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GESCHIEDKUNDIG 

WOORDEKBOER. 

A I-FAHABI, eerste Muzel-
mansche wijsgeer der X. eeuw, 
heeft veel tijd verloren, met 
de verklaring der droomerijen 
van den Alkoran; maar hij 
hield zich ook met nuttigeen 
aangename wetenschappen be
zig. Men zegt, dat hij in de 
toonkunst uitmuntte, en dal 
hij op den klank zijner luit, 
de lieden deed lagchen of wee* 
nen, dansen of slapen, juist 
zoo als hij wilde. Na ver
schillende gewesten doorkruist 
te hebben, vestigde hij zich te 
Damascus, alwaar de \orst 
dier stad, SEIE-ED-DAUIAH , 
hem aan zijn hof Meld, en 
hem dagelijks 4 Drachma's 
toekende. AÜ-FARABI over
leed in het jaar gflo der Chris
telijke jaartelling. CASIM heeft 
ons in zijne 'JSibl, Arob. Msp» 
xfi 01. pag. i3o, de naamlijst 
sijner werken medegedeeld. 
Men heeft zijne verhandeling 
•ö* inttlligeniiis, in de wijs-
geerige werken van /VVICEN-

A 

HE , en zijne verhandeling De 
Causis, in die van ARIBTO-
TJGLES, met de Commentaria 
van AvEiiaoës gedrukt. Hij 
had, zegt men, werken oven 
al de wetenschappen samen
gesteld. 

AL-FARGAH (AUMED EBN 
CoTHAIR, Al-FARÖANENSISOf 
At - FRAGANIUS) , Arabische 
sterrekundige, bloeide ten tij
de van den kalief AJ^MA-
MOÜN, die in Het jaar 833 
na J. C. overleed. Men heeft 
van hem eene Inleiding tot 
de sterrehunde, die door A-
BTrM?ARAGE zeer geprezen 
wordt. Conus liet dezelve 
in 1669 te Amsterdam in 4.0 
met belangrijke aanteekenin* 
gen drukken. 

ALFIBRI (De Graaf VIOTOR), 
een beroemd Italiaansch dich
ter, werd den 17 Januarij 
1749 , te Anti in Piémont, uit 
cene doorluchtige familie gc-
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geboren. Hg verloor zgn' va
der toen hg slechts één jaar oud 
was, en kwam onder de voog
dijschap van eenen oom , PJSI.-
IEGRINO AIIFIEBI genaamd, 
die hem in 17^3 te Turinin 
het CoHegïe der Adellijken liet 
gaan. Na den dood van zij
nen oom, bevond hg zich in 
den ouderdom van 16 jaren, 
vrij en meester zijner fortuin, 
en verliet het CoHegïe in eenen 
staat van volslagene onkunde. 
Hg kende geen Latijn, bijna 
getnltaliaanschi en kon en
kel in het Fransch schrijven 
en zich uitdrukken. Zijne 
grootste zucht was tot reizen, 
In minder dan vier jaren door
kruiste hij geheel Europa, 
zonder zich bijna ergens op te 
houden. Eene genegenheid, 
die hij in 1773 voor eene 
Dame te Twin opvatte, boe
zemde hem" eensklaps last voor 
de dichtkunde in , en deed 
hem zijne begaafdheid ken* 
nên. Hij maakte een vlug-
tig ontwerp van een treur
spel (CMJOBATKA), en een 
klein stuk {de Dichters), waar
in hij zelf zgn treurspel cri~ 
tUeerde, Deze beide voort
brengselen te zamen te Tu-
rin in 1775 gespeeld, wer
den zeer gunstig ontvan-
gen, en ontvlamden zijnen 
naijver. Hij bevlijtigde zich 
mét ernst op het Italiaansch 
en Latijn, en voedde zijne nei« 
ging met het lezen der classie-
ke schrijvers dier beide talen. 
Onder de Italianen nam hij 
DANÏE en PJSTBABCKA tot voor» 
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beeld; en hij bragt het zoo 
ver, dat hij dezelve geheel 
van buiten kende. In minder 
dan zeven jaren, schreef hij 
zijne hertaling van SJLZVS-

sctVs, zijne Verhandeling 
over de tirannie; vervaardig
de de vijf groote Oden over 
de Omwenteling van Ameri
ka , en gaf 14 treurspelen in 
het licht. De eerste waren 
PHIWETÜS II. en POLYNICES 
in 1776, en de laatste MEKOPE 
en SAÜL, die alle met eene 
buitengewone geestdrift ont
vangen werden. Zijne MERO-
PE is volgens een ander plan, 
dan dat hetwelk zichMAFFEi 
en VoiTAME over hetzelfde 
onderwerp voorstelden. De 
koren van SAÜL zgn meester
stukken van lierdichten; Air 
riEKi bezat van natuur eene 
Republikeinscheziel: de denk
beelden van onafhankelijkheid 
en vrijheid, hebben in zijne 
schriften, vooral in zijne treur
spelen VlB&INIA, AGIS Tl -
MOIEON en BRUTUS steeds de 
overhand, ja , 1» ** fiütste 
overtreft bij zelfs de dolzin= 
nige en republikeinsche geest
drift van VWTAWIE. In 1786 
kwam hij te Parijs, om de 
uitgave van zgn tooneel te be
vorderen; hij bragt ereenige 
jaren door, gedurende welke 
de Fransche omwenteling los
barstte ; AiFiEni was in den 
beginne een ijverige voorstan
der derzelve, maar door de 
gruwelen van 1792 afge
schrikt, haastte hij zich, ee
nen grond te verlaten, die 
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zijne inwoners verslond, en 
zwoer zijne eerste gevoelens 
openlijk af. » Ik kende de 
Grooten, zeide hij , maar ik 
kende de kleinen nog niet." 
Hij werd als eenen uitgewe-
kene behandeld, en verloor 
het grootste gedeelte zijner 
fortuin, dat hij in de Fran-
sche bank had geplaatst als
mede zijne huissïeraden en 
boeken, die op eene onregt-
vaardige wijze werden ver
beurd verklaard: hij redde 
echter de balen der schoone 
uitgave van zijn Tooneel, bij 
DIDOT van de pers gekomen. 
NaauweJijks was hij te Flo
rence gekomen, of hij gaf 
zijn berucht klinkdicht tegen 
Frankrijk in het licht: 

Kè senza trono, iiobili avviliti, 
Milizinsenza discipline alcniia, enz» 

Deze werkzame schrijver 
begon in den ouderdom van 
48 jaren, de beoefening van 
Jhei Grieksch, en bragt het 
daarin zoo ver, dat hij de 
rnoeijelijkste schrijvers in die 
taal kon vertolken. Van de 
menigvuldige uitgaven zijner 
werken, zullen wij enkel de 
meest gezochte aanhalen: Te-
atro del conté ViTTORta A&-
jfiESi da Asti j Parijs. Di-
nox S. r, 1788, 6 deelen in 
8.0, Pisa, 1804, 6 deelen 
in ia.0 jjjt tooneel bevat 19 
treurspelen , die alle met eene 
ondubbelzinnige geestdrift zijn 
ontvangen, en waarvan de 
Voornaamste zijns V M G U Ï U , 

ANIIGONE , S A Ü L , MEKOPEÏ 
AOAMEMNON, 1'lMOI.EON, d g 
BRDTÜS8EN II en II. PBIJMBEUS 
IL, Aois. Het bedrijf zijner 
stukken i« altijd eenparig, en 
heeft eenen «nellen gang : de 
karakters zijn met kracht ge
schetst , en de buitengemeen 
tragische onderwerpen, wor
den door eenen mannelijke», 
zuiveren en zeer bondigen stijl, 
vol treffende beelden, en ver
hevene gedachten, onder
steund. MARIA STUART , MIR-
RBA , MEUOPE , ANTIGONE , de 
rol van don CARLOS in PHI-
IIPPÜS II. die van JOCASTA in 
POLYNICES enz. kannen dienen 
om de gevoelens dergene te 
bestrijden, welke zeggen, dat 
hij niet tot het hart .spreekt. 
Zijne stukken brengen, on
danks de eenvoudigheid des 
bedrïjfs, het vereischte uit
werksel op het tooneel voort. 
AiFiERi is echter niet vrij 
van gebreken. Bijna al de 
plannen zijner treurspelen zfjn 
op eene eentoonige wijze ont
worpen , en soms maakt zijne 
beknoptheid zijn' stijl eenig' 
zins hard. Doch wat hier 
ook yan wezen moge, hij be
kleedt nogtans den;eersten 
rang onder de Italiaansche 
treurspeldichters. Men heeft 
ook van AIFIEUI/: Verhande
ling over den vorst en] de let
teren , voorkomende jn de 
Opere Varie filo&ofico'politiche 
enz Parfs 1800, 4 ilfi, 'm 
t2.e Zijne nagelatene: t*»er~ 
ken f te Londen en te Florence, 
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iSói, in i3 deelen uitgege
ven, bevatten een tóoneel-
stük ABEL , dat hij Tramélo-
gedle noemt; eene vertaling 
van AI'CESTK van EÜRIPIDES ; 
eene AICESTB, doorhem ver
vaardigd , de Perters , naar 
JEsckYLva vertaald; de Pm» 
Ï O C T E T E S , van SOFHOCI.ES > 

en de Kikvorschen van Anis-
UOPHANES. Al deze stukken 
zijn in rijmlooze verzen van 
elf lettergrepen {versi eciolti). 
Hij heeft daarenboven eene 
-zeer geachte vertaling Van 
SM-LTJSTIUS nagelaten, eene 
der Big spelen van TERENTIUS 
en eene andere van den Jlineïs 
van VIRGIJCIUS , die hij den 
tijd niet heeft gehad van te 
herzien. Zijne Hekeldichten, 
ten getalle Yan 16, en zijne 
Blijspelen, zijn zijner pen 
niet vaaardig. Zijne volledige 
werken' zijn gedrukt, onder 
het jaarmerk Itaüa 1809, 22 
dl.n in<* 16.0 Men vindt er de 
Gedenkschriften van zijn ̂ le
ven in , door hem zelven ge
schreven , welke gedenkschrif
ten ook achter de Verzame
ling zijner nagelatene werken 
gevonden worden. ALETEEI 
heeft ook een en grootenroem 
verworven als lierdichter, en 
hij heelt denzelven door zij
ne Oden, zijne Klinkdichten 
•en andere stukken wel ver
diend. Hij was wel een uit
muntende proza-schrijver, en 
is een der eerste geweest, die 
•de ïtaliaansche taal van de 
tragepatte Gallicismen heeft 
gezuiverd,, door vele sckijvecs 

der laatste eeuw in dezelve in
gevoerd, Na langen tijd, door 
vele ongeregelde hartstogten 
geslingerd te zijn, bepaal
de hij eindelijk zijne keuze 
op eene even zoo doorluchtige 
als achtenswaardige vrouw, 
namelijk op de prinses van 
STÜABT , weduwe van den 
prins.van dien naam, achter
kleinzoon van • JACOBÜS I I . , 
broeder' vany den Kardinaal 
van Yorck, en gewoonlijk de 

• pretendent van Engeland ge
naamd. In 1785 trad zij door 
een heimelijk huwelijk met 
AÜFIERI in den echt; doch 
bij hunne terugkomst te Pa-
ra's, en toen zij zich te Flo
rence vestigden, werd hunne 
verbindtenis bekend gemaakte 
ALFIERI overleed den 8 Oc-
tober 1803 in den ouderdom 
van 54 jaren: hij werd in de 
kerk van Santa-Croce, waar 
de asch van verscheiden groo-
te mannen rust, begraven. 
Zijne weduwe liet hem een 
praalgraf oprigten, dat door 
den beroemden CXWOTA ten 
nitvoer werd gebragt. Dit mo
nument is naast dat van MA-
CÏIIAVEI. en MicHAëi, ANGE-
1,0 geplaatst. Het grafschrift, 
dat men er op leest was door 
AI/FIERI zelyen vervaardigd. 
Deze schrijver verwierf ee-
nen grooten', roem niet al
leen in Italië, maar zelfs in 
geheel Europa. Zijnbarsch, 
doch openhartig voorkomen 
deed hem somtijds van trotscfr-
heid beschuldigen; maar hij 
was integendeel zeer ver-
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pligfend, een goede echtge
noot en goede zoon, zoo als 
hij zulks in de opdragt zij
ner MEROÏE aan zijne moe-' 
der, (die uit de familie 
van TOURNON was) deed blij
ken. De jeugd van AUJIE-
RI werd door vele buiten
sporigheden ontluisterd; hij 
was zelfs een aanhanger Acr 
wijsgeerïge leerstelsels j maar 
in zijne laatste jaren, kwam 
hij van al die gevoelens 
terug, en men verzekert, 
dat zijn sterfbed zeer Chris-

- telijk was, 

AiïÓNsus I., bijgenaamd 
de Caiholijke, Koning van 
'Asturië, overwon de Muze!» 
mannen bij verschillende ge
legenheden , en ontnam hun 
meer dan dertig steden. Hij 
vergrootte daardoor zijn rijk, 
en maakte den naam van 
Christen voor de ongeloovi-
gen geducht. Hg overleed 
in 757, 

ALEONSUS 15., bijgenaamd 
de Kuische, Koning van As
turië , behaalde ..verscheiden 
overwinningen op de Muzel
mannen. Hij'maakte ziel* van 
Lissabon meester, en over
leed in eenen zeer faoogen 
ouderdom, en na 55 jaren 
geregeerd te hebben, in het 
jaar 84a. Hij droeg den bij
naam van Kuische, wijl hij 
toet zijne echtgenoote in ont
houding leefde, en wijl hij 
de schandelijke schatting van 

honderd jonge dochters, die de 
Christenen aan het serail van 
Cordova leverden, vernietigde. 
Hij zond in 797 een gezant
schap naar KAREL den Groo-
te , wiens vri««d en bondge
noot tegen de Moosen hij was j 
en terwijl hij. die van 4.rra-
gon aanviel, bevocht KARBX. 
de Groote de ongeloovigen in 
Catalonië, 

Aveossua III. j bijgenaamd 
de Groote, Koning van As
turië , volgde in 866 zijnen 
vader ORDONIÜS in het be
stuur op. Zqne regering werd 
beroemd, door een groot aan
tal overwinningen, die hij op 
de Mooren behaalde. Hij had 
ook met verscheiden opstan
den zijner onderdanen te wor
stelen. Maar de gevoeligste 
voor zijn hart was die, waar
in hij zijn eigen bloed tegen 
hem zag opstaan. GARSIAS , 
zijn oudste zoon, werd aan 
het hoofd der muitelingen, 
geslagen, gevangen genomen , 
en aa verloop van een jaac 
weder in vrijheid gesteld. 
Toen legde AXEONSÜS de kroon 
neder, ïen .gunste van den 
zoen, die hem dezelve had 
willen onïweldigen j en doot 
eene blinde liefde voor Oa»o-
NIÜS, zijnen tweeden zoon, 
verdeelde hij zijnestaten, en 
gaf aan den laatsten Galt" 
cië, met het veroverde ge
deelte van Lusitanië. Jnheü 
jaar 9sa kwam kiuomvs, 
met een leger, dat hg van 

5 
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zijne zonen had bekomen, op 
bet grondgebied der Mooren, 
vervolgde er alles te vuur en 
te zwaard, en kwam met 
buit overladen te Zamora te
rug, alwaar bij den ao De
cember ; na 46 jaren (waar
na hg de kroon nederlegde) 
geregeerd te hebben, overleed. 
Hij voegder bij de dapperheid 
de zucht voor de letteren. 
Men heeft van hem eene Kro-
nijk der Koningen van Spanje 
van VAMBA tot ORBONIÜS , va
der van den schrijver. 

AXSONSUS IV., zoon van 
OKDONIUS , Koning van Leon 
en Kastilië, werd, wijl hij 
in een klooster was gegaan 
en de geloften reeds had af
gelegd, de .MO/J?K& bijgenaamd. 
De begeerte, om zich op dén 
troon te zien -, deed hem de
ze geloften in 924 schenden. 
Maar, na gedurende vijf en 
een half jaren een kwijnend 
leven te hebben geleid, werd 
hij door RAMIKUS, IL, zijn' 
broeder, gevangen genomen, 
die hem, na hem twee jaren 
lang vervolgd te hebben, in een 
klooster opsloot, om er hem 
zijne geloften te doen vervul
len. Anderen zeggen,' dat men 
hem, op bevel van denzelfden 
BAMIRÜS , die hem opvolgde, 
de oogen uitgestoten heeft. 

ALTOKSUS V. volgde als 
Koning van Leon en Kastilië 
in het jaar 999 , op zijnen 
vader VEKEMOND of BEKMTI* 
DES ll,j doch wijl hij pas 

vijf jaren oud was, werd hij 
onder de voogdijschap van 
MELENDA GONZALES, Graaf 
van Galicië gesteld. Deze 
Graaf, een man vol ondervin
ding zijnde, regeerde met veel 
wijsheid en geluk. Hij had 
eene zeer deugdzame dochter 
ELVIKA genaamd, die hij met 
den Koning deed huwen, aan 
wien hij denzelfden ijver, 
waarmede hij ter verdediging 
der kerk bezield wa», inboe
zemde. In eene vergadering der 
algemeene staten van zijn ko-, 
ningrijk te Oviedoin roao ge
houden , verbeterde hij de wet
ten der Gothen. Hij deed den 
Mooren den oorlog aan, en 
werd den 7 Maart van het jaar 
1027 , na 28 jaren geregeerd 
te hebben, hij de belegering 
van Viseu in Portugal, door 
een pijlschot gedood. 

AiiïONBUs VI., de Dappe
re, Koning van Leon en Kas
tilië, werd uit het klooster 
gehaald, om in plaats van 
SANOTIÜ» of SAWCHO , zijn' 
broeder, in 1072, bij de bele
gering yan Zamora gedood, de 
teugels van het bestuur in 
handen te nemen. Zij wa
ren zonen van FERDINAND I., 
zoon van SANCTIUS II., Ko
ning Van Navarre, en van 
NTJGNA van Kastilië, A I F O N -
BUS, door den zoo dapperen 
CÏD ondersteund, nam den 25 
Mei van het jaar 1085 de 
stad Toledo in, hij verhief 
dezelve tot de hoofdstad zgner 
staten, liet er zich zelfs den 



A L F. 11 

titel van Keizer geven, en 
/ plaatste er BERNAKDUS, een 

religieus van de orde van den 
H. BENEB.ICTIIS, op den Bis-
schoppelijken stoel. Hij on
derwierp ook nog Talavera, 
Huescar, Madrid, Medina-
Cceli, en vele andere aanzien
lijke steden, die hij op de 
Mooren veroverde. Hij Het 
zijne dochter THJGKESIA , die 
hij bij CHIMENA DE GUSMAN, 
verwekt had, met HENDRIK 
van Bourgondië, achter-klein
zoon van HÜGO CAPET , die 
hem tegen de Sarracenen 
had ondersteund j en die vol
gens sommige schrijvers, de 
eerste Koning van Portugal 
was, in den echt treden. Hij 
droeg eene groote som gelds 
bij, tot den opbouw der kerk 
V&tiCluny. Men voegt er bij, 
dat hij voornemens was, al
daar het orde-kleed aantene-
men, indien de heilige HÜGO , 
die er Abt was, hem niet had 
aangeraden op den troon te 
leven, alwaar hij met meer 
nut voor den Godsdienst konde 
werkzaam zijn. Hij overleed 
den 1 Julij 1109, in den ou
derdom van 70 jaren, na 34 
jaren geregeerd te hebben, 

AXFOHSUS VII., zoon van 
UAIMÜNDÜS van Bourgandië, 
Graaf van Galicië, en van 
URBAQUE, koningin van Leon, 
en Kastilië, werd in 11 as 
op den troon zijner moeder ge
plaatst. Zijne zedigheid deed 
hem van zijnen schoonvader 
AMTONSUS Van JLrragon eeni-

ge plaatsen bekomen, die de
ze Vorst nog bezet hield. 
Daarna beriep hij eéne ver
gadering van Prelaten en liet 
zich in xx35 door den Aarts
bisschop van loiedo tot Kei
zer kroonen. Na den dood 
van zijn' schoonvader deed 
hij den Koningen van Navarre 
wxArragon den oorlog a a n , 
die eindelijk den vrede ver
kregen i op minder schandelij
ke voorwaarden dan sommi
ge belangzuchtige schrijvers 
zulks beweerd hebben. Het 
leger van zestig duizend man 
ruiters, en honderd duizend 
man voetgangers, dat JOZEF 
II., Koning van Marokko , 
in Spanje bragt; deed de
zen Vorst ontwaken; om den 
ongeloovigen het hoofd te kun
nen bieden, riep hij de hulp 
van den Paus en den Koning 
van Frankrijk in, en hij be
haalde in den beginne eenige 
voordeelen. Toen de ongeloovi
gen Almeriahadden ingesloten, 
snelde hij te hulp, en werd in 
Baca ziek, alwaar hi j , om 
naar loledo terug te keeren, 
het bevel des legers aan zijne 
zonen overgaf; maar op het 
gebergte Siera Morena, nam 
zijne ziekte zoo zeer de over
hand, dat hij genoodzaakt was 
tegen een en eikenboom te leu
nen. Daar overleed hij ia het 
jaar 1157, na 35 jaren gere
geerd te hebben. Hij liet de 
kroon van Kastilië aan «ijnen 
oudsten zoon SANCTICS J en die 
Van Leon aan FBRDINAND, 
zijnen jongsten aoon, na. 
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"ALÏONSVS VIII;, Koning van 
Üeo» enKasülië, bijgenaamd 
de edele en de goede, be
klom, onder voogdijschap zij
ner moeder in 1 iö8, nog nïet 
geheel den ouderdom van 4 
jaren bereikt hebbende, den 
troon. Hij heroverde al 
wat zijne naburen hem ge
durende zijne kindschheid ont-
weldigd hadden. Geen koning 
heeft zoo bestendig als h i j , 
het ontwerp gevolgd, om de 
Mooren uit Spanje te verdrij
ven; maar bij werd door die 
Barbaren geslagen, en in ee-
nen grooten slag in ugSaan 
de dg gekwetst. Dit verlies 
verflaauwde, tegen hen de 
kracht zijner wapenen, die hij 
elders ging beproeven. Ein
delijk gaf hij hun wederver
gelding, in den slag van Mu-
radat, waarin de Sarracenen, 
zegt men, bijna 5o,000man
schappen verloren. Deze Vorst 
overleed in 1214 in den ou
derdom van 60 jaren. De 
tranen , welke Kastüis op zijn 
graf stortte , waren eene regt-
•yaardige belooning voor de 
werkzaamheden, aan welke 
hij zich overgaf» om zijn rijk 
te verdedigen, te vergrooten en 
er den lust voor de wetenschap
pen te doen geboren worden. 
Men verwijt hem, dat hij van 
zijnen voorspoed niet altijd 
een .behoorlijk gebrafe beeft 
gemaakt, maar men kan ham 
den roem niet weigeren, den 
onspoed, dien hij met eenen 
moed verduurde, welke bo
ven de gebeurtenissen, verhe

ven was, hersteld te hebben, 

ALEOHSÜS IX., . was de zoon 
van FERDINANÖ II,, koning 
van Leon en Kastitië "en van 
URRAQUE van Portugal, doch
ter van AIFONSUS I,, koning 
van Portugalt Hij huwde met 
THERESIA van Portugal, doch
ter van SANCTIOS I . , die de 
broeder van URRAQUE zijne 
moeder was. Dit huwelijk werd 
echter, uit hoofde van de bloed
verwantschap, voor onwettig 
verklaard; en THERESIA begaf 
zich naar het klooster van 
Jlorvano, alwaar zij in den geur 
van heiligheid stierf. AIFONSUS 
ging een tweede huwelijk aam 
met BURENGÜEI.A of BEREN&A-
RIA , dochter van AIEONSUS 
VIII.} zuster van HENBRIK I . , 
koning van Kastilië en van 
BIAMKA, koning vaa Frank' 
rijk. Het is waarschijnlijk, dat 
BERENGARIA de oudste dochter, 
was, zij genoot er ten minste 
de voorregten van, want toen 
HENDRIK in 1217. kinderloos 
was gestorven, volgde AWJON-
SUB uit kracht en in naam der 
koningin, zijne echtgenoote, 
hem op. Anderen steüen hem 
niet in den rang der Kastili-
aansche koningen, en bewe
ren , dat deze staat niet aan 
heoi, maar aan zijnen zoon 
FERDINAND III. toebehoorde. 
Men voegt er zelfs bij, dat 
hij , uit ij verzucht gedreven, 
hem van de staatszaken ver-
wij derde. Doch het is zeker, 
dat Automva zijne staten met 
regtsefeppenheid en beleid be-
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stuurde;7 dat hg gelukkig 
genoeg was, om in vrede, 
te regeren, en zijne staten 
aanmerkelijk te vergrooten. 
Hij overleed den 24 Septem
ber van het jaar ia3o, en 
liet FERBINAN» III. tot op» 
volger achter. 

ALÏONSÜS X., koning van 
JLeon en'KaslUls, bijgenaamd 
de wijze en de sterre kundige, 
zoon van FEUDINAMD III., én 
in 135 a1, in den ouderdom 
van 3i jaren zijn opvolger. 
!Na den 'dood van zijnen Va
der , verijdelde hij al de po
gingen , welke Navarre en 
Arragon tegen hem onderna
men. Hij werd in 1257, 
dóór eene factie der Duitsche 
vorsten, die zich door de 
schatten meenden te verrij
ken , welke hg onder hen 
«oude uitstrooijen, tot keizer 
verheven. In Kastiliè gaf hij 
bevelen als souverein van 
DuitscManet. HIJ gaf debe* 
leening van het hertogdom 
Lotharingen aan FREBERIK , 
maar toen RUDOLE van Habs-
burg tot den keizerlijken troon 
was verheven, deed hij niets, 
dan tegen deze verheffing pro* 
testeren» DON SANCTIÜS , zijn 
zoon, die het vredelievende 
karakter van zijisén vader 
kende, stond tegen hem op , 
«m beroofde hem van den 
ttoon. AIIÏONSXJS de wijze ver
bond zich met de Mahometha-
nen tegen dezen onnatuurlij-! 
ken zoon, sloeg en overwon 
hem; maai; deze voorspoed 

L F , i 3 

was hem van weinig nut, 
want hij stierf van verdriet 
in het jaar 1284. DeJlfon-

i siiiische tafels, met groote 
kosten, door Joden van Ta-
ledo opgemaakt, en op den 
1 Junij, den dag van rijne 
komst tot de kroon, bepaald , 
hebben hem meer roem ver
worven, dan zijne gevechten. 

( Zijne verzameling van wet
ten bewijst, dat hij evenzeer, 
over de regtvaardigheid, als 
over de wetenschappen waak
te. Sommige schrijvers heb
ben hem van goddeloosheid 
beschuldigd, wijl hij gezegd 
zoude hebben, dat, indien 
hij ten tijde der schepping in 

; den raad van God ware ge
weest, hij Hem goede denk
beelden over de beweging der 
sterren sou hebben medege~ 
deeld. Maar de geschiedschrij
vers komen niet overeen, om
trent dit gesegde, dat, on 
welke wijze men het ook be-
schouwe, nooit uit gezonde 
hersenen kan voortgekomen 
zqn. Sommige schrijvers zeg
gen, dat hij het werktuige-" 
lijke van de beweging der Hé-
melligchamea, juist zoodanig 
vond f als PTOJCOMEUS hetzel
ve een weinig verward voor
stelt, waarin^ zekerlijk geen 
groot kwaad is gelegen, hoe-; 
wel hel grondbeginsel, dat de 
grootste eenvoudigheid, in het 
wereldstelsel vordert, valsch 
kan zijn. Deze vorst, zegt men, 
had den Bgbel me», deszelfe 
verklaringen , reerüenmalen 
gelezen, en denselven in het 
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Spaansch doen vertalen; MA-
RIANA heeft deze tegenreden 
op zijne regering gemaakt: 
JDumque ccelum considerat, 

, óbservatque astra, terram 
amisit, (Bij het beschouwen 
der Hemelen,, heeft hij de 
aarde verloren.) MARIANA 
zinspeelt op het verlies des 
keizerrijks, en den opstand 
der Kastilianen. Het is ze
ker , dat zgne verkleefdheïd 
aan de sterrekunde, hem in 
de staatkunde groote missla
gen deed begaan. 

AIÏONSUS I,, koning van 
Arragon, tweede zoon van 
SANCTIUS I., die bij de be
legering van Huesca in 1094 
gedood werd, en van FEW-
CIA van Urgel, PETRUS I . , 
zijn oudste zoon, was hem 
opgevolgd; maar toen deze in 
1104 overleden was, kwara 
de kroon van drragon aan 

AipoNstrs, die met veel roem 
regeerde. Door zijn huwelijk 
met URKAQÜE, ëenige doch
ter en erfgename van AWON-
sus VI. van Kastilië, werd 
hij ook koning van dat rijk. 
Hij droeg ook den titel van ko
ning van Navarre, dat SANC
TIUS I . , zijn vader, op SANC
TIUS IV"., zoon van GARCIAS 
IV*., overweldigd had. De le
venswijze van UKRAQÜE , zg
ne vrouw, was zoo schande . 
ïijk en ergerlijk, dat l i j , 
wijl hij hare ongeregeldheden 
niet langer kon verduren, na 
vruchteloos allerlei middelen 
beproefd te hebben, om haar 
tot beterschap te brengen, ver-
pligt was, van haar te schei-, 
den. De liefde, die hij voor 
de eer en deugd koesterde, 
maakte meer indruk op zijn 
har!., dan alle voorregtender 
fortuin; om dus de eerste te 
behouden, verachtte hij de 
laatste, en gaf welgemoed aan 

: URRAQUE , de kroon van Kas
tilië terug. ALFONSÜS waso-
verigens zulk een uitmuntend 
soldaat, dat hij den bijnaam 
van de vechter of de krijgs
man verwierf. Hij bad zich 
in 29 geregelde veldslagen 
bevonden, waarin hij steeds 
doorslaande bewijzen van moed 
en dapperheid had gegeven. Hij 
liet zich Keiter van Spanje 
noemen, nam Kórdopa, Sar-
ragossa en vele andere plaat-; 
sen op de Moorenin, en sneu
velde, na 3o jaren geregeerd 
te hebben, in u 3 4 in e e n c n 

veldslag. 

AIÏONSD s XL, koning van 
'Leon en Kastilië, zoon en in 
i 3 i 2 opvolger vanFEnniNAND 
IV., leverde in 1340 met den 
koning van Portugal slag aan 
deflïooren, en deed er meer dan 
€0,000 sneven, Men beweert, 
dat dit bloedbad, de wegen, 
meer dan drie uren in de rond
te met lijken bedekte, en dat 
de onnoemelijke buit, welken 
men er behaalde, den prijs 
van het goud een zesde deed 
dalen. Hij stierf aan de pest 
in i35o, bij de belegering van 
Gibralter, eene stad aan vele 
krijgslieden zoo noodlottig. 
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AMONSUS II. , koning van 
Arragon , vroeger RAYMITNDUS 
genoemd, was de zoon van 
RAYMITNDUS Bl3RENGARIU8 IVr , 
Graaf van Barcehna, en van 
PETRONIXI,A , eenige dochter 
van RAMIRUS HO', bijgenaamd 
de Monnik. A WONSUS II., door 
sommigen IIDEEONS genaamd, 
was ook Graaf van Pravmm* 
Bij het overlijden zijns vaders 
in 1169 nog zeer jong zijn
de , kwam hij onder de voog
dijschap zijner moeder PE-
TBONELLA , die hem, toen de 
jonge vorst den ouderdom van 
twaalf jaren bereikt had, ver
liet, en hem den graaf van 
Prouence, zijn' neef, tot 
raadsheer én staatsdienaar gaf. 
Het Graafschap Barcelona 
werd alstoen met de kroon 
van Arragon vereenigd. Ai> 
IONBUS breidde daarop zijne 
staten uit, want hij volgde op 
RAYMUNDUS , bijgenaamd de 
Jonge, graaf van Prouence. 
De gïaaf'«*•* Tvulouss be
weerde regt op dien staat te 
hebben, en wilde zichgewa-
pender hand regt verschaiFen; 
maar ALFONSUS handhaafde 
zijne regten zoo wel, dat hij 
den graaf van Toulouse nood
zaakte den vrede te vragen, 
dien hem gegeven werd. In 
1174 wilde men hem aan de 
dochter van EMMANUEL I . , 
keizer van Konstantinopel uit» 
huwen. De artikels daartoe 
waren zelfs geteekend, en de 
prmses werd naar Montpelüer 
gebragt. Maar de koningvan 
Arragon r a n % e maatregelen 

genomen hebbende, huwde 
met SANCTIA van Kastiüë, en 
daar de Grieksche afgevaar
digden, de eer van hunnen 
keizer en van hunne prinses 
wilden redden, zoo zagen zij 
zich verpligt, haar aan W I L 
LEM, graaf van MontpeMer, 
uittehuwen. AtroNsus tuch
tigde de stad Mzza, die met 
eenige Froveugale heeren aan 
het muiten was geslagen, 
daarna nam hij de wapenea 
op tegen de Sarracenen, op 
welke hij eenige voordeelen 
behaalde. Hij vereenigde de 
graafschappen Provence en 
Forcalquier, deed verschillen
de stichtingen, en overleed 
te Perpignanf den a5 April 
1196. Deze vorst verdiende 
de bijnamen van de kuische, 
de wijze, de deugdzame. Zijn 
zoon PJBDKO II. volgde hem 
op in het bestuur. 

Ai,FONsusIIf., koning, van 
Arragon, bggeaaamd de wel
dadige, zoon van PEDHOIIL, 
en CONSTANTIA van Sicilië, 
dochter van MANI?JRED , een' 
natuurleken zoon van keizer 
FaEMJKiK. IL, volgde in ia85 
zijnen vader in de staten van 
Arragon op. JACOBUS, zijn 
broeder, die toenmaals in Si
cilië was, nam er den titel aan 
van koning van dat eiland. 
AEPONSTJS vereenigde de eilan<« 
den Majorca en Minorca, 
waarvan hg de Mooren geheel 
verdreef, met zijne staten, 
KAKEL van Vahis haddebe-
leenfog van het tomingr$k Ar-
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ragon gehad; AMONSUS had 
het geluk deze groot e zaak 
geheel te eindigen. Hij over
leed aan de pest in het jaar 
12911̂  slechts 27 jaren oud 
zijnde, en zonder kinderen 
natelaten. Zijn broeder J A -
COBITS II., koning van Sicilië 
volgde hem op. 

'AIÏONSUS IV.," bijgenaamd 
'de Zachtmoedige, koning van 
Arragon, zoon van JACOBUS 
II. , de Regtvaardige , en van 
BLANCA. van Anjau-Sicilië, 
dochter van KAKEL II., koning 
van Napels volgde in 1317 
zijnen vader in de regering op. 
Hg stichtte de Universiteit van 
Lerida, en verzuimde niets 
van al wat het geluk van zijn 
rijk kon vermeerderen. De 
koning van Kasttiië, die hem 
ïiad aangevallen, was ver-* 
pligt hem den vrede te vragen; 
Hunne geschillen werden bij» 
gelegd door de zorg van GAS
TON IL, graaf van Foix en 
heer Yan Beam, en door die 
van PHIXIPEÜS III, , koning 
yan Navarre, wiens dochter 
aan PEDRO , prins van Arragon, 
verloofd werd. De koning AL-
JTONSUS overleed te Barcelona 
den 24 Januarïj i33Q. PEDRO 
IV.» zijn zoon, dien hij bij 
THERESIA van Vrgel verwekt 
had, was zijn opvolger in het 
bestuur, 

'AXFONSTTS V.» koning van 
•Arragon, bijgenaamd de Groot' 
moedige, overleden in 1458 in 
den ouderdom van 74 jaren, 

werd, na zich van ftapelt te 
hebben meester gemaakt, in 
144a, als koning van Sicilië 
erkend. Hij was de zoon van 
FERDINAND den Regtvaardige , 
dien hij in 1416 opvolgde. Edel
moedig , milddadig, verlicht, 
weldadig, onversaagd, beschei
den, staatkundig, was AI/FON-
sus de held zijner eeuw. Hij 
onthaalde in zijne staten de 
Muzen, -die uit Konstantinopel 
verbannen waren, vestigde de 
Spaansche heerschappij in Ita
lië , trok bgna niets uit zijne 
Spaansche staten, en was en
kel bedacht, om gelukkigen te 
maken. Deze vorst girig gaar
ne zonder gevolg en te voet 
door de straten der hoofdstad. 
Toen men hem eens op het 
gevaar opmerkzaam maakte, 
waaraan hij daardoor zijnen 
persoon blootstelde, antwoord
de hij : Een vader, die te 
midden zijner hinderen wan-
delt, heeft niets te vreetefc 
Men kent den volgenden trek 
zijner milddadigheid. Een zij* 
ner schatmeesters -was hom 
eene som van 10,000 dnka« 
ten komen brengen: een offi
cier, die er juist bij tegen* 
woordig was, zeide zachtjes 
tot iemand: Indien ik zulk 
eene som bezat, sou ik geluk' 
kig *ijn. — Gij zult het %ijn, 
zeide ALFONSUS, die het ge^ 
hoord had, en hij liet hem 
de 10,000 dukaten medene-
men. Deze goede koning had, 
even als koning SALOMO»» 
het begïn zijner regering door 
een. belangrijk vounii geke»' 
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merkt. JËene jonge slavin hield 
voor hem staande, dat haar 
meester de vader van een kind 
was, hetwelk zij ter wereld 
had gebragt, en verzocht dus, 
om, volgens eene onde spaan-
sche wet, in vrijheid gesteld 
te worden. De meester ont
kende zulks en beweerde, nooit 
eenige gemeenschap met z$ne 
slavin gehad. *e hebben. Ai-
vomvs beval, dat hef kind 
aan den meestbiedende zoude, 
verkocht worden. Het vader
lijke gevoel ontwaakte dade
lijk ten vqordeele van dit on» 
gelukkige schepsel, eir toen 
de verkooping zoude begin
nen , erkende de vader zijnen 
zoon , en gaf aan deszelfs moe
der hare vrijheid weder. De- j 
ze vorst kon het dansen niet • 
dulden, en zeide dikwijls, ; 
dat er tusschen een gek, «ra 
iemand, die damt, geen on
derscheid is, dan dat de laat
ste aifne dwaasheid minder 
lang volhoudt. CICBSO had 
bijna hetzelfde gezegd; maar 
de dwaasheid wordt door ver
standige ; redeneringen niet ge
nezen. Men heeft in 17,65,-
den geest van dezen tójgs-
haftigen en wijzen vorst, in 
12.° gedrukt. 0e schrijver, 
de Abt MERI BE IA CANOR-
OUE , heeft er zijne voornaam
ste gedachten en de voorvallen 
ïijns levens in opgenomen. Hij 
{"«ft al de trekken, die hn 
w *eie schildwg" doet voor
komen van ANTONIÜS VAN PA-
XEBMO .̂ onderwgzer en ge

schiedschrijver van AIFONSÜS , 
ontleend. 

A1.FOK8U8 I,, koning van 
Portugal, werd te Guima-
raens, in "de maand Jn]jg van 
faet jaar 1094 geboren. Hg 
wa6 de zoon van HENDRIK van 
Bourgondië, uit het huis van,. 
Frankrijk en van THERESIA 
van Kastillëi Ia 1139 v e r " 
sloeg hij te Qurique bij de 
rivier den ifadg, vier Moor-
sche koningen of veldheeren;. 
Na deze zegepraal, werd h|L 
den 37 Julg van hetzelfde 
jaar als koning ysn Portugal 
gehuldigd en gekroond, en 
nam Lissabon na een? hele*— 
gering van vijf maanden In» 
De titel van koning werd hem 
in u 69, door den Paus A.-' 
XEXANDER Hl. bevestigd. Hij 
werd in eenen hardnekkige» 
oorlog gewikkeld met AIFON-
sus* VII., koning van Rastüis 
dien hij gelukkiglgk ten ein
de bragt^ ssoowel als dien met 
wejpke hg, om de stad Bada-
70S, tegenFERBIIÓINDII.,Jko-
van Lem, te worstelen had. 
De kloosters van Coimbra, 
Alcabaea en Sint fincent, bij 
Lissabon zijn door hem ge« 
sticht. Hij overleed te Coim-
bra den 7 November n 8 5 . 

AMONSÜ3 IL, hg'genaamd 
de vette, koning van Portugal, 
geboren den 23 April u 8 5 , 
kwam in het jaar ï a ia , na 
den dood van SAKOIIÜS I., tot 
de kroon, Hö behandelde 

B 
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zijne broeders met wreedheid, 
bet welk aanleiding gaf tot ve
le oorlogen met den koning 
van Leon, die enkel doot de 
zorg van Paus INNOCENXIDB 
III. ophielden. Hij veroverde 
de stad Alcacer-do-Sal op de 
Mooren , en maakte zich door 
zijne dapperheid gedacht. Hij 
overleed den a5 Maart iaa3. 

AiBOHsus III. , koning van 
'Portugal en Algarvië, ge
boren den 5 Mei 1 aio,volg
de zijnen broeder SANCTIOT 
I I . , wiens staten hij overwel
digde , in 1344, in de rege
ring op. Hij deed zijn huwe
lijk met MATHIMÏA, eenige 
dochter van REINIER , graaf 
van Dammartin en Boulogne , 
weduwe van PHIMBPÜS van 
.•Frankrijk, graaf vmMahta, 
verbreken, en huwdejn ia53 
met BEATRIX , natuurlijke 
dochter van AIFOHSTIS X, van 
Kastilië, die het koningrijk 
jllgarvië mede ten huwelijk 
bragt. De Pauasen AIEXAN-
BER IV. en GREGORIUS X. 
stelden zijn koningrijk in in
terdict; maar hij dreef er, 
den '«'pot mede, en wikkelde 
zich daardoor in verschillende 
oorlogen. Hg overleed in de 
maand Februari) 1379, en 
Het het rijk aan zijnen zoon 
DIONYSIÜS na. 

