 

gedrukt. Men zie zijne Ze-
vensbeéchryving in het: ïta-
liaansch door .AGATIO DI 
SOMMA in 4,to FEÜBIEN gaf 
dezelve in 1672 in het Fransch 
in het Jicht. Dezelve antwoordt 
vooruit op al hetgene wat de 
valsche wijsbegeerte, de zachte 
en huichelachtige verdraag
zaamheid tegen de nagedach
tenis van dezen godvruchti-
gén Opperpriester uitgestrooid 
hebben. 

* PIÜS VI ( JOAMES-ANGELO 
BRASCJ&I) , opvolger van CIB-

MENS-XIV*, werd den 27 De
cember; 1717<te Géseha, uit 
eene niét zeer gegoede', maar 
adellijke en oude familie ge
boren, en genoot eene uit
muntende opvoeding.- Dekar-
dinaal RÜFFO , stelde hem 
aan BENEDICÏÜS >XIV voor, 
die hem tot deszëlfs secreta
ris benoemdcREZzONico (&.E-
MENs XIII) benoemde hem 
achtereenvolgend tot bijzitter* 
vervolgens tot schatmeester^ 
der apostolische kamer , een', 
post, die OHvermijdelifk tol 
het purper geleidt. Men weet 
dat CLEMENS XIII de vermV 
tiging der jesuiten, zoo na-s 
drukkelijk door de ixoonen 

.van Frankrijk,* Spanje en 
Portugal aangevraagd *, wei
gerde uii te spreken. BRASCHI 
zoude hun instituut: 'enkel 
hervormd willen hebben ten 
einde de vorsten te bevredi
gen. Het antwoord van hun
nen generaal is bekend: Sint 
ut sunt':, aut non sint.JREZ-
ZONICO overleed zonder dit 
gróote geschilpunt beslist te 
hebben, en Avignon was ver
loren. CÜEMENS XIV belastte 
zich:met de Vernietiging der 
orde, waardoor hij de gunst 
van Frankrijk • en de pro
vinciën vanhetgraafschap her
won. BBASCHI nam in zijne , 
woning eenige der ongeluk
kige bannelingen op (*); hij 

, t*) PIOT VI, wel verre vande Jesuiten te vervolgen ,;zou gewensch* 
«ebben, voort te kunnen gaan hun eene welwillendheid te bewijsren, 
weike hem ssp staatkundige toestand verbood. 
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verkreeg desniettemin den kar» 
dinaalsboed, welke de open
bare achting openlijk: voor 
hem .vraagde (*). Het was 
noodzakelijk dezen staat van 
zaken te kennen, om al de 
moeijelijkheden welke zich in 
de keuze van den opvolger 
van &.EMENS XIV opdeden , 
te doen gevoelen.,De kroonen, 
en vooral die van het Bourbon-
sche huis wilden een voor
werp, dat het yrerk van GAN-
GAXELLI voltooide. De eerste 
voorwaarde, welke men. van 
den nieuwen Paus eischte 
was, van nimmer dejesuiten 
te zullen herstellen. De Ro
meinen., die slechts zwak aan 
de nagedachtenis van GAN4 
GANEtjti gehecht waren» zöch-̂  
ten dengenen, die eene al te 
slaafsche gehechtheid aan de 
der beroemde maatschappij 
vijandelijke kroonen aan den, 
dag zoude leggen, te verwij
deren. BBASCHX, die temidden 
der beide partijen een e voor* 
zigtige gematigdheid had in 
acht "genomen ,-werdgekozen, i 
Deze benoeming, welke den 
15 Februarij, 1775 plaats 
had, veroorzaakte eene alge» 
meene vreugde, welke de 
nieuwe Paus dpor al de han
delingen van zijn openbaar 
en privaat gedrag reglvaar-

digdey Hij deed milde giften 
onder bet volk, verspreiden.bfc, 
rispte, den stadhouder van Ho
me gestrengelijk, 'wijl hij ee-
nige„ongeregeldheden, door de 
geregtsdienaar? veroorzaakt, 
niet. had willen beteugelen; 
ontnam den prefect der le
vensmiddelen , die inde ver* 
zorging van voorraad voor de. 
hoofdstad zijnen pjigt had ver
zuimd, zijne jaarweddei vorm-, 
de voor zijnen persoon eenen 
raad uit al de door hunne 
talenten beroemdste mannen, 
en kondigde aan dat hij zelf 
de deelen der administratie 
zoude bewaken; Zijn vroeger 
gedrag waarborgde in de daad 
de waarheid zijner beloften. 
Daar hij gestreng jègeus de 
deugnieten, maar regtvaardig 
jegens. de bravqn .was, had 
hij' in de schatkist, meer dan 
veertig duizend kroonen aan 
jaarwedden, waarmede de 
staat bezwaard was, terug; 
Weten te brengen. Door de 
booswichten gevreesd, en 
door de goede burgers geachtj 
was hij het eenige der hoof
den des"bestuurs, welke het 
volk in deszelfs gemor door 
eenen wreeden hongersnood 
te weeg gebragt, spaarde en 
de onverschrokkenheid, de 
scherpzinnigheid van PlüS VI 

«en , S i K J?r
eTfd.' «P d e ^tuigenis r a n geloofwaardige perso-

*u*h%en hfcHe d
d
e
a
n
n hoed j a n de kuiperijeS van een igeW**: 

den, po»t van «ehatmep,^ k^ e , , f? i f c , j n e .o»boi|rbare ge.tiWheid in 
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waren 'door. eene "soort/ivaft 
spreekwoord beroemd gewor
den '(*-)'. Hij was het ook die 
CÜEMENS XIV had overgehaald 
tot het stichten van dat schoo
ns Muséum, waarin de mees
terstukken van alle kunsten, de 
kostbaarste.oudheden, de rei
zigers van alle beschaafde nar 
tien moesten uitlokken.- AI ds 
ontwerpen, welke BRiASCflï 
sindslaog overwoog, bezaten 
eeh kenmerk van verheven- en 
edelmoedigheid, waarin zijne 
ziel geheel en al afgeschil
derd was. Wij zullen slechts 
de belangrijkste aanhalen.: de 
in de haven van ^nèoftaien 
uitvoer gebragte, werken, de 
eenige in de staten van dep 
Paus, waarin de koophandel 
beschermd kon worden ; de 
•vuurbaak, welke «en gedeelte 
dezer werken uitmaakt, welke 
voor. Pies VI een standbeeld 
verdienden, gelijk aan dat 
van CLEMENS XII (**) en 
eenen zegeboog naast die van 
TRAJANUS, de prachtige sacris
tie bij de hoofdkerk van den 

XIX. DEEI.. G 

heiligen PfiXRüs aangelegd, dé 
herstelling en aan den ingang 
yan> het Quirinaal paleis ge
maakt, alwaar hij de beroem
de obeliske weder liet op-
rigten, de verfraaijjngen der 
abdij van Subiaco, welke hij 
voorheen bezeten had; maar 
yooral de uitgebreide ondej> 
neming van de droogmaking 
der, Ponlijnsche moerassen. 
ïteeds.in de eerste tijden der 
Ko'meinsche republiek of ver
volgens! onder - de; Keizers, en 
eindelijk later onder het Paus-» 
schap vaa; BoMFAGips VIII, 
jtëARTiNüs V , LEO X , en. 
SIXTDS V, had men vruch-
telooze pogingen aangewend 
otn dit gelest, alwaar eene 
ongelukkige bevolking te mid
den der pestachtige dampen 
verkwijnt en uitsterft, gezond 
te maken (***), en hetwelke 
de reiziger zelfs niet straf
feloos zonder onvermijdelijke 
voorzorgen doortrekt. PIÜS 
VI bezocht zelf dit land van 
.verwoesting en kwam er jaar-
Igks de werkzaamheden aan-

(*) Ha denti pèr morsieare, t un buon ««*» per sentirè. 
(**) Dit standbeeld is niet het eenige" hetwelke ntén voor Piirs VL 

heeft willen öprigten; dé Romeinen-wezen hem een ander in metaal 
töe in het capitolium, toen de Fransche vloot door eenen storm vóór 
Oneille vernield werd, den 21 December 1792. Pius VI wees hes 
standbeeld van de handt doch een opschrift verving hetzelve, omhëfc 
verlangen de* volks te bevredigen, hetwelk aan de gebeden vanden 
Paus eene gebeurtenis toeschreef, welke het als wonderdadig be
schouwde (zie les Martyn dé la foi\. door den abt GUILI-ON, 4.C dl. 
blz, 258,259, en 215). • 

(***) In 1772, vraagde een reiziger, die deze ongelukkige gewegten 
doortrok, aan een dier inwoners, welke men beweegbare spooksel* 
kan noemen; hoe of sg deden om te leven -* »Wy teven niet, au** 
wpordde hij, mij sterven," 
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moedigen en regelen. Eene 
vrijwillige inschrijving bragt 
aanzienlijke fondsen op, wel
ke de landschatting verligüe. 
Twaalfduizend morgen lands, 
aan de graanteelt en de voe
ding van, het vee terug ge-
gegeven , werden, door de 
apostolische kamer aan den 
hertog BRASCHI , neef van den 
Paus verkocht. De jfppische 
weg, dat meesterstuk van 
de Romeinsche nijverheid, 
werd van deszelfs nuttelooze 
belemmeringen , ; waarmede 
dezelve overladen was, en die 
de stremming. der wateren 
vermeerderden , ontdaan. De
zelve is tegenwoordig een 
regte en effen weg, welke 
in eene regte lijn naar Ter-
raeine geleidt, in plaats dat 
men vroeger, om den grooten. 
weg van Napels te bereiken, 
eenen langen en lastigen om
weg moest maken. Men groef 
daarenboven eene breede 
gracht, welke den afloop des 
waters naaf het meer Fo-
gliano nog gemakkelijker 
maakte, en welke in het 
vervolg het handelverkeer 
moest vermeerderen. Eene 
geheele stad, waarvan de plan
nen reeds aangenomen waren, 
zoude deze prachtige werken 
verfraaid en bekroond heb
ben : maar de onlusten, welke 
tusschenbeiden kwamen, en 

deFransche omwenteling be-
letteden de uitvoering der 
in hetzelfde doelvangezond
heid en verfraaijing ontwor-
pene plannen. Met den wel-
dadigen geest, welke Pius 
VI Jsenschetste, • vereenigde 
hij eenen smaak voor pracht, 
welke zich vooral in de pon
tificale plegtigheden open» 
baarde. Deze Opperpriester 
was nog in eenen gevorder
den ouderdom een der 
schoonste mannen van zijnen 
tijd. Een edel en schrander 
gelaat, eene groote en in' 
de schoonste evenredigheden 
ontwikkelde gestalte, gaven 
aan al zijne manieren, aan al 
zijne bewegingen eene beval? 
ligheid en̂  majesteit, 'welke 
in.de hoogsten graad de toe
genegenheid en den eer
bied tot zich trokken (*)• 
Een Engelsch schrijver, JoHK 
MOORB , en een lutheraan , 
welke hem de Pauselijke 
dienst hadden zien verrigten, 
de eene te Rome en de an
dere te Wëenen , spreken er 
in hunne gedenkschriften niet 
eene geesdrift over, welke 
des te minder verdacht. is, ••' 
wijl zij zich zulks als eene 
soort van afgodendienst schij- • 
nen te verwijten. Het was 
eenen Catholïjken en Fran
sehen schrijver voorbehou
den (**), pogingen in h e t 

hX»;?6* v o l k rieP dikwgliuit • quanto è bello, guanto è bello I Tanto 
e oeuo quanto c tanto, ' 

(**) De schrijver des Mémoires pïtilosopftigues et Aistori^»' 
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werk te stellen om de na
gedachtenis van PIÜS VI te 
schandvlekken, 'door hem 
aandoeningen van ijdel- en 
hoovaardigheid te midden der 
bedieningen zijner heiligste 
pligten toe te schrijven. Ver
schillende wederwaardighe-
heden oefenden de deugden 
van Plus VI, in zijne huis-
selijke betrekkingen; en daar 
zijne lasteraars van dezelve 
een ontrouw en dikwerf las
terijk verslag hebben gegeven, 
zullen, wij er eenen oogenblik 
bij stil staan. De Paus had twee 
neven, de zonen der gravin 
ÖJÏESTI,. zijne zuster. Hij deed 
hun,- naar het voorbeeld van 
verscheiden Paussen, zijnen 
naam aannemen, en huwde, 
den oudsten, den hertog van 
BRASCHI, aan de dochter der 
gravin FALCONIERI , eene der-
rijkste personen der, stad, 
uit. De jonge echtgenoot 
bevond zich meester van 
eene zeer groote fortui». De 
rijkdommen van BRASCHI, 
verdwenen op den eersten 
oogenblik der ongelukken van 
Piüs VI. Wat zijn' jongeren 
broeder ROMÜALDÜS aangaat, 
dezen liet de Paus al de rangen" 
eerst doorstreven, welke tot 
het kardinaalschap geleiden, 
en gaf hem, eerst na al deze 
proeven, voor welke zijn neef 
eervol bestond, den róoden 
hoed. Ziedaar hoe ver het 
Wepotismus van PIÜS VI 

; G 

zich uitstrekte. Een oude 
geestelij kè , " ABUNZIO LEPRI 
genaamd, dikwerf genoemd 
wegens deszelfs eigenzinnig
heden , en de zoon van eenen 
Milanees, die ' zich 'op eene 
verbazende wijze bij de dou
anen verrijkt had, deed vrij-
williglijk aan de beide jonge 
BRASCHI'S eene donatie van 
al zijne goederen, hetzij om 
zich een' grooten naam bij 
den Paus te maken, of om,-
in zeker opzigt, zijne spoe
dig gemaakte fortuin te wet
tigen. Deze, ten minste on
bescheidene , donatie beroof
de eene zeer jonge nicht, 
MARIANNB LEPRI , van welke 
de begiftigden welligt het be
staan en de regten niet ken
den , van derzelver erfdeeL 
AJIANZIO overleed eenigen tijd 
daarna; en dè familie bragt 
een testament te voorschijn, 
hetwelk de donatie herriep, 
maar hetwelk men als valsch 
verklaarde. Daar de zaa k voor 
de regtbank van den bijzitter; 
der kamer was gebragt, werd 
de donatie bevestigd: doch 
op het appel voor de regt
bank der Rota, werd het 
vonnis, na zeer lange debatten 
te niet gedaan. Baax de 
begiftigden door eenen aan 
deze regtbank bijzonder eige* 
nen vorm, krachtens welke 
een groqter aantal regters 
beroepen wordt, om in laatste 
instantie uitspraak te doen, 

8 
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ia revisie voorzien hadden, 
werd de donatie in al der-
zelvei* regten hersteld. De 
Paus trad ihtusschen als mid
delaar tusschen beide. Zijne 
neven stonden de helft des 
erfdeels aan de nicht af, 
die daarenboven aanzienlijk 
werd uitgehuwd. Aldus ein
digde deze zaak, welke de 
lasteraars van Pies VI , met 
de schandelijkste kleuren af
schilderden. Dat wij ons haas
ten , om tot meer gewigtige 

worstelstrijd met het geeste
lijke gezag gewikkeld te heb
ben , en voornamelijk de kei
zer, van Duiischland, (zie 
JOZEF I I ) , die door een' ou-
den minister vol laatdunkend-
en, hoovaardigheid,(zieJLiti-
NITZ), en eenen heerschzuch-
tigen bisschop bestuurd werd, 
(zie HERBERSTEIN) I*).- Pias 
' I >, die .niet. zonder reden 
voor het gevaarlijke van zij
nen toestand beducht was, 
meende zich niet enkel aan, i . . v -a-•&- n "'"""«c aicn niet en&ei aan 

f S r i T T 1 T r t e Saafl- d iP ,01«»^che mededeelingen 
>v Men moet toestemmen, zegt f te moéten honden, hij besloot 
een der bitterste lasteraars 
van PIPS VI , dat hij de Kerk 
in een tijdvak bestuurd heeft, 
waarin de grootste talenten 
en de verhevensle deugden , 
berh niet voor stormen zouden 
hebben kunnen beveiligen." 
(Zie Ie Mèm. Bist. et PM-
los). In de daad , de groncf-
beginselen der hedendaagsche 
filozofie waren niet slechts 
in de laagste klasse der maat
schappij ingedrongen, maar 
zelfs verscheiden vorsten sche 

naar fF"eenert' te gaan, om 
in persoon met JOZEF te on
derhandelen. Deze reis vond 
bij deszelfs familie en inden 
raad de hevigste tegenkan
ting ; de kardinaal DE BERNIÖ 
vooral stelde met nadruk 
dé vernedering voor, welke 
er voor het hoofd der Kerk 
uit eenen vruchteloozen stap 
zou vnortvloeijen: maar Pios 
VI was tot alles bereid en 
zijne verwachting werd niet 
geheel bedrogen (**), JOZEF 

nen zich m eenen openlijken 11 ontving hem (1782) ,metee 

*e£rUanlg%I^H^%G''sc!J-te,V ^deelten der domeinen terug, welke 
aan den & u » ^ 
liaansche vo^ilr, n e i i 'u 0 n d e r d e z e l v e *eld<> men vooral delta-
doran s^ e

w^ rJ*^- De, Stoo* hertog yan Totkane, eischte het hertog-
«ettenV 1leder t o f ^ l f i ï * ° T S K.*". ^ « ^ ' N e i g d e Bénévento te be-
v*rx Modénairlchulr*de. rePub.»'ek n a Venette, ja zelfs de hertog 
« » * met hu»> JÏÏÏ?*AeTS k l e i n . gedeelte van het hertogdom Fer* 
door een veel ™WhL* e ver!?e™ëe?' * « > " « het gehlel weldra 
moeat ovevwUifd™^™^* d a " die van den bisschop van Bomt 

schiedAij'er" ^ J ? ? » ^ ***' WSenen i s door verscheiden* * * 

4'gheid van'den &«K£S&*™?? , ^*" W » welke ™nig met. de ze-
««wnouqer van JBgua CRISTÜS atrooktej <U* « e e n e 



P I ü, soi 
aen gedwongen luister, waar» 
door hij zich een middel 
meende te verschaffen om 
het gezag de Pauses te ver
zwakken , terwijl hij den eer* 
bied voor zijnen persoon ver
dubbelde: men beproefde zelfs, 
den Paus te bekoren > dóor: 
hem den titel van rijksvorst 
voor zijnen neef aan te bie
den, PIÜS YI , wees zulks 
zediglijk , doch met klem van 
de hand'. Hij wist op eene 
volkomeno wijze de liefde, 
den eerbied en de geestdrift 
des volks tot zich te trek* 
ken , terwijl van den ande
ren kant, de Torst , door 
zijne onoverwinnelijke hal-
starrigheid en de eerste mi
nister (*), door zijne opge->' 
blazene en bespottelijke ver
achtingen, hun best deden, 
om hem beleedigingeü en 

6 g 3 

onaangenaamheden te doen 
verduren. Dé keizer kwam in 
het volgende jaar te Jtömet 
en men kon reeds opmerken , 
dat terwijl men. over de zaak 
van het aartsbisdom Mïlané 
onderhandelde, hij met be
trekking tot eenige zeer ern
stige 'moeijelijkneden, uit ach
ting voor den Paus had toe
gegeven. Deze gunstige ge
zindheid nam in het vervolg 
toe; en int 1790, zag de 
beerschzuchtige JozEt", door 
de Brabandsche onlusten ver
ontrust, zich genoodzaakt aan 
P10S VI , geestelijke wapens 
te vragen, om zijne tegen 
het wettige gezag oproerigè 
Onderdanen , tot hunnen pligt 
terug te brengen. Aldus moest 
de openbare * denkwijze over 
deze reis, welke eerst zoo 
hevig aangerand werd, ver-

schandelijke logen, door alle ooggetuigen, en door de eigen woorden 
van een gelijktijdig schrijver bevestigd j namelijk BÈCCAMSI , Welke 

gen. 
Ja$to ^ _.. „„.,„«« 
« Bologna (**o*-i«"rrfé/'%éco?ö"XVÏl, Iib. XÏV,"blz. 127.)'De equi
page en het gevolg van den Paus onderscheidden zich( door de groot
ste eenvoudigheid. Het merkwaardigste, waardoor zich deze reis on
derscheidde , waren de toejuichgingen en de heilwengchen van het 
volk, hetwelk hem op zijnen weg, tot de poorten van de hoofdstad 
van Oostenrijk met waarlijk buitengewone geestdrift ontving. 

(*) De beruchte KAONITZ, welken de groote FREDEBIK in zijne 
gedenkschriften als een zeer middelmatig man voorstelt, nog ge» 
heel opgeblazen van het favoritismus. van zijne overledene vorstin, 
vereenigde met de Duitsche barschheid, eene soort van zotheid (fa-
fuité) waarin hg op eene linksche wijze de Fransche manieren wilde 
nabootsen: hij verwaardigde zich niet zijne opwachting bij den Paus 
te maken, en toen PIÜS VI, hem de eer aandeed, hem te bezoeken 
ten einde zijn heerlijk kabinet te bezigtigen, verscheen de trotsche 
minister in een soort* van huisgewaad (négligé), te midden van eenei» 
kring, die geheel schitterde van luister, ei» drukte op eenen Jremeen-
zame wijze de hand des Pauses, die door al de overigen, ja «el» 
«oor den keizer Wet eerbied gekuscht werd. 
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anderen. Intiisschen had de 
ex-keizer van jDuitschland, 
Italië geschokt; in Toskanè, 
had de groot-hertog LEOPOLD , 
broeder van JOZEF, met dezelf
de leerstellingen bezield, doch 
voorzigtiger dan hij, den bis
schop yan Pistoja, Riccr, 
tot medehelper in de uit
voering zijher plannen geko
zen; deze JRicci, was de neef 
Tan den laatsten generaal der 
Jesuiteh, dien GANGANBLM, 
in het 'kasteel Sint Angelo 
had doen opsluiten, en,dien 
PIDS VI, uit vrees van aan, 
de kroónea, welke van hem 
de verdelging dier maatschap 
pij hadden gevorderd^ arg
waan te geven, er in had 
laten sterven. Eene onwettige 
synode te Pistoja, in 1786, 
gehouden , • had al de anti-
Bomeinsche grondstellingen 
gewettigd, en JJSOFOM) had 
ondernomen, om de beslui
ten der synode, in eene kerk
vergadering, in het volgende 
jaar te Florence gehouden 
waarin zich achttien aarts 

-— «vu uunuien aarts
bisschoppen 0f bisschoppen 
hevonden t e d o e n be PP 
&»i hechts drie onder de-
J?1™, gaven hunnegoedkeu-
»»g. LmpoLV gevoelde toen 
*eeds het gevaarlijke van zijne 
z°"de r«eming: de tijd rijpte 
^ o v e r w e g i n g e n aan Ten 
v ö o S , * . e e r d e hem het 

zijne on, ' j i £ h? l d kennen,om 
J 6 ODvoo™gtigheidteher. 

stèlkvi. Terwijl hij hem op 
den keizerlijken troon op. 
volgde, haastte hij zich den 
trede met dé Brabandsche 
geestelijkheid, welke'gro
tendeels de bewegingen der 
steden regelde, te sluiten, 
en al de door JOZEF inge
voerde nieuwigheden af "te 
schaffen.- De nieuwe groot
hertog handelde op gelijke 
wijze in Toskane;hij ver
bande Rrcci in een klooster, 
na hem genoodzaakt te heb-
hen, zijn ontslag in te die
nen ; .en Pws Yl genoot den 
troost eene vo)ledige verzoe
ning met het keizerrijk en < 
Toskane, te erlangen. Te 
Napels, was het eene soort 
van intrigant, TANÜCCI ge
naamd ,: diè, na tot het mi- ° 
nisterie te zijn gekomen, de 
aanvallen tegen het gezag van 
den heiligen Stoel regelde. 
Bij het gezag, hetwelk hij 
in den raad verkregen had, 
voegde zich de invloed van 
de koningin , zuster van JO
ZEF; en de geheele geest van 
het .hof v a n Napels was, 
gedurende langen tijd, slechts 
dat van het Oostennjksche 
huis. De plotselijke.en ge
welddadige vernietiging van 
acht en zeventig kloosters in \ 
Sicilïp, de benoeming van 
eenen aartsbisschop van Na-
pels, waartoe de koning in 
den beginne beweerde, een 
uitsluitend regt te hebhen; 
de weigering van den kardi° 
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naalshoed, aan dien zelfden 
aartsbisschop gedaan, voor 
wien men in zeker opzigt, de 
Pauselijke institutie had afge
perst 3 de onstaatkundige ver
werping der aflaten, welke 
het Koomsche hof gewoon 
was aatt het Napolitaansche 
volk te verlèenen, waren se
dert 1775, de eerste toort
sen der tweedragt. Men nam 
jrijke abdijen, welke öan den 
kardinaal-secretaris van staat 
toebehoorden, in beslag, men 
dreigde zich van het hertog
dom Bénevento meester te 
zullen maken; en eindelijk 
verwekte men nieuwe móei-
jelijkheden r in de plegtig-
heden van een oud feodaal 
gebruik. Daar de koning 
vergat, dat de eerste prins 
van zijn huis,-die den troon 
van Napels bestegen had, 
denzelven grootendeels aan 
de voorgangers van P I Ü S T I , 
ingevolge het regt van opper-
leenheerschappij , toenmaals 
aan den heiligen Stoel toe
gekend, te danken had, kwam 
hij pp het denkbeeld om, 
betrekkelijk de aanbieding van 
den .telganger of hakkenij , 
eene soort van leen - hulde , 
te twisten. De plegligheid 
dezer aanbieding had, in 
1777 , met eenige openlijke 
en bijna beleedigende beper
kingen plaats, welke belee-
digingen PIÜSVI met de hem 
nooit verlatende standvastig-

• ' • G 

heid, .gematigdheid eri waar
digheid beantwoordde. Het 
Spaansche hof,„ alwaar de 
vader-van FEUDINAND r e - , 
geerde, betuigde ẑijn mis
noegen tegen TlNüCci, wiens • 
invloed van toen af begon te 
dalen. De ridder ACTON , 
dis hem in de voornaamste 
gunst opvolgde, toonde zich 
minder .hevig. De markies 
CARRACCIÓM , onderkoning 
van Sicilië, werd in den raad\ 
beroepen. Deze heer, een 
der beminnelijkste en schran
derste mannen zijner eeuw, 
die langen tijd in Frankrijk 
afgezant was geweest, ge
voelde de ongelegenheden, 
welke zulk een ellendige twist 
kon ten gevolge hebben. De 
kardinaal J)E BEUNIS, werd 
ter onderhandeling naar Na
pels gezonden, en men kon 
geene betere keuze doen. 
Groote veranderingen kondig
den zich daarenboven in alle 
geesten aan. De volkeren 
begonnen in de oneenigheden 
des bestuurs, waarin zoo vele 
regten betwist, en zoo vele 
belangen gekwetst werden, 
tusschen beide te komen. 
Braband sloeg aan het mui
ten, en de militaire midde
len hadden het oproer niet 
kunnen beteugelen. De ge
zondheid van JOZEF I I , de 
ziel van al deze wijsgeerige 
omkeeringen, verzwakte op 
eene verontrustende wijze, co 
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de troónen waren reeds aan 
het wankelen; Al deze om
standigheden braglén op het 
einde van 1789, eene nood
zakelijke toenadering te Weeg, 

.©e hulde der hakkènijen, 
werd in eene geldelijke schat
ting veranderd, ten genoege 
van de beide mogendheden. 
De koning en de koningin 
van JVapels, kwamen te i?o-
me, het laatste zegel op deze 
verzoening drukken, welke 
van beide .kanten opregt was. 
De geschillen met de: wpü» 
.bliek van Feneti'ê en den, 
hertog van Modèna. berok
kenden PIDS VI ook eenige 
verdrietelijkheden, maar hij 
zegevierde over dezelve, door 
dezelfde middelen Van zacht-
en gematigdheid. Onder al 
de vorsten van Italië, waren 
die, welke over Piêmoni 
regeerde, en de hertog van 
Par ma, de eenige, welke 
den stroom weerstand boden. 
In het overige van Europa; 
had Pius VI minder tegen
strevers te bestrijden. Het 
nog monarchale Frankrijk 
bleef aan de Godsdienst van 
CtOVIS öf CiÓDOVEÜS ge 

irotjwj Spanje volgde het 
voorbeeld van Frankrijk na. 
In Portugal had de dood 
van den markgraaf DE Pofflt-
BAX-, den hevigsten vijand der 
Jesüiten , aan de koningin de 
vrijheid gegeven, om met den 
heiligen Stoel weder vriend
schappelijke betrekkingen aan 

te knöopen. In Polen, toonde 
zich koning SXANISIAÜS niet 
tóinder aan het Roornsche 
hof gehecht; hij .liet den 
bisschop van Krakau, bene
vens eenige andere schrijvers, 
welke met de bullen strijdige 
grondstellingen, tachtten te 
verspreiden» straffen. De 
prolestantsche vorsten behan
delden Pius met geene min* 
dere achting. FBEDERIK wist 
hem dank, wijl hij deeerste 
Paus was, welke hem den 
titel van koning had gegeven-, 
en .wijl hij de Jesüiten, aan 
Welke hij eene schailphnln 
in zijne staten had verleend, 
niet verontrust had. CATHA;-
RINA H verlangde meer ; zij 
vraagde eene buïle, welke 
hun veroorloofde, nieuwe
lingen San te nemen. Pies VI, 
door eene met de verbind-
lenissèn, welke hij met de 
CathoJijke mogendheden had 
aangegaan, strijdige vraag in 
verlegenheid gebragt, wei-

gerde met zijne gewone zacht-
j moedigheid, en stond andere 
f punten toe, zoo als de be-
• noeming van den bisschop 

van Mallo, tot het aarts
bisdom van Mohilow, en 
van eenen Jesuit, als coadju
tor van dezen Stoel, alsmede 
de verheffing tot de kardi-
naalswaardigheid, van den 
nuntius AKCHEÏTI , óie het 
grootste deel aan de onder
handeling gehad had. Men 
gebruikte oogluiking betrek-
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Keiijk de nieuwelingen, welke 
de Jesuiten Voortgingen aan 
te nemen. Pias VI had daar
enboven geenerlei magt om 
zich daar tegen te verzetten. 
Be tinderen van de, «zariri, 
kwamen onder den naam van 
graaf én gravin van het Noor
den , de rijkdommen van het 
Bomeinsche museum , en den 
in de Pontijnsche moerassen 
herstelden heerlijken weg, 
bewonderen. GDSTAAF I I I , 
door dezelfde beweegredenen 
eener edele weet-en nieuws
gierigheid aangespoord, ver
liet ook een Wijl het barre 
Noorden, om het fatikaan 
te komen bezoeken. Baar 
de vorsten eindelijk begre-
«pen , dat door het godsdien
stige gezag aan te randen, 
zij hun eigen gezag onder
mijnden, zoo wilden zij bet 
kwaad , dat door de dwaling 
reeds bedreven was, herstel
len ; maar de schok was ge
geven , en de Fransche om
wenteling barstte uit.. Na de 
eerste maatregelen , ten na*-, 
deele der Fransche geeste
lijkheid genomen, werden er 
nog nadrukkelijker aanvallen 
'tegen hét hof van Rome ge-
rigt: men schafte de annalen 
af; en toen reeds kwam het 
ter sprake, om zich! van 
Avignon meester te maken. 
De constituerende vergade
ring kwam op het denkbeeld 
van de beruchte burgerlijke 

constitutie der geestelijkheid 
en om aan déze door godde
loosheid en' trötschheid ge-
drogtèlijke akte, de rioodige 
kracht te geven, eischte men 
eenen plegligen eed ; ieder
een , welke weigerde dezen 
eed af te legger* i werd de 
ondersteuning en dé aalmoe
zen , welke dé ingetrokken 
beneficiëri" opleverden, ont
houden» Van ;de -138 bis
schoppen, »waren er slechts 
vier, welke er zich aan on
derwierpen , het grootste ge
deelte der geestelijkheid, uit 
,vier en zestig duizend per-: 
sonen zamengesteld, volgde 
dit voorbeeld , en verkoos de 
ellende boven den meineed. 
Bë; ontbinding van al de 
kloosterorden , de echtsehei-. 
ding, het huwelijk der Pries
ters werden staatswetten en 
titels van doodstraf, niet 
slechts tegen diegenen, welke 
zich tegen derzelver uitvoe
ring onttrokken, maar zelfs 
tegen hen, welke dezelve 
durfden afkeuren. Temid
den van zoo vele ongere
geldheden, kon PiüsVIriiet 
zwijgen. Hij verklaarde zich 
over'al deze punten in ver- -
scheiden geschriften, maar 
vooral in zijne doctrinale bre
ve, -welke een meesterstuk 
van welsprekendheid en zui
vere godgeleerdheid is. Wel 
verre van bedreigingen te ge
bruiken , welke men als laat-. 
5 . .. 
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. dunkend zoude beschouwd 
hebben, en we^ke slechts eene 
ijdele verbittering voortge-
bragt hadden , waren het de 
wapens der rede en de voor
schriften der heilige canons, 
waarmede hij zijne vijanden 
bestreed. De moed, met wel
len hij bezield was, zocht 
hij het ministerie, hetwelk 
•toenmaals Frankrijk bestuur
de, inteboezemen. »A1 wa
re ook de tegenstand vol 
gevaren," schreef hij aan 
d en aartsbisschop van Bor
deaux•••(*), toenmaals zegel-
bewaarder en aan den aarts
bisschop van Vienne, aan 
wien de portefeuile der be-
neficien was opgedragen , »is 
het.nooit geoorloofd, één' 

. oogenblik den schijn aan te 
nemen van afvallig van het 
CathoJijke geloof te worden, 
zelfs niet met het voorne
men om, wanneer de om
standigheden veranderd zou
den zijn, tot de voorschrif
ten der Kerk terug te kee-
ren." Wijl hij een ijverige 
verdediger der regten van 
anderen, maar geheel belan
geloos ten opzigte van dat
gene was, wat hem zelven 
betrof, ontsloeg hij de expe-
ditien naar Frankrijk, jVan 
de 

gewone belasting. » Op
dat, zeide hij, men niet voor-
onderstelle, dat onze onge

rustheid , een ander doe) heeft 
dan de Godsdienst, en om 
den mond van de. vijanden 
des Apostolischen Stoeis te 
s t o p e n " JEindelijk predikt, 
« D S V I , ^ de doctrinale 
•breve, die altijd als een eer-
vol gedenkstuk van zijn be-
stuur zal aangehaald worden, 
grondstellingen, zeer van die 
ultramontaansche grondbegin
selen verwijderd, welke aan 
sommige zijner voorgangers 
zoo zeer verweten' worden, 
terwijl hij met even zoo vele 
gematigdheid, als duidelijk
heid en opregtheid, de gren
zen tusschen de beide mag
ten bepaalt. Zoo vele edelmoe
dige pogingen waren vruch
teloos. Het Fransche bestuur, 
te zwak en te zeer afge-. 
schrikt, durfde zich niet te-
gfö de rampzalige besluiten 
van de constituerende verga
dering verzetten, en liet den 
Paus en de geestelijkheid al
leen in het strijdperk. Daar 
de bisschoppen zich ver
beeldden, dat eene uitste
kende opoffering den staat 
van zaken konde verande
ren , zoo boden allen den Paus 
(Mei 1791), den afstand hun
ner stoelen aan. De Paus 
^eès zulks van de hand, 
terwijl hij hen vermaande de 
besluiten der Voorzienigheid 
af te wachten. Eenige ver-

_ (*) Zie l'Hiltni*, J r ' 
BARRÜEI,, " "0,r* a« cltrg» pendant la révoluiion, door den abt 
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troostende breven, drongen 
niet" dan zeer bezwaarlijk tot 
hen door. Naarmate zij in 
handen der opstandelingen 
vielen, werden zij op eene 
smadelijke wijze verbrand ; en 
het Fransche ministerie duld-
de deze on waardig bed en (zie 
Zes Martyrs de la foi, IV 
deel, blz. 278). Alle geeste
lijke-banden werden van dit 
tijdstip af met het hof van 
Rome verbroken ; naauwélijks 
hielden eenige ijdele uitwen-

• dige pligtplegingen den staat
kundigen band te zamen. De 
Pauselijke nuntius zag zich 
genoodzaakt te vertrekken , 
5e beeld ten is van' 1. H., 
werd verbrand; en de vol-
magten van den kardinaal DE 
BÊRNIS, die den eed niet had 
willen afleggen, werden in
getrokken. Deze'edele te
genstand vermeerderde slechts 
de woede der opstandelin
gen. Zij werden verontrust 
door het gezigt van zoo vele 
ongelukkigen, wier moedige 
gelatenheid en onderwerping 
een gevaarlijk medelijden kon 
te weeg brengen. Men besloot 
dus zich van dezelve te ont

doen, dobr hen als opstan
delingen tegen het nationale 
gezag voor te stellen; en de 
benamingvan wederspannigè 
priesters, welke voor de eer
ste maal in de openbare ak
te der administratie verscheen, 
was dö leus der vogelvrijver-

'.Oi Zoodanig was het 
bloedige erfdeel door de con
stituerende vergadering aan 
hare opvolgers, vermaakt. 
Naauwélijks was zij verdwe
nen , of de ijskelder van A-
vignon werd met lijken op
gevuld , onder welke de gees
telijken , de voornaamste slagt-
bflèrs waren, (24 Oct. 1791). 
Drie bisschoppen en meer 
dari drie honderd priesters, 
werden in de dagen vanden 
2 en 3 September 1792 om 
het leven gebragt. Alles wat 
aan het staal der beulen en 
moordenaars kon ontsnappen 
werd verbannen , of veroor
deelde zich zelven , tot eene 
vrijwillige ballingschap aan 
gene zijde des Rijns, der 

. jllfen, der Pyrene'ênen der 
grenspalen des Oceaaris '.Eu
ropa, werd met vlugtende 
priesters als bezaaid (*). Meer 

(*) De dood van LODEWIJK XVI, voegde eene doodelijke droef heid 
bij al degene, waarmede Pius VI reed» overladen was. Het was bij 
deze gelegenheid, dat die zoo vurige toegenegenheid zich openbaar
de, welke de kardinaal DE BBRMS reeds sedert lang had aangekon
digd, toen hij schreefj Pius VI heeft een geheel Fransch hart. De
zelve blonk geheel en al uit in de allocutie van den I Junij 1793, 
Waarin de heilige Opperherder met den toon der smartelijke klaag
liederen van den profeet over het lot van Sion uitriep: Ahl Qaïïia, 
walliat U prcBdecessoribu» mostrit appellata totiut ckristianitaU* 
*peculwii . . . . . . Quam hodie averta a nobis et, quam hottil* »* 
veram religionem animo / ac inter omnes qui unqtiam ftteruntin *w-
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.<• dan vier duizend derzeke 
werden in de Bomeinsche Sta
ten, gastvrij opgenomen. PIDS 
VI, ontving hen met de liefda
digheid eens Herders,, en de 
tranen eens Vaders. Deze 
ongelukkige Geestelijken von
den te Home, niet minder 
doorluchtige slagtoffers der 
omwenteling, MESDAMES van 
Frankrijk, welke er hen 
voorgegaan waren. Eenige 
jaren daarna moesten de ko; 
ning en de koningin van Sar
dinië , er ook hunne onge' 
Jukken en smarten komen 
brengen. Sedert de tefug-

'roeping/, van den kardinaal 
DE BERNIS, had het Franscbe 
gouvernement verscheidene 
afgevaardigden voorgesteld,( 

welke PIÜS VI had afgewe
zen ; onder anderen den graaf 
BE SiGüR. Het was de Na». 
polilaansche legatie, welke 
in zeker opzigt de Fransche 
diplomatie te Home bestuur
d e , hetzij door met den con
sul DIGNE genaamd, eene 
briefwisseling te onderhou
den, hetzij door agenten uit 
hare bureaus te zenden. Op 
den 13Februarij 1793, kwam 
een zekeren heer FJCOTTE , 
majoor vanJietFransche smal-
deel , dat voor Napels kruis

te, als overbrenger eensoffir 
eieJen briefs aan, welke brief 
den consul belastte, voor zijne 
deur en voor die der aka« 
demie, het wapenschild der 
vrijheid te plaatsen. De zee-
officier. nam de uitvoering op 
zich, door eenen zekeren 
HÜGO DE BASSEraiE, voorheen 
abt, en de onderwijzer van de 
kinderen eens bankiers van 
Bayonne, CABARRUsgenaamd, 
later wijsgeerig schrijver, en 
toenmaals boezemvriend van 
BRISSOI, vergezeld. Zij zou
den na een burger gastmaal, 
in de beweging, welke zij 
voorbereid hadden, door de 
kweekelingen der school van 
Frankrijk, ondersteund wor
den. De beide republikein-
sche verspieders, reden in 
eene koets over het voor
plein,^ terwijl zij-trotschelijk 
de driekleurige cocarde op
staken. De menigte verga
dert en doet bedreigingen 
hooren ; men antwoordt uit 
het rijtuig op dezelve door 
beschimpingen, het volk 
wapent zich met straatsteen 
nen en de opschudding i* 
ten top gestegen , F&OTTE en 
BASSEVIUE , van alle kanten 
aangevallen, zien zich ge
noodzaakt het rijtuig-te ver-

*oe»P«aalf, Cd^nade rhand<X f ""*"' ln5!' D e z e ™I»P«*«* 

licht g e g e v e tterkto " M dSn^-de eei8ie u i t#a™ t e Mome inJet 

J8.18» en 1821 ia d«L I -* l a n s che vertaling- van Pariis, in J8J5, 
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}a|ëQ en namen dè vltfgt in 
het huis van éenen Franschen 
bankier, waarin het volt hen 
vervolgt. BASSEVIUE , wilde 
zich met eenen dolk , waar
van hij 'zich voorzien had, 
verdedigen: maar een har
bier bragt hem niet een 
scheermes eene wonde in den 
onderbuik toe, die doodèlijk 
werd bevonden. Iötüsscheh 
kwam de gewapende magt 
opdagen, en beschermt zij
nen aftogt. De Paus zond 
zijn eigen heelmeester ; maar 
de gewondene overleed op 
den avond van den volgenden 
dag ; nadat hij' zijn leedwei 
zen te kennen gegeven, en 
den kardinaal secretaris van > 
staat, om vergeving had doen 
vragen;-.Hij openbaarde stich
tende gevoelens van gods
vrucht. (ZieBASsEyn.i.E). De 
consul DIGNE volgde dit voor
beeld (*); en FLOTTE kwam 
te Mapels terug, met 70 
Romeinsche kroonen, welke , 
de Apostolische kamer hem 
verschafte, wijl hij zelfs het 
noodige reisgeld niet had. 
PlDS VI droeg zorg, om al 
de mogendheden van de bij
zonderheden dezer gebeurte

nis te ondërrigten: de na
tionale conventie stond niét 
ten achteren met deze zaak als 
eenen voorbedachten moord 
voor te stellen, waarover zij 
meende zich te moeten wre
ken , maar zij kon dit voor
nemen niet ten; uitvoer bren
gen. De völslagenste rege
ringloosheid ; binnenlandsche 
onlusten, heiligschendihgeri, 
moorden, gelukkige krïjgs-
bewegingen, voor welke zij 
verscheiden harer veldneeren 
beloonde, door hunne hoof
den te doen vallen (**} /dus
danig waren de gebeurtenis
sen, welke haar Home, uil 
het oog deden verliezen, te
gen hetwelke zij ,, sedert de 
rampspoedige onderneming 
van Oneille, geen nieuwe 
pogingen aanwendde. Den 9 
Thermidor (27 Julij 1794) 
brak aan. Men geloofde in 
Italië' even als in Frank
rijk , aan eené gelukkige ver
andering ; en vele Fransche, 
Priesters , maakten zich ge
reed om naar hun vaderland 
terug te keeren. Plus TI 
meende het gevaar nog, niet 
geweken te zijn ; en hij spoor
de ben aan om te blijven. 

iwÜJ? eü hf e f i ?n d , t Twhaal, den abt GUIM.0», den schrijver der 
ZlZiïZl6 'afot' gevolgd, die getuige van vele daadzaken, en de 
d,V S V , ? n a l de gedenkstuklen van den kardinaal SPINA was, 
P..,c:™ * g . u r e n d e al deze gebeurtenissen niet verlaten had, en die n " s . v y o t a»n zijnen nood niet, verliet (a). 

\a) ran daar wettigt het verschil, van eenige byaon-
aerheden in het artikel BASSEVILLE opgegeven, met die, 
^Ike men hier ontwikkeld vindt. Tertaler. 

(**) ialCKNER, CüSMNES, HoUCHARD, BEAWUIWAI». 
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Daar hij later op hunnen aan
drang toegaf, verzekerde hij 
hunne reis door .al de mid% 
delen, welke in zijne magt 
stonden. Zijn voorgevoel werd 
niet dan al te zeer bewaar-* 
beid. Het directorium, dat 
aan de conventie was opge
volgd, volgde dezelfde plan
nen, doch met minder he-

• vigheid, en meer trouweloos
heid. De strafoefeningen wa
ren, zeldzamer, doch de ver
volging was daarom niet min
der hevig. Met wilde minder 
bloed, zegt CARNOT, in zijn 
eerste gedenkschrift, maar. 

• tranen iit overvloed. Alles 
werd verleid en onteerd , het 
leger alleen hield den roem 
der natie staande, en veracht
te het bestuur, dat het zijne 
zegepralen deed roemen en 
vreezen. Nadat het alle lan
den aan deze zijde van den 
Mijn onderworpen had, bleef 
aan hetzelve Italië nog te 
overwinnen over: en BONA
PARTE werd in het begin van 
het jaar 1796, met deze on
derneming belast. De Fran-
sche veldheer noodzaakte, 
na eene reeks van schitte
rende overwinningen, de Oos
tenrijkers de Jtdige of Etsch 
over te steken, en daar de 
Paus hierdoor dezen slagboom, 
den eenigen, welke het land 
voor eenen volslagen inval 
Icon beveiligen, gebroken zag, 
had hij , de partij gekozen, j 
om te onderhandelen. De I 

afgevaardigde van Spanje, 
'AZARA, werd door Zijne Hei
ligheid belast, zich naarden 
o verwinnaar 4e begeven, die, 
terwijl hij den: aartshertog 
KAREÜ, voor een oogenblik 
adem liet scheppen, zich in 
dier ijl naar zijne regterzijde 
had gewend, om de staten 
van den heiligen Stoel te 
overweldigen. De afstand der 
beide legatien van Bologna en 
Ferrara, voldeed te snaau-
wernood aan de begeerlijk
heid van den overwinnaar, 
aan wien men daarenboven, 
de schoonste schilderstukken, 
de schoonste beelden van het 
museum en eene brandsehat-
ting van vijftien millioenen 
beloven moest. Van eenen 
anderen kant, schreven bij
zondere commissarissen van 
het directorium , te Florence 
gekomen, nog hardere vorde
ringen voor: zij wilden dat 
Zijne Heiligheid al de bullen, 
breven, mandementen, her
derlijke onderrigtingen en in 
het algemeen al. de geschrif
ten sedert de, omwenteling 
van den heiligen Stoel uil-
gegaan, zoude herroepen en 
te niet doen. PIÜS VI, door 
deze voorstellingen veront
waardigd , verklaarde er zich» 
al mogt het pok zijn leven 
kosten, tegen te zullen ver
zetten j hij wilde liever met 
den veldheer onderhandelen. 
BONAPARTE had van zijnen 
kant bevel ontvangen, zich 
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van Rome meester te maken; 
maar., hetzij dat hij deze ge
legenheid wilde te baat ne
men, om een bewijs van on
afhankelijkheid aan den dag 
te leggen , hetzij dat hij van 
toen af, het denkbeeld reeds 
opgevat had, om eene scha
duw van bestaan aan het 
geestelijke gezag te laten, ten 
einde, hetzelve tot meer om
vattende plannen te doen die
nen; hij haastte zich ten 
minste om een verbond te 
sluiten, hetwelk bij de reeds 
aangenomene artikels, den af
stand van een gedeelte van 
Momagna voegde, de brand
schatting tot de som yan een 
en dertig millioenen bragt, 
behalve de levering van zestien 
honderd paarden. Nadat deze 
schikking onderteékend was, 
Verloor hij geen' oogenblik 
om' naar Tyrol terug te kee-
rén , terwijl hij .15,000 man 
onder het bevel van VICTOR 
naliet, om de overwonnen 
landen bezet te houden. Dus 
werd de vrede, of liever de 
wapenstilstand van Tolentino 
(19 Eebruarij 1797) gesloten, 
welke de volslagen regering
loosheid binnen de muren 
van Home bragt. Pius ¥ 1 , 
legde te midden dezer tegen
spoeden , eenen bovennatuur-
lijken moed aan den dag. 
Zijne gematigdheid en werk
zaamheid, het voorbeeld dat 
hij van alle opofferingen gaf, 
waren slechts zwakke ver

zachtingen , welke eene treu
rige uitkomst slechts vertraag
den. De aanzienlijkste en 
rijkste familien ontdeden 
zich, even als de Paus, van 
hun goud- en zilverwerk, 
van hunne paarden en rijtui
gen, en van: al hetgene wat 
tot het gebruik van eene 
ijdele pracht behoorde. . De 
schatkist van het kasteel St, 
Jfigelo was weldra uitge
put , en men nam. vruchteloos 
zijne toevlugt tot het nood
lottige papieren geld. Het 
directorium zag zich met 
eene moeijelijk te verkroppen 
spijt, eene prooi ontrukken, 
van welke het van verlangen 
brandde , zich weder meester 
te maken. Deze rampen, 
welke- den heiligen Tader 
drukten , waren nog niet ge
noeg, de ongerijmdste laste
ringen werden uitgedacht, 
om zijnen óndergang te be
spoedigen. Hij werd beschul
digd van aan de Wapolitaan-
sche ruiterij, welke naar J / ï -
larie snelde, om Oostenrijk 
te hulp te komen, eenen 
doorgang te hebben verleend, 
even alsof hij eene toerei
kende magt te zijner beschik
king had, om zulks te be
letten ; én men verweet hem 
daarenboven, dat hij er eenen 
oogenblik aan gedacht had, 
om zich in staat van verde
diging te stellen, en van 
eenige dier maatregels te heb
ben genomen, welke enkel 
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door de voorzigtigheid*voor
geschreven- waren om de bin-
nenlandsche' rust te handha
ven. Dit alles was overi
gens het verdrag van Tö-
lentino voorafgegaan. Maar 
het directorium had andere 
middelen om zich van de 
hezworene trouw los. te mak
ken. Hetzelve drong met dé 
uiterste gestrengheid op de 
storting van het geldelijke 
rantsoen aan, en deed ver* 
metele hedreigingen., De op
stand kwam haar. te hulp; 
üp den 27 December 1797, 
schaarde zich eene gewapende 
en de driekleurige vlag zwaai-
jende bende,' rondom het 
'paleis van den afgevaardigde 
van Frarikryk, JOZEF BO*» 
SNAPARTK , in het Transteve-
fma"Yfijk , aan het andere 
einde der stad, • had eene 
dergelijke beweging plaats; 
en de opstandelingen moesten 
zich in het middelpunt ver
eenigen , toen een detache* 
ment ruiterij zich opdeed, 
om deze vereeniging te bep
leiten. De bijeenscholingen , 
waarbij zich een Fransche 
generaal, DÜPHOT genaamd, 
naast den afgezant bevond, 
wilden met geweld zich den 
doorlogt banen, endekrrjgs-
hende gaf vuur (*). DÜPHOX 
werd door een' kogel getrof

fen, en gaf Bijna op de plaats 
den geest. De Paus' was se
dert verscheiden dagènonge* 
sleld', en de kardinaal JOZEF 
DÓKU , die irt zijnen naam 
regeerde, deed, in de plaats 
van zich over éenen zoo open* 
baren aanslag tegen het sou-
vereine gezag en de openbare 
rust, ' te beklagen, bij den 
Franschen afgezant, dienaar 
Florence vlugtte, ontschuï-
digingën voordragen. De kar
dinaal schreef, in dezelfde 
onderwerpende bewoordiri* 
gen aan den prins MASSIMI, 
gezant in Frankrijk, De 
oogenbiik scheen aan hét 
directorium gunstig, om des-
zelfs doel te bereiken. De 
generaal BERTHIER i belastte 
zich met het bestuur, van 
het. leger, hetwelk BONAPAR
TE in de mark van Ancom 
batl gelaten, en den 29 Ja
nuari) 1'798, kwam hij on
der de muren van Rome le
geren.. Hij deed zich door 
eérie > den Paus bedreigende , 
maar het volk vleijende pro
clamatie, voorafgaan^ in wel
ke hij zijn ontzag, voor deh 
nationalen wil der Bomein-
sche burgers, zijne gehecht
heid aan de belangen der 
weidenkenden, zijnen eerbied 
voor de algemeene en bij
zondere eigendommen, hoog 

W 
sedenwLS?•Tl««tiff ovar eene daadzaak geloopen, welke in «J *> 
feheê lP , / t e n va,n d,'en # d i s ontwikkeld, en tegenwoordig door 
yin I L 1VP<? Rekend,e« beoordeeld wordt Zie les Mémoim etc 
^an den abt GBORUKI., % Martyr» de la foi etc. 
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opvijzeld?. Dil middel moest 
onvermijdelijk het gewenscbte 
doel ^ bij dat bedorven ge
deelte der , inwoners eener 
groote stad, hetwelk alles 
van eene omwenteling ver
wacht, en Jbij die bloohar-
tige ,en vreedzame lieden be
reiken , wier veiligheid, in 
de stuiptrekkingen eener teu-
gellooze regeringloosheid in 
de, waagschaal gesteld, een 
veiliger waarborg 'vindt, in 
een onderdrukkend, maar 
vast en vermogend bestuur. 
Een plegtig gezantschap ging 
den Franschen generaal ver-

.zoeken zijn edelmoedige be
doeling te vervullen, ; Reeds 
den volgenden dag (15 Fe-
bruarjj) trad hij met MASSE-
NA, een zijner luitenants, de 
Stad binnen , en de plunde
ringen namen eenen aanvang. 
Men verzegelde het Museum, 
de galerijen en al. de kost
bare voorwerpen , ,w.elkevoor-
taan.de prooi der groote na
tie moest uitmaken. Men had 
PiüS YI voorgesteld een ge
deelte derzelve aan de be
geerlijkheid der overwinnaars 
te onttrekken, maar hij stelde 
hun de goede trouw der ver
dragten tegen , welke men , 
zelfs met booswichten, moe.t 
m acht nemen; en geen en-

XIX. DEEI. H 

kele ring of steen werd van 
zijne plaats genomen. Men 
verkocht voor eene geringe 
prijs de beelden en vazen t 
welke de villa Albani en 
liet paleis v,an ÓQTI kardinaal 
BUSCA te Si.e Agatha dei 
Monli versierden. Midden 
lerwijl plantte men eeneq 
vrijheidsboom in het kapi-
tool, en men hechtte aan de 
ooren van het paard van. 
MAHCUS AURELIUS driekleu
rige kokarden; men benoemi-
de een directorium , uit ze
ven leden zamengesteld, tot 
Welke een Fransche secreta
ris , BASSAL genaamd, ex-
vicaris te f^ersailles, die in 
de eerste tijden der revolur-
tie eene rol, gespeeld had, 
behoorde. Al deze omkee-
ringen hadden plaats, onder 
de bescherming van het zer 
gevierende leger, hetwelke 
door deze groote heldendaden 
de beloften van zijnen gene-̂  
raal vervulde. De plunde
ringen , welke zelfs op den 
persoon des Pauses uitgeoe
fend moesten worden, wer
den aan commissarissen toe
vertrouwd , die jn dit vak 
zeer ervaren en in de ge
ringste nasporingen zeer be
kwaam waren (*). , Pits VI 

1 werd van deszelfs meubel?, 
h ' 

( ) Onder de commissarissen deed zich een Zwits,ersche en calvi« 
niate ban.Ki.er., HA&LER. genaamd , door onbeschaamde en moedwillige 
^d^WJzen onderscheiden. Niets ontsnapte aan zijne waakzame 
'«otjjuchtv Na zich van de kostbaarste vooiwerpeh meester te 'heb-

http://taan.de
http://ban.Ki.er
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tan het rijkste gedeelte zij
ner Pauselijke sieraden, en 
van alle, tot zelfs zijne ge
ringste juweelen, beroofd. 
Zijne bijzondere bibliotheek, 

• uit 'meer dan veertig dui
zend boekdeelen zamenge-
steld, werd aan eenen boek-
verkooper te Bonte, voor 
twaaf duizend kroonen in 
acceptatiën verkocht. Men 

* hield zich echter alsof men 
den Paus nog eene flaauwe 
schaduw van oppergezag wil
de doen behouden; men "deed 
hem door den generaal CÉR-
VONI voorstellen, de driekleu
rige kokarde aan te nemen. 
Plus VI weigerde zulks met 
waardigheid: »Ikken,zeide 
hi j , geëne andere uniform 
dan die , waarmede de Kerk 
mij vereerd heeft." Men was j 
vooraf wel van deze weige
ring verzekerd; en alles was 
ter uitvoering der groote 
maatregelen in gereedheid. 
Men had den commissaris 
HALLER belast dezelve aan te 
kondigen en op hèt vertrek 
van den Paus aan te drin- .. 
gen (*). Be heilige Vader | 
Voerde zijne hooge jaren en 

zijne zwakheden aan: .» Ik 
ben naauwelijks hersteld, riep 
hij uit , ik kan mijn volk, 
noch mijne pligten verlaten, 
ik wil hier sterven.— Gij 
kiïnt overal sterven, hernam 
HALLER : en indien zachte 
middelen u niet bewegen te 
vertrekken, zal mea gestrenge 
aanwenden, om er u toe te 
noodzaken.1* Pius VI, al
leen met zijne bedienden (|e-
bleven, scheen voor de eer
ste maal met smart overla
den. Hij trad zijn oratorium 
binnen, bragteen' oogenblik 
in stille overdenkingen in den 
schoot Gods.door, en fcvvam 
na eenige oogen blikken we
der te voorschijn:» God wil 
het , zeide hij , terwijl hij 
zijne gewone vrolijkheid we
der aannam, dat wij ons voor
bereiden om alles , wat zijne 
Voorzienigheid voor ons he-
stemt, te ontvangen:" en 
gedurende de acht en veer
tig uren, welke hij nóg te 
Rome doorbragt, hield hij 
niet op zich met' de zaken 
der Kerk en zijne geestelijke 
pligtenv bezig te houden. 
Den nacht zelfs van zijn ver-

ben gemaakt, bemerkte hij aan den vinger des Pauses twee ringenf 
•welke hij zich deed overgeven, met vrij duidelijke bedreigingen, van 

ïi" ü . a , t V "eu,erK«e mj aan aen vinger des Pauses twee ringe»? 
•welke hij zich deed overgeven, met vrij duidelijke bedreigingen, van 
er zich anders op eene gewelddadige wijze meester van te zullen maken. 
Met is waar, dat hij den volgenden dag dengenen der beide, welke 
w ï ï l i i W M r l i e

J ? ' » t e r u £ «af- Men won " "'" 
vaagheden en schanddaden te moeten verhalen. 

ebruari? i s , o p n i e ^ e n s w a a r ^ 8 : d a t a l deze geweldenarijen op den 15 B o r u a r l l . den venaardae- der vo>.f,offi„„. S~_ p , u g yj't begonnen. 
Urtiee feestdag. Of-

t7pK»MoVj- "f",c"ï««swaaruis: aa* ai dezes-et 
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trek (20 Februarij), vond de 
Fransche commissaris, di& 
het krieken van den dag'was 
vooruit gegaan, hem Töor 
den voet van het kruisbeeld 
geknield. » Haast u , " riep 
de ongeduldige uitvoerder de
zer heiligschendende gewel
denarij , en', terwijl hij hem 
aandrong den trap des vati-
kaans'af te gaan , verloor'hij 
hem,niet uit het gezigt, al
vorens hij in het hem wach
tende rijtuig gestegen was. 
Dus werd deze eerwaardige 
Opperherder aan zijn paleis 
ontrukt, naar de nog onze
kere plaats zijner ballingschap 
en zijner foltering gesleurd, 
te midden der duisternissen 
van eenen akeligen nacht, 
waarvan het verschrikkelijke 
nog door een vreesselijk on
weder vermeerderd werd. 
Een detachement dragonders, 
hetwelk het rijtuig vergezel
de , diende om de menigte 
eens volks af te keeren, wel
ke al de voorzorgen eener 
onrustige waakzaamheid niet 
hadden kunnen beletten, zich 
wakker te houden, om zich 
in de voetstappen van zijnen 
souverein neder te werpen. 
De Paus had naast zich zijn' 
geneesheer, zijn' kamerheer, 
en voor zich eenige, personen 
van zijn h'uis. Aan de poort 

H 

der Engelen gekomen, ver
klaarden de Fransche com
missarissen hem dat hij on
der hunne verantwoordelijk
heid stond, en deden hem 
den weg van Viterho insjaan. 
Eenige verzachtingen meng
den zich nogtans ónder het 
kommervolle van zijnen toe
stand: op den weg kwamen 
de boeren van alle kanten 
toesnellen»; die het verst ver
wijderd waren-, wierpen zich 
op hunne kniën om zijnen 
zegen te ontvangen > en die 
het digste bij het rijtuig wa
ren, gaven met luider sterft?-
men hunne smart en hunne 
wenschen te kennen. Aan 
eenige priesters, vooral aan 
die der Franschen (*), wel
ke aan de woede der over
winnaars ontsnapt, nog voor 
weinige tijd door de welda
den eenèr edelmoedige gast
vrijheid gelukkig waren, doch 
thans te naauwernood met 
ellendige kleederen bedekt, 
geschikt om hunnen staat te 
vermommen , was het ook 
gelukt om den doorluchtigen 
reiziger te vergezellen. De 
Paus bejegende hen met de 
teedersle belangstelling, ter
wijl hij er roem op droeg, 
met hen te strijden en te 
lijden, en aldus mede te 
werken orn die verhevene 

h 2 .'.'. 

(*) Zie in les Martyrs de ld foi, het gesprek, hetwelk de Pau« ie 
fologna met een* Franschen geestelijke, als soldaat vermomd, voerde» 
üeze geestelijke was de abt D'AURIBEAÜ. 
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vertroostingen te verdienen, 
'welke tle Godsdienst alleen 
in staat is te'geven. Toska-
ne was het eerste rustpunt 
dezer reis, of liever dezer 
schandelijke opligting. Het 
plan van het directorium was 
om zijnen gevangene eerst 
naar Sardinië te verbannen ; 
maar het vreesde de Engel-
schen, én veranderde van be
sluit. Te Sientta Werd dé 
Paus in het augustijner-kloos
ter opgenomen , waarin hij 
gedurende drie maanden ver
bleef , tot dat ëen buitenge
wone gebeurtenis hem nood
zaakte hetzelve te verlaten. 
I)en 25 Mei, deed eene aard
beving het gfeheele huis be
t e n , en het plafon.d der ka
mer , welke de H. Vader 
naaüwelijks verlaten had, 
stortte in. Men vervoerde 
hem naar het kartuizer
klooster bij Florence, al
waar hij den ,2 Junij aan
kwam ; daar ten minste kon 
hij het bezoek van den groot
hertog, van den koning en 
van de koningin van Sardi
nië ontvangen: den eerste, 
bevende onder het geweld* 
dadige' opzigt der Fransché 
overheersching, en de anderen 
kortelings uit hunne staten 
verdreven , in welke zij on
sterfelijke herinneringen Tan 
goedheid en deugden, had- i 
den nagelaten. Men kan zich 
*erbeelden, maar niet beschrij
ven al hetgene wat eene zoo

danige bijeenkomst treffends' 
en bewonderenswaardig moet 
hebben , in eene omstandig
heid , welke zoo vele door
luchtige en beklagenswaardi
ge voorbeelden Van de broos
heid der menschëlijke groot
heden opleverde. » Ik ver* 
geet, zeide KAREL EMMANÜEI 

' tot den heiligen Vader, in 
zulke zachte oogeriblikken al 
mijne wederwaardigheden, ik 
betreur den troon niet, wel
ken ik verloren heb: ik vind 
alles weder aan Uwe voeten, 
•—Helaas! waarde vorst, 
antwoordde Pms VI, alles is 
slechts ijdelheid; wij zijn er, 
gij en ik, de treurige bewij-

I
zen van. Laat ötts onze blik
ken hemelwaarts wenden; 
daar is het dat wij troonen 
te verwachten hebben, welke 
nimmer zullen vérgaan." En 
dit .doorluchtige paar drong 
er bij den eerwaardigen grijs* 
aard op aan, hen naar Sar-' 
dinië te vergezellen. » Kom 
met ons, heilige Vader, zeidfe 
hém de zuster van LODEWUK 
XVI, MARIA CIOTILDA , wij 
zullen ons gezamenlijk troos
ten : gij zult in uwè kinde
ren al de eerbiedige zbrgéri 
vinden , welke een zoo tee-
dere'Vader verdient." Pms 
VI onttrok zich aan dezen 
edelmoedigen aandrang: hif 
verontschuldigde zich wegens 
zijnenhoogen ouderdom, "J" 
ne zwakheden, en vooral 
wegens de vrees van de ver-
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denkingen hunner ontaarde 
onderdrukkers op te wekken. 
Men moest tot een eeuwig 
afscheid besluiten, en deze 
wreede scheiding ondermijn
de op eene nog smartelijker 
wijze, de gezondheid van den 
heiligen Vader» Intusschen ver. 
flaauwde hij geen' oogenblik , 
in de zijnen moed het meest 
waardige bezigheden. Niette
genstaande hem alle gemeen
schap was afgesneden en hij op 
de gestrengste wijze bewaakt 
werd^ vond debekjagenswaar-
dige staat der kerkelijke aange
legenheden in hpm bestendig-
lijlc het geheele vuu.r van eenen 
onvermoeiden ijver. Geduren
de dit eerste tijdvak zijner 
gevangenschap, hetwelk zes 
maanden duurde > tot een zeer 
klein getal personen bepaald, 
welke zijn lot deelden* wist hij 
ten minste van eenige kalme 
oögenblikkpn gebruik te ma
ken, om zich nog aan werk
zaamheden toe te wijden, 
waarvan het nut en de luister, 
aan de schoonste dagen van 
zijn Pausschap herinnerden. 
Daar was het dat hij de uit
drukking der smart van de 
getrouwe geestelijkheid van 
Frankrijk, en bijzonderlijk 
der naar Engeland gevlugte 
bisschoppen ontving. : De 
breve, welke hij hun, den 
19 November 1798 in ant
woord toezond > doet aan de 
groote welsprekendheid van 

H 

den heilige» LEO en aan de. 
doordringende zalving van den 
heiligen GRKGORIÜS gedenken. 
Hij volgde ook hunne onver
schrokkenheid 'n^, door met 
niet minder vuur dea eed 
van haat tegen het koning" 
schap, welke zwakke of af-
gedwaalde priesters gemeend 
hadden te moeten afleggen t 
te bestrijden. Intusschen ver
dubbelden de geheime on
derhandelingen der, vreemde 
kabinetten, de bekommerin
gen van het Fransche direc
torium , hetwplk met grond" 
vooronderstelde dat de be* 
vrijding van PIÜS VI , hét 
doel hunner voornaamste po
gingen zoude zijn. Dooree
ne trpuwelooze berekening, 
welke zijne yrees en vvreed-
heid bevredigde, wilde het 
dat ds groothertog zelf den 
H. Vader zou verdrijven, De 
vorst antwoordde, dat hij 
het niet was, die den Paus 
naar Toskane geroepen had, 
en dat hij zich niet zoude 
belasten er hem uit te doen 
vertrekken. Deze edelmoedi
ge tegenstand berokkende den. 
groot-hertog, kort daarna de 
overweldiging zijner staten, 
en verschafte aan Frankrijk 
den buit van ̂ EJïWi'è. Op' 
dien oogenblik hield men zich 
echter nog aan onderhanden 
lingen ] men stelde aan Oos
tenrijk voor,, om Pips VI, 
in het klooster Modk, bij 

b 3 
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den JÓon*.* op te nemen. De 
onvoorzigtige snoeverij van 
den Franschen afgezant te 
JWeenen sloeg dit plan den 
bodem in (*). Men toetste 
Spanje > hetwelk in den zin 
Tan het JYansche gouverne
ment, onaannemelijke voor
waarden eischte. Men sprak 
op nieuw van de ballingschap 

* naar /Sardinië. Men nam 
geen bepaald besluit, en de 
zaken bleven in denzelfden 
ótaat. In het begin van het 
jaar 1799, namen de vijan-
debjTcheden weder eenen aan
vang. De Russische en Oos-
tennjksche Jegerbenden be
dreigden Italië, alwaar de 
bewaking van den doorluch-
tigen gevangene veel lastiger 
werd,en den militairen ope-
/ratiè'n hinderlijk kónde zijn. 
Het directorium koos dus dé 
partij hem naar Frankrijk 
te doen vervoeren. Maar de 
ziekte van den Paus had ver
ontrustende vorderingen ge
maakt. Ben zijner benen was 
verlamd; en men had het
zelve met trekpleisters be
dekt. In dezen staat was het, 
dat men hem den 1 April 
opligtte, om hem naar Par~ 
ma te vervoeren , alwaar hij 

gedurende eenige dagen adem 
schepte, door de eerbiedige 
hoogachting van den Fran-
schen bevelhebber (**) en door 
het bezoek van den infant 
en zijne familie getroost: 
maar den 13 kondigden stren
ger bevelen hem een nieuw 
vertrek aan. De geneesheer 
ren stelden vruchteloos liet 
gevaar eener zoo driftige en 
gewelddadige vervoering yoor. 
De Fransche kommissaris* trad 
de, kamer binnen, liet het 
bed van den zieken ontdek
ken , bezag de wonden met 
die gevoellooze onbeschoft' 
heid,' yreike zijner zending 
zoo wel paste, ging eenen 
oogenblik naar buiten , doch 
trad bijna onmiddellijk de 
kamer weder binnen , terwijl 
hij zeide: J)e Paus moet 
vertrekken dood of levend. 
De tegenstand was vruchte
loos, hij kon zelfs gevaarlijk 
worden door de vorsten des 
iands in de waagschaal te stel
len ; en de Paus deed dus 
zijn eigen lijdpn niet verder 
gelden. Den 14 werd hij naar 
Piacenza vervoerd, van Waar 
men hem den 15 naar Zodi 
liet vertrekken, ten einde 
hem vervolgens door Milane 

W^»*»6, we lk^h lm^i^? 1 ^ l i e t ' i n weerwil der bevolking van 

« «• 8^chfed"„?lav^e^ü a«!i*enswaardigen officier is ongelukkig 

SS? ten
 P ' W S B V B M S E t J r iL"° r Zijne han<*elwijze getroffen, schenk* gaf. * ?»»«» hetwelk men op zijn bevel kocht, ten ge* 



naar Turin, te vervoeren.-. 
Maar naauwelijks was hij over 
den Po gelrokken , of zijne 
lijfwachten werden met de 
vrees bevangen, door de vij
anden overrompeld te wor
den ; hij werd naar Piacen-
za ••' teruggebrag't, ten einde 
Turin langs eenen anderen 
weg te bereiken. Hij kwam 
den 24 in de hoofdstad van 
Piemont aan. Men liet hem. 
des nachts ten drie ure door 
middel van de Hulppoort, 
de citadel binnen treden, 
ten einde daardoor de geest
drift des volks te misleiden, 
hetwelk begeerig was hem te 
zien. Hij waande nu zijne 
vervolgingen ten einde te zijn, 
toen hij den volgenden mor
gen vernam, dat hij naar 
Frankrijk zou vervoerd wor
den. » Ik zal overal gaan 
waar zij willen, riep hij ui t , 
terwijl hij zijne handen én 
oogen ten hemel wendde: 
Anderb dove vorrano" en des 
vrijdags den 2 6 , werd hij 
evenzeer in den nacht op-
geligt, en naar Oulx ver
voerd, alwaar hij bij de re
guliere Itanoniken werd op
genomen. Den volgenden mor
gen begon men ,den berg 
Genevre over te trekken: 
naauwelijks heeft men eeni-
ge betamelijke, of ten min* 
ste onvermijdelijke voorbe-
reidselen , ter vervoering van 
den. gevangene kunnen maken. 

' ' ' • • ' . H ; 

Zijne .leden zijn met wonden 
overdekt. Men was genood
zaakt hem met; riemen op 
te ligten, om hem in een rij
tuig te plaatsen. » Men had 
hem eindelijk in eene soort 
van draagstoel, welke eigen
lijk slechts eene lompe draag
baar was, geplaatst. De pre
laten en de personen van zijn 
zeer gering gevolg hadden 
muilezels, om de rotsen te 
beklauteren. In dezen sfaa* 
was het, dat de H. Vader 
op den berg gedragen word. 
Gednrende vier uren gaat hij 
op naauwe voetpaden, tus-
schen eenen muur van twin
tig voeten sneeuw en ver
schrikkelijke afgronden , al 
hangende voort. Piemontesche 
huzaren boden hem hunne 
pelsen aan ; hij bedankte hen, 
zeggende: Ik lijd niet, en 
ik vrees niets; de hand des 
Heeren beschermt pig aigt-
baar te midden van zoo vele s 
gevaren: welaan mijne vrien
den , schept moed i dat wij 
op God ons vertrouwen stel
len." Op den avond vanden 
30, trad deze treurige stoet 
welke reeds naar eene ver
vroegde lijkstaatie geleek, 
Briangon binnen. Pius VI 
betrad eindelijk den grond van 
dat Frankrijk, waaruit men 
al de rampen'der goddeloos
heid heeft zien voortkomen, 
en waarin de hemel wonde
ren van berotfw heeft voor-

i 4 '. ;.-• 
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jbereid. Het volk, schaamrood' 
over zijne misdaden, zijnen 
roem en zijne ellende'i en een 
bestuur moede, hetwelk het 
veracht en- verfoeit, begint 
over de beklagenswaardige 
Buitensporigheden dér ongo-
disterij en des opètands té 
zuchten. De hartverscheuren 
de aanblik ran dat doorluch
tig slagtoffer, dat men aan 
hetzelve ter opoffering aan
biedt ; brengt- het töt gods
dienstige gevoelens terug > 
waarvan het dikwijls niet iff 
staat is de 'aandoeningen' te 
verbergen ; riiaar hét is den ; 
in het gasthuis* vön Briü-A 
$on opgesloteti Paus Vërbo 
den aan het venstëï te Mët~ 

'schijnen,' bij hetwelk de me
nigte opeendriögt; om hem 
te zien. Men scheidt heniran 
de gelrouwe-gezellen zijner 
martelirigen af (*), welke 
men naar Grenoble zend. Men 
laat hem enkel zijn' biecht
vader en een* hulp kamerheer, 
behouden. Hij bragt vijf én 
twintig dagen, in desSe wreedé 
verwijdering door,- welke 
voorzeker veel langer geduurd 
zoude hebben, indieh de 
snelle overwinningen van Sü~ 
TVAROW in Italië aaö hét di
rectorium, hetwelk besloot den 
Paus naar Faletice te zenden , 
geenen nieuwen schrik had-

(*) Het naai ei» <} 

den aangejaagd., Bezéhieuwt 
vërvoenng ^ gjó^ mït eénige 
vertroostingen gepaard, welke 
m minste 'dé bitterheid zij* 
ner laatste oogenblikkeh kon
den verzachten. •Terwijlhet 
directorium en" deszélfs bité* 
lijke huurlingen, de belee-
digirigén tegen hun slagtoffer 
nog zochten te vermeerderen, 
vermeerderden de inwoners 
des lands óp zijne schreden'i 
dé b&wjjzéii 'van liefde , sm&rt 
en eerbied. Té Gupy té 
FizèHö. én vnbr.il té Gr'ê^ 
riébtë-, heeft één zélfdè gé* 
vóél,"al de harlén óiitvonki. 
tiédèJi van allerlei ouderdom, 
ödlvinisten zelfs, geven allen 
hn luide hunne bewondering 
en huö godsdienstig inëdèlij-
dën te kennen.? Dé vjrouw'ërf 
doei! zich door moedige trek
ken , en dooi4 die scberpzin-» 
nige gevoeligheid onderschei
den , Welke bij het gezigt des 
gevaars nog vuriger wordt •, , 
en dié bijnö altijd mót ëenen 
goeden uitslag bekroond 
wórdt, onderscheiden. Beni
ge onder dezelve verkleedden 
zich in dienstmeiden, en ver
leidden doormiddel vah geld, 
de, wachten vari den Pattó, 
öm in zijn huis toegelaten te 
worden, én ér de geringste 
bezigheden të verrigten. Bjj 
2ijtt vertrek uit Grenoble, 

« S M ? * / * ? . 8 «•; Paler PmS S««M"**« Prelaat CARACCIW*».. MI 
c«*an8 <je H e e r MUIOTW,

 BïtAmRA' ziJn Kapellaan; en wjnSe-
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Walgde 'ëëhe ttiöedèr üiët Hare 
béide '> 'dochters5 te' Vöèt̂  het 
rijtuig tot aan Tüllirtè;; Op 
den Wëg fi'addéir zich hon
derd jöngV •maagdëfi in hét 
Wit • gekleed, gesichaard ,! om 
hem bloëm^kranseti; toe të 
wér|ie«.;i Dé Paus:, Welke 
óvér.deïe zqö; zuivereën oü*»' 
getujfjstelde/è&rKéwïjzèn-gliai-1 

Jachtte ,;'èèöetidë öp eetie lief-
dërij lee Wpe déze onschuld igë 
jëügd. Somtijds lieten de 
gendarmes , van zijn geleide, 
deze eerbewijzen tóe. Soms 
echter verletten zij ei* zich 
tégen, volgens ;dö iMgeving , 
welke zij van het höoger 
gezag ontvingen,,hetwelk dootf 
de stormen" j in zijnen eigene 
bóézèm opgekomen , nog veel 
wantróüwènder i én veel be-
sluiteloözer Was geworden. 
Van de vijf directeurs, Waar» 
uit hetzelve was.zamengesteld, 
Werden V er drie dóór ëenën 
buitengewonëhrnaatregeï Ver
wijderd (*), 'en; deze geweld
dadige verandering gaf -aan 
alle staatkundige opératié'h 
èénè Wankélbaarheid enëerié 
Wijfélihg, Welke dé zwakheid 
van ëene magt te kennen gaf, 
dié op het punt staat om in 
ontbinding te vervallen [**). 
Intusschen kwam Plus VI , 

• • • • . • H 

op den Ï4 JTtilij , eèn'dag 
vafi' blöédiger gedachtenis te 
V'klénce aan, door "zijne, gé-
troüWe vrienden j Welke men 
hem i e üfrentiblé had weder»; 
gegeven , vergezeld. Hij Werd 
in de citadel', * in de kamer 

• van den gouverneur y<;bij het 
klooster der minderbroeders,; 
hét welk"- tot - gevangenis yari 
twee eü dertig priesters vér^ 
Strekte, Waarvan er Velen ge* 
durende Tiunrië, vlugt in ƒ/«•* 
lië, de weldaden van den 
Paus genoten hadden , opge
nomen. Het werd: -'aan dé
ze ongeluk kigeri gestrengelijk 
verboden, met hunnen wel
doener gemeenschap te on: 
derhouden, en aan dezen om 
verder dan de uitgestrektheid 
Van den tuin te gaan, >> uit 
vrees, zeide men, dat hij 
onrust en brjeenScholingen 
mogtte Weeg - brengen."; Pios 
VI Voortaan ónyerschillig vóór 
al wat aardscrr Was, en voor 
de beleedigingen der men-
schen, was verder op niets 
anders bedacht, dan om zich 
tot de laatste der opofferin
gen voortebereideri. Al zijne 
oogenblibken, Worden het 
gebed toegewijd. Somtijds, 
worden deze godvruchtige oe
feningen afgebroken door treu-

h Ö ••* • • ; : 

(*j TstiiUHAKD, MBRLIN én LARÉVÈIIAÈRE LEPAUX. 
(**) Het was vijf maanden voor de omwenteling, ran den 18 Bru-

wo*re/maar op dezen opgenblik had men reeds heimelijk éèa eénig? 
Jioofd des beatuurs verkozen- dit moest JOÜBERT zijn, die den 10Au« 
£ustus:1799, in den slag- van A'OM* sneuvelde. 
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rige overwegingen, die enkel 
dien verschrikkelijken vloed 
van rampen en onheilen ten 
onderwerp hebben, welke hij 
achter laat; » Mijn tijdelijk 
lijden is niets, zeide hij, in 
vergelijking der kwellingen 
van mijn h a r t . . , . . De kar-, 
dinalen en bisschoppen ver
strooid. . . . . . ' Home, mijn 
vo lk . . . . . 1 de Kerk.' ach l •: 
de Kerk...,.! Ziedaar, wat 
mij nacht en dag kwelt. In I 
welken staat zal ik dezelve' ' 
verlaten?" Bij deze zoo bit
tere en smartelijke gedachten 
voegden zich nog nieuwe ver
volgingen, Het directorium, 
meer en meer door de over
winningen van SDWAROW ver
schrikt, had den 4 Augustus 
bevolen, dat de Paus naar 
Dijon vervoerd zoude wor
den; >> wel te verstaan,, voeg
de het er bij , dat de reis 
ten koste van den heiligen 
Vader zal, geschieden-." Het 
verbood zelfs uitdrukkelijk, 
dat men' zich te Lyon op
hielde; maar de ziekte had 
zoodanig toegenomen, dat 
de minste buitengewone 
beweging den noodjottigen 
oogenblik konde verhaasten. 
De 20 Augustus, gaf eenë 
hevige braking te kennen, 
dat de verlamming op de 
ingewanden gevallen was; de 
kunstmiddelen konden hem 

I met moeite uit eene 
bezwijming, 'die op dit toe
val volgde,* opwekken. Al 
deze kenteekens van eehe na
kende ontbinding, deden den 
Paus besluiten de allerheilig
ste Teerspijs te vragen, wel
ke hij in eene leuning-stoel 
geplaatst, en met;zijne Pau
selijke ornementen versierd, 
ontving. De kennis bleef hem 
tot het einde toe bij: hij 
gaf den geest den 29 Augus
tus .; 1799,-ten''een ure 25 
minuten , des morgens (*). Hij 
had den ouderdom van 81 
jaren, 8 maanden en twee 
dagen bereikt; en de Kerk 
gedurende 24 jaren 6 maan
den en 14 dagen bestuurd. 
De tijding van zijnen dood 
was , niet zoodra onder het 
publiek verspreid of eene 
groote menigte snelde toe, 
om aan de ontzielde over
blijfselen van den heilgen mar
telaar de hulde zijner ver
eering te bewijzen. De bur
gerlijke autoriteiten beproef
den zelfs niet om dezö al-
gemeene geestdrift tegen te 
gaan. Diegene, welke niet het 
geringste voorwerp, hetwelk 
den Paus had toebehoord, 
konden verkrijgen, strooiden 
bloemen op, zijne kisten brag-
ten datgene wat dezelve had 
kunnen aanraken mede. Daar 
het Directorium bij deze om-

\ > Met zonder gegrond vermoeden van vergeven ie zijn. 
Ter tal er. 

•J 
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standigueaën toegestaan had, 
dat men' de formaliteiten en 
gewone eerbewijzingen mogt 
in acht nempn, zoo Werd 
het lijk- gebalsemd en met 
deszelfs ornamenten, en de bij
zonderheden , welke het stof
felijke overschot van eenen 
souverein vergezellen , begra
ven (*);"-., en het' hart met de 
ingewanden werden in' eene 
bijzondere urne .opgesloten. 
Bit gewijde overschot bleef 
in' de citadel van F^alence, 
tot op den öogenblik;, waarop 
BONAPARTE, die tot hét con
sulaat was verheven , den 30 
November; 1799, een met 
zijne ambtgenooten genomen 
besluit, uitvaardigde, dopr 
hetwelk bepaald werd. » Dat 
de laatste eerbewijzen aan 
dezen , door zijne ongelukken, • 
eerbiédwaardigen grijsaard 
zouden bewezen worden , die 
slechts een'oogenblik de vijand . 
van Frankrijk was geweest, 
wijlhij doortrouweloozeraadr 
gevers, die zijnen ouderdom 
omringden , verleid werd ; er 
bijvoegende dat het der waar
digheid der Fransche natie 
betaamde , en met de gevoe
ligheid van zijn karakter 
strookte , om aan dengenen , 
die een der eerste rangen op 

aai'dè bekleed liad,; bewijze» 
van , achting toe te dragen , 
énzi" Dit stuk, hetvvelklan-
gen tijd , de: weidenkenden 
bedroog , en dat uitgebreide
re plannen aankondigde, werd 
op eerie belpompene wijze 
ten uitvoer gëbragt: de be
graving had,op hetalgéüieene 
kerkhof plaats,; slechts een 
protestant verkreeg verlof een 
klein gewelf, uit metselwerk 
bestaande, op te rigten, waar
van de ingang toegemetseld 
werd, om daar door de graf-
plaats te erkennen. De zaken 
bleven in dezen staaty tot 
op den 15 Jahj 1801, op 
welk tijdstip het concordaat 
door PKFS VII. aan BONA
PARTE verleend, tot rantsoen 
voor het stoffelijke overblijf
sel van zijnen voorganger 
diende, hetwelk eindelijk, vol
gens de bepalingen van het 
testament van Pios VI, naar 
de hoofdkerk vanden heiligen 
PETRUS te JRome werd over-
gebragt. (Zie de zeer naauw-
keurige omstandigheden dezer 
opdelving in les• Martyrs de 
lafoi, deel IY bladz. 330 
en volgende). De ingewanden 
zijn aan de stad Falence, 
op derzelver dripgende ver-
toogen, terug gegeven. Een 

(*) Deze bijzonderheden zijn het geschiedkundige opschrift op 
koperen platen, muntstukken van verschillende soorten, onderde 
regering van den overleden vorst geslagen, enz. Het opschrift het
welk men op zijn graf plaatste, was in deze merkwaardige woorden 
*ervat: 

In arce in qua obses Gallorum euttodiebatut. 



3M .tin. 
gédenkzail doof, eetien IYan* 
schert beeldhouwer den heer 
MAXIMÏLIAAN LABOüftküK een'. 
kweekeliflgVan GAmri, ver-' 
vaardigd,'.versiert het praal
graf^ hefwelkè dezelve bevat 
e» draagt dit opschrift, door 
den kardinaal SPINA u i t ^o»^ 
gezonden: 

Sanota Vit Scxti re&eunt proocortlia (ïitllis: 
'Jloinatérietcórpus, nomen ubique aonatj 

De lange duur* van het Paus 
schap van PIÜS VI> zijn, en-
Jcel "ïn ménsclrelijk opzigt, 
schitterende' hoedanigheden , 
welke in zijne geestelijke be
trekkingen' rfögVbewoiiderens-
w^ardigfet worden/; zijne on*' 
ve^schrokkeüe standvastigheid 
in de worstelingen, welke hij 
beurtelings tegen de vorsten 
ën tegen de volkeren te ver
duren Md ;, treffende deug
den in de rdmpen, onder 
welke hij gebukt ging; de 
eerbied, de geestdrift, welke 
hij niét ophield in tehoeze-
ftten , * zelfs toen de verblin
ding der aardsche grootheden 
yerd wenen was, en hét deel 
dat hij aan de.' eerste en be 
ilagenswaardigste gebeurte 
nissen der Europeesche om-
Wenteling moest nemen, ver
zekeren hem eeneal tegrootö 
plaats' in de geschiedenis,, 
aan dat eene menigte schrij
vers zich niet bejjverd zoude 

hebhen r hein herinneringen,: 
hetzij tan: lof óf van Waani 
t'óe te zwaaijén. Het washet-
schimpschrift, dat het strijd' 
perk opende: het maakte van 
df rouw, der: Godsdienst ge
bruik , om hare droefheid 
bespottelijk, .te maken ,:. toen 
zij nog niét anders dan met 
tranen kon antwoorden. Het 
was- in de laatste maanden 
van. 1798+ dus gedurende 
de gevangenschap van PltfS 
W , dat de Mémoires Ms-, 
toriques et philosophiques 
in hef Jicht verschenen. Dit 
wërJcy< op hevel van hét di« 
rectorium vervaardigd, is in 
éénen meer bitteren dan 
krachtigen, meer gemaakten 
dan wel sierlijken stijl gesclire-
ven .terwijl de slechte smaak 
er dikwerf in doorstraalt (*). 
Behalve de lastertaal, de on-
beschaamdste goddelooshe-
den, welke onder de önge-
Joovigen den grooten naam 
maken, valt de schrijve/ in 
dé Jompste ongerijmdheden, 
zoo tracht hij, bijvoorbeeld, 
na PXÜS Yl beurtelings als 
stijf hoofdig "en besluiteloos, 
onstuimig en bloohartig te 
hebben afgeschilderd, en in-
tusschen verpiigt is , om zoo- • 
vele daadzaken aan te halen» 
welke eene verbindtenis en 
eene onafgehrokene aaneen* 

»p(reJe)adU!isl10*» d«* 
«odsvruUiTL "fkend maakt. » u a t rii 
öuuavrucht ha^[ i n e p t , . A m n . „ „ „ • - " " SI " « r e ziel in 

'"««Krompen,'» Eerste Deel, blx, %2$. 

>mpen," Eerste rw! w». •>•>« 
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schakeling in alle deelen van; 
een stelsel bewijzen, waarin 
de verhevenheid der denk
beelden » de gematigheid, de 
goedheid ,:• de •-zachtheid der-
middelen van uitvoering niet 
uitsloot, tracht hij al deon° 
gelukken" van het Pausschap, 
van BRASCHI aan de bloo-
hartigheid, on onbestendig* 
heid van zijn karakter toe te 
schrijven; en kort daarna 
werpt hij dezelve op de nood
lottigheid der omstandighe
den. Eëhe dusdanige wankel-
baarheid van oordeel maakt 
een gröïidig onderzoek noo-

• deloos (""), Andere geschriften 
hebben Pies VI over •' deze 
schandelijke lasteringen ge
wroken.* Het eerste is: Pré
cis etc. {Kort begrip der 
geschiedenis van het Ie* 
ven en. het Pausschap van 
PiüS VI), door den heer 
BUNCHARD, Londen, 1800. 
Dit werk antwoordt mede op 
de Mèm'biresphilosophiques ; 
— 2°. het artikel van Pi os 
VI in de Martyrs delafoi, 
een uitgebreid en voortreffe
lijk stuk; — 3.o Piaggio 
del peregrino apostolicp, 
Rome, 1799 , door een dier 
personen, welke den Paus tot 
Fahnce volgden ; — 4.° les 
Mémoires etc. (De Gedenk
schriften van den abt HES-

,MIRT' D'AÜRIBEAÜ); 5.o -r- De 
lijkrede door Monseigneur 
BRANCADÓRO. , ' . ' • • 

* PIÜS VII , (GREGORIÓS 
BARNABAS Atovsius CHIARA-
MONTI), den ,14 Augustus 

; 1740.,- te Cesena, eene stad 
van Romagna,' in . de Ror 
meinsche staten, geboren, was 
de, zoon van den graaf ScR 
MO CHIARAMONÏI en van Jo-
ANNA GiUNii eene niet zeer 
gegoede, maar algemeen zeer 
geachte familie. Daar de. 
jonge GRKGORIUS in de orde 
van den H. BENEDICTÜS het' 
kloosterleven wilde omhelzen, 
zoo begaf hij zich naar de 
beroemde abdij van Monte-
Cassino,xlen hoofdzetel eener 
zeer uitgebreide congregatie.; 
Van daar ging hij naar Rome, 
en begaf zich in het beroemde 
klooster van- den H. PAÜLÜS. 
extra murös ,, waarvan de 
kerk, een kostbaar gedenk
stuk en voor de Godsdienst 
en voor de kunsten, in 1823 
eene prooi der vlammen is 
geworden, doch thans 11840), 
dank zij de milde bijdragen 
van geïppvigen der geheele 
Christenheid 1 weder bijna in 
haren vorigen staat hersteld 
is. CHIARAHONTI onderwees 
de godgeleerdheid in ver
scheiden kloosters zijner orde, 

(*) De redacteurs derAnnalet Philotophiquet, Mpralet et Littéra*-
'«» leverden vérscheiden artikels tegen de Qe&enhtchriften van 
"OURGOINO , en antwoordden met even zoo veel geest als waarheid » 
°P al de ijdele aanvallen van dezen schrijver. 
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en onderscheidde ziöh door 
zijne talenten en zijne gods
vrucht. Met deze hoedanig
heden paarde hij een' be~ 
minrïelijken omgang en de 

• gelukkigste eigenschappen van 
hart en geest. Hij was de 
stadgenoot en bloedverwant 
van Pms VI, die hem tot 
het bisdom Tivoli benoem
de. Eenigen tijd daarna 
werd hij aan de administratie 
van dén stoel van Imola ver
bonden, waarvan hij in 1786 
bisschop werd, terwijl hij 
tegelijkertijd den kardinaals
hoed ontving. Zijne nieuwe 
waardigheden verzwakten in 
geenen deélé de goedheid en 
gematigdheid zijner inborst; 
hij gaf hiervan, zoo wel als van 
zijnen ijver voor zijne kudde 
een schitterend bewijs tijdens 
den inval der Franschen in 
Italië. Be nog versch in het 
geheugen liggende dood van 
den ongelukkigen LODEWIJK 
XVI had de volken tegen de 
Fransche republiek verbit
terd. Geheel Romagna wa
pende zich om derzelver sol
daten het hoofd te bieden. 
De waardige bisschop van 
Imola spaarde noch verma
ningen, noch beden, om de 
gisting der gemoederen tot 
bedaren te brengen. DeFran-
schen werden te Imola wel 
ontvangen, maar té gelijker-
tgd barstte er te Lugo een 
opstand uit. De godvruchtige 
bisschop, zond eenèn ziel-

roerenden herderlijken brief 
aan de. opstandelingen , hen 
aansporende oni de. wapens 
neder te leggen.\ Daar de
zelve zonder .vrucht bleef, 
wendde hij zich tot den Fran* 
schen generaal AUGEREAÜ, 
die, door zijnen Nijver en zijne 
deugden getroffen , de over
wonnenen spaarde, en een 
verschrikkelijk bloedbad voor
kwam. Onder de leiding der 
Franschen werden er in Ita
lië twee republieken tot stand 
gebragt, de Cisalpische en 
de Cispadaniscke, Het,ge
lukte aan CauRiMOjyxi, om 
in zijn departement, gods
dienstvrienden tot afgevaar
digden en vertegenwoordi
gers deszelven te doen ver
kiezen. Maar daar eenige 
angstvalligheden zijn geweten 
verontrustten , vaardigde hij 
eenen herderlijken brief uit, 
waarin hij ,-de overeenstem'' 
ming der Godsdienst niet het 
toenmalige republikewche 
stelsel, twijfelachtig maakte, 
en op deze wijze verbitterde 
hij de voorstanders der nieu
we; orde van zaken^ Demi* 
nister van algemeene policie 
gaf er verslag van aan het 
directorium, en de prelaat 
verwachtte hetzelfde lot als 
de kardinaal MATXiï, die 
wegens een dergelijk protest, 
buiten, zijn diocees was ge
zonden; de bisschop v a n 

Imola werd intusschen niet 
gemoeid. Eenigen tijd daarna 
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onderschepte Het revolütioh-
Baire bestuur eene briefwis
seling van CHIARAMONTI met 
de kardinalen MAÜEÏ en Gl-
OANNETXi (zie deze beide ar
tikels) , bisschop van Bo-
logna; in deze briefwisseling 
vindt men eenen rondgaanden 
brief, dien de prelaten een-
patiglijk, aan de herders hun
ner diocesen zouden zenden , 
en door welken zij hun be
valen , de inwoners te ver
manen om, in het belang 
des keizers van Oostehrijk en 
der Godsdienst, de wapens 
op te vatten. Men begrijpt ! 

ligtelijk, welke onaangename 
gevolgen deze circulaire voor 
de drie kardinalen zou kun
nen gehad hebben, indien 
juist óp dit tijdstip 11799), 
de Franschen niet door de 
Austro-Russen waren terug 
gedreven. Zoodra Bomagna 
ontruimd was, vaardigde de 
ïfe/chop van Imolu eenen 
Herderlijken Brief uit, die 
dr- geloovigen vermaande , om 
aun de nieuwe overwinnaars 
te gehoorzamen. Nadat het 
lot der wapens de Austro-
Russen uit dat land had ver
dreven , werd Bomagna an
dermaal door de Franschen 
bezet. Middelerwijl wasPiüs 
VI, 'den 29 Augustus 1799, 
te Valence overleden. De 
uit Bome verdreven kardi
nalen, hadden de wijk ge
nomen naar Lombardyë, Ge-
**««, Piémont en de Vene-

fc^i 
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tiaansche staten. Na den 
dood van Plus VI, véreénig-
den zij zich alle in conclave 
hvde stad Fenelië ; zij gaven 
er ke.nnis van aan alle sou-
vereinen , en vergaten daarbij 
LoDEWijK XVI niet, die toen
maals als banneling zijn ver
blijf in Koerland hield. Z. 
M., gaf' hun het volgende 
antwoord: » Wij erkennen 
plegtiglijk den Oppe'rherder.,"• 
die door u zal verkozen wor
den , en wanneer Degene, 
door wien de koningen re-
geren, ons op den troon on
zer vaderen zal hebben her
steld , zullen wij zijn gezag 
in de geheele uitgestrektheid 
van ons rijk doen eerbiedi
gen, en onzen titel van Al-
lerchristetijlien koning en 
oudsten zoon der Kerk regt-
vaardigen. Gegeven te Mit-
tau, den 14 November 1799, 
— Geteekend . LODEWIJK." 
Op den 1 DéGember deszelf
den jaars, werd het conclave 
dat, met den later aangeko
men kardinaal HERTZAN, mi
nister des keizers van Oos
tenrijk, mede gerekend, uit 
vijf en dertig kardinalen be
stond, geopend. De kardi
nalen AlBANI, ARCHETTI, 
BEIXIZZONI , MARTINIANI ver
deelden gedurende drie maan
den de stemmen, die einde
lijk alle, met uitzondering 
van drie op den persoon van 
CHURAMONTI vielen > aan 
wien tot dusverre hieniand 
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gedacht had: hij werd den> 
14 Mei 18Q0 tot Paus ver-i 
koren» Om de gedachtenis 
van .zijnen voorganger te ver
eeren , nam de nieuwe Paus 
den naam aan van Pms VII, 
Zijne Heiligheid verbleef nog 
eenigen tijd te Venetië, ver-
I|et\die stad deh 6 Junij, 
ging aan boord van het kei
zerlijke fregat de -Bellona, 
stapte te Pesaro aan wal, 
vervolgde zijne reis te land, 
en deed, onder het gelui der, 
klokken/ en het losbrandett 
v.an het geschut des kasteèls 
van St,Jngelo^ zijneintrede 
binnen Eome. JJeeerste zorg, 
van' Pies VII t was zich door 
personen te doen omringen * 
wrer trouw voor de Catho-
lijke Kerk hem bekent} was, 
en hij vertrouwde de v-oor* 
naafliste posten van zijn hof 
toe ,•Van de prelaten CARAFFA ; 
MAROTTI (gewezen JesuitJ, 
BALEI, WIDMANW,, JFAICO-
NJERI, SiMOWETïi en den abt 
HANJJIBAI. ScHJirrj. Hij ver
hief den: kardiöaal RovEREt-
IA , tot prodatarius; en de 
prelaat CONSAITI,, die bijzit
ter der róia was, werd tot 
pro-secretaris van staat, pn 
later tot kardinaal benoemd. 
PJÜS VII ging op dezelfde 
voorzigtjge wijze in zijne ove
rige keuzen te werk. De geld
middelen >an den staat waren 

had*ineester; gemaakt. PUTS, 
VII wist in "alles te voorzien;, 
e n zij? tijdelijk, zoowel als 
geestelijk bestuur, begon on
der de gelukkigst? .voprtee-
kenen. Onjtrent dezen zelf
den tijd verscheen er tp/^ë-
netië , eene brochure in het 
licht, waarin de schrijver, 
terwijl hij de gevaren aan
toonde, door de grondstel
lingen van den dag teweeg 
gebragt, den P;.aus< smeekte 
de, Jesuiten te herstellen, 
» Hunne vernietiging, zeide 
hij , is eene der voornaamste, 
oorzaken van de JFransche, 
omwenteling geweest, die 

verminderd, daar BONAPARTE 
na den . 
zich van 

slag, van Mareng(y\ 
drie rijke Jegatiën 

nooit zou uitgebarsten zijn, 
indien hunne maatschappij 

| gehandhaafd- ware geweest." 
Piqs VÏI hepaalde. er zich 
toe, met voorjpopig, zijne 
toegenegenheid _ voor deze be
roemde maatscliappg aan dea 
dag te leggen , door den 7 
Maart 1801 ? eeneo>ejfe, ten 
voprdéele der Jesuiten uit
te vaardigen , door welke hij, 
hun toestond ,'zich i» ftus"; 
land te vestigen, terwijl hij 
FRANCISCÜS KAREU , gevol-
magtigden van den H.. Stoel 
tot derzelver hoofd benoemde,, 
Drie jaren later bekrachtigde 
hij , door eene andere breve 
van den 31 Julij 180£, de 
vestiging derzelfde orde in 
het koningrijk Napels? Ia 

dien tusschentijd hield P^S 
VII zich bezig, omdewonr 
dew, welke de revolution-



P I U. 529 

Baire onlusten, in de Ro-
meinsche staten, hadden ach
tergelaten, te genezen aften 
minste te verzachten.! Men* 
moest in onderhandeling 
treden met hebzuchtige aan-
kpöpers ,van den buit der 
ker4» de voor eenen gerin-
gen prijs, en voor papieren 
geld, onder dep naam van 
cedola bekend, meesterstuk
ken der kunsten hadden ge
kocht. Deze verdragten vie
len der Pauselijke schatkist, 
die buitendien, even gelijk 
de openbare gestichten, reeds 
met eene verbazende schuld 
belast waren, zeer zwaar. 
Terwijl Pips VU eene oproe
ping deed aan de liefdadig
heid van de rijkste zijner on
derdanen, die met hunne 
hulp kwamen tpesnellen, gaf 
hij zelf het eerste voorbeeld. 
In de dienst yan het paleis 
werd alles wat niet onver
mijdelijk noodzakelijk was, 
afgeschaft, en de souverein 
van Rome leefde als de een
voudigste partikulier, Tege-
lij kertijd herstelde hij de orde 
en de administratie, voldeed 
aan het algemeen verlangen, 
door den vrijen handel van 
granen en allerlei waren van 
eerste behoefte te verzekeren. 
Bij eene andere wet, werd 
een' billijker en gematigder 
omslag van belastingen inge
voerd ; eindelijk vaardigde 
Pios VII eene breve uit, die | 