AtFONsua IV., de dappere 
of de trptsohe, koning van 
'Portugal, geboren den 8 Fe-
brnarf 1290, was de zoon 
van DIOWÏSIÜ», dien hg in I 

i3a5 opvolgde, en van E M -
ZABETH van Arragon, die als 
eene Heilige wordt vereerd. 
Hij deed den Mooren en Kat-
tilianen den oorlog aan, gaf 
hulptroepen aan de laatsten, die 
den 3o october 1340 den be
roemden veldslag van Tariffe 
wonnen. Hij overleed in de 
maand Mei 1357, in den ou
derdom van 67 jaren ; na 3a 
jaren geregeerd te hebben. 

AU?ONSÜ8 V., koning van 
Portugal en Algarvië, werd 
te Sintra, in Januari$ van 
het jaar 1432 geboren. E-
DUARD , zijn vader y overleed 
in 1438, en liet dezen jon
gen prins in den ouderdom 
van 6 jaren, onder de voog-
dijachap zijner moeder Ewso-
NORA van Arragon, dochter 
van FERDINAND IV.; maar 
wijl de Staten weigerden 
haar te gehoorzamen, werd 
PETRUS , hertog van Goimbrd f 
zoon van JOANNESI., enooin 
van AMFONSUS , tot regent van 
het rijk verköre*.~1~'Zötftffade 
jonge vorst meerderjarig was 
geworden, nam hg zelf de 
teugels van het bestuur in han
den , en werd, wql hij in 1471, 
de Afrikaanscue steden 'ban
ger, Arsile, Alcapar-Ceguer 
had ingenomen, de Afrika
ner genoemd. Hij verloor den 
1 Maart 1476 te Toro eerien 
veldslag tegen FEHDINAN» V., 
koning van Arragon, en sloof 
den vrede met hem in Octo
ber 1479. Reeds in 1447> 
was hij in den echt getreden 
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met ELIZABETH van Portu
gal, dochter van zijnen voogd 
PETRUS , hertog van Coimbra, 
dien hij , in eenen veldslag 
in 1449 , nadat hij aan het 
muiten was geslagen, dood
de. Nadat zijne onderdanen 
Guinea ondekt hadden, maak
ten zij er den Christelijke» 
godsdienst bekend > en Brag-
ten er veradnillende gestich
ten tot stand. AitfONsus ging 
in 1475 een tweede huwelijk 
aan, met JOANNA van Kas-
tilië; zijne nicht, gewaande 
dochter van HENDRIK IV., 
bijgenaamd de onvermogende. 
Op dit huwelijk grondde hij 
zijne gewaande aanspraak op 
Kastiüë, tegen ISABEIJJA, echt-
genoote van FERMNAND. Hij 
had dit huwelijk gesloten op 
eene dispensatie van Paus Six-
TÜ8 IV.; maar deze Opperher
der beklaagde zich later, dat 
men hein bedrogen had, liet 
deze vorstin in een klooster 
plaatsen, waarin zij verschei
dene jaren leefde. ALEONSUS 
overleed den 24 Augustus 1481 
m den ouderdom van 49 ja
ren. 

AIFONSUS VI., koning van 
Portugal, zoon en in 160*6 
opvolger van JOANNES IV. van 
Braganza, behaalde inden 
beginne eenige voordeden op 
öe Spanjaarden, en werd daar
na door zijne vrouw, die op 
don PEDRO, zijnen jongsten 
broed«, verliefd was, als ee
nen onnoozele van zijnen troon 

verjaagd. Hij overleed op hef 
eiland Tercera in 1683. 

AMONSUB VAN ESTE ï . , 
hertog van Ferrare en Mo-
dena, had' gröote gésdhillea 
met Jtriius II. en LEO X. 
In i5oi was hg met LUCRE-
TIA BOHOJCA , dochter van Paus 
AEEXANDER VI. gehuwd; hij 
overleed den 3i October 1534. 

AEFONSÜS II . , hertog van 
Ferrare en Módena, zoon, 
van HERKUI.ES II. en van RE» 
HATA van Frankrijk, dochter 
van koning LODEWUK XII. j . 
en van ANNA van Bretagne, 
werd den 19 Januari) i555 
geboren, en volgde in i55g 

: in de staten zijns vaders op. 
Hij was in Franlrijb opge
voed, alwaar hij eene bescha
ving had opgedaan, eenen yorsc 
zijner familie waardig, die 
zoo vruchtbaar is geweest in 
doorluchtige personen. Ge* 
darende-TÏe oorlogen van So-: 
LIMAN in Hongarije, was hij 
er aan het hoofd van verschei
dene goede krijgsbenden, ten 
dienste van den keizer, aan 
wien hij eene zeer aanzienlij
ke som leende. Hg huwde i.» 
in i56o met LFCRETIA VAN 
MEDICIS , dochter van Cos-
MUS I . , groot-hectog van Tos-
hanen, 2.0 den 1 December 
1565, met BARBARA van Oos~ 
tenrijk, dochter van keizer 
FERDINANDI. ; 3/>in litygniet 
MARGARETHA van Gonsaga , 
dochter, van WiJM-EM, mark-
a 

http://Herkui.es


30 A L F. 

graaf van Mantua > maar hij 
overleed den 37 Öctober van 
het jaar 1697, zonder kinde
ren natelaten. 

AIFONSUS HL, hertog van 
Modena en lieggip, ZOOR van 
den hertog CJESAR VAN ESTE , 
en van-de hertogin VIRGIN IA 
VAN MEDICIS, huwde in den 
ouderdom van 16 jaren met 
ISABEHA, dochter van den 
hertog EMMAN-BEI, van Savooi-
j e . In den beginne door de 
vleijerijen der hovelingen ver
leid , vierde hij den teugel aan 
zijne hartstogten, en regeer
de zijne onderdanen met ee-
nen ijzeren schepter; maar 
door den dood der hertogin j 
zijner echtgenoote; in zich 
«elven teruggekeerd, verbe
terde hij zijn gedrag op alle 
mogelijke wijze, stichtte ver
schillende cpïlegiën, hospita
len , en' andere voor het pu
bliek nuttige gestichten, en 
werd eindelijk in den ouder
dom van 37 jaren Capucijner 
ïn het klooster van Marano, 
alwaar hij den naam van Jo-
ANNEB BAPIISTA aannam. Ge
durende 16 jaren, welke hij 
ïn deze orde leefde, beoefen
de hij op «ene voorbeeldige 
wijze al de kloosterdeugde.n, 
en overleed den 24 Mei 1644, 
te Castelnovo, 

AiF0N8üs IV., hertog van 
Modena, Reggio enz. werd 
den 13 Februarij i634 gebo
ren» Hij was de zoon van 
FRANCISCUS I. en van deszelfs 

eerste huisvrouw MARIA FAR* 
NESE. Hij volgde hem den 13 
October van het jaar i658 op, 
en voerde, bij verschillende 
gelegenheden, het bevel over 
de Fransche legers in Italië. 
ïn i655 trad hij in den echt 
met LAURA MARTINOZZI, doch
ter van den graaf HIERONI-

/ MUS MARTINOZZI, en van MAR-
GABETHA MAZARINI , oudste 
zuster vanj JULIITS, kardinaal 
MAZARINI ; bij déze verwek' 
te hij in 1660 FBANCISOUS II . , 
hertog van Modena, en zijn 
opvolger; én MARIA ELEONO-
RA , in i653 geboren, en in 
1673 gehuwd met JA conus, 
hertog van York, later ko
ning van Engeland, overle
den in 1718, AIYFONSUS W. 
stierf den 16 Julij 1662.' 

ALFONSUS VAN ZAMORA » 
dus genoemd, wijl hij uit de
ze Spaansche stad geboortig 
was. Hij leefde in het be
gin der zestiende eeuw, was 
van Joodsche ouders geboren, 
en een A»v kundigste Rabbij
nen. .— Door zijne kunde ge
leid, onderzocht hij de waar
heden van het Evangelie, en 
verzocht daarna om gedoopt 
te worden; hij ontving het 
Sacrament des Doopsels met 
aandacht en onderwerping. 
Daarna werd hg door den kar
dinaal XIMENES verkozen, om 
aan de uitgave des Bijbels van 
Alcala mede te werken. Ai-
roNsus VAN ZAMORA bragt er 
veel aan toe. Toen dit groo-
te werk voltooid was, ver-



A L F. a i 

vaardigde hij er zelf vele an
dere, zoo als: i.° Focabula-
riurn hebraicum atque chalda-
ïaum veteris Testamenti. — 2.0 , 

Catalogus eorum quce in utro-
que Testamento atiler scripta 
mnt, vilio scriptorum quarn 
in hoebreo et groeco.— 3" 
Vocabularium breve etc, — 
4.° Jntroductionea hebraicis, 
Campluii, i3a6 , in 4»t0 Hij 
overleed in liet jaar i53o. 

AlFONSUS D£ CASl'aO» < 
Zie CAST.RO, 

ALEORD, — Zie GRIIVFITH. 

ALFHED, met meer regt dan 
alle andere vorsten, de groo-
te bggenaamd, volgde in het 
jaar 871, in den ouderdom 
van a3 jaren, zijnen broeder 
ETHEME» , als koning van 
Engeland op. Van zijne vroeg
ste jeugd af was hij te Ho
me geweest, alwaar hij, on 
der de bescherming van LEO 
IV"., zijne eerste opvoeding ont
vangen had. Deze Paus had 
hem met de heilige zalvirg 
geteekend, en noemde hem 
zijn geliefde zoon. Ander
maal met zijn vader naar 
Home teruggekeerd, bragt hrj 
er zijne wetenschappelijke ken
nis tot volkoraenhied, en keer
de naar Engeland terug, met 
al de hoedanigheden uitge
rust, die den gruoien vorst 
uitmaken.' De Oenen, die 
brjna van geheel zijn land 
meester waren, overwonnen 
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hem in den beginne; maar 
nadat AIFREJO zich gedurende 
zes maanden, in een her
dersgewaad gehuld, verborgen 
gehouden, en zijne troepen 
verzameld had, hakte hij de
ze overweldigers in de pan, 
en leide hun die voorwaar
den op, welke hij begeerde. 
GITRO , han koning, ontving 
het doopsel, en AIFKED , door 
de Engelschen en Denen als 
vorst erkend, was zijn peter. 
Hij trok daarna tegen Lon
den op, belegerde hetzelve, 
nam het in, en versterkte 
het, en liet er oorlogschepen 
bouwen, die voor de krijgs-
bewegingen geschikter wa
ren, dan die der Oenen. 
Na zijn rijk overwonnen te 
hebben, beschaafde hij het*i 
zelve, maakte wetten, stelde 
gezworenen aan, en verdeelde 
Engeland 'm graafschappen, 
waaryan elk verscheidene 
honderden familiën bevatte. 
Hg moedigde den handel 
aan, beschermde de kooplie
den, verschafte hun schepen, 
en deed de beschaafdheid en 
de kunsten, op de barbaarsch-
heid volgen, die zijn rijk ver
woest had, Engeland heelt 
aan hein de universiteit van 
0%/ord te danken. Om zijne 
bibliotheek behoorlijk inte-
rigten, liet hij boeken uit 
tiome komen, en wekte de 
wetenschappen, de kunsten 
en de schoone letteren op, 
De Engelsche Priesters waren 
ia zijnen tijd weinig met het 
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Latijn bekend, hij was de 
eerste, die hetzelve beoefen
de en hef deed beoefenen» 
Hg leide zich tegelijkertijd 
op de meetkunde, de geschie
denis en zelfs op de dicht
kunde toe. Men kan hem 
3elfs onder de koningen tel
len, die geschriften hebben 
nagelaten. Onder de ver
schillende werken, die hij 
vervaardigde, onderscheidde 
ïnen eene verzameling van 
jaarboeken s de wetten der 
W ester sche Sahsersf Verta
lingen der geschiedenis van 
Onosias, van die van BEDA; 
Van het pastoraal en de za-
menspraien van den heiligen 
GRmoRivs, van den troost 
der wijsbegeerte , van Boen* 
Vs ; van de psalmen van D4-
fiOf enz. ASSEKIUS MENEVEN-
ais, een gelijktijdig schrijver, 
heeft zjjne geschiedenis be
schreven: men vindt dezel
ve in de Mistorice brittanni-
Cfie Scriptores van GALLE , 
Oxford, Ï687 en i % i , 2 
dl.» in fol. De wijze waarop 
hij zijnen tijd verdeelde, gaf 
hem het middel, om voor alles, 
voor staatszaken , gebeden, 
oefeningen, enz. tijd te vin
den. Hij yerdeejde de 34 
nren des dags in drie gelijke 
deeïen: het eene voor de god
vruchtige oefeningen, het 
tweede voor den slaap, het 
lezen, en de uitspanning, en 
het dejfde voor de zorg zijns 
rgks. Wij! «r oog gëene 
uurwerken waren, gebruik
te bij zes waskaarsen, die 

elk vier uren brandden; en 
zijne Kapellanen waarschouw-
dea hem beurtelings wanneer 
er eene uitgebrand, was. In 
den bloei zijner jaren, en in 
het hoogste toppunt van zij
nen luister had hij de gelofte 
gedaan, deze tijdsverdeeling 
stiptelijk optevolgen, en nooit 
is hij er in te kort gescho* 
ten. Deze groote koning 0-
verleed in het jaar 900, door 
zijn volk, welks wetgever en 
verdediger hij was geweest, 
als een vader en held, be* 
treurd. Nooit was een vorst 
bescheidener jegens zijne on
derdanen , en dapperder tegen 
hunne vijanden; en nooit beeft 
er welligt een treffender be-* 
wijs bestaan, van het vermo
gen hetwelk de Godsdienst op 
de koningen en volken, ter 
bevordering van den roem en 
den voorspoed der Stat en, kan 
uitoefenen. Engeland, vóór 
hem, woest en door aanhou
dende onlusten beroerd, werd 
een verblijf van vrede en regt-
vaardigheid. Men zegt zelfs 
dat dé openbare veiligheid 
er zoo groot was, dat gou
den armbanden, die op den 
weg gevonden waren, open
lijk uitgehangen zijnde, nie
mand dezelve aanraakte. Ai« 
PREP vereenigde de hoedanig
heden, die den Heilige, den 
Icrijgs-en staatsman kenschet
sen, Hij wordt in twee Sak
sische almanakken, waarvan 
er in eene aanteekening op 
de Saksische vertaling van 
het nieuwe testament melding 
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wordt gemaakt onder den 26 
Octoher, onder de Heiligen 
genoemd. Men vindt zijnen 
naam ook in eenige andere 
bijzondere almanakken, als
mede in het Eogelsche Mar
tyrologium van WILSON, on
der den a8 October. Het 
schijnt echter niet, dat de 
Kerk hem ooit eene openlij
ke vereering heeft toegekend, 
HENDRIK SEEI-MAN, door ee
ne soort van verrukking ver
voerd , schildert hem aldus af 
( Col. conc. Brip.) : > 0 Ai> 
rHED, het wonder, de verba
zing aller eeuwen! Indien wij 
zijne godsvracht gadeslaan, 
zouden wij meenen, dat hij 
altijd in een klooster heeft 
geleefd; indien wij aan zijne 
dappere krijgsverrigtingen den
ken , moeten wij bijna oor-
deelen, dat hij nooit het slag-

, veld heeft verlaten; indien 
wij ons zijne kunde en zijne 
geschriften te binnen brengen, 
worden wij bewogen , om te 
denken, dat hij zijn geheele le
ven in eene oefenschool heeft 
doorgebragt; indien wij op de 
wijsheid van zijn bestuur, en 
op de wetten, die hij gege
ven heeft acht slaan, zullen 
wij ons moeten overtuigen, 
dat deze de eenige voorwer
pen zijner oefening warem" 

AIFBEDA ( Heilige ) , ook 
wel ETHEIDRITA genaamd, 
wa» de dochter van OA , ko
ning vandeMerciërsen Quin-
dreda. Te vergeefs wilde 

men haar in den echt doen 
treden, met ETHEMBBT die 
over de Ostro-Engelschen het 
bestuur voerde; zij weigerde 
deze verbindteniY, om de in
wendige neiging te volgen, 
welke zij gevoelde, om God, 
zonder afleiding te dienen; 
Korten tijd daarna, verliet 
zij het hof, en begaf zich 
midden naar de moerassen 
van Croylancl, in het graaf» 
schap Lincoln, alwaar zij, 
gedurende 40 jaren, in eene 
kleine cel opgesloten 'leefde. 
Verschillende wonderen ge
tuigden van hare heiligheid, 
hoewel haar leven het schit
terendste van alle wonderen 
wasj Zij overleed in het 
jaar 834. 

AEFRICÜS ( Heilige ) , ne
gende Bisschop van Utrecht, 
volgde den H. FBEDERICMJ in 
het jaar 838 in die waardig
heid op. Hij werd ook wel 
AI.BERIOÜ8 AKPHIUCTTS of Aiv-
Rioira genoemd. Hoewel hij 
mismaakt van ligchaamsgestal-
te was, muntte hij echter 
uit in allerlei deugden, was 
zeer ijverig in den Godsdienst, 
versterkte de wankelmoedi
gen, roeide de ketterijen uit, 
en versmaadde de rijkdom
men. Onder Bisschop AÜEEI-
CÜS werden de volgende ker
ken , door graaf ROTGAKIU» 
aanzienlijk beschonken, als 
die in de landen van JUome-
rike oï Lomrghe (waarschijn
lijk ieLimersche, eengedeel-

4 • 



34 A L G. 

te der provincie Gelderland) 
de Veluwe, en voorts in de 
dorpen Twine , Aldtinge, 
/Pesterkese, Duitinge, Zoe
nen , Sulmonde, fVageninge<•, 
Houten, Erakei, Thuïl enz. 
Ook vereerde AIFBIOÜS uit 
de góéderen, die hem toebe
hoorden, aan de kerken in 
de volgende dorpen, een vast 
inkomen, als in Gruosna, Fu-
mechara, JSera , Zeist, Lies-
duine, Hees en Toren, De 
heilige AxyHtctrs, is na ze
ven jaren, op eene roemrij
ke wijze den Bisschoppelijken 
stoel van Utrecht bekleed te 
hebben, op den i5 Augustus 
845 stelig jp den Heer ont
slapen. 

AIGAHBI (ALEXANDEB)een 
Boloneésche beeldhouwer en 
bouwkunstenaar, had Lupoyi-
eo CABKACOIO tot leermeester 
en was de vriend van JDOMI-
XIQ.VÏ80, die hem naar Home 
bragt, alwaar hg in ï6iS4 in 
den ouderdom van 63 jaren 
overleed. In de St Pieters
kerk van het Vatikaan wwdt 
nog een vlak verheven beeld
werk van hem bewaard, den 
heiligen LEO voorstellende, 
die Aa-TiJ,A te gemoet gaat. 
Men ziet nog eene uitmun
tende groep van hem, de 
onthoofding van den heiligen 
JpADiiyö voorstellende, in de 
kerk van. dien naam te £0-
lögne, ' '10e Italianen noemen 
hem eeri .Gids in do beeld* 
bouwkunde; zèkei' is het, dat 
8ïjo beitel al de zniverheitjl ea 

fijnheid van het penseel eens 
grooten schilders bezit. 

AXGAROTTI ( F K A N C I S C Ü S ) , in 

171a te Venetië uit eene aan-
zienlgke familie geboren, na 
zijne eerste studiën te Rome en 
in zijne vaderstad yolbragt te 
hebben, werd hij door zijne ou
ders naar Bologne gezonden, 
alwaar hij, gedurende zes ja
ren , de wijsbegeerte, de meet
kunde , de sterrekunde, de 
proefondervindelijke natuur
kunde en de ontleedkunde be
oefende. Eeeds vroegtijdig 
begaf hij zich op reis, zoo
wel uit nieuwsgierigheid als
ook om zijne talenten tot vol
komenheid te brengen. In 
1733 kwam hij te Parijs, al
waar hij het grootste gedeel
te van zijn Neutotdanismo per 
Ie dame zamenstelde; een op
pervlakkig werk, dat werke» 
lijk tot niets anders geschikt 
is, dan tot het onderwijs der 
Dames, en 'dergene die in 
het stuk van natuurkunde, 
niet meer willen «risten, dan 
de schoon e sekse er van tracht 
te leeren. Na- vrij lang in 
Frankrpk vertoefd te heb
ben , stak de jonge wijsgeer 
naar Engeland en van daar 
naap DuitscHaiid en Polen, 
over. ' De koning van Polen, 
bij wien hij zich ophield, 
vereerde hem met den titel 
yan geheim-raad in zaken van 
oorlog. Nadat hij, om zijn 
vaderland wedertezïen, het 
hof van dien vorst verlaten 
had, werd hij den a3 JMej 
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1764 te Piaa door den dood 
verrast. Het ontwerp tot zijn 
monument, hetwelk voor re
keningvan FREDERIK II. op'het 
kerkhof Campo Santo te Pisa 
werd öpgerigt, is door hem 
zei ven gemaakt, doch de ko
ning liet er het opschrift op 
plaatsen, hetwelk, na eene on-
yoegelijke verandering, door 
AiG-AROMua broeder, van Rex 
in magnus, dus luidt: Axad-
ROTTO OriDii aemulo, NRO-
TONI discipulo, FRRBBSIOVS 
magnus. Het. onderschrift, 
door AJLOAROTXI zelven • op
gegeven, getuigt van den 
goeden dunk, dien hij zelf 
van zijne geschriften koester
de : Hic jacet ALGAROTTVS 
eed non omnis. De gezamen
lijke werken van dezen schrij
ver zijn in het Italiaansch on
der dezen titel uitgegeven : 
Werken van den graaf Az-
OAROTTX, kamerheer des ko' 
nings van Pniissen, Livorno 
bij M. COZ.TBI.ZImi 17 65 4 
DlA in 8.vo de laatste uitga
ve is die van Venetië 1791, 
— 1794 — 17 Dl.n 8.? o 

AIÖASIA , eene Gallische 
dame, beroemd door hare 
godsvrucht, was door den 
vriendschapsband zeer naauw 
met ÏIEDIBIA, eene andere 
Gallische dame, verbonden. De 
heilige HIEROM IJMITS was toen
maals onder de Bijbel-tolken 
zeer beroemd; zij zonden hem 
te Bethlehem, eenen jonge-
!>ng, om hem te vaadplegëu, U 
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ABOBEMUS genaamd. AJLOASHA 
deed hem elf vragen over 
verschillende plaatsen van het 
Evangelie en de Brieven v.'»n 
den heiligen PAXIIUS en BLE-
DIBIA. stelde hem er twaalf 
voor, die over ai degewigti-
ge plaatsen van het Nieuwe 
Testament liepen. Men ziet 
door die vragen, dat deze 
beide vrouwen, de Heilige 
Schrift met veel vlijt en o-
verweging beoefenden; maar 
men moet hieruit niet aflei
den , dat zulks ook eene goe
de oefening voor de vrouwen 
van onzen tijd zoude zijn ; 
zij zouden daartoe ALGASIA'S 
moeten wezen. — Zie EÜS«. 

ÏOCHIUM. 

' AiiQEiius, te Luik geboren , 
was eerst Kanonik en Deken, 
der stift-kerk van den heiligen 
BARTHOIOMEÜS, daarna Kano-
nik der hoofdkerk van dezelfde 
stad. Hij legde deze waardig
heden neder» om zijne overige 
dagen in rust en versterving 
doortebrengen, en werd te dien 
einde Monnik te Cluny, al
waar hij in n 3 o overleed. Hij 
stond in groote betrekking met 
de aanzienlijkste personen van 
zijnen tijd. Men heeft van 
hem eene verhandeling -De 
misericordia et justitia in de 
Tresor des anecdotes van 
dom. MARTÈNE, p. 1020 op
genomen. 2.0 De veritate 
carporis et sangzdnis jDomini 
in Eucharistia tegen BEREN» 
OARIUS van 'Xourst ERASMO» 
5 
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stelde zoo veel belang in dat 
werk, dat hij er zelf te Ant
werpen eene uitgave van be
zorgde ; men heeft het daarna j 
in Leuven in i56i herdrukt, 
en in het zesde deel der Bi
bliotheek der Kerkvaders ge-
lascht. BEILARMINUS heeft 
er echter eenige onnauwkeu
righeden in gevonden. 

AIHAZBK, een Arabische 
schrijver, die omtrent het jaar 
n o o der Christelijke tijdre
kening eene Verhandeling 
over de gezigtkunde en an
dere latijnsche werken heeft 
zamengesteld, welke in iSja 
te Bazel in fol, gedrukt zijn. 

!ALI - BASSA , een der groot
ste veldheeren van het Otto-
manische keizerrijk, onder
scheidde zich zoo zeer in den 
Perzischen oorlog:, dat keizer , 
AMIHUD IV. hem eene zij-
ner zusters ten huwelijk gaf. 
Hij overleed in i663 in den 
ouderdom van 70 jaren. j 

A u - BEO, in de zeven- | 
tiende eeuw tolk der Otto- \ 
manische Porte, was met 17 
talen bekend. Men heeft van 
hem eene Turksche vertaling 
des Bijbels. 

AII-BEN of A I I - T A I E B , 
volle neef en schoonzoon van 
MAHOMEO, onderscheidde zich, 
door zijne heldendaden in de 
belegering van Khaïbar, en 
bij verschillende andere ge
legenheden , waardoor hij den 

titel van vizier verwierf, Na 
zijnen veldtogt in Syrië, zond 
hem MAHOMED, om den Ko
ran in Yemen, in Arabië, te 
prediken, dat hij veeleer dóór 
de wapenen, dan door de 
overtuiging overwonnen had. 
Hij was bestemd, om dien 
profeet op te volgen} maar 
Wijl AsüBEKKOf ABÜBBKEB. tof 
kalief was verkozen, zoo nam 
hij de wijk naar Arabië, 
Zijne eerste zorg was, om 
eene verzameling van deleer. 
zijns schoonvaders te vervaar
digen, waarin hij vele dina 
gen veroorloofde, die zijn 
mededinger verboden had. De 
zachtheid zijner zedeleer nam 
de geesten zoo zeer te zijnen 
voordeele in, dat hem het 
kalifaat werd aangeboden , en 
na den moord van den kalief 
OIHMAN , werd Au omtrent 
het midden der zevende eeuw 
in deszelfs plaats aangesteld. 
De , Egyptenaren, die van 
Mekka en Medina erkenden 
hem, maar wijl er eene te
genovergestelde partij tegen 
hem, was opgestaan, zoo werd 
hij in het jaar 660 na J. G. 
na eenige zegepralen behaald 
te hebben, vermoorde Zijn 
moordenaar had zich met twee 
andere te Mekka verbonden, 
om de hoofden der partij van 
Ai.i, MoAVI en AMRÜ , om-
tebrengen. De Perzers vol
gen A M , en vervloeken ABU-
BEKEE , OMAR en de overige 
tolken van den alkoran. Zie 
MAHOMED, OMAB, enz. 
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TUI.BEY ; in 1728 geboren , 
werd, toen hij pas vijf jaren 
bereikt had, aan den Kjihaja-
Bey der Janitsaren, als slaaf 
verkocht; hij ontwikkelde 
zich op eene voorbeeldige wij
ze, en door zijne schrander
heid en dapperheid, verwierf 
hg de toegenegenheid van zij
nen Heer; hij steeg van den 
eenen trap tot den anderen, 
en bragt het eindelijk (1763) 
zelfs zoo ver, dat hij Scheik* 
Elhabead werd, hetwelk in 
Egypte de hoogste waardig
heid is. Thans ontwierp hij 
het plan, om zich zelven, 
tot van de Porte onafhanke
lijk Heer van Egypte te ma
ken, welk plan hij ook wer
kelijk ten uitvoer bragt, zoo
dat hij enkel door het ver
raad van zijnen eigen schoon
zoon uit het bezit van dat 
land kon verdreven worden. 
Hij vlood naar den Sche'ik-
Üaher van Accon, zijnen 
vriend, met wiens hulp het 
hem gelukte, Antiochis, Sey-
da, Barut en Jeruzalem in 
zijne magt te brengen. Nu 
strekte zich zijn plan tot de 
herovering van Egypte uit, 
alwaar hij tot Cairo voort-
rukte, maar in eenen moord-
dadigen slag, in welken zijn 
leger voor de overmagt moest 
bukken, na eene dappere 
verdediging, den 3o April 
*773, aan lafhartige vijanden 
U» handen viel, en dadelijk 
daarop j„ Caïro aan zijne 
feekomene wonden overleed. 

ALI-PAOHA , vizier van Ja-
nina, bijgenaamd Aslan of 
de leeuw, een der zonder-» 
lingstè personen van het te
genwoordige tijdvak j werd 
volgens het algemeene gevoe
len in 1750 geboren 5 maar 
wijl hij altijd voor jonger wil
de doorgaan dan, hij werkelijk 
was, zoo is het jaar zijner 
geboorte niét naauwkeurig be
kend. Hij zag het eerste licht 
te Tepèleni eene nog,nieuw 
gebouwde stad, 30 mijlen 
ten JNoorden van Janina gele-r 
gen. Zijne voorouders hadden 
het voordeelige beroep van 
Klef ter uitgeoefend, hetwelk 
eene soort van toegelatene 
en openbare 6truikrooverïj 
was, onder welks beguns-; 
tiging zij zich van het grond
gebied van Tepèleni meester 
maakten. At i volgde ia den 
beginne hun voetspoor, en 
maakte zich voor zijne na-> 
buren geducht. Deze verbon
den zich meermalen tegen 
hem, en verjoegen hem zelfs 
uit zijne geboortestad. Hij 
was tot het uiterste gebragt, 
toen hij eene kist met goud 
in de aarde begraven vond, 
welke men waarschijnlijk in 
eenen burger-oorlog verbor
gen had. Door middel van 
dezen schat, wierf hij twee 
duizend manschappen, en trok 
Tepèleni zegepralende weder, 
binnen. A u was omtrent de
zen tijd vier en twintig jaren 
oud. Hij nam eene aanzien
lijke plaats in, onder de land
voogden van het gewest, en 
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verkreeg de hand der schoo-
ne EÜINEH , dochter van CA-
ÏJJLAK, pacha van Delvino. 
Na. aldus zijn gezag vermeer
derd en zijne verbindtenissen 
uitgebreid te hebben, ligtte 
Axi nieuwe krijgsbendën en 
heroverde al de bezittingen 
zijns vaders, die hem gedu» 
rende zijne kindschheid ont-
weldigd waren. Hij werd ver
scheidene malen gevangen ge. 
nomen door de troepen van 
dea f ach» van Herat en door 
die Y*n den pacha van Jam-
na. Hij liep eeaen schande
lijken dood te gemoet; maar 
het gelukte hem altijd weder, 
om zijne vrijheid te bekomen. 
Doch, A u was tot dusverre 
enkel een beruchte partijgan
ger; zijne eeraicht was op 
verre na nog niet verzadigd; 
bij besloot, onverschillig oca 
wat prijs ook? tot magt en 
waardigheden te geraken. Su-
X.IM , pacha van Ddvino, 
isijn weldoener, werd door 
hem aan het gouveïnemeaS: 
der Porte aangeklaagd, als 
schuldig van een gedeelte des 
grondgebied* van zijne hoog-
lieid overweldigd te hebben. 
Oe divan aónd hein dadelijk 
een doodvonnis tegen de SJE-
Ï , IM, hem met de uitvoering 
belastende, en AL* vermoot-
de SüüH eigenhandig. Tot 
eené belüoning voor deze mis
daad , werd bij benoemd tot 
luitenant van den nieuwen 
Herwend, pacha van Home-
tif; «ene ondergeschikte be
diening, die zijner eerzucht l 

niet voldeed; maar die hem 
diende, om zijne rijkdommen 
te vermeerderen. Zijn krijgs-
roem was zoo algemeen, dat 
men hem in den oorlog, die 
in 1787 tusschen Turkije, 
en de beide keizerlijke hoven 
van Rusland en Oostenrijk 
losbarstte, onder de bevelen 
van den groot-vizier JUBSÜF, 
een belangrijk commandement 
opdroeg. Ten gevolge der 
diensten, die hij in dezen 
veldtogt bewees, verkreeg hij 
het tweestaartige packalich 
van Tricala in Thessalië, 
met den titel van JDerwend* 
gi-pacha van geheel Momelië. 
Deze bedieningen verschaften 
hem de middelen en het voor-
regt, om openlijk eene leger-
bende in zijne soldij te hou
den , en hij bediende zich van 
dezelve, óm de openbare we
gen van struikroove'rs te zui
veren; hetwelk enkel diende 
om zijnen roem te vermeer
deren. Van dien oogenblik 
af, vormde A M , die reeds 
een geduchte VJWSM! der JPór-
te was geworden, het plan, 
om zich geheel onafhankelijk 
te maken. Hij droeg zorg, 
om zich, door het zenden 
van geschenken aan de offi
cieren van den grooteri heer, 
vrienden aan het hof te ver
werven. Weldra besloot hij 
om zich van het pachalick 
van Janina, waarnaar hij 
reeds sedert lang begeerig was 
geweest, meester te maken ; 
hij kwam er gewapenderhand 
binnen, en, beleid en list 
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ifiet stoutmoedigheid vereni
gende, bereikte hij zijn doel, 
en niet lang duurde het, oï 
hij zag zijne overweldiging 
met het zegel van het wet
tige gezag bekleed, Omtrent 
het einde van het jaar 1788 
werd A u wettiglijk in het 
bezit gesteld, van het land-
voogdijschap van Janinn. ,< 
waardoor.bij eenen rang.onder 
de grooten van het Ottoma-
nïsche rijk verwierf. De steeds 
woelige eerzucht van ALI ver
oorloofde hem niet vreedzaam 
over de aan zijne heerschapx 
pij onderworpene plaatsen te 
regeren; hg wilde zijne; magt 
ook over Midden-Albanië, dat 
van den pacha van Berata.1' 
hing, uitstrekken. Dez& on
derneming openlijk te willen 

' beproeven, zou moegelijk en 
gewaagd zijn geweest; hij 
stelde schuinsche middelen in 
l|et werk, en bragt dezelve 
later met eene buitengewone 
bekwaamheid en volharding 
ten uitvoer. Omtrent 1790 
begonnen zijne pogingen te* 
gen de Soulioïen, die eene 
soort; van republiek vormden\ 
zaraengesleld uit de overblijf
selen dier Christelijke volk
plantingen van Taygeta en 
Acroceraunes, die omtrent het 
midden der zeventiende eeuw» 
gewapenderhand den Maho-
medanen ontsnapt waren. Dit 
volk was het eenige in üpi-
ru3, flat den roem van het 
oude Griekenland handhaaf
de, en dat den onafhankelg-
«en geest zqner eerste kinde-
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ren behield. Dezelve te onder
werpen , was geene gemakke
lijke zaak, zij dreven de ben
den van A u dapper terug, 
en deden al zijne pogingen 
mislukkeni Na het verdrag 
van Campo-Formio in 1797, 
werd •Ast,' wgl Er.ankrjjk 
zich van de Ionische eilan
den , met de tot dezelve be-, 
hoorende gewesten op het 
vaste land had meester ge
maakt, over de nahuurschap 

i eener Kollossale mogendheid, 
j die zich in eene militaire re

publiek herschapen had ver
ontrust ; maar hij werd weldra 
door de eerste krijgsbedrijven 
der Franschen gerustgesteld. 
BONAPARTE , toenmaals gene
raal-en-chef van het leger, 
in Italië, die Ai/r voor de 
zaak van Frankrijh wilde 
winnen, zond den adjudant-
generaal ROZA naar Janina, 
om den pacha te toetsen; 
maar de Fransche zendeling 
was de spe«Ii>aJ der list en 
der gemaakte vriendschapsbe-
wijzen van A L I , die hem 
ligtelijk overtuigde, dat hg* 
altijd de beste vriend der 
Franschen zoude zijn. Wgl 
hg vermoedde, dat BONA
PARTE de overmeestering van 
de waggelende magt der hal
ve maan beoogde, zoo drong 
hij zich bij den Franschen 
generaal in , die dadelijk met 
hem in onderhandeling trad, 
daar hij zich beloofde, om 
van hem een vermogend werk
tuig, tot het welgelukken zij
ner ondernemingen temaken. 