XlJ. Dmu I 

de onbetamejpheid in de 
vrouwelijke kleeding, onge» 
lukkighjk |n Rome vrij a,lge-r 
meen, en sedert de omwen* 
teling nog ergerlijker gewor» 
den , beteugelde. Indien door 
ernstige .beweegredenen van 
bezuiniging, Pjrus VII geene 
prachtige gebouwen oprigtte; 
herstelde hij ten minste de 
qqde meesterstukken. De 
prachtige eerboog van. SBÏMIÏ 
BIÜS-SEYERIJS , aan den voet 
van het kapiipol; die Van 
Trips en KONSTANTIJN , in 
het Romeinsche/oraJM, wer
den afgebroken en versche
nen wieder in derzolver eer
sten' luister. Eene der ver-
hevenste deugden van PiüS 
VII was zijne met fermiteit 
gepaarde gematigdhejd. Na
dat de kardinaal RpFjFo, ten 
gevolge zijner overwinningen, 
de Franscben uit Napels had 
verdreven, werd PF~ in die 
stad eene opperste junta be
noemd , om de aan muiterij 
schuldigen te straffen (zie 
FERDKUND IV), In de straf
fen, welke opgelegd wer
den , mengden zich bijzondere 
wraaknemingen. Zonder aan
merking voor den rang, het 
geslacht of de diensten, bragt 
men prinsen, prinsessen, 
monniken, priesters, ja zelfs 
bisschpppen ter dpod, aan 
welke men niets anders dan 
eenen oogenblik van zwak
heid of dwaling te verwijten 

j , • • • • • ' 



' 530 . . p J u . 

had. Onder dit getal be
hoorde NATALI, bjsschop van 
Pico, die, na aan de woede 
van een teugéloos gemeen te 
zijn blootgesteld, te midden 
der vivais en der uitjouwin
gen der lazzaronï's, op het 
openbare plein werd. opge
hangen. Pxüs VII, hierover 
tot in de ziel getroffen, schreef 
eehen 'nadrukkelijken brief 
aan den\koning van Napels, 

* Het Napolitaanscb. bestuur 
wendde als verschooning voor, 
dat twee prelaten, in den 
raad der opperste junta had
den bijgezeten, en dat zij, 
en niet de koning verpligt 
waren', zich te regtvaardigen. 
De Paus, over dit antwoord 
niet zeer tevreden , excom
municeerde de beide prela
ten ,»GERVASI0, aartsbisschop 
van:Capua, en den bisschop 
ToRRüSIO , apostolisch vika-
ris van Napels, en tweeden 
bevelhebber van het leger van 
EÜFJFO. Nadat BONAPARTE bij 
zijne terugkomst uit Egypte, 
zich téot eersten consul had 
doen uitroepen, gevoelde hij, 
dat er zonder de Godsdienst 
geen bestendig bestuur be
stond, en dat hij daarenbo
ven door de herstelling der 
Catholijke religie, aan het 
verlangen van de groote meer» 
derheid der Franschen zou 
beantwoorden. Na den slag 
van Marengo opende hg te 
dien einde onderhandelingen 
met Prus T i l ; en de kardinaal 

MARTINIANI, bisschop van Vel» 
li of Ferceil, -was de bemidde
laar dier onderhandelingen, 
Terwijl BONAPARTE den hei
ligen Vader van zijnen eer
bied voor zijnen persoon ver
zekerde , verzocht hij hem 
gevolmagtigderi naar Parijs 
te zenden, ten einde een» 
concordaat voor te bereiden. 
Wijl in alle omstandigheden 
voor éenen Opperpriester het 
heil der Godsdienst op den 
voorgrond moet staan, ioo 
belastte Pws met deze moege
lijke zending , den heer SPI-
NA , aartsbisschop van Co-
rinthe, en pater CASEIU, 
ex-generaal der serviter-mon-
niken, beide diepe godge
leerden. Ondanks al hunnen 
ijver .en hunne bekwaamheid, 
verzetteden zich gedurende 
een jaar duizenden bezwaren 
tegen het sluiten des concor« 
daats. Eindelijk kwam de 
kardinaal CoNsAtn, secreta
ris van staat, en met het volle 
vertrouwen, des heiligen Va,» 
ders vereerd, te Parijs, al
waar hij de terugkeering tot 
de Godsdienst van Frank" 
rijk door groote opofferinge» 
moest koopen. Behalve de 
drie legatië'n , welke de Pau* 
genoodzaakt was, bepaalde
lijk aan Franki'ïjh aftestaan, 
ëischte de eerste consul eepc 
nieuwe omschrijving der dio
cesen en het ontslag der oude 
bisschoppen. De Pans was 
verpligt in deze harde voor-
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waarde toe te stemmen, Het 
grootste- getal prelaten ge
hoorzaamde aan de stem van 
.hunnen Opperherder, en de
den afstand van 'hunne ze-

'tels, maar sommigen weiger
den zulks. Het concordaat 
werd dus te, Parijs den 15 
Julij 1801 onderteekend, en 
PIÜS YII bekrachtigde het
zelve te Home, den 15 Au
gustus daaropvolgende. Om 
eene meer indrukwekkende 
bekrachtiging aan deze be
langrijke handeling te geven, 
vaardigde de Paus op den 27 
November 1801 eene pleg-
tige bulle ni t , en de kardi
naal CAPBAKA kwam vervol
gens in Frankrijk, om aan 
de nieuwe bisschoppen, der-
zelyer instelling te geven , en 
alle schikkingen betrekkelijk 
de kerkelijke aangelegenheden 
ten einde te brengen..., Het 
Concordaat werd te Parijs 
op Paaschdag, zijnde de 18 
April 1802 afgekondigd, en 
de terugkeering tot de Gods
dienst werd door eene lüis-
terlijke plegtigheid gevierd, 
waarbij de drie consuls en 
de voornaamste staatscorpo-
ratiën tegenwoordig waren. 
Kort daarna liet BotfAPABXE 
door het wetgevende ligchaam 
de organieke artikelen be
krachtigen, die op eene ge
voelige wijze den geest en 
den grondslag des concordaats 
verlamden. Plus YII ont-
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veinsde de smart niet welke 
dit listige gedrag hem ver
oorzaakte , en, ' in eene al
locutie, den 24 Mei 1802, 
in een geheim consistorie 
uitgesproken, verklaarde hij 
aan de kardinalen, » dat 
men bij de afkondiging van 
h'et Concordaat,, verscheiden 
artikels had gevoegd, van wel
ke hij geene kennis droeg.. ." 
Oofc bragt het Concordaat 
door den willekéurigen maat
regel van den eersten consul 
al het heil niet te weeg dat 
de geloovigen er van ver
wachtten. Aan de reclama-
tiën van den Paus bij BO
NAPARTE werd eerst gehoor 
gegeven, op den oogenblik, 
dat deze zich als keizer deed 
uitroepen. Naar het voor
beeld van PIPÏN , wilde hij 
van een en Paus de keizerlijke 
zalving ontvangen. Om de
zelve te verkrijgen, gaf hij 
aan den heiligen Vader de 
hoop, dat hij de Godsdienst 
in haren ouden luister zoude 
herstellen. PIDS Vfl, door 
dezen beweeggrond medege-
sleept, en vreezende daar
enboven , dat zijne weigering 
rioodlottiger gevolgen mogt 
hebben, hield , na langen 
tijd te hebben geweifeld, op 
den 26 October 1804 een 
geheim consistorie en zeiden 
naar aanleiding der boven
genoemde beweegredenen, tot 
de kardinalen: » Eerwaar-

i 2 
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dige Broeders, gij z i e t hoe 
billijk en vermogend, de ._ 
denen zijn , die ons bewegen, 
deze reis te ondernemen; wij 
hebhen er toe besloten, we 
gens nuttige vooruitzigten 
voor onze heilige Godsdienst, 
De Paus verliet Home den 
2 November 1804, in een 
gestreng jaargetijde hij werd 
er op zijnen langen weg scha* 
deloos Toor gesteld, door de 
levendige vreugde en de toe* 
juicfaingen, welke zijne te
genwoordigheid niet alleen 
in de Italiaansche sleden, 
•welke hij doortrok, maar in 

28' dééd hij zijne intrede in 
Parijs, alwaar hij met de
zelfde toejuichingen werd ont
vangen , en alwaar al de staats-
corporatiën hein werden voor
gesteld. Alvorens Fontaine-
bleau te verlaten, vorderde 
Plus V i r uitdrukkelijk van 
JYAPOLEOJS > eeneindwidueele 
verklaring der constitation-
nele Ins'schoppen, betrekke
lijk de ppreglheid hunner 
'onderwerping aan de beslui* 
ten des Pauses. Hij verkreeg 
zulks, zoo als hij 'verlangd 
had , en dezelve was in deze 

~ . v.7 --> • •*« ii bewoordingen vervat; v Ik 
Frankrijken vooralle £yon verklaar in tegenwoordigheid 
verwekte, alwaar hij den 13 
in de hoofdkerk de Mis Jas, 
en van af een balkon, aan eene 
ontelbare menigte, die hij 
alom op zijne schreden vond, 
den Pauselijken zegen gaf» 
» God zij er voor gedankt J" 
riep de H. Vader in de volheid 
zijner vaderlijke tevredenheid 
uit. De nieuwe keizer had 
hem reeds te Turin een ge 
zan (schap te gemoet gezon 
den, zamengesteld uit de 
kardinalen CAMBACÉRES en 
JFESCH, en de heeren ABO-
m u s en SAUUTORIS, de 
eerste senateur , en de twee
de , prefekt van het paleis. 
Hij kwam den 25 te Fon-
taimbleau aan, en op eenen 
gedogen afstand dier stad, 
bij het kruis van St. Merem, 
had zijne eerste ontmoeting 
met NAPOIKON plaats, Den 

God, dat ik mij wil 
houden en onderwerpen aan 
de uitspraken van den heili
gen Stoel, en van de Ga-
tholijke, Apostolijke en Room-
"sche Kerk, betrekkelijk de 
kerkelijke aangelegenheden 
van Frankrijk. Ik bid Z. ' 
II. mij zijnen ipostolischen 
zegen te willen verlèenen." 
Dé plégtigheden der zalving 
hadden, zoo als men weet, 
op den 2 December 1804, 
in de L. V. kerk (Notre-
Dame) van Parijs plaats. 
Op den 1 Januarij 1805, 
hield de Paus een consisto
rie in het aartsbisschoppe
lijk paleis, waarin hij den 
kardinaalshoed gaf aan de 
heeren DE BEIIOI en GAM* 
BACÉRÈS, die denzelven nog 
niet ontvangen hadden^ en 
antwoordde in het Latijn op 
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eené redevoering in dezelfde 
taal, welke de eerstgenoemde 

... dezer prejaten voor hem uit
sprak. Na deze plegtigheid 
hield de Opperpriester een 
geheim consistorie, waarin 
hij KAREL THEODORÜS AN-
TONIÜS MARIA TAN DA I.BERG, 
keurvorst, kanselier van het 
Duitsche rijk, aartsbisschop 
van Mèntz, tot den aarts-
bisschoppelij ken stoel van Re
gensburg, (welk diocees door 
dézen prelaat reeds sedert 
1803 geadministreerd werd) 
benoemde. Dit was de voor
bode Tan andere schikkingen 
betrekkelijk de Kerk Tan 
Duitschland, maar die geen 
gevolg hadden. De Paus gaf 
daarop den bisschoppelijken 
mantel (roe/iet) aan twee gees» 
telijken, welke Z, H. tot 
bisschoppen van Poitiers en 
la Roehelle benoemd had; 
den 22 Maart had er een 
tweede consistorie plaats, ortf 
tot openstaande diocesen be-

" Boemingen te doen. Gedu
rende zijn verblijf te Parijs s. 
werd de H. Vader, overal 
waar hij zich vertoonde , met 
geestdrift en met vernieuwde 
toejuichingen van Leve de 
Paus! Leve Pms F"II! 
ontvangen. Alle genootschap
pen des rijks zonden hem 
gezantschappen, maar Z. II. 
kon de belooning niet erlan
gen , welke zij voor zoo vele j 
opofferingen verwachtte. De ! 
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Paus drong er.steedsopaan., 
om de uitvoering der hem 
gedane beloften te erlangen ; 
na verscheiden conferentien, 
die geenerlei gevolg hadden , 
begaf BONAPARTE zich naar 
Milane, om zich als koning 
van Ital'è te doen kroonen. 
Zijn afscheid van den H. 
Vader was op verre na zoo 
vriendschappelijk niet, als 
hunne eerste, ontmoeting te 
FontaineUeau geweest was. 
NAPOLEON had den Paus rijke 
geschenken doen aanbieden ; 
hij wees dezelve van de hand: 
zijne kardinalen weigerden 
evenzeer jaarwedden aan te 
nemen, ras VII , maakte 
zich niet een bloedend hart 
gereed, om naar Home te
rug te keeren, daar hij van 
zijne moegelijke reis geené 
andere Trachten had geplukt, 
dan eene Termeerdering der 
aan de Fransche geestelijk
heid toegekende fondsen/ de 
herstelling der vreemde mis-
siën, die der priesters van 
den H. LAZARUS, en der 
zusters Tan liefdadigheid. De 
Paus begaf zich op reis den 
4 April 1805, na een Ter-
blijf Tan omtrent vijf maan
den te Parijs. Hij werd al
om met dezelfde geestdrift 
ontvangen, als op zijne heen* 
reis naar die hoofdstad. Hij 
was vergezeld door de hec-
renBRWODE en DÜROSNEI. , 
de eerste kamerheer, en de 
3 
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tweede hofstalmeester van 
• .^PötBÖ». Te Ckalom-sur-

Saone g af ^ fla d e M i g 
den -Panselgien zegen; te 
•Jyo», vormden jonge lieden 

• - . / »" de stad eene eerewacht 
P M - d M H . . T a d 6 r , . « , : i , . -
öien de dienst van, het pa
leis waar. PXÜS VU, hef0. 
pende^metpIegtigheidteZv-

'• •«»•» 4e kerk van 0 . L V-
••.*f-FonTBÖre,; j n d a , ' ' 

,™t het voorwerp derde-
Tot,e des; volks. De koningin 
Tan mrurië ontving &n 
Opperpriester met de groot* 
ste onderscheiding, g» ltf, 
6«?rfe te MorZce in het 
prachtlge.„ p a j e i s p m y

e t 

welks groot balkon, hij aan 

ïdk°5 e V I e i n ve rza™ l de 

volk den P a i I s e I i j k e n z è g e n 

van den fl. y a d e d d 

fec^te^i, bisschop van 1 

™ % « , ^ j n e dwalingen af
v o e r . De H. Vader "verliet 
ftore„ce aea,10 Mei, en 

••». to Storta aan de grenzen 

v o n d ^ a deft afgezant van 
a p ™ , en verscheiden Ro-
meinscbe heeren , die hem 
je gemoet waren gekomen. 
Jjfl . z*8? de hoofdstad der 
|hxisten:wereld weder op den 
*6 Jong, te midden der al-
gedane vreugde, e n zijne 
«eiste zorg Was, zich naar 
«even P*E™M*kerk te be-
hlêt'JIvaar hlJ door den ordinaal TORK, deken j a a t l 

«et hoofd van h e f , ™ , 
coilegie en van het kapittel 
ontvangen werd. Deze geluk-
«'ge dag werd door alge-
meene vreugdefeesten gevierd, 
en, op den 26 Junij hield 
de Paos een geheim consis
torie, waarin hij aan de kar-

finalen den uitslag zijner 
reis, en de bewijzen vaneer-
bied en yerkleefdheid mede
deelde, welke hij van de' 
geestelijkheid en van de ge-
Joovigen van Frankrijk o.nt«' 
vangen had. Hij voegde er 
bij, dat zijn verhlijf in dat 
JijJc, voor altijd de banden 
had loegeknoopt, welke de 
Cathohjken met het hoofd 
der Kerk verbinden. De Apos
tolische raad, welken de Paus 
voor zijn vertrek had aange
steld, en.de openbare amb
tenaren 'verdienden den' lof 
van den H. Vader, Wegens 
den ijver, met weiken zij 
hunne onderlinge bedienin
gen hadden waargenomen. 
Door de. vreedzame bedoe
lingen , welke NAPOIEON hem 
te kennen gaf, eindelijk ge» 
r«st gesteld, hield hij zich 
met het geluk zijner volken 
bezig. Hij zag mtusschen met • 
kommer dat het weihoei-, 
aan de met hef Fransche kei
zerrijk vereenigde Italiaansche 
gewesten gegeven, met betrek
king tot het huwelijk en de 
echtscheiding, bepalinge" be« < 
Tatte, die met den geest der j 
Kerk streden. De Paus deed { 
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Tertoogen aan NAPOLEON , die," 
zes maanden na door Plus VII 
gezalfd te "zijn, er niet op 
antwoordde , dan , door het 
bezetten der haven en vesting 
Van Jnoona; De Paus be
klaagde zich: in eenen brief, 
welken Z. fl* zelve aan NA
POLEON schreef, over deze on
billijke handelwijze; doch men 
sloeg niet de minste acht op 
denzelven. Na de overwinning 
Tan Austèrlita, gevolgd door 
het verdrag van Presburg 
(hetwelk Venetië, Istrië, 
Dalmatië, de eilanden van de 
Adriatische zee, en de mon
den Tan den Catiaro ónder 
de heerschappij van BONA
PARTE bragt) schreef NAPO
LEON aan PIÜS VII, den 7 
Januarij 1806, een' laatdun-
kenden brief, in, welken hij 

• hem verweet kwade raadge
vingen , en voornamelijk die 
van den kardinaal CONSALVI, 
te volgen. Hij voegde er bij , 
dat hij Ancona enkel had 
doen bezetten als Bescher~ 
nier van den Heiligen Stoel,, 
en om te beletten, dat deze 
plaats bezoedeld werd door k 
de Grieken of Turken, De 
•gegronde grieven van PIÜS 
VII tegen NAPOLEON vermeer
derden van dag tot dag. De 
Paus had den 16 September 
1803 met de Italiaansche re
publiek , een concordaat on-
derteekend; maar zoodra deze 
republiek in een koningrijk 

werd hervormd , maakte men 
zich, zonder eènig ontzag 
"voor voornoemd , verdrag , 
meester van kerkelijke goede
ren, en verkocht dezelve zop 
wel als de. vaste goederen 
der Bisschoppen. Men ver
nietigde vervolgens de kloos
ters, en vereenigde sommige, 
derzelve met andere godsdien
stige gestichten. Van de èene 
overweldiging tot de andere, 
matigde zich de wereldlijke 
magt een uitsluitend gezag aan, 
op de van den,Heiligen Stoel 
afhankelijke kerken. De Paus 
deed nieuwe, vertoogen , en 
Wijl dezelve geenerlei gevolg 
hadden, hield }iij op beves-
tigings-bulie voor de bisdom
men "van Italië te geven. 
Middelerwijl maakte BONA
PARTE zich meester van de 
prinsdommen Bénevento en 
•Ponte'Corvo , en wel onder 
het belagchelijke voorwend
sel dat dezelve een onder
werp van 'geschil tussehen 
hét hof van Rome en dat 
van Napels waren. Men be
loofde aan den heiligen Va
der schadeloosstellingen, wel
ke men niet gaf. Nadat NA
POLEON 'den koning van Na
pels', FEUDINAND IV , uit 
zijne staten had verdreven, 
was hij meester van geheel 
Italië geworden. Hij plaatste 
op den troon van Napels, 
eerst JOZEF , zijnen broeder, 
daarna zijnen zwager MDRAT» 

i 4 
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wiiWn winnen ; hö vaa rd ig 
« n d e r s c h e i d e n e ' b e i i i S 
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i ! ^ ^ h ö aan zöne

an 

J jongsten broeder HIEROT O B S 

" # ' • ^ d<« doende bijna 

nr,g\heue[e faö , i i i e°pi 
BO^ARTBi in betogende 
jaar; den Heiligen Ta der met 
meuweeveü z ö 0 onbeschei-d

; f l a i \ M e ™gen laS-
"8 ( 15 bij vorderde, dat de 
Paus deel aan het Ri|H .v e r i o n d 
zoude nemen/ dat hij de ha-
£*ns van Jnconet: en Civita* 
^ecchia voor de Edgelschen 
zoude sluiten» daarenboven 
fieklaagde hij zich dat hïj 
betrekkingen onderhield met 
Oostenrijk, en met konins 

VERDINAXD IV, die zich toen, 
maak te Polertno ophield, 
Daar Pm Vil dergelijke ei* 
schen van de hand wees, zoo 
trot een Ff arisch leger op 
Rome aan. Men wendde in 
den beginne voor dat het 
die stad enkel üoude door-* 
trek&e», om zich naar Ma* 

pels te begeven; maar aan 
de poort deiP&pofo gekomen, 
ontwapende het de soldaten 
van zijne Heiligheid, en maak
te zich meester van het ias- j 
teel St. Jngelo. Bijna gelijk- j 
tjldig plantte men hel geschut | 
™0r bet paleis Quirinaal, \ 
hetwelk de Paus bewoonde. I 
Men,maande hem aan, om ij 
aan den eisch van NAPOLEON f 
te voldoen, bij gebreke waar' 

• •«. . " " " f "y JJCWJOÜ.C vrat' 

ondersche d lL e l o ? f w a a^i j?7e n h L 7 / A » v a a 5 Febmar<j ISOSf, deze e , d e n e «"gaven z ^ e 7 £ & & ? * :ï«*Iwii«, dat Amlre in 
"rtejmsaehng voorkom*. 
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van het Fransche leger de 
Rorneinsche provinciën zou
de bezetten. Zes kardinalen 
ontvingen bevel, zich naar 
het koningrijk Napels te be-
geven van waar zij' oorspron
kelijk waren. In dë maand 
Maart werden veertien andere 
kardinalen elk naar hun on
derling vaderland gezonden. 
Mïddelerwfjl had de Fransche 
generaal MIOIÊÏS het grootste 
gedeelte der Pauselijke troe
pen , in Fransche regimenten 
ingelijfd. Den 27 der zelfde 
maand Maart, vaardigde Ml-
oütis een dagorder uit, waar
bij deze troepen bepaaldelijk 
in de dienst van Frankrijk 
bleven. Op den 2 April daar
opvolgende , vaardigde NAI»O-
IEÓN te Sinl-ülöiid twee be
sluiten uit, waarvan het eene 
voor altijd met het' koning
rijk Italië vereenigde, de 
provinciën Urbïno, Jncóna, 
Macerata en Gamerino ; het 
andere beval de in beslagne
ming der goederen van de 
.kardinaals, prelaten, officie
ren en andere ambtenaren vaü 
hét Roomsche- hof, welke 
zich niet naar hun geboorte
land zouden fcegeven. Op 
den 7 April overweldigde 
een Frahsch detachement de 
hoofd-deur van het Pauselijk 
paleis, drong met geweld 
binnen hetzelve, ontwapende 
het grootste gedeelte der 
^acht, Yraarvan men de adeJ-

. I I 

lijken gevangen nam, en de 
prelaat, CAvAtCJtfHttstadhou
der van Rome, werd naar 
Fenestrelle verbannen. Na* 
dat pp den 11 Junij Fran
sche officieren in het apparte- . 
ment van dën kardinaal GA-
BBlEttï, pro-secrelaris van 
staat, waren gedrongen, ver
zegelden zij zijne papieren en 
zonden dezen prelaat naar 
zijn bisdom van Sinigaglia. 
Ziedaar de handelwijze, wel
ke men ten opzigte van het 
Hoofd der Kerk in acht nam , 
dat , ondanks deze vervol
gingen, de belangen der Gods
dienst niet uit het oog ver
loor, en op den 10 April 
als eerwaardig verklaarde, 
MARIA CtomDE van Frank
rijk j ' koningin van Sardinië. 
Reeds, op den 16 Maart had 
Z. H.> de kardinalen onder-
rigt van alles wat hij, sedert 
dën inval der Franschen, te 
lijden had gehad. De Paus 
hield op den 11 Juiij 1808 
een nieuw Consistorie, waar
in hij protesteerde tegen de 
maatregelen, welke zijne vij
anden jegens zijnen persoon 
en de Kerk namen. Hij liet 
heimelijk aan alle prelaten en 
pastoors van den Êerkelijken 
Staat eene instructie toeko
men , welke ten doel had, 
om hen tegen de strikken te 
wapenen, welke hunne al-
gemeene vijanden hun mog-
ten spannen, door, onder 
5 



'i li'li 
11 

'; i '* 

i ''Il 
I HM 

Pil 

' I , 

1 . '-i 

1 II ,1 

' ) i 

.' l" 
i i' 

: i 

538 P I U. 

anderen eenen onbèpaalden 
eed van hen te vorderen, en 
stond hun enkel het volgende 
formulier toe: »Ifc beloof en 
zweer van geen deel te ne
men aan èenige zamenzwe-
ring, boozen aanslag of mui-" 
terij tegen het 'tegenwoordig 
bestuur, alsmede tan aan 
hetzelve onderworpen en ge
hoorzaam te zijn, in alles 

. wat niet met de wetten van 
"God en de Kerk in strijd is." 
Om de onderdanen tegen hun
nen wettigen vorst te wape
nen ••, rigtte de generaal Ml-/ 
OLUS , burger-wachten op, 
uit de meest woelzieke per-
sanen; samengesteld') hij stelde 
militaire commissiën aan, en 
liet den Heer V A M D E GAIÏ-
DAROLA , kolonel in dienst 
van FfiRDKfAN» IV, en ge
boden onderdaan van den 
Heiligen Stoel, fusileren. Te 
midden dezer willekeurige 
handelingen , en terwijl men 
voortging met het verbannen 
der overige kardinalen} pre
laten , enz. verzocht deze ge
neraal op den 31 December 
18Ö8, om met zijnen staf 
bij Z. H. te worden toegela
ten, teneinde haar met de 
vernieuwing desjaars te com
plimenteren. Zonder zich van 
de gematigdheid te verwijde
ren , van welke hij zoo dik
werf bewijzen had gegeven. 
bepaalde zich Plus VII, den 
generaal te doen zeggen, dat 
ondanks zijne teedere toege

negenheid voor de Statische 
natie, die hem zoo vele be
wijzen van eerbied en ver
kleefdheid had gegeven, hij 
geene personen kon ontvangen, 
die.welligt tegen hunne eigene 
gevoelens aan, de uitvoerders 
van een schandelijk plan Wa
ren , en die voor de pogen 
der geheele wereld, hét ver
hevene karakter van het Hoofd 
der Kerk en van den souve-
rein van Home vernederden." 
Terwijl de heilige Vader aan 
hèt meest drukkende opzigt 
was onderworpen, bedreven 
de nieuw gevormde burger
wachten, in de sleden en 
ten platten lande de grootste 
ongeregeldheden. De Paus 
schreef aan den Franschen 
generaal eenen.- nadrukkehj-
ken brief, vol van eenen 
edelen moed; maar zijne- bil
lijke vertoogen werden geheel 
en al in den wind geslagen, 
Hij verbood daarop ,bij eéne 
heimelijke rerspreide breve, 
elke werving voor eene vreem
de natie, en bood vergeving, 
aan al diegene, flie, na zich 
reeds in vreemde dienst ver
bonden te hehben, onmid
delijk dezelve verlaten zon
den; ongelukkiglijk hadden 
deze maatregelen slechts een 
zeer onbeduidend gevolg. De 
dagbladen van Rome, d/e 
onder den invloed der Fran" 
sche autoriteiten werden uit
gegeven , baarden den fl. Va
der niet minder bekomme-

i i 
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ring; dezelve trachtten dé 
priesters en hunne bedienin
gen in minachting te brengen 
en belagchelijlt te maken, 
en spaarden zelfs den Paus 
niet. DeRomeinsche Gazetta', 
nam de Medevoering op, 
over den toestand des kei' 
o&erfijks•", -den 2 November 
1808, in 'Frankrijk uitge
sproken, waarin men voor
onderstelde dat PlüS VII, in 
'de organieke artikelen be
trekkelijk het Concordaat 
had toegestemd. Deze rede
voering bevatte daarenboven 
andere valsche beweringen, 
strekkende om den Paus-te 
onteeren, en hét tijdelijke 
gezag van den heiligen Stoel 
te verdelgen. Plus VII le
vendig getroffen, beval den 
kardinaal PACCA, om in zijnen 
naam aan de vreemde, te 
Rome residerende ministers 
te verklaren: » Dat noch. 
het concordaat, noch de or
ganieke wetten , het door God 
zelven aangewezen onder
scheid tusschen de beide gees
telijke en tijdelijke magten 
kon doen ophouden, noch 
aan BÓNAPARTK de goddelijke 
jurisdictie geven, die aan 
de Kerk en haar zigtbaar Op
perhoofd is ve r l eend . . . . . ; 
dat het valsch was, <3at het 
concordaat de onafhankelijk' 
heid des staats van de Kerk 
in Frankrijk zou erkenden 
bekrachtigd h e b b e n . . . . . ; 
dat het eindelijk lasterlijk 

•ü, \ . ' . SiS9' 

was, te zeggen dat het con
cordaat de toelating van an
dere gezindheden mok ge
wettigd hebben, enz." De 
H. Vader was niet minder 
getroffen, door dezelfde Ga-
%etta te hooren herhalen , 
de op den 27 October 1808,, 
door de afgevaardigden van, 
Musone, Tronto en Metanro 
gewesten, die door NAPO
LEON aan den H. Stoel ont
nomen waren, voor den 
overweldiger uitgesprokene 
redevoeringen. Men kan den 
hoofdinhoud dezer redevoe
ringen ligtelijk afleiden uit de«> 
zé zinsnede, aan het antwoord 
van BONAPARTE ontleend.... . 
»De theol.ogie, welke zij (de 
priesters) in hunne jeugd lee-
ren, geeft hun veilige regels 
aan de hand voor het geestelij
ke bestuur ; maar zij blijven 
vreemdelingen in het beheer 
der legerbenden en in de 
adminstratie; zij moeled zich 
gevolgelijk tot het beheer der 
zaken des hemels beper
ken. . . . . " Daar de treu
rige toessand, waarin zich 
de Kerk en haar Hoofd be
vond, niet gedoogden, on
stuimige vermakelijkheden toe 
te laten, zoo deed PIÜS VII 
de pastoors aankondigen dat 
er dat jaar (1809) geene 
vasten-avonds-vermakelijkhe-
den zouden plaats hebben. 
Zoodra de bevelhebber hier
van was onderrigt, liet hij 
in de Gaaetta van Home 



540 P I Ü. 

aankondigden dat ggnè Hei-
' ligheid de gemaskerde bal
len , de wedioopen, gastma
len enz. goedkeurde. In-
tusschen was ef geen werk-

ttge voorgangen, aan d<r 
Bisschoppen van Rome, ver. 
schillende gewesten schonk, 
hij hun dezelve, om de rust 

• man te vinden "die &\Z II ^ °n.derdanen te waar
de wedloopenïe'reisclteti™ ^ *»• " S «° « » ^ ~ 
m »r^^ t „ƒ . . . - , 1

e r e , s c h t ! t l r a " goed afstond, en zonder dat «Herwerken wilde gereed ma
ken ; de vasteo-avond ver
scheen en de straten waren 
ledig. Het Homeinsche ,volk 
gat geen minder schitterend 
bewijs van zijne toegenegen
heid en trouw door met Juis-
' e r «e dagen van den 14 en 
jl Mei, als de verjaardageu 
der verheffing en kroonL 
vanPiüs Yfl t e renette te 
vieren. Middelerwijï kwam 
de generaal IassrARois Miox-
MS vervangen, en onder zijn 

beheer werd de toestand des 
heiligen y a d e r s „0g e r g e i v 

Maar de verschrikkelijke ont-
fcnoopmg van dit lang gerekt 
treurspel naderde• dezelve 
was eindelijk daar, en de 
gewelddadigste overweldiging 
had plaats. Door zijne over
winningen, en door eene 
«Ooit verzadigde heerschzucht 
bedwelmd, vaardigde BO
NAPARTE , in zijne keizerlijke 
legerplaats van JVeenen, op 
d en 17 Mei 1809" een be
sluit uit, hetwelk den Paus 
*an al zijne staten beroofde, 
««hetwelk aldus begint. 
L u . wiJ i n overweging 

*ranschen, onie doorlek-

Home, daarom ophield, een 
gedeelte van zijn rijk uit te 
m a k e n . . . . . enz." Daarop 
volgen de artikels, waarbij 
men eene buitengenwone oon-
sulta benoemde, zamenge-
steld uit de heeren Miouis, 
S A H C B T T I , DjEGiRANDO, J E -
ANNET enz, Wadat de Paus 
vruchteloos tegen deze on* 
regtvaardige handelwijze had 
geprotesteerd, vaardigde hij , 
daar hij geene. gematigdheid 
meer in acht had te nemen, 
eene excommunicatie «bolle 
uit tegen de bewerkers, me-
depligtigen en uitvoerders 
dezer overweldiging en der 
rampen , welke de Kerk trof
fen. De bulle gedagteekend 
uit H. MARIA de Meerdere, 
10 Junij 1809, werd open
lijk aangeplakt, en den vol
genden dag aan NAPOtEOIf 
kenbaar gemaakt. Op den 
6 Julij 1809 vaardigde de 
heilige Vader aan zijne on
derdanen eene Proclamatie 
uit, waarin hij zich beklaagde 
over de wreede knevelarijen, 
welke hij had ondervonden, 
en zijne vrees openbaarde* 
dat men hem uit Home zou 
willen wegvoeren. Zjjnevrees 
was niet dan ai te «eer ge-
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grond* Daar hij eiken oogen-
blik de misdadigste aller ge-
weldadigheden verwachtte , 
zoo had PIÜS VII, de voor
naamste toegangen tot het 

• Quirinaal doen toemetsejen. 
Op den 0 Julij vernam hij , 
dat hij in den daaropvolgenden 
nacht zou worden opgeligt. 
Hij had zich op zijn volk kun
nen beroepen", maarJiij wilde 
het bloedvergieten vermijden. 
Hij bepaalde zich dus met 
aan zijne wachten eene naau'w-
keurige waakzaamheid aan te 
bevelen: vruchtelooze voor
zorg! Een verrader, FRAN-
CISCÜS BASSOIA , vroeger last
drager van het Quirinaal, 
en aan wien de Paus genade 
van de doodstraf, tot welke 
hij was veroordeeld, had-ge
schonken, diende den Fran-
schen, tot gids, terwijl zij 
door den generaal RADET , 
toenmaals inspecteur der gen
darmerie werden aangevoerd. 
Ten één ure, na midder
nacht werd het Quirinaal 
door een, zwaar detachement 
troepen omsingeld; officieren 
van policie waren in den 
omtrek op bespieding uitge
steld. De: generaal wachtte 
met zijnen staf in het paleis 
Colonna den uitslag dezer 
vermetele onderneming af; 
RADET en de zijnen beklau
teren de muren van den tuin; 
men nadert de Zwitsersche 
lijfwacht, die slechts uit acht-
en-dertig manschappen be

stond. ' Hun bevelhebber laat 
den Paus vragen , of zij ge
wéld met geweld zullen té 
keer gaan. Op bet antwoord, 
van PIÜS VII laten zij zich 

'ontwapenen. Dé deuren der 
appartementen van den hei-, 
ligen Vader worden verbrij
zeld; de generaal treedt met 
den hoed onder den arm bin
nen ; de Paus door de karr-
dinalen PACICA en DESPUIG om
geven, schreef aan zijn bureauj 
zijn gelaat was kalm, dat van 
RADEI scheen onthutst. Hij 
was eenigen tijd zonder een 
woord te kunnen uitstame-; 
len,• eindelijk zeide hij met 
eene bevende stem aan den 
Paus: » dat hij eenen; zeer 
onaangenamen last te volvoer 

5ren had, maar dat , na 
den eed van gehoorzaamheid 
en trouw aan den keizer te-
hebben gezworen, hij zich 
niet kon ontslaan van den» 
zelven te volbrengen ,,.,'? —; 
» Waarom komt gij de fust 
in mijne woning storen ? wat 
wilt g i j . . . . ? " zeide hem 
met waardigheid Pios JVIL 
Bij deze woorden nemen.de 
soldaten»-gelijktijdig hunne 
hoeden af. De generaal voegde 
er toen bij , dat hij van w.ege 
het Fransche Gouvernement» 
hem kwam voorstellen, om 
afstand te doen vanzijne we
reldlijke souvereiniteit, dat 
op deze voorwaarde zijne Hei
ligheid gerustelijk in Rome 
kon blijven. Terwijl Pius ^l 
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de oogen naar den Hemel 
wendde en er met de hand 
naar wees, antwoordde Hij; 

• » Ik heb in alles niet anders 
gehandeld, dan na den H. 

, Geest te hebben geraadpleegd, 
en eerder, zoudt gij mij in 
stuiken houwen (mi taglie-
rete in pezaefti) dan mij te 
doen herroepen hètgene wat 
ik gedaan heb." Daar de ge
neraal nogmaals aandrong, 
hernam de Heilige Vader: 
» En indien gij gemeend hebt, 
zulke bevelen van uwen kei
zer ten uitvoer te moeten bren
gen , uit hoofde van den eed, 
welken gij aan hem gezworen 
hebt, denkt gij, dat wij de 
regten van den Heiligen Stoel 
bunnen laten varen , aan wel» 
i e wij door zoo vele eeden. 
Verbonden zijn ? wij kunnen 
datgene niet afstaan, wat ons 
niet toebehoort. Het wereld 
lijk domein behoort de Room-
sche Kerk, wij zijn slechts 
de beheerders van hetzelve. 
"Voor het overige, konden 
wij, na hetgene wij voor 
uwen keizer gedaan hebben, 
eene dergelijke behandeling 
niet verwachten . . . . . " — 
» Ik weet, zeide de gene
raal, dat de keizer u veel 
te danken heeft." ~ » M e e r 
nog dan gij denkt," voegde 
PIDS YJI, op een' nadrukke-
Üjken toon er bij . . . . RAMT 
gaf alstoen aan den Paus te 
kennen, dat hij verpligt was, 
hen» naar den opperbevel

hebber ie geleiden, teneinde 
er zijne bepaalde bestemming 
te vernemen. Men stond den 
Heiligen vader toe, zich door 
den kardinaal PACCA te doen 
vergezellen. Men deed hen in 
een, rijtuig stappen, hetwelk 
door een' gendarme, met 
eenen sleutel gesloten werd: 
alvorens er in te stappen, 
gaf de Paus zijn zegen aan 
de'stad Rome. In plaats van 
zich naar de woning van den 
generaal en chef te rigten, 
toog het rijtuig de stad uit 
door de poort Salara, rolde 
voort langs de muren, en ten 
drie ure des morgens, was 
hetzelve buiten de poort del 
Popoio. J)e Paus beklaagde 
zich zachmpediglijk aan RADJEÏ 
over zijne list, en van hem te 
hebben doen vertrekken zon
der de personen-, welke hij be
stemd had, hem te vergezellen. 
RADET antwoordde hem, dat 
deze personen hem tenspoe* 
digste met de hem noodige 

uge vaaer net is nog «j« 
uwen afstand van de wereld
lijke regten te onderteeke
nen." — Neen! was het 
eenige antwoord van den moe
digen Opperpriester. Het rij
tuig was door een piket gen
darmen omsingeld: de gene
raal RADET zat op den bok, • 
Er waren alom versche paar
den in gereedheid. ï e [a 

Sloria wierpen zich de in 



üranan smeltende postillons 
voor de voeten des Pauses, 
die Kun zijnen zegen gaf, en 
zeide figli miei,* coragio 
ed- orazione (Moed I mijne 

• hinderen, moed en gebed). 
Welke voorzorg men ook 
nani, giste men echter over
al , waar hij doortrok, dat 
het de Paus was, die gevan-
kelijk werd weggevoerd ; alom 
was de onrust- en droefheid 
op de aangezigten te lezen, 
en men hoorde niets anders 
dan zuchten en snikken. De 
smart, welke de Romeinen 
gevoelden , bij1 het vernemen 
der opligling van hunnen sou-
verein, is niet te beschrij
ven. Na eenen overhaasten 
togt van negentien ureny 
kwam men té Radicofani 
aan, alwaar de Paus achter
haald werd door den prelaat 
DORIA, neef van den kardi
naal PACCA , een' kapellaan , 

' een heelmeester en twee be
dienden. Te Poggibonzi sloeg 
het rijtuig om. RADET bekwam 
eene verstuiking aan de hand 
en Z. H. eenen hevigen schok, 
Het doorluchtige slagtoffer 
bragt de opgewondenheid en 
de drift des Volks tot bedaren, 
daar hetzelve gereed scheen 
om hem uit de handen zij
ner vervolgers te rukken. 
Niet verre van Tutin, bij 
Mivoli en Susa, bevond de 
3 . Vader die reeds eenige 
aanvallen van koorts had ge
had , zich ongesteld, en zeide ' 
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aan den heer BOISSARD , ko
lonel der gendarmerie, .die 
RADET vervangen had: » Hebt 
gij bevel om mij dood of 
levend over te brengen ? In- , 
dien uvv bevel is, mij te doen 
sterven , zoo laat ons den weg 
vervolgen ; zoo niet, dan wil 
ik mij ophouden." Men hield 
eenige uren stil', en kwam, 
des avonds op Monte-Cenis 
aan, alwaar de H. Vader 
twee dagen, in het beroem
de klooster döorbragt. Te 
Ni%za, alwaar hij den 7 
Augustus aankwam, ontving 
de Paos treffende blijken 
van eerbied en verkleefdhéid: 
de gewezen koningin van 
Etrurie' en haar zoon waren 
in, die stad verbannen.. (Zie 
MARIA LOUISE) ; zij kvvamen 
zich voor de voeten van den 
Paus nederwerpen, en ver
zochten hem om .zijnen ze
gen. Des avonds van den dag 
der aankomst was degeheele 
stad verlicht, met uitzonde
ring van de huizen der Fran-
sche gezagvoerders. Reeds 
sedert den 1 Augustus was 
de kardinaal PACCA van den 
H. Vader verwijderd, en in 
de citadel tan Fenestrelle 
opgesloten geworden, waetrin 
hij 3$ jaren döorbragt. De 
plaats der ballingschap van • 
PIDS VII werd te Setvona be
paald. Men trachtte hem te 
verblinden door de pracht 
van zijn paleis, door een 
aantal bedienden en eene rijke 
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jaarwedde. De hoofdkerk vgn 
Savona ontving den' naam 
van Pauselijke kapel: dé 
heer DE SAMTATORIS, een 
Piemontees, en kamerheer 
van NAPOLEON , bezorgde de
ze pracht,. voor welke Pius ] 
VII geheel ongevoelig was, 
en *»ls een kluizenaar sloot 
hij zich in zijne appartemen
ten op. De heer CJSSAR BER-
ÏIER werd tot hofmeester van 
den Paus benoemd, die nog 
naauwkeuriger gade geslagen 
en bewaakt werd dan zelfs 
te Rome, Men' Jiet geéne 
verzoekschriften tot hem ko
men, dan enkel diegene, 
welke geestelijke onderwer
pen, betroffen, en die vooraf 
door den hofmeester onder
zocht waren. Daar hij meende 
bezelve bietej ie zullen kun-, 
nen bewaken, Jiet NAPOÜEON 
al de kardinalen naar Parijs 
komen, welke zich tijdens 
de opligting van den ïï. Va?, 
der te Rörne bevonden . roet 
uitzondering alleen van die
gene, welke ziek waren. 
Tijdens de echtscheiding van 
BONAPARTE met JOSEPHINE, 
verwaardigde men zich niet 
eens, om in eene zoo ge-
wigtige zaak het Hoofd der 
Kerk te raadplegen: het was 
de officialiieit van Parijs, 
welke de echtscheiding uit
sprak. De keizer had ge
vorderd , dat de kardinalen 
bij zijn huwelijk met de aarts- 1 
hertogin MARIA LOUISE zon- | 

den tegenwoordig aijn: daar 
derden derzelve aan dit be. 
vel niet hadden gehoorzaamd, 
zoo trok men hunne jaar
wedden in, verbood hun de 
teekenen hunner waardigheid 
te dragen, en gelastte hun 
niet anders dan in het zwart 
te verschijnen; hetwelk aan
leiding gaf lot dè onderschei
ding van roode en zwarte 
kardinalen. Ondanks de 
strenge bewaking,, waaraan 
men den H. Yader had on
derworpen, werden hem van 
de Italiaansphé en Fransche 
geloovigen talrijke ondersteu
ningen toegezonden: hij on
derhield zelfs eene: geheime 
briefwisseling met zijne ge-
trouwste dienaren,' Intusschen 
verving BONAPARTE, op eigen 
gezag, eenige in Frankrijk en 
Italië overleden bisschoppen: 
da^r de Paus de vereisóhte 
informatiën niet kon nemen, 
ZOQ weigerde hij de bullen. 
NAPOLEON beriep (bij eenen 
brief van den 16 November 
1809) eene commissie van 
bisschoppen, om te trachten 
zeide hij, in de behoeften 
der Kerk te voorzien. Deze 
commissie was zamengesteld 
uit de kardinalen MAURY en 
FESCH, uit vijf bisschoppen 
pater FONTAÏTA en den abt 
EMERT 3 algemeen overste van 
Saint-Sulpice, Men stelde 
drie reeksen van vragen roon 
de eerste betrof het bestuur 
der Kerk in het algemeen , 
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de tweede het concordaat, 
de derde de, kerken van 
Italië en DuUschland, en 
de excommunicatie-bulle. De 
commissie bragt op den 11 
Januarij 1810, hare werk
zaamheden ten einde. Zon-
der dat haar verslag tegen 
de grondbeginselen al te 
zeer aandruischte, toonde 
het echter eenige inschikke
lijkheid voor eenen ligt te 
vergrammen despoot. Hij 
vaardigde, den 15 Februarij 
1810 een besluit uit, waarbij 
het edikt van 1682, betrek
kelijk de vier artikelen der 
geestelijkheid, tot eene rijks
wet werd verklaard. Op den 
17 liet- hij door den senaat 
het 'besluit nemen, dat de 
Paus den eed zoude afleggen, 
van niets tegen de vier arti
kelen te ondernemen, 'Alle' 
middelen werden door NA-/ 
POLEOif in het werk gesteld, 
om den Paus zijne toestem
ming aftepersen. Men beloof
de hem eene zijnen rang waar-, 
dige vertegenwoordiging, pa
leizen en twee millioenen 
inkomsten'. De kardinalen 
CAPRARA, MAÜRT en de 
bisschop van Cctsctl werden 
te dien einde achtereenvol
gend naar PIPS YII gezond-
den ; maar deze deugdzame 
Opperherder bleef onverzet
telijk. Daar korten tijd daar
na , de kardinaal FESCHzich « 
niet zeer genegen Joonde, t' 