( 
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Te gelg\ker tijd won A£i de 
gunst van den Divan en yan 
zijnen Souvereinj Hg gebruik, 
te daartoe zijne agenten te 
Komtantinopel, die niet na
lieten, om hem al zijne ver-
rigtingen tot eene verdienste 
toe te rekenen, daar hij ei
genlijk niets meer dan zijne 
eigene vergrooting beoogde. 
Hij verkreeg eenen nieuwen 
roem van bekwaamheid, door 
zijnen verfoeijelijken togt te
gen de Christenen van iVi-
vitza en Ve&ili, die hij alle 
liet vermoorden, toen zij in 
den Goddelijken dienst tegen
woordig waren; en door deze 
barbaarsche daad verkreeg hij 
in de firmans van oorlog, 
welke de divan hem zond, 
om tegen den muiteling PAS~ 
BEVAN - O&ir optetrekken, 
den titel van Jlslan of Leeuw, 
A u bevond zich voor Vidin 
met veertig andere pacha's, 
die alle vereenigd waren, 
om PASSÉVAsr-Oaiu te be
teugelen , toen hij het be-
rigt yernam van de landing 
van BONAPARTE in -Egypte, 
Eenen op handen zijn de oor
log tusschen Franhryk en 
Turkije voorziende , keerde 
hij naar Janina terug, ten 
einde deze gebeurtenissen te 
bespieden en er parlij van 
zoeken te trekken. Intusschen 
ging hij voort, met meer dan 
ooit gunstig voor de Franschen 
te schijnen. Maar de gebeur
tenissen deden hem zijnen 
staatkundigen gang weldra 
bepalen; hij Ieide het masker 

af," en trok, met oogmerk 
om zich van de zeven eilan. 
den meester te maken, tegen 
de Franschen te veld. De 
Franschen, zeer min in ge
tal , en onder de bevelen van 
den generaal LASSAIE, wer-

• den, na eenen heldhaftigen 
tegenstand te hebben geboden, 
bij Prèvésa en Nioopolis, 
overwonnen. ALI liet Pré-
ve-na, welker inwoners zich 
met de Franschen vereenigd 
hadden, in brand steken; en 
een groot aantal weêrloozen 
liet hij in de verschrikkelijk
ste folteringen omkomen. De 
heldendaden van A u deden 
hem eenen buitengewonen 
roem verwerven, en de Ot* 
tomanische Porte benoemde 
hem tot driestaartige pacha. 
De admiraal NELSON hield 
zijne vloot te midden der 

' Egeïsche-Zee op, ten einde 
een' zijner officieren te kunt 
nen zenden, om Azi te com-

, plimenteren, die hij den held 
van JBpirus noemde. A u 
nam deel aan de krggaver-
rigtingen der Turksche en 
Russische legers; en, bij het 
beleg van Corfu, na de in
neming dier stad door de 
Bondgenooten, deed hem de 
sultan openlijke dankbetuigin
gen en het diploma, van 
onder-koning yan Romanië, 
en door deze laatste waar
digheid, den titel van Vizier 
toekomen. Er waren ver
scheidene Fransche officieren 
gedurende dezen veldtogt ge* 
vangen genomen, onder de-
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zelve bevond zich ook de ko
lonel CARBONNÈI. A M ge
bruikte hem, om te Sonila 
bij Janina eene schietschool 
op te- rigten. Hg droeg hem 
het bevel daarover op, en be
vrijdde uit aanmerking van 
hem, * de overige Fransche 
krijgsgevangenen uit hunne 
kerkers. Uit deze school had 
A M aan de Franschen eene 
goede ' artillerie te danken. 
Kort daarna wendde hij zijne 
wapenen op nieuw tegen de 
Sulioten en hij ondervond ee-
nen hevigen tegenstand; maar 
door listen, goud en doorsle-
penheid, gelukte het hem, 
hen van hunne bondgenooten 
af te snijden. De ongelukki
ge bergbewoners, waren ver-
pligt; 'om zich op voorwaar
den, dat zij het land verla
ten, en zich of naar Parga 
of naar de Jonische eilanden 
begeven zouden, over te ge« 
ven; met ter zijde stelling der 
bezworene belofte, vervolgde 
en vermoordde men hen on-
barmhartiglijk, zonder ontzag 
voor ouderdom noch geslacht, 
Na deze gruwelijke krijgs-
verrigtingen, werd ALI op 
nieuw met het diploma van 
Rumiü- Valid vereerd, en 
hij herstelde de veiligheid en 
politie in Macedonië en Thra* 
«<?, welke gewesten door roo-
vetbenden verwoest werden. 
De?e zending bood hem de 
gelegenheid aan, om zijne 
schatten te vermeerderen; al
om hief hij ongehoorde brand-
schattingen, en zgn naam 

alleen verspreidde schrik 
door het geheele land. Om
trent het jaar i8o5 begon A u 
in de oogen der voornaamste 
kabinetten van Europa, een 
gewigtig personaadje te wor-» 
den. De Russen, die hij ver
foeide, benijdden zijne steeds 
toenemende magt, en voor
zagen, dat hij de grootste 
hinderpaal voor de uitvoering 
hunner ontwerpen tegen Euro-
pisch-Turkyë zoude zgn. Het 
Engelsch ministerie onderhield 
betrekkingen'met hem; en 
BONAPARTE beproefde, uit haat 
tegen deze laatste magt, om 
vertrouwelijke betrekkingen 
tusschen Frankrijk en Aw-
PACHA daar te stellen; hij 
benoemde den Heer PODQJJB-
VILLE , een geleerd reiziger, 
tot Consul-Generaal te Jani
na, BONAPARTE, onder den 
naam van NAPOLEON keizet 
geworden, had te Vim en te 
Amterlits de coalitie, die tus
schen Engeland, Rusland en 
Oostenrijk gesloten was, ver
nietigd. De vizier van Janina 
zag duidelijk in, wat hem te. 
doen stond; hij ging zeer voor-
zigtig en listig te werk, om 
zich met dengenen te verzoe
nen, dien hij in 1798, na 
deszelfs verovering van Italië 
had weten te vleijen, Er 
werden alzoo tusschen BONA
PARTE en A u vertrouwelijke 
betrekkingen aangeknoopt, en 
de laatste was behulpzaam, 
om de vredebreuk tusschen 
Rusland en Turkyë te be
spoedigen. Zg"n doel was al-
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tijd, om de Jonische eilanden, 
he( bestendige voorwerp zij
ner wenschen te bekomen, 
ïoiïn deze eilanden , ten ge
volge van het verdrag van 
TMsii, aan Frankrqk waren 
afgestaan, vleide zich A H , 
daf; hij ten minste Parga 
zotide kunnen bekomen. Hij 
gebruikte te dien einde listige 
kmnstgrepen, die hem edfaier 
door de zorg der Parganiote» 
zelve , mislukten , daar deze 
zich geteed toonden * om hun
ne onafhankelijkheid, tegen 
A m , hunnen gezworen vij
and, tot den laatst en druppel 
Moeds te handhaven. Zijne 
hoop van dien kant te leur 
gesteld ziende, begon A u , 
een diep gevoel van haat te
gen de Franschen op te vat
ten , en zonder echter zijne 
betrekkingen met hen af te-
breken, wendde hij zijne blik
ken naar Engeland, als ge
schikter, om zijne eerzuchtige 
oogmerken te ondersteunen. 
Hij trachtte, eerst, om den 
vrede tusschen de JPorte en 
Engeland te herstellen, en 
zoodra de preliminairen ge
weekend waren, liet hij den 
dienst, dien hij aan het Britsch 

t kabinet bewezen had, zeer hoog 
uitroepen. Weldra had An-
PACHA een' Engelschen resi- : 
dent aan zijn hof, en hij 
verbond zich openlijk aan de 
belangen van Groot-Brittam 
niën, Hij beroofde eenigen 
tijd daarna den schoonvader i 
van twee zijner zonen, IBUA-
HIM van het jtechalick van [| 

Berat, en wist door zijne 
doorslepenheid en omkoopin-
gen, zijn gedrag bij den Di
van te doen verschoonen. Hij 
bedwong ook de Kimeriaten, 
bewoners van het > gebergte 
Kimeria of Chimera. Deze 
krijgsverrigtingen hadden in 
de lente van het jaar i8io 
plaats» latusschen, was hef 
arglistige en trouwelooze g8« 
4n»« van den vizier van Ja-
nina , h&b:'%m«mnxp der her
haalde klagten van ĵFrknfc 
rijk bij den Divan geweest. 
Men eindigde met den onder
gang yan A M , Xe Corfu, 
te Bagusct, tt Konsiantino-
pel en te Parij* te bezwe
ren. Het jaar 1810 zag een 
verschrikkelijk bedreigende 
storm tegen hem opkomen. 
Er werd een plan van krggs
verrigtingen , door de Fran-
sche veldheeren ontwórpen, 

• en, door de Por te bekrach
tigd, beraamd. . Ai.t zou te 
gelgker .tijd, door eene Fran* 
sche divisie van het eiland 
Corfu, en door faftliegervan 
Dalmatiüy onder de bevelen 
van den maarschalk MAHMONT 
wórden aangevallen, terwijl 
zijne inwendige vijanden tegen 
zijne tirannie zonden jsijn op
gestaan. Maar de tegenspoed,' 
waarmede het Fransche leger 
in het schiereiland te worstelen 
had, belette de uitvoering 
van dit plan. Na de vero
vering van hetpachalick van 
Berat, welks viaier hij in 
eene gevangenis hield opge
sloten, scheen de magt van 
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A I H nog toetenemen} een 
groot aantal pacha's en waij-
woden kwamen als vassalen 
aan zijn hof. Door het aan* 
nemen der Europesche taktiekj 
had A u een buitengemeen 
groot voordeel op zijne nabu
ren bekomen, en onder hen 
schrik en moedeloosheid ver
spreid. Hij bedwong achter
eenvolgens dea Pacha van 
JDelvino, de stad Argyro-Caa-
tron, de chefs van Liapuria 
en de moedige'inwoners yan 
Gardiki, die hg alle deed 
vermoorden; de laatste wreed* 
heid oefende hij enkel uit, 
om daardoor aan zijne zuster 
CHAÏNITZA te behagen , die, 
om eenige 'persoonlijke belee-
digingen te wreken, van hem 
eischte, dat Gardili ver
woest, en de inwoners dier 
plaats verdelgd zouden wor
den, zeggende, dat zij voort* 
aan enkel op matrassen wil
de slapen, die met hunne 
hoofdharen geruid wareni 
Men kan de bijzonderheden 
van dit bloedbad, waarbij 
men in Europa ongehoorde 
Darbaarschheden gebruikte, 
niet zonder huivering lezen» 
In 181a ging A u omtrent 
den Franschen Consul alle 
maat te buiten; ook trachtte 
het Fransche Gouvernement, 
hetwelk sedert, dat A u zich 
*n de armen der Engelschen 
had geworpen, zeer verbit
terd was, uit al zijne magt, 
? m <te wraak des grooten I 
Heers op het hoofd van A u [ 

H» DESU (j 

te doen nedervallen. De straf 
van den vizier van Janina,, 
was besloten, toea de gebeur-s 
tenissen van den veldtogl van 
NAPOÏ.EON tegen' Rusland ± 
den staat van zaken kwamen 
veranderen, en den, lust bij 
A « deden herleven, om nieu
we ontwerpen ter vermeer
dering van grootheid en magt 
ten uitvoer te brengen. Tij
dens het ongeval van het 
Fransche leger te Moskou, 
had A M den hoogsten trap 
van magt beklommen; zijn 
hof was prachtiger en over
dadiger, dan dat der meeste 
Europesche vorsten; Hij voed* 
de in zijn paleis van Janina > 
dagelijks, omtrent vijftien 
honderd personen, onder wel
ke zich vreemdelingen Bevon
den van al de deelen des aard* 
bols; Zijn bestuur was toen
maals reeds op de leest van 
dat eens potentaats geschoeid. 
Bij het berigt van den aan
staanden val van NAPOJWOH* 
BONAPARTE, haastte zich Ax.it,, 
wel onderstellende, dat de 
Franschen langen tijd yanr 
Albanië zouden verwijderd 
blijven, om zijne troepen bij* 
een te zamelen, en vormde 
op nieuw het plan, om zich 
van Parga, het eenige punt, 
waarop ia de geheele uitge
strektheid zijner staten, def 
stralen der vrijheid nog schit
terden, meester te maken* 
Zonder eenige bewilliging der 
Porte, zonder eenige oorlogs» 
verklaring, trok hij Ofi Parga 
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af, dat toen nog aan Frank
rijk toebehoorde. De Fran-
sche consul dien men zocht 
te bedriegen, had de oorzaak 
dezer wapening geraden, en 
naar Corfu en Parga berig-
ten gezonden, die de Fran-
schen en Parganioten in staat 
stelden, om eenen onver-
wachten aanval af te kunnen 
wachten, Het Fransche gar
nizoen , door de dappere Par
ganioten ondersteund, sloeg 
en dreef de soldaten van ALI 
op de vhjgt. Eenigen tijd 
daarna was Parga, door ver
raad in de handen der Engel* 
schen gevallen; A u PACHA 
gevoelde, dat het gemakke
lijker voor hem zoude zijn, 
Parga van Engeland te be
komen, dan het uit de han
den der Franschen te wrin
gen, ïntusschen verbande hij 
de volkplantingen van JSpirua, 
die hem achterdocht gaven. 
In 1816 ontving hij een be
zoek vart den onttroonden ko
ning van Zweden, GUSTAAV. 
ABOLF , die zich, op zijne 
reis naar Morea aan zijn*»*" 
ophield, en gaf hem de sa
bel van KABEL XII. ten ge
schenke. Eindelijk werd de 
eerzucht van ALI zoo zeer 
voldaan als zij het kon zijn: 
Parga, waarnaar hij reeds 
lang begeerig had uitgezien, 
werd hem in Maart 1S18 door 
de Agenten van Groot-Brit-
taniën overgegeven. Er was 
bedongen, dat ai de Parga
nioten, die het land zouden 
verlaten, voor het verlies huns 

ner goederen schadeloos zou
den worden gesteld. Maar 
het bedrog en de hebzucht 
van A M waren der vervulling 
van den grondslag van dat 
onbillijke verdrag in den weg. 
Alvorens hun ongelukkig va
derland te verlaten, kusten 
de Parganioten voor de laat
ste maal, den grond, die hen 
had zien geboren worden, en 
gaven de overblijfselen hun
ner voorouders aan de vlam*, 
men ten prooi. — Hunne in
scheping geschiedde te Corfu, 
op het fregat the Glascotn 
Dit tooneel was des te aan
doe n l p e r , wijl hetzelve het 
werk der schandelijkste on-
re gtvaardigheici was. De Por-
te zag de steeds toenemende 
grootheid van ALI niet zon-, 
der bekommering; maar de 
wisselvalligheid van eenen oor
log tegen hem vreezende, 
scheen zij zijnen dood af te 
wachten, als zijnde alleen in 
staat, om hetgroote gedeelte 
V*ri het vasteland van Grieken
land, dat_Ax^&*«w*"*ezat, 

-tJWlBP'WWFlren schep ter van 
den grooten Heer te bren
gen ; maar ook vreesde zij , 
dat indien hij zijnen natuur-

; lijken dood stierf, zijne schat
ten verdeeld of verkwist zou
den worden. Eindelijk be
sloot de Sultan, om ALI-PA-
CHA, door ISMAÖL, pacho-
bey, een' zijner gezworene 
vijanden aan te tasten.; daar 
de laatste hem had aangebo" 
den, de middelen aan te wij
zen, om A M te kunnen be-
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dwingen. Men vaardigde te
gen hem het vonnis van Fer~ 
nanly, of de keizerlijke vo
gelvrijverklaring uit, waar 
door hij in den hoogsten graad 
aan gekwetste Majesteit werd 
schuldig verklaard. AÏ.I dacht 
den storm door de gewone 
middelen af te wenden, ma*t 
al zijne doorslepene listen én 
zijn goud waren vruchteloos. 
Men rustte eensmaldeel uit, 
om zich naar de kusten van 
JSpirus te begeven; er wor- ; 

den krggsbendën geligt, om 
tegen ALI-PAOHA op te trek
ken , en het bevel over den 
togt wordt toevertronwd aan 
PACHO-BEY, tot Pacha van 
Janina én Delvino benoemd. 
A u , van zijnen kant ziende, 
dat al zijne pogingen, om zich 
met de Porte te verzoenen, 
vruchteloos waren, deed aan
merkelijke wapeningen. Hij 
lokte de Christenen en de ver
schillende stammen van Noord* 
GriekenlandonAtt zijne stan
daards. Het leger der Porte 
begaf zich onder de bevelen 
van PACHO-BEX in opiogt, ea 
kwam zonder eehe eakelé 
lont te verbranden, zoo als 
de veldheer zulks aan den 
divan had beloofd, in hetge-
zïgt van Janina; maar er 
waren nog kasteelen té ver-
oreren, geheel met kanonnen 
bedekt, en door Atï in per
soon verdedigd, die, zich van 
zijn leger verlaten ziende, 
besloten had, om met al de 
hulpmiddelen, hem door woe-

de of wanhoop aangeboden!, 
te_vechten; deze verdedigings*' 
middelen waren geducht. Het 
was in deze verschansingen, 
dat Airij^van zijne zonen „ 
en ran bijna: al zijne yeU-
heeren verlaten, zieh gedu
rende achttien maanden te
gen eene oneindig - grootere' 
magt verdedigde. Uit het 
diepste dezer kasteelen hitste' 
hg heimelijk al de Christen-
volkplantingen tot den op
stand aaiï, en zag zich eens
klaps onderschraagd door öere 
opstand der Grieken, die het' 
Ottomanische keizerrijk op 
den rand van deszelfs onder
gang stelde. In dezen hag-
cheïijken oogenblik, gai de' 
gröote Heer, de gevolgen dier 
gebeurtenissen vreezende, het 
opperbevel van den togt van 
Janina aan CHURCHI» - MA--
HOMED-PACHA , een grijsaard, 
die een standvastig karakter 
bezat, vol ondervinding was, 
eB*Ai,i-pACHA in listen niets 
toegaf. De 'komst van Catitt-
CHIB ,• veranderde' den staat 
van zaken, A3&1 werd? hoe' 
langer zoo meer ingesloten f 
en ondanks de hardnekkige 
verdediging, en de hulp hém 
door de Grieken , onder wel
ke hij zijn goud verkwistte 
gegeven, in den uitersten staat 
van ellende gebragt. Einde-' 
lijk was hij verpligiS, om «ijfl 
leven aan de dienaar* der 
wraak vaa de Ottomanische 
Porte f e betwisten* Mei mn 
handvol wansehappetö,,'#f alk? 

% " ' : 'v 
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den dood onversaagd te ge-
moet zagen, in zijn laatste 
roofneat opgesloten, liet hij 
aan CHUKCHID weten, dat bet 
zijn voornemen was, twee dui
zend centenaren buskruid in 
brand te steken, en zich met 
de zijnen in de lucht te doen 
springen, indien hem de sultan 
zijne genade en veiligheid 
voor zijn leven niet verzeker-
de. CHURCHÏD wetende, dat 
zulks geene ijdele bedreiging 
•was, dat A u dag en nacht 
eenen Turk, SELIM genaamd, 
in het kruid-magazijn hield, 
steeds gereed, om hem zijn 
leven op te offeren, en aan 
•wien hij zelf te eten bragt, 
gaf, na zijnen krijgsraad ge-
Hoord te hebben, aan A u 
te kennen, dat zijne hoog
heid, zijn verzoek in aan
merking nemende, hem ver
geving schonk, mits hij zich 
«ogenblikkelijk naar Konstan-
tinopel begaf, om zich voor 
de voeten zijns ,meester# te 
buigen, die hem zijne for
tuin waarborgen, en hem de 
vrijheid zoude laten, om zich 
naar zoodanige plaats van 
Klein'Azïë te begeven, wel
ke hij hem zoude aanwijzen. 
Hetzij dat men zulks eene 
verblinding t>f een onvermij
delijk noodlot van A u noe-
me, hij nam ten minste bet 
voorstel van CHUROHID aan} 
i i j begaf zich naar het eU 
land van het Meer met een 
twaalftal zijner officieren; 
men had hem een prachtig 
yerblijf in gereedheid ge-

bragt > alwaar hij gedurende 
zeven dagen met vele onder
scheiding werd behandeld; 
eindelijk vraagde hem de se-
raskier van den sultan op 
den 5 Februarij 182a, inde 
eerste plaats bevelen aan SE-
iraaftevaardigen, om de bran
dende lont aftegeven en ten 
tweede aan de bezetting der 
schansen, om dezelve, na de 
keizerlijke vlag te hebben uit
gestoken, te ontruimen. Bij 
deze opvordering opende AM 
de oogen; maar hét was te 
laat. Hij antwoordde, dafi 
bij het verlaten der citadel, 
hij aan SEIIM had gelast, 
enkel aan zijn woordelijk be
vel te gehoorzamen, en vraag
de bij gevolg, om hem zelf 
het bevel te gaan geven van 
zich te verwijderen; hetwelk 
hem geweigerd werd, A u , 
door de sterkste betuigingen, 
ja zelfs door den eed van 
den seraskier aan het wan
kelen gèbragt, nam eindelijk 
een besluit: hij trok de helft 
eens ringa van iMaea v'mget,r 
waarvan de andere helft in 
handen van SEXTM was. Met 
de helft dezer ring verkreeg 
men, dat SEIIM de noodlot
tige lont uitdoofde, waarop 
hij oogenblikkelijk met dol
ken doorstoken werd. Te 
gelijker tijd stak het garni
zoen de keizerlijke vlag uit. 
Au wachtte in stilte maar 
niet zonder ongerustheid, den 
uitslag dier verschillende ge
beurtenissen af, toen hij om
streeks vijf ure na den mid-
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dag verscheidene aanvoerders 
van het Turksehe leger en 
hun gevolg, met een bedrukt 
gelaat zag aankomen. Bij hun 
gezigt vliegt Azi met al het 
vuur der jeugd op, en, 
de handen aan zijne pistolen 
geslagen, vraagt hij met ee-
ne donderende stem, wat 
men hem brengt: HASSAW-
PACHA aartwoordt hem, dat 
het de firman van zijne hoog
heid is, waardoor hem zijn 
hoofd wordt gevraagd. — 
• Mijn hoofd, roept A u in 
woede uit, wordt zoo gemak
kelijk niet overgegeven;" en 
te gelijker tijd lost hij een 
pistoolschot, waarvan de ko
gel het dijbeen; van HASSAN 
verbrijzelt; onmiddellijk daar
op brandt hij twee ;andere 
pistolen los, en doodt twee 
zijner tegenstanders; juist wil
de hij met zijnen tromblon (*) 
vol groven hagel geladen, 
aanleggen, toen hij van twee 
kogels doorboord, nederzeeg. 
Alvorens den geest te geven, 
riep hij een' zijner moorde
naars toe: a Haast u , om 
oogenblikkelijk de arme VA-
SIIIKI (deze was zijne twee
de vrouw) te gaan vermoor
den, opdat die honden haar 
niet onteeren." — Daarop 
gaf hij den geest. Zijn hoofd 
werd van zijn ligchaam ge
scheiden , gebalsemd, en den 
volgenden dag naar Komtcm-
tonopd gezonden, alwaar het 

(*)" PUtool met eenen xetr wijden mond. 

den aS Februari) aankwam. 
De sultan liet hetzelve naar 
het serail brengen, en toon
de het aan den vergaderden 
divan; na door de straten 
der hoofdstad te zijn rondge
dragen, werd het boven de 
groote poort van het serail 
naast zijn doodvonnis uitge
steld. Dus was het verschrik
kelijke uiteinde van AM-PA-
CHA. Die woeste Albanees 
geleek naar geenen enkelen 
der oudere of nieuwere ti
rannen; niemand heeft zoo 
vele redmiddelen in den te
genspoed gevonden, noch zoo 
vele voorzigtigheid in den 
voorspoed behouden > dan hij; 
het weinige goed, dat hij 
verrigt, en demisdaden, die 
hij bedreven heeft, vloeiden 
uit dezelfde bron voort; uit 
eenen vasten en standvasti-
gen wil namelijk, om zon
der ophouden zijne raagt te 
vermeerderen en te verzeke
ren. Zijne eerzucht was vol* 
gens eene zekere orde, en 
verre boven die verheven, 
welke enkel uit ijdelheid 
geboren wordt. Geene eu
veldaad kostte hem overwin
ningen , zoodra hij er slechts 
eenig voordeel uit konde trek
ken ; en hij nam de gering
ste welyoegelijkheden in acht, 
indien hem dezelve slechts 
eenigzins van nut konden zijn; 
hij zou de kracht hebben ge> 
had menschüevend en welda-

C 3 
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«lig te zijn; indien die deug
den hein als een middel had
den toegeschenen om zijn ge« 
zag Ie bevestigen. Nooit vond 
snen zoo vele wijsheid en 
saoodheid in ,ééu hoofd yer-
eenigd., Jïïen vindt zeer be-
Jangjrgie bijzonderheden oyer 
A I I - PACHA in de Reis door 
Griekenland van POVQTIEVÏ^-
I E , oud algemeen consul van 
Franhrgjs, bij dien Aziati
sche» despoot. Men beeft 
ook eeae fcwemschete vem AT 
ZI-PACBA , doop ALPHONSJS 
DE BEAÜCIIAMP , .die ons in 
dit verslag van yeel dienst 
geweest, en grootendeels , 
door ons gevolgd ia. 

AlIBRAt ~r- Zie D A I I B H A I . ;' 

ALIGSTAB ( BENEDICTM ) , 
Bisschop van jïïarseille, werd 
op jjset einde der JPI» eeuw ; 
te Alignq,n.'*dy,rypnt § mgV 
len van Pésenwin Neder. 
Langwgoc geboren. Hg was 
uit eens aanzienelgjks familie 
gesproten» die -fiem'," om zij
ne eerste studiën te volbren
gen, in een jBenediktgner-
klooster plaatste, waarvan hg 
ook het gewaad aannam. Voor 
de abdij van Grosse, Bisdom 
van Carcassone , benoemd, 
werkte hg uit aj zijn vermo
gen goede, om de muitelin
gen ^ gedurende Jden oorlog 
te AJMgenzen, weder onr 
der de gehoorzaamheid yan 
Lpjws^jg yiïjT. te brengen j -
bij was het, die bijna'alleen 
de steden Bezierp jen Carpas-
sfffip beteugeld.©., "f/eike dm | 

eed yan getrouwheid aan den 
koning in zijne handen afleg
den: in 1229 werd hij tot het 
Bisdom Marseitte benoemd; 
het gelukte hem, de geesten., 
die om zekere yoorregten ver
deeld waren, te verzoenen. 
Hij maakte zich tot den kruis-
togt gereed, en vertrok ia 
1239, met ÏJIIBOÏJI;, graaf 
yan Champagne en koning 
yan Na\>arrei naar het Hei
lige jLand. Ia 124J» in Frank-
rgk teruggekeerd, was hij» 
onder ^GEIESTÏJSP* IV. , in 
12^5, bij bet concilie yan 
Lya$ \tegenwoordig. Hij kon 
d$a heiligen•" JLOMSPÏÏS fl«f 
vergezellen , Joen deze Vorst in 
ia4§ zijnen eersten kruistogt 
ondernam,. doch in. ïa6o verr 
trok hg weder naar het-#«V 
lige Land* Het was alstoendat 
AfcEXANjQEa IV,, om de zaken 
der Kruisvaarders weder opte^ 
wekken jj A.M^NAN aanspoorde, 
om. eenen nieuwen kruistogt te 
prediken, die niet gelukkiger 
was, da» de voorgaande. Hij 
overleed in ia6£.# "W z9»* 
Bisschopp«*p» waardigheid 
nedergefegd te hebben; Hij 
had bestendig, zelfs na tot 
Bisschop gezalfd te zijn, den 
regel yan den heiligen BENE^ 
nicxps opgevolgd, en lief 
^ich altgd noemen: Broeder 
BsjfBDiprpj), Bisschop van 
Marseil/e, Op het einde zijns 
levens ging hij in de orde 
der {minderbroeders, welker 
regel gestrenger was, dan die 
der Benediktijnen, en met 
«ijn, gtyeyejj" ĵ tèjc yojmakipg 
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meer strookte. Hij is de 
schrijver van een Theologisch 
werk, dat in manuscript is 
gebleven, en waarvan er een 
exemplaar in de koninklijke 
bibliotheek van Frankrijk be
waard wordt; het is getiteld i 
Tractatus fidei contra diver-
soa errores super tilulum de 
sumnta Trinitate et fidi Ca~ 
tholica ip dtffretalibus. Men 
vindt in het 7? deel van het 
Spicilegium van ACHERY , ee-
nen brief van ALIGHAN aan 
Paus INNOCENUUS IV, Ï He 
rebus in Terra Sancta ges-
tis. Deze Bisschop ging voor 
een der geleerdste mannen 
van zijnen tijd door. 

ALIGRE (STEFANUsFnAN-
oisctis D ' ) , werd in 1726 
uit eene familie geboren, die 
zich vroeger, in de militaire 
loopbaan had onderscheiden, 
maar later tot de Magistra
tuur wa» overgegaan. In 1768 
was hij muts-president. Toen 
LAVEBDY hem den post van 
eersten president van het par
lement van Parijs bezorgde, 
was men verwonderd aan het 
hoofd der overheid, eenen 200 
jongen ongehuwden man te 
uien; zelfs LODEWIJK XVt 
maakte deze aanmerking. Maar 
D'ALIGRE onderscheidde zich 
in dezen eervollen post, hij 
werd vooral bewonderd door 
de duidelijkheid en juistheid, 
waarmede hij de raadsbe
sluiten uitsprak; Ten tyde 
dat de Uaats-dienaaïNEOKBB, 

die toenmaals grootelijks in 
aanzien stond, de bijeenroe
ping der algemeene staten 
voorbereidde vraagde D'ALI-
GRE aan Z. M, een gehoor 
in tegenwoordigheid van dien 
minister en verkteeg zulks. 
Hij las er eene memori*, waar
in hij de ongelukken schet
ste , die uit deze bijeenroe
ping moesten voortvloeijen. 
Onder en na dit lezen, heerach-
te er eene volkomene stilte, 
en de eerste president her
nam enkel het woord, om zijn 
ontslag te overhandigen, dat 
hij had medegebragt. D'OR-
MEBSON BE NoiSEATT Volgde 
hem in 1788 op. D'ALIGRB 
was een der eerste Fransche 
uitgewekenen. Na, door de 
tegenwoordigheid van geest 
van een zijner bedienden, 
bij de overrompeling van het 
Bastille aan den dpod ont
snapt te zijn, begaf bij zich 
naar Londen, na zich door 
eene som van 4,000,000 fran
ken, in de bank van Engeland 
geplaatst, te hebben doen voor
uitgaan. Hij stak na verloop 
van eenige jaren weder naar 
het vasteland ever, en over
leed te Brunswijk in 1798. 
Hij had twee huwelijken aan
gegaan, het eerste met Me
juffrouw TALON, de laatste 
afstammelinge uit dat huis, 
bij wie hij geene kinderen 
verwekt heeft, en het tweede 
met Mejuffrouw BAWRT, die 
hem vader van eenen zoon en 
eene dochter heeft gemaakt* 

4 
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AXIGBE (STEM NÜS »'}, kan
selier van Frankrijk, werd te 
Chartres geboren. Door zijne 
verdiensten tot de posten van 
bewindhebber van den graaf 
Van Soissons en van voogd 
.van deszelü zoon verheren, 
verkreeg hij door de bescher
ming van dien Heer ingang 
in den Raad, Zijne gediens
tige inborst, zijne vlijt en op-
regtheid deden hem beminnen 
en hoogachten. De markgraaf 
DE XA. VIEUVILLB, toenmaals 
Minister van staat, verschafte 
hem in 1624 de zegelringen, 
en tegen het einde van het
zelfde jaar den titel van kan
selier, D'AXIGBE was verpligt 
zich naar zijn landgoed la 
Mivière au Perche te bege
ven , alwaar hg zijne dagen 
in 1635, in den ouderdom 
van 76 jaren eindigde. Zijn 
zoon, STEPANÜ» P ' A I I G B E , 
mede kanselier, overleed in 
1677, in den ouderdom van 
85 jaren, den roem nalaten
de van een regtschapen en 
verlicht overheidspersoon te 
zijn geweeat, 

AIIPIÜS, Bisschop van Ta-
gasïa, was de vriend en de 
leerling van den heiligen A F -
GÜSTIWITB, die in zijne Belg-r 
denissen eene aandoenlijke 
melding van hem maakt, Hij 
ging Palestina bezoeken, en 
zag er den H. HjcERoNijMus 
roet wieh hij zich zeer naaaw 
verbond. Bij zijne terugkomst 
in Afrika, werd hij in3gS, 
tot Bisschop van Ta§mta yer-

kozen; Hg was den H, Au-
GusTiNirs, in al wat hij tegen 
de Donatisten en Pelagianen 
deed of schreef zeer behulp
zaam, Hij was bij verschei
dene Kerkvergaderingen te* 
genwoordig, ondernam ver* 
schillende reizen en werkte 
met eenen onvermoeiden ijver, 
voor de eer van God en dei 
Kerk. Men ziet, dat hij in 
429 reeds oud was, door ee
nen brief, welken hem de hei
lige AuGrsTiNüfl in dat jaar 
schreef, en in welken hij hem 
grijsaard noemt. Men is van 
gevoelen, dat hij kort daarna 
overleed, Hij wordt in het 
Roomsche Martyrologium, op 
den i5 Augustus genoemd, 

A%,iviv$ (Heilige) van Anm 

drinopcl, eene kleine stad van 
Papalagonië bijgenaamd de 
Styliter, wijl hij 53 jaren op 
eene zuil Weef staan , over
leed in het begin der zevende 
eeuw. Zie Heiligs SWEO» 

At,w»w» of AiYpip» van 
Antiochis-, aardrijkskundige in 
de IV. eeaw, droeg aan kefc 
zer JPIÏANPS eene aardrijks
kunde op, welke BAYXEzegt, 
niet van hem te zijn, wijl 
het moeijelijk i s , om te ge-
Iooyen, dat hij, op'het be* 
rigt van anderen, zoodanig 0-
yejf Engeland zoude hebben 
gesproken , als hij zulks ge
daan heeft, daar hij langen 
tijd tweede landvoogd van dat 
gewesl was geweest, pak w 
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het niet zeker, dat deze aard
rijkskunde diegene is, welke 
JACOBÜS GODBFROI in het 
Grieksch en Latijn, in 1628, 
te Genene in 4.*° heeft uitge
geven» Hij was het aan wiên 
JTTHAMÜS den last had opgedra
gen , den tempel 1ran Jeruzalem 
weder te doen opbouwen. 

Atxx, vierde dochter van 
ÏHIBAÜLT Of ÏHEOBAI.D IV. , 
graaf van Champagne, was de 
echfgenoote van LODEWIJK. 
VII., koning van Frankrgk, 
en moeder van PHILIKPUS 
ATJGTJSTUS. Door hare beval
ligheid en haar beminnelijk 
karakter, was zij de wellust 
van het hof van Champagne, 
tóen zij zich met den koning 
van Frankrijk verbond, die in 
1160 weduwnaar van CON-
BTANTIA| van Kastilië was ge
worden ', die overleed zonder 
erfgenaam aan den troon te 
hebben gegeven. Eerst na 
vier jaren gehnwd te zijn ge
weest j bragt A n x in 1165, 
eenen zoon ter wereld, die, 
wijl hij de vrucht der gebe
den en wenschen van het ge-
heele volk was, DiEurBo^NÉ 
(Gods-gift) werd bijgenaamd, 
Hij regeerde roemrijk onder 
den naam van PHIIIÏPUS Atr-
ÖWBXÜS. Wijl IiODEWWK V1I# 
overleed toen zijn zoon pas 
luim 14 jaren oud was, zoo 
wiHe Awx zich met het be
stuur heiasten; maar PHIIIJ?-
¥V8 verklaarde, dat hg zelf 
wilde rcgerenj en door cene 

C 

voor zijne jaren ongehoorde 
staatkunde, verijdelde hij al 
de ontwerpen zijner moeder, 
die, om zich van het bestuur 
van den staat meester te mak
ken, de hulp van HEHDRIK 
Ilé, koning van Engeland had 
ingeroepen. Toen PHILIBPÜS 
Avavivva in 1190 besloten 
had, om in Palestina ten 
strijd te gaan trekken, ver
zamelde hij al deGrootenvan 
den staat, en benoemde met 
hunne toestemming', ALIX als 
Regentesse gedurende zijne 
afwezigheid; zij regeerde met 
zeer vele wijsheid, en over
leed te Parijs den 4 Junïj 
1206, door de Grooten gei 
ëerbiedigd, en door het volk 
betreurd. De Fransche ge
schiedenis spreekt van ver
scheidene andere vorstinnen 
A n x genoemd, die, welke 
wij hier vermeld hebben, is 
de beroemdste. 

Ax,iae (PETRUS) ïn 1600 te 
Dole geboren, werd in i63a 
te Besanpon tot abt van ST. 
PATTLUS benoemd, en kort 
daarna tot Kanonik van de 
St. Pjvms - kerk derzelfde 
stad; zijne kunde was zeer 
uitgebreid en zeer verschei
den ; bij voegde bij de we
tenschap der godgeleerdheid, 
die der wiskunde, in welke 
hij zich zeer bekwaam 
maakte. Hij beproefde, om 
tegen Paus AUSXANDBB VII., 
de aanmatiging van het ka
pittel van Besanpon t op de 

5 
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verkiezing der Aartsbisdom* 
*aen te verdedigen. De wer-
ïcea, die hij over dat onder-
werp heeft vervaardigd, zijn 
bijna de eenige, die ons van 
hem overblijven. Nadat Pa
ter DoMINICtrsVERNBBEY^e-
loofsonderzoeker te Besangon, 
eene zamenspraak, door Jhem 
geschreven, veroordeeld had, ; 
antwoordde hg op deze ver-
oordeelïng door eene brochure 
ten titel voerende: Eponge 
pour tffacer la censure du 
Père DOM, KsRKSRar ( Spons, 
om de veroordeeling van Pa
ter DoztiNictJs FEBWEnar 
jtittewisschen,) Verscheidene 
Algebraïsche verhandelingen, 
en de Hiatoirê de l'abbaye de 
[Saint Paai- [Geschiedenis der 
abdij van den heiligen PAU* 
zvs), welke hem door Pater 
LEIOHG, in zijne Geschiedkun» 
dige Bibliotheek van Frank-
rijkt worden toegeschreven, 
aija verloren geraakt. Awx 
overleed de» 6 Julij 2676. 

AXKMAAR (HENDRIK VAN) , 
een dichter der XV*. eeuw, is 
de vertaler van de Fabel van 
den vos, een Gallisch gedicht, 
eerst in proza opgesteld door 
PETRUS VAN SAIHT-CLOUD , en 
in 1290, door JAQTXEMARS G I -
CZÊZ, van Rijssél in Fransch' 
[Vlaanderen, berijmd. Het is 
een hekeldicht, waarin men 
op eenen soms zeer klucht", 
gen toon, en zeer geestig, 
de gebruiken der middeleeu
wen hekelt, en waarin de 
Geestelijken onder anderen 

niet gespaard worden; De 
Heer GOTTSCHE» heeft er eene 
schoone Hoogduitsche uitgave 
van bezorgd , die met platen 
en eenige voorloopige verhan
delingen verrijkt is. 

' AII,ACCI (LEO), eerst Groot* 
Vikaris van Anglona, daar
na fiibliothekaris van den 
Kardinaal BARBERINI , en ein
delijk van het Yatikaan, weid 
in i586 op het eiland Chio 
van Schismatiek - Grïeksche 
ouders geboren. In1600 naai 
Rome gebragt, bragt hg het 
in de wijsbegeerte en godgei 
leerdheid tot eenen hoogen 
trap van volmaaktheid, en 
Verdiende door zijne roemvolle 
vorderingen het vertrouwen 
van BERNARBUS GiuBriNiANi, 
Bisschop van, Anglona, De 
werken, die men van hem 
heeftj en de personen, met 
welke bij verkeerde, bewih 
zen genoegzaam, dat hij van de 
dwaling was terug gekomen» 
daarin hij geboren was; maai 
hij wilde nooit den geestelij* 
staat omhelzen. Toen ALEX« 
ANDER VII. hem eens naat 
de reden daarvan vraagde, 
antwoordde hem AI/LACCII 
o Om te kunnen huwen, wan
neer het mij behagen zal.— 
Maar, voegde de Paus er bij 1 
waarom huwt gij dan niet ï 
..— Om, hernam h g , Pries
ter te kunnen worden, wan* 
neer ik daartoe neiging tSA 
gevoelen." Hij was met een 
buitengewoon gelukkig geheu* 
gei* begaafd f en zijne leeis 
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zaamheid, gevoegd bij zijnen 
lust tot den arbeid, maakten 
in korten tijd van hem een 
der bekwaamste en beste let
terkundigen van Italië. Men 
beeft van hem een groot aan
tal werken, de meeste god
geleerden en letterkundigen, 
de belangrijkste onder dezelve 
Zijn: l.o De ecclesics orien» 
talis et occidentalis ptrpetua 

Keulen 1648 in 
£,».o _ 2,0 Ds utriusque ec-
clesica in dogmate de purgato* 
rip consensione, Rome, 1655, 
|n. 8.Tó — 3.° GrcecicB prtho-
doxce Spriptores; Home l65a 
en 1657. 2 Dlfl in 4.to ~» 
4,0 De libris ecclesiasticis 
Qrcscorum, Parijs, 1646" , in 
8.V(»e-- S10 De tempus Graeco» 
rum recentioribus, Keulen} 
1645 , in 8,vo ^_ 6,0 Phih By-
pantjinus de septem orbis spec-
tacuMs, Grieksch en Latijn, 
eum notie, Romej 1640, in 
£.YO _ j f 0 jSasTjtTiirs archi» 
ppiscopus antioc/ienus in hese» 
ameiron pip. jLyon, 1629, in 
4.to Jn $ t werk, vol ge
leerde jaanmerkingen, beweert 
AMAOOI, dat het niet de ziel 
van SAittueii was, die aan 
SAJÜ verscheen, maar dat 
deze verschijning enkel het 
uitwerksel van de begooche
lingen des duivels en der waar
zegster was.—.8.0 Symmicha 
asee opusculorum graeoorum 
et latinorum vetustiorum et 
recentio^rn # J r i aUof Keulen. 
£653, i a f0jf ^ g 0 De men» 
mr» temporum antiquorum et 
pmfpipneGraeoorum, Keulen,;} 

1645. in 8.v° — io.° Con-
cordia nationum christiana-
rum Aeiae, Africae et Eu-
ropae in fide Cathoüca. —» 
l i . ° De octava synodo Pho» 
tii, Home, 1663, — ia.9 X>& 
patria Hqyneri, Lyan 1640; 
De schrijver van het eiland 
Chia geboortig, wil in dit 
werk bewijzen, dat HOME* 
RUS er oók het eerste licht 
zag, hij voegt bij dit stuk • 
een gedichte: Natalis HOME» 
ma genoemd. —• i3.° Apes 
urbanae, dat de opnoeming 
bevat van al de geleerden, 
die Rome, en het pausschap 
van UKBANÜS VIII. van i63o 
tot i63a beroemd hebben ge
maakt. —14. 0 Eramaturgia, 
Of Catalogus fan ai de Jia-
liaansche tooneelkundige wer
ken tot op zijnen tgd in het 
licht gegeven, te Venetië in (1 

1755, met aanteekeningen'en 
bijvoegselen tot op dat jaac 
in 4.t° herdrukt. — ió\° Po» 
eti antichi raccolti da codici 
manoscritti delict, bibliotheca 
vaticana e JBarberini, JNa-
pels 1661, in8.vo, eene kost
bare verzameling van oude 
Italiaansche gedichten, tot 
dus verre onuitgegeven. A L -
JCAOCI overleed in de maand 
Januari) i66g, in den ouder
dom van 83 jaren. Men ver
zekert , dat hij zich geduren
de 40 jaren van dezelfde pen 
heeft bediend, en dat hij in 
eenen enkelen nacht het Dia-
rium romanorum pontificum, 
hem door eene Cütersïenzer-
monnik geleend, afschreef, 
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Men vindt de lijst zijner wer
ken , die wij niet alle heb
ben kunnen aanhalen in het 
VIL en X. deel der Mé
moires van NICÉRON en in 
de Bibliotheek der kerkelijke 
schrijvers Tan DÜPIN. 

AucADiud J koning der La
tijnen , om zijne goddeloos-
heden de heiligschender bij
genaamd. Men zegt, dat hij 
met werktuigen, door hem 
zetten uitgevonden, den don
der nabootste, en dat hij om
trent het jaar 855 vóór J. C. 
door den bliksem getroffen, 
omkwam. Deze misdaad en 
straf, zijn naauwkeurig de* 
aelfde, welke de geschiedenis 
of de fabelleer van SAIMO-
MEÜ8, voorstelt, en welke 
men beschreven vindt in het 
6.e Boek van denJSneia van 
FiRGIlIIJ&i 

den werden, tot den eersten 
raad der ouden over, en om 
derscheidde zich niet meer 
in deze tweede vergadering, 
welke het lot hem den ia 
Prairial 5e Jaar ( 20 Mei 
1797 ) deed verlaten. Later 
werd hij door het Directori
um als commissaris bij het 
Centraal bestuur van zijnde* 
partement aangesteld. De ge
beurtenissen van den i8 Brut 
maire 8e Jaar hebben hem 
geheel van alle administrati* 
ve betrekkingen verwijderd; 
hij is daarna in een e groots 
vergetelheid gestorven» 

ALIAINVAI. (De Abt LE-
ONORUS JoANNEB CjHBISTIAAït 
SoüiAB D' ) te Chartres ge
boren, overleden te Parijs 
den 2 Mei 1753, bezorgde 
aan het Fransche tooneel eei 
nige blijspelen, die het bes' 
te gevolg niet hadden: en 
aan het Italiaansch tooneel; 
Be onrust der rijkdommen 1 
dat beter onthaald werd} d» 
Vaaten - avondsdag , en £& 
nige andere stukken. Zijne 
School der burgers komt net 
naaste met de stukken van 
MoLiiitE overeen. Men heeft 
daarenboven nog van hem; 
1.0 Boertige verscheidenhei
den. — 2.0 Brieven aan mi' 
lord***, betrekkelijk BARO» en 
mejuffrouw Lis Covrnson, — 
5.° Geheime geschiedenis van 
Rusland, onder PSTMS i« 
1745, in 12.0 — 4«° - 0 ' 
kennis der Fabelleer, * 7 6 3 ' 
ia ia,» • = Dit laatste werk 

AXIAFOUT, afgevaardigde bij 
denationaie vergadering te Pa° 
rijs, werd reeds in het begin 
der omwenteling tof vice-presi-
dent van het district JSontron, 
en in 1792 tot afgevaardigde bij 
de Conventie benoemd; in Ja-
ituarij 1795 stemde bij in dezel* 
ve voor: den dood van LODE-
WIJK XVI., de beroeping op 
het volk en het uitstel. Ditj 
was de eenige maal, dat hij het 
spreekgestoelte beklom. Hij 
ging P' met het twee derde 
gedeelte der Conventionelen, 
die ijoor de besluiten van 5 
en 13 JEruciidor, in het 
wetgevend ligcfeaam behou» 
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is «eer methodisch; en uit
muntend vervaardigd; maar 
hij was enkel de uitgever van 
hetzelve. Het iè Yan eenen 
Jesuit, die hef aan den heer 
BOUDOT had gegeven. De 
schrijver van de onrust der 
rpkdqmmen, ondervond deze 
onrust weinig gedurende zijn 
leven, en nog minder bij zij
nen dood, die ten gevolge 
eener verlamming plaats had, 
om welke hij, door de zorg 
van een liefdadig persoon, naar 
het gasthuis werd gedragen. 