XIX. DEBt. K k 

de bedoelingen * van zijnen 
neef NAPOIEON te ondersteu
nen , zoo benoemde deze den 
kardinaal MAÜRT tot het aarls-
bisdom Parijs. Deze prelaat 
meende het gedrag der door 
BONAPARTE benoemde bis
schoppen te kunnen navol
gen , die zich door de ka
pittels, den titel van gees
telijke 'administrateurs,. der 
openstaande diocesen hadden 
doen geven > ten einde er de 
bedieningen van waar te ne
men ; hij ' schreef zelfs aan 
den Paus, om denzelven zijne 
benoeming bekend temaken. 
De heilige Vader antwoordde 
hem door eene brevejan den 
5 November 1810, in welke 
hij hem beval, afstand te doen 

, van het beheer van. het di
ocees van Parijs, terwijl hij 
hem, in geval van ongehoor
zaamheid bedreigde, ten zij
nen opzigte, overeenkomstig 
de heilige «Canons te zullen 
handelen. De keizerlijke po-
licie werd in beweging ge
steld, om diegene te ontdek
ken , welke deze breve ver
spreid hadden. Men nam den 
heer D'ASTROS, algemeen vi
caris vaaParys in hechtenis, 
en sloot hem te Vincennes 
op. Men eischte van hem 
afstand van zijne waardigheid 
te doen", of den persoon te 
noemen, welke hem deze 
breve had medegedeeld : hg 
was noch tot het eene, noch 
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tot het andete te bewegen. 
De kardinalen GABRIELM en 
OPPIZZÓNI en pater FONTANA 
werden mede in het kasteel 
ran Fincennes opgesloten;; 
andere geestelijken ;• werden 
evenzeer, gevangen genomen. 
Men verzekert dat de Paus 
nog eene andere breve (Van 
18 JNFovember) in gereedheid 
had, maar dat dezelve hij 
Z. H. in beslag werd geno
men. Dezelve was gerigtaan 
den heer B'ASTRÖS, en ver-
klaarde, » nul en van geene 
kracht, alles wat de kardi 

. , , ' "«•• uc warai" 
^aalMAPRr.Toorbédachteliji 
of onwetend in het. beheX 
Tair het- diocees van Parijs 
zoude doen." m P o i E $ 
dow -deze nieuwe breve ver-
Jmerd , hétdoorhetbapittel 
de^ volmagteh Tan den beer 
BAsmosmtrekken. Dijeene 
andere breve, van den2De-

heilige Vader, dat de bisschop 
van Nancy, door BONAPAR 
ÏE tot het aartsbisdom #/o-
« e i e n ö e m d , dat diocees 
met kon besturen, en wel 
volgens het tweede algemeene 
concilie van Zyon> letweik 
aan dengenen, die vooreene 
kerk verkozen is , verbiedt, 
om alvorens de kanonieke in,-

«llmgtehebben ontvangen, 
tütvTK h,6t S^lijke of 

van P / D a a r h « ' Apittel 
florenoe zich aan de 

g e n V a d e r s » ouden voet hersteld, 

onderwierp , zoo werden de 
Jeden van hetzelve af- oïpe. 
vangen gezet. Het vervol
gingsstelsel tegen den Paus, 
werd van dag tot dag geweld
dadiger. Terwijl hij op den 
7 Januarij 1811, in de tui-
nen van zijn paleis wandelde, 
drongen agenten van politie 
in de appartementen van Z. 
H. , doorsnuffelden zijne bij» 
zondere secretaire, en maken 
zich meester van al zijne pa
pieren , onder welke zich 
eene breve bevond, die aan 
tien kardinaal PIBTRO bijzon
dere volmaglen opdroeg, en 
eene andere aan den atae-
meenen vicaris van Parijs 
gerigf. Van "dat tijdstip af, 
beroofde men den Paus van 
inkt, pennen en papier, en 
men scheidde hem van den 
prelaat DORÏA, van zijnen 
biechtvader, met e'én woord 
van al degene,- welke men 
verdacht hield, zijne brief
wisseling naar buiten begun
stigd te hebben. , Zelfs de 
bisschop van Savoha werd 
in dezen wreedën maatregel 
betrokken, Men gaf daar
enboven aan den heiligen 
Vader te kennen, dat hij 
zijne appartementen verder 
niet mogt verlaten. Intusschen 
trok JVAPOÜEON, hetzij uit 
schaamte of uit wroeging, 

' na verloop van zeventien Ja-
gen, dit wreede berel weder 
, " en alles werd op de» 

In de* 
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«en slaat van zaken beriep 
NAPOÜEOIT eene tweede com
missie van bisschoppen-, als 
voorbereiding tot het conci
l ie , waarin de kerkelijke 
bullen en dispensatiën moes
ten behandeld worden. De 
commissie antwoordde op de 
beide vragen welke aan haar ;• 
werden voorgesteld: l.o dat 
in , de omstandigheden , in 
welke men zich bevond, het 
lot de bisschoppen was, dat 
de geloovigen zich ter be
koming van dispensatiën moes
ten wenden , maar enkel voor 
al • datgene, wat tot de da-
gehjksche behoeften" der ge
loovigen betrekking had ; 2fi 
dat, wijl de Paus de bullen 
weigerde zonder eenige ca
nonieke reden aan te voe
ren , het verstandigste mid
del was, bij het concordaat 
eene bepaling te voegen, in
houdende dat Ti. H. binnen 
een bepaald tijdverloop dé 
instelling zonde geven, bij 
gebreke waarvan, het be-
krachtigingsregt ,aan hét pro
vinciale concilie zoude ver
vallen. Vier bisschoppen wer
den verkozen, om zich in 

'gezantschap naarden Paus te 
begeven, van eenen officië-
len lastbrief voorzien, door 
twaalf bisschoppen ondertee
kend , die zich bij den kar
dinaal FBSCH vereenigd had
den. De deputatie werd door 
PJÜS Vlf met welwillendheid 

' • . • • • : • ' • • • K 

ontvangen\ daar deze Opper
herder ; hoe wél miskend en 
gevangen, nooit zijnenatuur
lijke goedheid kon verzaken. 
Men verzekert, dat de Paus 
op den 19 Mei beloofde, de 
canonieke, benoeming, in de-
door het concordaat voorge
schreven vormen te zullen 
verleenen; maar het schijnt 
dat de H. Vader hoofdzakelijk 
van gevoelen was geweest, 
aan de metropolitanen slechts 
provisioneele volmagten te 
verleenen. Hij verklaarde te 
gelijkertijd, dat hij nimmer 
de overweldiging zijner we
reldlijke souvereiniteit zou be
krachtigen , en dat hij den 
door het senaius-consulteran 
den 17 Februarfj 1810, ge
vorderden eed nimmer zou 
afleggen. Hij scheen bepaaJd 
besloten te hebben, van de 
ondersteuning der geloovigen 
te leven, en wees andermaal 
de twee millioenen in-land
goederen van de hand, wel
ke dezelfde akte hem verze
kerde. Het concilie der bis
schoppen van Frankrijk en 
Italië, werd den 17 Junij 
1811, in de hoofdkerk Notre-
Dame te Parijs, geopend. 
Hetzelve hield 'slechts eene 
zitting en was zamengesteld 
uit 95 leden, namelijk: uit 
zes kardinalen, negen aarts
bisschoppen , en 80 bisschop
pen. Sedert het concilie van 
Trénte, had men zulk eene 
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talrijke vereeniging van pre
laten niet gezien. De kardi
naal FJESCH presideerde: hij 
legde het -eerst den eed af 
Tan aan het geloof getrouw 
te zullen zijn., en van aan 
den Roomschen Paus eene 
ware gehoorzaamheid te wil
len bewijzen, en nam daar
op denzelfden eed af van de 
vaders der kerkvergadering. 
Na deze eerste zitting, had
den er verder niets anders 
dan algemeene of bijzondere 
congregatiën plaats; dezelve 
werden in het aartsbisschop
pelijke paleis gehouden. BO
NAPARTE had een policier 
bureau in de vergadering wil
len vormen, ten einde in
vloed op dezelve uit te oe
fenen. Deze maatregel gaf 
aanleiding tot billijke ver-
toogen. I n ' de vierde con
gregatie beklaagden zich de 
Italiaansche bisschoppen , dat 
men in , het adres, de vier 
artikels van 1682 , welke zij 
niet erkenden , gevolgd was , 
en zij protesteerden tegen 
dat gedeelte van het adres. 
Te gelijkertijd stelde de bis
schop van Cthambèry voor, 
om bij BONAPARTE op-*de in 
vrijheidstelling van den H. 
Vader te gaan aandringen: 
dit voorstel had geen gevolg. 
De bisschop van Nantes las 
op nieuw in de vijfde ver
gadering het door hem önt-
•worpen adres v^oor: hetzelve 
was door de commissie her-

zien en gewijzigd , maar daar 
het den prelaat inviel te zeg
gen , dat het de goedkeuring 
des keizers had'bekomen; zoo 
verwekte deze slaafsche be
kend tenis de verontwaardiging 
dër geheele vergadering. De 
debatten werden nog heviger 
bij het lezen der paragraaf 
betrekkelijk de excommuni
catie , men schrapte dit ge<-
deelte , maar NAPOLEON wilde 
het adres met deze wegla
ting niet aannemen. Ein
delijk, verklaarde de verga
dering in eene nieuwe con
gregatie (den 8 Juhj), dat 
zij oordeelde, dat alvorens 
uitspraak te doen over 
de vraagpunten, die aan 
helzelvé waren voorgelegd, 
het concilie, om overeenkom
stig de canonieke regelen te 
handelen, de vergunning 
moest verzoeken, om de» 
Paus een gezantschap te 
zenden, dat hem den treu-
rigen staat der kerkenhloot 
leggen, en met hem hande
len zoude over de middelen 
om er in te voorzien. Dit 
besluit verbitterde BONAPARTE 
ten uiterste. Om hem tot 
bedaren te brengen, beraad
slaagden eenige prelaten met 
hem een ontwerp van besluit, 
hoofdzakelijk bevattende, 
» dat de keizer tot alle open
staande stoelen benoemingen 
zon doen, en dat de Paos, 
binnen zes maanden, na deze 
benoeming, de canonieke be-



krachtiging zoude verleenen, 
' enidat, deze tijd verstreken 

zijnde, nien tot de canonieke 
institutie en de consecratie 
zoude overgaan." Bit" be
sluit werd door den aarts
bisschop van. Bordeaux ver
worpen ; den volgenden dag 
(9 Julij) vereenigde zich de 
bisschop vaa Gendmet hem, 
en zes andere leden herrie
pen hunne eerste goedkeur 
ringt JSr bleven slechts vier 
stemmen over ten voordeele 
van het besluit. Het concilie 
bepaalde alstoen dat het be
sluit, alvorens kracht van 

, wet te hebben aan de goed' 
keuring van den M, rader 
moest worden, onderworpen. 
Maar NAPOLEON ontbond het 
concilie den 10 Julij. De 
bisschoppen van Gend, Door
nik en 'jfroyes werden den 
12 derzelfde maand naar den 
slottoren van Vincennes ver
voerd. Men beproefde als
toen om het concilie te her
stellen. Op den 5 Augustus 
hield men eene algemeene 
congregatie, om alle vrijheid 
aan de stemmen te benemen, 
stemde men bij zitten en 
opstaan : het door den kei
zer voorgestelde besluit werd 
aangenomen, NAPOLEON, een 
weinig bedaard, koos eene 
deputatie, uit verspheiden bis
schoppen zamengesteld, en 
stond den kardinalen DORIA , 
DtJGNANI, ROVERELLA , RCJITO « 
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(FABEICIDS) en m BATANNE 
toe j om zich naar den Paus 
te begeven. Be afgevaardig
den kwamen tegen het einde 
van April te Savona aan, 
en ontvingen: een vriendelijk 
onthaal van den heiligen Va
der , die, aan hunne drin
gende verzoeken toegevende, 
den 20 September toestemde, 
om door eene breve, de ar
tikelen van den 5 Augustus 
te bekrachtigen; maar de 
Paus erkende de, te Parijs 
vergaderde bisschoppen niet 
als nationaal concilie; hij 
keurde slechts de vijf arti
kelen met eenige voorbehou
dingen _ goed. Hij wenschte 
deze bisschoppen geluk met 
de kinderlijke onderwerping, 

i en de ware gehoorzaamheid, 
welke zij voor hem en voor 
de Roomsche Kerk, die Moe
der en Meesteresse aller ker
ken , hadden aan den. dag 
gelegd. Baar deze laatste 
uitdrukkingen de gramschap 
van BONAPARTE ten top had-
den doen klimmen, zoo brak ' 
hij de onderhandelingen af, 
en riep de kardinalen naar 
Parijs terug. Op deze wijze 
eindigde dit schaduwbeeld van 
concilie , dat met zoo veel 
ophef was bijeengeroepen, en 
dat de prelaten der beide 
voornaamste aan de Calho-
lijke Kerk onderworpen lan
den vereenigd had. Reeds' 
sedert driejaren leefde de Paus 
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in eene strenge gevangenschap» 
Steeds zich zelven gelijk j 
kalm en onderworpen, liet 
de Opperherder zich door 
zoo vele wederwaardigheden 
niet ter nedèrslaan, . Aan
zienlijke prelaten, een af
gevaardigde van het Oosten-' 
rijksche hof, die enkel tot' 
dat einde reis van Reenen 
naar Sctvonu ondernam, kon« 
den van den despoot geeqe 
de minste verzachting in het 
lot van zijn slagtoffer beko
men. Eensklaps kwam|het 
bevel den Paus naar F,on«-
tainebleau te ver voeren'. De 
kolonel LAGORCE, met zijne 
begeleiding belast, gaf er hem; 

eerst kennis van, op den 
oogenblifc des vertreks. Een 
enkele prelaat, dien hij bij 
zich had, de heer BÈRTAZZOM, 
aartsbisschop van Edessa ,< 
kwam in de nabijheid fan 
HCurin hem opvolgen. De 
H. Vader vertrok alleen met 
zijnen geleider. Het rijtuig 
trok ten tien ure des avonds 
door Lyon, en den 20 Junij 
1812, kwam hetzelve om
trent middernacht voor het 
kasteel van Fontainebléau, 
De Paus moest eerst bij den 
slotbewaarder zijnen intrek 
nemen; maar eenige uren 
daarna , ontving men bevel,. 
om voor hem de aparlemen-
ten te openen. De kardina
len, welke zich te Parijs 
bevonden en andere prelaten 
werden uitgenoodigd om hun

ne hulde aan den opperher
der te gaan aanbieden. Zij 
Waren in dezert pligt voor
gegaan, door den minister 
van Eeredienst en den inten
dant der kroon. De pracht, 
welke, men in de dienst van 
den heiligen Vader bragt, 
eene soort van vrijheid, welke 
men hem scheen te verlee--
nen, en die , van tot zijne 
Mis al de geloovigeri te kun
nen toelaten, welke hij daartoe 
waardig zoude oordeelen, 
zouden het vermoeden heb
ben kannen doen ontstaan,1 

dat de goede verstandhouding 
tusschen den keizer en het^ 
Hoofd der Kerk hersteld was. 
Het officieele dagblad onder
steunde dit vermoeden"j door 
aan te kondigen, dat de Paus 
vrij waë. Omtrent deien 
tijd maakte men groote toe-
bereidsélen 'aan het- aartsbis* 
schoppclijfce paleis, en men 
leidde er ujt af, dat de Paus 
hetzelve zou komen bewonen 
en Z. H. voortaan zijn ver
blijf te Parijs zoude houden, 
Intusschen verbleef PIPS VII 
ie Fontainebléau, alwaar hij 
iedereen met zijne gewone 
minzaamheid ontving. Hij 
verzocht als een gunstbewijs 
Van de verpligting ontslagen 
te mogen zijn, eenen kardi
naal te ontvangen , die zich 
als agent van zijnen' vervolger 
had laten gebruiken. 2JJn 

vaderlijk hart bloedde van 
smart, bij het zien hoe die-
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aelfde vervolger in Frank
rijk en un Italië op de 
strengste wijze tegen geeste
lijken vervoer, die het meest 
aan de regels der Kerk ge
hecht waren. Door zijne schijn
bare verzoening met den fl. 
Vader, wilde NAPOLEON hem 
tot een tweede concordaat 
zien over te halen. De ver
overaar was terug van zijnen 
noodlotligen Kussischen veld» 
togt. Om in zijn ontwerp 
te slagen, -zond hij eenige 
Fransche prelaten naar den 
Paus, die, terwijl zij hem 
eene scheuring in de Kerk 
deden vreezen, hem einde-, 
lijk bewogen, te beloven,, 
dat hij de middelen van ver
zoening , welke men hém 
wilde voorstellen, in over
weging zoude nemen. Ten 
gevolge dezer beloften, bood 
NAPOLEON zich op den 19 
Januariji 1813, onverwacht 
bij Pius VII aan. Den 25 
daaropvolgende legde men 
den Paus eenige artikels voor, 
welke tot grondslag van een 
nieuw concordaat zouden die-, 
nen. NAPOLEON verbond zich 
aan hetzelve geenerlei publi
citeit te zullen,geven, alvo
rens de voorwaarde van weers
zijde geregeld waren. In 
spijt van zijne belofte liet 
hij door zijne ministers, in 
het wetgevend ligchaam, een 
concordaat aankondigen, dat 
met de onderteekening van 

• K . 

den H, Vader voorzien \vas; 
deze echter hield standvastig, 
vol. NAPOLEON . verklaarde 
van zijnen kant, dat de ar
tikels, van het concordaat 
verpligtend waren voor het 
geheele Fransche keizerrijk, 
en betrok de bisschoppen en 
metropolitanen, welke er zich 
niet aan onderwierpen voor 
de regtbanken. Intusschen 
had zich geheel Europa te
gen NAPOLEON verbonden. 
MÜRAT , toenmaals koning 
van Napels, had zijne zaak 
verlaten en de staten der Kerk 
bezet. Om deze ondankbaar
heid te straffen, verkoos BO
NAPARTE dat Pios VII dezelve 
liever dan zijn zwager zoude 
bezitten , en zond derhalve 
drie bisschoppen naar Fon* 
tainebleau, om met den hei
ligen Vader in nieuwe onder
handelingen te treden, die 
bepaaldelijk verklaarden er 
zich niet mede te zullen bezig 
houden, dan bij zijne terug
komst Xe Home. Op den 17 Ja-
nuarij 1814, bood hemdeheer 
DE BEADMONÏ , bisschop van 
Piacema, èen ontwerp van 
tractaat aan,. door hetwelke 
men aan den heiligen Vader 
het westelijke gedeelte zijner 
staten terug gaf. De Paus 
antwoordde.' » Be terug
gave mijner staten, wordt 
door de regtvaardigheld gebo
den, en kan geenzins het 
onderwerp van een verdrag 
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worden. Het is nutteloos hier-
op bij mij aan te dringen s 
alles wat ik hier wilde doen, 
'zou het uitwerksel des gewelds 
schijnen, ik vraag slechts naar 
Home terug: te kunnen keeren, 
én alsdan zal geenerlei hin
derpaal, mij terughouden om 
de rampen der Kerk te her
stellen." Op den 22 kwam de 
kolonel LAGORCB eerbiediglijk 
aan den Paus hetbevel tot zijn 
vertrek naar Home bekend ma
ken. Door zeventien kardina
len omringd, die zich aan zijne 
voeten werpen, vermengt hij 
zijne tranen met de hunne, 
en, door'denkardinaal MAX-
TEI ondersteund, bereikt hij 
het rijtuig, hetwelk hjj met 
zijnen aalmoezenier, den bis
schop van Êdessa, besteeg. 
De Paus reisde onder den 
naam van bisschop \anImo-

fa. Even als öp zijne beide 
vorige reizen, werd hijalotó 
met de levendigste blijken 
van eerbied en toegenegen
heid ontvangen. TeOrleans 
zijne handen ten Hemel hef
fende riep hij uit: Ik negen 
van harte de goede stad 
Orleans. . . . . J Daar twee 
rijke en godvruchtige dames 
té Cahors\, den H. Vader uit 
hoofde van de ontelbare me
nigte niet hadden kunnen na
deren, zoo verkleedden zij 
zich als dorpelingen, begaven 
zich in dat gewaad, naarde 
herberg alwaar hij vertoefde, 
en bedienden hem aan tafel. 
Te Mmes ging de geheele 
geestelijkheid hem tegemoet, 
terwijl het volk zich ontboe-
zemde met de kreet van Leve 
de Heilige F'ader J Zelfs een 
protestant (*) kon zich niet 

*nPi°0k ia 1 e n Nedeïdnitsoh' Tijdschrift (de Euphonia) van dien 
*Jd, las men de volgende dichtregelen: ' • 

w« mmmmrwt PHIS WI/M mm mm, i m 
« M O 

eerwaardig balling om uw' godsvrucht hoog vereerd, 
JW°° 1H OMOomsch> >k juich, daar ik ü terug zie keeren, 

ï?n ZTV S* a I s e e n V a d e r i n d e Christenheid reeeert, 
^n allen uit uw' mond en wandel godsvrucht leeren, 

£ bnk »«• protestant, niet voor uw zetel neer 
waar willig voor uw' deugd, die ik hoog als mensch vereer. 

' T * ? liJde?..,v°r<»t één band om alle stervelingen! 

DaS LA * ? F"**1 m,et «*' i u d d « '* loflied zingen, 
DwanT' ^ de,ngd, t e n J ? 0 n ' Ü v a n d e« dwang ontslaat 
TerwiI'r;>eiU^ " V r e n hmia' m e t °™, ter aarde druiW, 

•1' faj kmelend voor mf Schepper nederbukte, 

file:///anImo
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öttlfeóuden y&rj1 mei luider 
stemme uit té roepen: Zie* 
daar de grootste man der 
eeuw ! Té Beaucaire plaat
sten dé priesters hem onder 
een gehemelte en droegen 
hénu Te JVtzi'a, aan* het 
Marmeren Kruis, aan de 
kusten van Genua, te San-
Remo werd hij met de
zelfde vreugdeblij ken- ontvan
gen. Te Savona gekomen, 
bleef hij aldaar tot den 19 
Maart, en vier dagen daar
na bevond bij zich te Fio-
renzuola , te midden der le
gerbenden van dé bondgenoo-
ten, die van eenen anderen 
kant reeds ëen gedeelte van 
Frankrijk bezet hadden. Na 
eènen gemagtigde naar Ro-^ 
me té hebben gezonden, om 
bezit te nemen van de hoofd
stad , hield hij zich vérschei
den weken . t e Imola en te 
Cesena, zijne geboorteplaats, 
op. Op den 4 Mei vaardig* 
de de H. Vader aan zijne 
Ronieinsche onderdanen eert 
treffende proclamatie uit > die 
met de uitbundigste vreugde 
ontvangen werd. Daar iritus-
schen MÓKAT , die voorgaf 
door Oostenrijk daartoe ge-

K 

magtigd te zijn, Anoona én 
zijne marken, dié' tot de 
RomeinSche staten behoorden, 
•wilde behouden, zoo zond 
dë / Paus den kardinaal Coür-
SALVI, naar de verbondene 
mogendheden, diedeze pre
laat te Londen aantrof (zie 

, CoNSALVïj en 'zijne onderhanr 
delingen hadden eenen voor-' 
deeligen uitslag. De val van 
NAPOLEON, gaf aan de in 
onderscheidene steden van 
Frankrijk, verstrooide kardi
nalen, de vrijheid, en zij 

.kwamen zich met' den H. 
Vader vereenigen. Pms VII 
deed op den 24 Mei 1814 
zijnen buitengewoon plegtigen 
inlogt in Rome. KAREL EM-
JUANÜEL IV , koning van Sar-

• dinië, en zijne schoon-zuster, 
dé hertogin van CHABLAIS, 
gingen den H; Vader te ge-
moet. Hunne Cathólijke ma
jesteiten derzelver familie, 
de gewezene koningin van 
Etrurïèontvingen Z.'.H. bij 
het uitstappen van derzelver 
rijtuig. Wij zullen niet be
proeven de geestdrift van het 
Romeinsche volk, bij het 
wederzien van deszelfs waar-
digen én deugdzamen souve-

k 5 • . ' 

Beklim dan, waardig man.' beklim wéér 't Vatikaan! 
Spreek wéér den zegen nit, uw' kinderen te verblijden, 

Wij zien dat schouwtooneel, verheven Kerkvoogd! aan, > 
Ontroerd van blijdschap bij het einde van uw lijden, 

En wen eens voor Gods troon één Meester ons weer leidt, 
Eert U het gansch heelal om uw' standvastigheid. 

. . fertahr. 
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J-cin, noch de plegtigh^den 
te beschrijven, die bij «ene 
zoo treffende • gelegenheid 
plaats hadden. JVaauwelijks 
in Rome teruggekeerd , be-

. gaf de Opperherder zichnaar 
de hoofdkerk van den" ff. 
PET RVS, om den oorsprong 
van alle goed, die zijne deugd 
temidden van zoo vele wree 
de beproevingen had doen 
zegevieren, voor zijne be
vrijding te danken. De eerste 
zorgen van den E. Vader 
waren, de kerken te verbe
teren, en verscheiden kloos
ters te herstellen, en zooveel 
mogelijk de onheilen door 
eene lange regeringloosheid 
te weeggebragt, te berstel-

. ten. Op den 23 Julij kw a m 
de oude-bisschop van Saint-
Malo, de heer CORTOIS DE 
{'«Essiwr, te Rome aan, iv, 
hoedanigheid .van afgezant 
jan koning LODEWIJK XVIII, 
ten einde de onderhandelin
gen, betrekkelijk de Kerk 
van Frankrijk voort te-zet
ten. Op den 6 Augustus deelde 
«e raus in een Consistorie 
aan de kardinalen zijne bul-
Je bothcitudo omnium Eccle-
siarum etc. mede, welke bul-
te de maatschappij vanJESDS 
iierstelde. Pater PANNIZÖM, 
provinciaal der Jesuiten , die 
met vijftig zijn e r religieuzen 
« i t jWee terugkwam, ont-
« , ' t / T eïe™plaar der bulle 
z e W £ d e a r a n denJPaus 

\* April 1815 vernieuwde 
aie van CJUEMENS XII en BE-
mDjcivs, XIt,vt?gen dever-
eenigingen ,der, vrij-metseJa-
r£n•> gedurende de Fransche 
overbeersching in de Bomein-
sche staten ingevoerd. Frank' 
rijk was reeds in de. maand 
Maart weder onder '.'Het 'juk 
van BoffAPARTE, die van het 
eiland Elba. ontsnapt was, 
gevallen. MCBAT zocht it na 
zich met zijnen zwager ver
zoend je hebben, Italië te
gen de Oostenrijkers in op
stand te brengen. De Paus 
weigerde hem den doortogt 
door zijne staten, -welken hij 
hem gevraagd had, . De J\a-
politaansche troepen kwamen 
desniettegenstaande, op Rome 
"afzakken;; de H. tader ver
liet die stad , gevolgd door 
de Frahsphe, Spaansche en 
Oosten njksche gezanten, en 
vijftien kardinalen. Gedatenr 
de de gebeurtenissen des oor-
logs hield de H. Vader zijn 
verblijf te Florence en te 
Genua. Maar het uur der 
straf was genaderd. NAPO-
IEON , andermaal door de 
Europesche coalitie over
wonnen , was genoodzaakt 
geweest eenen tweeden af
stand te doen, en was in de 
handen der Engelsöhen ge
vallen , terwijl1 MüRAï, door 
de Oostenrijkers teruggedre
ven , zich van zijnen kan'iad. 
verpligt gezien , een koning
rijk te verlaten, waarin hij 
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I enkel terugkwam , om ér den • 
dood te vinden» De terugkomst 
van FEBDÏITANDJ IV (zie dat 
artikel) in zijne Napolitaan-
sche staten, en de diploma
tische talenten y welke de 
kardinaal CONSAIVI , bij de-
op het congres va,n PF'eenen: 
(van 1 November 1814 tot 

i 9 Julij 1815), veféenigdfi; 
monarchen, deden aan den; 
H. Vader niet alleen Awoona 
en zijne marken, Benevento. 
en Ponte*Corvo, maar ook 
de drie Jegatiën van Bo-
logna, Havenna en Fer~ 
ïara wedergegeven, welke' 
laatste hij verpligt was ge
weest bij het verdrag van 
Tölentino af te staan, In zijne 
hoofdstad teruggekeerd, na, 
om aan het verlangen van 
den koning: van Sardinië te' 
voldoen, zich kortstondig in 
Turin te hebben opgehou
den, wijdde PIGSÏJVII óp hieuw' 
zijne zorgen aan de tijdelijke* 
aangelegenheden zijner staten, 
en aan de geestelijke der 
geheele Eerk toe. Men open
de mé̂ t Frankrijk onderhan
delingen tot hel sluiten van» 
een nieuw concordaat. De 
heer DE BLACAS , afgezant van 
den koning" van Frankrijk 
te Bome, werd met bet slui
ten dier groote acte belast, 
hetwelk plaats had op den 
11 Junij 1817. Maar dit aan 
geheel Europa aangekondig
de, concordaat werd niet ten 
uitvoer gelegd. Des niette-. 

• •II» • 555 

genstaande' -benoemde men, 
volgens de nieuwe omschrij
ving deszelvenj det: nieuwe 
bisschoppen , 'en de M,; Va
der vaardigde in het consis
torie; 'van 1 pctóber 1.817, 
voor dertig dezer, prelaten 
de, bullen uit:-j maar zij wer
den in geene b.ézjting gesteld. 
Eerst twee maanden later 
sprak rnen van het concor
daat in de 'Fransche kamer; 
daar de ministerieele meer
derheid genegen scheen j om 
hetzelve te verwerpen,, zoo 
werd het niet eens in be
raadslaging' gebragt. De helft 
der bisschoppelijke stoelen in 
Frankrijk waren vakant; de 
bisschoppen over deze ern
stige ongelegenheid zoowel als 
over de gevaren , aan welke 
de Godsdienst was blootge
steld, die, te midden der god-
delöoze hoeken, welke men 
niet ophield,te verspreiden, 
gebrek aan dienaars had, die 
tegen dezen stroom des be-
derfs, eenen dam konden 
opwerpen, billijk verontrust, 
en daarenboven aniere ram
pen, waaronder de!Kerk ge
bukt ging in overweging ne
mende, schreven aan den H. 
Vader eenen even zoö eer
biedigen als krachtvollen brief. 
Daar PIDS VII gfooter geva
ren wilde voorkomen, gaf hij 
zijne toestemming tot eene 
provisionele schikking, door 
welke er tot de bisdommen, 
door het concordaat van 1801 
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omschreven, benoemingen 
werden gedaan. Zijne Heilige 
beid verklaarde de beweeg
redenen ', die haar tot deze 
toegevendheid hadden- over
gehaald,: in het consistorie 
van den 23 Augustus 1819, 
en door de volgende Allocu
tie: » De koning van Frank-
*pk, met het verlangen be
zield , om een plegtig bewijs 
zijner uitstekende goedheid 
te geven ,.heeft oo!

s, bij eene „ 
offioieele nota verklaard, dat J 
het zijn Voornemen is , om, " 
zoo veel als het mogelijk zal 
zjj'Vde voortduring der provi
sioneel maatregelen, die door 
Z..M. en ons zijn genomen, 
te verkorten, teneinde inde 
dringende behoeften der ker-
ken in Frankrijk te voorzien; 
dat het evenzeer zijn voor
nemen is , irv overeen
stemming met ons alle mid
delen in het werktestellen, 
die in zijne magt staan, om 
die Kerk de voordeden te 
doen genieten, welke voor 
haar uit den vasten en duur-
zamen staat, welken zij be
hoort te 'hebben, voortvloei-
jen, alsmede om , volgens de 
constitutioneele vormen 'van 
«ijn. rijk, en naar mate dat 
de hulpbronnen van den staat 
zulks zonder overbelasting 
J°or zijne volken, zullen ge
oogd , de vermeerdering van 
n e l getal der bisschoppelijke 
stoelen l o t stand te brengen, 
*°° als tulksToor de behoeften 

jj der geloovigen zainoodzakelgk 
geoordeeld worden." "Toener 
echter in 1819, tijdens den 
val .van het ministerie, eene 
nieuwe kamer ,van afgevaar
digden gevormd was, werd 
het getal der. bisdommen tot 
80 gebragt. Het was met 
eene geheel vaderlijke tevre
denheid, dat PIÜS VII deze 
nieuwe zegepraal der Gods
dienst zag. Maar bijna ge
lijktijdig had de H. Vader 
redenen van smart. De ge
vaarlijke sekte der Garbonari, 
had de Napolitanen tot den 
opstand aangespoord j de kreet 
van Leve de Cortes van 
Spanje / (zie FaEDirfAND IV), 
weergalmde tot; in de aan 
den Kerkelijkeri Slaat gren
zende steden, in welken staat 
de patriotten van Napels be
proefd hadden , om eene, 
zoo als zij het noemden pa-
triottische vereeniging voor 
den Jtomeinschen $«aiMot 
stand te brengen. PIÜS TH, 
vaardigde den 10 April 1821 
eene b'ulle uit, in welke hij 
zijne onderdanen waarschuwt, 
tegen de aanvallen van het, 
philosophismus, en op nieuw 
de geheime .genootschappen, 
en voornamelijk die der vrij
metselaren verbiedt. Daarin-
tusschen de patriotten door 
de Oostenrijksche troepen ge* 
slagen werden, zoo keer<*e 

alles tot de orde teru#» e n 

FERDINAND IV, kon tïp rijk 
weder volgens zijn? oude wet-
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ten besturen. De Paus ont
ving dien Vorst in het paleis 
Quirinaal, op zijnen terug-
togt vati het congres van 
Reenen , werwaarts hij door 
de vereenigde vorsten geroe
pen was. De H. Vader steeds 
bedacht op den bloei der Ca-
tholiciteit, onderhield eene 
levendige briefwisseling met 
den koning en de geestelijk
heid van Spanje l die door 
de cortès verdrukt werden. 
Pips VII deed alles wat in zijn 
vermogen stond , dm de ram
pen en verdrukkingen te lee
ningen , waaronder de Ca-
tholijké Kerk in Duitschlandy 
Zwitserland, de Nederlan
den en Engeland gebukt 
ging; De hooge ouderdom , 
eene zwelling aan de beenen 
én andere gebreken belette-
den den H. Vader dikwerf 
om bij de openbare plegtig-
heden te verschijnen. Hij leid
de een afgetrokken leven, 
en reed soms 'in een klein 
rijtuig door zijne tuinen van 
het Quirinaal rond. Op den 
6 Julij 182'3 scheen hij op
geruimder en beter varende 
dan naar gewoonte. Nadat ten 
tien ure des avonds zich ie
dereen verwijderd had, en 
de alleen gebleven Paus, na 
zijne getijden te hebben ge-
tezen , een boek noodig had, 
dat op den schoorsteenman
tel lag, wilde hij te dien 
einde niemand roepen, maar 
stond van zijne zitplaats op, 

en nam het boek; op den 
oógenblik echter, waarop hij 
weder op zijnen armstoel wil
de gaan zitten, glipten hem 
zijne voeten '.uil,, en hij viel 
tusschen den armstoel en den 
schoorsteen. Dekreet, welken 
de smart hem bij het vallen 
afperste, deed oogenblikke-
lijk de kardinaal CONSAI/VI en 
verscheiden personen tan zijn 
huis naar hem toesnellen. 
Toen men hem hadopgerigt, 
ondekte men 'dat hij het ge
wricht des dijbeens gebroken 
had. Al de hulpmiddelen der 
kunst werden hem toegediend: 
maar eene hevige koorts pver-
viel hem ; in het ijlen, het
welk hij onder dezelve deed, 
hoorde' men hem verscheiden 
malen de woorden Savona en 
Fontainebleau uitspreken. Op 
den vierden dag hield de koorts 
op; en gedurende eene week 
scheen Z. H. zich beter te be
vinden. De koning van Frank
rijk , door het ongeluk den H. 
Vader overkomen, getroffen, 
zond hem ©ogenblikkelijk per 
post, een dier wërktuigelijke 
bedden, die door derzelver 
verschillende veren het gebrek 
aan beweging in de ledematen 
te gemoet komen. Z. H. was 
zeer gevoelig over deze op
lettendheid. Intusschen kon 
de H. Vader, door zich aan 
eene in zijne slaapkamer aan-
gebragte leuning, vast te hou
den , eenige minuten gaan: 
ongelukkiglijk werd na ver-
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loop van veertig dagen de 
kwaal erger. Op den I8 Au
gustus diende de kardinaal 
BERÏ AZZOLI, aan Z. H. de 
heilige teerspijs toe: men wil
de hem versterkende genees
middelen g e v e n . , . ; . , » Ik 
heb, zeide hij, met eene 
zwakke stem, niets anders 
noodig, dan om mijne ziel 
voor te bereiden, om aan' 
God rekenschap te geven, 
wegens mijnen langen levens
loop." Op den 19 ontving ' 
hij het laatste Oliesel, waar
na hij den heer DE BÏACAS, 
afgezant van den koning van 
Frmkrijk, belastte, om aan 
dien oudsten zoon 4er Merk, 
» de laatste wenschen welke 
hij vormde voor het behoud 
zijner dagen en den voor
spoed van zijn xijk" 'bekend 
te maken. De' doodstrijd van 
den H. Yader was lang maar 
gerust. Op den 20 Augustus 
1823, ten half zeven ure 
des morgens, gaf hij deniaat-
sten snik : de ziel eens regt-
vaardigen verliet een vergan
kelijk ligchaam , om tot den 
schoot van zijnen Schepper 
op te stijgen. PIPS VII had 
zijn 83.ste j a a r : bereikt. Be 
kardinaal DEIXA GENGA , volg
de hem den 27 September, 
onder den naam van LEO 
XII op. 

*• PlOS Y I H (FRANCISCCS 
AAyjRlüs c A s m ; d e n 

*v JVovember 1761, te Cï-

goh-, m de mark Mcona 
geboren, wijdde zich reeds 
vroegtijdig aan den geestelij
ken staat toe, en werd in 
1800 bisschop van Monte-
Mto. Hij behield dezen stoel 
tot in 1816, in welk jaar 
Pjos VJf, wiens gunst hij 
gewonnen had, hem den 8 
Maart tot kardinaal verhief, 
en tot het bisdom Cesena, 
de geboorteplaats van dien 
Paus, benoemde. Later werd 
CAsxïGjuoarE beroepen, om 
den bisschoppelijkcn stoel van 
Frascati Ie bekJeeden, en 
bij den dood van LEO'XII, 
den 10 Februari/ 1829 voor
gevallen, was hij de deken 
van diep rang van iardina» 
Jen, welke men van de or
de der bisschoppen noemt, 

om dezelve van . diegetfen te 
onderscheiden,. welke tot de 

!; orde der priesters en die der 
diakens behoorefl. In die 

.hoedanigheid werd hij be
last , om de afgezanten van 
Frankrijk, Spanje en Oos
tenrijk te beantwoorden, die, 
volgens gebruik, voor het 
verzamelde conclave, de ver- • 
laögens hunner' respectieve 
hoven, ten opzigte van de 
verkiezing van het nieuwe 
hoofd der Kerk uitdrukten: 
de redevoering bij deze ge
legenheid door den heer ot 
CHATEAUBRIAND uitgesproken, ; 
eindigde met het volgende: S 
» . > . . De nagedachtenis vim 
LEO XII, aal door Frünk- i 
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den. Het koningrijk dat op 
aulk eenë roemrijke wijde 
door den oudsten zoon der 
Kerk wordt bestuurd , zal 
de vreedzame" raadgevingen 
niet vergeten, die der twee-
dragt hebben belet, om, zelfs 
voorbijgaande, den nieuwen 
voorspoed des vaderlands te 
belemmeren. LEO XII paar
de met zijne' Apostolische 
hoedanigheden, die gema
tigdheid van geest en die ken
nis zijner eeuw, welke voor 
de hoofden van staten zoo 
nooBzakelijk zijn. Hoogwaar-
dipste heeren, uwe kunde 
tui aan den H. Stoel, in 
het aanstaande conclave , eer 
nen dezen verzoenenden Op
perherder waardigen opvol
ger verzekeren. Indien gij 
vermogende vorsten zijt, zijt 
gij ook de bedienaars dier 
liefdadige Godsdienst, die de 
slavernij onder de menschën 
'vernietigt, die eenvoudig en 
tevens : verheven , evenzeer 
berekend is voor de behoef
ten der ontluikende maat-, 
schappij als voor diej, welke 
hare volle ontwikkeling heeft 
bekomen \ uwe onafhankelij
ke stemmen zullen weldra 
onder uwe pairs eenen waren 
herder voor de Christenheid, 
eenen verlichten vorst voor 
het beroemdste gedeelte van 
dat edele Italië zoeken, dat 
aan de oude wereld wetten 
voorschreef, dat de nieuwere 

I Ü. m 

Wereld beschaafde f dat altijd 
vruchtbaar en nooit uitgeput 
tegenwoordig in de schaduw 
van zijnen roem, de herin
nering fijner grootheid voedt. 
Dat het mij geoorloofd zij, 
doorluchtigste heeren, aan 
het heilige collegie de hulde 
van mijnen diepen eerbied 
aan te bieden.'-' In zijn ant
woord zeide de kardinaal 
CASÏIGUOITE : » Het heilige 
collegie is met de moeijelijk-
heid der tijden bekend , . . : 
yol vertrouwen echter op de 
magtige hand, van den god-
delijken Bewerker des geloofs, 
hoopt het dat God eenen 
dam zal opwerpen, tegen de 
toomelooze aucht, óm zich 
aan alle gezag te onttrekken , 
en dat Hij door eenen straal 
zijner wijsheid , de geesten 
dergenen zal verlichten, die 
zich vleijen, öm. zonder den 
Goddelijken bijstand, eerbied 
voor de menschelijke wetten 
te erlangen. Daar elke maat
schappelijke orde en wetge
vende magt van God komt. 
kan het alleen ware Chris
telijke geloof de gehoorzaam
heid heiligen.. . . Het con
clave hoopt dat God aan zij
ne Kerk eenen heiligen en 
verlichten Opperherder zal 
verleenen..., die zijn ge
drag volgens de staatkunde 
des Evangelies regele . . . die 
de alleen ware school voor 
een goed bestuur i s . . . , en 
die aan de vreemde bewon-
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deraars des luisters van het 
oude en het nieuwe Home, 
het Vaiikaan en de eerwaar
dige instelling der propa< 
ganda zal aantoönen, "om 
dengenen te logenstraffen, 
welke Rome zou willen be
schuldigen, de vijand van 
verlichtingen kunsten te zijn." 
Na verloop van vijf-en-dertlg 
dagen eener steeds vernieuwde 
stemopneming, en geduren
de, de waarschijnlijkheden 
der verkiezing niet voor hem 
waren geweest, werd GAS-
TIGUONE met bijna eenparige 
stemmen tot Paus verkozen. 
Hij scheen er verbaasd over, 
en opperde bezwaren tegen 
de aanneming; maar men 
liet. het geschut van het kas
teel Si. Jngelo losbranden, 
ten teeken der afgeloopene 
verkiezing, de kardinalen 
knielden voor hem neder, 
en hg riep H ; t . „ j ) a t d e 

wil Gods geschiede !" — PIDS 
VIII, (dit is de naam, wel
ken de nieuwe Paus aannam), 
vertrouwde den post van se
cretaris van staat aah den 
kardinaal AIBANI toe. Het 
Pauselijk bestuur zond eenen 
rondgaanden brief aan alle 
prelaten der Christenheid, 
waarin de H. Vader zich ver
klaarde tegen de toomelooze 
^Uheid der drukpers, de 
"öbelgenootschappen, enz. 
« e t ^Fransche bestuur wilde ., 
«e aikondiging deszelven niet 
gedoogen, e n weigerde uit- 'I 

drukkelijk het exeqmtm 
Ook trokken de geheime ge
nootschappen , welke zich in 
de Romeinsqhe staten ge
vormd hadden , de aandacht 
van PIÜS VIII tot zich, en 
verscheiden leden derzelve 
werden strengehjk geronnisd. 
Men weet dat na den dood 
van dezen Paus, er te Bologna 
eene omwenteling losbarstte, 
en zich in de Romeinsche 
staten verspreidde, alwaar de 
Oostenrijksche soldaten de
zelve weldra kwamen ver
stikken. jBr werd eene breve 
gezonden aan de bisschoppen 
der nieuwe kerkelijke pro
vincie van Freyburg. en Bris' 
gau, die, zonder hunne stem 
te verheffen , de overweldi-
girigen en inbreuken der tij
delijke magt verduurden, en 
van welke eenige door hun 
gedrag, met de geheime vij- t 
anden van het Catholicismus 
oogluiking schenen; te gebrui
ken. De H. Vader herinner
de hen met nadruk aan hunr 
ne.pligten; als bisschoppen, 
en verklaarden op nieuw dat 
de Kerkt volgens Godde
lijke instelling, vrij is. Na 
de omwenteling, die, in 1830, 
LODBWIJK PfliLipros op den 
Franschen troon verhief, ver
klaarde het Hoofd der Kerk, 
in verschelden breven, aan 
verschillende bisschoppen #e-
rigt, onder anderen ook aan 
Zijne Eminentie den kardinaal 
BB ROHAN , aartsbisschop van 
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Besangon, dat iedereen, zon
der zijn gevreten te bezwa
ren, aan het nieuwe gezag 
trouw kon zweren, en dat 
er zich niets tegen verzette, 
dat men in de kerken de open
bare gebeden voor den ko
ning der Franschen hield , 
wijl hij vreedzaam regeerde, 
nunc tranquillatis rebus. Het 
pontificaat van PIÜS VIII, 
was van korten duur. De 
lijdende toestand, waarin hij 
sedert lang verkeerde, narn 
omtrent dezen tijd eensklaps 
toe, en hij overleed in voor
beeldige gevoelens van gods
vrucht , den 30 November 
1830, na eene regering van 
één' jaar en acht maanden. 
GREGORIÜS XVI, zijn opvol
ger , bekleedt nog tegenwoor
dig (1840), met roem den 
Stoel van den H. PETRUS. 

. ' . • . . < / . 

* PlVATI (JOANNES FRAN-
CISGÜS), een regtsgeleerde, 
in 1689 te Padua geboren, 
en in 1764 te Venetië over
leden , is de schrijver van 
eene JVttovo Dizionario sci* 
entifico é curioso, saoro e 
profano, Venetië, 1740, 
10 dl.» in föl., met platen, 
of 1746, 12 dl.» in foh ; 
2,° De Biflessione fisiche 
sopra la Medio, elettrica, 
Venetië, 1749, in 4 > 

PIZARRO (FRANCISCÜS) , ver
overaar van Peru, in 1475, 

XIX. DEEL. L 

te Truxillo in JSstramadu* 
ra geboren , ' was de natuur
lijke zoon van eenen edelman, 
wiens naam hij aannam, en 
zijn eerste post was varkens
hoeder op het landgoed zijns 
vaders. Daar hij eens een 
dezer dieren verloren had, 
durfde hij niet naar huis terug 
keeren, hij nam de vlugt; en 
ging scheep naar Spaansch' 
Indië. Hij onderscheidde 
er zich in 1513, onderNDG-
NEZ DE BALBOA, die de stille 
Zuid-zee ontdekte. Daar hij 
zelf met de zucht naar ont
dekkingen bezield was, maak
te hij met DIEGO D'AMIAGRO 
verscheidene reizen op de 
Zuid-nee, en ontdekte de-
kust van het Peruviaansche 
rijk, in 1525; maar daar hij 
geweigerd had , naar de zee-
ëngtè terug te keeren, zoo . 
bleef hij met dertien getrou
we soldaten, op een woest 
eiland. Een klein schip kwam 
hem uit zijnen neteligen toe
stand bevrijden. Terwijl Pi-
ZAERO op nieuw de kusten 
Tan Peru bevoer, landde hij 
te Tumbea aan, en bragt in. 
Spanje eene zoo groote hoe
veelheid gouds mede, dat 
KAREÜ V hem tot gouverneur 
der door hem ontdekte en 
nog te ontdekkene landen 
benoemde. Peru werd ver
overd. PIZARRO maakte van 
zijne overwinning als Chris
ten gebruik, en vergaf den 

1 . •: 
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overwonnenen. De Jncas 
UÜASCAR , van zijne verdien
sten onderrigt, z o nd hem een 
gezantschap, om zijne be
scherming tegen zijnen broe* 
der ATAHÜAIPA \n t e r o e p e n ̂  
die^na hem van zijn rijk be
roofd te hebben, hem van 
ajn-leven wilde; berooven. 
-»e faam had de heidendaden 
en de> magt des Spaanschen 
overWi„„aa r s vergroot. Daar 
öeieruvianen, even als de 
Mexicanen met orakels, ware 
of valsche, vooringenomen wa* 
ren, en meenden dat er wel
dra uit het Oosten baardman
nen, van eene verschrikke-
gedaante, Zouden verschijnen, 
welke den donder droegen , 
en met zich verschrikkelij
ke* dieren roerden, zoo be
schouwden zij deze vreemde
lingen als de zonen der zon. 
ATAHüAtPA, door deze ora
kels met schrik bevangen, 
meenden in de Spanjaarden 
de menschën te zien, die 
van den hemel gezonden wa
ren, om zijne overweldiging 
te wreken. Hij zond afge
zanten naar PIZARRÓ , met 
prachtige geschenken, terwijl 
% hem vermaande zijne sta 
ion +„ . I . . ." . ten te verlaten. Als eenig 
antwoord op deze aanmaning 
bespoedigde PIZARRO zijnen 
l°gt , en kwam te Caxamar-
dfif9 0 ' a , w a a r de overwel-
«"ge* met teer tig duizend 
mat» gelegerd was. Hij ver-
tloeB hem zonder moeite, 

nam hem gevangen, en be
handelde hem met menscli. 
lievendheid; maar eene bar-
baarsche daad van dezen trou-
wëlöozen en ^reeden Indi
aan, deed hem ter dood ver-
oordeelen. Eenige dagen voor 
den slag van Caxamarcct was 
HÜASCAR broeder van ATAHU-
AXPA , en wettig erfgenaam 
Tan den troon, in handen 
zijner vijanden gevallen, en 
wijl de overweldiger vreesde 
dat de Spanjaarden de kroon 
aan dezen prins terug zouden 
geven, gaf hij bevel hem te 
doWen. De overwinnaars 
werden over dezen moord ver
bitterd ; en daar een Peru
viaan hem beschuldigde, dat 
hij geheime bevelen had ge
geven , om de Spanjaarden 
te rermoorden, zoo werd 
hunne wraakzucht nog ver
meerderd. Men veroordeelde 
hem ter dood. (Zie ATAHU-
ALPA , Coimz, MANCO»CAPAC, 
MOJTTEZCMA). Kort daarna, 
verspreidde zich de tweedragt 
onder de overwinnaars van 
Peru, en nadat FJZARRO Ai-
MAGRO, zijn'mededinger, be
vochten en met dendoodge-
straft had, werd hij op den 
19 Junij 1541, door de vrien
den, en op aandrang van Al-

MAGRO, die niet langen tijd 
van zijne misdaad genot had» 
om het leven gebragt (zie 

zijn artikel), iedereed kent 
den belagchelijk geruchtma-
kenden roman, welken MAR-
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MONTBI. over de overwinning 
van Peru geschreven heeft: 
eéne brabbeitaal, waarin de 
dwaasheid én ongodsdienstig
heid zich den voorrang be
twisten. Zie Journal Bis-
töfiquë et littéraire, 1 
Maart 1777. 

* PiZZi (de abt JOACHIM), 
een Italiaansch letterkundige 
in 1716 te Hortte geboren , 
völbragt zijne studiën in Met 
door de Jesuiten bestuurde 
Ronieinsche collegie. Eenige 
losse Dichtsiuhken, welke hij 
in zijne jeugd • in het licht 
gaf, maakten hein voordeelig-
lijk bekend. Hét Arcadisch 
genootschap nam hém in 1751 
in zijn midden op. Hij ves
tigde er zijnen poëtischèn 
roem, door een aantal cöm-
positiën, waarin men sier-i 
lijkheid, gemakkelijkheid en 
voorèl eene groöte naauw-
k§urigheid van stijl aantreft. 
Na den dood van den abt 
MoREl, in 1759, volgde hij 
hem in den post van Custos, 
of algemeen bewaarder der 
akademie op» Onder dé admi
nistratie van Pizzi, verkreeg 
dezelve eenen hieuwen luister 
en telde onder hare leden, 
de door hunne talenten be
roemdste mannen en vele vor
sten en souvereinen van \Eu* 
ropa. Tot dat tijdstip toe, 
had de abt Pizzide algemeene 
hoogachting genoten, • maar 

dezelve verminderde' eënig-
zins bij de komst t&' Motne, 
van de beruchte CoiiitLA 
OI/TMPICA, wier eigenlijke 
naam MARIA MAGPAÜSJU MÓ-
RELLI was. Dèfce F'erieti^ 
maakster, die meer döör 
hare rainnarijen -,••'• 'dan wel 
door hare poëtische talenten 
bekend was, lokte bijna al 
dö schoone geesten van Mpme^ 
en zelfs de aanzienlijkste per
sonen tot zich. De abtPizzt 
deed zich onder diegene op, 
welke haar het eerste hunne 
hulde toabragten, eh kwam 
op het denkbeeld, om °dê' 
nieuwe SAPPHOin het kapitoöl 
te doen kroonen , eene eer > 
welke ,zeer zeldzaam de uit-
stekeödste geniën van Italië 
té beurt valt. Ondanks de 
tegenkantingen eh het gemor 
der verstandige lieden, be
hield PIZZI dé overhand '>, eri 
MARIA MAGDALENA MÖREXÏÏ 
werd met de voor PJËTKAK-
CHA en TASSO bestemde kroon 
versierd. De geestdrift van 
den abt PIZZI voor zijne be
schermelinge, wekte den 
hèkelachtigen geest, zoo ei
gen aan dé bewoners tan 
Italië, en vooral aan de 
Romeinen, op. fifei gebro
ken beeld van PASQ.ÖINO en 
het standbeeld van MARFöïtfó 
waren dagelijks geheel bedekt 
met spotschriftén tegen Co-
i i i t u , waarin de abt PiMsl 
niet gespaard werd. ÏIjj w** 

1 2
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er over gebelgd, en wilde 
antwoorden ; maar hierdoor 
werd het getal der kwaad
willigen en hekelaars niet 
verminderd. Het vertrek van 
COB(WA maakte een einde 
aan deze spotternijen, en de 
abt P m i bekwam langzamer
hand de achting zijner me
deburgers terug. Hij over
leed den 18 September 1790, 
terwijl hij verschillende wer
ken naliet, waarvan de voor
naamste zijn; l.o Verhan
deling ever het Treur- en 
Kluchtspel, Rome, 1.772. — 
2.° Verhandeling over eenen 
ouden steen. — 3.° Het ge-
aigt van Eden, een dicht^ 
stuk in 4 gezangen, gedeel
telijk uit het boek der Open
baring ontleend, Rome, 
1778. Dit dichtstuk verdient 
Jof, zoowel om de schoon
heid der denkbeelden, als 
om de welluidendheid der 
versificatie. <— 4.° De Ze
gepraal der Dichtkunst, te 
JParma, door UpüONI gedrukt, 
1782, met eene buitengewone 
typographische pracht, in de 
verzameling, welke ten titel 
voert, Beschrijving derpleg-
Uge krooning van CORILLA 
OLYMPICJ , door de zorgen 
van den abt Pizzi, in het 
licht gegeven. 

* ^ A A T (ANDREAS HEN-

i c r l e i . iund l g e > i n i t e n a n t . 

neraal, werd den 11 Febru-
anj 1761, in de stad Grove 
aan de Maas geboren. Hij 
was in 1787, tot den rang 
van luitenant der genie ver
heven , toen hij in Russische 
dienst met den rang van ma
joor bij hetzelfde wapen over
ging. Nadat hij zich in 1788, 
in den veldtogt tegen de 
Zweden onderscheiden had, 
maakte hij ook die van 1789, 
90 en 91 tegen de Turken 
mede., en bekwam, in 1790, 
bij de verovering van Ismail, 
drie wonden. YANDERPLAAT 
was toenmaals luitenant-ko
lonel, en chef van een batal
jon grenadiers. De keizerin 
CATHARIDTA gaf hem eenen 
eeredegen ten geschenke en 
vereerde hem met de orde van 
den heiligen WJUDIMIR. De 
rang van kolonel der infan
terie werd hem ook toege
staan ; nadat hij met den
zelfden rang in een corps 
ingenieurs was overgegaan, 
werd hij met de verdediging 
der zuidelijke Russische pro
vinciën belast, als ook met 
•de werken der haven van 
Odessa. Hij had hetopzigt 
over het gebouw van Tiras-
pol aan den Dniester, en 
over andere gewigtige werken 
in den Taurischen (Jherso-
nesus. JDe czarin gaf hem 
nieuwe blijken harer gunst, 
en in 1796, benoemde Pi»* 
* hem tot generaal. V^KDBR 
PMAX verliet de Russische 
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dienst, in 1798, nadat hij 
in Holland gehuwd was, en 
leefde er in de afzondering, 
tot dat toning LOBEWUJKJVA-
POLEON hem in 1807 , de 
inspectie over den Water-
staat toevertrouwde. Keizer 
NAPOLEON benoemde hem la
ter tot hoofd-ingénieur van 
het departement der Zuider
zee. Toen. de bondgenooten 
over, Holland beschikten, 
werd VAN DER PLAAT tot hen 
afgevaardigd, om de komst 
hunner troepen te bespoedi
gen. Hij ontving van den 
nieuwen koning den titel van 
majoor-generaal en het bevel 
óver Breda, hetwelk hij te
gen de veldheeren ROGÜET 
en I E FEYRE DESNODETTES 
verdedigde, en welks beleg 
den .20 December 1813 werd 
opgebroken. De moedige te
genstand van den bevelhebber 
werd met de Willems'orde, 
welke 'de koning hem ver
leende , en met de orde van 
de H. ANNA eerste-klasse, 
welke hem door ALEXANDER 
werd toegestaan, beloond, 
In 1815, werd TAN DER 
PLAAT tot kommandant van 
Noord-Braband, tot militai
ren gouverneur van ontwer
pen , en tot kommandant van 
het eerste arrondissement, 
met den rang van luitenant-
generaal, benoemd. Einde
lijk verkreeg hij op den 16 
Maart 1816, het bevel over 

L 

de vierde afdeeling. VAN DEK 
PLAAT overleed te Ontwer
pen, den 15 Februari] 1819. 
Hij was sedert het jaar 1810 
lid der maatschappij van we
tenschappen te Haarlem. 

PLACCIÜS (VINCENTIÜS) , in 
1642 te HatoSurg geboren, 
hegon er zijne eerste studiën, 
en bragt .dezelve te Helm-
stadt en te Leip&ig ten einde. 
Hij reisde vervolgens door 
Italië en Frankrijk. Bij de 
terugkomst in zijn vaderland, 
legde hij zich op de pleit-
zaal toe, en bekleedde gedu
rende 24 jaren , met onder
scheiding den leerstoe! van 
zedekunde en welsprekend
heid. Ofschoon hij een zwaar
moedig temperament bezat, 
was hij voorkomend, goed
aardig, aan zijne leerlingen 
gehecht, en edelmoedig je
gens de behoeftigen. Zijüè 
wérken zijn : 1.°\ fF"oorden* 
boek der ongenoemde en 
onder eenen aangenomen 
naapt bekende schrijvers, in 
het Latijn, in 1708 in het 
licht gegeven , 2 • dj.» - in' fol, 
door de zorgen van FABRI-
CIÜS : een zeldzaam werk, 
ofschoon het van fouten krielt. 

JOANNES CHRISTOMFEL MrLIÜS 
heeft een Bijvoegsel tot het 
zelve vervaardigd, Hamburg 
1740 in fol. Het Fransche 
werk door den heer BAR
BIER , en voornamelijk de 

1 3 
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laatste uitgave, levert een 
veel voortreffelijker en naauw-
keuriger geheel op, ofschoon 
het niet vrij van verwijtin
gen is. —- 2,° Liber de .paris 
consitlto perito, 1693vin 
8.vö — 34o Carmina juve-
mlia^ Amsterdam , 1667 in 
12.m0—- 4.o Deacte experpen-
di, Mamburg, 1689, in8, v 0 

en vele anderen, welk een 
gunstig bewijs van zijne ta
lenten en zijne geleerdheid 
opleveren. Bij overleed in 
1699. 

en bewees zulks door zijne 
, CjOmmeniarï'én óver de Gods-
> dienst en de republiek, van 
' Ï556tot 1561, in 8^91566, 

Men heeft nog van hem eenige 
zedekuiïdige boeken, zoo ais 
VExcellence de Vhomme 
chrétien 1581, in I2.M">, aan 
welkers .hoofd eene Levens
beschrijving van ZAPLJCM, 
doorpater JDJE Fimsi.cs root? 
komt. 

> w c « (PETRVS DE IA)Via 
le t htija A hii&L'.of Pu. 
tos, in 1520 in het-se-
»Wnn Jngoulëmegeboren' ' 
was van eene aanzienlijke se-
ioorte, en werd achtereenvol
gend advocaat, raadsheer en 
an 1555 eerste president van 
«et. hof der. gemeeneiands-
middelen. Terwijl hij te Poi-
tiers studeer^ , had hij eeni
ge onderhandelingen met CAII-
TWps,, die hem voor zijne 
Partij won. Zijne nieuwe ge-
Joofs eer, welke hij in 1560 
«penlijk begon te belijden, 
deed he m Z i j n e n p o s t

J
 va„' 

president verliezen, welken 
«e koning hem naderhand 
^r»ggaf. Desniettegenstaande 
JMrt h«j later d e ftoofdstad 

! ! g a t « J W kwam i„ de 
S a terJ?S>en werd in 1572, 

„ . v l ! . j * «U was zeer aan de 
Pwty derHugenootengehecht, 

PXACÉ (JoSÜJÉ DEU^prQ* 
testantsch predikant te Man
ies t en hoogleeraar in de 
Godgeleerdheid te Saumur, 
alwaar hij in 1655 in den 
ouderdom van 59 jaren over
leed. Hij had eene buitenge
wone denkwijze over de toe
kenning der zonde van ADW, 
welke in eene synode van 
protestanten in Frankrijk 
veroordeeld werd. Zijne wer
ken zijn in 1699 en in 1703 
te Frcmeker, % dl.» in 4, to 

herdrukt. Het merkwaardigste 
Wat dezelve bevatten zijn zjj-
ne Redettvistingen tegen de 
Soeinianen, 

PIACE (PETRUS ANTOMÜS 
DE IA) een middelmatige let
terkundige in 1707 te Ca-
lais geboren en in 1793 te 
Parijs overleden, verkreeg 
in 1762, het privilegie van 
den Mercure de France en 
was genoodzaakt van hei«l-
ve, na een tijdverloop van 
twee jaren weder af te zien, 

http://Fimsi.cs
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wijl zijne geringe talenten 
deze letterkundige verzameling 
niet kon staande houden. LA 
PLACE gaf dok de vertaling 
van het Engelsche Tooneel-
werk in het iight, Londen 
en Parijs, 1746, 8 dl.n in 
12.»n> Deze vertaling is niet 
naar het voorbeeld van het 
Tooneel der Grieken door pa
ter BRUMOÏ" vervaardigd, zoo 
als eenige levensbeschrijvers 
zulks beweren. Pater BRU-
MOY heeft, op eenige uitzon
deringen qa , de Grieksche 
schrijvers zoodanig als zij in 
hunne geschriften zijn, gele
verd ; hij verminkt de edele 
eenvoudigheid derzelve niet 
en maakt ons met hunne ware 
genie bekend. De vertaling 
van LA PLACE heeft den bijT 

zonderen aard en stijl zoo 
zeer veranderd, dat men er 
te vergeefs dien der Engel
sche tooneelschrijvers in zou
de zoeken* Misschien zal hij 
er de onregelmatigheden in 
verbeterd hebben; maar hij 
heeft den schrijver, welken hij 
yerlaald heeft, onherkenbaar 
gemaakt, waardoor het werk 
van IA PLACE veeleer ruwe 
schetsen dan schilderingen 
aanbiedt. Zjjn werk is ech
ter nuttig geweest doordien 
het aan verscheiden derFran-
sche tooneeldichters nieuwe 
plannen, standpunten en ka
rakterschilderingen geleverd 
heeft. Zijne overige werken 

zijn: l-.o Histoire eipyJ^Ge-
sqhiedenis van ToM-j/Offsq),, 
uit het Engejsoh, vertaald, 
Parijs, 1707, 4 d].»in ig.mo 
— 2,° Vorpheline etc. {Set 
Engelsch weesmeisje), w . 
3.o Verscheidene treurspelen, 
zoo als het Gered Venetië^ 
naar OTWAYgevolgd', Jp-
ANNA van JEngeland; Jor 
AJSNAGRAY; CALLISVÏÏS en 
JlDELAipA van pQNmiMV, 
Jlet eersite dezer ; stukfeen is 
het eenige,'. wat een ; weinig 
.bijval vond. ..*-? .4.° Recueil 
Mc. (Verzameling"Van <grAf
schriften) , een minder droef
geestig werk dan men denkt, 
Brussel, 1782, 3 dl.a in 
i2,mo _ S.opièces etc, (Be
langrijke en weinig bekende 
stukken om tot'de gescfyie-* 
denis der letterkunde te die
nen), Parijs en Brussel, 
1781 en volgende jaren: een 
wijdloopig en slecht geschre
ven w e r k . — 6.o jffermip-
pus redivivus of de Zege* 
praal van den wij%e over 
den ouderdom en het graf; 
uit het Engelsch vertaald, 
naar COHAUSEN. —- 7,° Be 
JPranschc FALERITJS-MAM* 
jiüs ten dienste der opvoe
ding der jeugd, 1792, 2 
dj.» in 8.T0 LA HARPE Jheeft 
ia den Mercure van den 20 
Julij 1793 , een bijtend ver~ 
slag van LA PLACE in het licht 
gegeven, hetwelk in zijne 
Cours de Ziffémlurè {Ver-
ik , • • • 
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handeling over de letterkun
de) op nieuw voorkomt. LA 
PÜACE werd gedurende zijn 
geheele leven door de zucht 
naar roem gekweld, welke 
hij er verre a fwas , te kun
nen voldoen. Hij kwam eens 
op het zonderlinge denkbeeld 
zijnen dood të doen aankon
digen, en in de bladen van 
den abt DESFONÏAINES het 
verlies van een' zoo belang
rijk jongeling te doen betreu
ren. Men ontdekte dat deze 
jongeling nog leefde, en 'of> 
«choon belagchelijk werd deze 
trek echter koddig gevonden. 

. PiACB (de markies PEÏKÜS 

&ATSl?°),™n<St.Trui. 

l™J{aS' Dwwcvs, en 
w ï g i " i g r o o t s t e Se<ïeelte van zmievm t e Malsfricht 

door, alwaar men vooron-
dertelt, dat hij i„ het jaar 
*U8 overleed. Men heeft 
IZ- C W : ^"'Catalogus 

SL' .TraJeoi^sium et Zé-

Zdm^r<*ani> 3635, in 

geschiedems der bisschoppen 

-dhll al te «««««loo. 
^ • ^ f f h H ^ ' a I ie 

' Te«ehg m de oude 

kronijken gevonden heeft, aan. 
II ~- 2.0 Een Dichtstuk, met 

dezelfde aanvang-letters, van 
360 verzen , getiteld : Pug> 
na porcorum , Antwerpen, 
1530, in 8.vo en in Nugce 
venales, in 12.mo/ waarvan 
al de woorden met een P be
gonnen. De schrijver hield 
er zich onder den naam van 
PVBims PORC/PS in verbor
gen. Hij is de eerste schrij
ver niet, die zich met de 
heuzelingen van letter-verzen 
hezig hield. Qnder KABBI 
den JTale, maakte een ze
kere GBAEDÜS of HÜBAUDS , 
een benedictijner van het 
klooster van den heiligen 
AMANDVS in Vlaanderen, 
een dergelijk gedicht ter eere 
der Kalen, waarvan al de 
woorden met eene C begon
nen. Dezelve zijn te zamen te 
Leuven, in 1546 gedrukt. 

PlACEÏTE (JOANNES DE £A) » 
te Pontao, in B'èarn 'm het 
jaar 1639 geboren. Zijn va
der was predikant en gaf 
hem eene zeer zorgvuldige 
opvoeding, hij oefende reeds 
in het jaar 1660, het pre
dikambt in Frankrijk uit. 
Maar na de intrekking van 
het edikt van Nantes, in 
1685, begaf hij zich naar 
Denemarken, alwaar hij tot 
in 1711 verbleef} hij ging 
vervolgens naar Holland, «n 
vestigde zich eerst in '* Gra' 
venkageen daarna te Wreekt, 
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alwaar hij in 1718, in den 
ouderdom van 79 jaren over
leed. Men heeft van hem een 
aantal geschriften, welke hem 
als de beste protestanlsche 
zedekundige hebben doen be
schouwen. Zijne voornaamste 
•werken zijn; l.o JYouveau 
essais etc, (ffleuwe zede-
kundige proeven) , 6 dl.1» in 
12>> —. 2.0 Traite etc. 
{Verhandeling over den 
hoogmoed), waarvan de beste 
uitgave die van 1699 is. — 
3.° Traite etc, {Verhande
ling over het geweten),— 
4/ v Traite etc. {Verhande
ling over de schadevergoe
ding), — Ö.° La Communion 
etc. (De stichtelijke Com
munie) , waarvan de beste 
uitgave die van 1699 is. '— 
6.° Traite etc. {Verhande
ling over de goede werken 
in het algemeen). —• • 7.° 
Traite etc. {Verhandeling 
over den eed), in 12.a"> —-
8.° Divers etc. (Verschil
lende verhandelingen over 
gewetenszaken), in 12.m0 

— 9.° La mort etc. {De 
dood der tegtvaardigen), 
in 12.*°° — 10. Traite etc. 
{Verhandeling over de aal
moes). — l l .o Traite etc. 
(Verhandeling over de ha-
sardspelen), in 12,mo — 12.o 
La morale etc. (De beknople 
Christelijke zedeleer) t waar
van de beste uitgave die van 
1701 , in 12.mo is. — i3,o 

L i 

Reflexiöns etc. {Christelijk 
ke overwegingen over ver
schillende zedekundige on» 
derwerpen), in 12.m° — 
14.° De insanahili Êccle-
sice .Romance scepticismo 
dissertatio, 1686, of 1696, 
in 4. t0 De titel van dit werk 
geeft den geest te kennen, 
in welken hetzelve vervaar-
digd is. —- 15.° De f'auto
rité etc. {Over het gezag der 
zintuigen tegen de Trans
substantiatie), in 12. m o ; 
door eene duizendmaal weder-
legde drogrede opgewarmd. 
16.o Traite etc. {Verhan
deling over het goddelijke 
geloof), 4 dl.» in 4.t° — 
17.° Dissertation etc. {Ver
handeling over verschillen
de godgeleerde en zedekun
dige onderwerpen) ,in 12,1»0 

Er komen uitmuntende on
derwerpen in deze werken 
voor; maar men zoude er 
veel in moeten schrappen, 
om dezelve voor de geheele 
Christen wereld nuttig te ma
ken , uit die, waarin de schrij
ver zich op den sekiengeest 
toelegt, is zeer weinig nut 
te trekken. LA PJCACETÏE , 
wordt de NIOOLE der pro
testanten , bijgenaamd. 

PX.ACIDE de St.e ÏÏELE-
NJE (pater) bloedverwant en 
kweekeling van PETRUS DÜ-
VAL , in 1649 te Parijs ge
boren, trad in 1666 in d« 
5 
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orde der barrevoeter Augus* 
tijnen van de plaats des VIG-
toires te Parijs. Hij ging er 
voort, zich op de aardrijks
kunde toe te leggen, en maak
te een* aantal taarten, waar» 
van de voornaamste de loop 
van den P6 is. Deze bekwa
me man overleed te Parijs 
in 1734, in den ouderdom 
van 85 jaren, met den titel • 
van gewoon aardrijkskundige 
des konings, welken hij in 
1705 verkregen had, 

PtACIDU (GAtti.»AüGüSïi,) 
in 388 te JConstanttnopel 
geboren, was de doch ter van 
THEOBOSIÜS den Groote, en 
gn de zuster van ARCADIÜS 
en van HO^ORIÜS» en verbleef 
gewoonlijk met dezen Jaatsten 
sorst te zamen. Nadat ALA-
RICH zich in 409 vaü,.Soni$ 
had meestergemaakt, kluis
terde hij haar. ATAÜLF, haar 
zwager, gevoelig voor de be
koorlijkheden van haren geest 
en haar gelaat, ontstak je
gens haar in eenen hevigen 
hartstogt. Hij spaarde Home 
op haar verzoek en zond aan 
HojfORlus geschenken, ter
wijl hij hem de hand zijner 
zuster liet vragen; daar deze 
vprst deze verbindlenis van 
de hand wees, nam ATADMT 
er wraak over, door Italië 
te verwoesten, en huwde 
PtAcroiA te Narbonne, in 
414. PtACiDU verkreeg op 
den geest van haren echtge- f 

noot eenen grooten invloed,. 
en zij betvoog hem,.om zijne 
wapens tegen de, Waandalen 
té wenden, welke Spanje 
verwoestten ; maar 1e Bar-
celona gekomen werd AiAütF 
in 4l5,door een'zijner luif 
tenants gedood. Na den dood 
van AÏADIF Jkeerie zij naar 
HoNORips terug, welke haar 
aan COJJSTANS, den de.e)g§noot 
in het rijksbestuur, uilhuwde, 
Daar deze tweede echtgenoot 
haar weder ontnomen werd, 
wijdde zij al hare zorgen aan 
de _ opvoeding van har.en zoon 
(VAÜENXIAHÜS III) , dien CON-
SÏANS bij haar verwekt had, 
toe. Bete vorstin overleed te 
Ravenna in 450, na zich door 
eene boven hare kunne ver
heven moed, eenen grooten 
ijver vopr de Godsdienst, en 
eene diepe wijsheid in de 
•zaken \ a n het bestuur onder* 
scheiden te hebben» Er be
staat een gedenkpenning, pp 
welken zij afgebeeld, den 
«aam van J . C. opdenreg-
ter arm dragende en met eene 
kroon, welkehaar van den he
mel toegebragt wordt. Eeni-
ge sectarissen der laatste eeu» 
wen, hebben op eene on
waardige wijze deze groote 
en godvruchtige vorstin ge
lasterd , welke naar hunnen 
zin al te ijverig met de voor 
de zoogenaamde hervornwögf 
hatelijke zaken ingenomen 
was. 
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- * FLXZT (JOSTÜS of JOOST) , 
doctor in de.regten, te Me» 
chelen, in 1-733 geboren, 
begon; zijne studiën in zijne 
geboorteplaats;, en bragt de
zelve aan de universiteit van 
Leuven, :ten einde. In 1766 
tot; doctor jn het burgerlijke 
en_ canonieke regt bevorderd, 
beoefende hij ook met de 
grootste inspanning, de ker« 
kelijke oudheden. DeJiooge-
school van Leuven benoemde 
hem in 1768, tot eenen leer
stoel voor het burgerlijke-
en in 1774 tot dien van 
het kerkelijke regt. Reeds 
in het jaar 1770, 'had hij 
zich. bekend gemaakt, door 
eene thesis ,• welke hij deed 
verdedigen en waarin hij de 
onontbindbaarheid deshuwe». 
lijks van den bekeerden on
gelovige , tegen het alge» 
meene gevoelen der godge
leerden staande houdt* Deze 
thesis werd aangerand door 

' pater MADGIS , een Augustijner 
te Leuven, PLAET beant
woordde deze critiek, door 
eene Geschiedkundige cano* 
nieke F er handeling ; en, 
om er meer gewigt aan bij 
te zetten, Jiet hij eene ver
handeling in denzelfden zin 
herdrukken, te Reenen, in 
1766 in het licht gegeven. 
Van dien oogenblik af, ver
wijderde hij zich van den 
gewonen weg, en gaf niet 
onduidelijk te kennen, dat 
hij het gevoelen der godge-
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leerden deelde, welke aan
nemen, dat de uitspraken van 
den heiligen Stoel, zelfs al 
worden dezelve door de goedr-
keuring van de meerderheid 
der bisschoppen ondersteund, 
niet altijd van gezag zijn» 
FEBRONIÜS , VAN ESPEN , RIEG-
GER , die datgene, wat mei* 

; de vrijheden der Kerk noemt, 
tot buiten derzelver bepaalde 
grenzen uitstrekken, werden 
zijne gidsen. Overeenkomstig 
deze denkwijze van P IAET, 
vond JOZEF I I , die in Hel' 
gi'ê zijn plan van godsdien
stige hervorming voortzette, 
zeer geschikt ter bevordering 
zijner nieuwigheden; ook 
werd hij gekozen om dezelve 
intevoeren en te bevorderen. 
Tijdens de oprigting te Leu* 
ven van een algemeen semi
narie, werden zes van de 
acht hoogleeraren, die de the
ologische faculteit bezetten, 
willelieuriglijk : afgezet, en 
slechts twee, namelijk de 
doctoren PLAKT en MABANT» 
behielden hunne posten. Men 
voegde hun mannen toe, die 
even als zij dachten. Dit 
gedwongen onderwijs maakte 
den opgang niet, dien men 
er van verwachtte. Hetzelve 
was strijdig met de gevoelens 
der geestelijkheid. De kwee-
kelingen wilden van dergelijke 
meesters niets weten, en 
PLAKT zag zich in 1787 ge
noodzaakt Leuven te verlaten, 
uit vreeze van aldaar mi*-
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handeld te zullen worden. 
Hij* nam de wijk naar Haas 
tricht. Toen hij in het vol
gende jaar zijne cursus weder 
wilde op vatten/weigerde men 
in zijn gehoor te komen ; hij 
werd zelfs door de menigte 
grovelijk béleedigd. HetOos-
tenrijksch bestuur gaf hem 
eene jaarwedde, welke hem 
niet lang betaald werd. Ein
delijk nam de doctor ie wijk 
naar Bolland, bij den abt 
MOÜTON , welke aldaar de 
Nouvelles Ecclèsiastiques, 
schreef. In 1806, werd hij 
te Coblentz, tot hoogleeraar 
in het Romeinsche regt, en 
tot directeur van de regts 
geleerde school dier stad be
noemd, welken post hij tot 
aan zijnen dood, den 6 Au 
gustus 1810 voorgevallen, 
bekleedde. Men heeft van 
hem behalve zijne Geschied
kundig canonieke leerhan
deling : l.o Eene Uitgave van 
het Commentarium van VAN 
ESPEN, op het nieuwe canonie
ke regt, meteene vrij wijdloo-
pige voorrede, Leuven, 1777, 
2 dl.» in §J° —• 2.° Eene 
Latijnsche Uitgave der ca
nons van het concilie van 
Trente, met Voorrede en 
Aanteekeningen, 1779, in 
4.to __ 3.0 Findicice asser-
torumin pr&fatione codicis 
concilii Tridentini prcemis-
*«> Leuven > 1780, in 4. to 

Dit is een antwoord op de 
tegen de Voorrede Zijner uit

gave van het concilie van 
Trente gerigte aanvallen. — 

• 4.° Verzamelingvan Jctcn 
en Stukken, betrekkelijk dat 
Concilie, 7 dl.n in 4 > uit 
de universiteits-drukkerij. De
zelve bevat eene menigte oor
konden , die nooit het licht 
hadden gezien, en welke dë 
archiven van het Belgisch 
bestuur hebben opgeleverd. 
— '5.o Eene Uitgave dér 
regtsgeïeerde Instellingen van 
RlEGGER, 1780, 5 dl.» in 
8.v° In hetzelfde jaar le
verde hij eene Verkorte Uit
gave van dit werk. — 6.<* 
Eene Uitgave der Verhan
delingen van PLEURT, over 
de Kerkelijke Geschiedenis, 
— 7.° Verhandeling tegen 
het ffe&ag der Regels van 
den Index, — 8.° VerAan-
deling, tegen het door doctor 
VAN DER VELDE, in zijne 

lessen aangenomen beginsel • 
t 1 1 . - I . . . t r lessen aangenomen jvcg'uov.., 
betrekkelijk den IV Regel 
der Kerkvergadering van 
Trente, over het lezen des 
Bijbels in de moedertaal. — 
9.° Verhandeling over de 
huwelijksbeletselen, 1782, 
in 8.vo De schrijver ver
klaart zich in dezelve ten 
voordeele van het burgerlijke 
gezag. VAN DER VELDE randde 
deze Verhandeling in eene 
openbare thesis aan, die den 
18 Junij 1783, verdedig** 
werd. PLAEX antwoordde het
zelfde jaar, door een geschrift, 
hetwelk hij onder dezen titel 
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h het licht gaf: Findicim 
dissertationis canonicce de 
sponsalibus et matrimonio-
rum impedjimentis adversus 
thesim, die J8 Junii in 
schola theologicapropvgna-
turn.—- 10.° Brief van eenen 
godgeleerden Canonist,aan 
O. ff. F. Pius FJ, be
trekkelijk de bulle Auctorum 
fidei, een aantal stellingen 
veroordeelende , uit de Sy
node van Pistoja, van dl86 
ontleend, zonder jaartal.* "Wel 
verre van in dit werk den 
eerbied, aan het Hoofd der 
Kerk verschuldigd, in acht 
te nemen, bedient zich PJUET 
alle gematigdheid vergetende, 
van beleedigende uitdrukkin
gen jegens den Opperherder 
en de prelaten van zijn hof. 
— ll .o Aanmerkingen op 
dé verklaring van Ë. Urn. 
den Kardinaal Aartsbis
schop van Mechelen, betrek
kelijk het onderwijs van het 
algemeen seminarie van Leu
ven , 1789, in 8.vo Deze 
prelaat had, na een onder
zoek, waarin hij verscheiden 
vraagpunten'aan de hoogleera» 
ren had voorgelegd, dit on
derwijs als niet regtzinnig 
verklaard.— 12.° Bijvoegsel 
tot den Mechelschen Cate
chismus , St. Truijen, in 
de aartsbisschoppelijke druk
kerij, in 8.vo 

PIANAT (JACOBUS), leeraar 
»ft het kationieke regt, en 

groot-vicaris van den bis
schop DS BKZIEUS in 1656, 
is de schrijver van een uit
muntend asectisch werk .ge
titeld : Schola Chrisli, waar
van men eene vrije vertaling in 
het Fransch heeft geleverd. 
Parijs 1791 , 3dl,nin 12.»»° 

PtANCHE(N. IE FEVRE DB 
LA), advokaat des konings in 
de domeinkamer, oefende de
zen posj, gedurende 32 jaren 
uit, hij legde denzelven in 1732 
neder, en verkreeg brieven 
van honorair raadsheer met 
beraadslagende stem bij het bu
reau der geldmiddelen, en bij 
de domeinkamer. Hij overleed 
te Parijs in 1738, in eenen 
zeer gevorderden ouderdom. 
Wij hebben van hem een nage
lalen werk, hetwelk in 1765, 
te Parijs, 3 dl.» in 4. t 0 is 
verschenen, onder dezen ti
tel Mémoires etc. (Gedenk
schriften over de domein 
onderwerpen of Ferhande-
Ung over het domein), met 
aanteekeaingen door den heer 
LORJIT. 

PtANCHER {dom ÜRBANDS) 
een benedictijner van de con
gregatie van den H. MAÜRÜS , 
in 1667 te Chenus in het 
diocees van Angers gebo
ren, werd door zijne ver
dienste tot den post van over
ste verheven. Hij vervulde de 
pligten , aan die waardigheid 
verbonden, in verschillende 
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kloosters van Bourgondiër 
en overleed in dat van den 
heiligen BENIGNÜS te Dijon, 
in het jaar 1750 in den ou-
derdom van 83 jaren. Het 
was in dit gesticht, dat hij na 
zich van den last des bestunrs 
ontdaan te hebbén, de Ge
schiedenis van hét hertogdom 
van Bourgondië ondernam. 
H(j gaf van dezelve 3 dl.» 
in foi., Dijon, 1741—1748 
in het licht. Het 4.de ver
scheen na zijnen dood. 

* PLANCHÓr (WlUEM) , een 
geestelijke, den 9 april 1736 
te Tarascon geboren, open
baarde reeds vroegtijdig eenen 
gelukkigen aanleg voorde kan
sel welsprekendheid. Na eeni-
ge leerredenen te hebben uit
gesproken, welke het goede 
denkbeeld dat men van zijne 
talenten opgevat had, regt-
vaardigden, spoorde men hem 
aan, zich naar Parijs te be
geven; hij liet zich van eenïge 
tansels der hoofdstad hooren, 
en Werd belast om de lof
rede op den heiligen LODE-
ITIJK voor de akademie der 
wetenschappen en schoone 
letteren uit te spreken. Zijne 
redevoering -werd algemeen 
toogejuicht. Hij werd bestemd 
om op witten-donderdag de 
Leerrede over hetH.Avond-
mual voor den loning, en 
jw rede welke het gebruike-
J * " *°OT de ridders van den 
ö . «eest uit te spreken, voor f 

te dragen; maar een vroege 
dood belette hem aan deïe 
dubbele verbindtehis te be
antwoorden. Een kent geen 
gedrukt schrift van den abt 
PLANCHOÏ dan zijne lofrede 
op den heiligen LoDEWili 
1766 5 in 4.to 

PjUNCüs (CAïüs PIOTJDS), 
onderscheidde zieh door ee
nen trek van heldhaftige 
menschlievendheid* Nadat hij 
door de driemannen ANÏO-
mvs , LEPIDÜS en OCTAVIÜS 
verbannen was, zag hij zich 
genoodzaakt zich verborgen 
te houden. Zijne slaven > die 
door degenen, welke hem 
zochten gevangen genomen 
waren , hielden langen tijd te 
midden der folteringen, wel
ke men hun deed verduren 
vol, dat zij niét wisten waar 
hun meester was. JPMÏTCBS 

; wilde niet dalden dat men 
zulke voorbeeldig getrouwe 
slaven, langer zoude kwel
len; hij begaf zich te mid
den van bet volk, en bood 
den soldaten zijn hoofd aan. 
—- Men moet hem niet ver-
Warren met CtfEIDS PtANCOS 
of PJUNCIÜS, voor wien CI
CERO eene redevoering heeft 
uitgesproken , welke de wet
tigheid zijner verkiezing tot 
den post van wdil of bouff-
meester verdedigt* 

P£ANQDE(FRANCISCBS),aoC« 
tor in de geneeskunde, w 
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1696, Ie Jtmlens geboren; 
in 1765 overleden, is de 
schrijver van eeriige werken , 
welke zijner kunde tot eer 
verstrekken: 1," 'Chirurgie 
etc. (Volledige heelkunde, 
völgeris het stelsel dernieü-
weren), 2 -dl.», in 12.B»<>, 
eene verhandeling over de 
eerste gronden der kunst, 
welker. lezing -de heelmees
ters hunne kweekelingen aan
raden. — 2.° Bibliothèquè 
etc. {Uitgezochtegeneeskun
dige bibliotheek, uit tijd' 
schriften zoowel Fransche 
als vreemde ontleend). Deze 
voortreffelijke verzameling, 
voortgezet en voltooid door 
den heer GOULIN, bestaat 
uit 9 deelen in 4 > , of 18 
deelen in 12.»10 de vertaling 
der Observdtions etc. (Zeld
zame genees- en heelkundi
ge waarnemingen), van VAN 
Dka WIEL , 1758 , 2 dl.» in 
12.«ao t e e n e uitgave van het 
Tableau etc. [Tafereel der 
huwelijkslief de), van YE-
NETTE , met aanteekeningen, 
1751. 

PLANTAVIÏ DE LA PAÜSE 

(JOANNES), in het diocees 
van Nimes, uit eene oude 
familie geboren; door zijne 
ouders in de dwalingen van 
CALVINÜS opgevoed, werd hij 
jpredikant te Béaiers. Daar 
de.genade zijn hart getroffen 
en zijnen, geest verlicht had, 
deed hij in 1604 zijne af

zwering , en wijdde hij zich 
geheel en al aan de beoefe
ning der H, Schrift en der 
godgeleerdheid toe. Hij werd 
groot-vikaris van den kardi
naal DE LA ROCHEFOUCAULD , 
vervolgens aalmoezenier van 
ELIZABETH van, Frankrijk, 
koningin van Spanje. Deze 
vorstin verschafte hem het bis
dom van Lodeve, hetwelke 
hij als een' apostolisch man 
bestuurde. Daar zijne zwak
heden hem noodzaakten in 
1648 zijne waardigheden ne
der te leggen ; begaf hij zich 
naar hél kasteel van Margon 
in hët diocees van JSéziers. 
.Hij overleed aldaar in 1652,' 
in den ouderdom van 75ja« 
ren. Zijne bekwaamheden wa
ren zeer uitgebreid , vooral 
Was hij zeer ervaren in de 
Ooslersche talen. Men heeft 
van hem; 1.° ühronologia 
Prcesulum lodevensium, Ara-
mon , 1634, in i.to — 
2.° Dictionnaire etc. (Be-
breeuwsch woordenboek), 
Lodeve, 1645, 3 dl.» in fol. 

* PLANTIN (JOANNES-BAP-
IISTA), een prostentantsch 
predikant in 1625 te Lau-
sanne geboren, volbragt zijne 
studiën aan de Akademiedier 
stad. Tot huis-kapellaan van 
het kasteel Oyes benoemd, 
maakte hij van de vrije uren, 
welke zijne bedieningen hem 
toelieten gebruik, om zich 
op de geschiedenis toe te leg-
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gen, en overleed na het jaar 
1678. Zijne werJcen zijntl.o 
Helvetia anliqua et nova, 
Berne, 1656, in 8.v° Tan 
357 bladz. een werk het
welk HAMER uitm un lend 
vindt, en hetwelk door de 
FÜESSLI in zijne Thesaurus 
historia Helveticw is opge
nomen. Het werk van J. B. 
PLANTIN- is in 1737 teZurich 
in 8.T° herdrukt. De schrij
ver heeft veel gepot uit de 
verzamelingen van SIMLER, 
van TSCHDDI, en uit'de ge
denkschriften van JGMMANUEL 
HERMANN, een' bekwaam oud
heidkundige. — 2.o Jbregé 
etc. (Beknopte algemeenege
schiedenis der Zwitsers), 
met eene bijzondere beschrij
ving van hun land, Genève, 
1666 in 8.vovan 814 bldz. De
ze weinig op prijs gestelde ge
schiedenis van Zwitserland, 
is de eerste, welke ia het 
Fransch in het licht is ver
schenen. Onder anderen door 
PLANTIN voorgedragen dwa
lingen , verhaalt hij , volgens 
HuiiER {Biblioth.histor.de 
Suisse IVN.° 447.) opschrif
ten welke nooit bestaan heb
ben. Hij heeft ook dikwijls 
het Latijn der schrijvers van 
welke hij gebruik heeft ge
maakt, zoo als SIMLER, MUN
STER , GüILZEMAN , STETTLER 
enz. voora|in de eigennamen, 
slecht begrepen; — 3.° Lau-
sana restiluta, sive brevis 

sance , A. D. 1536, in 12.«"> 
van 16 bladz. Deze redevoe
ring werd door NICOUAS 
TSCIIARNER , die toen eerst 
15 jaren oud, was, uitgespro
ken. — 4.o Dictionnaire etc. 
(Fransch en Zalijnsch woor
denboek), Lausanne, 1677,in 
8.vo— 5.o Petite etc.(J7m2e 
kronijk van de stad Berne) 
lausanne 1678, in 12.™° 
van 184 bldz. Dit zeldzaam 
geworden boek kan nog nut
tig zijn, ofschoon men in 
hetzelve op talrijke drukfou
ten stoot. — 6.° Eene kro-
nijk van Lausanne, en eene 
kronijk van het Waadland, 
welke in handschrift in ver
schillende Zwitsersche bibli
otheken gevonden worden, 

P L A N T Ï T Ï (CHRISTOEFEI . ) > 

een beroemde boekdrukker 
der 16.e eeuw, te Mont-Louis, 
bij Bergen, inBenegoutven, 
in 4514 geboren, bragt de 
schoone boekdrukkunst tot 
eenen hoogen trap van vol
maaktheid. Hij begaf zich naar 
ontwerpen , en het gebouw, 
dat tot zijn persen diende, 
werd als een der schoonste 
sieraden dier1 stad beschouwd. 
De uitgaven, welke hij ge
daan had , om zich de schoon
ste lettersoorten en de be
kwaamste correctors aan te 
schaffen, beliepen verbazen
de sommen. Men wil zeJtS 
dat hij letters van zilve^n 

oratio de reformaiiomlau* \\ specie gebruikte. W »Jke 

http://%7bBiblioth.histor.de
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boekverzamelïng hield daar
enboven de bewondering der 
vreemdelingen nog meer op
getogen. In 1575 werd hij 
met den titel van Koninklijk 
ke Architypographe vereerd. 
De opgave der werken, van 
zijne persen voortgekomen , 
zojiden al te breedvoerig zijn. 
Deze beroemde man overleed 
in, 1589, pa groote rijkdom
men te hebben verzameld, 
waarvan hij zich bediende 
om de wetenschappen te ver
eeren , qn de geleerde te-on
dersteunen. Hij was ineer be
roemd , als drukker dan als 
geleerde, ofschoon deze laat
ste titel hem niet kon ge
weigerd worden. Hij was ge
huwd geweest met JOANNA 
DE LA RIVIÈRE , en had eenen 
zoon gehad, die in den ou
derdom van 12 jaren over
leden, was, én drie dochters, 
wier, echtgenoóten voortgin
gen , de kunst meer en meer 
te volmaken, waarin hnn 
schoonvader had uitgemunt; 
de Oudste huwde met RAPHE-
IENGIÜS, die zich te Zeijden 
vestigde, de tweede met Mo-
REX , een beroemd' boekdruk
ker van Antwerpen ; en de 
derde niet BETSIE van Parijs. 

PUKÜDOS (MAXIMUS), vol
gens zijne eigene verklaring 
in Nicomedi'è geboren , mpïi-> 
nik te Konsiantinopel, bloei
de in het jaar 1327. Keizer 

XIX. DEEE* .'•...'.% 

ANDRONJGÜS de oude zond 
hem in het gevolg vaq eenen 
afgezant,, naar Venetië. PLA* 
NDDES vond behagen jn de 
Latijnsche kerk, en deze 
neiging berokkende hem eene 
gevangenschap, Om ?ijne be
vrijding te erlangen , schreef 
hij tegen de Latijnen, . doch 
met zoo weinig kleni, dat 
de kardinaal BESSARION er uit 
afleidde > dat zijn- hart gee-
nerleideel aan dit voorbreng-
sel van zijnen geest had ge* 
had, Er bestaat van dezen 
Griekschen monnik; 1,°eene 
Levensbeschrijving van &>• 
sop Vs, die een zamenweefsel 
van ongerijmde sprookjes en 
lompe anachronismen is. Hij 
voegde bij dezelevensbeschrijf-
ving verscheiden fabelen, wel
ke hij onder den naam van 
dezen wijsgeer in, het licht 
gaf, maar die niet .van-hen), 
schijnen te, zijn. Dit alles,, 
wel overwogen zijnde, heeft 
bijgedragen, om het gevoel 
dergenen te versterken, welke 
meenen daliEsoPus een vol
gens LOCMAN (zie dit artikel 
en JESOPDS) verzonnen per
soon is. MEZIRIAC-heeft dat* 
gene bestreden, wat PJUNP» 
DES over het hobbelachtige 
gelaat van iEsopos heeft ge
schreven ; maar indien zijn 
bestaan twijfelachtig is -p is de 
critiek van den eenen niet 
meer gegrond, dan die van 
den andere. -T- 2.oEeneuif>« 

m 
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gave der verzameling van 
Grieksche puntdichten, be
kend onder den naam van 
Anthologie f waarvan de eer
ste van Florence i s , 1494, 
in 4; to en de betere van 
Frankfort, 1600, in fol. 

PEATEL (de abt). — Zie 
NORBERTUS (pater). 

PÜATEI, (JACOBÜS) , een Je-
suit, in 1608, in Artois ge
boren , en in 1681 te Douai 
overleden , na de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid aan die 
universiteit onderwezen, en 
verscheiden werken in het 
licht te hebben gegeven, on
der anderen Synopsis cursus 
theológici. 

*.PjUTEff (BAtTHASAR Bo-
GISIAÜS, graaf van), alge
meen landvoogd van Noor
wegen, onder-admiraal, rid
der en commandeur der or
den van Zweden en Noor
wegen , werd den 29 Mei 
1766, op het eiland Jtvgen 
geboren , en was de zoon van 
den vrijheer BERMARDDS VAN 
PXIATEN, algemeen landvoogd 
van Pommeren. Wog- zeer 
jong zijnde, had hij zich 
reeds aan de zeedienst toege
wijd , en, van zijn 17.e tol zijn 
20.e jaat- reisde hij door bijna 
alle werelddeelen. Na in 1797 
afstand te hebben gedaan van 
zijnen rang, werkte hij uit 
al zijne magt aan de uitvoe

ring van verscheiden nuttige 
ondernemingen. Het is aan 
zijnen werkzame, verlichte 
en volhardende genie, dat men 
de uitvoering te danken heeft, 
van het sedert eeuwen ge
vormde ontwerp, om de 
Noord- met de Oost-nee in 
vereeniging te brengen. Hij 
was algemeen directeur der 
groote Onderneming van het 
Kanaal, van Qotha, door 
allen, die het gezien hebben 
bewonderd ; de werkzaamhe
den werden met zoo veel 
ijver voortgezet, dat hetzelve 
tegenwoordig voltooid is. In 
1809, vertrouwde men aan 
den graaf PUTEIT verschei
den belangrijke missiën tóe, 
en hij was een dergenen, die, 
gedurende den landdag van 
Orobro, de tegenwoordige 
constitutie van Zweden ont
wierpen. Op den 9 Jumjdes 
zelfden jaars, beriep de ko
ning hem in zijnen raad; 
maar hij verliet denzelven 
Weder in 1812, in welk jaar 
hij tot algemeen bewindheb
ber bij het leger tegen Noor
wegen werd benoemd. De 
kroonprins van Zweden be
noemde hem in 1814, tot 
algemeen-landvoogd van Hol-
stein, Sleeswijk en Jutland, 
welken post hij behield tot 
op het sluiten van den vrede 
tnsschen Denemarken e n 

Zweden. Den 20 October 
1814 werd hij benoemd als 
een der commissarissen, be-
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last met het ontwerpen der 
vèreénigirigs-acte vati Zwe
den én Noorwegen, en den 
7 Januarij 1815 werd hem 
de titel van graaf opgedra
gen.'In 1827 gaf de toning 
hem den gëwigtigën post van' 
landvoogd van Noorwegen, 
én, in hetzelfde jaar werd 
PLATEN benoemd tot chef van 
de derde afdeellng 'der groö-
te admiraliteit. De graaf van 
PLATEN is den 6 December 
1829 te Christiania overle
den. Sedert 1815 was hij 
lid der Stofchölmsche akade-
mié van wetenschappen, 

PLATINA ( B A R T H O L O M E Ü S DE 

SACCHÏ, bijgenaamd), een 
beroemde geschiedsc'hrijver, 
in 1421 geboren, in een 
dorp Piadena (in het Latijn 
Platina) genaamd, tusschen 
Crèmona én Mantua, van-
w-aa'r hij- den naam van PLA
TINA aannam, volgde in den 
begïriue het krijgsmans-be-
f oëp. Hij legde zich vervol
gens op de wetenschappen 
toé;, en deed zijn best, om 
zich vaft de menigte te on» 

• - • • • • ' - • ' - . . ' • • ' • • ' • • • ' • : M 

derscheidén , ten einde zich 
té Rome bekend te maken:]~ 
derwaarts hij door den kar
dinaal GONZAGA gebragt werH; 
de kardinaal BESSARIONV gaf 
hem een appartement in zijn 
paleis, en verkreeg voor hem 
van Paus PIÜS I I , eenige 
kleine beneficiën, én vervol
gens den post van Apostolisch. 
abreviator• (*). Nadat PAÜ-
LUS I I , opvolger van PIDS I I ; 
de abreyia tors had afgedankt, 
beklaagde PLATINA zich daar-i 
over op zulk eene hevige en 
onstuimige wijze, dat de ge
vangenis er voor hem het 
gevolg van was. Na verloop 
van eenige maanden werd hij, 
op verzoek van den kardinaal 
FIUNCISCÜS DE GONZAGA: we
der uit dezelve ontslagen; 
maar hij had bevel in Home ie 
verblijven, POWCPÖNIÜSLAETCS 
had te Rome een genootschap 
npgerigt, • -de •; opsporing! der 
oude gedenkstukken ten doel 
hebbende. Men schilderde 
hetzelve aan den Paus al', als 
zamengesteld uit ongodsdien
stige mannen, die zich on
ophoudelijk bezig hielden, 

m 2 :' ' 

(*) De Abreviatorj'mijn twee soorten van officieren, der 
Moom&che kanselarij. Die, welke trien mei den bijnaam de 
parco majori onderscheidde, ,%ijn f relaten , aan welke de 
Regent der kanselarij de verzoekschriften overgeef t, m die 
substituten hebben , om de minuten der bullen te ontwer-
•pen.'En de Abreviators* de parco minori %ijn met het ont-
werpeti, der huwelijks dispensatiën belast. 