'ALLAIS ( DIONYSIÜS VA^« 
HASBEJD') dus genoemd naar 
de stad Allais in Languedoc, 
waar hijrgeboren werd j stak,, 
nog jong zijnde, naar Enge
land over. Hij bevond zich, 
in i665, op de vloot, waar
over de hertog VAN YORK het 
bevel voerde» Hij kwam in 
Frankrijk terug, alwaar hij 
het Engelsch en Fransen on
derwees. Zijne werken zijn 
jl.o Eene Methodische fransche 
spraakkunst, 1681, in .12.° — 
a.o Een Kort begrip dezer 
Spraakkunst in het Engelsch 
i 6 8 3 , in 12,° — 3.o Geschie
denis der Sevarambes (*), laat
ste uitgave, Holland , 1 7 1 6 , 2 
PI.n in ïa.o , herdrukt in de 
verzameling der ingebeelde rei
zen, in 8.vo Dezelve is in 
verscheiden talen vertolkt, 
en. is niets anders, dan een 
staatkundige roman, gevaar

lijk voor zwakke geesfen,- en 
die op verscheidene plaatsen 
plat en belagchelijk is. Zij 
bevat vele boosaardige of god-
delooze zinspelingen. Men 
heeft nog eenige andere minge-
achte werken van ALLAIS. De
ze schrijver bezat eenen woei-
zieken en hekelachtigen geest. 

AZXAIS DE BEAUIIEU. — 
Zie BEAULIÜÜ. 

AM,ARD ( G U I ) , advokaat 
en schrijver van verscheidene 
werken over de aïgemeene en 
bijzondere geschiedenis van 
Dauphinè, overleed in 1716, 
in den onderdom van omtrent 
70 jaren. Zijne werken wor
den door de familiën dier 
provincie, welkehem geslacht-
registers hebben verschaft, 
zeer op prijs gesteld; en de 
vrienden van zeldzaamheden 
hechten veel gewigt aan zij
ne Lijst der adellijke geslach" 
ten van Dauphinè met der-
zelver Wapenen t Grenoble , 
1714, in 12.0 , dit boek is 
zeldzaam, zoo als ook zijne 
Geschiedenis der Dauphinè" 
sche huizen 1672 — 1682 , 
4 Dl.n in 4.to 

AHATITTS. ~ i Zie AIAACCK 

AXMCTÜS j tiran van En
geland in de derde eeuw, 
had zich aan CARATTSIÜS , een 
Romeinse!» veldheer, die op 

(") Indeelde volken* 
Verta ler , 
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daf eiland hef keizerlijke 
purper overweldigd had, ver
bonden. CARAUSIDS benoem
de hem tot zijnen stadhou
der , en droeg hem een ge
deelte van het bestuur des 
rijks op. Ati-ECTüs heb- en 
eerzuchtig van inborst, deed 
schreeuwende afpersingen, en 
beging vele onregtvaardighe-
den. Wijl hij daarvoor vrees
de gestraft te zullen worden, 
vermoordde hij CARATJSIUS , 
en Het zich in 294 als kei
zer uitroepen. ASCMSBIODQ-
itrs, veldheer van CONSTAN-
TIS CHXORUS , aan wien 
Engeland ten deel was ge
vallen, leverde hem slag; en 
nadat de tiran een gedeelte 
van zijn leger had zien, om
komen , werd hij in 297 ge
dood. Deze zegepraal bragt 
Groot-Brittanië na tien jaren 
aan de heerschappij der Ro
meinen onttrokken te zgn 
geweest, weder onder dezel
ve. De afkomst en het va
derland van AHEOTUS zgn 
onbekend; hij bezat eenige 
krijgskundige bekwaamheden, 
die echter door groote on
deugden bezwalkt werden. 

Axi.EGB.AIN f ClïRISTOFHEI, 
GABHISI.), beeldhouwer, werd 
m 1710 te Parijs geboren. 
Hij bragt den' goeden smaak 
in de fransche beeldhouwkun-
de terag, en verdiende, het
zij door zijne talenten, het
zij door den gelukkigen in
vloed , dien hij pp zijne eeuw 
uitoefende , in • de fransche 

akademie aangenomen te wor
den. Het schoonste en be
wonderenswaardigste zijner 
voortbrengselen is eene VB-
NUS , die men thans in de 
galerij van het Luxemburg 
ziet. AILEGRAIN is in 1795 
in den ouderdom van 85 ja
ren overleden. 

AiiiEGEi ( A M X A N D B R ) j 
een Italiaansch dichter te Flo
rence geboren $ leefde omtrent 
het einde der zestiende eeuw. 
Hij Yielin den boertigen Stijl, 
die te zijnen tijde in Italü 
zeer in zwang was. Zijne 
voortbrengselen zgn niet van 
bevalligheid ontbloot 'r men 
ziet in alle deelen derzelve, 
dien geest en die beminnelij
ke ongedwongenheid door
stralen, welke de schrijver 
in den omgang met de ge
leerdste mannen van zijnen 
tijd had geput. Zijne ge
dichten , na zijnen dood ver
zameld, zijn bij fragmenten 
gedrukt; het eerste gedeeld 
te Vtirona , i6o5 ; het twee« 
de ibid. 1607, het derde te 
Florence, 1608, en het vier' 
de te Verona, 1613. Al 
deze gedichten zijn door zeer 
zonderlinge en boertige pro
zaïsche stukken voorafgegaan* 
Men vindt dezelve gewoon
lijk vereenigd in een enkel 
boekdeel, met drie brieven 
aan het hoofd, de eene aan 
BEMBO, de andere aan Boo-
CACIO , en de derde aan P*' 
TRARCKA \ deze brieven heb
ben tot titel: Lettere di set* 
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poi' pedante>j en worden ge; 

volgd door Fantastica visio' 
ne di Parri da Pozzolalicó. 
In die brieven stelt de schrij
ver de schoolvossen, door 
hunnen stijl overtenemen, in 
een belagchelijk licht. AILE-
GKI had ook andere gedich
ten zamengesteld, onder an
deren een treurspel, IOOME-
XXV8, koning van Creta ge
naamd , hetwelk door CAELÖ 
DATI> : die hetzelve gelezen 
had, zeer geprezen wordt; 
maar dezelve zijn in de han
den zijner erfgenamen verlo
ren geraakt. De verzame-
meling der Latijnschë dich
ters te Florence in 1719 in 
het licht gegeven, bevat L$-
tijnsche gedichten van ALLE-
ORI, die de verscheidenheid 
zijner begaafdheid bewijzen. 

ALMGRI ( GREGORTO ) , een 
beroemde componist, en zan
ger der Pauselijke kapel, 
werd in 1587 te Rome ge
boren; Hij had NANINI tot 
onderwijzer, niet wïen hij 
weldra in verdiensten gelijk 
stonfy Men spreekt véél van 
een miserere, door hem ge
componeerd ,• waarvan de 
rnuzijk zoo volmaakt was, 
dat de Paus op strenge straf 
verboden had dezelve te co-
p*è>en, - Men, verzekert ech
ter, dat MOZART dezelve, na 
ze slechts tweemalen gehoord 
te hebben,- onthield. Paus 
GüEkENs XIV. gaf in 1773 
het eerste afschrift van het
zelve aan koning GEORGE III, 

ten geschenke. Dit Miserere 
is in 1810 te Parijs m ëe 
Collection des classiques vatt 
den heer CHORON gegraveerd. 
AiiLEGRi overleed den 6 
Februarg 1640: uit het ge
slacht van CORKEG&IO zijnde, 
heeft hij eenen naam nage
laten, die voor da kansJea 
even zoo dierbaar i s , als di© 
van zijnen bloedverwant. 

AIIEMAN. — Zie AHEMAH. 

AIÜEMANT (PETROS Ü') - ~ 
iZïe LAUEJIANT. 

AllETZ (PoNTIÜS 3» AuGÜS» 
..auinre)', advokaat te Mónt-
pellier geboren, en in tj8S 
te Parijs, in den ouderdom 
van ruim 80 jaren overleden, 
is de schrijver van een groot 
aantal werken, alle over zeef 
nuttige onderwerpen, den, 
Godsdienst > de zedekunde, 
dë geschiedenis, de opvoeding 
enz, Eenige derzelve wer-' 
den door de Universiteit vaia 
Parijs aangenomen; én van 
andere zijn er talrijke uitga
ven in het licht verschenen j 
zoo als bijv. van den Gate-
chisme de l'dge mÉr (Cate
chismus van den rijpen ouder* 
dom) een bondig, duidelijk ë» 
zeer methodisch stukje. Men 
onderscheidt nog onder zijne 
werken: i,° Esprit des Jour* 
nalistes de Trëvoux (Geest der 
dagbladschrijvers van Tré-
voux), 4 Dl.*» in 12.0 — 2«° „ 
Vies des Papes depuis saint 
Pismis jusqit'è CZEMMHS* 
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XIF. {Levensbeschrijving der 
JPaussen van den heiligen PE-
pnos tot CIEMJBHS Ji.IV. —. 
3.° Dictionnaire lheologiaue 
{Theologisch Woordenboek)—' 
4.0 Tableau de la doctrine 
des peres et dopteurs de Vë~ 
glise (Beschrijving van de leer 
der Kerkvaders en leeraars) — 
5. ° Précis de V Histoire sa-
crèe par demandes et par ré-
ponses (Kort begrip der ge-
fjjde geschiedenis in vragen 
en antwoorden), 1747 ~~ 
8 0 , i 8 o 5 , in ia .° enz. enz. — 
6.° Dictionnaire portatif des 
conciles (Draagbaar Woor
denboek der Concilie n) ij58 
in 8.vo 7.0 L'agronome, ou 
Dictionnaire portatif du cuU 
tivateur, ( D e Akkerbouw-
hundige of draagbaar Woor-
dënboek van den landbouwer ) 
2 Dl.» in 8.™ 1760 „ 1764, 
*799' — 8.° Tableau de P 
ÉListoire de France, ( Tafe
reel der geschiedenis van 
Frankrijk) 2 Dl.n in 12.V0 
1784. — 9.0 Les ornemens 
de la mémoire , ou les 'iraits 
brillans des poëtes franpais 
les plus célèbres ( De siera* 
den des geheugens of de 
schoonnte trekken der beroemd' 
ste Fransche dichters). Ai,-
I.ETZ heeft zelf weinig ont
worpen ; maar hij bezat de 
kuns* t om de gedachten van 
verschillende schrijvers, uit 
hunne schriften te trekken, 
dezelve te verzamelen, er 
een geregeld geheel van te 
maken, dat ons, weliswaar, 
de toevlugt tot de bronnen » 

niet onnoodig maakt, maar 
toch dienen kan, om ons op 
den weg te brengen., 

A H E Y N ( THOMAS ) , ia 
1542 in Stafford- Shire ge
boren, overleden in 1632, 
begunstigde door zijn aanzien 
zijne zorgen en zijne mildda
digheid den voorspoed der 

' letteren. Over alle weten
schappen had hij handschrif
ten verzameld; maar de zij
ne, die zijne verzamelingen 
en waarnemingen over de 
sterrekunde, de wiskunde en 
de natuurkunde bevatten, zijn 
verloren geraakt. Hij werd 
dóór al de geleerden zijner 
eeuw bewonderd, door sommi
ge geprezen, en door de aan
zienlijkste personen bemind. 

• AnEïsr ( WIIXIAM ) , van 
geboorte eenEngelschman, na 
eenigen tijd tusschen de ver
schillende godsdienstige dwa
lingen , in zijn vaderland ver
spreid, geweifeld te hebben, 
bepaalde hij zich eindelijk tot 
de Angltkaansche k e r k , ea 
gaf ter verdediging derzelve 
verscheidene werken 'in het 
licht, die in 1707 in fol. ge« 
drukt zijn. Er is eene Staat-

. kundige , verhandeling , als 
door hem vertaald in het 
licht gekomen, waarin men 
beweert, dat eenen tiran om
brengen geene misdaad is. Diü 
werk wordt aan den heer »B 
MAUIGNX, een Fransch edel-* 
man toegeschreven» en werd 
op eene schampere wïj»e a a n 
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CHOMWEII opgetogen; wiens 
trekken men onder geleende 
kleuren afschilderde. Hij over
leed den i5 April iSoji 

'Axjét&i. (Ctkismvs) ,• was 
Prioor en pastoor -van.Cham-
bonnais} reeds bij den eer
sten oorsprong der Fransche 
omwenteling, verklaarde hij 
zich als een der gezworene vij
anden der denkbeelden, waar
uit dezelve was ontsproten , 
en . vereenigde zich ia de 
plakten van laïès met een 
aanmerkelijk aantal lieden, 
uit allerlei standen, die in 
zijnen afkeer tegen de nieu
we instellingen deelden. Hg 
bragt bijzonder veel toe, om 
een vrij aanzienlijk Jeger op 
de been te brengen, ten ein
de het zenden vaa verschei
dene regimenten om deselve 
te bestrfjdeïi, noodzakelijk te 
maken; aa eene vrij lange 
afwisseling van voor* en te
genspoed , werd de revoluti» 
onnaire partij geslagen, e» 
CLAIXBIÜS AiiiiER weud! ieu 
38 Julij 1792 door de wet
gevende veffgadenag Sm staaf; 
vaa EjescMdigiqg Terfkiaarf; 
het gelakte, feest ia ien be-
gnme, ®m zich door ie vlcgS, 
aan de nitvoeriag vaa ksi ie« 
gen ïiefa uiïgebragte besluit 
te onttrekfeea, muw te vol» 
geude jaar gearresteerd sijn-
de, werd hij voor de crïoiU 
nele regïbaafe van het De
partement da ia Lozere te 
regt gesteld, ter dood ver-

lï» OJBEZ,, 

oordeeld, en den 5'Septem^ 
bsr 1793 geëxecuteerde 

AttiEn (DOMINICÜS), Bloed
verwant van den voorgaande 
maakte zich in den burger» 
oorlog van het Zuiden van 
Frarikryk nog beroemder dan 
hij. Hij werd in het beschul-
digingsbesluit betrokken, dat 
den 18 Julij 179a over CiAtr-
mus was uitgesproken, maar. 
wijl hij alstoen belast was, 
om aan< de vorsten besluiten* 
door de legerhoofden van 'Jolde 
genomen,betrekkelgk de voort* 
zetting van den oorlog, en de 
geschikte middelen, om den 
goeden oitslag van dezelve te 
verzekeren, over te brengen» 
üoo had hij den Franschen 
bodem reeds verlaten op den; 
oogenblik, toen het bevel, 
om zich vaa zijnen persoon 
meester te maken, te Mende 
aankwata; men bepaalde zich 
dus enkel, om zijnet), naasa 
op de lijat det..mtgs^rhlx.ene& 
te stellen/ lm fj^inFranh* 
rpfs tetraggekeerd, deed hg 
vooir de koninklijke saak pc» 
gircgetn j, die geem andei? ge= 
volg feaddein t dam eeaige 
gedeeltelijke opgSaisdeö, Hg 
verfieï. Franhrgh andermaal, 
Imam ee coü weder Hnmn-P 
es slaagde es einMijk in,, 
eene eonte « revolationnaire 
beweging M otand te bren
gen , tea gevolge waarvan 
hij aïcËi aaa het hoofd fm 
«enige aanvoerders em ^an 
ecra aanzienlijk aaatel mis» 

13 
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uoegde», van de citadel Ie 
St, Esprit meester maakte. 
Weldra genoodzaakt, om voor 
grooter magt te wijken, wierp 
lig zich met het overschot 
ssijner partij, in het gebergte 
/van Vivarais, alwaar hij .wel
dra gearresteerd werd. Da
delijk voor de regtbank be
trokken, werd hij ter dood 
veroordeeld, en in November 
11793 geëxecuteerd..— Een an
dere ALMER in 1764 gebo
ren, die zeer koningsgezinde 
staatkundige gevoelens had 
aan den dag gelegd, en zich 
in de onlusten, die op ver
schillende tijdstippen, het Zui
den van Frankrgk beroerd 
hadden, door de kracht zijns 
geestes en door zijnen moed 
onderscheiden had, bevond 
zich gedurende hét beleg van 
Lyon in die stad, Op den 
oogenblik zijner onderwerping 
zelfs gearresteerd, werd hfj 

jtgpr de tijdelijke Commissie 
gefirTgf; en moest in den ou
derdom van 29 jaren , met 
de talrijke slsgföffars dier ge
duchte regtbanfc sneven. 

AXMOHI (KAREL) , een Pïe-
monteesch geneesheer, en 
öoogleeraar in de kruidkun-
de, aan de Universiteit van 
•Turin, werd in ijz5 geborem, 
en overleed in 1804 in hel 
yg.e jaar van zijnen ouder» 
dom. Zijne uitgebreide kun
digheden >. hadden hem het 
lidmaatschap van verscheidene 
geleerde geaoofschappen ver
schaft, zoo als ?aa het ïnstl-

1 

L t. 

tuut van Bologne, van de ko
ninklijke, maatschappijen van 
Montpellier, van Londen, van 
Gottingen, van Madrid enz; 
— Hij is de schrijver van 
verscheidene goede werken o« 
ver de kruid- en geneeskun
de en de natuurlijke historie, 
zie hier de voornaamste der-
zelve: ï.° Pedemontii stir-
pium rariarum specimen pr> 
mum, August» Taurinorum, 
1755, in 4.0 met 12platen; 
dit werk bevat de beschrij
ving en de afbeeldsels van 3a 
nieuwe of zeer weinig be
kende planten, waarvan de 
meeste op de Piemontesche 
gebergten groeijen; — 2.a 

Oryctographiae Pedemontance 
specimen, Parisiis, 1757 in 
8.° in dit werk worden de 
delfstoffen beschreven, welks 
AIMONÏ , in Piemont had 
waargenomen, en hetzelve 
geeft .een denkbeeld van zij
ne ervarenheid, in de aard
en delfstof beschrij ving; —''S.* 
Tractatio de miliarium origi* 
ne , progreasu , nature et Clt' 
ratione, Augustse Taurino-
raffi , 1758, in 8.° een zeer 
geacht geneeskundig werk; 
»~ 4.0 Stirpium prcecipuarum 
MUoris et agri Nicosenemis 
enumeratio metftodica cum 
eleneha aliquot animalium 
ejusdemmaris, Parisiis, 1757 
ia 8.°; dit werk wordt door de 
natuurkundigen dikwijls aan
gehaald , onder den verkor
ten titel van Enumeratio stvf 
pium Mcceamis, Hst groot
ste gedeelte der bouwstoffen, 
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waaruit het is samengesteld, 
was door JÖANNÉS GTTIDIOE , 
een' kruidkundige te Nizza, 
en de vriend van ALIÏONI , 
verzameld. De laatste, be
schikker over de papieren van 
GUIDÏCË zijnde, heeft dezel
ve na zijnen dood gere
geld , en, volgens de metho
de van LÜDWIO, gerangschikt. 
Hij" haalt voor elke soort, de 
benaming van verschillende 
schrijvers aan,f vooral van 
BA0HIN, TovtLTsÊxoaü en LÏN-
N<aus. 0e dieren, waarover 
hij op het einde van het 
boekdeel handelt, bepalen 
zich tot eenïge soorten van 
zee-katten , zeesterren , zee* 
egels en krabben, Dit boek 
!s eene schets van de FIORA 
van Mzia, die weinig, met 
die vaa Provenee verschilt; 
-— S,° Synopsis methodica 
Jiofti Taurinensis, Taurini, 
1762, in 4»tf> Dit is eene 
methodische afbeelding van al 
de planten, die in den kruid
kundigen tuin van Tur'm 
worden aangekweekt: dezelve 
•werden in i3 klassem ver
deeld. De methode vaa At» 
xioi verschilt van die van 
RiviN, enkel daarin, dat de 
eerste de regelmatigheid of 
onregelmatigheid van de kroon 
der bloemen niet in aanmer
king neemt. De af deelingen, 
die de klassen verdeeiea, zijn 
«it het geslacht-stelsel van 
liiNHotua ontleend; —.. 6.° 
FLORA Pedemontana, sim 
anumeratio methodica stirpium 

indigenarUm Pedemontii Au
gust», Taurinorum, 1785, 
3 dl.n in fol. In de beide 
eepte deelen, deelt de schrij
ver de beschrijving en eigen
schappen van a8od planten, 
in 12 klassen Verdeeld, mede, 
dé klassen zijrt bepaald vol
gens de gedaante der kroon, 
of het getal der bloembladen j 
de" afdeelingen zijn in het al
gemeen gegrond, op de" vrucht, 
zoo ten opzigte van derzelver 
getal, gedaante of inwendige 
gesteldheid; het derde deel 
bevat eene korte schets' van; 
de grondbeginselen der kruid-
kunde, en 921 platen, de af
beeldsels van 237 soorten voor
stellende : dezelve zijn naauw-
fceufig en wel geteekend. De 
oorspronkelijke Jeekeningert 
worden in het Museum van 
Turln bewaard, hij elke soort 
geeft ALLIOMI de geboorte
plaats op , bepaalt tevens de 
natuur van den grondt, waar
in zg welig groeit, én zeg! 
welken naam zij draagt ia de 
verschillende tongvallen der 
Piémontesche gewesten* Hg 
noemt erkentelijk af de kruid* 
kundigen, die hem hunne önt-
dekkingeö hebben medege
deeld , en hem in zijne ja« 
sporingen behulpzaam zijn ge
weest, met aï de deelen def 
hedendaagsöhe natuurkunde 
bekend, behandelt hij de Ma-
teria Medhca 9 als een geleerd 
geneesheer, maar op eene wij* 
z e , die hem bijzonder «eïgcra 
is, betgeen, wat h§ öfe'ï* is 
3 
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eigenschappen der planten 
zegt, is de Vrucht der on
dervinding van een verlicht 
Patriciër, en van eenen groo-
ïen waarnemer, De Flora Pe-
demontana, is onder alle wer
ken van A M I O H I , het ge-
wigtigste dcor desselfs on
derwerp en het aanmerke-
Igkste door desselfs uitge
breidheid; het typographische 
gedeelte van hetzelve is zeer 
schoon en naauwkeurig be
werkt , deszelfs verdeeling 
Iteeft vele overeenkomst met 
die van de Geschiedenis der 
Zmtserscfte planten VAN H A L -
XER , dien hij zeer hoog acht
te , en met wien hij tot aan 
zijnen dood eene briefwisse
ling onderhield. —= -jfi Auc 
tuarium ad Flora Pedemon-
lana, Tanrini, ï ^ S g , dit 
werk.bevat de bijvoegsels en 
verbeteringen j, welke de schrïj-
WQt ïn de Flora Pedemon-
tana deefi: getnaakü:, en de 
planten j, die sedeii de uit
gave van dezelve ontdekt ajn» 
Gedurende aijne lange le
vensloop heeft Èxjjiam, ver
scheidene gedenkschriften in 
net lichê gegeven, welke in 
de Mengelingen der Ahade» 
mie van Turin voorkomen; 
mmm 8.°. Fasciculus stirpium 
\Sardiniae in dioecesi Cala™ 
ris lectarum, a M, Ant, 
IPlazsa {in Miscellan Tau» 
rin, toto. 1.). Dit zijn eeni» 
ge afbeeldsels van planten, 
ïn het diocees van Caglia-
ri, hoofdstad van Sardinië, 

iam den Heer 'ANTOHIVS | 

PIAZZA verzameld; «- g,° 
Florula Corsica, a FELIX 
VAUUB , edita a CAROL-AL-
IIONO (Miscel. Taurin tom. 
II,), Het is de schets ee* 
ner FIORA van het eiland 
Corsiha, door F E M X VAW-E 
ontworpen, en door AMIONI 

(in het licht gegeven; Er be-
' staat eene tweede uitgave van, 
die met de geschriften van 
JATJSSIN vermeerderd, doot 
NIOOI.AAS LAÜRENTIUS BTIR-
MANN, in de Nieuwe Ver» 
handelingen van de Akademie 
der ]§atuür*ondersoehers 4>« 
Deel uitgegeven is. AM,IONI 
moet onder de kruidkundigen 
van den tweeden rang wor
den gesteld, die der weten
schap vorderingen hebben 
doen maken, door een klein 
getal planten bij diegene te 

I voegen, welke reeds bekend 
I waren; LOEFEMNG heeft hem 
' 'onder dea naam van Anio-

NÏA eea geslacht toegewijd. 
LiNMffiiTra he'efï isetalve aan-
genomen» 

Atwx ( PETRUS ) , gebooïJ 

tig van Alenpon, eerst pre
dikant te Rouanen, daarna 
te Charenton, overleed na 
'den ouderd.ora van 7S jaren 
bereikt te hebben in 1717 in 
Engeland, als rentiaeestcï 
der kerk van Salisbury, Doof 
de herroeping van het edict 
van Nantes had hij de wijk 
naar dat eiland genomen. 
Men heeft Yan hem 1.0 Ré» 
Jlexions sur tous les livre* 
de l\4mi«n et du Nouyeaun 

file:///Sardiniae
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Testament (Overwegingen o-
ver al de boehén fan hei ou
de en nieuwe Testament), —< 
a.° La clef de l'épitre de 
Saint' PAÏÏH aux Romains. 
{ De sleutel tot den brief fan 
den heiligen PAVLUS aan de 
Romeinen). —- 3.° Jugement 
de Pancienne égüse judaïaue 
contre les unitaires ( Vonnis 
der oude Joodsche kerk tegen 
de unitarissen) , 1699, in 8.vo 
Dit laatste werk oorspronke
lijk in het Engelsch geschre-
van, wordt zeer gezocht, en 
verdient zulks ook: de schrij
ver bewijst in hetzelve het 
geheim der Drieëenheid, door 
eeae menigte plaatsen uit het 
Oude-Testament. —- 4.0 Eene 
verhandeling van RJTRAHI«OS 
over het Ugchaam en het 

\bhed'van ï, C. Rouanan, 
167 a , in 12.0 f Zie RATRAM-
NUS ) . — 5.* De Messioe du. 
ptici adventu, I 7 0 1 , in ïa.o 
Ai.i,ix beweerde in dit werk', 
dat J . C, in 1730 of 1756 
terug moest komen* De Abt 
BE LONGUERUE heeft eene ver-
han'deling over de Transsub
stantiatie in het licht gege
ven .,. dié ten pnregte aan 
A M I S wordt toegeschreven, 
doch waarin de dwalingen 
der Sacrameatarissen niet dan 
al Se duidelijk doorstralen. 
AM.IX was em naara die ee« 
*»ts uitgebreide !seirais .beaat; 
&Ö was grondig ratat: hel 
©Hekscïs j, flebreeiawscr, Sy-
ffsscla Rn Chaldeepwscüi be= 
fa en 4 \V\i is«j5 ^sisn' ©'#" 

ten invloed in.zijne sekte; 
maar hij heeft vruchteloos 
beproefd, om de voornaam? 
ste sekten van LUTHER en 
CAIVIJN met elkander te 
vereenigen, niettegenstaande 
hij daartoe langen tijd al zij
ne pogingen in het werk 
stelde. 

ALLOKI (AI.EXA.NBEK), een 
Florentïjn8ch schilder, munt
te in de portretten en in de 
geschiedkundige onderwerpen 
uit. Zijn penseel is zeer be
vallig, Mome en Florence bei 
zitten zijne voornaamste stuk
ken. Hij was de kweeke* 
ling van BRONZIN, zijn'oom, 
en de meester van den be« 
roemden CXVOLX. De bij-
zondere studie, die hij van de 
ontleedkunde maakte, deed 
hem in de teekenkunsf zeef 
ervaren zijn* Hg overleed 
in 1607, in den ouderdom 
van 72 jaren. Het fconink* 
Itjk museum van Parijs foe*> 
zit zijne 'schilderij de'.ver
schijning van den verae-» 
zen JESÜS aan MARIA MAÖOA-
M S A voorstellende. — CHRIS-
lorssir A1J.0RX, zoon ?an 
AIEXANBER, heeft £ich te 
Florence door de bevalligheid' 
en levendigheid van zgn co-
ïoriet onderscheiden. De zucht 
tot vermaken en' de kortheid 
atlas levens „ ïaebbera hem bet 
lef vele stukken ïïittcroereu; 
maae zijne feweekeJingeia „ 
&<, voos? Mt «r«%c :zelye 
wëmn. man hvhhm . yeywöï-

http://Ai.exa.nbek
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ven f dienden j 'door het lever 
ren van goede kopijen zijner 
beste schilderstukken, om zij
nen, roem te vermeerderen. 

3E.PÜETTJS, 

A n u ? (ANTONIÜS), lid 
«fer wetgevende vergadering, 
geboren te Montpellier, woon
de te t/se's, bij zijne zuster, 
flïevrputf VEHBIBR , door ha
re bevallige dichterlijke be-
gaafdheden zoo zeer beroemd» 
Hij was Vroeger met de ver
vaardiging van eenïge artï-
feels voor* de Encyclopedie be
tast geweest, en had zich 
«Jaardopr eenigzins bekend ge
maakt. Hij fungeerde te ü-
sès als advokaat, en reeds 
lp de eerste dagen der om-
wen tejing, werd hij doorzij-
ï»e medeburgers als procureur 
der gemeente benoemd, In 
«September, 3791 door de stem 
van zfjra departement, tot de 
•wetgevende yergaderiag be= 
roepen, werden bijna al zij
ne werkzaamheden tot de 
«comités bepaaldj Toen na 
(den J?I Septeasber 1792 de-
jzq vergadering plaats yaor de 
conventie had gemaakt; keer? 
«ie AnpT weder naar gijnen 
geboortegrond terug, en jfeer-* 
nam er'weder de uitoeïeamg 
zijner éérste bediening ? ver
klaarde ^ich openlijk' y'ö<5r 
en na den 5i Mei ais de 
voorstander ' der gematigde 
grondbeginselen van de partij 
der Gü-ondf, ' f® 'yeirdjeijde 

dpor zijnen moed, de eervol? 
Ie vogelvrijverklaring, waarr 
in hij door la montagne, on
der den naam van federalist + 
weldra gewikkeld werd. De 
vlugt had Jiem, gedurende 
eenigen tijd. aan de nasporin' 
gen zijner vijanden onttrok
ken, maar later gearresteerd 
zijnde, werd hij naar Parijs 
vervoerd, voor de reyolution-
naire regtbank gebragt, ia 
de eerste decade van Mea-
sidor, 3.e jaar ( Jnlij 1794 ) 
ter dood veroordeeld en den-
zejfden dag geëxecuteerd, 

AXIUÏ^ÜS, vorsf der Cel* 
tjberiërs ip Spanje, in de 
geschiedenis bekend, door den 
trek vanedelmoedigheid, dien 
Sctpio de Afrikaner, na hein 
in hét jaar 210 vóór J» C, 
overwonnen te hebben, te 
zijnen opzigte uitoefende. Men 
btaj»t tot dien held, een meis
je , dat eene zeldzame schoon
heid bezat, maar vernomen 
hebbende, dat zij aan den 
jongen AI,LTTTIO8 verloofd was, 
aeide hij hem: Ik heb haar, 
zorgvuldig voor u bewaard j 
opdat het geschenk, hetwelk 
ik u in haar wil geven, H-
wer en mijnen waardig sou-
de sijn, Wees de vriend 
der republiek; xiedaar de ee~ 
nige erkentenis t die ik van u 
vorder» Daarna voegde hij bij 
dit geschenk, als een tweede 
hiïwelgksgift, de som gelds, 
welke de ouders, van hef 
meisje, hem voor haar rant
soen, opgedrongen hadden. — 
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Zie SCIDCO. 

AIMAGRO . ( DÏEGO ) , dus 
genoemd naar eene Kastili-
aansche stad> alwaar hij óp 
de straat was gevonden, zoo
dat zijn yader nooit bekend 
is geweest, vergezelde FRAN-
ciscirs PIZARRO, die in i5u5 
Peru ontdekte en veroverde. 
Te midden van duizende In
dianen , die men moest ver
drijven, trok AIIMAGRO op 
Cusco aan. Hg droog met 
i5,ooo Indianen en 600 Span
jaarden, tot in Chili, aan 
gene zijde van den Steenboks-
Keerkring door. Om hem te 
beloonen, benoemde hem KA-
BEI V., in i534 tot adelan-
todo, of landvoogd; daarna 
nam hij den,titel van mark
graaf van Peru aan. Zijn 
regtsgebied strekte zich 0-
ver 300 mijlen uit. De Pe
ruvianen, door PXZARKO be
stuurd, waren aan het mui
ten geslagen, hij trok in i536 
tegen hen op, minder om 
den opstand te beteugelen, 
dan op hoop, dat zijn mede
dinger bezwijken zoude. Hij 
maakte zich bij verrassing 
van Cusco meester, liet de 
broeders van PIZARRO ge
vangen nemen, en zich als 
adelantodo van Peru uitroe
pen. PIZARRO verzamelde een 
leger te Zima., kwam onder 
•*e muren van Cusco, en ver-
^oeg AiMAGito den z5 April 
iö38, Deze gevangen geno
men zijnde, werd ter dood 

O 

veroordeeld, en in zijne ge
vangenis gewurgd j hij was 
?5 jaren oud. Zg'n eenige 
zoon Üiioo wreekte hem in 
het vervolg. Hg liet PIZAR-
RO ombrengen, maar in het 
jaar i5i», stierf hg met 40 
zijner aanhangers, denzelf
den dood als zijn vader. De 
beide AMIAGRO'S hadden ee
ne ongevoelige en onrustige 
inborst. Men beschuldigt den 
eerste, van alleen de bewer
ker van den folterdood van 
AwABAiiBA, overweldiger van 
Perw, en moordenaar van 
HUESCAK te zijn geweest, —• 
Zie ATABAUBA. 

AIMAIN (JACOBÜB) , te Sens 
geboren , Doctor der Sorbonne, 
schreef ter verdediging van 
LODEWIJK XII,, tegen Jiraius 
I I . , verdedigde het gezag der 
CoKcilIën, tegen den Kardi
naal GAJETANWS, en overleed 
'm i5i5. De beginselen, die 
hij tot grondslag nam, strij
den evenzeer met het konink
lijke gezag als met dat der 
Paussen, RICHER , DE DOMI» 
BIS, en andere nieuwsgezin
den hebben dezelve aangeno
men, en er nieuwe dwalin* 
gen bijgevoegd, die er , als 
natuurlijke gevolgen uit voort
vloeien. Hij was een groote 
Scotist, Zijne werken wer
den in ï5ij te Parijs in lol. 
gedrukt. De Calvinist Got-
BAST heeft deszelfs Commenr-
taria op OCCAM in zijne Mo~ 
narehia imperü romani gCa 
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AIMAMON, of AMJAIMOUN; 
of ABDAKCAH III., zevende 
Kalief ujt het huis der Ab-
bassiden, hefiaalde verschei
dene overwinningen op de 
Grieten, maakte zich mees
ter van een gedeelte van Gan-
dia, en verwierf nog meer 
roem door zijne z u c n t v o o r <je 
letteren, Hg liet de beste 
werken der Grieksche wijs-
geeren. ia feet Arabisch ver
talen, en versierde er zijne 
bibliotheek mede, die hij zelfs 
met groote kosten tot stand 
had gebragt= Hg beminde de 
geleerden, beloonde hen, en 
was gelf geleerd. Hij rigtte 
eene soort van akadeoiiën op, 
in welke hg somtijds zelf te
genwoordig was, De Chris-
•ijsnen werden door hem niet 
gehaat, hg deed diegene on
der dezelve r«gt wedervaren, 
welk® Sich door hunne kun
de en hunne deugden onder
scheidde», H | overleed in $$& 

A&MASijiN ( F O K T Ü K S ) , Ca-

~pieper <, uit eene adellpe fa
milie van Bohgne gesproten, 
onderscheidde zich in zijne 
orde, door veel ijver voor de. 
stadie, en overleed in i 6 9 2 
sa zijne geboortestad. Hg 
Is de uitgeven van het werk 
?an Pater JOANNES AKTOKIÜS 
CAVAÏÏFS , geüteld: Historici 
delie misskmi d'Angola , del 
Cango ? • a d^aliri regni nel 
«tyrica a nel' hdië 9 oon i 
sostumi di qtm $aë&& ' Sa^ 

logne, »68;> ïn M.' 

ALMANSOK Of AlKANZOH 

Er zijn verscheiden Mahonie, 
taansche Vorsten van dezen 
naam, waarvan degene, die 
de grootste rollen hebben ge-
speeld, de drie volgende zg'n 
De eerste was koning van 
Cordova, en overleed in 1002 
na Barcelona te hebben in» 
genomen, en den Christenen 
in meer dan eene ontmoeting 
de meerderheid zijner wapen» 
nen te hebben doen onder
vinden, — De tweede, JOZEÏ 
AIMANSOB, was koning van 
Marokko,, en werd door de 
Spanjaarden an het jaar n58 
verslagen. * . De derde JAKOB 
AMIANSOB , zoon van JOZEJ?, 
maakte zich meester van Ma
rokko, en won den heruchten 
veldslag van Alarcos in Kas-
tilië. Paus IHHOCEJSTIITS III., 
zond hem in n g y eene bre
ve, Jen einde daardoor de te; 
rugkooping der Christen-sla* 
yen te bevorderen. AIMANSOB, 
in Afrika teruggekeerd, nam 
Marokko andermaal in, en lief, 
tegen het gegeven woord, de 
inwoners ombrengen; waarop 
Mj, na daarover door eenen 
Mahometaanschen priester be
rispt te zijn, de wereld ging 
ronddwalen.,„ en, naar men 
segt, aïs bakker te Ahxanr 
drie overleed,™ ABOUGIAFAB, 
beroemd door de stichting van 
Bagdad, alwaar hij den zetel 
van zijn r p b r a g t , droeg ook 
den bijnaam vaa AIMAWSOB. 
ö.ïf was (h grootvader van HA-
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BUK Ai-IUscöiD «— Zie dat 
artikel, 

AL MEIDAJ ( FRANCISCUB ) , 
Graaf van Abrantas, en eer
ste landvoogd der Oost-lndiën, 
werwaarts hij door Koning 
EMMANUÊ'S in i5o5 gezon
den werd, Al de moegelijk-
heden dezer verovering wer
den gelukkiglijk overwonnen 
door de dapperheid en het 
wijze gedrag der opperhoof
den, onder welke FBANCISCÜS 
ALMIÜDA zich onderscheidde. 
Hg versloeg in i5o8 , de zee-
inagt van CAMPSQN, Sultan 
van Egypte, en behaalde in 
het vervolg op hem ande-s 
re aanmerkelijke voordeden. 
'Wijl hij zich aan het gezag 
van AuiirQüEBQïnB in Jndië 
niet kon onderwerpen, zoo 
legde hg-zqne vice koninklij
ke waardigheid neder en ver
trok weder naar Portugal. 
Zijn schip ankerde aan de 
Kaap de Goede-Hoop, daar 
werd hij in een geseEsil, dat 
sijn gevolg met de Kaffers, 
bewoners van dat gewest had
den , met eenen p p doorboord, 
en stierf aan de gevolgen der 
feekouaene wcadea; in het 
par i5©9 werf MJ alsooaan 
stjaeia fcoaiag én aan ssïjne 
«iedeburgers s die hem allé 
fcetreurdeiij «loot den dood 
"C-atrukt, 

een Portugees, ging onder de 
Jesuiten, werd tot Bisschop 
van Mcea gezalfd, en wijd-
de zich in Ethiopië aan A-
postolische werkzaamheden 
toe, alwaar h!j, » a onnoe
melijke werkzaamheden, in 
i638 door de Schismatieken 
gesteenigd werd, 

AMIEIBA (ÏHEonoRtrs), een 
Fortugeesche geleerde, in 
1733 te Lissabon geboren» 
beoefende met het beste ge
volg de natuurkundige weten-? 
schappen. Hij was de eer
ste in Portugal, die deze 
wetenschap volgens de natuur 
zelve, door proef- en waar
nemingen nagespoord, onder* 
wees. Hij was een even zoo 
ijverig als geleerd man, en 
zqne verkleefdheid aan den. 
Stoel van Home haalde hem 
den haat van POMBAX. op den 
hals, en noodzaakte hem de 
wijk naar Frankryk te nemen»-
alwaar feïj zich tot het tijd* 
stip der ongenade van dien 
staatsdienaar ophield. In Por» 
tugal teruggekeerd, beijver-* 
de zich de nieuwgestichte ko
ninklijke Akademie van we* 
tenschappea van Lissabon, om 
hem onder hare leden aante-
man. Pater AIMEIDA of hv 
MEYDA is tv Lissabon in 180S 
overleden. Hij heeft in het 
licht gegeven: i.° Wgsgeerr* 
ge uitspanningen, 5 Dha "* 
8.YO j75i. — 3 , 0 J)e geluki 

hige onafhankelijk*, e e a zft* 
delgke Boman, — SP Overeen* 

5 ' 
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stemming der rede met den 
Godsdienst, of tvijsgeerig ant
woord op de bewijsgronden der 
ongeloovigen, a DJ." in ia.» 
—- L'Ami de la ReUgion et 
du Roi spreekt over deze bei
de laatste werken in het vier 
en twintigste en acht en der
tigste deel. 

ALMEIOVEEN (THOMAS JANS
BEN VAN,) , een Hollandsen ge
neesheer, heeft in de Hortus 
malabaricus , Amsterdam , 
1678 en volg. 12DI.U infol., 
de beschrijving der planten 
van Malabar in het licht ge
geven , waarbij men de Flora 
malabarica, 1696 infol. moet 
voegen. 

ALMELOVEEN (THEODOUPS 
'JANSSEN VAN) werd den 24 
Julij 1657 te-Mijdrecht, een 
dorp in de provincie utrecht, 
waar zijn vader predikant was, 
geboren. Zijn grootvader was 
C0RNEI1IS VAN AXWELOVEEN , 
raadsheer van Utrecht, die 
in i658 overleed. Zijne moe
der was MARIA JANSSEN ,doch-
ter van den vermaarden Am-
sterdamschen boekdrukker 
JANSSEN. Na zich in de voor
bereidende wetenschappen ge
oefend te hebben, begaf hij 
zich aan de hoogeschool te 
Utrecht, alwaar,hij onderde 

jhoogleeraren GBJKVIDS, DE 
VRIES en LEUSDEN, en in het 
geneeskundige vak onder de | 
huogleeraar VAIXAN en MÜN-
* tK8 groote vorderingen maak
te, Den 23 Jnnij 1681 ver

kreeg hij den graad van doc
tor in de geneeskunde, begaf 
zich vervolgens naar Jlin&usr* 
dam, om er zijn beroep uit-
teoefenen, totdat hij in 1687 
met de dochter van M.r IM> 
MEKZEELJ, burgemeester vau 
Gouda, in den echt trad, 
zich er met der woon ves
tigde, en zich door vele wer
ken vermaard maakte, wel
ke hem in het Collegium 
Caesareumnaturaecuriosarw 
een lidmaatschap bezorgden, 
onder den naam van CELSITS 
SECUNDUS. In 1697 werd hij 
te Harderwijk tot boogleeraar 
in de Geschiedenis en in de 
grieksche taal benoemd, wel', 
ken post hg tot aan zijnen 
dood op eene wijze, die zijne 
nagedachtenis eer aandoet, 
waarnam. In 1702 werd hij 
ook gewoon-hoogleeraar inde 
geneeskunde. Hij overleed kin
derloos te Amsterdam'm 1712. 
Aan de hoogeschool van V' 
trecht heeft hij al de uitga
ven van QüiNsiiiANüs, wek 
ke hij had kunnen verkrij
gen, nagelaten, en zijne ma
nuscripten heeft hij aan een' 
zijner vrienden vermaakt. Zij
ne werken zijn: ï.o J)t 
VÏtis STXPBABtQRaSt, Jilfi' 
sterdam, 1683, in i«.o — 2." 
Nota ad Jwenalem $ -f $•" 
inventot JVop. antiqua ; — 4,e_ 
Opuscufa} — 5,o Forti ton* 
Horti Jndici fflalqbarici} """' 
6.° Onomasticon rerum inv*n* 
tarum, 1684, in 12.0 — 7* 
liutilius curn notis variorurt* 

„ , 8jQ Celsus cum notit\ -*" 
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g,o J&ippocralis -Apnorismi; 
r— 10,0 Bibüotheca promissa 
et latens ; — n . ° Amoenitw 
tes; — lUflFragmcnta vete* 
rum Poëtarum ; — 13.° Pla? 
giariorum syllabus; — 14.0 

Additiones ad lexicon Mar-
tiiiii} •-» 15.° Strabo cum nor 
fis variorum; ~— 160 Fasti 
Consulares ; Amsterdam 1740 
— I7. 0 Notae ad caelium Au* 
XfBZiARVH; — 1 8 . 0 Apicius 
de arte coquinaria cum no-
fis variorumj —- i.yfi Epi$-
folae Causabonorum ; — 20. ° 
Notae ad QoiHTizijtfOJf, 

'AMTENAR (JOANNES) een 
Spaansche Arts, gaf de wij&e 
pm tegen de venusziekten, liet 
kwikzilver te gebruiken, zeer 
juist en bepaald op, 

AIMJJON , een Arabiscb vorjsf, 
en wiskunstenaar, leefde in 
de XI. of volgens andere schrij
ver» in de XII. eeuw. — Er is 
een andere AI-MEON geweest, 
AIMANZOR bijgenaamd, die 
sommigen met den eersten ver
warren, die sterrekundige 
waarnemingen over de sou 
beeft nagelaten. De laatste 
beeft Aphorismen, of sterre-
kundige stelregels zamenge-
steld, getiteld t AZMJMZOHZS 
Aphorismi, seu Proposiiiones 
et sentenliae astrologicae ad 
Saracenorum legem. HERVA" 
TIÜS gaf dezelve met Jtaius 
FiRMjons en eenige anderen 
\n i55o te Bazel in bet licht. 

AIMERAS, luitenant r gene

raal in Franseben dienst, dien 
de eerst al$ tweede luite
nant in een corps vrijwilligers, 
bij het leger der Alpen, on
derscheidde zich in hetzelve, 
werd bevelhebber eener af-
deeling, adjudant-generaal, en 
versloeg in 1794 in de vlakte 
van Joste , met een zwak de
tachement van 200 manschap
pen, een Piemonteesch leger
corps, dat uit i5oo man be
stond. In bet jaar (1795 
en 1796) belast, om in eenige 
der Zuidelijke Departementen, 
en voornamelijk in die der 
Gard en Losere, waar de 
partijen met elkander in aan
raking waren, de rust te her
stellen , vernietigde hij al de 
vereenigingen, die in den naam 
des konings georganiseerd wa-. 
ren, aan welker hoofd zich 
DOMINICTJS A I L I E R en SAIHX-
CHRIÖTOI, onophoudelijk ver
toonden, den laatste liet big 
arresteren, gaf hem den 5 
Ktnddmiair* VI. jaar (u5 Sep
tember 1797), aan den Raad 
der Vijf-honderden over, en 
werd' vervolgens bij het leger 
in -Egypte gebruikt, alwaar 
hij onder de bevelen van den 
generaal KLEBER diende, aan 
wien BONAPARTE, reeds in 
Europa teruggekeerd, het be
vel had overgegeven, Met de 
overblijfselen van dat leger in 
Frankrijk teruggekeerd, maak
te hij de veldtogten van Oos
tenrijk en Pruissen mede; 
verkreeg den rang van briga
de-generaal; legde in die hoe
danigheid den So December 
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aöio den eed in handen van 
den keizer at, ën vertrok kort 
daarna met het leger van het 
Woorden. Hij onderscheidde 
zien den 7 September 1812 
bg den slag der Moskowa, 
werd tot divisie-generaal be
noemd , en ontsnapte als door 
een wonder aan de rampen 
van dien yeldtogt. Den 3o 
Augustus 1814 werd hg tot 
Ridder van den H. LOEBWIJK 
verheven, en den 7 Januarg 
*8a8 ïa AtMÉsixr, als Bevel
hebber der elfde Militaire di
visie te Bordeaux, aan de 
gevolgen van eènen verschrik-
kelijken aanval van beroerte 
o'/erleden, 

ALMERICH of ALMERICUS I., 
koning yan Jeruzalem in 1163, 
na den dood van BOUPEWIÏN 
111., zijn broeder, was een 
jonge Vorst van 27 jaren, 
die onder vele goede hoeda-
aigheden ook zeer groote ge
breken bezat. De gierigheid, 
die hem / beheerschte, deed 
hem in Egypte eenen oorlog 
osidernemen, die in den be
gane zeer gelukkig was, maar 
32i het vervolg zeer noodlot-
fijj werd. Hij verjoeg SIRACQ 
ïottweemalen uit Egypte, aam 
Damiata in , en zon met de
zelfde gemakkelgkheid, Groot-
Cairo hebben kunnen inne-. 
aaien, indien de vrees, welke 
hij koesterde, dat zijn leger 
sin de plundering dier stad 
'gebruik "'zoude maken, hem 
.Riet bew.ogea _ had, on> aan 
'h'-'i vooisic?'v.isi j?enSa«daan I 

hét oor te leenen. De Ma« 
hometaansche veldheer van 
den lafhartige hartstogt van 
ALMERICH onderrigt, hield 
hem, onder voorwendsel yan 
twee millioenen goud voor hem 
té verzamelen, zoo lang bezig, 
totdat het leger van NORADIN , 
hetwelke hij verwachtte, kwam 
opdagen en het beleg deed 
opbreken. ALMERICH was vet-
pligf naar zijn koningrijk te-
rugtekeeren, met de schande 
zijne moeite, zijne eer en 
de schatting, welke deEgyp» 
tenaren hem betaalden, ver
loren te hebben. SAHAJHN» 
opvolger van SIRACI», zijn' 
oom, met NORAPIN veree-
nigd, bragt de Christenen 
zeer in het naauw. AÏ,MP.RICH 
verzuimde niets, om hunne 
maatregelen te verijdelen, 
en door eene sterke viool 
van den Griekschen Kei*/ 
ondersteund, belegerde hij 
Damiate} maar de aanhou
dende regen en de hongers* 
nood noodzaakten hem het
zelve optebrekea* -SAEABIH 
Trok PaWüna intusschen bin
nen, "nam Gasa in, en rfgt-
te eene verschrikkelijke ver-
woestïng aan, tegelijkertijd» 
dat NORADIN eene dergelijk* 
kaadelwijae omtrent JntiocM 
ten uitvoer foragt. Aitf*" 
RICH, die zich met eenenori' 
overwinnelgken moed tegel» 
de aanvallen zoo veler # 
aaden verzette, overleed den 
i i " Jalij 1173, in den of 
derdom van 38 faren. ,2fla 

aaoii Smmwrsn IV,', fOW 
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hem op. 

ACTÏERTCH Of AlMÉRICUS II. 
VAN LUSIGNAN , koning van 
Cyprus, volgde GUIDO, Zjij-
nen broeder in 1194, als 
koning van Jeruzalem op. 
ISABÈIAA, tweede dochtervan 
ALMERIOH I . , betwistte aan 
ALMERICH II. , den titel van 
koning, V,an Jeruzalem, dien 
zij aan HENDRIK II., Graaf 
van Champagne, haren der
den man, opdroeg. Maar 
toen deze laatste in i ig7aan 
eenen val gestorven was., huw
de AiMEmcn, die weduw
naar was, met ISABEMA , 
en werd tot koning van Je
ruzalem gekroond. Hij maak
te Accon tot zijne residentie
stad. Zijne ontwerpen tegen 
de Sarracenen, die meester 
van de heilige stad waren, 
waren vruchteloos. Hij over
leed in iao5, met het ver
driet , , de, hi4p der Europe-
sche Voratea vrachteloos, te 
hebben ingeroepen. 

AlMERICH Of AlMERICTS , 
Patriarch van Jeruzalem we?& 
na. FOICHEK of FOUCHEK , in 
het jaar 1 I5Q verkoren, T3QTJ~ 
BEWIIN III.» overleed eeni-
gen tijd daarna, en ALME* 
RIOH I , , zijn broeder„ volgde 
hem in het koningrijk Jeru
zalem op. De Patriarch wei
gerde hem te kroonea, indien 
m zijne vrouw AGNES VAN 
CouRTBK^r, die zgne bloed
verwante i a aen vierden graad 
was» wet verliet, HQ ver* 

eenïgde zich, f e dien einde 
met den Kardinaal, JOAHNE3 
BK SUTRI, die Legaat van 
den Heiligen , Stoel was, en 
zij verpligtten den koning van 
AGNES te scheiden. Het was 
echter op voorwaarde, dat 
de beide kinderen, die hij 
bij haar had verwekt, wet
tig zouden verklaard worden. 
De Patriarch werd nog in 
andere zaken gewikkeld, die 
hem als een eigenzinnig mensch 
deden kennen. Hij overleed 
in 1180, onder de regering 
van BOUDEWIJN IV",, bijge
naamd de Melaatscke. HE-
HACIIÜS volgde hem op de« 
Patriarchalen stoel van Jeru
zalem Op, . . ' " • 

AMIEKICH. — Zie AMAURI; 

AIMICI (PETRUS CAMIX.-
itrfl), Priester van het Ora
torium , werd den a Novem
ber 1714 te Brescia geboren. 
De buitengewone ervarenheid, 
die hij ia de Godgeleerdheid, 
ea in de oude talen verwierf, 
verwekte de aandacht zijner 
medebroeders i en deed hera 
de achting en bewondering 
zijner ttjdgenooten ten deela 
vailen. Er was bijna geene 
wetenschap, die aan zgne 
veelomvattende geaie, en aan 
zijne oefenzucht ontsnapte. 
De geschiedenis, de tijdre
kenkunde, de oudheden, de 
oordeelknude, de staatkanst, 
en de liturgie, hielden beur
telings zgne oogenblikken be
zet, Men heeft: van hem; 
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1,° Oordeelkundige aanmer
kingen over het boek van Fs-
BROVIO , getiteld: Be statu 
ecclesiae et legitima polestate 
summi ponti/icis. s.° Verhan
deling over de wij ie om het 
leven van groote mannen te 
beschrijven, gevolgd door een 
aanhangsel over de, wijze, om 
3Cijn eigen leven te beschrijf 
ven. —*~ 3.° Aanmerkingen op 
de Italianen en Franschen, on
derling vergeleken, — 4>° O-
verwegingen op het leven en 
de geschriften van FR, PAO-
ZO SdBPi enz. — A I M I C I 
overleed in 1779, in den ou
derdom van 65 jaren. Men 
vindt zijne geschiedkundige 
lofrede, in de nieuwe verza
meling van werkjes door MAN-
BEM,I in het licht gegeven. 
38.e Deel, art. 8. 

door eene menigte verbete
ringen veel minder gevaar, 
lijk, en naauwkeuriger is. 
Deze staatsdienaar overleed té 
Madrid in 1794. 

AiüiOHAöEs, naam. Van hel 
vierde geslacht, der koningen 
van Fes en Marokko. De 
eerste schrijver vaa dit ge
slacht was ABDALÏAH BE Mo* 
HXVJSDÏN. 

AliMONDE (PrillIPPUS VA»} 
eeii Hollandsche zeeheld, feu 
tijde yan den Admiraal BÏ 
RUITER en na hem;in 1666, 
wanneer DE RUITEH , in een 
vierdaagsch gevecht, twee 
Engelsche vloten onder At* 
BEMARIE en Prins RUPBBÏ 
versloeg, voerde AIMONDÏ 
•het bevel over den Dord' 
recht; hij voerde ook na des 
dood van DE RUITER (1676) de 
vloot naar het vaderland t? 
rug, en ondersteunde den 
Admiraal TROMP tegen d« 
Zweedsche zeemagt. Hij vef' 
wierf zijnen groot«t«n roeS 
in iaft-itag* bij la Hogue , ia 
welken hij het teeken f«f 
den aanval gaf, en door zij* 
ne kennis, inzigt en dapper 
heid, tot de zegepraal, ^ 
hier (3i Mei 1692) RÜSJBI-
op TOURVHILE behaalde, het 

meeste bijdroeg. Ook ff* 
hg de voornaamste oorzaak 
dat op den nOctober 170a» 
de Spaansche goud- en «»' 
ver ? galjoenen, door de E°' 
gelsch - Hollandsche vloot g^ 
nomen werd, Hg stierf «P 

AIMODOVAR (De Hertog 
van) Staatsdienaar van Span
je in Rusland, afgezant in. 
Portugal en in Engeland, 
begaf zich in den avond van 
zijn leven naar Madrid, a t 
waar hij eenen eerpost fee-
kleedde , en wijdde zich aan 
de beoefening der letteren 
toe. Hg gaf onder den titel 
yan Decada epistolera, een 
dagblad in het licht, dat zeer 
belangrijke bijzonderheden 0-
ver het letterkundige Frank-
rpk bevat. De wijsgeerige 
geschiedenis der beide Indien 
was in Spanje verboden, en 
bij gevolg weinig bekend; 
ALMODOVAH. gaf er eene ver
taling van iö het licht, die 
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zijn landgoed Haa&wql, bij r 
Zei/den : door zijnen neef 
werd hem in de St. Gatha* 
rina Kerk te Briel, waarin 
hij begraven ligt, een ge-
denkteeken opgerigt. 

AlOADIN;of At,A-Eï)DW , 
bijgenaamd de Heer of <& 
Oude van het gebergte , was 
de <jfi Vorst der Ismaeliërs, 
welke in de geschiedenis der 
kruisvaartent met den naam 
van moordenaars woeden be
stempeld.' AiOADinr volgde 
sïjnen vader DJELAUSDDYN , 
ïn 1221 op. Zijne eerste 
heldendaad was al de vrien
den en staatsdienaars van zij
nen vader, onder het valsche 
vermoeden of voorwendsel, 
van hem te hebben willen 
vergeven, te doen ombrengen. 
Boven van den Berg Libanon, 
waarop bij zijnen zetel had, 
verspreidde hij den sehrik on
der de Vorsten van A%ie en 
Europa, die, om niet door 
zijne verspieders vermoord 
te worden, hunne veiligheid 
met rijke geschenken betaal
den, die zij hem zonden. 
Ook zeide hij openlijk, dat 
hij het leren der koningen 
in zijne handen had; en hij 
had gelijk, want hij voerde 
het bevel over horden van 
dweepers, die eene verdien
stelijke daad meenden te 
doen, wanneer zij de door-
luchttgste voorwerpen, die 
hij hun opgaf, sligtofferden. 
De meeste der Emirs van Sy
rië; de Sultan» en Kaliefs 

van Kaïro en Bagdad ,• Wa
ren als zijne' cijnspligtigen. 
Tóen ANBRJUS, koning van 
Hongarije: én FRBDBKIK IL> 
koning van DttUschland, in 
het Heilige - Land kwamen', 
konnen zij zijne vriendschap 
enkel door even zoo kostbare 
als vernederende schattingen 
verkrijgen. Wijl hij slechts: 
staten bezat, die een zeer 
gering inkomen opleverden, 
vermeerderde hij zijne schat-! 
ten, door de vrees, die hij 
had weten inteboezemen. 
Toen LoDjBwuii IX. , na zij
ne gevangenschap in Egypte, 
met het overschot van zijn 
leger in Palestina was geko
men, zond AIOADIN hem af
gevaardigden , om zich te be
klagen , dat hij hem nog gee-
ne schatting had betaald, 
maar de onverschrokkenheid 
van LODEWIJK, werd door 
hunne onbeschaamde aan
spraak niet onthutst; en hij 
beval Öea afgevaardigden, om 
ten spoedigste met de betui
ging van de onderwerping 
huns meesters terug te ko
men, hem, in het tegeno
vergestelde geval met zijnen 
geheelen toorn bedreigende. 
Veertien dagen daarna zond 
ALOADXN aan den heiligen 
LODUWIJK, een hemd en ee-
nen ring, waarop zijnen naam 
geëtst was. Door het hemd 
scheen hij te willen aandui
den, dat hij met den ko
ning van Franhrijk in de op-
regtste eendragt wilde leven , 

en door den ring, dat hij 
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zich door eerie bestendige 
vriendschap met hem ver
binden wilde. Behalve deze 
zinnebeelden, zond hij aan • 
koning LOBEWXJK zeldzame 
geschenken, zoo als de af
beeldsels van menschen en 
dieren, kunstig gewerkte 
etsenen, en kristallen vazen , 
enz, LOBEWIJK IX., over de 
onderwerping van AIOADIN 
voldaan, zond de afgezanten 
met geschenken voor hunnen 
meeater terug, én deed hen 
vergezellen door broeder Y-
VES , dien bij belastte in zij
nen naam, den Heer van 
het gebergte te groeten. Vol
gens het verhaal van JOIN-
VIME was broeder YVES zeer 
verbaasd, aan het hoofden
einde des beds van dien 
Vorst, een boekje te vinden, 
verscheiden woorden bevat
tende, welke J. C, vóór zijn 
lijden aan den heiligen P E -
TBUS had voorgezegd. Aio-
ADIK bekende zelf, dat hij 
dezelve zeer hoog aehtte , en 
dikwijls las. Broeder YVES 
trachtte hem te bekeeren, 
maar al zijne pogingen wa
ren vruchteloos. JOINVIM/E 
voegt er bij, volgens de ver
zekering van denzelfden reli
gieus, dat telkens als AJCOA-
DIN op een prachtig paard 
gezeten, het veld doortoog, 
hij eenen man voor zich had 
gaan, die zijnestrrjdbtji droeg, 
waarvan het zilveren gevest, 
vol scherpe messen was, wel
ke man, zoo als dezelfde ge» 
schiedschrijver verhaalt, lui» 

de riep i s Keert u om; vlugt 
voor dengenen, die den dood 
der koningen in zijne han
den draagt 't" Intusschen be
taalde de geduchte ALOADIN 
zelf eene schatting aan de 
Tempelieren, en verzocht den 
heiligen L O D E W I I K , pogingen 
in het werk te stellen, om 
hem daarvan te bevrijden, 
vermits, zeide hij, met eene 
zeldzame naïviteit, o hij er 
zich nimmer van zou kunnen 
bevrijden, door het hoofd det 
orde te doen ombrengen,wjl 
hij dadelijk door een ander 
hoofd zoude vervangen WON 
den." Hij kon zijn doel niet 
bereiken: en de Beer van 
het gebergte, betaalde a\tó]3 
de schatting aan de Tempe
lieren , even gelijk zijne voor
gangers van BOUDEWIIN H>; 
koning van Jeruzalem af, 
zulks gedaan hadden. Deie 
geduchte man, die, de sctirft 
der koningen was, Yoni 
moordenaars in zijne eigen* 
familie; en alvorens hg zij' 
nen zoon, dien hij haatte, 
slagtofferd», vrerd hij in gijn 
bed vermoord, Die zoe&i 
ROKN-EDDYN, volgde h«n 
op, maar kort daarna wei' 
den zijne kleine slaicn do* 
de Tartaren verwoest Ai°' 
ADIN overleed in het j»aï 

1272. 

Aioistis j reus* zoon t*1} 
TITAN en van de aarde. M 
huwde IJ?HIMEDIA, die doof 
NEPTÜJSUS verrast zijnde, O»' 
THÜS en EPHIAITBS ter ff* 
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reld bragt. AIOEÜS voedde 
dezelve op als zijne eigene 
kinderent Ziende dat dezelve 
elke maand 9 duimen groei
den , en zelf, om zijnen hoo-
gen ouderdom, nietten reu
zen-strijd kunnende trekken, 
zond hij er hen in zijne plaats 
henen; maar APBOUO en DI 
ANA doorschoten hen mei pij
len.,,,-;. :,„;>: - .**''••»-'':" 

AiopB, dochter van CER-
CYON , légde haren door NEP-
TUNÜS verwekten zoon , Hn?-
POTHOÜS ter vondeling; de
zelve werd door herders op
genomen, onder welke een 
twist over zijne schoone klee-
deren ontstond, dien zij CER-
CYON verzochten te beslissen. 
CEROYON erkende het gewaad 
zijner dochter, en liet haar 
in zijne gramschap in de zee 
werpen. 

. AlOYSIÜS VAN GONZAÖA 
(Heilig*) ̂  , laarlrgéaaf van 
Caatigttone, Werd den 9 Maart 
i568 op het kasteel van dien 
naam geboren, en door zij
nen vader FJBRDINAND VAN 
GONZAGA, tot toekomstigen 
regent des lands opgevoed; 
maar wijl hij van zijne prilste 
jeugd af buitengemeen gods
dienstig was, en besloten had, 
den geestelijken staat te om
helzen, zoo verdeelde hij al 
zijn' tijd tusschen de studie en 
het gebed, vastte en geeselde 
zich zelyen meermalen in de 
week, en bragt het einde. 

II, DERI,, J 

lijk, na aanhoudende ver-
geefsche moeiten, bij zijnen 
in eene zware ziekte geval
len vader, zoo ver, dat hij 
hem toestond, in de orde 
der Jesuiten te gaap, waar
op ALOYSIUS zich të Mantua 
het ordekleed liet aantrek
ken , en nog in den strengen 
winter van het jaar ió85 
naar Home reisde. Toen hij 
den proeftijd (het Noviciaat) 
ten einde had gebragt, legde 
hij op den 2 November 1Ó87 
zijne geloften af, beoefende 
onvermoeid de godgeleerdheid 
en wijsbegeerte, en was een 
voorbeeld van kloosterlijke 
ootmoedigheid ea tucht. Ook 
ruimde hij een geschil uit 
den weg, dat tusschen zg-
nen broeder ADOM?, die in 
zijne plaats aan de regering 
was gekomen, en den hertog 
van Mantua ontstaan was, 
en overleed den a i Junij i5gr 
te Home aan de toenmaals 

HTfeii^kte, waar-
meae ng Bg het oppassen van 
eenen zieke was besmet ge
worden, ia den ouderdom van 
23 jaren. Hg werd in de 
kerk van het Collegie der Je-
suiten begraven; Later is zijn 
stoffelgk overblgïsel in eene 
kapel overgebragt, die eron
der zijne aanroeping, door 
den markgraaf, ScipIO LAN-
cEioni gebouwd is, De hei
lige AlOYSIUS VAN GoNZAÖA 
werd door GKEGOBIUJ XV. 
ii» 1621 gebealificeerd*, en 
doorBgNBDioiüsXïff.ia 1626 
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onder de Heiligen geplaatst. 
Pater D'ORI-EANS heeft zgn 
leven beschreven. Men vindt 
de geschiedenis zijner mira
kelen in Pater CEPARIO en 
ïn .de BOIAANDISTEN. 

A M - A R S L A N , tweede sa!-
tan uit het huis der SELJOTT-
OIDRS, Tjeklom den troon, na 
TOGJVOI-BEG , zqn' oom, in 
het jaar io63. Hij behaal
de een groot aantal zegepra
len en overleed te Meru m 
Korasan in het jaar 1072 op 
znnen togt ont Turhestan te 
veroveren. Men leest te Meru 
dit opschrift boven zijn graf: 
Gy allen, die de grootheid 
van Aix-AnsiA», tot aan de 
wolken verheven hebt gezien, 
lomt te Meru en gy zult hem 
onder de asch bedolven vinden, 

A W H E N (HIERONYMDS VAN), 
in 1746 te utrecht geboren, 
•was een zeer beroemd Neder
landsen letterkundige; in zq-
ne vaderstad bekleedde hij 
den aanzienlijken post van pro
cureur-generaal, werd daar
na pensionaris der stad Ley-
den en eindelijk thesaurier der 
unie. Hrj heelt zich in de 
dichtkunde niet alleen door-
zijne uitgegevene Ferzame-
Ungen, die van pijn uitmun
tend talent getuigen, maar 
ook door zijne Theoretische 
verhandelingen over die kunst, 
feenen onsterfelijken roem ver
worven. Zijne voornaamste 
werken zgn: i.° Gedichtenen 
Overdenkingen. •— a.o JV>« 

derlandsche Gezangen} ~~ 3.» 
Proeven van stichtelijke men-
gel-poëvy, het laatste heeft 
VAN AiPHEN Met VAN DB 
KASMHBUS te aamen uitgege« 
ven. —-4.° Proeven vanlleii 
ne Gedichten voor kinderen, 
bezwaarlijk zou men onder 
eenige andere natie een ge-
schriftje vinden dat zoo'ge* 
heel aan het doel beautwoottö 
als dit stukje, op eenen zeer 
bevalligen en naïven toon, 
waarin de diéhterlijke be« 
gaafdheid van den schrijve* 
steeds doorstraalt, wordt de 
lieve jeugd in hetzelve op de 
aangenaamste wijze onderhou
den, en met al hare pligtea 
bekend gemaakt; 1% leert 10 
hetzelve door voorbeelden uit 
de kinderwereld, hoe af scha-
welnk de ondeugd is, en te
vens het zachte genoegen 
en de belooning kennen, die 
met de deugd gepaard gaan: 
eene menigte drukken, het» 
drukken en nadrukken, f* 
dit stukje sedert 47 » 48 la* 
ren zgn te beust gevallen, ge* 
tuig*» -igêwtsgaaa», «Kt *wel' 
ke geestdrift hetzelve onder 
de Nederlanders ontvangen 
is , en thans nog is er geene 
teedere moeder onder hen, 
die dit stukje aan hare lieve
lingen, zoodra zij vooreenige 
ontwikkeling vatbaar zgn> 
niet voorleest of in handen 
geoft. —• Sfi Proeven van ve> 
tangen, eene vrucht der Iaat* 
ste levensjaren van VAN Af' 
J?HEN. —- In het theoretisene 
Yak der üichtkunde heeft J»efl 
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fSn hem 6.° EÏBBÈL'S The
orie der schoone kunsten, door 
v. A.onagevyerkt.-—f>° Dicht
kundige verhandelingen* — 8.3 
Verhandeling over het echte 
en valschè vernuft, bekroond 
door; en geplaatst in de wer
ken van de Maatschappij der 
Neder landsche Letterkunde te 
Leyden (VII. Deel.) Ook in 
het w$ageewgw}taatkupdige en 
wijsgeerig - godgeleerde vak, 
gaf VAN ALPHEN eenige stuk
jes in bet licht; zoo als g.° 
De Gronden mijner Geloofs
belijdenis, opengelegd voor mij~ 
ne kinderen f — .to.° Over 
eenige leerstukken der Frotis-
tantsche kerk; tegen EBER* 
HARD; 11.0 Predikt het Evan
gelie aan alle menschen, eene 
maxime van het Christendom, 
12.0 de Christelijke spectator, 
— l3.° Over de mare volks
ver lichting enz. daarenboven 
jsverd zijne verhandelingLeve* 
do voortreffelghhsid eter bitr" 
gerlijke wetgeving van Mms* 
boven die van Zrötrwv* ,èQat 
het godgeleerdheid genootschap 
van TEÏÏLER t te Haarlem , 
met de gouden medaille be
kroond j men vindt dezteïvein 
het gfi deel der verhandelin
gen van dat genootschap. YAK 
AWHEN overleed den 2 April 
i8w3 te 's Gravenhage, in 
den ouderdom van $7 jaren. 
Lang na zijnen: dood zijn er 
nog «enige kleine stokjes van 
hem i <j001; Zgnea zoon D. F. 
V*N AI^ÜÉST , Md iet staten-
genetaal in & Nederlanden, 

in het Kdht gegeven* 

AfcPHöNstra» - « Zie Afc* 
FONStTS.' 

AiÊiNi (tsnos!*B«|trs), Hoog-
leeraar in de kruidkuncje te 
Padud, geboren te Marostiea, 
in den Venetiaansöhert Staat, 
in i553» en overleden te Pa* 
dua in 16A7; reisde in-#£ƒ/>• 
tet om eene volledige kennis 
der planten op te doen. Men 
heeft van hem: t& De prt&* 
sagienda vita ët mof té / in 
4.t°, 1601, dat de beroemde 
BOERHAVE in i<fidi te Lep* 
den in 4. t0 heeft doen hef-
drukken*. - ^ <*.<* De plantte 
JSgypti, Venetië f ISQ$ t itt 
4.to en te Zei/den ifM f tA 
4,t» -~ 3,0 De plantis eXóti* 
cis, Venetië, ïQaf, 1« 4»ta 
Deze uitgave heeft sdjfltijdi 
titels van 1639 ea i656. *» 
4.0 Medicina Methodicd, Pa* 
dua t 1611, in .Jat*. XÓ$dert 

pontica, Padudf l6ia* iïl 
4,to _* 6,0 Eene uitmuntende 
verhandeling avefdtti Balsem f 
voorkomende in de" Medicina 
JEgyptiorum, Lep'dent lfi8 
in 4.'° Zijne werken bevat* 
tett belangrijke nasporingen* 
die hem onder de menigte van 
kruidkundigen zeef onderschei
den* ANDHEAS Dogu, pfhM 
van Melphi, tfilde hem tot 
zgnea geneësheeü hééeüf 
maaf door hem eëtrtAle_ be
dieningen optefoifeo * hield dg 
republiek rm ^*»«* temte 
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Padua. — Eene plantensoort 
heeft naar hem den naam van 
Alpinia bekomen. 

AIAINUS (COKMBLITIS) een 
dichter, tijdgenoot van Ho-
JUTIUS, die hem van opge
blazenheid van stgl beschul
digt. 

Ai-IÏAscniD,— Zie HAKTW, 

AMACE (THOMAS LODBWUX 
»BHBSïN*Ia^TAR», Kardinaal 
T an) , Aartsbisschop van Me-
chelen, en Primaat der Neder
landen, uit een buis, dat tot 
DiEDEüiKirAN AMOACE, graaf 
van Vlaanderen in 1128 op
klimt , werd den aa Novem
ber 1680 te Brussel, geboren. 
Hij was de zoon van PHILII?-
PÜS ANTONIUS DB HENIN , 
graaf van BOÜSSU prins van 
Ckimay, en Ridder van het 
Gulden-Vlies. Daar hij zich, 
nadat hij zijne Cursus in de 
wijsbegeerte te Keulen, had 
gemaakt, tot den geestelijken 
stand bestemde, aoö ging hij 
te Rome in het Duitsch Col-
legie van den heiligen APOJ> 
XINAKIÜS, de GodgeleatfdtesW, 
beoefenen, was de*eerste, die 
er polemische thesis verdedig
de, en ontving den doctora
len hoed in de Gregoriaansche 
akademie. Reeds in den ou
derdom van 17 jaren, was hg 
door den koning van. Spanje, 
KABSG II.,tothetproostschap 
va» Gend benoemd. .Zoodra 
hg de priesterlgke wijding had 
ontvangen, werd bij Groot! 

Vicaris van den Bisschop dieï 
stad, huis-prelaat van GM-
MENS XL, en in 1713 vooc 
het Bisdom IJ peren voorge
steld; maar-wgl intusschea 
het Aartsbisdom Mechehnmt 
komen opentevallen, werd hij 
door den keizer, den 3Maart 
1714 tot hetzelve benoemd, 
Vijf jaren daarna schonk hem 
CLEMENS: XI., het Kardinaals-
purper* Hg was bij het Con* 
clave tegenwoordig, waarin 
INNOCBNTIUS XIII. verkozen 
werd, en ontving van dien 
Paus 'den hoed en den pries
terlijken titel van den heitigf 
CBSARIÜS; hij werd te gelij
kertijd tot lid benoemd van 
verschillende Congregatiën. 
In 1721 reisde hg naar Wee> 
nen in Oostenrijk, alwaar bn 
door den keizer tot geheimraatt 
ia zijnen staatsraad werd be
noemd. Toen KAUEL LODS-
WIJK ANTONIUS , prins van 
Chimay, oudste broeder va» 
den Kardinaal D'AMACB,W 
4740 zonder nakomelingen o« 
verleden.was,<#tewï dedoor-
.htcfc*t@#•*§***& dit rfjler <u 
edele erfdeel af, aan ALBX* 
ANDER GABKISÜ, zijn? jonger 
broeder, hem hét prinsdom, 
den rang en al de goederen 
overgevende, behield hij en
kel een zeer klein gedeelte 
der inkomsten voor zich 2™* 
ven, om daardoor zijne aal
moezen te kunnen vermeerde
ren. Zich enkel tot zgnüio-
ceea bepalende, spreidde hij e* 
het voorbeeld van alle Bis
schoppelijke deugden ten toon. 
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Mets schildert beter zijn schoon 
karakter af en als getrouw 
onderdaan, en als Bisschop, 
dan de toespraak, die hij in 
1746 voor LoDEwnK XV. 
hield, toen deze Vorst, Brus
sel binnen gekomen, dat zich 
aan zijne wapenen had onder-* 
worpen, voor de deur der 
hoofdkerk kwam. » &ire!«t 
zeide hem de Kardinaal D'AL-
SAOE,,Ï de God der heerscha
ren , is ook de God der barm
hartigheden, terwijl 'U. M. 
Hem dankbetuigingen voor ha-
re zegepralen opdraagt, bid
den wij Hem, dezelve door 
eenen spoedigen en duurzamen 
vrede te doen ophouden. Het 
bloed van JESUS CHRISTUS ÏS 
het eenige, dat op onze al
taren vloeit; elk ander be
kommert ons; een Vorst der 
kerk, kan, zonder twijfel 
deze vrees aan eenen Aller» 
ehriatelijksten koning beken
nen. In die gevoelens zullen 
wij hef Te JDeum aan hef», 
fen, dat Uwe Majesteit ons 
beveelt te zingen." De Kar
dinaal D'ALSACE stierf als de 
oudste der Kardinalen den 6 
Februarij Ï7Ö9. Hij liet drie 
neven achter, die alle drie 
zonder nakomelingschap over
leden zijn; te weten , THO
MAS ALEXANDER MARCUS 
H'ALSACB, Prins van Chi-
way, Spaansche Groote, Ka
pitein der Garde van Koning 
STAHISJJ4.XJSJ den 1 Augustus 
1759, aan het hoofd yanzijn 
Regiment in den slag van 

Minden gesneuveld? PHILIB-
EUS GABRIEI, MAURITIUS , erf* 
genaam van de titels en do
meinen zijns broeders, over
leden te Parijs, in 180a; 
en KAREII AÜEXAKDER MAR
CUS MAK.CELI.INUS , Kapitein 
der Garde van den Graaf van 
ABTOIS, thans Z. M. KAREU 
X., een slagtoffer in 1791 
onder de Revolutionnaire bijl 
gevallen, deze laatste maak
te bij zijnen uitersten wil , . 
tot zijnen universeelen erfge» 
naam, THEODORICUS D'AI,-
SACE, oudsten zoon van den 
Markgraaf en de Markgrayin 
D'ALSACB, in Lot haringen ge-! 
vestigd, zoodat de regtstreek-
sche linie der Prinsen van 
ALSACB DE Bouasv HEN. IN-
LIÉTARB, uitgestorven is , en 
'er van dit huis niets meer 
dan zijdelingsche takken 0-
verblijven. 

AJCSAHARAVIÜS, of A<?ARA-
Hisr»y.«MMMMII'een Ara
bische geneesheer der XL 
eeuw, bloeide ten tijde van 
keizer HENDRIK IV., omtrent 
het jaar io85. Zijne Latijn-
sche werken zijn te Augs-
burg, i5ig in fol, gedrukt, 
maar de beste uitgave, en 
de eenigste, waarin men den 
Arabischen tekst met de La-
tij nsche vertaling yereenigd. 
vindt, is door JOAKNES CH*M-
NIN&, onder den titel **a:, 
Albucasis de cherurgia ara-
bice et latine, Oxfotw, 1778, 
2 Dl.» in 4.to ia 6*t licht ge-
3 . ,. .. - -

http://Mak.celi.inus
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geven? 

'AxBÏJSpIpS (JpANSES Hj2N-
SPïs), Hoogleeraar in de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid te Herborn, daarna te 
Albe«Pik, alwaar bij ia 
Ii628 in den ouderdom van 
$Q jaren, overleed. Hij heeft 
een grooï aantal werken na
gelaten» dje yan zijne vlijt 
getuigen, doch-, waarin wei-
pig genie doorstraalt. Zij 
sijn voor bet grootste gedeel
te. ?n den «maak der Hpogr 
duitsphe compiJatiëa vervaar
digd Oe voornaamste zijn: 
ï.o flfttfrpdfiq JvrmartdoritTii 
ftudfarumj M - 2>° fincyclppe* 
flfa, Zyo'n, 1640 3 Öl.» in 
fol., eene wanstallige verza
meling, die nimmer eenen 
waren geleerde zal yormen, 
de yoorlooper djer gedrochte-
Nijkfl ^nfyclgpfcifei dje. yoL-
gens de bekentenis yan derr 
jzelvej? voornaamste bewerker, 
nog slechter is ontworpen, 
e» die der letterkunde en 
den wetenschappen bet hoofd 
heelt ingedrukt;-^ 3.0 jpki»-
losppjiia mtitfitcf; ~ - "$# $&-
mpntq mathematica; --m- $.?. 
Epne verhandeling de jnille 
annisf 1637, in &vp, e e n 
werk, dat bet stejsej der 
voprstanders yan bet duizend 
japige rijk verdedig?, Hij had 
eene dochter die dezelfde 
gejpeleng omhejgde, 

FPÏ4AS, |5aron '%')' werd in 
*§Sg te Fr$bw$ W\ gPR 

A L T. 

zeer oud geslacht geboren, 
en was gedurende eenigen 
tijd als Kapitein in Oosten-
rijkschen dienst. In zijn va
derland teruggekeerd, werd 
bij tot opziener der wegen 
benoemd, eene bediening,* 
die hij gedurende verscheide. 
ne jaren heeft waargenomen 
Hij overleed ijjt 1771. De 
Baron J>'AJ.T heeft eene Ge» 
schiedenis van Zwitserland 
ï.p Dl.n in 8.vo Frybzergijöo 
-r- ij53 nagelaten, die door 
den Baron VON ZURIABBEK, 
een weinig te streng gehe
keld wordt, welligt om den 
ijyer, dien de schrijver, ten 
voordeele van de Catholijks 
Kantons aan den dag legt. 
De Baron TON ZTOIAVBES 
wap Prptestantsph. 

AÏ/PER (FRANCISCDS KA* 
PEL) , een geleerde Duitsdie 
ietjerkundige, te JSngelsberg 
in Sile$i§, in het jaar i / # 
geboren, ging, nog zeer jong 
zijnde in het gezelschap van 
Jjjsys, m MmiM fa* tot de-
xdbr«te*e«^tógd werd. Daar», 
na bekleedde hij den leeft 
stoel der Grieksche taal in het 
Gymnasium de IfeUige Am*t 
en in liet Academisch Gym? 
nasinm van Weenen in ÓW 
tenrijk, welke posten hij tot 
aan zijnen dood waarnam» 
Hij heeft twee honderd ep 
vijftig geschriften „ w?mTieti 

of v^rhc^ndelinger^ oypr ver* 
schiilegde onderwerpen in het 
licht gegeven, waarvan J»& 
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JDuitschland de lijst opgeeft. 
Men heeft hem daarenboven 
eene ophelderende uitgave van 
het Nieuwe Testament, on
der dezen titel te danken: 
Novum iestamentum ad codi-
cem vindobonensem grasce ex-
pressum f varietatem lectionis 
addidit FsjKotscvs CAROLVS 
Az>TBRt professor gymnaaii 
vindobonensis , I D. 1786. 2 
D. 1787, in 8.° De grond
slag der uitgave is de Codex 
LAMBECIT, die ALTER , bij 
uitnemendheid Codex vindo-
bonetisis, met welke hij de 
Coptische, Slavonische enXa-
tijnsche vertalingen, die in de
zelfde i Bibliotheek te vinden 
zijn, vergeleken heeft. (Zie 
IiAMBEcitrs) Behalve deze 
kostbare uitgave heeft men 
nog van ALTER , 1.° eene 
Moogduitsche pertaling der 
Classiehe Biblipgraphie van 
EDUAED BARWOOD ,. Angli-
kaansca predikant, met aan-
teekeningen, J#*enen, 1778 , 
in 8.°—2.0 Verschillende tekst' 
vergaringen ( Variantes), 
waarmede hij zijne uitgaven 
van LYSIAS, der Tusculance 
questionis van CICERO , van 
de LUCRETIA, den ILLIAS, 
en de OJDYSSEA van HOME
RUS verrijkt heeft. •— 3°Het 
Grieksche jaarboek van GEOR-
OIUS PHRANZA of PHRANZES, 
protovesiiarius (Grootmeester 
der Garde-robe) van den Oos-

Uersehfn keizer. — 4.° Eene 
•Janteeiming in het Hoog-
duitsch, uyer de Georgiaan-

sche letterkunde, met eene 
plaat. PPeenen 1798, in 8.° 
enz. enz. Deze geleerde over
leed te fFeemn den 29 Maart 
1804, ia den ouderdom van 
55 jaren. 