,.-••;•>, - .:.- Ve.r.taler, • 
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om tegen j3e Kerk en haar 
Hoofd samenspanningen te 
smeden. Al de leden des-
zelven, waaronder ook PLA
TINA , werden in hechtenis 
genomen, na de pijnbank te 
hehben verduurd, bleef hij 
een jaar gevangen/ongetwij
feld wijl hij de tegen hem aan
gevoerde bewijzen niet kon 
wederleggen. PAUXJJS gaf ver
volgens aan PLATINA de hoop , 
dat hij hem tot eenigen stand 
zoude bevorderen ; maar de
ze Paus overleed aan eene 
beroerte alvorens zijne be
loften ten uitvoer te hebben 
gebragt. SIXTDS IV, zijn op
volger, herstelde PLATINA in 
zijne posten, en gaf hem 
daarenboven in 1475, dien 
van bibliothekaris des Fa-
iikaans. Met gunstbewijzen 
overladen, leefde hij gerust, 
en overleed aan de pest in 
1481. TKITKBMOS zwaait hem 
dezen lof toet; Fir unde-
quaqiie doctissimus, philo-
sop/lus el rhelor celeberri* 
mus > ingenio subtilis etve-
hemens, eloquio diserius et 
mulcens. Er bestaat van hem 
een aantal werken; Het voor
naamste derzelve is de Ge~ 

' schiedenis der Paussen , van 
den heiligen PETRUS lotSixxi/s 
IV, op wiens last hij dezel
ve had ondernomen, en aan 
wien hij ze ook opdroeg. Bé 
schrijver had meer onder
scheiding en «aauwkeurig-
neid in d« daadzaken, en 

minder hartstogt in de schil
deringen van verscheiden Op
perherders kunnen brengen: 
welke hij veeleer volgens zijne 
verbeeldingskracht, dan naar 
hunne geschiedenis afmaait 
(Zie PAIJLÜS II en den kar
dinaal QÜIRÏNI). De eerste 
uitgave dezer Geschiedenis 
is die van Fenetië, 1479 
in fol. in het iatijn. Dezel
ve is later verscheiden ma
len , met weglating van 
gewaagde of valsche stel
lingen, herdrukt. Zijne ove
rige werken zijn ; 1.° Za-
menspraken over, het ware 
en valsche goed, vol verve
lende zedelessen, — 2.° Ge' 
neesmiddel der liefde, Leij* 
den, 1646, in 16.mo — 3.° 
Zamenspraak over den wa-
ïen adel. — 4,° ï wee over 
den goeden burger, — 5-
Lofrede op den kardinaal 
BESSARION. — 6.° Eene 
verhandeling Be pace Jta' 
lice componenda, et de bello 
Turcis inferendo. .—-. 7,° 
andere F er handelingen, wel
ke in de verzameling zijner 
PFerken voorkomen. — 8.° 
Geschiedenis van Mantua 
en van de familie der GoN" 
ZAGJ'S, in het Latijn, door..... 
LAMBECÏÜS, in 1676,in4.*<> 
in het licht gegeven. Dezel
ve is met minder vrijheid 
geschreven, dan zijne Ge~ 
schiedenis der Paus&en*"-?* 
9.o Eene ongewone doch be
langrijke Levensbeschrijving 
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van NERI CAPPONI, door 
MCRATOKI in het 20.e deel 
zijner schrijvers- van Italië 
opgenomen, ««- 10.° /^er-
handeling over de middelen 
om de gezondheid te onder
houden , en de keuken-kunst, 
Bologna, 1498, en lyon, 
1514, in 8.vo Al de Wer* 
ken van PLATINA zijn in het 
Latijn en werden te Keulen, 
in 1529 en 1574 , en te Ze«* 
ven , in 1572, in fol, gedrukt. 

PLATO , een beroemde wijs
geer , zoon van ARISTO , en 
hoofd van de sekte der aca
demici, werd op het eiland 
JSgina, in het jaar 430 
vóór 3* C. uit eene beroemde 
familie geboren. Reeds in j 
zijne teederste jeugd onder-r 
scheidde hij zich door eene 
levendige en schitterende ver
beeldingskracht. Met geest
drift en gemakkelijkheid 
maakte hij zich bekend , met 
de grondbeginselen der dicht-», 
toon- en schilderkunst. In 
den ouderdom van 20 jaren, 
verbond hij zich aan SOCRATKS» 
die hem den Zwaan der 
akademie noemde. Na den 
dood van SOCRAÏES, begaf 
PtAXO zich naar EucnöEs 
te Megara* Hï) bezocht ver
volgens E gijpte, om van de 
kunde gebruik temaken, wel
ke men aan de priesters dier 
landen toeschreef en van die 
der geleerde mannen, welke 

LA, 581 

hij .er. meende te tinden. 
Weinig tevreden met de door 
hem in Egypte opgedane 
kundigheden, begaf hij zich 
naar dat gedeelte van Italië,• 
hetwelk men Groot- Grie
kenland noemde, om er de 
drie beruchtste pythagorische 
wijsgeeren van dien tijd te 
hooren. Van daar stak hij 
over naar Sicilië, om de 
wonderen van dat. eiland, en 
vooral de uitbarstingen van 
den Etna , in oögenschouw 
te nemen. Na zijne verschil
lende togten, in zijn vader
land teruggekeerd, vestigde 
hij zijne woonplaats, ineene 
wijk der voorstad van Athe-
ne, Academia genaamd. Daar 
Was het , dat hij zijne school 
opende, en zoo.vele kwee-
kelingen voor de wijsbegeer
te vormde. De schoonheid 
zijner genie» de uitgebreid
heid zijner kundigheden, de 
zachtheid, zijner; inborst en 
die bevalligheid van zijn on
derhoud, verspreidde» zijnen 
naam tot in de afgelegenste 
gewesten. DIOSTSIDS de Jon
ge, tiran van Syracusa, van 
verlangen bezield , om hem 
te kennen, en te onderhou
den, schreef hem even zoo 
dringende als vjeijende brie
ven, om hem te bewegen, 
zich naar zijn hof te bege
ven. Daar hij niet veel vrucht 
uit zijne reis naar eenen ti
ran dacht te trekk«n, zoo 
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bleef hij doof voor dit aan
zoek. Men zond hem den 
eenen renbode na den „an
deren j eindelijk begaf hij 
zich op weg-, en kwam in 
Sicilië aan» Hij werd er als 
een» groot. man ontvangen; 
de tiran bood eene offerande 
aan , om den dag zijner aan
komst te Tiereni, PI,AÏO vond 
iii hem den geJukkigsten aan
leg jr DièïiTSiüs had den naam 
van tiran weldra in afschuw, 
en wilde als vader regeren j 
xnaar de" vleijerij maakte dit 
.besluit vruchteloos. PDATO 
keerde naar Griekenland te
rug, niet hetJeedgevoel, van 
eehéü vorst geen mensch te 
hehben kunnen maken, en 
met het genoegen van niet 
meer met vleijers te leven, 
die er een gedrogt van maak
ten.' Óp zijne terugreis trok 
hij doof Olympia, orn er de 
spelen te zien. Hij vond zich 
gehuisvest met aanzienlijke 
vreemdelingen , aan welke hij 
zich' niet 'bekend maakte. Hij 
teerde met hen naar Ji/ie-
«e terug, alwaar hij hen bij 
zich innam. Zij waren niet 
zoodra aangekomen , of deze 
vreemdelingen drongen bij 
hem aan, hen naar PJUTO 
te geleiden. De wijsgeer ant
woordde hun al glimlagchen» 
de * Gij ziet hem ! .en men 
kan ligtélijk vooronderstellen, 
dat zttlJcs met eenen vleijen-
den terugblik op zich «el
ven gepaard ging 5 maar de 

vreemdelingen waren vol ver
bazing. Men schreef hem , 
zoowel als aan SOCRATJES, eeni-
ge kwinkslagen, toe. Bij het 
zien, hoe de Igrigentijners, 
verbazende uitgaven in ge
houwen en maaltijden maak
ten, zeide hij: » He inwo
ners , van Jtgrigenfum bou
wen alsof zij altijd moesten 
leven , en eten , alsof zij voor. 
dé laatste maal aten. . : . . " 
PJCATO had vanrjaatüur een 
een krachlvol en gespierd 
ligchaam; maar de zeerei
zen , welke hij ondernam, 
en de menigvuldige gevaren , 
waaraan hij was blootgesteld,; 
ondermijnden zijne krachten. 
Hij had echter gedurende zijn 
geheele leven met geenerlei 
ziekte te worstelen. In de 
verschrikkelijke verwoesting, 
welke de pest te Jlhene, 
in het begin van den Pelo-
ponesischen oorlog aanrigtte, 
ontsnapte bij door eene ma
tige, ,en, ingetogenei'levens
wijze, aan deze algemeene 
besmetting. Zijne gematigd
heid bragt hem tot eenen ge
lukkigen ouderdom s hij over
leed op den verjaardag zij-: 
ner geboorte, in het jaar 
347 vóór J . a Even gelijk 
PirATO een meester was, in 
de kunst om te.denken, was 
hij zulks niet minder in de 
kunst om te spreken. Zijn 
stijl is edel en sierlijk. Be 
attische, fijnheid ,< wat onder 
de Grieken in het stuk van 
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stijl als het edelste werd be
schouwd, is kennelijk 'in. al
les , wat hij geschreven heeft. 
Ook gaf men hem in zijnen 
tijd den bijnaam van Jpis 
jittica (Atheensche bij); even 
gelijk de orerdreven bewonde
rende nakomelingschap hemi 
met belrekking tot zijne ze-
dejeer den naam van <jod~ 
dfilijke heeft gegeven. Wat 
zijn wijsgeerig stelsel betreft, 
zoo nam bij twee soorten 
van wezqjas aan, God en den 
mensch: het eene, bestaande 
uit zijne natuur, en het an
dere zijn bestaan aan eenen 
Schepper te danken hebben
de. Hij nam de schepping 
der wereld aan, en verdeel
de de voornaamste wezens, 
welke dezelve zamehstellen, 
in twee klassen. De sterren 
zijn in de eerste, endegóe-. 
de en kwade geesten in de 
tweede. ... Het« Opperwezen , 
hetwelk deze tusschenwezeris 
bestuurt is onligchamelijk, 
eenig, goed, volmaakt, al-
Magtig , 'regtvaardig; het be
reidt in een ander leven voor 
de deUgdzamen belooningen, 
en voor de goddeloozen straf
fen en folteringen. Uit een 
zoodanig stelsel moet nood
zakelijkerwijze eene zuivere 
zedeleer yoortvloeijen,» Niets, 
zegt de abt FIEÜKY , is, met 
betrekking tot de onbaat
zuchtigheid , de verachting 
der rijkdommen, de men-

schenJiefde en de zucht voor 
het algemeene welzijn , zui
verder dan de zedeleer van 
PEATO : niets is edeler dan 
dezelve, met betrekking" tot 
den heldhaftigen moed, de 
verachting des wellustes ,'der 
smart, des menschelijken op-
zigts, en tot de zucht voor 
het vvare vermaak." '•. Geen 
enkel heidensch schrijver had 

, op zulk eene .verheven wij
ze, over de eigenschappen 
der Godheid > over de Voor
zienigheid , over de straffen 
en belooningen van een toe
komstig leyen gesproken. Dit 
is het ongetwijfeld, wat de 
eerste kerkvaders bewoog, 
de wijsbegeerte van PÜATO, 
zorgvuldig te beoefenen. CJCE-
MENS van Ahxandrïèy zegt 
in zijne Gelengde Gedacïi-
•ten (Strotnates), dat zijne 
wijsbegeerte , ofschoon men-
schelijk, den ; Grieken bad 
gediend j , om hen ;., tot het 
Evangelie voor te bereiden, 
even gelijk de oude wet zulks 
de ïïebreërs had gedaan, 
anderen zijn van gevoelen 
geweest, dat God, voor de 
komst vanden MESSIAS , éenen. 
Evangelischen lichtstraal, te 
gunste van eenige bevoorregte 
mannen had doen uitschie
ten ; anderen hebben gegist, 
dat op zijne reizen door J?-
gypte en Phamicïê , PXATO 
er verscheidene van die oor
spronkelijke waarheden had 

m 4 
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jeeren kennen, welke de over
levering er te midden der 
duisternissen des heidendoms 
behouden had j anderen ein-
delijfc,-hebben gezegd, dat 
deze' wijsgeer de gewijde 
ooeken gelezen , en door dit 
groote en lichtgevende hulp* 
Middel zijne wijsbegeerte ver
sterkt had. Wit het laatste 
gevoelefi eenige kracht bij
zet, is de leer van P u i n 
« « . • de drie Personen in 
t*öd, die, ofschoon in ver
scheidene punten verminkt, 
al te zeer met de gewijde 
ödhrifien; strookt, dan dat 
flien niet;zöü 'gelooven, dat 
de; wijsgeer er in geput had. 
•ö» zegt bij voorbeeld , » dat 
de gelijkzijdige driehoek, on
der alle afbeeldingen diege-
™js, welke het best de 
Uödheid voorstelt." Woor
den, die geenen redelijken 
zin hebben , indien men de
zelve niet in dengenen neemt, 
welke zij natuurlijk voor
dellen. Men. weet daarenbo
ven, dat de H. Schrift bij 
de oude wijzen is bekend 
geweest, en dat zij er gebruik 
van hebben gemaakt. (Zie 

J^AUR, NüMENItJS , ÖVIDIUS , 
FiCMöenz.j Een ander denk
beeld, hetwelk men dikwerf 
in,de schriften van PIATO 
*mm aan te treffen , is dat 
r*™K Ssws 5 hij spreekt over 

alle wijsgeerige kunde op niet» 
uitloopt. » De partij , wel
ke wij te kiezen hebben, 
zegt,, hij in- zijnen tweedett 
Jlcibiades, is geduldighjk 
af te wachten, dat/iemand 
ons koine onderrigteri , om-r 
trent de wijze, hoe wij ons 
omtrent de goden en de men> 
schèn te gedragen hebben. 
Maar wanneer zal die t§<L 
opdagen, en wie is degene j 
die ons dit alles zal onder
wijzen ? Gaarne zou ik dien 
man zien, wie het öokmogt 
wezen . . , Dat hij dadelijk 
kome: ik ben bereid, om 

A*~* 7— * "y »piceüi ove 
denzeHen, als over den groo 
een Onderwijzer * 

al datgene te doen, wat hij 
mij zal voorschrijven; en ik 
hoop, dat hij mij beter zal 
maken." Hij spreekt op eene 
niet minder merkwaardige 
wijze over de erfzonde. »• He 
natuur én de eigenschappen 
van den mensch,zeide hij, zijn 
reeds bij zijne geboorte, in 
zijnen stamvader veranderd 
en hedorveni," "ZONARAS zegt 
dat men in 796 eene zeer 
oude grafpïaats opende, waar
in men een geraamte vond i 
hetwelk men meende dal van 
PUTO te {rijn. Het had ee-
nen gouden plaat om des-
zelfs hals, met dit opschrift-
De CffRisrvs zal uiteene 
maagd geboren worden , en 
ik geloof in Hem. Meer 
was er niet noödig, om bet 

schen, zonder 
der toen-

wiens Jessen 

denkbeeld te bevestigen , dat 
PUTo een der herauten des 
Christendom* was geweest. 
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CÈOÏIDS en BossuÉf heb-
ï>en dit gevoelen toegedaan 
geschenen. Zij gronden zich 
Voornamelijk op deze zeer 
merkwaardige woorden:»'Dat 
hij kofne, die goddelijke Wet
gever , om in vurige trekken;, 
op het marmer: en het k ö-
pér, de engelachtige wet te' 
drukken , welke de ' harts-
togteh en vooróordeelen in 
het ménschelijke hart had
den uitgewischt; dat hg de* 
Zelve aan de vier uiteinden 
der wereld kome verkondi
gen; dat hij alle wolken 
verdrijve. Mogt de gestreng
heid der wet ontmoedigen, 
mogt dezelve onze zwakheid 
iafschrikkert, dat Hij weder een' 
regtvaardig man zende, wiens 
deugden ter aanmoediging en 
tot voorbeeld verstrekken. 
Deze man moet zelfs den roem 
niet hebben van regtvaardig 
te 'schijnen, ten einde üiet 
verdacliF té 'worden van zulks 
uit ijdelheid te zijn ; hij moet 
Tran alles ontbloot zijn met 
uitzondering van zijne deugd ; 
hij tjrioet , zonder iemand te 
benadeelen, als de meest 
goddelooze van alle behan-» 
deld worden ; hij moet tot 
het einde toe in de regt-
vaardigheid volharden; hij 
moet gegeeseld, met kluis
ters beladen worden; hij 
moet, aan een kruis gehecht, 
in de wreedste folteringen 
fcijöen geest geven," «— Men I 

- * ' M i 
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móet échter bekennen, dat 
ondanks de wijsheid van de 
meeste zijner grondregels ,dê 
leer en het gedrag van PXATÖ, 
het kenmerk vari de, gewone 
ongerijmdheid' aller'heiden* 
schë wijzen en vooral Van «< 
die .laatdunkende mannen 
dragen , die zich, zonder 'ge
zag pi zending, voor leer
aars van. het enenschëlijk ge4 

slacht Jiebben durven uitge
ven. AULU-GELLÜS beschul
digt hem van diefstal, en van 
eene ongeregelde drift voor 
AGATHON , tot lof van wien 
hij verzen vervaardigde , dié 
nogbestaan; SÜIDAS beschul
digt hem van gierigheid, 
THEOPOMPÜS van logentaal, 
AXHENEUS van nijd. Hij dank
te de goden , hem in Grie
kenland te hebben doen ge
boren worden, en hem veel
eer man dan vrouw te heb
ben geschapen , een voorrègt i 
waaróp zith zoo vele Atheen-
sche booswichten kondeD be
roemen. Hij verbiedt den 
maagdelij ken staat, en wil 
dat de vrouwen gemeenschap
pelijk zijn. Hij staat den va* 
ders toe , hunne kinderen om 
te brengen , wanneer dezelve 
misvormd zijn, en aan de 
meesters hunne slaven te doen 
sterven. Hij staat ook toe, 
dat iedereen zich uit vroom
heid dronken drinke. » Een 
uittreksel uit eenen brief van 
PtAïO, «egt de beroemde 
5 
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JDÜGVET, bewijst genoegzaam 
hoe laaghartig en valsch.hij 
was, hoezeer hij vreesde, 
zich ovjar de jiatuur van God 
te verklaren v hoezeer hij er 
bij gevolg van verwijderd was, 

toni zich aan het geringste 
gevaar bloot te stellen, ten 
einde denzelven openlijk te 
.erkennen ., en de hem waar 
dige hulde te bewijzen." lor 
dien PJUTQ wezenlijk met het 
licht is bestraald geweest, 
waarover wij gesproken heb? 
hen , U hij des te schuldi
ger de ondeugd uitgeoefend 
en bevorderd te hebben, van , 
bij het verlaten van den wa
ren God , aan de valsche go
den te hebben geofferd. Zij
ne Republiek biedt gevaar
lijke dwalingen, hersenschim-
mige en onbruikbare denk
beelden , en te gelijkertijd 
uitmuntende lessen aan. » In 
eiken welgevormden staat, 
zegt hij , moet de eerste zorg 
op de ware... Godsdienst ge-
rjgt zijn, niet onverschillig-
lijk op welke Godsdienst, de 

1 ware of de valsche of fabel
achtige ; en de tot overhe
den bestemde mannen , moe
ten reeds in hunne teedere 
jeugd volgens hare grondre
gels opgevoed worden." El
ders draagt hij dezen dik
werf door de gebeurtenis be
vestigden grondregel voor; dat 

de dwingelanden beginnen 
melde slaven vrij te maken 
en de tempels te plunderen 
(8.e boelc, 2.* deelblz. 228 
en 230, Jmsterdam, 1763). 
Al de werken van, dezen be
roemden man, zijn bij wijze 
van zamenspraak,, met uit
zondering; van twaalf Brie' 
ven , die; ons van' hem over
blijven. Men vindt in dezel
ve verscheiden grondregels 
over de welspreekkunde, die 
gedeeltelijk in zijnen Phw-
don en in zijnen : Gorgias 
verspreid zijn. De schoonste 
uitgave zijner fferken, is 
die van SBRRAÏÜJS, in het 
Grieksch en Latijn, 3.dl," 
in fol. 1578, door HENDRIK 
EXIKNNE gedrukt. Die van 
Frankfort, 1602 , in fol. 
Grieksch en Latijn, van 
Tweebruggen ,17'82 —17'86> 
van Berlijn,, 1816 — 18Ï8, 
worden ook zeer op prijs 
gesteld. De schoonste, stuk? 
ken van PtAio vindt men 
vereenigd, in het werk ge* 
titeld: Pensees etc. (Ge
dachten van PLATO over de 
Godsdienst \ de %edeleer en 
de staatkunde), bijeenverza
meld en in bet Fransch ver
taald door J ï T. LECUERC , 
Parijs, 1819, tweede uit
gave 1824, in 8.v°, VICTOR 
CoosiN (*), heeft in 1822, 
het eerste deel eener uitga

a n k £ ? r VaH F , r a n k l # » lid van kei instituut en pan 
vm °P*noa«r onderwijs, directeur der normale 



P L A, 587' 

ve der Volledige werken 
vanPtATO, -met aan.teeke-
ningen en verhandelingen van 
dezen geleerden uitgever ver
rijkt , in het, licht; gegeven. 
Er zijn, verscheiden Comme?!?'. 
tarïèn op de Denkbeelden pi 
Gedachten van PLAIO 'm het. 
licht verschenen > Wij willen 
enkel die van SCIPIO kGmiU 
noemen, die daartoe de leus 
gaf,;!;Fenetïè•-, 1615; van 
EAOHSEN , Leipzig, 1796, 
en van SCHANTZ, Londen, 

PtAXQ, een Grieksche dich
ter ',. te Corinihe geboren, 
bloeide omtrent 100 jaren na, 
PtAXO, den wijsgeer* Hij 
muntte uit in het middelbare 
blijspel, voor het hoofd van 
hetwelk hij gehouden werd. 
Br blijven ons slechts eenige 
fragmenten van zijne stukken^ 
over 3;;doch dezelve zijn vol
doende ,ipm ons, te Overtui* 
gen , dat hij een luimig dieht-
vuur bezat, en vindingrijk 
was. ,,• 

PUüXtANüs (FÜXVIDS) , een 
man van eene geringe ge

boorte , werd de gunsteling 
van keizer SEVERÜS , die hem 
in 202 tot prefekt van Home 

; verhief, en hem het con-
sulaat, yerschafte. 'D^ze eve^, 

• zpp baatzuchtige als trotsche 
hoveling, evenaarde zijnen 
meester in magt en overtrof, 
hem, ia, langs de hatelijkste 
wegen vejrkregene, rijkdom
men, -Men had hem een on,, 
eindig getalstandbeeiden op--', 
gerigt;;! ;Hij wilde njet-; dat 
men hem zonderrtoestemrning 
zoude naderen. Wanneer hij 
op de straten verscheen, riep 
men voor hem uit , zijnen 
weg niet te belemmeren, zich 
om te keeren en de oogen 
neder te slaan. Hij had het 
geluk, zijne,dochter Jüu&vu 
PLAÜXILLA , met A,NTON;INÜS 
CAKACAtlAj/zoon van SEVE-
RTJS, in de maand Junij 203 
in den echt te doen treden , 
en gaf haar een huwelij ks-
gift, die .toereikend zoude 
zijn geweest om vijftig ko
ninginnen uiüehuwen. CA-
RACALLA. beminde haar niet 
lang, en bedreigde haar met 
het treurigste lot, zoodra hij 
het gezag in handen zoude 

scholen, dezelfde, die in het najaar J836 de Nederlan
den bezocht, om het zoo hoog geprezen stelsel van onder-
wijs, in ons vaderland;gevolgd, in persoon te onderzoen-
ken, en die van zijne bevindingen in dezen verslag heeft 
gegeven in een,werk getiteld: De 1'instruction publique en 
Hollande, Bruxelles, 4888, ê deelen in J8.™° Ook is hij 
de schrijver eener Cours de Philosophie, 3 deelen in J8.m 

i Ver t a l e r . 
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hebben» PIAUÏIANDS van de 
bedoelingen zijns schoonzoons 
onderrigt, smeedde eene za-
öienzwering tegen SEVERÜS en 
zijnen zoon. Nadat dezeza-
menspaunirig ontdekt was, 
werd hij ten dood gebragt 
en PLAÜÏIÊI.A, met haren 
broeder PiAUTiüé, naar het 
eiland Lipariia ballingschap 
gezonden. Pfadat zij aldaar 
sievett jaren in de ellende ge
twijnd hadden , liet CARA-
CAXLA hen in 211 Tan het 
levert berooven. PJUÜTTLLA 
had twee kinderen, eenen 
zoon, die zeer jong overleed, 
en eeHe dochter, die haar 
in de ballingschap volgde, 
en die CARACALLA de wreed
heid had, mét hare moeder 
te doen doorboorden. 

PLAUTIUA. — Zie het voor
gaande artikel. 

PIAÜXÜS (MARCDS ACCIDS 
AsiNIüs), de vader van het 
Latijnsche blijspel, te Sar-
sina ', een dorp in Umbria, 
in het jaar 227 Vóór J . C. 
geboren , verwierf te Rome 
eenen, gr oo ten roem, in den 
luitnigen dichttrant. Eenige 
zijner stukken had hij reeds 
in den ouderdom van zeven
tien jaren -vervaardigd, en 
21 jaren oud zijnde, bezat 
hij reeds eenen schitterenden 
roem. Bij had door zijne 
Blijspelen veel gewonnen; 
maar na in den handel alles 

weder verloren te hébben, 
zag hij zich tot hét vinden 
van een bestaan genoodzaakt, 
zich bij eenen bakker, tot 
het draaijen van eenen mo
lensteen te verhuren. Van 
dien tijd af gaf men hem 
den bijnaam van Asurins ,• 
want het waren gewoonlijk 
de ezels, die dezen arbeid 
verrigtten. Er bestaan nog 
twintig Blijspelen van dezen 
dichter, dié in het jaarï84 
vóór J , C. overleed* Pt AÜ-
rüs werd in zijnen tijd ge
acht, wegens de naauwkeu-
righeid, de zuiverheid, het 
krachtvolle, het ongekunstel
de , het sierlijke zelfs zijner 
bewoordingen j men verwijt 
hem zijne achteloosheid in 
de versificatie, eenige lompe 
en laffe boerterijeh, onge
paste aardigheden, jbelagche* 
lijke woordspelingen, en wal
gelijk vuile uitdrukkingen. 
Hij heeft minder konst maai? 
meer geest dan TEREïmtrs. 
In zijne Blijspelen zijn de ont
wikkelingen beter bewerkt, 
de bij verdichtsels meer ver
scheiden en de hoofdbednj-
ven levendiger dan in die 
van zijnen mededinger. De 
beste uitgave van dezen schrij
ver zijn die van Frankfort, 
1621 , in é.to, door FREDE-
RIK TADBHAKN,' en van Pa
rijs , 1759, 3 dl.» in 12."»0 

hij BARBOU» 

* PüATFAIR (JOHIT), een 
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geestelijke, wiskunstenaar en 
aardrijkskundige, in 1749 , 
in het dorp Benvie, in Schot
land geboren, was de zoon 
Tan JAMJSS PLATFAIR , een' 
Anglikaansch predikant,'b$-
fcend door zijn Tijdreken-
kundig Stelsel, en • legde 
zich met veel ijver toe, op 
de beoefening der wis- en 
natuurkunde, welke hij later 
onderwees; In de laatste ja
ren zijns levens legde hjj zich 
op de aardbeschrijving toe, 
verdedigde de Theorie der 
Aarde van HUTTON, en deed 
eene reis door da Alpen, ten 
einde die bergen te beoefe
nen. Hij is te Edimburg, 
den 19 Julij 1819 overleden. 
Er bestaat van hem .t 1.° 
Grondbeginselen der Meet
kunde, ,1796, in 8.vo -^ 
2.° Ophelderingen, betrek
kelijk de Theorie der Aarde, 
door JEtüiTON , 1812 , in 
8.vo — 3.o Brief aan den 
Schrijver van het Onderzoek 
der Leer van den Hoog" 
leeraar STEWARD, in 8.T'° 
—v 4.° Volledig Stelsel der 
oude en nieuwere Aardrijks
kunde, 5 dl.n in 4. t o , waar
van het laatste in 1813 is 
in het licht verschenen. — 
5.° Schets der natuurlijke 
Wijsbegeerte, 1812, in 8.™ 
— 6.o Eene uitgave van Eu^ 
CtlDES. — 7.° De uitmun
tende Voorrede, aan het 
hoofd van het Supplement 
iot de Britsche Mnvyclope-

die geplaatst. Hij is ook een 
der ijverigste en aanzienlijkste 
medewerkers geweest van het 
M'dinburghfReview, en heeft 
in onderscheidene Tijdschrif
ten dier stad V erhandelin* 
gen geleverd* Men onder» 
scheidt voornamelijk die, wel
ke hij in 1789, voor de ko
ninklijke maatschappij van 
Edimburg, van welke hij 
lid was, voorlas, en die in 
het 2,e deel harer Transac-
tions, onder dezen titel voor
komt: Aanmerkingen op de 
Sterrekunde der Braminen, 
Men heeft in 1822, 2 dl.n 
der Werken van J« PX,AT-

JFAIR in het licht gegeven: 
de geheele verzameling had 
uit 4 dl.n in 8.vo moeten 
bestaan, 

* PlfAYFAlB. (YVïUIAM) , 
broeder van den voorgaande, 
te Dunsée, in 1759 gebo
ren , was eerste teekenmees
ter, en zette zich daarna te 
Londen aan het schrijven, 
In het begin der Fransche 
omwenteling, rigtte hij te 
Parijs een bankiershuis op, 
maar daar het schrikbewind 
hem hetzelve had doen ver
laten, keerde hij naar Lon
den terug, alwaar hij eenen 
winkel van goudwerk en edel
gesteenten opende. Hij bleef 
in Engeland, tot in 1815. 
Men heeft opgemerkt, dat 
hij aan het JEngelsclx minis
terie berigt gaf van het ver-
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trek van NAPOLEON van het 
eiland Elba, twee maanden, 
vóór dat hetzelve plaats had; 
doch dat daarop niet het 
minste acht werd geslagen. 
JNa de tweede ' restauratie 
Jcwam hij \e Parijs terug, 
en werkte ia 1818, mecje 
aan het Engelsche dagblad , 
getiteld: Galignani's. Mes-' 
senger. Hij werd in de maand 
Julïj tot drie maanden gevan
genisstraf en drie duizend 
Franken boete veroordeeld, 
op de beschuldiging van vde 
nagedachtenis van den graaf 
DE ST. UfoiiïiTs, in een twee
gevecht , door den kolonel 
JDÜFAT gedood , gelaèterd te 
hebben. Hij is in armoede 
te Londen, den 13 Februari} 
1823 overleden, een aantal 
werken nalatende, de meeste 
tegen Frankrijk en de Fran-
schén gerigt. De voornaamste 
zijn : l.o Atlas over de Staat
kunde en den J/andel, 1786, 
in 0o _ ' 2.o Algemeen 
overaigt der tegenwoordige 
strijdkrachten en hulpmid
delen vnn Frankrijk , 1793 , 
in 8.™ — s.o Denkbeelden 
over den tegenwoordigen 
Staatkundigen Staat van 
Frankrijk, 1793, in 8>° 
«-- 4.° Ftedemet de Jacóbij-
nen,eeneonmogelijke zaak, 
1794, in 8,vo — 5,0 Ge
schiedenis van het Jacobi* 
nismits, 1795, j n ~$,vo -_ 
6.° Wezenlijke Slaat der 
Geld- en Hulpmiddelen van 

Groot-Brittannië, 1800, in 
4.to _ 7.0 Statistieke 'Ta

fels van al de Europesche 
Staten, 1800, in 4.t° •— 
8.° Statistiek Handboek, 
volgens eene geheel nieuwe 
wijze van eiken staat en van 
elk rijk in Europa aandui» . 
dende, 1801, in 8.v° - -9 .° 
Naspbringen over de oorsa
ken van het verval en den 
ondergang der rijke en ver
mogende natiën,; 1805, in 
4.to, '2.B uitg. 1807. — lO.o 
Rijkdommen dérnatiën,daor 
SMIÏH, met aanteekeningen 
en aanvullende hoofddeelen, 
2.cuitgave, 1805, 3 dl.»in 
8.vo — l ï . o Statistieke aan
teekeningen over de Fer-
eenigde Staten van JVoord-
y/merika, 1807, in 8.v°-^ 
12.°'Ontwerp, omheteven-
wiglv van ttiagt in Europa, 
te bekomen, 1813, in 8Sa 

enz. enz. 

'''••* PLAZZA of PIAZZA (BE-
NEÖICTÜS) , een Siciliaansche 
Jesuit, XeSyracusa, op het 
einde der Ï7.e eeuw geboren, 
onderscheidde zich in de 
maatschappij /door-zijne ta
lenten en deugden, «ij on
derwees gedurende verschei
den jaren1 te Palermo, de 
godgeleerdheid, was aldaar 
prefekt der studiën, en ein
delijk censor en consultor 
van den raad van geloofson-
derzoek in Sicilië. Men heeft 
van hem een aantal werken, 
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bplaögrijfc door het stichter* 
Hjke en het wetenschappe
lijke, dié er in doorstralen: 
1.° Il purgdtorio, istru-
zioné cdtechistd,, etc. Pa
lermo, 1654,Sommigen heb
ben geoordeeld!, dat dit werk 
veel overeenkomst had j.'met 
dat van pater AZEREDO. — 
2.o Chrislianorum in sanó-
tos, sanciorum regindmetc. 
PalepHo, 1751, in 4.*° Dit 
werlc is gerigt tegen de Re-
golata divozione de Chris-
iiarit," te Venetië in 1747 , 
door den beroemden MURA-
xoni, onder deri naam van 
Lamindo Prilannio, in hei 
licht gegeven,. in wik ge
schrift men overeenkomst aan
treft met het Werk Van ADAM 
WIDENFELDT, getiteld: Mo-
nita sdlutaria B. M, Vir-
ginis ad cidlores suos in~ 
discretos ? bij een besluit van 
Rome, van den 19 junij 
1679 veroordeeld. De even 
zoo godvruchtige als geleerde 
MDRATORI had zeker niet be
doeld , aan de heilige Maagd 
iet te betwisten, van hetgene 
haar toekomt; maar vvelligt 
had hij de vrorrie, door de 
Kerk erkende schrijvers , die 
over de vereering van MARIA 
hebben gesproken , niet ge
noeg geraadpleegd. — 3.° 
Causa inimaculatce concep-
iionis B. F~. sacris tesli-
tnónïis utrinque allegatis 
etc., Palermo, 1747, en 
•Keulen, 1751. — 4.o Let-

tera al Padre f ra DANIÊz-
Lo'GonciNA, deW Ördine 
de predicatori, in riposta 
a duë impugna&ioni da lui 

faite nell\ opera contra gli 
ateisii, Palermo, 1755, in 
4.t0'eri Fenetïè ,1756, Coïr-' 
«uu had' eénige punten van 
het werk van PI.AZZA tégen 
het Lamindo Pritannïo aan
gerand ; pater PLAZZA ant
woordt hem in dezen brief. 
— 5.° Dissertatio anagor-
gica , theologica, parcene-
tica deparadisio, opus pos* 
thumum etc. accedü JosE-
piu MARIJE GRAVIN JE ca~ 
put quintum et ultimum de 
èlectorum hominum numero 
respectu hominum reproba-
torum••,Palermo, 1770. Dit 
bijvoegsel van GEJAVINA werd 
door een besluit van Rome, 
van 22 Mei 1772 verboden. 
Pater PLAZZA hééft nog ver
scheiden werken , zoo god
geleerde als andere in hand
schrift nagelaten, die alle 
van zijne kunde en vroom
heid getuigen. Hij is volgens 
sommigen in 1761 , en vol
gens anderen in 1765, in den 
ouderdom van omtrent 70 
jaren overleden. 

Pl i tO (LODEWIJK ROBERI 
HTPPOITTÜS DE BREHAM, graaf 
van), kolonel van een regi
ment van zijnen naam, in 
1699 geboren, was afgezant 
van Frankrijk bij den koning 
van Denemarken, toen STA-
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Nisuus, in 1733 TOOI- de 
tweede maal tot koning van 
Polen werd verkoren; Deze 
vorst verschanste zich in 
Dantzig, alwaar een Rus
sisch leger hem kwani be
rennen. De graaf ran P m o 

o n w m e t 1 5 0 0 *Vanschen 
dO.000 Russen aantasten, 
stormenderhand veroverde hij 
dne hunner verschansingen j 
maar voor het overwigt in 
getal bedijkende, werd hij 
den29 Mei 1734, door dui
zenden steken doorboord, ter-
JU1 het overschot zijner bèn-
Z w

t
e r t > * g e v a n g e n ge-

niaakt. flij beoefende met het 
beste gevolg de dichtkunde, 
getuige hiervan verscheidene 
viugtige, geestige en beval-
«ge stukjes, in verschillen
de verzamelingen verspreid, 
waarvan het uitgebreidste is, 
«en even zoo natuurlijke'als 
vernuftige herderzang, onder 
dezen titel: Lamanier* etc. 
\W wijze om vogelen te 
vangen) Dezelve komt voor 
m. ^Portefeuille d>unkom. 
we de gout. 

PMMPIÜ5 (VOPISCÜS FOU-
JÜNAIÜS), den 23 December 
iwi te Amsterdam geboren, 
werd te Bologna to? doctor 
»n de geneeskunde bevorderd, 
«« kvram in zijn geboorte-
Plaats terug, om aldaar die 
genschap uitte oefenen. De 

om er het hoogleeraarsambt 
uit te oefenen, fijj bragt de 
klunst om te genezen door 
zijne lessen en zijne geschrif
ten tot volmaaktheid. Er be
staat van hem : 1,9 Ophthat-
mógraphie, sive De oculifa-
brica, actione et usu, Am
sterdam , 1 6 3 1 , in 4.to her
drukt met zijne Medicince 

fundamenta, Leuven , 1659, 
in fol.. — 2." De affectibus 
capillorum, et uhguïumna-
tura, 1662 , in 4,t<>/-~ 3,° 
De togatorum valetüdine lu-
enda, 1670, in 4.to— 4.° 
Loimograp/ria, sive. Tracta-
tus de pesle, Amsterdam , 
1664, in' 4.t'o — g.o J0. 
mus Coningius peruviani 
pulveris defensor, repulsus 
a Melippo Protymo, JLeuven, 
1.655 , in 8.vo. CONIIVGIÜS is 
de. aangenomen naam van pa
ter HONORATIS FABRI, een* 
jesuit; PRQTMPS is die, wei
ken PtEMPiSDS aannam, om 
de kinabast hatelijk te ma
ken. Hij overleed te Leuven, 
den 12 December 1671', in 
het Catholijk geloof, hetwelk 
hij aldaar had omhelsd. 

PIESSIS - MoKlfAT. — Zie 
MoRNAY. 

PtEssis - PRASIW. — Zie 
CHOISEÜI,. 

PLESSIS * RlCHELIEÜ fM" 
MAND JOAJÏNES Dü), XePanjs 
in 1585 geboren, was de 
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zoon van FRANCISCÜS DO P U S -
SISRICHEMEÜ, kapitein der 
lijfwacht van HENDRIK IV, 
en ontving van dé natuur deri 
geiukkigsten aanleg, Daar zij
ne opvoeding aan bekwame 
meesters werd toevertrouwd, 
zoo scheen hij in zijne kindsch-
heid reeds een groot man. 
Na, in de Sorbonne zijne 
studiën te hebben volbragt, 
begaf hij zich naar Home, 
en weid (ofschoon pas 22 
jaren oud zijnde), aldaar in 
1607 tot bisschop van Zucon 
gewijd. In Frankrijk terug
gekeerd , werd hij door zij
nen indringenden geest, zijne 
innemende manieren, en voor
al door de gunst der mark
gravin van GüERCHEVILtE ,' 
eerste eere»dame van de ko
ningin MARIA DE MEDICIS, 
toenmaals regentes des rijks, 
aan het hof opgemerkt en be
vorderd. Genoemde : vorstin 
gaf hem den post van haren 
aalmoezenier , en kort daarna 
dien van staats-secretaris. De 
paténtbrieven, gedagteekend 
van 30 November 1616, be
paalden dat hij den voor-
rang aoude hebben op de 
overige minisiers, maar hij 
had niet lang genot van zijne 
gunst. Daar de dood , van 
den maarschalk ANCRE , zijn' 
beschermer en vriend, hem 
eene ongenade berokkend had; 
nam hij de -wijk tot de ko» II 
ningin moeder te JBlois, wer- | 

XIX. DEEts -N n 

waarts deze verbannen was. 
Deze vorstin was in oneenig-
heid met haren zoon j RICHE-
HEÜ maakte gebruik van deze 
verdeeldheid, om weder in 
gunst té geraken. Hij bewerkte 
eene verzoening tusschen de 
moeder en den zoon, en de 
benoeming tot de waardig
heid van kardinaal was de 
beloon ing voor deze dienst. 
De hertog DE LurifES, die 
hem eerst naar Avignon had 
verbannen , beloofde hem de
zelve, en hield woord, en 
huwde daarenboven zijnen 
neef COMBALEX uit aan mejuf-
vrouw WIGJVEROÖ, later her
togin D'AiGUiiUorr. Toen na 
den dood van dien gunsteling, 
de koningin aan het hoofd 
van den raad was geplaatst, 
nam zij ook RJCHEUEÜ in. 
denzelven op. Zij rekende er 
op , door hem te regeren, en 
liet niet af bij den koning er 
op aan te dringen hem in 
het ministerie toe te laten. 
LODEWUK Xlll bragt eenige 
bezwaren in het midden, maar 
RICHELIEÜ overwon alle hin
derpalen, en ligtte weldra 
den voet aan de overige mi
nisters. De opperbevelhebber 
IA YiEürau, die hem de 
hand had geleend, om tot 
zijnen post te geraken, werd 
na verloop van zes maanden 
het eerste door hem uit den 
weg geruimd. Deze minister 
had een huwelijksonderhan-
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deling begonnen tusschen de 
zuster van LODEWIJK XIII, 
en den zoon des koningsvan 
Engeland, De kardinaal bragt 
dit verdrag, in weerwil der 
hoven van Rome en Madrid) 
in het begin van 1625 ten 
einde. Een jaar te voren 
was hij tot de posten van 
eersten staatsminister, en 
voorzitter der raden verhe
ven , en twee jaren later werd 
hij benoemd tot algemeen be
windhebber der zeevaart en 
des handels. Het was. door 
zijne zorg dat men in het 
volgende jaar het eiland Me 
spaarde, en het beleg van 
la Roe helle vernieuwde. Deze 
plaats, het bolwerk van het 
calvinismus, was, om dos 
te spreken ••, een nieuwe staat 
in den staat. Dezelve had 
toenmaals bijna zoovele schee
pen als de koning. Zij wilde 
Holland navolgen , en zou er 
i.n hebben kunnen slagen, 
indien Frankrijker zich niet 
op de nadrukkeJijkste en 
krachtdadigste wijze tegen 
verzet had ; zoo gevaarlijk is 
het, van sekten in eenen 
Catholijken staat te doen ont
kiemen , en van aan de ont» 
luikende dwalingen geenen 
ernst igen tegenstand te bie» 
den. Daar de kardinaal DERI* 
caEWEü besloten had de pro-
testantsche partij geheel en 
al uit te roeijen, en aan 
•Franktpk éénmaal inwendi
ge rust te verzekeren, zoo 

dacht hij met derzelver sterk* 
ste plaats te moeten begin
nen. Pfa het nadrukkeJijkste 
beleg van één jaar, zag deze 
oproerige stad zich genood
zaakt» zich op genade of on
genade over te geven (zie 
GOIION). De kardinaal DE 
RICHEUEU had alles in het 
werk gesteld , om dezelve te 
bedwingen ; in den haast ge-* 
bouwde schepen /dijken, ver
sterkingstroepen, ;. artillerie, 
eindelijk zelfs Spaansche hulp
middelen, daar hij van den 
Godsdienst-ijver, van het hof 
van Madrid gebruikmaakte, 
en van hetzelve schepen be
kwam , teneinde aan de inwo
ners van la Rochelle, de hoop 
te benemen op eene nieuwe 

' ondersteuning uit Engeland. 
Hij voerde gedurende het beleg 
het bevel als generaal, deze on
derneming was zijn proefstuk, 
en hij toonde, dat de genie 
in alles kan voorzien. Nadat 
la Rochelle 'm 1628 beteu
geld was, trok hij naar an
dere gewesten op, teneinde 
aan de calvinisten een ge
deeltehunner veiligheidsplaat-
sén te ontweldigen. Na den 
vrede in den staat te hebben 
gebragt, was BICHEHEU er 
op bedacht, om den oorlog 
in de naburige staten over 
te brengen. Daar hij het ge
trouwe en edelmoedige gedrag 
van Spanje weldra vergeten 
was, deed hij aan hetzelve 
den oorlog verklaren, en werd 
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tot qppefveldheer dess legers 
benoemd , dat,, ter , onder* 
steuning van dert hertog van 
Nevers,aan wien de keizer 
de beleening van het hertog
dom Mantua, weigerde, naar 
Italiëjweiê. gezonden. Hij 
viel in 1630 in Savooye, viel 
Pinemio aan, en sprong Ga* 
salbxj, LODEWIJK XIII Ayas 
toenmaals als : zieltpgende te 
JjyQn, alwaar de koningin
moeder, hem om de ongenade 
van eenen minister verzocht, 
die hem deed overwinnen 
Deze vorstin bragt haren zoon 
naar Parijs teryg, na hem 
te hebben doen belooven, 
dat hij, onmiddellijk na den 
afloop van den oorlog in ƒ<!«-
li'é , den kardinaal zoude af
danken. RICHEMEÜ achtte zich 
verloren, en bereidde zich te 
ffavre-de-Grace tot zijn ont
slag voor. De kardinaal DE 
IAVALETTE ,' door den be
roemden capucijner, pater 
JOZEF (zie JOZEF van Pa-
rijs), den gunsteling van Ri-
CRE&IEÜ , ondersteund, raadde 
hem aan, eene laatste poging 
bij den koning te doen. Hij 
ging den vorst te P^ersaüles 
bezoeken, werwaarts de ko
ningin-moeder hem niet ge
volgd was; hij heeft het ge
luk hem van de noodzakelijk
heid van zijn ministerie, en 
van de onregtvaardigheid zij
ner vijanden te overtuigen. 
LODEWIJK, die zijnen minister 

-••;- , . N 

uit zwakheid, had opgeofferd , 
stelde zich door eene andere 
zwakheid weder in zijne han
den en leverde hem diegene 
«ver, welke/ tot zijnen val 
hadden zamengespannen. Deze 
dag, welke nog tegenwoordig 
de dag der bedrogenen (Jour* 
née des dupes) wordt, ge*» 
noemd, was die der onbe
paalde magt des kardinaals. 
De zegelbewaarder MARIIXAC, 
en de maarschalk, zijnbroe» 
der , verloren beide het leven, 
de eene in de gevangennis, 
de andere op het schavot 
(zie hunne artikels). Te mid* 
den dezer regtsplegingen, sloot 
hij met GUSTAAF ADOJUF een 
verdrag, ter bescherming der 
protestanten tegen FERDINAND 
II t een zeer ongerijmd; ge
drag, in eenen,man, die zoo 
veel ijver togen de protestan
ten in Frankrijk had aan 
den dag gelegd. Maar terwijl 
hij zich met buitenlandsche 
aangelegenheden bezig hield, 
had hij eene menigte binnen-
landsche vijanden te bestry-
dsn. GASTON, hertog van 
Orleans, broeder des konings, 
begaf zich mat Lotharingen 
onder de betuiging, dat hij 
niet in het koningrijk zou 
terngkeeren , zoolang de kar
dinaal in hetzelve heerschte. 
Een raads-besluit verklaarde 
de vrienden van GASTON schul
dig aan gekwetste majesteit, 
en de koningin MABIA »B 
2 
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MEDMIS, die in zijne inzig» 
ten gedeeld had, ging hare 
dagen te Keulen, in eene vrij
willige ballingsqhap eindigen. 
Er hadden eene menigte ver
volgingen plaats: men zag 
dagelijks schandpalen, met het 
afbeeldsel van mannen heia
den , die GASTON en de ko
ningin of gevolgd waren , of 
aan dezelve raad hadden ge
geven. De maarschalk DE BAS-
SOMPIEKRE werd gedurende het 
geheele leven des ministers 
opgesloten. De maarschalk} 
hertog van Moritmprenci, 
'landvoogd van Languedoc, 
meende dè fortuin des kar
dinaals te kunnen trotseren : 
hij vleide zich, partijhoofd 
te zijn, en verhief, op ver-
verzoek van GASTON van 
Orlectns , die hem verliet, 
den standaard des oproers. 
MONTMORENCI stierf in 1632 
op het schavot. De zegelbe
waarder werd in degevange-
nis opgesloten, de comman
deur DE JABS , en anderen, 