AXTHAMMER of ALTHAMER 
( ANBREAS ) , ook AMDREAS 
BRENTITJS genoemd, omdat hij 
te Brentz in Zwaben geboren 
was, en PAi.01.iE0 SEHYRA. , 
eenen naam, dien hij zich 
somwijlen . gaf; een geleerde 
Lutersche predikant, was in 
1527 en 1528 bij de rede», 
wisseling tegenwoordig, die te 
Bem over de wijze van te
genwoordig zijn van JESUS 
(CHRISTUS in de heilige Eu
charistie gehouden werd. Men 
heeft van hem de volgende 
werken: i.° JOiallage, seu 
conciliatio locorum acriplurcs 
qui prima facie pugnare vi-
dentur, centuriis II. Neuren
berg 1Ü28, in &™rahêtJLa* 
tga««K«ö»4öitsch, Dit werk 
is verscheidene malen her
drukt geweest. — 2.° Goede 
aanteekeningen In Tdonvn 
de Situ moribua et poptdis 
Germanice, Neurenberg, i53g, 
in 4. t o — 3.° Annotaiiones in 
B, JAOOBI epistolam, Hij 
spreekt in dezelve over den 
heiligen Apostel JACOBUS met 
weinig eerbied, of, om zich 
van de uitdrukking van BAY-
LE te bedienen, met de ver
regaandste onbeschaamdheid, 
— 4,0 Sylva bibiteorim no-
minum, enz. Wt is een 
4 
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Woordenboek', der eigen na
men , welke men in den Bij
bel vindt. Er bestaat eene 
Levensbeschrijving' van A I T -
HAMMER, dOOr J . ARMOID 
BALLENSTADT. Hij overleed 
te Anspach'va. het jaar 1540. 

AiTHEAf vrouw van OE~ 
KEUS , koning van Calydon, 
en dochter van TBBSTIUB. 
,Toen MELEAGJER, haar zoon 
zeven dagen oud was, kwa
men de schik-godinnen| in 
hare kamer, en gaven haar 
te kennen, terwijl zij op een 
stuk hout wezen,, dat aan den 
baard brandde, dat MELEAGER 
zoo lang zoude leven, totdat 
dit stuk hout in asch veran
derd was. A&THKA rukte 
daarom het brandende hout, 
zoo snel als zij konde van 
den baard, doofde het uit, en 
verborg het zorgvuldig in ee
ne kist. Toen nu MELEAGER 
in het vervolg de broeders zij
ner moeder ombragt^ oefen
de deze eene verschrikkelijke 
wraak aan haren zoon uit, 
daar zij het zoo lang bewaar
de stuk in hét vuur wierp i 
en zoodra dit door de vlam
men verteerd werd, moest 
SfaujAGBH', onder folterende 
smarten sterven. Zoodra Ai-
THEA den dood van haren zoon 
vernam, bragt zij zich uit 
wanhoop om het leven. 

AiTHEMENES, het orakel 
maakte hem bekend, dat hij 
zijnen vader CATREÜS , koning 
van Kreta zoude ombrengen, 

en zonder hem te kennen, 
vervulde' hij deze noodlottige 
voorzegging; 

AiTHtrsius (JOANNES) regis
geleerde der XVII. eeuw; Hij 
had de vermetelheid, te be* 
weren, dat het opperste ge» 
zag der Staten aan het volk 
toebehoorde; ' eene dwaling 
door de hedendaagsche wijs- ' 
gegren vernieuwd, en waarvan 
de gevolgen geene verklaring 
noodig hebben» 

AI/TILIUS (GABRIO*!) Leer
meester van FERDINAND, ko
ning van Napels, was later 
Bisschop van Busente, aU 
waar hij in i5oi overled, 
Hij heeft eenige Latijn sche 
gedichten nagelaten, voorko
mende in de Diliciae poeta-
rum italorum. Zij zijn on
gedwongen, en dikwijls zelfs 
te rijk in woordene 

AMINO (HENDRIK), gebo
ren te Embden in i383, on
derwijzer van dctt'>psl«tgr>' 
fejpetf'-fceuWörstélijken prins, 
bestuurder van een collegie 
te Heidelberg, verdedigde in 
de sijnode van - Dordreèht, 
op welke hij van wege het 
palstgraafschap gezonden was, 
de •'• partij der Gomaristen 01 
Contra-Remonstranten. Toen 
Heidelberg in 162a door de 
Catholijken onder het geleide 
van JMAXIMIÜIA*»- van Be* > 
jeren, werd ingenomen, zocht 
men AMING- als eenen stoke
brand der sekte en al« een 
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van de tirannen der dweep-
zucht, welke toenmaals het 
vuur des oproers in Duitsch-
land ontstaken; maar, door 
middel eener dubbelzinnige 
uitdrukking, ontsnapte hij 
aan degene, die hem zochten. 
Hij bekleedde daarna tot aan 
zijnen dood, die in 1644 
plaats had, dentbeologischen 
stoel te •Grokingeh. Deze pro* 
testant heeft verscheidene ge
drukte en geschrevene wer
ken nagelaten, waarmede de
gene, die zich aan de een
voudigheid des geloofs-en de 
éénheid der kerk houden, 
volstrekt geen voordeel kun
nen doen. 

'AiiMNG' (JACOBTJS) , zoon 
van den voorgaande, hoog
leeraar in het Hebreeuwsch, 
en daarna in de Godgeleerd
heid aan de universiteit te 
Groningen, werd in - ï6 l8 te 
Meidelberg geborene Hij had 
heyige geschillen met den pre
dikant SA-Müël. DjJSMARETS, 
een theologant, die voor - de 
schoolsche Godgeleerdheid zeer 
ijverde; deze tegen de twist» 
zoekers in het algemeen zeer 
noodzakelijke leerwijze heeft 
men echter somtijds van het 
gezag der heilige Schrift en 
der Kerkvaders beroofd ge
zien; ALTING overleed in 
.ifyot Zijne werken zijn te 
•Amuerdam, 1687, in 5 ilfl 
in fol, uitgegeven. Men ziet 
er in, dat deze leeraar aller
lei schrijvers en vooral de 

Rabbgnen gelezen had; en 
dat zijn hoofd er geweldig 
door geschokt was* Zijne te-> 
genstrevers beschouwden hen» 

; als een' proseliet van het Jo-
! dendom. — Er hqeft nog een 

andere HENDRIK AI/TING--be
staan , van wien men heeft 
Succinta narratio de claris in 
republica, 'ecclesia , accade-

; mia, et arte mililari ALTIX-
; c / s , Groningen 1772, in 8.'"* 

Dit is eene lofrede op de be
roemde mannen van zijne fâ . 
milie en zijnen naam. 

AMING (MENBO) burgemees
ter van Groningen, overleden 
in 1713, is de schrijver eener 
Chronica isacra, en eener 
Descriptio Germanias inferio' 
ris, Amsterdam 1697 in'fol. 
Dit laatste werk is eene vrij 
goede aardrijkskunde deriVa-
derlanden, 

AXTON (RICJBABD) , . een Ier 
rm -götwraïte» trad de loop
baan der wapenen in, en. 

; kwam door, de gunst, waarin» 
; hij bij keizer JOZEF II. stond, 
: (daar hij diens hervormings-

stelsel, door de schrik'der 
wapenen ondersteunde) tot den. 
rang van generaal. Hijbragt 
veel tot de beteugeling der 
Hongaren toe, maar in de 
Nederlanden was hij minder, 
gelukkig, daar hg verpKgt 
was, dezelve in 1789 met al 
zijne troepen te verlaten; Hij 
overleed te Trier, den i 5 
Februari 1790 vtd godsvrucht 

5 
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en berouw; in ongenade bij, 
en veracht door den keizer, 
die, toen hij vijf dagen daar
na stierf, zijn hart voor het
zelfde berouw opende. Een 
gedeelte zijner briefwisseling 
met JOZEF is in de Versa» 
melingen der Belgische Re-
clama&m, en daarna in haar 
geheel, in 4,tó en in 8v<» in 
het licht gekomen. Men leest 
er zeer vreemde zaken in , 
opzigtens de middelen, die in 
het werk rijn gesteld», om de 
Belgische staatsregeling te ver* 
anderen, en die niet dan al 
te duidelijk de gebeurtenissen 
.verklaren, welke in 1789 en 
1790 hebben plaats gehad. 
Men heeft in 1791 zijne ver-
dedigingsrede in het licht ge
geven, die er waarlqk geene 
i s , en welker 'schrijver ten 
minste èene onbescheidenheid 
heeft begaan, door verbitte
rende en onaangename onder
werpen 1 aan te roeren, zon
der zich redelijkerwijze te 
kunne» vleije», het alge-
meene gevoelen te Yerandwen. 

ALTON , (Graaf van) broe
der van den voorgaande, dien
de in 1791 tegen de Turken, 
daarna werd hij terug geroe
pen, en aan de legerbenden 
verbonden, die tegen Frank-
rijk gerigt waren. Bij de be
legering van Vahndejmes met 
een bevelhebberschap belast, 
ging hij, na de inneming dier 
stad, tot het active leger 
over, en werd in den slag 
van den 34 Augustus 1793, 

[ onder de muren van Duin
kerken gedood. 

ALUMNO (broeder) eenlfa-
liaansche religieus der zestien
de eeuw, schreef het geheel 
Symbolum der Apostelen met 
het begin van het Evangelie 
van JOAJSNES, op de ruimte 
van eenen penning. Hij bood 
zijn klein meesterstuk aan kei
zer KAKBÜ V., en aan Paus 
CiiEMBNS VII. aan, die even
zeer zijn vernuft als zijn ge" 
duld bewonderden. Dit mees
terstuk van kleinheid is e<&-
ter nog niets, in vergelijking 
van eenige andere, waarvan 
de verbeelding de fijnheid niet 
kan bevatten. Hiertoe be
hoort datgene, waarover de 
Kardinaal PAZMAN spreekt, 
die verzekert, 3oo ivoren 
vaasjes, met vergulden' rand. 
jes, in een peperkorrel opga 
sloten,' te hebben gezien. De
ze korl werd alstoen in het 
kabinet van RUDOKP II»» te 
Praag bewaard. (Zie BOVE-
RIOK) AJCVMNO was daarenbo" 

' ven een bekwaam wiskunste
naar , en heeft zeer geachte 
wijsgeerige werken nagelaten* 

AIVA. (de Hertog van). — 
; Zie ÏOiEBO. 

AIVA en AswoRGA (ALT»»» 
VAN), een Spanjaard, na» 

\ in Peru het kleed van den 
heiligen FHANCISOUS aan. 1° 
Spanje tertfggekeerd, reisde 
hij door verschillende gedeel
ten van Europa, gn, overleed 



in 1667 in de Nederlanden, 
Hen beeft van hem eene Ze» 
vensbeschrp'ving van den hei' 
Hgen FB4Hcisca8, door hem 
getiteld: Natwce prodighum, 
gratice portentum etc., Ma» 
drid »65i, in fol. Een stuk
je, dat enkel om zijne zeld
zaamheid belangrijk is. 

ALVAKADO (DON PUDRO D') 
Spaansch veldheer, in 1492 
te Burgos geboren. Hij ver
gezelde CORTES in i 5 i 8 , en 

v deelde in de fortuin en den 
roem van dien beroemden 
veroveraar. In i5ao werd 
hij tot landvoogd ym Mexiko 
benoemd , en terwijl CORTES 
tegen Narvaes optrok, met 
het bewaken van Montezuma 
belast. De onverzadelijke 
'hebzucht van AUVARADO, bragt 
onder de Mexikanen eenen 
algemeenen opstand te weeg; 
«naar CORTES kwam nog tij
dig genoeg om hem te be
vrijden. Toen deze laatste 
den 1 Julij van hetzelfde jaar 
j5ao genoodzaakt was, den 
aftogt té blazen , had ALVA-
RADO het bevel over de ach
terhoede. Ooor de vijanden 
vervolgd, had hij zijn behoud 
enkel aan zijne dapperheid 
en aan zijne buitengewone 
vlugheid te danken* Om hem 
in zijnen togt te belemmeren, 
hadden de Amerikanen eene 
opening aan den grooten dijk 
van Tlacapan gemaakt, maar 
AfcVARAiw, op wjne lans ge
tarnd» sprong er in eens 0-
verheen, waardoor deze plaats 
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den naam van Sprong van 
AtrdRdoo heeft bekomen, 
de overige Spanjaarden, die 
hem wilden navolgen, kwa
men in den afgrond op eene 
ellendige wijze om het leven; 
Hij bragt veel toe tot de be
teugeling van Mexiko, en on
derwierp verscheidene gewes-
ten. ' Hij hielp PIZZARO in 
de verovering van Peru, ea 
keerde vervolgens naar Gua» 
timala terug, waarover KA-
REI, V. hem tot landvoogd be
noemde. Voor de rust on
vatbaar, ging hij scheep, om 
naar Califomia te zeilen, 
doorkruiste bqna 35o mijlen 
van een woest en onbekend 
land, en kwam in Mexiko te
rug. Kort daarna trok hij te
gen de Jialisconaos, een In» 
diaansch volk, dat aan het 
muiten was geslagen, te veld. 
Den vijand vervolgende, werd 
hij door eenen geweldig-
grooten steen getroffen, waar
door hg in 1541 oogenblik-
kelijk den geest gaf. ALVA-
RADO was een der werkzaam
ste en moedigste aanvoerders, 
die aan de verovering van 
Amerika medewerkten. 

AIVAREZ (DIEOO), een 
Spaansch Dominikaner, te 
Bio-Seco in Oud - Kastilië ge-r 
boren, Hoogleeraar der God
geleerdheid in Spanje en te 
Home, daarna Aartsbisschop 
van Trani, in het Koning-
rqk Napeis, verdedigde i« 
de Congregatie da auxiliis, 
met LEMO», zijn ambtge-
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noot, de zaak der Tkomïs-
ten, tegen de Molinisten. 
Hij overleed in i635, na 
verscheidene verhandelingen, 
over de leer, die hij verde
digd had, in het licht te 
hebben gegeven. Men heeft 
van hem: 1.0 De auxiliis di~ 
yincs gratiee, Lyon 1611, in 
lol.; — a.° Concórdia liberi 
arbitrii cum proedestinatione, 
JLyon, 1622; — _ 3.° Eene 
Commtniaria op ISAÏAS, l6i5, 
in fol.; — 4.° H : OP het 
kort begrip van den heiligen 
THOMAS, in fol. enz. 

ALVAREZ (EMMANÜEI) , in 
l5a6 , op het eiland Madera 
geboren, ging in de Sociëteit 
der Jesuitenj werd rector 
der collegien van Coimhra, 
Evor.a en van het professie -
huis ran Lissabon. Hij o-
verléed in het collegie van 
JSvora, in i58a, met den 
roem van eencn geleerden 
oudheidkundige, en zeer er-, 
varen in de Grieksche en 
Hebreeuwsche talen,en voor
al in de Latgnsche letterkun
de te zijn. Men heeft van 
hem eene uitmuntende La
tgnsche spraakkunst, geti
teld: De institutione gram
matica , 1599, in 4.0 en in 
drie boeken verdeeld. Men 
heeft er verscheidene uitga
ven in 12.° van, in het licht 
gegeven, en zij is zeker de 
beste, die men in de colle
gien kan gebruiken; al dege
n e , welke men later in der. 
zelyer plaats heeft willen stel* 

len, zijn slechts misvormde 
verzamelingen, door lieden 
zamengesteld, die zelve gtoo-
telijks noodig zouden hebben, 
de spraakkunst van ALVABEZ 
te beoefenen. De kunstmati-
ge verzen, die het aanleeren 
der regels gemakkelijk ma
ken , zijn . zoo natuurlijk als 
het onderwerp zulks maat 
eenigzins gedoogt; en de 
schrijver heeft zich hierin 
des te verdienstelijker ge* 
maakt, wijl de spraakkunst 
bijna de eenige wetenschap 
i s , waarin dergelijke vetwn 
van eenig' nut kunnen zij"' 
(Zie BUEEXER). — Eenan
dere AIIVAKEZ (BARTHOW» 
METXS) werd om het geloot 
van J. C. in 1736, inihet 
koningrijk Tunauin ter dood 
gebragt. 

AIVAREZ (FaAsrcisous), Ka* 
pellaan van EsiMANuëi., ko
ning :van Portugal, en aal» 
moezenier van het gezant
schap, dat deze Vorst aan 
DAVID, keizer van üthiopü 
of Abysaimë zond. Na zich 
zes jaren in die gewesten op" 
gehouden te hebbén , kwam 
/VIVAREZ , in hoedanig^ 
van afgezant des konings van 
Ethiopië terug, en was door 
dien Vorst met brieven voo* 
koning don JTTAN, den of' 
volger van EMMANOSI.,

 eIt 

voor Paus CJCEMENS SUt be* 
,;last. Aan dien Opper-pries
ter, gaf hg in *533, te £°' 
logne, in tegenwoordigheid 
van KAREZ. V., verslag Y»" 
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zijne reisr Men heeft van 
hem een verhaal zijner reis 
in het Portugeesch, te Xw-
sabofi in i540, in fól. ge
drukt. DAMIANUS Goëz, een 
Portugeesch ridder, heeft 
hetzelve in een werk, dat 
hij aan Paus PAUJCUS III. op
droeg: Be fide, regione mo-
ribüsque JEthiopum, in het 
latijn vertaald. Er bestaat 
ook eene fransche vertaling 
Van, getiteld: Description de 
•P Ethiopië etc, in 1558, te 
Antwerpen^ bij PLANTIN1 in 
8.vo gedrukt ALVAREZ is de 
eerste, die eenige zekere ken
nis van Ethiopië verspreid 
heeft; maar wijl 'hij'alles met 
zijne eigene oogen niet ge
zien heeft, is hij niet altijd 
naauwkeurig. Men verkiest 
niet regt de berigten dien 
aangaande van HIEKONYMUS 
LOBO. (Zie LOBO). AIVAREZ 
overleed in 1540, en liet den 
roem na, van een verstandig 
en deugdzaam priester te zijn 
geweest, die de talenten van 
eenen onderhandelaar met 
den ijver van het Apostolaat 
vereenigde, 

AIVAHEZ AIBOB.NO'3. ~ Zie 
AIBORNOS. 

ALVAREZ DE PAZ — Zie 
PAZ. 

ALVARÓTTO ( JACOBÜS ) , 
hoogleeraar in de regtsgeleerd-
heid te Padua, zijne geboor
testad, alwaar hij ook in 
i45a overleed, Zrjne meest 

bekende verhandeling, draagt 
den titel van Comentaria in 
libros feudorum Fr Ankfort, 
1687 , in fol. Hetzelve wordt 
door de Italiaansche regtsge-
leerden dikwijls aangehaald. 

" AfcVENSEEBEN ( F H I X . U V . 0 5 

KAREI., graaf van),.geboren 
te Hanover, den 12 Üecem-
ber 17451 Zijn vader, die 
in dat land den post van ge-
heimraad, bij het departe
ment van* oorlog bekleedde,: 
opende voor hem reeds vroeg
tijdig de * belangrijke loop
baan , die hij op eene roem-
waardige wijze ten einde is 
gestreefd. : Met prins FKEDE-
IUK WiLtEM , die daarna 
den Pruisischen troon is be
klommen , gedurende den ze
venjarigen oorlog te Maag~ 
deburg opgevoed , volbragt 
hij zgne regtsgeleerde studi
ën aan de universiteit van 
Malle, verkreeg daarna, aan 
de rekenkamer van Berlijn, 
den titel van referendaris, 
en ontving in 1775, met den 
sleutel Yan kamerheer, eene 
zending aan het Saksische 
hof, en den rang van gevol-
magtigd minister. Het zou 
moeijelijk zijn om onder aan
zienlijker bescherming de di
plomatische loopbaan intetre-
den. De gunst, in welke 
hij niet ophield bij FREDBIUK 
11. te staan, was bij hem 
eene regtvaardige belooning 
van een steeds verstandig en 
voorzigtig gedrag, van eenen 
rjver voor seijne pligten, die 
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zich zelven nooit tegensprak, 
en tan eene menigte zeld. 
zame hoedanigheden. Na ge
durende twaalf jaren, tot 
groote voldoening van alle 
partijen de hagchelijke bedie
ning van middelaar tusschen 
den koning van Pruissen, en 
het oude keur vorstelijke hc-JF, 
tusschen het leger van FHE-
BEHIE, en dat van prins HEN? 
BKIK te hebben bekleed, 
werd de graaf yan ALVENS-
XBBBN , in 1787 door FBEDE-
HIK W H I E M I I . , als gevol-
magtigd minister bij het Fran-
sche hof gezonden; hij be
kleedde in 1788 dezelfde waar
digheid bij den stadhouder der 
Vereenigde provinciën, en be
gaf zich in het daarop vol
gende jaar met dezelfde zen
ding , naar het hof van Lon
den. Eindelijk gaf hem zijn 
sonverein, die over zijnen 
dienst steeds meer en meer 
tevreden was in 1790 , de 
portefeuille yan buitenlandsche 
zaken. De graaf ALVENSLE-
ÏEN heeft ia eene staatkun
dige loopbaan yan 27 jaren, 
een waarlijk buitengewoon 
verschijnsel opgeleverd! na
melijk dat van eenen minis
ter, die in eene gelijke mate 
de achting des volks en van 
zijnen koning heeft verdiend 
en vereenigd. Hij ia X&Ber-
l$n in 180a overleden, en 
werd algemeen betreurd. 
Pruissen heeft aan dezen 
staatsdienaar vele liefdadige 
gestichten te danken; hij is 
de schrijver van een werk 

ten titel voerende Prom 
van een tijdrekenkundig taft* 
reel der krpgsverriglingm , 
sedert, den Mumterschen vrt* 
de tot aan dien van Huberts-
burg, Berlijn, 1792^ in8.To 

AiriANio ( BAaïfiötoasï 
tfs), veldheer der Venetia-
nen, werd in den veldslag 
van Griavadda, in Mei 1809 
gevangen genomen. Hij ver
loor ook dien van la Mottt) 
zonder den "roem te verlie
zen , dien hij in vorige krijgs" 
togten verworven had, en 
voornamelijk in 1497, onder 
den hertog van Candia, oud
sten zoon van Paus AUEXAK' 
DER VI., en in i5o8, tegen 
keizer MAXIMÏLIAAN. Hij oa< 
derscheidde zich in den M 
van Marignan, en overleed/ 
in i5i5, in den ouderdom 
van 60 jaren, zoo arm, dat 
de senaat verpligt was, aafl 
zijnen zoon tot deszelfs oa.' 
derhoud eene jaarwedde toe-
teleggen, en zijne dochter» 
uittehuwen, 

ALTINZX (De baron van)) 
in 1726 in Zevenbergen g*1 

boren, ging met den rang 
van kapitein der grenadier»» 
dien hij gedurende den &e' 
yenjarigen oorlog behield, o»* 
der dienst, In 1789 Wer" 
hem het bevelhebberschap' 
van eene der divisies van be' 
keizerlijke leger opgedragen» 
dat onder de bevelen van &® 

I generaal LAWDON, den öori°6 
I tegen de Tnrken voerde j e f l 
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gegrond scheen) te regtvaar-
digen. De toegenegenheid van 
FRANCISCUS II., hield niet op, 
den baron van A&VINZI te
gen zijne talrijke vijanden te 
verdedigen, en het was, om 
hen tot stilzwijgen te bren
gen , dat deze vorst ihcm ia 
1798 tot algemeen bevelheb
ber in Hongarije benoemde. 
ALVIKZI hield in den gewig-
tigen post, waarmede zijnen 
ouderdom vereerd werd, niet 
op, om zich dit laatste be
wijs van vertrouwen zijns sou-
vereins waardig te toonen. 

"Twaalf jaren had hij nog ge
not van de eervolle bedie
ning , die hem was opgedra
gen , waarna hij den 37 No
vember 1810 te Of en, in 
het 84e jaar van zijnen ou
derdom, aan eenen aanval 
van beroerte overleed. 

toen in het volgende jaar de 
inwoners van de stad Luik, 
tegen hunnen Bisschop wa
ren opgestaan, ontving A&-
VINZI het bevel, hen te be
teugelen, en zich van hunne 
stad meester te maken. Hij 
diende achtereenvolgens inde 
Nederlanden, in de Veree-
nigde provinciën, en zoodra 
de oorlog tusschen Frankrijk 
en Oostenrijk was losgebar
sten, ook langs den Rijn. 
Drie jaren daarna, werd hij 
tot het bevelhebberschap van 
het Oostenrijksche leger in 
Italië, bestemd om den voort
gang van BONAPABTE te stui
ten , benoemd. Weinig be
langrijke voordeelen, op de 
Fransche troepen in eenige 
gevechten bij Scalda-Fer-
ro Bassano en Vicence be
haald , bragten de Oostenrij
kers in eene zorgeloosheid, 
die hun weldra noodlottig 
werd. Hun leger moest on
der de bevelen van den ba
ron ALVINZI , in twee gere
gelde veldslagen te Rivoli en 
Arcolo% eene volslagene ne
derlaag ondervinden. Van 
dien oögenblik af, zeide de 
generaal den militairen stand 
vaarwel, welke loopbaan hij 
reeds vroeger had behooren 
te verlaten. Van onbekwaam
heid en verraad beschuldigd, 
viel het hem veel gemakkelij
ker zich van de laatste beschul
diging, (die door eervolle 
dienstjaren gelogenstraft werd) 

lukkiglgk met dan al te zeer 

AIYATES, koning van Ly-
dië, vader van Cnaaua, be« 
klom den troon na SADIATES , 
omtrent het jaar 614 vóór 
J. C. Toen deze vorst met 
CYASARES, koning der Medi-
ërs in oorlog was, bragt eene 
zonsverduistering, die bij het 
begin van eenen veldslag plaats 
had, zulk eene verbazing on
der de beide legers, dat zij 
den strijd verlieten, om vre
de te maken. Deze verduis
tering, was, volgens HSRO-
DOTxrs reeds door THAIKS «**» 
Milite voorzegd geworden» 
ALYATES overleed in aet iaat 
557 yóór i. Qi 
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AIVBUJS. —• Zie Anpius. I 

AMABITJS {Heilige), werd 
ia het dorp Riom, thans eene 
der voornaamste steden van 
Awergne, geboren. Tot het 
Priesterschap opgevoed, schijnt 
het , dat hij met de zorg der 
kerk van Riom werd belast.. 
Zijn Bisschop liet hem later 
in de stad Auvergne (thans 
Clermont) komen, en ver
bond hem aan zijne kerk., 
Men is van gevoelen, dat de 
Bisschop, die hier bedoeld 
wordt, SIDONITIS ABOMÜNA-
Ktrs was. AMABLUS over
leed op het einde der vijfde 
eeuw, Zgn graf werd door 
vele mirakelen beroemd, en 
de heilige GREGORIUS VAN 
TOURS, verhaalt er eenige 
waarvan hij ooggetuige was 
geweest. Tegen het einde 
der tiende eeuw, werd zijn 
stoffelijk overblijfsel, van Cler
mont nakc Hiom vervoerd, 
en in de kerk van den hei
ligen BEiuGNuS overgebragt, 
Hij overleed den 1 Novem
ber; maar zijn feest wordt 
door de kerk op den n Ju-
nij geyierd. 

AMABEDBULAT, eerste sultan 
uit het geslacht der Buiden; 
veroverde in korten tijd Ira-
que en Karcimania, Hij ves
tigde zijnen zetel in het jaar 
g33 ; der Christelijke tijdre
kening, te Schiraz, en over
leed in 949. Om zijne dap
perheid eu edelmoedigheid, 
werd hij door de soldaten en 

het volk betreurde 

AMADETJS, naasfe bloedver
want van keizer KOENRAAB HL, 

. omhelsde, na gehuwd te zijn 
geweest, den religieuzen staat 

: in detabdij van Bonnevaux, 
en verzocht om tot de gering-

, ste nuisselijke bedieningen te 
' worden gebruikt. De Abl 
stond hem zgn verzoek toe, 
ten einde hem de gelegenheid 
te verschaften, om nederig
heid en boetvaardigheid uit te 
kunnen oefenen. . De graai 
van AMION , zgn oom, vond 

; hem,- toen hg hem eens kwam 
! bezoeken, geheelbezweet.de 
' schoenen der monniken schoon 
makende, en zoo aandachtig 
in het gebed verzonken, dat 

| hij niet eens door hem ont
dekt werd. De vergelijking, 
die hij van dit toonel, met 
den Staat maakte, dien zijn 
neef in de wereld had ge« 
voerd, trof hem op de levep 
digste wijze. Hij verliet JBon-
neyaux met bewondering door* 
drongen, en ging aan het w 
het wonder van ootmoed f"* 
kend maken, dat zich aan 
zijne oogen had opgedaan. A* 
MADEUS stichtte vier klooster* 
zijner orde, waaronder dat 
van Tamés in 7'arentaise bt> 
hoort. Terwijl men dekloo** 
ters bouwde, voegde hij && 
zelven bij het werkvolk, el1 

arbeidde met hen. Hij oveï' 
leed te JBonneveaux fa ^ 
geur van heiligheid, fa ^ê 

jaar 1140. Zgn zoon fas?*" 
lijks AMABBTTS genoemd, die» 
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jhtj in de godsvrucht bad doen 
opvoeden , bragt eenige jaren 
aan hét hof des keizers door, 
nam vervolgens te Clairveaux 
onder den heiligen BERNAR-
BUB het kloostergewaad aan, 
en stierf als Bisschop van 
Lausanne. 

AMADEUB , religieus der or
de van den heiligen FRAN-
CISOUS , wiens ware naam is 
JOANNES MENEZ , was de zoon 
van RODRIGO GOMEZ DE SIL-
VA, een der doorluchtigste 
huizen van Portugal, en van 
ISABELLA MENEZ. Hij huwde 
reeds in den ouderdom van 
18 jaren; maar, zelfs op den 
oogenblik der bruiloft, zijne 
vrouw verlaten hebbende, 
trok hij naar Kasülie, om er 
onder koning JOANNJGS II. de 
Mooren te bevechten, en, 
wijl hij bij die gelegenheid 
aan den arm gekwetst werd, 
«00 nam hij het besluit de 
wereld te verlaten. Men ver
zekert, dat hij eerst Kluize
naar van den heiligen HIE-
ROkYMüS in het klooster van 
Guadaioupe werd, en dat het 
verlangen, om zijn bloed voor 
het geloof te storten, hem 
bewoog, om naar Grenada te 
gaan, alwaar hij, na ontdekt 
te zijn, op eene vreesselijke 
wijze met roeden werd gegee-
seld; hij ging daarna in de 
orde van den heiligen FRAN-
CISOUS, waarin men hem, na 
hem lang afgewezen te heb
ben , enkel als leeke-broêr aan-

II. OBBK. 

nam* Zijn geregeld gedrag 
deed den Oversten inzien, dat 
zij ongelqfe hadden gehad: zg 
deden hem de heilige wijding 
ontvangen, en nadat hij Over
ste van een huis zijner orde 
was geworden, gelukte het 
hem weldra er verschillende 
andere te stichten, aan wel
ke hij bijzondere regels voor
schreef, en die eene soort 
van Congregatie uitmaakten ; 
Amadëisten genoemd, AMA
DEUS was toenmaals in Italië: 
de valsche broeders baarden 
hem van tgd tot tgd eenige 
ongerustheid; maar zijne zacht
moedigheid en zijn voorbeel
dig gedrag bragten hen tot 
hunnen pligt terug, of maak
ten hunne samenspanningen 
krachteloos. Hij was in 1471; 
tot Priester gezalfd. In 1479 
werd Hij door Paus SIXTUJH 
IV. naar Rome beroepen, en 
tot 's Pausen Biechtvader ver
kozen , die hem het klooster 
va» *Wt iiei%en PETRUS in 
Montorio gaf, hetwelk nog 
niet voltooid was. AMADEUS 
bleef er tot in het jaar 148a, 
wanneer men hem toestond, 
de kloosters zijner congrega
tie te bezoeken; gereed zijn
de, om naar Rome terng te 
keeren, overleed hij den 10 
Angustns van hetzelfde jaar. 
Men heeft onder zijnen naam 
een boek met voorzeggingen, 
dat ongetwijfeld verminkt is 
geworden, wijl hetmetdróo-
merijen opgevuld k. waarvan 

I de meeste regtetreefcs met de 
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geloofsleer strijden. De Con
gregatie der Amadeisten heeft 
onder het pausschap van den 
heiligen Pixrs V. nog bestaan. 

AMADEUS I . , Graaf van 
Sauoope en Maurienna, zoon 
van HÜMBEETÜS met de blan~ 
ie handen , volgde, Keker 
HENDIUK III., die naar Home 
ging, om zich te doen kroo-
nen, en verkreeg op diereis 
den bijnaam van de staart, 
wijl hij het paleis van den 
keizer te F'erona niet wilde 
binnen komen, indien men 
zijn gevolg, dat hij zijne 
«taart noemde, den ingang 
weigerde. Hij overleed in 
het jaar 1047, zonder van 
ADEIEIDA , üijne echtgenoote, 
kinderen natelaten. ODO, zijn 
broeder, volgde hem op. Er 
jsijn schrijvers, die AMADEUS, 
niet onder het getal der Sa-
vooische vorsten rangschik
ken, wijl hij vroeger over
leden is, dan zijn vader HÜM-
BERT met de blanke handen> 

AMADEUS IL, Graaf .van 
'Savooqe en Marienna, volg
de zijn' vader OJH» , in het 
jaar 1060 op, en was een 
dergene, die zich voor Paus 
AI/EXANDER II. verbonden 
om den Heiligen stoel tegen, 
BXCHARD, een Noormansch 
Prins, te verdedigen, ingeval 
dat deze het vredesverdrag 
mogt verbreken. H^ verge
zelde keizer HENDMX IV., die 
i*Bi ,het oppergebied van 
'Jtaftjt.fcad gegeven, in Italië,' 

en bewerkte deszelfs verzoe
ning met Paus GREGORIUS VH, » 
Hij overleed in 1095, eu f 
liet zijne staten aan zijnen ; 
zoon HuMBERT II., bijgenaamd 
den versterkte, na. 

AMADEUS III., Graaf va& 
Savooije, de eerste, die ei-
gen lijk dien titel heeft ge
voerd er tevens, dien nt > 
Graaf van Piémont en Low 
bar dij ë bijvoegende, volgde 
in n o 3 , onder de voogdij-
schap zijner moeder GISBU 
van Bourgondië , en latei on
der die van AIMON, graaf 
van Geneve, zijnen vadec 
HUMBEKT II, in de regering 
op. In 1110 volgde hij kei* 
zer HENDRIK V., die naR 
Rome ging, om zich dool 
Paus PASCHALIS IL te tfóèa 
kroonen. HENDRIK benoem», 
de hem tot Graaf des rijk* 
Ma vervolgens verscheiden6 

liefdadige gestichten te heb» y 
ben opgérigt, begaf hij «cli 
met den Franschen koniaj 
LoDKWUK den jonge Ollütf 
de kruisvaarders, om esn«tt 
togt naar het Oosten te doea> 
welke togt niet zeer gelukt 
uitviel', en op zijne terug* 
komst overleed hg in 11491 *' 
Nicosia, toenmaals de hoofd' 
stad van het eiland Cyf"' 

AMADEUS IV., Graaf van 
Savooije, volgde zijn' vadejj 
THOMAS L , in het jaaria^3 ̂  
op, en werd door keizer F»** 
DERIK U, tot Hertog **• 
Chablaïa en Aomte Y^' 
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ven, en tevens tot algemeen 
stadhouder des rijks verklaard. 
Erkentelijk voor deze gunst
bewijzen, beijverde hij zich 
om FHEDBKIK met Paus IN-
NOCEMTIUS IV. te verzoenen, 
dien hij te Clugni ging bezoe
ken. Deze Paus had het mid-
dei gevonden, om in Frank
rijk krijgsbenden te ïigïfeft, 
die hij tegen F«BÏ)£ÈIK wil
de doen optrekken; maar wijl 
de graaf van Savooije voor
zag , dat zij al de maatrege
len zouden verijdelen, die hij 
voor den vrede genomen had, 
Weigerde hij aan dezelve den 
doortogt over zijn grondge
bied. Eenigen tijd daarna, 
ontving hij den keizer te Tm-
rin, hij deed veel goed aan 
eenige klooaters, en overleed 
den 24 Jnnij van het jaar 
ia53. 

AMADEUS V., die door zij
ne beroemde daden» den bij
naam vaa Groote heeft ver
worven , was de tweede zoon 
van THOMAS van Savooije, 
Graaf van Vlaanderen, tiij 
werd in 1249 geboren, en 
in ia85 volgde hij PHIMP-
PÜS , zijnen oom, als Graaf 
van Savooije op. Gedurende 
de verschillende oorlogen, in 
welke hij met zijne naburen 
gewikkeld werd, ondernam 
bij niets, waarin hij niet ge
lukkig slaagde. Ook voegde 
hij scaoone Heerlijkheden bij 
den Savooischen staat. Toen 
de Turkea ia i 3 u sterke po

gingen in hef werk stelden 
om het eiland Rhodus te her
overen , dat bun door de Chris
tenen ontweldigd was, hand
haafden er zich de Ridders 
op eene dapper* wijze, era 
werden hierin oödébtêurid 
door den Graaf AMADEWS» 
die, billijker wijze op zicli 
zeiven het zinnebeeld of de 
zinspreuk F. E. R. T. kon toe
passen : dit zinnebeeld is door 
al deszelfs opvolgers behouden 
gebleven, en wordt door de
ze woorden verklaard: For-
ti'.udo ejits hhodum tenuit; 
maar het is zeker, dat de 
Vorsten van dit huis, deze 
zinspreuk reeds veel vroeger 
hebben gevoerd: en dat se
dert deze zegepraal, de Her
togen van Savooije het Mal-
theser-Kruis als wapen aan
namen, AMADEUS stond zeer 
in aanzien bij de Paussen Cr.E-
MBNS V., ett JoA NNES XXI I . ,' 
en hij bad veel invloed op het 
gemoed *aa PHIUPPT73 den 
Schoone, Keiaer HENDRIK VIL, 
beval aan zijnen zoon, KA-
azx» van Luxemburg , Prins 
van Bohème, dien hij naar 
Italië zond, geenen anderen 
raad te volgen, dan dien van 
AMADEUS, Deze Vorst over
leed in het jaar i323, te A-
vignon, werwaarts hij zich 
begeven had, om Paus Jo-
ANMES XXII. overtehalen, ee-' 
nen kruisrogt tegen de oflge-
loovigen te ondernemen, ten 
voordeele van Avouomcva 
Keker van het Oosten, die 
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met ANNA van'Savooije, zijne 
dochter gehuwd was. Hij had 
den ouderdom van 74 jaren be
reikt, -en 38 jaren geregeerd. 
De geschiedschrijvers spreken 
op eene zeer gunstige wijze 
over dezen Graaf, en de jaar-
boeken van Savooije, noemen 
hem een seer verstandig, 
deugdsaam en voorsigtig Voorst 
PABYKÜS MASSON, zegt dat 
hij een koninklijk gelaat, ee
ne schoone gestalte en eene 
bewonderenswaardige oordeel-
kracht bezat. Zijn zoon E-
3DUABD volgde hem op. 

ombrengen, en in i363 stel. 
de hij de orde der boodschap 
aan onze Lieve Vrouw (delk 
iS.fa Annunciata) in. Daar
na giDg hij in 1366 na» 
Griekenland, ter hulp van Jo< 
AKNES PALEOIOGÜS, die Jf 
uit de handen Van den Bol» 
gaarschen koning verloste, af 
op zijne terugreize ging t | 
over 'Fiterbo, alwaar hij aas ' 
UKBANVS V. den Patriarei 
van Konatantinopel voorste 
de, dien de Keizer hem zoni 
Na eindelijk de scheidantóï 
van Italië, en de verdediget 
der Paussen te zijn gewast) 
overleed hij, na eene veertig* 
jarige regering aan de pest, 
in Ï 383 in Pouille, alwflï 
hg LODEWIÏK van Anfö 
koning van Napels, ter.r* 
overing van zijn rijk bxif 
benden had aangebragt. <* 
Deze in al zijne ondernemiii' 
gen gelukkige vorst, r i # 
verscheiden religieuse gesfici' 
ten op, onder andere w 
Karthuizer Klooster van # 
TBU8 CBATEX. Hg' vereeâ * 
de de vrij heerlijkheden W 
het- PPaadland, van Ga ® 
Foudgni met de kroon & 
Savooije, "'" 

AMADBÜS VH., bggenasS" 
de lioode of de Rosse, W, 
dedigde met roem zijne t<* 
ten tegen de Heeren v» 
Beaujeu en den markgr^ 
van Saluces; hij onderstee**) 
de den koning van •Prafi 
rpt, KAUEI. VI maakte f» 
Van het graafschap #***' 

AMADETJS VI., bijgenaamd 
de groene Graaf, wijl hij met 
groene wapenen, en «op een 
paard met een groen dek* 
kleed op een tournooispel was 
verschenen, was een der groot
ste Vorsten van zijnen tijd. 
Ka zich in zgne staten be
vestigd te hebben, in welke 
hij, slechts tien jaren ' oud 
xijnde, zijnen vader AYSIOK 
was opgevolgd, en na eenige 
oorlogen , die hij met zijne 
naburen had gevoerd, getuk-
kiglijk ten einde te hebben 
gebragt, ontving hij den leen-
giftbrief zijner souvereiniteit, 
uit de handen van Keizer KA
BEL IV. Hij ondersteunde Jo-
AMNES, Koning van Frankrijk, 
tegen EDUAIID, Koning van 
Engeland, ging een bondge
nootschap aan mét JOANNA , 
Koningin van JSapeh en Si
cilië i deed den Achaaischen 
Vorst den oorlog aan, die ee
nige zijner officieren had doen 
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meester, hoewel zulks langs 
geenen zeer betamelijken weg 
geschiedde; eindelijk overleed 
hg den i November J391, 
terwijl hij op de>j[agt een 
wild zwijn vervolgde, aan.de 
gevolgen van «enen val van 
het paard, in het bosch van 
Lorme bij Tmon, in het der
tigste jaac van zgjuèjl ólï-
derdom» .'/;x" 

AMADEUS VIII., bijgenaamd 
de vreedzame en de SAIOMON 
zijner eeuw, was slechts acht 
jaren oud, toen zijn vader 
AMADEUS VII. in i,3gï over
leed. Hg wist den vrede te 
handhaven, toen al de Mo
gendheden , zijne naburen, met 
elkander in oorlog waren. 
Na in 1416 Savooije tot een 
Hertogdom verheven te heb
ben ,, verliet hij zijne staten en 
zijne kinderen, en begaf zich 
met verscheidene hpereu van 
zijn hof, naar W$ Wööstëc 
van WpaSffit~ï "mf~ 'TKonon, 
Hg bouwde in de nabijheid 
van hetzelve een schoon pa
leis , waaraan hij den naam 
van Kluis {Hermitage) gaf; 
twee zijner gunstelingen en 
twintig hovelingen, hadden 
zijn zonderling voorbeeld ge
volgd, Zij hadden eene zeer 
gemakkelijke huisvesting, en 
genoten al de vermaken van 
eea gerust leven; mendischte 
op _ hnane tafels uitgelezene 
spijzen op, en hunne dagen 
verliepen ia eene trage wer-
kelooiheid; *ij noemden zich 

echter Kluizenaars j welligt, 
omdat zij geene vrouwen bij 
zich hadden; wijl zij hunne 
baarden lieten groefien, en 
omdat zij eene geheel bijzon
dere kleeding hadden. Hun 
kleed en hun hootèdeksei, 
bestond uit een zeer fijn grija 
laken; zij hadden eene schar
laken muts; eenen grooten 
gouden gordel; en aan hun
nen hals hing een kruis van 
hetzelfde metaal. Terwijl A-
MADEtrs een zoo vreedzaam 
leven leidde wilde het Con
cilie van Basel, door LoDE-
WIJK ALBMAN , Aartsbisschop 
van Arles voorgezeten, daï 
mët Paus EÜGÊHIUS IV. in ge
schil was geraakt, eenen au-
deren Opper - Priester in des-
zelfs plaats stellen. Men liet 
het dog op Hertog AMADEUS 
vallen, die, hoewel deFran-
sche afgezant er tegen pro
testeerde, den 5 November' 
van het jaar, 14S9 verkozen 
wet#(/" \fi§'t KardiiteatVau"-*/--
lee wera gezonden,, om" hem 
het berigt zijner verheffing 
over te brengen. AMADEUS 
kwam hem met zijne klui
zenaars en bedienden te ge-
moet , en, na zijn leedwe
zen, over het verlaten van 
zijn kluis te hebben uitge
drukt, nam hij eindelijk de 
pauselijke waardigheid en 
daarbij, den naam van FBUX 
V.*aan, en liet zich naar de
gene, die het Concilie ver
zameld hadden, geleiden, 
maar toen na den dood van 
3 
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EvosmvB in 1447 ï Kico-
1AA8 V op den stoel van den 
heiligen PETHÜB was geplaatst, 
verzocht KAKEI VII., Koning 
van Frankrijk aan den on-
wetfigen Paus FELIX der kerk 
den vrede terug te schenken, 
en eene scheuring te eindi
gen , die reeds negen jaren 
geduurd had, zoodat hij in 
eene kerkvergadering >n 1449 
te Lyon gehouden, het Paus
schap nederlegde. üezc onder
werping; :'1corfc ̂ na eene andere 
scheuring, die' mëèf iian'veer-
tig iaren geduurd had, scheen 
«00 stichtend, dat men' alom 
naar den geest des trjds, zong: 

Fulsit lux Mundo , 'cesiiit 
'Feti^. Nicozïo, 

Men kan over deze ge
beurtenissen een zeer belang
rijk werk lezen, te Parys 
hij CiuiyfojsY in 1626, in 8.vo 
gedrukt, en 'onder dezen ti
tel hakend, ^ÉttsoBvs' pad' 
fiouB, sgu d$ EÜGEHII if,t 
et JLMB'VBÏ sabaudips duds, 
in 9uct qbedientia Feutcfs pa-
p<* V• nuncvpati contrgversue 
commenlarius, jussu gererm-
eimi dzpcis ab eju» Tifstorio* 
grapho digestus, — De wet
tige Paus zond aan AMADK-
vs den Kardinaalshoed, en 
benoemde hem tot Deken van 
het heilig Collegie, Legaat in 
J)ui(sckfand, en keurde daar
enboven alles goed , wat hij 
als Paus had gedaan; maar 
AMADEUS had niet lang ge
not van de,ze gunsten, want 
in den roep van heiligheid 
oyerleed hg te Genm den 7 

Januarij ii5i .in. den ouder
dom van 69 jaren, als een 
Christelijk wijsgeer, dieeft 
moediglijk aan de rust der 
kerk, eene waardigheid tor. 
oflerde, welke hij oncfsml» 
zich zelven had aangenomsir. 
« Dacxos en VOLTAVIRE (zegt ' 
de Protestantsche(* schrijft 
der Letterkundige 'geschjOT*,! 
nis van Genei/e) zijn oveltè» ' 
gekomen.,, om het godyryek 
tige gedrag van dien voritfa 
Eipatila 'te laken, wijiea* 
spreekwoord des lands «ea 
vermakelijk leven., door & 
woorden faire fipuille (er ei 
goed léven van nemen) ^ 
schrijft; maar zij hebbentóf 
oyerwogen, dat deze uitdtÜ 
king enkel betrekking hééft* 
op de bevallige ligging'# 
kluizenaarswoning, en o'f>' i 
gelukkige levenswijze, dieP 
Kluizenaars er voerden, & 
vergelijking van de strenge 1*; 
Yenswijze der meeste re%«*' 
zen, AI de schrijvers V» 
dien tijd zijn eenstemmig^ 
den lof van AMADEÜB. -f* 
Bekëlj9*e**ifeW Pffó&io spA* 
zélf» ' 'Voordeelig over ' h* 
JEVEAB S-srifVius schildert'«* 
belangrijk tafereel van de#' 
regelde levenswijze van?" 
zen .vorst. MO^STKEIBT,^4 

gaarne lastert, R A Y N A Ï ^ ! 
enz. keuren alles goed, **:'• 
hij deed. De goedkeuring*!'; 
tijdgenooten, moet dekwsa* , 
sprekers onzer dagen tot %w } 
gen brengen.'! 'J ! 

AVAPXW IX., bggen»^ 
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de geluhsalige, zoon van Lo-
DEWIIK:, hertog van Savooi-
je, en van ANNA van Cy 
prut-, werd den 1 Februarij 
1435 te Tonon geboren, en 
volgde in 1465 zijnen vader 
in zijne staten 0$. Hij was 
een buitengemeen godvruch
tig , regtvaardig en edelmoe
dig vorst* die zeer faarne 
vergaf aatt dqgttaö, welke 
hém beleedigd hadden. Hij 
werd meer dan eens door 
zijne vijanden op de toets 
gesteld, maar behaalde altgd 
edelmoediglijk de zegepraal. 
Hij beminde de armen als 
zijne kinderen. Men zeide 
hein eens, dat zijne schat
kist door zijne aalmoezen 
uitgeput werd: Wel nu, zei
de hij, sie daar mijne ordens-
keten; dat men dezelve ver-
hoope, en mijn volk onder' 
steune. Zijne aanhoudende 
ziekten noodzaakten hem het 
bestuur zijner «tsfcenfsinTo-
LANÖA vs® FfUnkrijk, zij
ne echtgenoote, over te ge
ven, die dezelve met zeer 
vele wijsheid regeerde. De 
vorsten uit den bloede wa
ren hierover afgunstig, en 
wilden deel aan het bestuur 
hebben. Om die partij te 
begunstigen, trok de graaf 
van Bresse in de maand Ju-
lij 1471 Savooge binnen , 
en na Montmeittan overrom
peld te hebben, maakte hij 
zich meester van AMADEUS, 
dien bij naar Chambery ver
voerde. Maar de f ransche il 

F 

koning LODBWIJK XI., Kond 
een leger ter bevrijding van 
den hertog, en de muitende 
vorsten, met den graaf van 
Bresse , Vraagden den vrede, 
die hun werd toegestaan. — 
AMADEUS de bergen- weder 
overgetrokken zijnde, - over
leed op paasch-avond van 
het jaar 1472, te Ferceil, 
in den ouderdom van 3j ja
ren. Zijne heiligheid, door ve
le mirakelen bevestigd, heeft 
hem den bijnaam van de ge-
lukxalige verworven. Hij was 
nog in de wieg, toen hij te 
lours den 16 Augustus 1436, 
aan YOLANDA van Frankrijk , 
dochter van koning KAKEL 
VII,, en MARIA van Anjou 
verloofd werd. Dit huwelijk 
eerst in 1452 te Feura en 
Foret voltrokken, werd door. 
de geboorte van zes zonen 
en vier dochters gezegen* 

AMADIS , een in de romatt-
tkche ridderporgüg ••«ttftoe» 
roeffldr"Ma*rü: er zijn ver
schillende helden geweest, die 
denselven gedragen hebbent 
i.° AMADIS van Gallië, vol
gens het beeld van zijn schild, 
de leeuwenridder, doch in de 
woestijn Donker-schoon ge
noemd, een zoon van koning 
PERION van Frankrijk, en 
van ËLISENA , de dochter van 
koning GAVINTER van Br*' 
tagne. — a.° AMADIS van 
Griekenland, een achter klein» 
zoon van den Gallüeütn, en 
zoon van Liatua* «n ONO-
4 
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xiniAf dochter desjfceizera 
van Trapezunt. — 3,° A-
ÜADIS van het Gesternte, 
een achter - klein - zoon van 
den Griekschen AM AD is , zoon 
van AOESIXAUS, koning in 
Cólchis, afstammende van A-
XASTKAXEREA , een kind der 
liefde van den Griekschen 
AMADIS met de koningin ZA-
HARA van den Caucasus, 
De moeder Van dezen derden 
AMADIS was DIANA , een 
kind der liefde van SIDONIA , 
kon ing van Guiadaga , met 
FioflisEt, den ridder van 
de schoone herderin, wetti
gen zoon van den Griekschen 
AMADIS. .— 4.0 AMADIS van 
Trapexunt, afstammende van 
RUIGER uit Griekenland, den 
Keer geliefde, een zoon van 
FIOBISEI, en van HELEN* , 
prinses van «fpolonië. Deze 
AMADIS is een achter - klein
zoon van FXORISEI. , zoon van 
POXIXENA en LISCARON , prins 
van Catai, De geschiedenis 
dezer/helden, die voor 'Span
je datgene zijn, wat KAHEX 
de Groote met de twaalf 
pairs voor Frankrfk, en ko
ning AKTHUK , met zijne staats
mannen, voor Engeland was, 
strekt zich oyer negen ge
slachten uit , en is ten op-
saigte van derzelver ontstaan, 
zoowel als met betrekking tot 
het geschiedkundige of ver
dichte wat hetzelve bevat, 

in zulk eenen dikken nevel 
gehuld, dat het zelfs onze* 
ker blijft, of zij van Spaan» 
schen , Portugeeschen , of 
Franschen oorsprong is. In 
het Spaansche origineel, he. 
staat deze roman uit i3i»oe« 
ken, aan de vier eerste vaa 
welke CERVANTES (in de be
kende monsfering der biblio
theek van DON QUIOHOXW) 
genade schenkt, wijl zijniet 
alleen het eerste, maar ook 
het beste en eenige dergelijk 
boek zijn, dat Spanje kalt 
aanwijzen; de overige inte
gendeel werden ten vurege* 
doemd. De eerste vier boe
ken bevatten den eigenlijken 
AMADIS van Gallis. Som
migen noemen als schrijve? 
derzelve den Portugees VAI» 
co LOBEIRA, in het begin 
der veertiende eeuw; ande» 
ren eene onbekende Portii' 
gesche dame, nog anderen 
den Infant DON PEDRO, den 
zoon van koning JOANNES l> 
van Portugal, De graaf van 
Tressan daarentegen heeft 
waarschijnlijk trachten tenift* 
ken, dat die eer der uitvin* 
ding aan eenen Franschen 
Troubadour uit de school val 
RüSTICIEN BB FpiCE, defl 
schrijver van bijna alle to* 
mans van het tafelrond {% 
ten tijde van koning Pa1" 
J.IEPU8 AüotrsTirs ( 1180-** 
1223J toekomt, doch dan 

(*) Eene door Koning ^isTon in Engeland gestichte rid" 
derorde, welker leden inch om eene ronde tafel vertamel?* 
moesten, .Vertaler* 
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eerst zullen wij genegen zijn, 
om in dit gevoelen te dee
len, wanneer hetzelve door 
eene oordeelkundige vergelij
king der oudste bandschrif
ten bevestigd wordt. Als 
schrijver van het vijfde hoek, 
hetwelk de lotgevallen van 
EBPLANDIANUS f den oudsten 
zooi» van AMADIS, bevat, 
wordt (SAKCJAB UWDOMNEZDB 
MoNTAtBo, den herziener der 
oude uitgave, genoemd. Het 
zesde boek Yan PELAGUB DB 
RIBERA bevat de daden van 
den ridder FIOBISANDO , het 
zevende boek van eenen on
bekende en het achtste van 
J. DIAZ , de daden van Li-
BDART, het negende en tien
de van FionisEi-, van den 
Griekschen AMADIS en van 
den ridder ANAXANTE, het 
elfde en twaalfde de ridder-
ïogten van ROGEU en AGESI-
ï-As, het dertiende van Siv 
vio KB &* SÏJCVA, Verder 
gaat het Spaaascbe oorspron
kelijke niet, en nu volgen 
de Fransche bijlagen, welke 
sedert de vertaling van Ni-
C01.AAS B ' HEBBEBAY , heer 
van Essarta (1 $40) , deze 
roman tot op 34 boeken heb* 
ben uitgebreid. Het 14,6 tot 
het 17.6 boek bevat de rid
derlijke daden van SPHERA-
MOHT en AMADIS van het 
Gesternte, het i8.« tot het 
a4i» eindelijk de lotgevallen 
«er Afkerige nakomelingen van 
den Galfechen AKABIS , met 
iasmelting f a 9 die van AMA-
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urn van '1'rqpaüunU De bij
zondere deelen van dit zeer 
ongelijkvoraig geheel, dat 
zeldzaam volledig hij elkan
der wordt gevonden, . zijn 
van zeer verschillende waar
de. Met regt zegt -BouiEKi 
WECK van de vier eersto 
boeken: » Eene zoo waar* 
Igk groote schilderij van den 
edelsten heldenmoed en van 
trouw, zonder angstvallige 
bepaling van het loon dec 
liefde, maar ook zonder ee-
nigen beleedigenden onzedelij-
ken trek, wel is waar, mei 
de grootste volheid der dweep
zucht boven de natuur ge* 
dreven, maar toch ook door 
de hoogst eenvoudige voor-
dragt, en den gezonden smaak 
opwekkende, verdiende in 
dien tijd, de hulde die zij 
eeuwen lang behouden heeft.*' 
— De vervolgen hebben d« 
zedelijke waarde niet, dis 
de vier,eerste boeken onder-» 

AMAJA ( FKAKOISOUS ) van 
Jntequerra, hoogleeraar ia 
de regtsgeleerdheid te Oseu. 
na en Salamanha, overleed 
te Valladolid in 1640. Men 
heeft van hem in het Latijn 
Commentaria over de drie 
laatste boeken van den Codex , 
lyon i63g in fol. en ande» 
dere werken, daar men in 
Spanje grooten prijs op »telt« 

AMAX , een Pew&clt dich
ter, beide tes t$io van 
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KHBBBERO-KAN, een vorst, 
dis de letteren beschermde 
en AMAK beloonde. Zijne 
treurdichten worden door de 
Perzers zeer geprezen. , 

AMAIARJCH, zoon van A-
•, IARICH II., koning van Ita
lië werd in 5a6, door den 
dood van THEODOKICH , zij
nen moederlijkengrootvader, 
koning der Visi - Gothen. Het 
gedrag van ;dien vo«t, om
trent CicwiioA , stijne vrouw, 
dochter van'&.OVIS, koning 
jdec .Fransch'en, die hij wil
de noodzaken het Ajïanismus, 
te omhelzen, was de oorzaak 
van zijnen ondergang. CIIIL-
-DEBERT, koning van Parijs , 
die zijne zuster wilde wre
ken, trok het grondgebied 
van AMALABICH ,.. die zijn 
hof te Narbonne hield, bin <• 
nen; men werd handgemeen: 
AMALAEICH Werd verslagen, 
en nam de vlagt, om zich 
in Spanje te redden; maar 
terwgl hg" Narbonne nog 
eens wilde binnengaan, om 
zijne schatten te redden, werd 
hij in 531 , bij de poort dier 
stad, door eenen Franschen 
soldaat, of, volgens anderen, 
door Visïgothen, die ÏHEU-
DiS', landvoogd van Spanje, 
had omgekocht, vermoord. 

cHAe'x. CUROPALATUS, keiiet 
van het Oosten, en bediende 
zich van hem in verschillende 
gewigtige gelegenheden. Hij 
schreef het verhaal zijner 
reis; maar het schijnt, dat 
dat werk is verloren geraakt. 
Men heeft van hem eene 
Verhandeling over liet Sa
crament des doopsels, die hij 
aan KAKEL den Groote op
droeg, en die onder dei 
naam en in de werken w 
ALCUINUS gedrukt zijn. Hij 
overleed in 814, op sijae 
terugreize van Konstantiwfd' 

AMAXARIUS » SYMÏHOSIBI, 
diaken, en daarna Priester 
der kerk van Mets, verrok 
gens Abt van Bornbac,'^ 
hetzelfde Bisdom, had onder 
AixuiNus gestudeerd, en werd 
later met het bestuur der scho; 
len van het paleis belast. Hij 
werd Aartsbisschop van Lfon> 
AMA&AKIITS was zeer bedre
ven in de Liturgie. Sommi' 
ge schrijvers verwarren hem 
ten onregte met den root; 
gaande, wien* tijdgenoot fr? 
was. Hg is de schrijver & 
net verhandeling over * 
Kerkelijke gebruiken een zeel 
kostbaar werk, voor degene 1 
die zich gaarne in de kerk*-
Jijke oudheden onderrigt**' 
hoewel hij zich meer toelegt, 
om dezelve geheimzinnige 
letterlijk te verklaren. $eB 

heeft nog van hem eeffl'g8 

dergelijke geschriften in * 
^Bibliotheek der Kerivadf* 
Hij overleed in 837 te Saini-

A M A I A R I B S - FOBÏÜNATÜS, 
een Benediktijner in de ab
dij van Madelooh, Bisdom 
Trier, werd Aartsbisschop dier 
»tad. KARM, de Groote zond 
hem als afgezant naar Mi. j 
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JlmoaU de Mets, alwaar 
men zijne grafplaats zag en 
waar hij als een heilige ver
eerd werd. * 

AMALASONTA, dochter van 
THEODOIUCH , koning der Os-
trogothen, en moeder van 
ATüAiARic'a, jljet haren zoon 
naar de fiomeinsche wijze 
opvoeden,'hetwelk den Go-
then zeer mishaagde. Deze 
koningin, "waardig, om over 
een beschaafder volk te re
geren, beaat al de hoeda-
nighedan,.die eeneu grooten 
koning uitöaken. Vol geest 
'en moed,; onderhield zij den 

t vrede in - hare staten, en 
deed zich ;door geleerden om
ringen. Zij verstond de ver
schillende talen der volken, 
diè zich van het rijk hadden 
meester gemaakt, en handel
de met dezelve zonder tolk. 
Na den dood van haren zoon , 
Öie in 534 plaatshad, plaat
ste zij THEOBAT haren neef 
op den troon , die ondank
baar en barbaarsch genoeg 
was, haat onder voorwend
sel van overspel, in een bad 
te doen wurgen. JUSTINIA-
was van deze trouweloosheid 
onderrigt, en met eerbied 
voor AMALASONTA doordron
gen , verklaarde haren moor
denaar den oorlog aan, en 
deed hem door BEOSARIÜS , 
fctjnen veldheer, kastgden. 
foe verhevene hoedanigheden 
dezer vorstin nemen derzel-
ver oorsprong in de uitmun
tende opvoeding, die zg inhet 

schoone tijdvak der regering 
van THEODOHICH, haren va
der, ontving, toen de wij
zen en geleerden een hof 
vervulden, hetwelk men toen
maals niet voorzag, dat een
maal het verblijf yan eenea 
tiran, zou worden. 

AMALECH , zoon van E n -
PHASJ -klein-zoon van ESATT , 
was de vader en het hoofd 
der Amaleciten-, een volk, 
dat in ldumea gevestigd was. 
SAMDSI. beval aan SATII. , van 
Gods wege, de Amaleciten 
(zie JOZUÉ) te verdelgen. De
ze vorst deed hun den oor-
log aan, nam hunne steden 
in, en vernielde dezelve, in 
Ï074 voor de gewone tijdre
kening, geheel en al , maar 
hij behield het leven aan 
hunnen koning AGAO , ea 
deze ongehoorzaamheid wa« 
hem noodlottig; nadat zij 
Sioeleg of Siklag, geplaa-
d«rd hadden, werden zij 
door DAvi» achtervolgd en 
verslagen; daarna hielden zij 
op, een volk uittemaken. 

AMAIIA (Hertogin üouari-; 
ère yan Saksen - Wtimar), 
reeds in den ouderdom van 
19 jaren, weduwe van EBHBÏ 
AUGUST KONSTANTIIN, dien 
zij, na eene tweejarige eebt-
verbindtenis verloor, herstel
de door een voorzigtig staats
bestuur, en verstandige be
zuinigingen , de rampen, die 
de zevenjarige oorlog aan het 
Hertogdom ff'timar yeroor-
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zaakt had. Zij was niet min
der gelukkig om dit land van 
den hongersnood te bevrijden, 
die in 177a het overige ge
deelte van Saksen verwoest
t e , zij riglte nieuwe , alge
meen nuttige gestichten op , 
en hragt diegene, welke reeds 
bestonden tot een' hooger trap 
van volmaaktheid. Nooit von
den de knnstea en wetenschap
pen meer aanmoediging en 
gróoter bescherming, dan on
der het bestuur dier Vorstin; 
haar haf; werd gedurende 
de laatste helft der achttiende 
e.e.sw,. de verzamel - en schuil
plaats van al de Europesche 
geleerden, letterkundigen en 
kunstenaars. Zich altijd met 
het geluk harer onderdanen, 
door welke zij als eene moe
der; bemind werd, bezig hou
dende j . f ormde zij het hart 
van den jongen KAREÜ AU
GUSTUS, haren zoon, die een
maal over hen moest rege
ren, tpt de deugd, en ver--

trauwdfi de zorg zijner op
voeding *an den geleerden 
WiEfcAND toe. Haar gezelli
ge kring was uit de beroemd
ste 6cbrijvers en geleerden 
yau DuUschLand zamen ge
steld, zoo als HERDER, GÖ-. 
3>»B;,. WlElAHD, SlïCKEN-
BOBF, l&NEBEI., BSxaJIGEH, 
Ba:»», Mysaus en SCHILLER. 
OJ». deze wijze heeft AMALIA 
t& midden des vredes der 
kunsten ep wetenschappen ee-̂  
nen roem wejfen te verwer
ven, die hechter en duurza« 
HM» is, dan die ; dier be

ruchte veroveraars, welke d» 
doorluchtige BOSSUET met zoo 
veel nadruk de vernielers dtr 
wereld noemt. Toen deze Vors
tin in 1775, in handen van 
KAREL. AUGUSTUS, die in dat 
jaar meerderjarig- was ge
worden, een gezag overgaf, 
dat zij aan al hare onderda
nen zoo dierbaar had weten 
te maken, hielden haar huis , 
te Weimar, en hare vreed
zame verblijven van Tieffwt 
en Ettersburg, daarom niet 
op, om al datgene te veree» 
nigen, wat zich door geest 
en smaak onderscheidde, en 
om de beroemdste reizigers 
uittelokken. Door hem hel 
bestuur eener kostschool op* 
tedragen, dat zsij in het kas
teel van Belvedère, bij FP& 
mar had opgerigt, vestigd» 
zij langen tijd bij zich den 
Heer MOUNIER, die in de 
eerste Nationale vergadering 

; van Frctnkryk zulk eenenge- , 
wigfigen en, edelen rol heeft 

'• gespeeld (zie MOUNIER) : Gö* 
XHE vergzelde de Vorstin A» 
MAMA qp eeflB reis , die 29 
ia 1788 in hallë deed: de« 

i reis vermeerderde nog, indien 
het mogelijk ware, de geest
drift, waarmede zij voor de 
kunsten bezield was, en maak
te de bescherming, die «jf 
aan dezelve verleende, betel 
uitgedacht en werkzamer; bij 
den schitterenden roem, «ïcbv 
door uitstekende mannen t« 
doen omringen, voegde zij de»1 

wezenlijken roem, om de ver* 
geiene? of mimende verdiea-



A M A. »5 

ste op te spoten, en aan de* 
aelve eene edelmoedige schuil
plaats te verleenen. AMALIA 
overleed den 14 October 1806 
aan de menschlieyendheid, aan 
de letteren en aan de kuns
ten , eenen geé'erbiedigden 
naam nalatende, waarvan de 
erkentenis de duurzaamheid 
waarborgt. 

AMAUUC (ARNOID), Over
ste van de Cistercienser-orde, 
geloofsonderzoeker in Langue-
doe tegen de Albigenzen, en 
vervolgens Aartsbisschop van 
'Narbonne , vereenigde de 
Spaansche Vorsten tegen de 
Mooren. Deze Barbaren, 
vrerden overwonnen in eenen 
veldslag in 1212 geleverd, 
waarvan AMAUUO, ooggetui
ge , ons een verhaal heeft 
nagelaten. Deze Prelaat 0-
verleed in 1225. Paus Is-
NocENTitis III. droeg hem een 
boekdeel zijner predikatié'n 
op. Sommige geschiedschrij
vers hebben hem beschul
digd , te veel pracht ten toon 
gespreid, en dikwerf tegen 
de zachtmoedigheid gezondigd 
te hebben; maar zijne waar
digheden veroorloofden hem 
niet, de armoede van zijnen 
eersten staat te behouden; en 
de Albigenzen werden niet 
met gestrengheid behandeld, 
dan na dat men te hunnen 
opzigte, al de zachte midde
len had uitgeput. Zie heilige 
DoiKimcos, MONTFORT (St-
MON) RAIMONDUS VI. en VIL, 
Graven van 2W0WMf 

AMAMHEA. , dochter van 
MÉI.YSSÜS, Koning van Creta, 
waakte over de kindschheid 
van JuriiER, dien zij met 
geiten - melk voedde. Erken
telijk voor dit dienstbewijs 
plaatste deze God haar met 
twee geitjes in den Hemel. 
De geit, met welker melk 
JupiTxh in zijne jeugd gevoed 
was, brak eens haren horen 
aan eenen boom, dien AMAL-
THKA opnam, en denzelven 
met planten omwonden et» 
met vruchten gevuld den klei
nen JUPITEH aanbood. De 
Koning der Goden gaf latec 
dezen horen aan de JNijm-
phen, die mede over zijna 
kindschheid zorg hadden ge
dragen , met het vermogen ,-
om er uit voorttebrengen, 
wat zij zouden wenschen. 
Ueze horen , werd de Aortn 
des overvloeds genoemd. 

AMAI/THEA , Sibylla van 
Cwnsa , bood aan TAHQÜINI-
Ü8 den Trotsche, negen boe
ken met voorzeggingen over 
het lot van Home aan. Na 
de wigchelaars te hebben ge
raadpleegd, kocht TABojffiNi* 
•tj» drie derzelve. Men droeg 
aan twee Patriciërs den last 
op, om deze voorzeggingen 
te bewaken, en om zeker 
te zijn, dat dezelve wel be
waard zouden blijven, sloot 
men ze in eenen steenen kof
fer, onder een der gewelven 
van het kapitopl. SSRYAIIV» 
GAuMGua heeft de Orakels van 
Smyuj, met verhandeling 
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gen ia het licht gegeven * 
Amsterdam, 1688 — 1689, 
2 Dl.»» in 4,10; maar een groot 
gedeelte dergene, welke hij 
verzameld heeft, zijn in de 
eerste eeuwen des Christen
doms, ontijdig gefabriceerd} 
hetwelk echter de belangstel
ling niet moet verminderen, 
welke men te allen tijde voor 
deze godspraken heeft aan 
den dag gelegd, Vele heilige 
Vaders hebben de SIBYJCI.EN 
als profetessen beschouwd, 
•welke de Voorzienigheid , te 
midden des Heidendoms had • 
opgewekt, of liever als maag
den, die somtijds door den 
heiligen Geest waren ingege
ven , om de volken, tot de 
verkondiging van het Evan
gelie, en de kennis van den 
Messias voortebereiden. De 
plaatsen, ons door Vmoinus 
en andere Heidenen bewaard, 
kunnen zonder verminking 
en zonder belagchelijke ver
klaringen , niet op andere on
derwerpen worden toegepast. 
Zie de geleerde verhandeling 
van Pater Noët AXEXANDRE 
over de Sibyllen. ffist, eccfes, 
sect. 1. diss. 22. 

AMAITHEO (PATTLVS , MAR-
CTJS ANTONIÜS en FRANCISCUS), 
drie broeders te Pordenonn 
of Pordenone in Prioul gebo
ren , die zich in het begin der 
zestiende eeuw in de loopbaan 
der letteren, en vooral in de 
Latijnsche dichtkunde onder-

, scheidden; FRANCISOÜB, de 
jongste derzelve, huwde in 

%5o5; en uit dit huwelijk zijn 
de drie AMAMHEO'S voortge. 
sproten, die dezer familie den 
meesten luister hebben bij* 
gezet. 

AMAI/THEO (HIERQNIIMBI , 
JOANNES BAETISTA en CoR-
NELIUS) , alle drie zonen vaa 
FRANCISCUS AMALTHEO. De 
eerste te "gelijker tijd genees- , 
heer, wijsgeer en Lattjnsch 
dichter , onderwees gedurende 
verscheiden jaren tePadua, 
en in vele andere steden de 
geneeskunde en de zedelijke 
wijsbegeerte, tot in 1674» 
wanneer hij in den ouder
dom van 64 jaren overleed. 
De geleerde MURET verhief 
hem boven al de geneeshee» 
ren en dichters van zijnen 
tijd. Men bemerkt in zijne 
gedichten, zorgyuldig door 
JoANNES M A Ï T H I A S ToSCAStTS 
verzameld, dat beroemde Ma-
drigal, hetwelk MORATOIR 
zoo volmaakt vond, dat hij 
niet kon gelooven, dat zulks 
niet uit het Grieksch vertaald 
was (JDftlla perfetta poeski 
torn» 11, pag> 4 / f ) . 

Luraine Acou dextro, capfa «̂  
Leonilla sïnistro; 

Et poterat fortoa vincere uf«f" 
que DeoSi 

Parve paer, lumen qaod b*<>a 

condetle sororï; , ., 
Sic tu COGCUS «mor, sic ei1'"" 

la Veitus. 

JOANNES B A Ï T I S T A Ai»4"" 
THEO beoefende met bet bes'* 
gevolg, de Grieksche, Latijn* 
iche en Italiaansche talen,p« 
God -. en regtsgeleerd&eiO' 
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Eerst onderwijzer der kinde-
; ren van de adellijke en rijke 

familie van LIFPOMANO , daar
na secretaris der republiek van 
jRagusa, overleed hij te Ho
me , werwaarts hg door Paus 
PIDS IV. geroepen was, om 
hem aan zijnen persoon te 
verbinden. Men heeft gedich
ten van hem , die het bg die 
der dichters van zijnen tijd 
nergens in behoeven onder te 
doen. COB.NEI.IUS A M A L T H E O , 

de jongste der drie, is voor
namelijk bekend door zijnen 
üoomsckên Catechismus, dien 
hij in het zuiverste Latijn 
heeft opgesteld. Zijne gedich
ten , met die zijner beide broe
ders , dOOr JOANNES MATTHIAS 
ÏOSOANÏTS verzameld, verze
keren hera eenen eervollen 
rang, onder de Italiaansche 
dichters. Bij oyerleed in het 
jaar 1606. 

AMAMA (SEXTINUS), Hoog
leeraar in het Hebreeuwsch 
aan de Hoogeschool te Fra-
neher, werd. in Friesland ge
boren, en overleed in De
cember 1629. Deze Protes-
tantsche theologant was bij
zonder tegen dè Fulqata in
genomen , welke toch, ea-
danks eenige gebreken, on
eindig verheven is, boven al 
de vertalingen van andere ge
zindheden, niet alleen door 
het gezag, hetwelk door een 
langdurig gebruik in Gods 
Kerk, aan dezelve gegeven is, 
de goedkeuring der heilige 
Vaders, de besluiten der kerk

vergaderingen ena, maar nog 
daarenboven door de kracht, 
door de edele en treffende 
eenvoudigheid derzelve, die 
door al de geslepenheid der 
hedendaagsche Hebreërs en 
Grieken niet is kunnen ver
beterd worden. AMAMA be
gon met de vertaling der Boe
ken van MOSSBS te hekelen, 
en hij eindigde met eenë ver
zameling van hekelende ver
handelingen, tegen de verta-
talingen, die door de Catho-
lijken aangenomen zijn. Deze 
verzameling kwam in het licht 
onder den titel van Antibar-
harus biblicus, i656, in 4.0 , 
eene even zoo onbeschaafde 
als ongegronde hekeling, in 
welke de schrijver zich aan 
eene onbezonnen drift tegen de 
Kerkvergadering van Trente 
overgeeft. 

AMAND (iÏÏARctrs AMTONIÜ» 
GEIIABDUS DE SAINT-). — 
Zie SAIHT AMAND, 

AMANDÜS (Heilige), Bis
schop van Bordeaux, gedroeg 
zich ten opzigte van den hei
ligen PAULINUS , als een ge
trouwe bewaarder van den 
Godsdienst en het geloof van 
JESDS CHRISTUS. Hij was het, 
die PAWMNUS in de geheime» 
dfis geloofs onderwees, tea 
einde hem tot het ontvangen 
des doopsels voor te berei
den. Sedert dien tijd onder
hield PAOHNUS met den hei
ligen AMAUDÜB altijd eene 
zeer naauwe vriendschap» Hij 

http://Cob.nei.ius
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echreef hettjj verscheidene brie
ven, en door degene, die ons 
zijn oyergebleven, zien wij, 
dat hij veel eerbied voor zij
ne deugd koesterde. Hij werd 
in het jaar 404 op den Bis-
gchoppeltjken stoel van Bor
deaux verheven} maar hij 
stond het bestuur zijner kerk 
aan den heiligen SEVERINOS, 
Bisschop Yan Keulen, af, die 
de wijk naar Bordeaux had 
genomen, en nam hetzelve 
na den dood van dien Heilige 
weder op. Hij verzamelde de 
geschriften van den heiligen 
PAULINVS , die vóór hem over-

.• leden was. 

AMANDUS (Heilige), Bis
schop van Tongeren, werd 
in den omtrek van Nantes, 
van ouders geboren , die zich 
even zeer door hunnen stand, 
als door hunne godsvrucht on-

' derscheidden, omhelsde den 
religieuzen staat in een kloos
ter van het kleine eiland 
Oye, in de nabijheid van het 
eiland Rhé gelegen, en werd 
in 628 tot Bisschop gezalfd, 
zonder aan eenigen bijzonde
ren stoel verbonden te zijn. 
Hij wijdde zich aan de be
keering der ongeloovigen toe, 
en zag hierin zijne pogingen, 
voornamelijk in Vlaanderen 
met het bes|e gevolg bekroond. 
Hij bouwde in 633 ver
scheidene kerken en stichtte 
te Gend, twee groote kloos
ters, beide onder aanroeping 
van den heiligen PETRUS , het 

• tene werd genoemd Blandin-

Utgt naat dert berg B/aw 
din, waarop het gelegen waj, 
(thans de abdij van den hei
ligen PETRUS) ; het andere 
nam den naam van den fc«i-
ligen BAVO aan, naar die
nen , die de fondsen had p 
geven om hetzelve te bo* 
wen (Nadat de stad GendÊ 
een Bisdom was verheven, 
werd de kerk van dit laatste 
klooster in ió*5a de hoofdkerk 
derzelve). Eenige jaren da^ 
na bouwde hij nog een an
der op drie mijlen afstanJi 
van Doornik, aan het mier
tje FAnon, waarvan het de» 
naam aannam, en dat m» 
tegenwoordig, met de stad, 
die er bij aangelegd is, S*** 
Amand noemt. Tot BissA»? 
van Tongeren verkozen, bW 
hij niet lang op een en rfi 
waarop hij tegen wilendani 
verheven was. Het denkbetW 
zijner eerste roeping, gevoeg1" 
bij de hoop van meer vruc» 
buiten zijn Bisdom te stichte», 
bewoog hem zijne waardij* 
heid, na dezelve drie jaren»* 
kleed te hebben, neder 1*'^ 
gen. Hij benoemde zelNn 

opvolger, die de heilige 8***" 
CLUB , abt van Cougno» *li' 
Thans van alle verin»*?1* 
ontheven, hernam hij *98 

Apostolische werkzaambe^ 
en wijdde het overige ^\pt 
dagen aan de bekeering ö" 
Heidenen toe. Eindelijk**, 
jaren en vermoegeni»sea "^ 
geput, begaf hij fichnatf 
abdij Elnon, die hg nog r«^ 
vier jaren als abt bes'"0* 
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Hg overleed in 675, in den 
ouderdom vaa 90 jaren, zij
ne overblijfselen werden in 
de kerk der abdij van zij
nen naam, waarin hij be
graven was geweest, bewaard. 
Het Roomsche Martyrologium 
maakt op den 6 Februari) 
gewag van hem. 

AMANJDÜS (CNKÏÜS SAIVHTS), 
Homeinsch veldheer, bragt , 
door eenen zekeren /ELI -
ANUS ondersteund, die zich 
na den dood van CAUINUS 
aan het hoofd eener bende 
struikroovers, vlogtende slaven 
en door de belastingen in 
den grond geholpen boeren 
had geplaatst, omtrent het 
jaar u85 de Galliërs tot op
stand. Nadat AM AND tra en 
MLIANVS zich den titel van 
keizer hadden doen geven 
verspreidden zij overal de 
verschrikking, verwoestten de 
velden, verbrandden de dor
pen , legden aan de steden 
brandschattingen op, enz. 
Bieizer DIOCJCETIANUS zond 
MAXIMILIANÜS OERCUMS te
gen hen op, die, na hen door 
verscheidene schermutselingen 
verzwakt te hebben, hen 
noodzaakte, zich in eene soort 
van citadel bij Parijs op tö 
sluiten. Men maakte zich van 
deze verschansing meester, 
die gesloopt werd , en al de
gene , die er zich in bevon* 
tien werden ter dood gebragt. 
AMAWDO» kwam gedurende 
seaen oorlog om het leven. 

II» Dx£X» 

Wat JELIANOT betreft ^ zoo 
weet men niet hoe hij zijne 
dagen geëindigd heeft. Deze 
was uit eene onbekende Gal
lische familie, maar hij was 
koen en onverschrokken en 
wist elke gelegenheid te baat 
te nemen, om zich te onder
scheiden. 