'beschuldigd van steeds in ver
standhouding met GASTON en 
•de koningin-moeder te staan, 
werden door commissarissen 
veroordeeld, om bet hoofd te 
verliezen. De commandeur 
bekwam genade op het scha 

votj maar de anderen wer
den geëxecuteerd. Men ver
volgde niet alleen de onder
danen , welke men kon be-
«chuldigen, van in de be
langen van GASTON te zijn 5 

de hertog van Lotharingen, 
KAREI. IJ werd er het slagt
offer van. Men beroofde hém 

Svan zijne staten , wijl hij had 
toegestemd in het huwelijk 
van dien prins met MARGARE-
TflA van Lotharingen, De 
kardinaal wilde deze veree-
niging doen verbreken, op 
dat 'wanneer er uit GASTON 
en MARGAREWTA een prins 
mógt geboren worden, deze 
prins, de erfgenaam des tróöns, 
als bastaard én tot de rege
ring ongeschikt mogt be
schouwd worden. JYadalt het 
hof van Rome en de vreem
de universiteiten beslist had
den dat dit huwelijk wettig 
was, deed de kardinaal het
zelve bij een besluit des par-
lements als nietig verklaren. 
Deze hardnekkigheid, om den 
broeder dés konings tot zelfs 
in het binnenste van zijn huis 
te vervolgen, hem zijne vrouw 
te ontweldig'en en zijne zwa
ger uit te schudden , bragt 
nieuwe zamenzweringen te 
weeg. De graaf van Soissons 
en de hertog van Bouillon 
namen er deel aan, zij kon
den geen gelukkiger omstan
digheden kiezen. De slechte 
uitslag, welken toenmaals de 
oorlog van Duitscliland, door 
den kardinaal DE RICHEJUEÜ 
ondernomen, had, stelde hem 
bloot aan de wraakzucht des 
konings, die aan GASTON, 
het opperbevelhebberschap 
zijns legers had opgedragen. 
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Zijn ontmoedigde vijand wilde 
het ministerie t verlaten , en , 
zegt SiRi,rZonderpaterkJOZEF, 
die .hem weder bemoedigde; 
zou ihij deze dwaasheid be
gaan hebben.' De zamenge-
zwörenen besloten dep kar~ 
diriail zelfs bjj ;den koning te 
vermporden,; maar .GASTON , 

/ d i e nooit iet dan ten hahó 
deed>o dppr den aanslag af
geschrikt i gaf het teeken niet, 
omtrent hetwelke men over
eengekomen was. Te »M4en 
der ontroeringen, welke hem 
aanhoudende verschrikkingen 
veroorzaakten, stichtte RJCHE-
HEÜ déjkoninklijke boekdruk-
kerij , herbouwde hij de Sor-
bonnp, rigtte hij het Palais-
Royal op , en legde hij de 
grondslagen tot den planlen-
tuin, Jardin duroigenaamd. 
Maar het voorwerp , waaraan 
zijne zorg het meeste was toe
gewijd,: \was de • JTransche 
akademie, waarvan hij de 
stichter en beschermer wilde 
zijn, daar hij zich niet kon 
voorstellen voor eene ondank
bare te arbeiden. » De goede 
staatkunde , zegt een wijsgeer, 
bedriegt zich zelden .omtrent 
de toekomstige gebeurtenis
sen. Die van deu kardinaal 
DE RICHELIED , zoo veel om
vattend, zoo voorziende, gaf 
hem zelf geen voorgevoel, dat 
.eenmaal een wijsgeerige eeuw 
op de zijne zou volgen, en 
dat niet alleen den naam dés 

• N 

stichters j in-het; heiligdom ,. 
datr,- hij; ViOOtf de > Muzen op-
gerigt j 'eni-aan.dezelve ;toe
gewijd) had , te naauwemood 
zóu wordeft. uitgesproken , 
maar zelfs, dat men er; wel 
verre van eenige<wiero.okkó,r-
f els te,, aij.ner eere te bran
den zijne nagedachtenis zou 
durven laken. Dus is de geest 
dezer verwoestende eeuvf:. 
hij velt de standbeelden aaa 
de .genie, opgerigt, om ande
ren, aan den vrijgeest toege
wijd, derzelver plaats te doen 
innemen." Terwijl: hij werk
zaam was, om het binnen
land des rijks te verfraaijea 
en te beschaven, hield zijne 
staatkunde zich buitenlands 
bezig. Hij stookte de onlus
ten in fingeland en Duitsch-
land aan, en schreef dit 
briefje als voorlooper der on
gelukken van KAREL I : »De 
honing van Engeland zal 
binnen een jaar zien, dat 
men mij niet moet verach
ten." Terwijl hij den haat 
der Engelschen jegens hun
nen koning aanvuurde, wer
den in Frankrijk nieuwe za-
menzweringen tegen hem ge
smeed. Mejufvrouw DE LA 
FAVETTE, welke de koning 
met zijn vertrouwen vereerde, 
werd genoodzaakt zich van 
het hof te verwijderen, De 
Jesuit CAOSSIN, biechtvader 
des' konings, die zich van 
hare tusschenkoinst had hc-

n 3 >','.. .. •> -
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diend , om de koningin-moë-
der terug te doen roepen, 
werd naar Neder-Bretagm 
verbannen^ De koningin, 
vrouw des tonings, werd, 
wijl zij aan de voortvlugtige 
en den kardinaal vijandige 
hertogin DB CHETKEÜSE had 
geschreven, bijna als misda
dig behandeld. Hare papie
ren werden in beslag geno
men , en zij moest voor den 
kanselier SEGÜIKR eene soort 
ran verhoor ondergaan. Daar 
mevrouw D'HAUI'EFÓHT even 
zeer aan de koningin als aan 
den koning gehecht was, en 
door hare gunst den minister 
bekommering bdarde, zoo' 
moest zij in ongenade ver
vallen. De jonge CINÖ-MAKS , 
zoon van den maarschalk 
D^EFFIAT , na groot schild
knaap te zijn geworden, wilde 
ook als lid van den raad op
treden ; de kardinaal wilde 
zulks niet dulden, en CHTQ-
Mifis beraamde zijnen vaflè 
De jonge hoveling verhoud 
zich met GAST/9T en den her
tog van Boi-ilïon. Hun doel 
was de : ondergang des kar
dinaals ; om des te gemak
kelijker te slagen,- sloten zij 
een verdrag met Spanje, dat 
troepen naar Frankrijk moest 
zenden. Hét geluk des kar
dinaals wilde nogmaals dat 
de zamenspanning ontdekt 
werd, en dat een afschrift 
des verdrags hem in handen 
viel. CMTQ-MAKS en DD THOP 

zijn vriend , werden onlhalsd. 
Men beklaagde vooral i dezen 
laatste, dén vertrouweling des 
zamenzweerders, wiens han* 
delingen hij had afgekeurd. 
Zelfs de koningin was in het 
geheim der zamenzwering, 
maar daar zij niet beschuldigd 
werd, zoo ontsnapte zij «,• aan 
dé vernedering, die zij zou 
hebben te ondergaan. De 
kardinaal ontwikkelde in zij
ne wraak, zijflegeheele' ge* 
strengheid. Men zag hem, 
terwijl hij zelf-genoegzaam 
stervende wasy Cltf£-MARS in 
zijn gevolg van Tarksïïön naar 
£yon in een schip, d̂ it aan 
het zijne was vast gemaakt, 
over de Möne slepen,' Hij 
liet zich pp de schouders zij
ner lijfwachten ,: in eene soort 
van kamer, waarin twee man
nen naast zijn bed konden 
staan, naar Parijs dragen. 
Zijne wachten wisselden el
kander af; Men Jjrak ope
ningen in de muren, ten-

i einde hem des te gemakke-
j lijker de steden te kunnen 
f binnen dragen. Öp deze wij-

ze ging hij te Parijs ster
ven, den 4 December 1642. 
Tóen zijn biechtvader hem in 
zijne laatste ziekte vraagde; 
of hij aan Zijne vijanden ver
gaf, antwoordde hij: » Ik 
heb nooit andere vijanden 
gehad, dan die van den 
staat;" en het is waarschijn
lijk uit dit gezigtspunt, dat 
men de gestrenge handelin-
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gen , welke onder zijn minisr-
terie plaats hadden, moet 
beoordeelen: Frankrijk bad 
aan dezelve zijne rust en zij
nen roem te danken. Hij le
gateerde aan den koning 
3,000,000 fransche marken 
van 50 livres het mark: «ene 
som, welke hij altijd in voor
zorg hield. De uitgave van 
zijn huis, sedert dat hij eerste 
minister was, beliep duizend 
kroonen per dag. Alles was 
bij hem luister en pracht, ter
wijl bij den koning alles een
voudigheid en ongekunsteld
heid was. Wanneer hij tot 
aijnen meester ging, traden 
zijne lijfwachten tot aan de 

.deur der kamer binnen. Over
al had hij den voorrang bo
ven de prinsen van den bloede: 
er ontbrak hem niets anders 
dan de kroon, en zelfs toen 
hij op zijn sterfbed lag, en 
hij zich noch vleide den ko
ning te zullen overleven, 
nam hij maatregelen , om re
gent des rijks, ep daarenbo
ven patriarch te worden,het
welk Frankrijk met .eene 
seheuripg bedreigde {zie Hffla-
$ENT en RABAKDEAÜ) : maar 
deze ontwerpen werden door 
zijnen dood verijdeld. Hij koos 
tot zijne begraafplaats de kerk 
der Sorbonne, die hij met 
éene waarlijk koninklijke 
pracht weder opgebouwd had. 
Men rigtte hem later een 
praalgraf op , een meesterstuk 

-7 •. • N 

van den beroemden<5IRAR»ON. ' 
Hetgéne, wat men bij gelegen» ! 
heid van dit gedenkteeken ,' 
gezegd heeft, magnum: di$r > 
putandi argumentum--rhh&l i 
ware kenmerk zijner genie 
-en zijner daden. Er is moei- [ 
jeltjk een man te vinden; van 
wien zijne vleijers zoo veel ,• 
goeds, en zijne vijanden;Zoo ' 
-veel kwaads hebben gezegd. 
Hij had te bestrijden het huis ,'; 
van Oostenrijk, dé calvinis- il 
ten^ de grooteh; des rijks, ,' 
de koningin-inoeder, zijne i 
weid oenster, den broeder des I 
konihgs, de regerende kó- . 
hipgin, eindelijk den koning , | 
zelven^ aan wien hij steeds ,>' 
noodzakelijk was i doeh die 
hem dikwerf haatte. Ondanks ' 
zoo vele vcreenigde vijanden, 'j 
was hij tegelijkertijd binnen 
en buiten het rijk. Als het i i 

. onzigtbare .beweegrad aller 
hoven ,,regelde hij derzelver ( 
staatkunde'inaar de belangen '{ 
van Frankrijk. Volgens dit 
grondbeginsel weerhield of 
vierde hij de meesterlijk door ! 

hem bestuurd wordende teu
gels. Het is moeijeiijk te ver
klaren, hoe een minisier, 
priester, bisschop en kardi
naal , zich met de protestan
ten verbonden, en zich be
ijverd hebbe, om die par lij 
in Duitsclüand en in geheel , 
Europa te handhaven, enkel ' 
en alleen met oogmerk om j 
hot huis van Oostenrijk te j 

:ï 
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verzwakken. Door oogen-
blikkehjk in zijn oogmerk te 
slagen, heeft hij welligt het lot 
voorbereid, hetwelk Frank-
rijk in de Volgende eeuw on
derging. »Menscheljjke staat
kunde j zegt een ware wijs
geer, gij begrijpt zeer wel 
de betrekkingen des oogen-

B uitgaven van dit werk zijn 

.^UU uca oogen-
bliks; maar hetgene wat ver 
der gaat ontsnapt u. Ter
wijl gij over het kortstondige 
•weJgelukken uwer bespiege
lingen juicht, houdt reeds 
de geduchte toekomst de we
derlegging uwer = stelsels en 
de straf uwer listen in de 
hand.'* Het landgoed Mi-
chelieu werd te zijne gunste 
in de maand Augustus 1631, 
tot een hertogdom en pair-

,.schap verheven. Hij was ook 
hertog van Fronsac, gou
verneur van Bretagne, ad
miraal van Frankrijk, alge
meen abt van Cluny, van 
Citeaux , van Prémontré enz. 
Men heeft van hem : 1.° zijn 

' Staatkundig Testament, he t« 
welk in handschrift voorkomt 
in de bibliotheek der Sor-
honne, en hetwelk aan die 

. bibliotheek door den abtDES 
ROCHES, secretaris des kar
dinaals , is gelegateerd. Men 
vindt een ander exemplaar 
deszelven in de bibliotheek 
des konings, met een Be
knopt verslag, met kanttee-
keningen voorzien. Dit laatste 
exemplaar is eerst sedert ee-
nige jaren ontdekt. De beste 

die van 1737, door den abt 
DE SAINT-PIERRE, 2 dl.n,in 
12.HIOJ e n T a n 1 7 6 4 j pam 

rys> 2 dl.n in 8.vo _ j)e 
heer DE FONCEMAGM , -wel
ke deze nieuwe uitgave be
stuurd heeft, bewijst de echt
heid van dit testament, in 
eene met vele naauwkeurig-
heid en juistheid geschrevene 
voorrede. Pater GRIFJFET heeft 
dezelve op eene zeer voldoen
de wijze bewezen; vruchte
loos heeft TolTAlRE dezelve 
betwist, zijne redenen heb
ben noch voorstanders noch 
verdedigers gehad. —. 2.° 
Methode etc. (FFijne van 
üintwisten) over alle geloofs
punten , in 4 > Dit bondi
ge werk, een der beste van 
dien aard, alvorens dat JBos-
sïJET, JVicotE en ARNAUD 
tegen de calvinisten hadden 
geschreven, was de vrucht 
zijner afzondering te Jvi-
gnon. — Z° Zes prineipaux 
points etc, [De voornaamste 
punten des Catholijken ge-
ïoofs verdedigd), DAVID 
BIONDEI beeft tegen dit 
werk geschreven. — 4.° In-
structions etc. (Onderrig-
tingen voor den Christen), 
in 8<vo en in I2.HW — 5.o 
Perfection etc. (Volmaakt
heid des Christens), in 4. t0 

en in 8.ro — 6.° Een zeer 

« belangrijk Journal (Dagver
haal), in 8.vo en in 2 dl.» 
in 12.«io _ 7#° Xe/tres 
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(Brieven), waarvan de vol
ledigste uitgave is van 1696, 
2 dl.» in 12>° Dezelve zijn 
belangrijk; maar deze ver
zameling bevat dezelve niet 
alle; men vindt nog andere 
in de Recueil Mc] (Verza
meling van verschillende 
stukken , om te dienen tot 
geschiedenis), 'in fol, door 
PAÜXUS H A T , heer van het 
"Chdtelet. —. 8.o Relations 
etc. (Verslagen, verharde' 

; lingen, gedenkschriften ^ « -
devoeringen , enz.) Men 
schrijft hem toe de Geschie
denis van de moeder en den 
aoon, welke in 1731, in 2 

;'dl.nf iii M2.mo ^'0hder den 
•naam van MEZERAÏ is in het 
licht verschenen. Men kan 
zijne Geschiedenis door A.N-
TONiDS AüBKRr, raadplegen ; 
ofschoon vrij slecht geschre» 
ven en al te zeer in lof uit
weidende, biedt dezelve de 
bijzonderheden vrij naaüw-
keurig aan. Zijn Zeven, be
schreven door JOANNES I E 
CÜERC, 1696, 2 dl.», in 
12,m° , met andere stukken 
in 5 dl.11 herdrukt, is vol 
Van de vooroordeelen des 
schrijvers, wiens doel het 
veel meer was, de protes
tanten te verdedigen, dan 
om den persoon en het be
stuur van den kardinaal te 
doen kennen. Buiten de sek
ten vooringenomehheden, ver
beeldt men zich dikwijls eenen 

N 

filozoof van den dag, dat is 
een' dier mannen te 'lezen, 
die van de geschiedenis, de 
bewaarplaats zijner bespiege
lingen en persoonlijke dwa
lingen maakt. Men moet zich 
nog nieer wachten dezen be
roemden kardinaal te beoor-
deelen, volgens de geschie
denissen , die in deze laat
ste jaren in het licht zijn 
verschenen, sedert de alge-
meene omkeèring der grond
beginselen , en gedurende de 
vervolging des Christendoms 
in Frankrijk : werken , die 
de vrucht van den haat 
en laster zijn, waarin be
roemde mannen worden ge
schonden , naar evenredigheid 
dat zij Christenen zijn , waar
in de priesters en vooralde 
Opperherders aan de dweep
zucht der heerschende god
deloosheid Worden opgeofferd. 
Deze minister beschermde de 
letteren j hij moedigde de ge
nie van CORNEHXE aan, en 
werd later, zegt men, naij-
verig op hem. Hij vervaar
digde zelfs eene soort van too-
neelstük , Mirame genoemd , 
met groole kosten, en in 
tegenwoordigheid van het hof 
gespeeld, op het tooneel, 
dat nog bestaat, en dat bij 
bij het Palais-Cardinal had 
doen opriglen. Ook ISRIGHE-
MEü de eerste, die in Frank
rijk de ongewijde schoow-

' spelen invoerde; en men hield 
n 5 
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van dat tijdstip al p p , dü 
Mysteriën van het tijfan 
voor te stellen, • 

?mm - BicHBti^ij (Ait-
raoNSüsXoDEwrxKBijJ, broe
der xan den voorgaande/was 
oetenran den ff. MARWNÜS 
van Tours, toen hij door 
iomng BENDIUK n % i n d e 
plaats van JACOBDS DU PJDESSIS 
^jnenoom, tot het bisdom' 
•Lugon benoemd werd; doch 
alyore^gewijd te zijn stopd hij 
dit bisdom af aan zijnen zoo 
even genoemd en jongsten broe
der, en .werd frarthuizer. Hij 
fm ***** den naam van 

1606 legde hij in het groote 
-farthuïzer-tiooster zijne ge„ 
ioften ff, en leefde meer 
dan twintig jaren in hetzel
ve, zonder eenig verlangen 
aan den dag te leggen, om 

! 1 d V V e r d d t e r uS te kee-
ren Maar toen zij« broeder 
toj het; JYansche hof in i„_ 
vloed geraakte, aanvaardde 
ï«o« a a r t s b i s d o ' n -4të in 
! r b ' e n gwg twee jaren 

jn 1629, benoemde hem Paus 
Ü « B A N ™ T I H , tot kardinaal-
priester, ofschoon volgens de 
verordening van Snxos V , 
twee broeders nooit gelijktij
dig het purper mogten dra
gen. In 1632 werd hij groot-
aalmoezenier van Frankrijk, 

ZnTdrW der orde *™ e n M* G eest , en verkree« 

verscheiden zeer rijke abdijen. 
In '1635, zond de koning 
van Frankrijk, hem, ter 
beslechting van zeer gewig-
tige aangelegenheden naar Ho
me, en hij kweet zich Tan 
die zending met den mees-
ten roem. Toen na zijne te
rugkomst te Zyon, de pest 
in zijn diocees groote ver
woestingen aanrigtte, onder
scheidde hij zich door zij
nen ijver, en door zijne lief
dadigheid voor zijne kudde, 
welke hij niet verliet. Hij 
was in 1644, bij de ver
heffing van Paus toocèNUDS 
X tegenwoordig,- en, in het 
volgende jaar presideerde bij 
de te Parijs gehoudene ver-" 
gadering der geestelijkheid. 
Hij overleed aan de water
zucht den 23 Maart 1653 > 
in den ouderdom van 71 ja
ren. Aan de pligten van zij
nen staat gehecht, hield hij 
zich enkel bezig inet de za
ken,.die zijn diocees betroffen, 
en bekommerde zich weinig 
om de hoofscbe kuiperijen. 
Volgens zijn verzoek werd 
hij in la Charité ie Zyon 
begraven. Het volgende graf
schrift had hij voor zichzel-
ven vervaardigd i Pauper na-
tus sum , paupertoiem vovi, 
pauper morior, et inter pau' 
peres sepeliri volo. Aan den 
abt DE PoNX-CflATfiAü,zeide 
hij in zijne laatste ziekte dat 
hij veel liever als dom Al-
PBOjasus, dan als kardi-
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naai i)an Iiyoii ibilde eter* 
vert. 'De abt DE POES.^heeft 
in het . latijn tljn iLév'en 'be
schreven , Parijs, 1653 , -
i n - l ^ p » , - - , • , , • • • . ; • , , . . ; . . • • ; • • 

Pl.ESSISï'RiCHEtIEn (LODE* 
WIJKFRANCISCÜS ABMANDUS DE 
VIGJVEROD DÜ) achterneef der 
yooigaanden, maarschalk van 
Frankrijk, den 13 Maart 
1696 geboren, enden 7Au
gustus^.: 1788, in het 93,ste 
jaar zijns ouderdoms te Pm*$$ 
overleden , was onder de re
gering tan LÖDEWTTK X? als 
hoveling en krijgsman be
roemd. Hij was het , die in 
den slag van \Fontettoi, den 
raad gaf' '; om ach ter de ge* 
lederen vier stukken •geschut 
te plaatsen met schroot, ge» 
laden, -welke het vierkante 
bataillon der Ingelscheh he-
viglijk beschoten. Iia. 1756 
veroverde hij , door de over
winning, welke de, heer DE 
BA GAMSSOPTOÈRE op den 
admiraal DING behaalde, be
gunstigd , Minorka, Men 
kent zijn' gelukkigen inval, als 
bevel tegen de soldaten uitge
vaardigd , welke zich zoodanig 
mógten dronken drinken dat 
zij geené dieDst konden ver-
rigten. De eerste, die zich 
dronken drinkt, %al de eer 
niet genieten om storm tëloo~ 
pen* Dit denkbeeld deed in 
de harten de zucht tot roem 
ontwaken , en niemand ging 
zich gedurende de geheelc 

•belegering in den drank te 
buiten. De maarschalk'voerdè 
in 1757 het bevel in JBanor 

• ver alwaar hij niet gelukkig 
was yen bet-verdrag van Jfi7os-
ierzeven strekte zijnen talenten 
Toor de onderhandeling niét 
meer tot eer dan de gevolgen 
zulks aan zijne militaire be
kwaamheid deden. Hij was in 
1727 afgevaardigde te Wéér 
nen; maar werd teruggeroepen 
op verzoek •" van: keizer. SAREI* 
VI, die izegt men," vernomen 
had dat RICHEWEÜ, met twee 
andere heeren eene offerande 
aan den duivel gedaan had 
(Zie Journal Mist. ét Zilt. 
15 Maart 1790 blz. 448). Er 
is eene Beschrijving van het 
ambtvlooze leven van den 
maarschalk MlCHELJEU in 
het licht verschenen, Parijs, 
1790 3 dl," in 8.™ Men 
begrijpt jigtelijk hoedanig het 
Zevert van een' man is ge
weest, welke hetzelve bijna 
geheel en al in kuiperijen én 
minnanjen heeft doorgebragt. 
» Het is eigenlijk, zegt een 
criticus, niet het leven van 
NESTOR, het is slechts dat 
van het gelukskind; maar 
daarenboven heeft men &e~ 
wijsstukken, dat is minne
brieven van prinsessen, her
toginnen , gravinnen en burg
gravinnen, die tegen de tak-
tiek, van den overwinnaar 
van Mahon niet bestand wa
ren. De uitgever biedt aan 
aan, om deze gewiglige hand-
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schriften aan eenen notaris in 
bewaring te geven. Aldus 
zouden ^twintig aanzienlijke 
iarniiien, de prinsen van den 
bloede, de Fransche herto
gen , zich bij den notaris van 
net schrift en de ontrouw 
van «unné grootmoeders ton
nen overtuigen. Het is Ai,-
CIBUDES, die zijne verliefde 
heldendaden verhaalt, en die 
eene school van vermaak en 
welkst ^houdt. Men ziet dat 
dU boek m alle opzigten den 
tijd waardig is.» Zijne Brief
wisseling met de heeren PA-
RlSDü TÉRNEr, voorafge-
f aan_ door zijne Levensschets, 
; « , . ? * 1789, te Parijs in 
2 dl.» •,„ s.vo i a het licht 
verschenen. Nog heeft men 
in 1790 U Parijs in het 
Jicht gegeven, Gedenkschrif
ten van den maarschalk Ml-
CHELIBV, 4di.nin 8 .vo Deze 
gedenkschriften zijn door zij
nen zoon a f g e t e u r d } ^ 

zijn daarom niet minder ge
zocht e n beroemd gewor-
den; niet omdat zij in der-
zelver geheel eenig vertrou
wen verdienen, maar wijl 
dezelve zoo wel naar den geest 
der eeuw zijn ingerigt, dat 
de bedrogenen niets beters 
vinden. De abt GIKAÜD SOÜ-
tATiE is de schrijver derzelve. 
AT ahJ' m o e d e bergen en 
d ^ n af te loopen , om, j n 

S l V e r met
 MOZES, Gene. 

sissen te schrijven (Zie U 

1784 bht 239 ea VExamn 
des époques de la -Natun 
F.o 192) heeft zich eensklaps 
tot de staatkunde en den 
minnenhandel gewend, en ons 
geschiedkundige romans gele
verd, even geliji hij vroeger 
natuurkundigeiromansschreef. 

PiEssis. Zie RicHEtlEü. 

- EJCESSIS (CiiüDios DU) ad
vocaat bij het parlement .van 
Parijs, in het voormalige 
Fransche gewest Perche ge
boren , in 1681 overleden, 
beoefende de regtsgeieerdhcid 
met eenen buitengewonen 
roem. CotBERï verkoos hem 
tot advocaat der geldmidde
len. De regtsgeleerden maken 
dikwijls van zijne werken ge
bruik, welke Verhandelingen 
over het stadsregt van Parijs, 
Raadplegingen, enz bevatten 
met de aanteekeningen van 
CLAUDIÜS DE BÜRROYER v-«n 
ErjsEBirs DE JUURIÈRE, i*«-
rijs, 1754, 2 dl.11 ia io\. 
Hij heeft getracht orde in de 
verwarde stoffen te brengen, 
en om geschilpunten, door 
menigvuldige en verschillende 
verklaringen in verwarring 
gebragt, op te helderen en 
duidelijk te maken. 

PtESSIS-HESTJÉ (Wlt tEM DS 
ik BRÜMXIÈRE DU) in 1630 
te Anjou geboren, studeerde 
te Parijs, en ontving den 
doctoralen hoed van JVavarre. 
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Hij werd in 1676 tot bisschop 
van Saintes benoemd. Lo-
DEWIJKXIV, die hem tot dit 
bisdom gekozen had, zeide: 
»Ik heb een bisdom aan een' 
man gegeven, dien ik nooit 
gezien heb; maar ik spreek 
er met niemand over, of men 
prijst hem mij." Toen den 
prelaat den koning- ging be
danken, zeide hem de vorst; 
» Indien ik dit bisdom niet 
aan UWe Yerdiensten had ge
geven , zou ik het, na u 
gezien te hebben, aan uwen 
persoon hebben toegestaan." 
Daar de nieuwe bisschop zijn, 
diocees vol ketters vond, legde 
hij er zich op toe hen te 
onderrigten, en hij liet ijverige 
zendelingen komen om hem 
in 'dit werk te ondersteu
nen. Hij zelf bezocht hen dik
werf en kwam hen door boeken 
en geld te hulp. Hij stichtte 
te 'Saintes een algemeen zie
kenhuis, en overleed in 1702', 
in den geur van heiligheid. 

PIESSIS (dom TOUSSAINT-
OHRÉTIEN DV), een Parijzenaar, 
verliet het gesticht des Ora
toriums om in de congregatie 
van den heiligen MAÜRDS te 
treden, waarin hij in het jaar 
1715 zijne geloften aflegde. 
Na met de zorg der algemeene 
bibliotheek van Bonne-nou-
veile te Orléans belastte zijn 
geweest, ging hij in St. 
Germain des prés vervol
gens naar St. Mimigius van 

E.,: cos 

Heims, en eindelijk naar SU 
flenis over, waarin hij in 1764 
inhet 75 jaar zijns ouderdoms 
overleed. Men heeft van hem: 
1,° Histoireetc, (Geschiede
nis der stad en der 7tee-
ren van: Coucr,) Parijs, 
1728, in 4.to ^ 2.o Des-
cription etc. (Geschiedenis 
der kerk vanMeaux) 1731, 
2 dl.a in 4 > — 3.° DÊS-
cription etc. (Beschrijving 
van de stad Orléans) 1736, 
in 8,'vo ;—< 4.° DescripUon 
etc. (Beschrijving van Op
per - Normandy'è,) 1740, 2 
dl.» in 4.to __ 5,o jffis. 
ioire etc. (Geschiedenis van 
JACOBÜS II) 1740 in 12.»° 
— 6.° Nouvelles etc. (Nieuwe 

jaarboekenvan Par ijs,) 17 5Zt 
in 4 . t 0 — 7.° Des Lettres 
etc (Brieven en F~erhande~ 
delingen) in de dagbladen 
van Trevoux en den Mercure 
de France. Dom DÜ PLBS-
SIS beweert in zijne JSistoire 
etc. (Geschiedenis van Me-
aux) als eene bijna zekere 
daadzaak dat de kunst om 
titels te smeden in de l l . c 

eeuw, een algemeen gebrek 
was, dat bijna al de abdijen, 
de corporatien der steden en 
gemeenten, en zelfs de hoofd* 
kerken besmette: een hersen-
schimmig en valsch denk
beeld , hetwelk vele overeen
komst heeft met dat, hetwelk 
pater HARDOÜIN met betrek
kin" tot alle soorten van 
oudlieden had aangenomen. 
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Zijne vermetelheid haalde 
hém eene menigte hekelingen 
en welverdiende krakeelen 
op den hals. • 

PilüflüS de Oude of de 
natuurkundige, (C, PÜNIOS 
SECUNDUS) werd in het jaar 
23 vóór J . C., cnder TIBJÈ-
püs/ te Ferana of te Como 
uit eene beroemde familie 
geboren, droeg met onder-
scheiding de wapens, werd 
in het collegie der wigche* 
laars opgenomen en bewind
hebber in Spanje* Bij zijnen 
terugtogt, hield hij zich in 
Gallië op, en doorkruiste 
het zuiden van hetzelve. We
gens zijn verstand en zijne 
regtschapenheid werd hij door 
YJESPASUNUS en TIXDS, die 
hem met hunne achting en 
vriendschap vereerden, met 
verscheiden gewigtige aange
legenheden belast. Ondanks 
den tijd, welken hem zijne 
bedieningen innamen, vond 
hij nog genoeg vrije oogen-
blikken om aan .een aantal 
*vérken te arbeiden, welke 
meestal voor het nageslacht 
verloren zijn geraakt. Hy 
wijdde den dag aan destaats-
aangelegénheden en den nacht 
aan de studie toe; hij ver
loor noch den tijd van den 
maaltijd, noch dien der rei
zen. Men las aan zijne ta
fel ; en op zijne geleerde 
togten was bij altijd vergezeld 
van zijn boek, zijn aantee-

kenboekje en,zijnen afschrij
ver, want hij las niets waar
van hij geene uittreksels ver
vaardigde. Deze beroemde 
man onderging eenen zeer 
noodlottigen dood. De uit
barsting van den Fesuvius, 
in het jaar 79 , na J. C. 
was zoo hevig dat zij geheele 
steden met eene groote uit
gestrektheid lands vernielde, 
en dat, zegt men, 'de asch 
tot in Afrika, Syriti en 
Egypte vloog, PIINIÜS, dié 
toenmaals over een smaldeel 
het bevel voerde, wilde naar 
dien berg gaan, om dit ver
schrikkelijke verschijnsel gade 
te slaan j maar.hij werd voor 
zijntó vermetele nieuwsgie
righeid gestraft, en in den 
ouderdom van 56 jaren in 
de vlammen verstikt. PLISIUS 
de Jonge, zijn neef, heeft 
de omstandigheden van zijnen 
dood en van deze uitbarsting, ; 

in den 26 brief, van zijn 6.de 

boei:, aan TACIÏÜS gerigt, 
verhaald. Er blijft ons van 
PXJNIÜS den Oude, slechts 
zijne Natuurlijke Historie 
in 37 boeken over. Men heeft 
vele uitgaven van dezelve ge
had. Die van pater HARDOÜIN, 
Parijs 1723, 3 dl.n in fol, 
is met geleerde aantéekenin* 
gen verrijkt, welke dikwijls 
de gebreken, die in den 
tekst bestaan, verbeteren. 
Dezelve is een herdruk "an 
die, welke hij had gegeven ad 
tesum Delphinï 168l> j 5 dl.n 
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in 4,l° Dit \yerk, zegt Pu-
Mius zijn' neef; bevat eenen 
oneindigen schat van geleerd* 
heid,. en bijna zoo vele ver
scheidenheid als de natuur 
zelve." Sterren, dvvaalster-
ren, hagel, vrind, regen , 
boomen , planten, bloemen , 
metalen, mineralen, aller
lei soorten van land-, wa
ter- en pluimgediërte aard
rijkskundige beschrijvingen 
tan sleden en land«n, de 
schrijver omvat alles, en laat 
in de natuur en in de kuns
ten geen deel onopgemerkt, 
maar hij is dikwijls te ligt-
geloovig en verhaalt Taak op 
eene ernstige wijze oud- wijfs
praatjes en hetgeen de grootste 
verwondering baart, is, dat 
deze man , die de wonderen 
der natuur wist ie beschouwen, 
en er met belangstelling de 
minste bijzonderheden van 
Wist te ontwikkelen > nog 
minder dan éeft kind in de 
wetenschap der waarheden 
was, welke het klaarblijke-
lijkste uit deze studie voort-
vloeijen. Het denkbeeld van 
God Was bij hem zeer on
volmaakt, en de onsterfelijk
heid der ziel scheen hem 
eene paradoxe stelling te zijn. 
Hij gaat zelfs zoo ver, dat 
hij beweert, dat dit verhe
ven en troostvol leerstelsel 
eene uitvinding der mensche-
hjke ijdelheid is. Humana 
vaniias in futurum etiam se 
propagut, et in mortis quo-

£*E 
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que tempore, ipso, sibi ,vü 
tam mentitur. » Ter wijl hij 
aldus raaskalt, zegt een pby-
siölogist, geeft PXINIUS ons 
een bondig bewijs der waar
heid , welke hij verwerpt. 
Die zucht der ziel naar de 
toekomst, die onmogelijkheid 
om haar te voldoen, om 
haar tot bedaren te brengen 
door hare wenschen tot de 
genoegens dezes levens te be* 
perken, toont dat zij eené 
andere bestemming heeft. 
Waarom is het vee, waarom 
zijn de paarden vooral, zoo 
fier en zoo moedig, die bij 
het hooren der trompet va/t 
zeggen, en den strijd van 
verre ruiken (JOB XXXIX; 
25), niet op het denkbeeld 
gekomen van onsterfelijk te 
willen zijn? Waarom zijn zij 
volkomen tevreden, zonder 
onrust en zonder verlangen, 
zoodra de ruif maar wel voor
zien is?" Te midden der 
grove dwalingen, Iaat PM» 
KIOS eenige denkbeelden ont
glippen , welke slechts dé 
vrucht van de oude algemeene 
overlevering kunnen zijn, of 
van de mededeeling der ken
nissen , welke de gewijde boe
ken bevatten: zooals men in 
de volgende zinsnede kan zien, 
welke op eene zeer indruk
wekkende wijze de erfzonde 
uitdrukt. Jninial coeteris 
imperaturum a suppliciis 
vitatnauspicatur, unam tan
tum ob causam qüi(t natum 
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est. Sist. Nat. J. 7. (Zie 
PiAXo). Men vindt in dit 
werk noch de zuiverheid, 
noch de sierlijkheid, noch de 
bewonderenswaardige eenvou
digheid der eeuw van AU
GUSTUS, in welke de schrij
ver, op eenige jaren na, leef
de. Hg heeft hetzelve on
derscheiden door de kracht, 
den nadruk, de levendigheid, 
men zou zelfs zeggen door 
de stoutmoedigheid, zoo wel 
met betrekking tot de uitdruk
kingen als lot de denkbeel
den , en door eene buiten
gewone vruchtbaarheid van 
verbeeldingskracht, om de 
voorwerpen, welke hij be
schrijft , af te schilderen en 
gevoelig temaken. Maar men 
moet bekennen dat de stijl 

, bard en ineengedrongen is, 
en daardoor dikwijls duister 
wordt; dat de denkbeelden 
dikwerf buiten de grenzen 
van het ware worden gedre
ven 

. soms vergroot en zelfs 
valsch zijn. BOFFON, die aan 
bet werk van PUNIUS eenen 
overdreven lof toezwaait, be
kent echter dat het eene 
compilatie, een afschrift van 
datgene is, wat voor hem 
geschreven was; maar een 
afschrift, hetwelk groole 
trekken heeft en dat doven 
net oorspronkelijke te ver-
kiezen is. De Natuurlijke 
'ustorie vanPuNius is in het 
*ransch vertaald door den 
«eer POINSIHET DESIVRY, in 

12 dl.n in4.t°, waarvan het 
laatste in 1782 is in het licht 
verschenen. Hij heeft er den 
latijnschen tekst en goede 
aanteekeningen bijgevoegd. 
(Zie PINJEI). DAVID DURAND 
heeft de ffistoire etc. (#e-
schiedenis van het goud en 
hel ailver), aan PHNIDS ont
leend , Zonden, 1729, in 
fol. in het licht gegeven. De 
heer GASSON heeft een&riieu-
we vertaling (in het lïansch) 
van PJLINIUS, met aanteeke
ningen van de heeren BJEU-
DANX, BROJïaNIARX, COVIER , 
DAUNOuenz. 1829, in 8.v°, 
geleverd. 

PJLINIUS de Jonge (CECI-
iius Ptiwus SECUNDUS) , neef 
en aangenomen zoon van Pu-
mus den Oude, te Como ge
boren, en leerling van QÜÏN-
TIMANUS , verhief zich onder 
het bestuur van TRAJANUS 
door zijne verdienste , tot de 
eerste waardigheden des rijks, 
en werd zelfs consul in het 
jaar 100 na J . 'C. Het is 
gedurende zijn consulaat, dat 
hij, na belast te zijn, om 
de Lofrede van den vorst, 
zijnen weldoener , uit te spre
ken , hij zulks te midden van 
den senaat deed. Eenigen 
tijd daarna werd hij naar 
Ponius inBithynië, in hoe
danigheid van landvoogd ge
zonden. Hij bestuurde het 
volk met zachtheid, vermin
derde de belastingen , her-

lil! 
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stelde het geregt, en deed er 
de goede orde heerschen. Er 
was "onder de regering van 
TRAJANUS eene geweldige ver
volging, tegen de Christenen 
ontstaan. PÜJIÏIÜS durfde hun
ne zaak bij den keizer beplei
ten. Hij schreef aan dezen vorst 
dat » de onderlinge omgang 
der Christenen vrij van alle 
misdaad was; dat hunne voor
naamste eerédienst daarin be
stond, om CHRISTUS ^}S God 
te aanbidden ; dat hunne 
den de schoonste les waren, 
welke men den menschen kan 
geven, en dat zij zich bij 
eeden verpligtten, zich van 
alle ondeugd te onthouden..." 
TRAJANUS door de reden, wel
ke deze regtschapen man hem 
blootlegde getroffen, verbood 
de minste nasporingen naar 
de Christenen te doen, maar 
hij beval dat men diegenen, 
welke :• ,i aangeklaagd zonden 
worden, met den dood zou
de straffen. Een ongerijmd 
en tegenstrijdig vonnis,, zoo 
als TERTÜOANDS aanmerkt; 
want indien de Christenen 
schuldig waren, washetregt-
vaardig dat men hen naspoor
de ; en indien zij onschuldig 
waren, was het geheel on-
regtvaardig hen ten^dood te 
brengen, wanneer zij aange
klaagd werden: O sentenliam 
necessiiate confasam, par
elt et soevit, dissimulat et 
cmimadvertit ? Een Duit- § 

XIX. Umi, O 

scher, SEMLER genaamd, op̂ -
pervlakkig schrijver, en en
kel door zijnen haat tegen 
het Christendom bekend, 
heeft de echtheid dezer brie
ven van PHNIDS ontkend: 
maar hij werd dadelijk en op 
eene zegevierende wijze door 
den heer HAVERSAAT in de 
Verdediging der brieven van 
PllNlus over de Christen 
nen , Göttingen, •. 1.788', in 
8.vo , wederlegd. » Niels, 
zegt een schrijver, verontrust 
de ongelovigen meer dan de 
overeenkomst der H. Schrift 
of der geschiedenis der eerste 
eeuwen van de Kerk, met 
de verhalen der ongewijde 
schrijvers. Zij worden door 
de bewijzen van oudheid , 
aanzien en waarheid, welke 
deze overeenstemming voor
onderstelt, in het naauwge-
bragt. Ook beproeven zij het 
onmogelijke om de meest ge
loofwaardige plaatsen van ver-
valscbing en onderschuiving 
te beschuldigen." Pumps, te 
JRome teruggekeerd, leefde 
er als een man , die waardig 
was deze getuigenis van de 
zuiverste der godsdiensten te 
hebben afgelegd, groot zon
der hoogmoed, een vriende
lijk voorkomen hebbende zon
der laagheid, ontwikkelde hij 
eene fiere houding zonder 
opgeblazenheid ; was hij gul, 
edelmoedig, onpartijdig, en 
nam nooit iets voor zijne 
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pleitgedingen aan; bevallig, 
bescheiden, weldadig, matig, 
zedig, een goede zoon, een 
goede echtgenoot en goede 
vader, een goede burger, een 
goede overheidspersoon , een 
hartelijke en getrouwe vriend 
zijnde, ontbrak hem enkel 
om duurzaamheid en eene 
veilige bekrachtiging aan zij
ne deugden mede te deelen, 
dezelve die Godsdienst, aan 
welke hij zulk eenen billij
ken lof had toegezwaaid, tot 
grondslag te geven. Hij over
leed in het jaar 115, in het 
50.steof 52.ste jaar zijns ou-
derdoms. PMNIUS had ver
seheiden werken geschreven. 
Reeds in den ouderdom van 
19 jaren had hij te Rome 
met eenen even zoo algemee-
nen als zeldzamen roem ge
pleit, in gene stad , waarin 
het noch aan mededingers,, 
noch aan benijders ontbrak. 
Hij zette deze loopbaan even 
zoo voort als hij dezelve be
gonnen had; het gebeurde 
hem dikwijls dat hij zeven 
uren achter elkander sprak; 
en dat hij de eenige ver 

heer SACÏ in het Franscli 
vertaald zijn, Parijs,1773, 
2dl.n in 12.H">, nieuwe uit
gave, 1808, 3dl.n inl2.H»o 
[M.r M. C. VAN EAIL heeft 
ook den Nederlander met P«-
Niüs bekend gemaakt en wel 
in zijn werk, getiteld: G. 
CJE CILWS PLINIUS SEWN< 
DUS de Jonge,] De Lofrede 
op TRAJANUS heeft eenen 
bloeijenden en schitterenden 
stijl, zoo als zulks in eene 
lofrede vereischt wordt, waar
in het geoorloofd is, al hetgé-
ne de welsprekendheid schit-
terends bezit, met luister ten 
toon te spreiden, en door 
een ongelukkiglijk aangeno
men voorregt,' de waarheid 
der daadzaken door belag-
chelijke vergrooting en laffe 

en 
moeide was Z i j n e ^ - e . 
ringen oi'pleitredenzijn niet 
*°t ons gekomen , even zoo 
jnn als eene Geschiedenis 
J«n «jnen tijd, welker ver-
L* m e n »°S meer moet be-

^e
n

a;n
en;„, Men kan enkel over 

«J^^Uloordeelen door zij-

«PTRAJANCS, welke door den 

u j j v i j n t s vüiHI UUllIJJi vil J.aiiv 

vleijerijen te overdrijven. De 
denkbeelden in dezelve zijn 
schoon, talrijk en schijnen 
dikwijls nieuw; maar de voor-
dragt helt een weinig haar 
den smaak der tegenstellin
gen , der afgebroken denk
beelden en gezochte wendin
gen over, yreïke in zijnen 
tijd heerschende waren. De
zelfde gemaaktheid heerscht 
in zijne Brieven, welke lie
den van smqak beneden die 
van CICERO stellen. Ben oor
deelkundige criticus heeft er 
de volgende rergelijking van 
gemaakt: » CICERO, met de 
gevoelens der JRomeinsche 
vrijheid, ofschoon toenmaals 
zieltogende, en die *«jne ver-
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mogende onderdrukkers in 
hem nog eerbiedigden, ge
boren , schreef slechts aan 
zijne vrienden, om daardoor 
in hunnen schoot het geheim 
zijner ziel te kunnen uitstor
ten , zonder het denkbeeld 
te koesteren dat zijne brieven 

. eenmaal in het licht konden 
verschijnen. Dezelve bevat» 
ten de ongekunstelde uitdruk
king zijner gevoelens: zij be
zitten die ongedwongen.- en 
openhartigheid, welke "Btt 
gevolg der vrijheid zijn, om 
zijne ziel met vertrouwen 
bloot te leggen; dezelve zijn 
even zoo leerzaam als belang-
rijk; zij bevatten de geschie
denis van zijnen tijd, stellen 
voor en schilderen het ka
rakter , de' hartstogten, de 
ontwerpen, de kuiperijen der 
mannen zijner eeuw; zij ver
spreiden een groot licht over 
de algemeene aangelegenhe
den en geheime oorzaken der 
onlusten, welke de republiek 
schokten, en welke heimelijk 
de grondslagen der vrijheid on
dermijnden, eindelijk helde
ren zij al de gebeurtenissen op, 
waarin CICERO zelf eene groo-
te rol heeft gespeeld. PJJNIUS 
integendeel, aan het hof der 
koningen geboren, neemt, 
in zijne brieven het stilzwij
gen van eenen hoveling in 
acht; hij is verregaande ach
terhoudend : hij verklaart zich 

bij zijne vrienden over gee 
O o 

H herlei openbare gebeurtenis; 
hij onderhoudt hen met gee-
nerlei staatkundige aangele
genheid: op deze wijze zijn 
zijne brieven in dit opzigt, 
van alle belangrijkheid ont
bloot. Maar wijl PHNIÜS een 
eerlijk en deugdzaam man is , 
zoo zijn zijne brieven vol ge
voeligheid, kieschheid, wel-
voegelijkheid, en zachte en 
aanminnelijke bevalligheden i 
zij bevatten de edelste gevoe
lens, de beste voorschriften j 
de uitmuntendste grondregels, 
de wijste raadgevingen. Deze 
wezenlijke verdienste kan dat
gene wat er overigens aan 
ontbreekt vergoeden." De 
eerste uitgave der Brieven 
van PHNIÜS is van Venetië, 
1471, in fol. Dé beste is 
die van pater BADME , een' 
Jesuit, Parijs, in 4. to, 1677, 
en Venetië, 1728. Wij wil- -
len nog de uitgave Cum rto» 
iis variorum aanhalen , Eh~ 
« r w a , 2669, in 8.™ 

PüOï (ROBJSRT), hooglee
raar in de scheikunde, aan 
de hoogeschool van Oxford, 
opziener van het kabinet van 
ASHMOL, in 1640 geboren, 
en in 1696 overleden, bragt 
ïijn leven door met het doen 
van belangrijke nasporingen 
over de natuurkunde en de 
natuurlijke historie. Men 
heeft van hem twee zeer ge
zochte werken: U° Jte ««-
2 
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tuurlijke. ffülQrie va* het 
Lrraafscliap Oxford , 1677 
m iol.j in 1705 herdrukt! 
— 2.o Die van het Graaf-
schap Stafford, 1679, in 
lol., beide in het Engelsen, 
en herdrukt in 1686. Zijne 
Jandgenooten stellen dezelve 
op prijs. 

PtOTINA (POMPEJA), Vrouw 
Tan keizer TRAJANUS , was 
n>et dezen vorst gehuwd, 
lang_voor dat hij, tot de kei
zerlijke waardigheid verheven 
was.. Zij deed met he m ha-
ren mtogt te i W , onder 
de toejuichingen des volks, 
en terwijl zij de trappen van 
hel:ie«erlDke paleis beklom, 
?eide? I J f dat zzj er zooda
nig binnen trad, ah %ü er 
wemchte uü te gacm. Het-
welk me eene gemaakte ge-

yr
0e

t
1,8fe , (LeeBe kinderachtige 

trotschhexd te kennen geeft 
Dos was de smaal; der g wt-
begeerte van dien-tijd, Zij 
droeg veel bij tot .de ver? 
mindering der belastingen, 
waarmede de provinciën al 
overladen waren. Zij vergi 

het n hTn e c h t ^ 0 0 t •»«« fiet Oosten, toen deze vorst 
o J ? l e t } a ! l * n 7 l e m n u n t a 
Tl"0' > " » * bragt de 
«eh van TRAJAMDS naa?^o. 
f^s

 a l ,w a^. . 4 met H A D R I . 
d e r l ; J , e z i J I n a I d e s z e l f s o n -

ha^• j D e z e V(wst «eeft W d e inneming, welke 

TRAJANUS van ,hem deed, en 
daardoor ook de keizerlijke 
waardigheid , te danken. Zij 
koesterde voor hem gevoelens, 
die aanleiding tot geruchten 
gaven, welke men misschien 
niet liglvaardighjk moet aan
nemen. Wal hiervan zeker 
is, • is da t HADRIAM DS geene 
hoedanigheden bezat, die de
ze aanneming kaa, r@glïaar-
digen} maar , vol van eene 
teedere erkerttenis,, handhaaf
de hij voor zijne weldoenster. 
het gezag, hetwelk zij onder 
TRAJANUS genoten had. »Pió> 
TINA , " zegt een schrijver, 
» wijsseiijk gewapend tegen de 
beoordeelingen der wereld; 
heeft in de geestdrift gedeeld, 
welke haar, echtgenoot zelfs 
den wijsgeeren heeft inge
boezemd.. De uitgevers der 
Beschrijving van de gegra
veerde steenen van het ka
binet van den hertog van 
Or/e#Ks, nemen onbepaald.de 
zeer uitgebreide lofrede aan, 
welke PLJSWS aan deze vor
stin toezwaait; zij vergeven 
aan DION niet van eenigen 
argwaan omtrent hare deugd 
te hebben willen doen op
vatten: intusschen schijnt 
JDION zeer wel onderrrigt, en 
zÜ»e getuigenis is van meer 
gewigt dan die van eenen 
lofredenaar van beroep. SPAR-
ÏIANDS beweert, dat de aan
neming van HADRIAKÜS eene 
bedriegerij van PtoTMfA is ; 
welke deze kuipen)' bestuur-

1 
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de, nadat TRAJANUS reeds 
overleden.' Was." EütROMüs is 
bijna 'van hetzelfde gevoelen. 
Gnder- de 'latere schrij vers, 
weeft t' CREVIÉR , idatühen de 
lofspraken i van ipHNios eenjg-
zins frioei mistrouwen;?'" Dé 
dood maaide PJÉOIHJA in' hett 
jaar 129 >weg»-: en volgens 
de gbddëloQze dwaasheid der 
juistere eeuwen'? werd zijiiï 
den rang der goden geplaatst* 

PtOTINIDS öf; P M * » w ^ 4 
een Platonisch"wijsgeer, in 
het jaar 205; na J .C . teZy*' 
copolis in Egypte geboren ^ 
nam wijsgeer ige lessen onder 
den' beroemden AMMONIÜS1, 
die " te Mexdndrië „:zijne 
school had,:- Jfij. had vroeger 
reeds van verscheiden mees
ters dé proef genomen, maar 
geen derzelve voldeed hem. 
Eén zijner vrienden nam hem 
mede • om AMMONIüS t̂e hoo-
ren ; enu reeds in' dei eerste 
leizeide hij j Deze is juist 
degene, welkèw ik %ocht. 
Hij'b ragt el f jaren onderde» 
zen meester door, zonder dat 
men weet, waarop deze voor
keur gegrond Iwas. Vervolg 
gens ging hij bij de Perzische 
en Indische wijsgeéren onder* 
rigt zoeken. Keizer .GoRDir 
ANDS voerde toenmaals den 
oorlog tegen de Perzérs. Pio-
TINIUS maakte van deze: ge
legenheid gebruik, en volgde 
het Romeinsche legex in het 

jaar 243 nasJ.O; Déze togt 
was hem' bijna nbödlóttigsge^ 
wórden; ^want hét kostte heW 
véle cmoeite,; 4m\\ ^töen.'dé" 
keizer gësneuvïèlo" ̂ was'j door; 
de «vlugf zich'-het- 'ïèvên'ttf 
redden;?' Hij; had>!alstó'en ëw 

' oüdérdoWvanf'39 jWen böV 
reikte Ia 'heV'volgénde '§é&v 
bègaiEiij zich ''haar Müiëil 
en opende jer 'eene SGIIWÏ» 
voor de wijsbegeerte^ *'13!asa'r-

i PORPHrRlüè'J üich* óttd^ikijft' 
opzigt' fod»'gesl'eld %} zo$J*éi~. 
véa^dikde My t& %§net'lbti* 
derrigting- wirscheidenié: werf? 

ken ,; welt©' in shet"geleeïï 
vier en <• vijftig -boeken;aitm:a'tó 

ken; 'Dezelve zijn in tes••Min-' 
nèadén* (negentallen) ver-' 
deeld , ?en handelen over zeer 
duistere eh; zete bijfta<>Ê»ltïjd-
onbegrijpelijke onderwerpen;; 
maar< welke de vaische wijsi' 
begeerte met vooringenomen
heid omhelst,.; wijl zij' Karèi 
zwakheid; dmsMjetfén en *éir>-
mömtottoi- Hf vormde Avvee-
k»Iingeh tot zelfs midden ié 
den senaat. De dames «wtfft 
ren ook der partij Van Pi»* 
TONIÜS toegedaan. Keizer 
GAtiiiENüS en de keizerin SA»" 
IONIMA, bogen zich mede 
voor zijnen leerstoel/ en men 
beweert dat door hunne goe
de; gunsten, Pttrawius op 
het punt stond , een aanzien
lijk landgoed in Gampanië 
te verkrijgen , om ,'e'r eené 
kolonie van wijsgeéren fé ves-

n 3 • • - ' V . ' • 
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tigen, ten einde er de denk
beeldige wetten der republiek 
van Pi-AXO te doen uitoefe
nen. Een plan, hetwelk, vol-
gens allen schijn, de massa 
van licht, deugd en geluk, 
welke op de aarde bestaat, 
niet zou verbeterd hebben. 
PtoTiKiüs overleed in Qctm-
panië^ in het jaar; 270 na 
J . C. in den ouderdom van, 
66 jaren. Hij bezat ;die zon-
derlingheden , welke de hoo«; 
vaardij, in; alle hoofden der 
ouden wijzen heeft geplaatst. 
Hij schaamde zich -in een 
Jigchaam te wonen, wijl hij 
zich veel te verheven waan
de, een mensch te zijn. Om 
deze reden, wilde hij zich 
nooit laten afschilderen, noch 
het jaaf en, de plaats zijner 
geboorte zeggen, noch van 
eenig geneesmiddel gebruik 
maken y_ ofschoon zijne zon
derlinge levenswijze en ge
brek aas le©f*Msgeï, al te wel 
mm zijne wijsbegeerte afge- t, 
meten, hem dikwijls ziek I 
maakten. Men raadde hem 
het-gebruik der lavementen 
aan, om daardoor de smart 
der kolijk , waaraan hij leed r 
te verminderen; maar hij 
antwoordde, dat een dusda
nig geneesmiddel niet met de 
waardigheid van eenen wijs
geer strookte. Hij was niet 
altijd zoo kiesch geweest, 
Toen hij in den ouderdom 
van 8 jaren, reeds ter schole , 
ging, liet hij nogtan» niet > 

a n a , zijnemin op te zoeken 
j en haar te zuigen te vragen. 
I Ofschoon men hem reeds dik

wijls als een lastig kind be
keven had, hield hij niet op, 
langen tijd aldus te handelen. 
Deze walgelijke verlaging be
lette hem niet tot den on» 
gerijmdsten hoogmoed te ge
raken. AMEHUS * zijn leer*» 
ling, verzocht hem eens bij 
een offer, hetwelk hij den 
goden opdroeg, tegenwoordig 
te zijn. » Hun betaamt het 
antwoordde de meester, om 
tot mij te komen, en niet 
aan mij naar hen te gaan." 
Hij beroemde zich eeneevên 
zoo gemeenzame genie als So-> 
CRAXBS te bezitten ; maar die 
van Pivorajus, zeiden zijne 
leerlingen, was boven de een
voudige geesten , en in den 
rang der -goden. Dalgene, 
wat men van hem verhaalt, 
en hetgene wat hij geschre
ven heeft, doet ons geen 
denkbeeld van «ene zoö zeld
zame ingeving vermoeden, 
Zijne Ennéaden, zijn in 1580 
te Bazel, in fol. gedrukt, 
in het Grieksch met de JLa-
tijnsché vertaling, beknopte 
schetsen en ontledingen over 
ieder boek, door MARSIMO 
FJCINO , de eenige van al de 
nieuweren, die het meeste 
deze oude wijsbegeerte beoe
fend heeft. (Zie Ficiffo). 

( Ptoïiüs (LÜCIÜS) , een Gal
lisch redenaar * in hei jaar 
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100 vóór J . C . , is de eerste, 
die te Itorne eene school voor 
daïiajLJnsohe redekunde open
de.. CIGERO betuigt zijn leedr 
wezen, van niet bij zijne 
lessen tegenwoordig te zijn 
geyveest. Deze beroemde re
denaar had eeneOj langen en 
gelnkkigen/levensloop. Hij 
had eene voortreffelijke Ver~ 
hqndeliqg u over e de gebaren 
van den JRedenaa,r geschre
ven. Deze Whandeling is 
.geheel verloren •.geraal;*^ 

f', *' PLOWDEN (FUANCISCUS) , 
een geestelijke, was oorspron
kelijk van Engeland, en de 
zoon van eene- eeredame, der 
echtgenoote -van koning JA-
XOBÜS I I , welke haar tijdens 
de, omwenteling van 1688 , 
naar Frankrijk vergezeld 
had, PLOWDEN \verd te Sainfr 
Germain en Züye en; ver
volgens in het Êngelsche se
minarie te Pary's opgevoed. 
De bescherming der Sxv-
ARTS kon tot zijne verheffing 
bijdragen, maar daar hij zich 
met BOORSIER , een appelle-

• rendpriester, verbonden had, 
weigerde hij om op nieavf 
het formulier te onderteeke
nen , en zijne aankleving aan 
dé balie Unigenitus te ver
klaren , waardoor, zegt men , 
hij van den kardinaalshoed , 
welken de pretendent voor hem 
bestemd had , versloken bleef. 
Dezelfde weigering belette 

hem, ip jle zendingen van 
Engeland, werwaarts hij zich 
begeven had, te gebruiken. 
Hij.kwam dus in Frankrijk 
terug, en begaf zich in het 
gesticht der doctrinarissen 
van Si. Charles te Parijs; 
hij belastte zich weder met 
de betrekking van catheci-
seerder, welke hij reeds te 
.Si, Etiennè'du-Mont uitge
oefend had; maar de pastoor 
;dier parochie noodzaakte fyem 
van deze bediening af te zien. 
Hij bepaalde zich alstoen tot 
;het geven van onderwijs, in 
bijzondere huiaen. Zonder 
•zich aan de vereischte voor
waarden , om daartoe volmagt 
te verkrijgen, te onderwer
pen. Hij overleed in het ge-
Sticht der doctrinarissen, in 
1788. Men heeft van hem: 
l.0 Verhandeling over de 
Offerande van J, C., Pa
rijs., 1778* 3 dl.« inl2.m° 
waarin hij leert, dat de we
zenlijkheid'van dit offer niet 
jn de opoffering, maar in de 
offerande van het slagtoffer 
bestaat, hetwelk aan God 
wordt opgedragen , en dat de 
opoffering slechts eene eenvou
dige offerande is, van het offer 
aan het kruis volbragt, (Zie 
PELTERT). Dit boek verwekte 
enkel onder de appellerende 
priesters, eenige verdeeldhe
den , en gaf aanleiding tot 
verscheidene voor- en tegen-
schriften. Hij heeft nog «a-

• 4 
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gelaten Verhevenheden uit 
het leven en de 'geheimen 
van j c. een na den dood 
des schrijvers in het Jicht «j* 
geven werk, parijs ufc 

• 4.dl.» in 12.BXO
 J ' 

•* PIOWDEN (KABBI) , een 
Jesuit, van dezelfde familie 
als de voorgaande, den 1 
Mei 1743 in Engeland ge
boren , en den 13 Junij 1821 
te Jougne in Franche-Cónilé 
overleden; had 

zijne studiën 
te Rome volbragt alwaar hij 
in 1759 in de maatschappij 
was opgenomen, In zijn va
derland teruggekeerd, was 
hij eenigen tijd directeur van 
het Cathölijke Seminarie van 
Stonyhurst in het graafschap 
Lancaster) vanwaar hij tot 
de directie van de kapel van 
Kristol overging. - Hij nam 
een zeer werkzaam deel aan 
de verdeeldheden , welke d< 
Engeische Catholgken ver
ontrustten betrekkelijk de te 
nemene maatregelen ter ver
krijging hunner emanicipatie, 
en hij toonde zich altijd als 
een ijveraar voor den Heili
gen Stoel. In de geschillen, 
welke in 1790 en 1791 over 
den eed uitbarstten, voegde 
hij zich aan de zijde der bis
schoppen en verhief zich met 
nadruk tegen de verrigtingen 
der Cathölijke commissie. Men 
heeft van hem: 1.° Bede
voering, uitgesproken bij de 
wijding van den heer vov-

!

Gi.AS, 1791, in 8.vo J - %to 
Beschouwing over de tegen
woordige denkwijze betrek
kelijk de onfeilbaarheid van 
den Eeiligèn Stoel in de 
uitspraken der leerstellige 

\ geschilpunten, Zonden 1790. 
— 3.° Aanmerkingen over 
de geschilpunten, aan de En-> 
gelsche Catholijken voor gé-
steld,1791.~ i.ojntivoord 
op het tiirvede^Tüaüwe boek'. 
— 5.° Brief van den heer 
C.P£ófPVjBN,aandè Catho
lijken , ter regtvaardiging 
van aijn gedrag,— 6.° 
Aanmerkingen op de ge
schriften van den heer JO
ZEF BERINGTON 1794. — 
7°. Aanmerkingen op de 
gedenkschriften van GïtE-
GORIÜS PANZANI, vooraf
gegaan van eenen brief aan 
den heer BERINGTON, 1794. 
—r 8.o Brief aan C. BüT~ 
EER over het protest der 
Catholijken, 1796, al déze 
werken zijn in Engèlsöh ge
schreven en worden zeer op 
prijs gesteld. 

* PIOWDBN (FRANCIS), een 
Iersche geschiedschrijver en 
publicist, werd in het En-
gelsche collegie van St. Omer 
opgevoed, en toen de En-
gelsche wetten ten voordeele 
der Catholijken verzacht wer
den , was hij een dergenen 
die van de vrijheid gebruik 
maakten, welke hun werd toe
gestaan , om in de pleitzaa! 
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op te treden. PI,OWDEN oefen
de gedurende verscheidene 
jaren , met veel roem de be
dieningen van advocaat te 
Londen uit, en liij verwierf 
zich.eenen grooten naam als 
regtsgeleerde. Hij schreef on» 
derscheidene werken over de 
Engelsche constitutie, welke 
hem in 1793 de doctorale 
waardigheid in de wetten aan 
de hoogeschool van Oxford 
verwierven. Daar hlfSjian-/ 
der e geschriften het gedïa^ 
van verscheidene agenten 
des bestuurs heviglijk aan de 
kaak stelde, zoo vervolgden 
zij hem, als een' lasteraar, 
en wijl hij voor al zijne be
weringen, waarvan de waar
heid algemeen genoeg bekend 
was, de 'geregtelijke bewij
zen niet kon aanvoeren, zoo 
werd hij tot eene boete van 
5,000 ponden sterlings ver
oordeeld. De onmogelijkheid,; 
waarin hij zich beyond, orti 
deze som te betalen, nood
zaakte hem zich naar Frank
rijk te begeven, alwaar hij 
sedert dat tijdstip altijd ge
bleven is , en eene kleine 
jaarwedde op de fondsen der 
Britsche collegiën alsmede 
eene huisvesting in het oude 
Engelsche collegie verkreeg. 
PLOWDEÜJ is den 4 Januarij 
1829 te Parijs overleden. 
Zijne voornaamste werken zijn 
l.o Onderzoek der natuur-
Hjke regten der Britsche { 

0 o 

IJ onderdanen, 1784 in 8.?° 
2.° Eene Beknopte geschiet 
denis. van het Britsche rijk 
gedurende de twintig laatste 
maanden 1794, in 8.v° —• 
3.° eene Beknopte geschiet 
denis Dan het Britsche rijk, 
in 1794, 1795, in-,8> — 
4.° De Kerk en de staal of 
nasporingen over dën oor
sprong, den aard en de uit-. 
gebreidheid. van het kerkelvj* 
fte en burgerlijke geaag in 
des»e$£s betrek/tingen met de 
Engelsche constitutie, 1795 
in 4.0 _ 5.0 Geschiedkun
dig overzigt van den staat 
van Ierland, 1803, 3 dl.» 
in 4. t0 — 6.0 Geschiedenis 
van Ierland , 1 8 1 2 , 5 dl,n 

in 8.y° — 7.° Twee ge
schiedkundige brieven aan 
SirJOBN. COXHIPPESLEY, 
in 8.v° — 8.° Twee ge
schiedkundige brieven aan 
Sir JWN. Or€oNNOR- Co-
LVMBAWVS, 1812, en IBIS. 
.— 9.c* Menschelijke onder» 
geschiktheid, Parijs, 1824, 
in 8.v° enz. De eerste ge
schriften van PioWDEJr zijn 
oneindig beter dan de laatste, 
in welke het onmogelijk is 
niet het uitwerksel des ou-
derdoms en der ballingschap 
op een vurig hoofd te her
kennen. 

PtüCHE (NOEL-ANTONICS), 
volgens la Frame littéraire 
van 1769, in 1688 te Reim*, 
5 
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ofte Mheïël, inhet diocees 
van Reitns, geboren, verdien
de dotfr' dé ssachtheid zijner ze
den, en zijne vorderingen in 
de schoóne letteren, tot hoog? 
leefaar in de humaniora aan 
dë hoogeschool dier stad be-

• noennï te worden. Twee ja
ren later, ging hij tot den 
leerstoel der rethorica over , 
en werd priester gewijd. De 
bisschop van Laon (de heer DE 
CIEKMONT), van zijne talenten 
onderrigt, bood hem de di
rectie van het collegie zijner 
bisschoppelijke stad aan. Zijne 
zorg ea zijne kundigheden 
hadden er de orde hersteld, 
toen bijzondere gevoelens over 
de tijdsaangelegenheden, zijne 
rust stoorden', en hem'nood
zaakten zijnen post te verla» 
ten. Hij openbaarde met de 
bulle unigenitus strijdige ge
voelens , en de vrijheid, met 
welke hij zich bij déze ge
legenheid uitgedrukt had, 
zou hem in hechtenis hebben 
doen nemen, toen Roxihv 
hem eene schuilplaats bij den 
intendant van Bouanen (GAS-
VIIXE) deed vinden ; welke 
laatste hem, op aanzoek van 
zijnen beschermer, de opvoe
ding zijns zoons toevertrouw
de. Nadat de abt PtucHE, 
dezen post met roem ver
vuld had , verliet hij JRouanen 
om zich naar Parijs'te be
geven , alwaar hij in den be
ginne meet» ea geschiedkun
dige lessen gaf. Door beroem

de schrijvers op dit tooheel1 

gebragt, was zijn naam ook 
weldra bekend , en hij hand
haafde dezen roem door zij
ne werken. Hij gaf achter
eenvolgend in het licht: 1J° 
Speciacle etc. {Schoüwtbo-
neel dernatuur) Pdrys,t732 
8 dl.nj en 9 dl.n in 12.K"> 

; Dit werk, even zoo leerzaam 
als aangenaaxö r.ju» tufMlsmet 
even zoo veel duidelijkheid 
als sierlijkheid geschreven, 
doch de schrijver zegt weinig 
in vele woorden. De wijze 
van gesprekken, heeft hem 
tot dit gebrek medegesleept; 
maar hetzelve wordt vergoed 
door eene taal des gevoels> 
welke de natuur bezielt, ter
wijl zij de betrekkingen om
vat, welke er een bewonde
renswaardig en geregeld ge
heel van maken. Het is niet 
eene dier dorre en bijna ge
raamte! ijlce aataorbeschrij-
vingen, welkezich in dwarl-
winden , vulkanen , aantrek
kingen, algemeens zeeën, 
denkbeeldige en tegenstrijdi
ge tijdstippen verliezen, en 
welke ons slechts schokken 
van het toeval en blinde in
blazingen mededeelen, het is. 
een levend en bezield tafereel 
van het scheppingswerk, zoo
danig als het door de wijsheid 
des scheppers ontworpen en 
door zijne magt uitgevoerd is. 
L. E. JAÜFFRKD, heeft ee*e 
nieuwe uitgave van hetzelve 
in het licht gegeven, Parijs, 
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1803 i 8 dl,1» in IS.»» met 
de veranderingen, Welke de 
vorderingen vereischten, die 
de wiskundige wetenschappen, 
sedert de eerste uitgave van 
dit werk. gemaakt hebben, 
maar hij heeft zich tot de 
vijf eerste deelen bepaald, die 
de eenige zijn welke over de 
'natuurlijke geschiedenis han
delen. De markgraaf DE PüY-
SÉGÜR heeft dé ontleding en 
het uittreksel van ÖH ĵyerk 
in het licht gegeven, Mem^ 
1772 of 1786, in 12.mo Z e 
spectacle de la nature is in 
verscheiden Europesche talen 
vertolkt. ~-,2,o Mistoireètc, 
(Geschiedenis van den hê-
mel), Parijs, 1739, 2 dl.», 
in 12.1»0 Het eerste gedeelte 
is vol geleerde nasporihgen 
over den oorsprong des poe-
tischen hemels, Dit is bijna 
eene volledige godenleer, op 
nieuwe j maar eenvoudige en 
vernuftige denkbeelden, ge
grond. Het tweede is de 
geschiedenis der wijsgeerige 
denkbeelden over de vorming 
der Wereld. De schrijver doet 
er op eene bewonderens
waardige wijze de nutteloos
heid , de onstandvastigheid en 
de onzekerheid der meest al-., 
gemeene erkende stelsels in 
zien, en eindigt met de uit
muntendheid en verhevene 
eenvoudigheid der natuurkun
de van MOZKS , aan te too-
nen. Behalve eene edele en 
naar de kutist afgemetene 

voordragt, vindt men in de
zelve eene geleerdheid, welke 
niet vermoeit. — 3,o La 
mécanique etc. {Set werk' 
tuigely'ke der talen), Parijs 
1751, in 12.M10 door den 
schrijver in het latijn vertaald 
onder dezen titel. De lingua-
rum artificio, Parijs in 
12.»10, Hij geeft er een zeer 
kort middel in aan de hand, 
om talen te leeren , namenlijk 
het gebruik der overzettin
gen, hetwelk hij in dat der 

| thema*s wilde stellen, het 
schijnt dat een nog zekerder 
middel is dezelve beide te 
gebruiken. De orerzettingen 
kunnen tot het verstaan der 
talen , en zelfs om er de rijk
en schoonheden van te ken
nen» voldoende zijn, maar het 
zijn alleen de thema's, waar
door men den stijl kan beoe
fenen. — 4.Q Concorde etc» 
{Overeenkomst der aard* 
rijkskunde vafi de verschil
lende tijdvakken), Parijs, 
1765, in 12.»»0 roet kaarten, 
het portret van den schrijver 
en zijne geschiedkundige lof
rede, door llOBERT ExiENNBi 
een nagelaten werk, opper
vlakkig, maar welks planden 
kundigen man verraadt. —«• 
5,o Harmonie (sic. (Overeen
stemming der Psalmen en 
het Evangelie of Vertaling 
der Psalmen en kerkgezan
gen) met Janteekeningen be
trekkelijk , de vulgvta, de 
vertaling der zeventigen en 
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den ffebreeuwschen tekst; 
waardoor deze vertaling, wel
ker getrouwheid bekend is, be
langrijk wordt, in 12.H*°/\2-
rijs 1764. De abt PLUCHE 
begaf zich in 1749 naar la 
Varenne-Saint'Maur , al
waar hij zich geheel en al 
aan het gebed en de studie 
toewijdde. Daar zijne doof
heid zoo ver gekomen was, 
dat hij niet zonder behulp 
van een' hoorn kon hooren, 
zoo verschafte hem het land-; 
verblijf ook geeneriei a*ange-; 

naamheid meer. Het was nog-
tahs in deze afzondering dat 
hij , den 19 November 1761 
in den ouderdom van 73 ja
ren aan eenen aanval van 
beroerte overleed* Hij bezat 
de hoedanigheden, toelke den 
geleefde," den reglschapeh 
man en den Christen ken
merken. Matig in zijne maal
tijden , waarheidlievend in 
zijne uitdrukkingen, een goe
de bloedverwant, een har 
telijke vriend ëri menschlie-
vend wijsgeer, deelde hij zoo 
wel door zijn gedrag, ajs 
door zijne werken lessen der 
deugd mede. Zijne gehecht
heid aan het Christendom, 
was levendig en opregt. Ee 
nige vnjgeestep schenen ver
wonderd, dat hij over ge
loofspunten even als het volk ., 
dacht en sprak: » Ik maak ji 

lij eenc. **«• •"'* --*; 

Opperwezen te gelooyen,dan 
het nevellicht eener beperk
te en aan dwaling onderwor
pene rede, te volgen." Na 
dit alles kan men zich niet 
dan verwonderen over zijne 
gehechtheid aan eené" zekere 
partij, ten üadeele van de 
onderwerping aan de beslui
ten der algemeene Kerk.' 
Zoo zeer is b i t m a r , dat de 
tegenstrijdigheid met den 
mensch geboren wordt j en 
dat het- niet de verlichtsten 
zijn / die er zich het beste 
van onthouden. 

« ö » J e e n e e e r u i t a n t w o o r 

& / T 3 1 1 1 het is veel rede-
, l j k e r m he* woord van het | 

PiUKENET (LEONARDÜS) , in 
1642 geboren, en in 1710 
overleden , heeft zich door 
zijne nasporingen over de 
kruidkunde onderscheiden. 
Hij verschafte zich uit alle 
werelddeëlen eene verzame
ling van droogeplantèn, wel
ker afbeeldingen hy liet gra
veren. Men hééft van* hem: 
ï .° Phtjtographia seu plan-
tarum icones, Londen, 1691, 
92 en 96,4 dJ.n met 328 pla
ten.—- Almageslum boia-
nicum sive pkytogrwphice 
onomasticon, Oxford, 1696, 
in fol., door de zorg van Mo> 
RISON. SLOANE verwijt den 
schrijver, planten te hebben 
voorondersteld, welke niet be
staan , en andWc onkenbaar 
gemaakt te hebben. — 3." 
Jtlmagesti botanici mantis' 
sa, plantas novissime de~ 
tectas complectens, 1700, 



f KV. 621 

met 329 tot 350 platen.— 4.° 
Amalthwüin boianicunt id 
est stirpium indicctrwk al~ 
terütn copicè cornu, 1705 , 
met 351 tot 454pL , het ge
heel in drie deelen in 4. t0 

gedrukt, eéne zeer gezochte 
uitgave. Er is' eene nieuwe 
te Londen, in 4. t0 in het 
licht verschenen , 1769 , die 
minder schoon, maar, uithoof
de van hét aïgemeene zaak-
register, veeï gemakkelijker 
voor de nasporingen is^i..^, 

PiOMiER ( K A R E I ) , een 
kriiidkenner en minderbroe
der , in 1646 j te Marsëille 
geboren, leerde te Tóuloiise , 
onder pater MAIGNAN, zijnen 
beroemden orde-broedér, de 
wiskunde. De meester-f door 
de génie van zijnen kweeke-
ling bekoord , onderwees hem 
niet alleen de hoogere we
tenschappen •,>• maar leerde 
hem daarenboven ook dé Vunst 
om brillen, brandspiegels en 
andere niét minder belang
rijke voorwerpen te vervaar
digen. Men zond hem naar 
Rome, alwaar hij door zij
ne buitengewone inspanning 
bijna krankzinnig was ge-
geworden. Hij liet daarop 
dé wiskunde varen , om zich 
op de kruidkunde toe te leg* | 
gen: eene wetenschap welke i 
minder inspanning vorderde. 
Bij zijne terugkomst in Pro-

. - l i l - - 1 i 

vence, wijdde hij ZICH ge- I 
heel en al aan zijnen nicu- « 

wen smaak toe. XODBWIJK 
XIV, van zijne verdiensten 
onderrigt, zond • hem naar 
Amerika, om va. Frankrijk 
die planten te brengen , waar
uit mén het meeste nut voor 
de geneeskunde kon trek
ken. Hij deed drie verschil» 
lende reizen derwaarts, en 
kwam steeds met nieuwe rijk
dommen terug. De koning 
betaalde "zijne togtènmetden 
titel van hoogstdeszelfs bo
tanist, en met eene jaar
wedde*- welke * naar evenre
digheid zijner 'diensten ver
meerderd werd. Hg werd 
in de orde-provincie Frank' 
rijk opgenomen, en Parijs 
werd vari dat tijdstip af zij
ne verblijfplaats. De beroem
de FAGON , eerste lijfarts des 
koniogs, spoorde hem aan 
eene vierde reis te doen, om, 
zoo het mogelijk was teont-
dekkén, van waar het komt, 
dat de kina , welke men tegen
woordig in Europa brengt, 
minder kracht bezit, dan die, 
welke men in het begin toen 
dezelve bekend raakte, tot ons 
overbragt ? De geleerde min
derbroeder ondernam moedig-
lijk dezen gevaarlijken togt, 
maar de dood brak denzeltfen 
af, in de haven van St, Maria, 
nabij Cadix, alwaar hij in 
1704, in den ouderdom van 58 
jaren overleed. D^ beoefening 
der natuur, had hem eene 
oneindige liefde ingeboezemd 
voor Hem, die er de Schep* 
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per van is, en zijne gods
vrucht was even zoo teeder 
als opregt. Men hééft van 
hém: 1.° Description etc, 
(Beschrijving der Ameri* 
kaanscke planten), Parijs, 
1693, in fol. 108 platen; 
hij vergissing heeft men op 
den titel 1713 geplaatst. Dit 
werk is door JOAIWES BÜR-
arAraus in het Latijn Ter-; 
taajd» onder den titel van i 
Plantarum Americanarum 
fasciculi decem, Amster
dam , 1 7 6 0 , in fol. met 262 
platen. — 2.° Traite etc. 
(Verhandeling over de va
ren-kruiden van Amerika), 
in het Latijn en Franschj 
Parijs, 1705, in fol. met 172 
platen. — 3.° Eén belang
rijk en met platen verrijkt 
werk, getiteld: l'Art, etc. 
(De kunst om te draayen), 
Parijs, 1749, in fol. De 
schrijver leert in helzelve al
lerlei soorten van draaiwer-
ken maken; — 4.° Nova 
plantarum Americanarum 
genera, Parijs , 1703 , in 
4.to 5,o Twee Disserlations 
etc, (Verhandelingen over de 
cochenilje), in het Journal 
des Savans, 1694, en in 
.dat van Trevoux, 1703. Men 
vond in zijne studeerkamer 
verscheidene door hém ge
schrevene werken, welke 22 
deelen zouden kunnen uit
maken. Hij handelt in dezelve 
over al de vogels, visschen 
en« planten van Amerika. 

Deze werfcen werden; door 
eene menigte teekeningen ver
fraaid <, waarvan de schrijver r 
een; bekwaam teekenmeester 
en graveur, zelf reeds een 
goed gedeelte gegraveerd had. 
Men bewaart dezelve in de 
bibliotheek. des konings en 
in die van den planterttuin. 

PiüNKETT (QüIVIKR) , pri-r 
maat vaM,J*rIitnd,; zijn va
derland, pp het kasteel van 
Mathmore, in 1629, in het 
graafschap van Meath gebo
ren, begaf zich reeds vroeg
tijdig naar Italië. Na zijne 
stadiën in het collegie der 
Ieren volbragt, en in dat 
der Propaganda het hoog? 
ieeraarsambt waargenomen te 
hebben, werd< hij in 1669 
tot aartsbisschop van Armagh 
benoemd, en door CiEjptfs 
IX .gewijd* Zijn Apostolische 
arbeid haalde hem den haat 
der ketters op den hals, die 
hem beschuldigden van de 
Catholijken tegen den koning 
van Mngeland,, te hebben 
willen opruijen. Men veroor
deelde hem , om opgehangen, 
en zijn Jigchaam gevieren
deeld te worden. Dit vonnis 
werd den .10 Julij 1681, 
ten uitvoer gebragt, hij had 
den ouderdom van 65 jaren 
bereikt. Zoodanig was toen
maals, en is gedurende eene 
eeuw de inquisitie in Mn-
geland, tegen de Catholjjken 
geweest. De onschuld en de 
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deugd kwamen in geène aan- I 
merking, zoodra men aan het 
oude' geloof gehecht . was, 
hetwelk gedurende zoo vele 
eeuwen dat van het koning* 
rijk was geweest, De beulen 
en .de ; voriiiissen waren niet 
toereikend, tot de exeeütiën. 
Daarbij voerden deze wreede 
eilandbewoners, op eene he-
v%e_ wijze tegen de inquisitie 
van Spanje uit. ZieLiMBORCH. 
Men heeft van hem Mande
menten en herderlijke'1®*»^ 
dèrwij%ingen , te Londen bij
een verzameld en in het Jicht 
gegeven, 1686,2 dl.niri 4 > 

• :* PLÜQÜEÏ (FRANCISCUS Atf-
DREAS ADRIANÜS) , een ge
leerde en oordeelkundige 
schrijver, werd den 14 Julij 
1716, te Bayeux geboren, 
begon zijne studiën te Gaén 
en bragt dezelve in 1742, 
te Parijs ten einde. „Na de 
akademisohe graden:van doc
tor (1745) en licentiaat in 
de godgeleerdheid (1750) aan 
de hoogeschool van Parijs 
verkregen te hebben, werd 
hij groot-vikaris van den heer 
DE CHOISEÜL, aartsbisschop 
van Alby, later van Kame
rijk, die hem tot kanonik 
van de hoofdkerk van Ka-
merijk benoernde; PLUQÜET 
verliet weldra deze betrek
king om naar Parijs terug 
te keeren, alwaar hij in 
1778, tot den leerstoel van 
zedekundige wijsbegeerte aan 

I
het koninklijke collegie en 
vervolgens tot dien der ge
schiedenis, in hetzelfde ge
sticht benoemd werd. Deze 
post bragt hem in betrekking 
met de meeste beroemde let-? 
terkundigen van dien tijd» 
Men begon: tegen de Gods
dienst d ie aanvallen te r ig-
ten , vyelfce; later zoo verba
zend vermenigvuldigd zijn , 
dat de encyclopedisten por; 
gingen aanwendden, den;1 abt 

. PI.DQU.EX voor; hunne partij 
te winnen, Welverre yan aan 
deze voorstellen het oor te 
lëenen, achtte- hij aich,ge
roepen tot het bestrijden der 
nieuwe leerstelsels, en ver
dedigde de Godsdienst in ver
scheiden zijner werken. Men 
heeft van hem: 1° Extxmén 
etc* {Onderzoek van, hel fa-
talismus, of Vettoog en we
derlegging der verschillen
de stelsels van het fatalis-
mus); Parijs , 1757 , -3 dl.n 

in 12.w<>} hij toont in het
zelve door bondige redene
ringen aan, dat een onein
dige Geest alles geschapen 
heeft en alles bestuurt, dat 
Hij den mensch vrij en mees
ter van deszelfs daden gemaakt 
heeft, dat in dit opzigt zijn 
lot van zich zelven afhangt, 
en dat hij van alle onver
mijdelijke noodzakelijkheid, 
bevrijd is. De bewijzen zijn in 
dit werk volmaakt wel aan 
een geschakeld, en PüügüEi 
toont in hetzelve, een even 

http://Pi.dqu.ex
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zoo goede schrijver als' diepte 
metaphysicus te zijrf, ^ - 2 . ° 
Lettre etc. (Brief aan eesten 
vriend over de- raadsbesluit 

• ten van 30 ' Jugustus'J777 , 
betrekkelijk den boekhandel 
en de boekdrukker^), Lon-
de, 1777, , in 8j° -~:3.° 
/Seconde lettre eta (Tweede 
brief aan eenen vriend over 
de bockharidel-aangelegenhe» 
den), ' Londek,, 1777 , in 
in 8.v<> Deze brieven zijn zeer 
belangrijk, < Et bestaat ;over 
d en boek h a ndel een derde>an 
denzelfden schrijver. — 4. ° 
Les lïvres etc, (De klas si-
sche hoeken van het Sine-
sche keizerrijk), door pater 
Foël. bijeenverzameld, eri 
uit het Sineesch in het La
tijn vertaald : uit het Latijn 
in bet' Fransch door den abt 
PJCÜQÜET , voorafgegaan met 
aanmerkingen (van den ITran-
schen vertaler), Over den 
oorsprong••; de natuur, en 
de uitwerkselen der zede* 
en staatkundige wijsbegeèr* 
te van dat keizerrijji), Pa~ 
rijs ïDE BoiRE, 1784 

en 
i o. , i , 7 dl-n> >n is.mo _ 
5. Memcire etc. {Terhan-
Mmgom tè dimen tot de 
geschiedenis van het men-
schehjke verstand, in betrek-
tong rnet de Christelijke 
llïStenf' o f boorden-

yore, 1762, 2 dl.» in 8.vo 
wefc 1 ? ' e e n d e r b e s t e ' h «t-
™ men tot d,Werr<3 o v e r 

dit onderwerp geschreven 
heeft, is voorafgegaan ? door 
eene• redevoering', (waarin de 
schrijver tracht op tëspo*: 
ren , vwelfce de oorspronke
lijke Godsdienst der menscheh 
is geweest*, en» welke de ver
anderingen zijn', f die zij tot 
op de invoering des Ghris-
tendoms ondergaan heeft, De 
schrijver 'onderzoekt qn joig't' 
de ooraaèew dfer veranderin
gen, alsmedede.daaruitiVoortT 
gevloeide' uitwerkselen; •" Het 
overige • van het werk "is ei
genlijk' een woordenboek, 
Waarin de ketterijen alpha-
betischerwijze gerangschikt, 
met de behoorlijke bijzon
derheden beschreven, en op 
eene bondige wijze wederlegd 
Zijn.* ^Het^Os l vooral in dit 
werk y' datede. abt-PIUO_ÜÈÏ 
zijne talenten, zijne geleerd
heid;* en zijne oordeelkunde 
heeft „aan den dag gelegd. 
Men heeft eene nieuwe Ver
beterde en vermeerderde uit
gave van dit woordenboek in 
het Heht gegeven, fiesancon, 
PJBTIX , 1819 , 2 dl.» inS.vo 
De uitgever heeft bij hetzelve 
eenige artikels gevoegd', be
trekkelijk het JanseAismus 
en de Conslilutionnele JTerkè 
—• 6.o Recueil etc. (Verza
meling van stukken, gevon
den in de portefueille van 
eenen drie en twintigjarigen 

jongeling,— den burggraaÏDE 
WAU — gevonden) mei een 
Voorbergt van den heer m 
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TIRIEÜ , het geheel door den 
abt PMJQÜET in het licht ge
geven, Parijs, BJDOT de 
Oude, 1788, in 8.yo —7.° 
Be la Sbciabilité etc. (Over 
de Gezelligheid),1767 , 2 
dl.n in 12.»? •' De schrijver 
bewijst in .hetzelve, dat de 
mènsch door zijne natuur ge
zellig i s , en dat, wel verre 
Vaïï-ondeugend en in .staat 
van weerspannigheid geboren 
te zijn, zoo als HOBBKS zulks 
wil, hij van, natuur tot het 
goede en tot de; beofening 
van vele deugden genegen is. 
—, 8.° Traite etc. {Wijs-' 
geerige en staatkundige ver
handeling over de weelde), 
1786 , 2 dij» in 12>° — 
9i° De la Super stition. etc. 
(Over het Bijgelaof en de 
Geestdrijverij), een in hand
schrift gebleven werk, door 
D. RICHARD in het licht ge
geven, een,.zwaar, deel, in 
12,»° , 1804 ; De abt PXD-
QDBX hield zich met de za-
mènstelling eener Algemeene 
Geschiedenis bezig, hij kon 
dezelve niet voltooijen, en 
hetgeen hij er van ten «inde 
heeft gebragt, is in hand
schrift gebleven. De abt PIÜ-
QÜEX nam in 1782 zijn ont
slag van zijnen leerstoel, hij 
is den 18 September 1790, 
te Parijs, aan eenen aanval 
van beroerte overleden. Hij 
was een deugdzaam man, een 
getrouwe vriend, en vijand 
van vleijen en veinzen. Men ' 

verweel lïcm' soms, feen wei
nig barschheid ,en hartvoch
tigheid. Men ziet met leed
wezen, dat PioQDEX in zijne 
Fierhandeling over het Bij
geloof , een geheel hoofddeel 
toewijdde, om tegen een, 
door deszelfs bewezeue dien
sten aan Kerk en staat, be
roemd genootschap, uit ïe 
varen. Men beweerde, dat 
de abt PJJDQDEX, der Janse-
niste, partij was toegedaan. 
Hij nam er echter alle dwaas
heden en hartstogten niet van 
aan. 

PtDTAECHDs werd teChe-
ronêa, eene stad van Beoti'è, 
geboren; en studeerde ie Bel-' 
phos, alwaar hij , tijdens de 
reis van NEKO, door Grie
kenland , in het jaar 66 , de 
lessen van AMMONIDS bijwoon
de. Zijne talenten ontwik
kelden zich leeds vroegtijdig, 
Jan zijne prilste jeugd af, 
droegen zijne medeburgers 
hem onderscheidene gewigtige 
aangelegenheden op, waar
door hij de aanzienlijkste pos
ten van zijn vaderland ver
kreeg. Na in Griekenland 
en Egypte gereisd te hebben, 
wijl hij meende aldaar de tot 
de vorming van eenen wijzen 
man en letterkundige, noo-
dige kennissen te zullen op
doen, kwam hij te Rome, 
alwaar hij de wijsbegeerte 
onderwees, SUIDAS vergist 
zich, met te zeggen, dat 
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PiDTARCHüs onder TRAJANUS 
met het consulaat werd ver
eerd ; het schijnt even zoo 
onwaar, dat hij de meester 
van dien keizer is geweest, 
maar eene waardigheid, welke 
PLDXARCHOS, gedurende vele 
jaren schijnt bekleed te heb
ben , is die van priester van 
AFPOLIO. Hij was ook aan 
het priesterschap van den 
tempel van Delphos verbon
den. Hij overleed in het jaar 
140 na J . C, onder derege» 
ring van ANXONINÜS PJÜS. Wij 
hebben van PLUTARCHBS: de 
Levensbeschrijvingen der be-
voemdé Mannen en Zede-
kundige Verhandelingen. Er 
komen in de laatste eenaan
tal belangrijke bijzonderheden 
voor, welke men elders niet 
vindt, en zeer nuttige lessen 
voor het levensgedrag ; die , 
welke ten titel voert: De 
Sera numinis vendiclabevat 
gróöte en nuttige waarheden. 
De Levensbeschrijvingen der 
beroemde Mannen, in het 
Grieksch en Latijn, welke 
hij te zamen vergelijkt, 
kunnen dienen om de men-
schen voor het openbare en 
het bijzondere leven te vor
men. PIDTARCHDS is geen 
vleijer; hij beoordeelt de zaken 
gewoonlijk naar datgene, wat 
er de ware prijs van uitmaakt. 
Hij laakt enkel door daadza
ken «sn het is aldus, datmon 
de menschen moet afschilde
ren. Wat zijn stijl betreft, 

dezelve is noch zuiver noch 
! sierlijk; maar daarentegen, ! 

is dezelve krachtvol en rijk. j 
Hij gebruikt zeer dikwijls i 
vergelijkingen, welke over , j 
zijne beschouwingen en ver* j 
halen veel bevalligheid en j 
licht verspreiden. Men ver-- \ 
wijt hem intusschen, dat hij 
in de eene al te langdradig, en j 
in de andere al teèezofgd 
i s , orh beuzelarijen op te 
merken, dat hij al te vrucht
baar in platte aanmerkingen 
en gemeene beschouwingen, 
en eindelijk al te vooringe
nomen is , ten gunste der 
Grieken. Deze gebreken doen 
zich nog meer gevoelen in 
zijne Zedekundige Ferhan-
delingen, welke dikwijls en
kel slecht overwogene com-
pilatiën , zonder orde, zon» 
der smaak aanbieden., en daar
bij véle onbeduidende bijzon- t 
derheden en onwaarschijnlijke 
daadzaken bevatten. PAUTAR- j 
CHDS , daarenboven een veel j 
wijzer man dan de meeste der j 
oude wijsgeeren , was in de j 
geheimen van BACCHDS inge- | 
wijd ; hij wa? gedurende ver- j 
scheiden jaren priester van 
APOXIO, en met elke bjjge-
loovigheid ingenomen. Hij be
schouwt de belagchelijkste fa- ; 
bels als gewigtige waarheden j 
en veroordeelt de beoefening 
van eenige verhevene deug
den , van welke hij ongetwij
feld de hoedanigheden niet 
genoeg kende. Men kan hem 
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des te minder verschoonen, 
wijl, gedurende meer dan een e 
eeuw; het licht des Evangelies 
over de geheele aarde ver
spreid, zoowel degrooten als, 
kleinen , de geleerden als de 
eenvoudigen bestraald had ; 
en omdat men op meer dan 
eene plaats zijner geschriften 
bemerkt, dat hetzelve hem 
niet onbekend was. De beste 
uitgaven in het Grieksch en 
in het Latijn van PUJTAR-
GHÜS zijn : 1,° Die van HÏ1ST» 
EMENNE, 1572. 13 dl.» in 
4»to waarvan het 13.ede^p« 
pendix en de aanteekeningen 
bevat, die van MAÜSSAC, 
1624, 2 dl.» in fol. Eene 
der beste uitgaven, is die van 
CLAVIEK, Parijs, 1801 — 
1806, 25 dl.» in 8.vo De 
Levensbeschrijvingen zijn; te 
Londen, 1729, 5 •dl.» in 
4.to herdrukt, bij welke 
men de Zedespreuken moet 
Voegen, in 1741 gedrukt. 
Er bestaan verscheiden ver
talingen in de Fransche taal 
der Levensbeschrijvingen, de 
eene van AMYOI , de andere/ 
van TAILEMAMÏ , de 3.e van 
DACIER eene 4.e van RICARD 
en eene 5.e van IA PORXE 
DÜIHEII,. De, vertaling van 
RICHARD is in een enkel .deel 
in 8.vo herdrukt, Parijs, 
1826—1827. De eerste, of
schoon eene oud Gallische, 
heeft een voorkomen van 
frischheid, welke haar van dag 
tot dag schijnt te verjongen. De 

Zedekundige verhandelin
gen, zijn door den abt R I 
CARD vertaald , die door uit
muntende aanteekeningen ver
scheidene plaatsen van den 
wijsgeer verklaart of verbe
tert. Aldus is het bijvoorbeeld, 
dat hij met vele naauwkeu-
righeid en geleerdheid, de las
terlijke verwijtingen weder-
legt, welke PLUIARCHÜS den 
Joden doet, op die plaats, 
waarin hij de redenen van 
hunne onthouding van var-
kensvleesoh onderzoekt. Daar 
is het intusscfaen dat Vol» 
TAIRE zijne sprookjes betrek
kelijk MOZES , en die voor
gewende oorspronkelijke god-
deloosheden overschrijft, wel
ke in PWTARCHDS slechts 
misslagen der onwetendheid, 
maar in VOLIAIRE de misdaad 
van eenen geleerden man zijn, 
die door opgewarmde boerte-
rijen datgene bespot, wat hij 
in den grond des harten Ter— 
pligt is te eerbiedigen. De 
abt BRQXIER , neef, heeft 
eene schoone uitgave der 
Werken van PHJIARCHDS ge
leverd , met geleerde aan
merkingen. Het is in een 
gevoelen van ANAXAGORAS : 
op een oordeelkundige wijze 
door PLDIARCHDS wederlegd, 
dat een hedendaagsch wijs
geer het ijdele stelsel heeft 
geput, hetwelk de oorsprong 
van het menschelijke verstand 
in de vijf vingers van de 
hand plaatst. (Zie HEÜYKIICS.) 
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{0e lioogieerareu WASSEN* 
BERGH en BOSSCHA hebben 
ook den Nederlanders in hun
ne taal eene vertolking der 
Levensbeshrijvingen van Ptü-
TARCHÜS in 13 deelen be
zorgd], f 

PJDDVINEI. {ANÏONIÜS) , een 
edelman uit Dauphiné, al- j 
waar hij omtrent het mid
den der Ï6, e eeuw geboren 
werd» was de eerste, die in; 

rijscholen opende, welke men 
Academies noemde. Men was 
vroeger genoodzaakt deze 
kunst in Italië te gaan lee-
ren. Hij werd eerste stal-
meester Tan HENDRIK , hertog 
van Anjou, dien hij naar 
Polen volgde, en die bij zijne 
terugkomst in Frankrijk hem 
öjet weldaden overlaadde. 
HENDRIK IV droeg hem de 
directie van zijnen grooten 
Stal:~op,, benoemd* hem tot 
deszelfs kamerheer; tot onder-
gouverneur van den Dauphin 
en zond hem als afgevaardigde 
naar Holland, Hij overleed 

in 1620 te Parijs, ua een ! 
zonderling werk te hebben 
zamengesteld , getiteld: In-, 
struciion etc. {Onderrigt 
voor den Koning in de.0e-j .1 
fening van het paardrijden), •; 
Parijs, 1625, in M, roet.; 
platen. De waarde van dit \ 
werk bestaat in de gegra- • 
veerde platen, door CHRIS-
PINÜS DE PAS (zie dat ariiWJ. i 
Dit boefc *was reedsin 1623 } 
in Sol. ónder dezen titel; in 
het licht verschenen: Xe 
Manége etc. {De konink
lijke jtijschoolt waarin men, 
het gebrek en de volmaakt" \ 
heid van den Êuiter .en al • 
de Oefeningen dier kunst : 
ziel ena.), met platen, door j 
den beroemden CHRISPINÜS \ 
DE PAS gegraveerd. De ken- \ 
nissen van PHJTINEI bepaaT-
den zich niet enkel tot de i 
Rijkunst; hij was bekend met 
al hetgene, wat eenen schijn- ] 
deren onderhandelaar kan uit
maken. Men kan hem ook j 
de hoedanigheden van eenen i 
goeden burger en getrouwen ; 
onderdaan niet betwisten. | 

EINDE VAN HEX NEGENXIENDE DEEL. 
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