AalAWDUS VAN ZlEBIKZEE, 
dus genoemd naar zijne ge
boorteplaats de stad Zierik-
see, in de provincie Zeeland, 
bloside in het begin der zes
tiende eeuw; hij was Min
derbroeder en Lector in de 
godgeleerdheid te Leuven, en 
naderhand ook provinciaal, 
in welke betrekking hij zeer 
veel ijver en werkzaamheid 
aan den dag legde. Nadat hij 
de jaren dezer bediening vol-
bragt had, heeft hij het Lec
toraat weder aangenomen» 
en hetzelve tot aan zijnen 
dood in i534 bediend. HtJ 
was in vele talen en weten
schappen zeer ervaren, en ia 
het Grieksch, Habreeuwscït 
Chaldeeuwsch rseds bedre
ven, toen de drugletteren dier, 
talen in de Nederlanden naau-
welqks bekend waren» Mea 
heeft van hem.-1.° eenekro-
sij?x van het begin der we-
raJd tot op zijn sterfjaar, ia 
•Ais boeken verdeeld en ten 
iitel voerende: Scrutinium si-
vs Venatio Veritati* hiato-
rfccc 1534 in 8»vo — a.° 
Over de zeventig weken van, 

| DstKiiz, met eene voorrede 



Van FftANCISCUS TlTEMUN-
MÜS, waarin men eene ver* 
handeling over het leven en 
de overige werken des schrij
vers vindt, en waarin nog de 
volgende schriften Yan AMAN-
DÜS worden opgegeven. i.° 
üytlegging over het Boek der 
Scheppinge, over JOB } en over 
den Prediker. — 2.a HistO' 
rie van heb lyden dei Heere, 
—r 3,0 De twaalf uuren van. 
den Geestelijken strijd. — 4»° 
Van de 4o woonpldatten van 
S. AtUHdAa huwetyh ent. — 
Ö.° Van SOPBI , Koning der 
Persianen en vijand der Tur-
hen. Dit laatste wordt in ma
nuscript te Leuven bewaard, 

AMAR ; afgevaardigde bij 
de Nationale Conventie, een 
der bedriegelijkste, oa verbid-, 
«lelijkste en wreedste dwin
gelanden, van het Comité der 
moordenaren, gedurende de 
vier laatste maanden van 
1793, en de zeven eerste van 
*79*> onder den naam van 
Comité van algemeene veilig
heid bekend, was voor de 
omwenteling, Thesaurier van 
Frankrgk te Grenobte. Uit 
een aanzienlijk geslacht ge
sproten, en gegoed zijnde , 
toonde hij zich zoo lang den 
vijand der omwenteling, als 
haar doel en de gematigd
heid harer grondbeginselen, 
dlett weidenkenden, de toe
nadering tot dezelve veroor
loofden, en verklaarde zich 
een der onstuimigste en wreed
ste Apostelea dsrzelye, aoo-

A. 

dra de verachting der god
delijke en menschelijke wet" 
ten, en allerlei gewelddadig-
heden en barbaarschheden de 
plaats der regtvaardigheld en 
vrijheid hadden ingenomen. 
In September 179», doorliet 
Departement der Jsère als af
gevaardigde naar de Natio
nale Conventie gezonden, nam 
hij het eerste het woord op, 
om er de listige aanslagen dei 
aristocratie, zoo ats hij zulks 
noemde, van den Nedir* 
Rijn, aan te klagen, rflj 
bestreed eenige dagen daarna 
het denkbeeld van LAtfJtrt-
IÏAIS, die aan de Conventie 
het regt betwistte , om Lo-
BBWIÏK XVI. te vonnissen, 
en beweerde, dat deze ver
gadering daartoe competent 
was, mits er enkel over eens 
openbare daadzaak van dwin«. 
gelandij moest uitspraak ge
daan werden. Toen men tot 
de hoofdelijke stemming, om-
trerat de verschillende Vraa?" 
stukken, betrekkelijk het von
nis van den ongelukkige» 
Vorst overging, stemde Aa*8-
bevestfgendec wijze voor de 
schuldigheid , tegen het Be
roepen op het volk, voorde» 
dood, en de uitvoering f an 

het vonnis binnen de 24 " r e " ' 
en verwierp het uitstel. *" 
de eerste maanden van *793 

met eene zending belast, wel
ke hg met MÜKIINO i« ^f 
Departement de f Ain te**ult" 
voer bragt, kwam er « n e 

talrijke deputatie uit dat ü*" 
parlement, den 19 Meun"6 
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vergadering der Conventie, 
en .klaagde er over dê  on-
menschelijke gewelddadighe
den, door deze beide Cpmmis-
sarissen bedreven, en haal« 
de, onder andere voorbeelden 
van door hen bevolene wille
keurige gevangennemingen, 
dat eener vrouw aan, die, 
hoewel zij nooit geéne kin
deren had gehad, echter be
schuldigd werd, eeae brief
wisseling met haren uitgewe
ken zoon te onderhouden. 
Oen ag derzelfde maand, 
werden er nieuwe reclamatië'n 
ingebragt, tegen de gevan
genneming van ÖÜO burgers, 
door dezelfde landvoogden in 
de kerkers geworpen. Al de
ze vertoogen waren vruchte
loos; zij waren ook de laatste: 
twee dagen daarna heerschte 
de stilte der verschrikking in 
daze vergadering, aan welke 
de gewelddadigheden van den 
31 Mei j derzelver beroemd
ste redenaars hadden ontrukt, 
wier hoofden door een rap
port van AMAR weldra op het 
schavot moeiten vallen. Nadat 
AHAR den 8 Augustus tot 
secretaris der Conventie was 
benoemd, duurde het niet 
lang of hij regl vaardigde het 
vertrouwen zijner ambtgenoo-
ten, door het voorstel, om 
al de verdachte personen, tot 
°? den vrede in hechtenis te 
nemen, en den generaal KEI.-
MHHAWN ; wiens hoofd hij 
eischte, instaat van beschul-
digiwg te stellen, Den 14 der 

volgende maand kwam hij ia 
dat Comité van algemeene 
veiligheid, hetwelke eenstem-
miglq'k met het Comité van 
algemeene weteen regerende, 
in bijzondere omatandieheden 
wel in gevoelen van hetzel
ve verschilde, maar er zich 
altijd mede vereenigde, wan
neer het te doen was om de 
tirannie te bevestigen. Boven 
al zijne ambtgenooten, in ka
rakter, in talenten en in on
dervinding verheven, ver
kreeg AMAU in het Comité 
eene overmagt, die een ster
ke en volhardende wil altijd 
op de zwakheid en gering
heid geven. Er heerschte 
daarenboven in de oogmerken 
van dat Comile', eene zoo vol
maakte overeenstemming, in 
misdadige en belangzuchtige 
ontwerpen, dat men niet be
hoefde te vreezen, deze har
monie te zullen storen. AMAK 
werd dns aan de tribune dtr 
Conventie de gewone berigi-
gever der gewelddadige maat
regelen , die hij bijna altijd 
in heï Comité had ontwor
pen , en die er steeds gunstig 
onthaald werden. Er was in 
de vergadering slechts een 
zeer zwakke tegenstand over, 
die dagelijks verminderde, ea 
er zich op toelegde, om zich 
geheel te doen vergeten. De 
zegepralende /actie was er 
echter verre af van voWaan 
te zijn, en zich stil f* hon
den; de kerkers, de schavot
ten , en de tegenwoordigheid 

• 2 
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harer landvoogden, waarborg
den haar, weliswaar, de ge
hoorzaamheid der provinciën, 
maar het was haar niet onbe
kend, dat de geest van Frank
rijk, zich tegen het gebeurde 
van den 3i Mei grootelijks 
verklaard had, en dat, zoo 
lang als de slagtoffers dier 
omwenteling hunnen invloed 
met het leven zouden behou
den, zij alles van het herle
ven van dien geest te vree
zen had. De dood der hoof
den van de regterztjde, den 
31 Mei en volgende dagan 
gearresteerd, werd dus öogen-
blikkeltjk besloten, • en het 
rapport dezer zaak werd door 
de beide Comités aan den haat 
yan AMAR. toevertrouwd, die 
zich sedert de vereeaiging 
der Conventionnele vergade
ring, den onverzoenlgksten 
yijaud dier partij had ver
klaard. Op den 3 October 
lïfgS sprak men aan de tri
bune het rapport uit, waar*> 
door 60 afgevaardigden, als 
zamengezworen te hebben, om 
len tiran door beroeping op 
ïiet volk te willen redden, 
pa het koningschap door het 
FceJeralismuft te herstellen,1 

<a» staat van beschuldiging 
•eerden gesteld; 73 andere 
>?f!wfea, ais'hunne medeplig-

üigem gearresteerd. Er was 
ïösaaiaals aulk een ' naijver 
ïa wreedheid, dat de afge
vaardigde BOURDON uit het 
Departement de l'Oke, bij 
iet lezen vaa het rapport, 
>ian AMAR deed opmerken, 

I A. . 
\ 

dat hg niet genoeg óp de kui-
perïjën had aangedrongen, 
welke de partij der Girónde 
had in het werk gesteld, om 
zich van de verkiezingen mees
ter te maken. De aanmer
king was al te gelukkig, dan 
dat dezelve, niet met geest' 
drift zoude worden te baat 
genomen: de beschuldigingen 
tegen de afgevaardigden uit-
gebragt, waren zoo onbe-

- paald, dat wijl men geene 
enkele derzelve in de oogea 
der wet kon regtvaardigen, 
men echter pogingen deed, 
om de massa te vermeerde
ren , en door het getal af te 
schrikken. Onder die onge-
lukkigen was het sommigen 
gelukt, zich aan het beslui! 
te onttrekken, anderen, die 
reeds sedert den 3i Mei voor
zien hadden, welke toekomst 
voor hen bestemd was, had
den eene schuilplaats en on
dersteuning in sommige depar
tementen gezocht. AMCAR deed 
het voorstel, om diegene bui
ten de wet te stellen, welke 
niet gearresteerd waren, d 
de overigen werden dadelijk 
voor de revolutionnaire regt-
bank gezonden. Diegene der 
afgevaardigden, welke op <*e 

!qst der doodschuldigen van 
de Comités waren gebral, 
ontsnapten niet ligtelpaan het 
tegen hen uilgesprokene von
nis, ïoan een rapport strek
kende, om nieuwe doodvon
nissen te doen besluiten, en 
waarmede AMAR steed» he
kst werd, aan de Convent 
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moest worden voorgedragen 
was de eerste zorg ran dien 
afgevaardigde, alvorens den 
spreekstoel te beklimmen en 
op den drempel zelfs van 
de deur der vergadering, de
ze woorden uit te spreken: 
» Deurwaarders, sluit de deu
ren!" Van dien oogenblik af, 
heerschte er de diepste stilte 
in de vergadering: de dood 
zweefde over de hoofden van 
het overschot der regterajde, 
die men dagelijks aan hunne 
bedieningen ontrukte, om de
zelve naar het schavot te 
zenden. Elke naam, die 
doodschuldig was verklaard, 
verwekte op den berg de ver
voeringen eener Barbaarsche 
vreugde. Indien het aange
wezen slagtoffer het woord ver
zocht, om zich te regtvaar-
digen, antwoordde men hem 
door een woest geschreeuw ; 
te midden van hetwelke men 
dikwijl» deze woorden ont
waarde : « Gij kunt u zelven 
voor.de revolutionaaire regt-
bank regtvaardrgen; ttier be
hoeft gij niet te antwoor
den j de Conventie is slechts 
een Jurrj van beschuldiging j 
voor uwe regters moet gij u 
verklaren." Men weet wie 
deze regters waren. De be* 
«luiten der Conventie waren 
vonnissen, en elk vonnis ee-
** ter dood veroordeeling. 
eindelijk werden den 3i Oc-
tober 1793, de aa afgevaar
digden , die den 3 October 
aan de revolutionnaire regt-

G 

bank overgeleverd waren, naar 
het schavot geleid, alle toon
den den bewonderenswaardig-
sten moed, en hielden tot op 
den laatsten oogenblik niet 
op, nitteroepen: JLtm de Re
publiek ! Omtrent het midden 
van November kwam AMAR, 
in naam der Comités vaa o« 
penlijk welzijn en algemeens 
veiligheid, aan de Conventie 
het in hechtenis nemen van 
FABRE . D'EGLANTINES , CHA> 
BOT, BAZIRB DJEHAUHAY cPAn-
gers, en JOUEN van Toulouss 
aankondigen; hij maakte er 
de redenen niet van bekend, 
en bepaalde zich der vergade
ring te berigten, dat haar on
middellijk een rapport over 
deze gevangennemingen zou 
worden aangeboden. Dit be
loofde rapport bleef lang ten 
achtere, eindelijk betrad A-
MAB den 8 Januari) 1794 den 
spreekstoel, beschuldigde de 
vijf bovengenoemde afgevaar
digden , de belangen der Re
publiek verraden te hsfebes, 
door te hunnen voordeele de 
j>ea»siïigea vast dea Staat Ie 
verkwisten, en docr da bepa
lingen vaa, het besluie, hs^ 
irekkelijk de verantwoording 
door de Indiscfee coffipagaüe 
Se geven, te vervalsenen. L»fir 
1 April 1794 voor tls revo
lutionnaire regtbank gebragt, 
die in de handen der Comités 
slechts een werktuig des doods 
was, waren er deze afgevaar
digden, die daarenboven het 
minste personeel belang niet 
3 
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konden iuboezemen; op de
zelfde bank gezeten, met 
D A J S W , I/ACBOIX , H E K A Ü M T 

DE-5ÉCHEJ/I.ES , CAMIIIJCE-DES-
MbüiïNs , en een groot aan
tal anderen, die aan de be
schuldigingen tegen de eerste 
uHgebragt, geheel vreemd wa
ren, maar zich in hetzelfde, 
doodvonnis gewikkeld zagen, 
en op denzelfden dag, 5 April 
1794, geëxecuteerd werden. 
Het scheen aan AMAB. voor
behouden te Wijn, de zittin
gen der vergadering meer bij-
sooder bezig te houden, zelfs 
op den oogenblik, waarop het 
bloed zgner slagtpfiers op het 
schavot vloeide, de lijken zij. 
ïjer ambtgenóoten waren de 
trappen zgner magt geworden. 
Men heeft gezien, dat bij op 
den ayond voor den 3 ücto-
ber, besluiten betrekkelijk dei 
volksmaatschappgen liet uit
vaardigen; daags voor den 5 
April, ïyerd hg tot voorzitter 
der Conventie benoemd, "Bij 
deze daden van een ongehoord 
en tot dus verre voorbeelde-
loos geweld , rond AMAK yer-
maak de vernederendste be
dieningen , der eerlooste Agen
ten te voegen. Aan het hoofd 
der geregtsdienaars (SMren) 
vaia zijn Comité, ging hij zelf 
diegene opsporen, welke hg 
verwezen had 5 op dezs wijze 
had hg eigenhandig ÏUBAU»?-
$<£* ,?• % P K K E gearresteerd , 
wiens sehpüp{aats hem.verra* 
ilf.i»«a8, en. dat h<j» na zgV 
«en pngelutfefgea .ambtgenoot, 
paar het ComtfS ygn gigein.ee-

ue veiligheid gesleurd te heb
ben , hij hem naderhand naar 
het schavot had gezonden. In 
alle gevallen gaf zijne huiche
larij aan zijne barbaarschneid 
niets toe; door zijn Comité 
met het bezoeken der gevan
genissen belast, waarin zijne 
ambtgenóoten waren opgeslo
ten, ten einde hunne klagfen 
aantehooren, en hunnen toe
stand te verzachten, stortte 
hrj tranen, toen hij hen aan? 
hoorde , gaf hun.de liefderijk
ste namen; scheen levendig 
gebelgd te zijn, over de slech
te behandeling, die zgonder
vonden, en gaf heimelijk aan 
den cipier het hevel, het 
minste acht niet op de klag
fen dier ongelukkigen te slaaft, 
en te hunnen opzigte zijne 
waakzaamheid en gestrengheid 
te verdubbelen. Zoo vele 
doodschuldigverklaringen, e* 
ven zoo onmenschelijk als on-
staatkundig, die evenzeer ai 
de hoofden en al de partgen 
bedreigden, verwekten voot 
de Comités van openlijk wel
zijn en algemeene veiligheid» 
vijanden, dis weldra de ver
deeldheid onder de leden der-
zelye bragten. Ook v««" 
nigden zich de Comités reeds 
sedert den 26 Ju!g om de 
aanvallen van ROEESPIBB"^ 
te wederstaan, die haar bij 
de Conventie verMaagdc, A~ 
MAB. «ara hef woord op, e? 
verzocht haar hare beschuldi
gingen naauwkeurig te bep*" 
Jen. JJ|en weet welke gebeur
tenissen er de v-öigende da-

http://gigein.ee
http://hun.de
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gen plaats hadden, en dat het 
enkel aan de noodzakelijkheid 
was, waarin de leden der 
Comités zich bevonden, on» 
hunne bedreigde hoofden te 
verdedigen, door. zich met 
de Thermidociaansche partij 
te vereenigen, dat Frank* 
r$k zijne redding te dan» 
ken had. De groote, staat
kundige misslag tan ROBES-
IJ MP* e» die der Comités 
was, zich met die verdeeld
heden, en dat mistrouwen 
te hebben laten, raedcsiepea, 
die, na eenmaal ingang bij 
hen te hebben gevonden, ( 
hunne belangen verwijderden, 
en» hen bewogen elkander 
dö^dschuldig te verklaren. In
dien, de eendragt, in edelmoe
dige ondernemingen noodza
kelijk is, is, ?,i| vooral oij.yar-
mijdelijk, in die, welke en
kel de misdaad ten doel heb
ben ; d&.Comisds verloren zulks 
ujt het oog, en waxea.verlo-
ren. Raad» op den 38 An-
gjjstns; was AKAH in, de aan 
klagte begrepen, welke L&-
COINTRE van Fersaüles tegen 
BARRIÈRE, en de vier leden 
van het oude Comité van al
gemeens veiligheid uitbragt; 
maar hij, wist al te wel aan 
welke zijde de meerderheid 
der vergadering nog was, 
wpr welke "hij zich moest 
«Stvaardigeo , dan, dat hij er 
ieu.VjQor zonde te vreezen heb-
h e n gehad. OnversfoorJijk, 
ey^gplqk hij zulks ia den 
tgd wa& geweest, waarin hg 

G 

boven van den «preekstoel; 
zijne doodvonnissen voorlas» 
vraagde AMAH , en (wie zou 
het kannen, gelooven) ver-
kreeg hij een besluit, waarbij 
verklaard werd: t dat zijn 
gedrag altijd naarden natio-
aaien wensch was ingerigt ge
weest." Toen in Maart 1795 
vier leden der Comités van 
het openlijke welzijn en, der 
algemeene veiligheid (CoiioT 
D' ds&BOXS , B I I L A U B - V A R B N -
KiSi, BARRÈRE en VADIER}, 
door de Conventie werden be
schuldigd, voegde AMAH zich 
bij CARNOT , hunnen ambt
genoot en den zijne, in de 
Comités, om hen te verdedigen. 
De dag van den 1 April-, 

; maakte eindelijk een einde 
aan het staakundige bestaan / 
van AMAB,. dat reeds sedert 
lang met «tjn leven had moe
ten eindigen. Dit monster 
met het bloed zïjaer ambtge-
nouten en dat der Franschen 
hedftkt, werd ten gevolge van 
den losgebarsten opstand, ge* 
arresteerd, en meteen jge zij* 

I ner medepligtigen, naar, het 
! Kasteel Ham vervoerd, waar» 
\ uit de amnestie van den aft 
October 1795 hem weder he* 

; vrijdde. Het ongeduld der 
I rust hem kort daarna bewo
gen hebbende, de mannen 

! weder te zien, die gedurende 
den tijd zijner magt, de me
depligtigen zijner woede wa
ren geweest, zoo vond hij 
zich in de zamenzwering van 
BASE in? gewikkeld, en werd. 
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door een opmerkenswaardig 
toeval, in het belendende huis 
van datgene gevangen geno
men , waarin hij eenige maan
den van te voren RABATIT 
ST, ETIENNE zelf had gearres
teerd. Voor het hooger-hof 
van Fendéme gebragt, werd 
AMAR er vrij gesproken. Men 
wil, dat hij vóór de omwen
teling reeds, door eenen ze
keren Abt ELIAS, kanonik 
der hoofdkerk van Grenoble 
beschoidigd was, hem te 
willen dwingen, doof hem met 
den dood te bedreigen, de 
absolutie aan eene zijner nich
ten te geven, door AMAR tot 
ssijne mïnnaresse gemaakt. 
Deze man, 'een der bloed-
dorstigste tirannen, is in 1816, 
te Parijs onder het bestuur 
van LOBEWIJKXVIiï,, gerus-
felijk gestorven, Men'heeft 
deze gunst meenen te verkla
ren, uit dei» grond, dat hg 
geeneR eed pfgelegd, noch 
bedieningen, waargenomen 
«ad gedurende de honderd da,» 
«en, waarop BONA»AIITE van 
het eiland Elba teruggekeerd, 
«en troon had ingenomen, 
maar deze beweegreden schijnt 
«es te onwaarschijnlijker als 
meft in aanmerking neemt, 
dat vele leden der Conventie, 
die gedurende hetzelfde tijd
vak aan de publieke zaken 
geheel vreemd zijn gebleven, 
en waarvan de eene voor den 
dood • slechts eene voorwaar
delijke gïejn hebben gegeven 
die niet gerekend is gewor-
sfenj terwijl w&etm voorde I 

beroeping op het volk en het 
nitstel hebben gestemd, bevel 
ontvangen hebben, om het 
Fransche grondgebied te ont
ruimen. De welwillende uit
zondering, waarvan een man 
zoo als ABIAR het voorwerp 
is geweest, is een raadsel, 
waarvan het moeijelijk is, de 
ontwikkeling te vinden, 

AMARACTTS, pfficier van k t 
huis van CYHIRUS, koningvan 
Cyprus, Met de zorg der 
reukwaren belast zijnde, had 
hij zoo veel verdriet de vazen 
te hebben gebroken, welke 
de uitmuntendste derzelve 
bevatten, dat hij er van-
hartzeer door uitteerde. De 
goden, door medelijden bewo* 
gen, veranderden hemimna-
riolein of moederkrnid; 

AMABAL (ANBREAS »') of 
BE MERAIJV, een Portugees 
van geboorte, kanselier der 
orde van den heiligen JOAN-
NES va» Jeruzalem, enprioor 
van Kastilië, heeft zijnen naam 
voor eeuwig eerloos gemaakt, 
wijl hij zijne orde verraden 
en Rhodus aan SOMMAN heeft 
overgeleverd. Deze booswicht 
werd in i5aa met den dood 
gestraft. 

AMASA, zoon van JsTBAof 
JOTHER. en ABIG-AÏI, , «ustec 
van DAVJB, was veldheer van 
ABSAION, toen deze tegen zij» 
vader opstond. Na den dood 
van dien mniteling weder tot 
zijnen plïgt teruggekeerd, be-
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hield DAVID hem in zijnen 
post: hetwelk JOAB zoo ijver
zuchtig maakte, dat hrj A-
MASA, ender voorwendsel van 
hem te willen omhelzen, hg 
den baard nam,en hemdoor-
stak. 

AMASIAS; —» Zïé AMAZÏASI 
il ' "' •"" " 

AMASIS, in 56g vóór'XC. 
van eenvoudig soldaat koning 
van Egypte geworden, won 
het hart zijner onderda
nen door zijne bescheiden
heid en zijne róorzigtigheid. 
Hg" beschaafde zijn koning
rijk , lokte er vreemdelingen 
in, vervaardigde wetten, on
der welke men er eene on
derscheidde, die aan eiken 
particulier voorschrijft, om 
jaarlijks aan eenen overheids-
persoon, rekening afteleggen, 
over de wijze, waarop hij 
bestaat 

AHAXA, vronvr van den 
koning LATINÜS en moeder van 
LAVINÏA , hing zich zelve uit 
wanhoop op, toen zij gag dat 
.ÊNEAS het huwelijkmethare 
dochter niet kon beletten. 

AMATÜS (Heilige), omhels
de reeds zeer vroeg den gees
telijken staat; maar door het 
verlangen eener hooger vol
making bezield, begaf hij zich 
naar het klooster van Agau-
«e > dat door de zucht voor 
«e gewade letteren en door 
de stipte opvolging der kloos-

M A. io5 

terregels beroemd was gewor
den. Hij verkreeg van zij
nen Abt de vrijheid, om in 
eene kleine cel te wonen, 
welke in eene rots was uitge
houwen, en die men tegen
woordig nog Nolre~&atoie du 
Roe noemt. Men ontrukte 
hem aan zijne eenzaamheid, 
om hem omtrent het jaar 669 
op den Bisschoppelijken stoel 
van Sïon in< Walliserland te 
plaatsen. DIEDEBXK, zoon van 
d o vis II . , door hovelingen 
opgehitst, welke de ijver van 
den Heilige beleedigde, zünd 
hem als banneling naar Pe-
ronne. Hij overleed in 690; 
De heilige AMATUS wordt ia 
de jaarboeken van AFXEKKE 
als Bisschop van Sens (Se-
nonensis) genoemd, maar dit 
is eene fout, die door B A I I -

• IBT' , de BOI.I,AN»IBTEN en 
vele andere schrijvers is ge-
copieerd. HTTCBALD, Monnik 
van Saint-Amand, die in de 
tiende eeuw' bloeide, verze
kert in het leven van de hei
lige RICTHTTDA, dat de.heili
ge AMAÏUS niet Bisschop van 
Sens maar van Sion in Wal
liserland {Sedunensis} is ge
weest. ' Alvorens tot dë Bis
schoppelijke waardigheid ver-? 
heven te worden, was hij 
Abt yan Saint Mawic» 
d'Agaune, hetwelk blijkt 
uit MABIÜON , Annal. t. *• 
1. 16 , door de lijst der Ab
ten van het Klooster, *i» *>OE 
die der Bisschoppen van Sion; 

i 5 
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Aalpin. — Zie AJVIAIA-
IUCH QH AMAi.BÏCc 

Ajw;ATraij — Zie AiMERiCH 
o|•./y&jwfls.igp̂  J» en II, 

AjvtAwp c(f AJ-MBKICH , ge
boortig, van. Bene, een, dorp 
ia Uet ^isdotn Chartrss-, on-
^ejfwee^ njet roem de wijs-
Jjeggecte; in het begin der, *? ' 
e e ^ ; niaas de geest #ss ge*» 
sch%, $BE sJjeJseteaGht qn. cfer 
nieuifliyü^d„ ^ikkfilde hein. 
W vW9^d»W l i ,*gei»f d i e i n 

dp% beginne, de gebeele we-
ieh| ift J?eft ea roer bragten, 
en iaVar vo^rfitanders vonden,, 
$Kj fe$weer$e, dat hetChris-
tendppfc d a ^ n basrood;/dat 
aiecu zich, een lidmaat van J. 
€. gaande, dat '4e,;'hfijnel, 
de hel .en, de verrijzenis des 
vleesghjf, drqpmen warenj, 
AMAtfpii dpor de universiteit 
yan: Parijs veroordeeld;,, bek
nep/: ̂ b/.<u>s- ijjga, J^ns, die 
hent in den Keriselgken, ban 
ümi: ^ g t hg, vreesde ge-. 
tif*9g « e s ^ t te zullen woc-
Jea,, berrjej hg zijne 4wa« 
ling^n, ent be,gaf zicj|, naaj:/ 

ai«(aaS' hg, ^ » hartzeer en 
"«ê driet» oyejflsed. BgY zijne 
djpliftgea Wgden zijne I§er-
îfl§«a. nog, dafede Sacraraen-

tfij}.. nutteloos waren;, en dat 
a)lé dajjfcn, door de Christelij
ke lifida^Jgheid ingegeven, 
nje&kw^ajl, jkqndenzgn, zelfs, 
h^t oy,er«pel njfit, en̂  andere, 
buitensporigheden; Zij wer
den in eene kerkvergadering 

E IA. ' 

vaji Parijs, in 1209 veroor
deeld. Men verbrandde vele 
hunner, en het lg"k van hun 
hoofd werd, opgedolyen, en 
ot> de Yilplaats geworpen, 
(Zie ÜAVitf van Dinant.) 

AMAZIAS , koning van' Ja-
dctf zoon en opvolger yau 
JOAS, had in den beginne 
eene gelukkige regering. Hg , 
wjcee&te den moord zjjnaya- , 
ders,, oy«r.wqn de Iduoteërs» 
ontnam hun hunne afgoden, 
en aanbad dezelve, Een pro* 
fset kwam b.em van. God» 
wege bedreigen ; maas de 

j koning antwoordde hein enfcel 
met; hem zelyen te bedreigen, 

' hem van het leven, te aullej» 
; öcrqqyen. Zgne trotschhetö 
| vya? ten, top gestegen, Hij 
; scheef, aan J<?AS i. koning tan 
j Jr.r<ifl, dat indien hg. ziek 
j met zgn, geheels volk niet 
; aan hem onderwierp,. zijaP • 
i wapenen hem zulks zouden 
i doen berouwen.;, JOAS a<?n<j 

hem tot antwoord d« fftbel 
des cederbooms van den &r 
lianon, H êt ^ l k e r d«cWe* 

| de. v-erachtelijjke djstel W}1 
; trouwent AMAZIAS, over dit 
\ antwoord gebelgd, yerklaar-
I de den, oorlog aan den. k<*" 
; ning van Israël, die hem 
(versloeg qn gevangen. *«» 

Zijne eigene onderdanen. ^Qt' 
I staken hem vervolgens itte.eae 

zamenzwering ïa, het iaaE 

j 810 vó^r J, Cf 

'j A^AZIAS, priester dM 8?** 
den kuiven, die te ^«w» 

A 
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waren, herinnerde JEROBO-
AM, honing van Israël, aan 
de voorzeggingen , die de 
profeet AMOS te.gen hem en 
tegen den afgodstempel ge
daan had, en wilde den Gods-
tolfc beletten, te Set hel de 
noodlottige waarheden, die 
hg* in 4e toekomst las, ha
kend te Hwfcen. A^os vow-
zeide hem... dat hg geyanke-
Iijk naar Syrië zoude worr 
den vervoerd, alwaar hij van 
verdriet zoude siterven; dat 
men zijne, vrouw midden in 
Samarië openlijk zoude mis
bruiken , en dat zijne zonen 
en dochters door de handen 
der soldaten vaa SAMANAS-
SER zouden gedood worden, 

AMBIORIX , koning der E* 
buronen of JNleryiers in het 
land vau Luik , regeerde ge
meenschappelijk met CATI-
vuiKurs, toen CMSAR, in het 
jaar 68 vóór J, C., de ver
overing van Qalüg begon. 
Hg nam de wapenen op te
gen de, Romeinen, en na hen 
ia eene hinderlaag te. hebben 
gftlokt, versjoeg hij een le
gioen , waarover twee veld
heer en van CaisAR het bevel 
voerden. Daarna viel, hij in 
het jaar 701 van Rome, en 
53 vóór J. C, vruchteloos 
e^a ander leguiCït aan,, dat 
«wder de bevelen van Qvm-
*PK CICERO , broeder vam den 
redenaar stond, Vervolgens 
verwekte, hg eenen opstaad, 
en werd andermaal overwon
nen, CöfsAR verleg hem 

met bijna 60,000 Galliërs. 
Hg nam d$ wijk in een kas
teel, alwaar hg door het 
Romeinsche leger dacht ge
vangen genomen te worden. 
Zich van daar gered hebben-, 
de, vlugtte hij naar de Ar-
dennes, met vier ruiters door
kruist^ hg gedurende eenigen 
tijd dit woud; aan een groo-
ter getal durfde hij zich niet 
toevertrouwen, en men hpqft 

: niet naauwkeurig kunnen ont
dekken , op wat wijze hij zijn 
leven geëMigd heeft. 

AMBLY ( E . C. A, Mark* 
graaf D ' ) , luitenant-generaal 
der koninklijk* legersj com-
i;;andeur der orde van den 
heiligen LODEWIJK enz., werd 
in 1789 door den adel, van 
Cfwn\pagnet naar de Sta
ten-Generaal gezonden; on
veranderlijk aan de grond
beginselen., der oude regerings
vorm verkleefd-, verzette hij 
zich met al de kracht van 
zijn karakter en zijne voor* 
oordeelen tegen de vereenï* 
ging der standen. Van dea; 
oegenblik af, dat deze ver
eniging tcgqn zijnen wil ten 
uitvoer was gebragt, plaatste 
hri zich aan de regter zgde 
der vergadering: en verliet 
dezelve niet, Vol va$ ee,ne 
ridderlijke regtschapenheid, 
wilde hg , dat de vergadering 
eiken afgevaardigde, dieinen 
van laster kou overtuigen »«t 
haar «aidden zoude verwijder 
ren. Getrouw aai» zijne ge
voelens, besteed bij-in het 
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jaar 1790 met dezelfde geest
drift de leer der staatkundi
ge gelijkheid, door ROBES-
J?IEKIIE aangekondigd, en het 
ontwerp om den adel van 
deszélfs titels en wapenen 
te herooven. Reeds in de 
maand Augustus daaropvol
gende, eischte hij met na
druk > dat de bewerkers van 
het voorgeyallene op den 5 
en 6 October , welken rang 
zij ook mogten bekleeden, 
zouden te regt getteld wor
den, ea deed dmdelfjk ge
noeg zien, dat hij het op 
den hertog van Ürleans en 
op den graaf van Mirabeau 
gemunt had. Toen eindelijk 
op den a i Junij 1791, de 
vergadering van het vertrek 
des konings onderrigt was, 
en dat zij den eed van ge
trouwheid aan de natie 
had besloten, voegde den 
markies D'AMBÏ-Y bij den zij
nen: t Ik ben zeer oud; ik 
had gevraagd, om geplaatst 
ta worden en W3s op de lijst 
der luitenants - generaal ge
steld ; maar de Jakobqnen 
«ebben er mij van geschrapt, 
Jj« *»rj door den heec DE 
MONTJÏSQJUÏOU doen vervangen: 
zulks is mij vrij onverschil
lig, en hoewel mijn vader
land omtrent mg ondankbaar 
is , zal ik hetzelve toch al
tijd getrouw blijven." Naau-
welijks was de zitting der 
constituerende vergadering af-
geloopen, of de heer D' AM-
BW verliet het Fransche 
grondgebied, begaf zich naar 

het leger van CONDE, en 
maakte den veldtogt van het t 
jaar 1792 met hetzelve. Hij 
is buiten Frankrijk in eenen 
zeer hoogen ouderdom over
leden. 

AMBOISE (GEOR&E »'), meeï 
bekend onder den naam van 
Kardinaal D' AMBOISE , Yftti 
in 1460, op het kasteel 
Chaumont - sur— Loire gebo
ren, Hij was uit het door
luchtige huis van AMBOISB, 
dus genoemd wijl het de 
heerlijkheid Amboise bezat. 
Naauwelijks zijn 16° jaar 
bereikt hebbende, werd hij 
tot Bisschop van Montauban 
benoemd, en werd vervol
gens onder Lomvmx. Xtt-
minister van staat. D' AMBOI
SE had zich reeds bij dien 
vorst bemind gemaakt, toen 
hg nog maar hertog van Or-
leans was, en verloor zijne 
vriendschap niet toen bijden 
troon had beklommen. DM6 

koning benoemde hem tot 
zijnen eersten staatsdienaar, 
en had geene reden, om 

berouw over zijne keuze te 
hebben. Hij maakte deFran-
schen gelukkig, en trachtte 
den roem te handhaven, dien 
zij verworven hadden. Het is 
waar, dat hg aan LODEVT".* 
XII. in 1499 vrij ligtt«""8 
de verovering van het Mi-
lanesche aanraadde. LODE-? 
WIJK BB MOOR , oom efl 
leenman van MAXWHW**".» 
was toenmaals in het beat 
van dat gewest, de F*an" 
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schen beroofden hem van het
zelve. Zij werden er kort 
daarna uit verjaagd, en her
overden het andermaal, maar 
behielden bet niet. JD' AM-
lorsE tot Pauselijken legaat 
benoemd, werd te Parij « in 
die hoedanigheid met zeer 
veel luister ontvangen. Hg 
werkte gedurende ssijne le
gatie aan de hervorming van 
vele religieuse orden, der Ja-
kobiten, der Franciskanen, 
der Monniken van Saint -
Germain - des - Prés. Hij 
maakte zich even zoo lof
waardig door zijne belange
loosheid als door zijnen ijver, 

•* Hij bezat nooit meer dan 
een enkel kerkelijk inkomen, 
waarvan hij het twee'derde 
gedeelte aan de voeding der 
armen en aan het onderhoud 
der kerken besteedde. Na de 
Bisdommen van Montauban 
en JSarbonne bestuurd te heb
ben stelde bij zich, met het 
Aartsbisdom Rouanen en den 
Kardinaalshoed te vreden , 
zonder er abdijen bij te willen 
voegen. Nadat hij had op
gemerkt , dat zijne Kanoni-
kea, hem gaarne in een aan 
het hunne gelijkvormig kleed 
zagen, zoo verscheen hij al
daar ondank» zijn karakter 
van legaat niet anders, be
halve op de dagen , waarop 
hij pontifikaal celebreerde. 
j™ij overlaadde zijne hoofd-
Kerk met geschenken, en 
vervulde Zgn Bisdom met ge-
denkteekenen, die alle den 
stempel droegen, van de 

B. ïog 

grootheid zgaer ziel en van 
zijn vernuft. Een Norman-
dg'nsch edelman bood hem 
aan eenige landerijen voor 
eenen geringen prijs te ver-
koopen, ten einde zijne doch
ter uit te kunnen huwen j 
hij gaf hem de vereischte 
huwelijks gift en liet hem zij
ne landerijen behouden. Zij
ne deugden, en den roem, 
dien hij in geheel Europa 
verworven had, verschaften 
hem den Kardinaalshoed, en 
men wil, dat hij zonder den 
tegenstand der Venetian<sn, 
na den dcod van Paus Pius 
III., op den Stoel van den 
heiligen PJEIRVS zou verheven 
zijn geworden. Hetgeen , wat 
een geschiedschrijver er bij
voegt , dat de gebelgde Kar
dinaal LODEWÏJK XII. {tan-, 
spoorde, hun den oorlog aan-
tedoen, is een helagchclijk 
sprookje, een ongerijmde.las
ter tegen den koning en den 
prelaat. Frankrgk verloor den 
Kardinaal B'AMBOISE in 1S10, 
Hij overleed te Lyon in het Ce-
lestiner-klooster in den ouder
dom van 5o jaren. Men zegt, 
dat hij aan den broeder kran-
kenbezorger, die.hem in zijne 
aiekte bediende en oppaste, dik
werf herhaalde: Broeder Jo-
A&NES! mogt ik al mijn leven 
broeder JoAmms zijn geweest l 
e Zonder in den hoogsten 
graad al de deugden te be
zitten , zegt de Abt UERAVLT , 
welke de Bisschoppen dec 
eerste eeuw van de Kerk on
derscheiden hebben, beaat de 
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ICardinaal »' AMBOISB er ech
ter , die te allen tijde, naar 
het bezit van prelaten zul
len doen verlangen , die 
met hem kunne» vergeleken 
worden; hij yereenigde daar
enboven, alle maatschappe» 
lijfte en staatkundige hoeda
nigheden , die de volmaaktste 
staatsdienaars en burgers uit
maken. Verheven en zedig, 
milddadig en spaarzaam, be
kwaam en regtschapen, even 
zoo groot in deugden ala in 
staatkunde, de raadgever en 
de vriend zijns konings, ge
heel aan den vorst verkleefd, 
en ij verende voor het vader
land , die daarenboven de 
p lig ten als legaat van den 
Heiligen stoel met de voor-
regten en vrijheden zijner 
natiiï., de vaderlijke bedie
ningen der Bisschoppelijke 
waairdighèid, met de zenuw 
van het bestuur, en het karak
ter zelfs van hervormer dëE 
religieuze ordea, met het ge
woel der staatszaken en de 
veratrooijing des hofs moest 
•verbinden; overal handelde hij 
braaf, hervormde de misbrui
ken , boeide de harten, en 
deelde in de algemeene ach
ting." ~~ Zie zijn Leven, door 
den Abt LE GENDRE, 1731, 
m 4.'o; en in 2 Dl.» in i a . 0 ; 
— en zijne Brieven aan Lo-
BKWIJK Xlh, Brussel 171a, 
4 DJ.* in 12.° 

AMBOISE (AIMBRY of EME-
RIOH u»), grootmeester der 
orde van den heiligen JOAN-

NES van Jeruzalem, in i5o3 
opvolger van PJETHITS D'..AI/« 
BOSSON , was een broeder van 
den voorgaande. Dezeeslag, 
dien hij in i5io op den Sou» 
daan van Egypte, in de na
bijheid van Monte Negro won, 
Yerwierf hem eenen naam in 
jzijne orde en. in geheel •#«• 
ropa. Hij leefde slechts Wee 
jaren na deze gebeurtenis, 
daar hij den 8 November 
i 5 i 2 , in hét jSfi jaar van 
zijnen ouderdom overleed. 
1 Hij was, zegt de Abt m 
VERTOT, een wijs vorst in 
het bestuur, gelukkig »n$ 
zijne ondernemingen •, die zij
ne orde met den buit deron« 
gcloovigen verrijkte, zonder 
zich zelven te verrijken; die 
arm overleed, en geen' arme 
op het eiland naliet." 

AMBOISE (FRANCISCÜB D')/ 
zoon eens heelmeesters van 
KAREI. I X , werd door-« 
zorg van dien vorst in het 

collegie van Navarre opge
voed. Hg verkreeg daarna de 
bediening van rekwestmees-
ter en staatsraad. Toen HEN
DRIK lil. tot koning van-P?' 
lm werd verkoren, volgde 

hg dien vorst in dat lan(1. 

Hg overleed in het jaar 1620. 
Aan hem wordt de uifóave 

der PVerken van jBSii^RD > 
1616 . in 4 . t o toegeschreven. 
Men heeft van hem een klucn" 
tig blijspel, lea NapcliiaWi* 
genaamd, 1584, in ia.0 

AMBOISE (ADRIANUS), nwe" 
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der van dëa voorgaande, was 
pastoor dèr kerk van dén 
heiligen ANDREAS te Parijs, 
en in 1604 Bisschop van 
Treguier: hij overleed in 
1616 gedurende de belege
ring dier stad. Hg is de 
schrijver van het treurspel 
HOLOFEBNES tSzö, in 8«*> 

AMBOXBE (JieoÉirs), doc
tor, in de geneeskunde eq 
rector der universiteit Vaa Pa
rijs, mede de broeder van 
den voorgaande, Het was 
onder zijn rectoraat, dat de 
universiteit tien eed aan HEN-
BUIK; IV. aflegde, én het 
proces tegen dé Jesuiten be
gon: hij overleed in 1606 
aan de pest. Men heeft van 
hem: Qratioriés duce in 3e~ 
natu pro unwefsis academica 
ordinibus, in Clatómöritemes, 
qid se Jesuitas dicunt, Pa-
rgs, i5g5, in 8>o en eenï« 
ge andere vragen, in de 
JBibliotheck der oude én heden-
daagsche geneeskunde, door 
CARRÈKE , aangehaald. 

AMBOISE (FKANCÏSCA D ' ) , 
— Zie FRANOISCA, 

AMBOISE (KAKEÜ B ' ) , — 
Zie CHAÜMOMT. 

AMBOISE ( MICHAÜI. D ' ) , 
heer van Chevillon, natuur
lijke zoon van MICHA&L D' 
AMBOKE, admiraal van Frank-
agk, werd te Napels gebo
ren, en overleed in 1547. 
Ue familie van AMBOXBB be

zorgde zijne opvoeding, én 
verschafte hem de middelen 
van bestaan; mSte een hu
welijk tegen den wil «lier fa
milie aangtfgaa-n , e« eené 
misdaad, waaraan h^ deel 
nam y en om welke.öif ge
vangen wetd genomen, h w 
den hém bet misnoegen der-
zelve <*p den hals, en brag-
tm hem tot dén staat van 
beuöéitigheid. Men heeft ver
schillende werken Van hem , 
waarin hij den naam aan
neemt van geluMige staaf', 
zoo ais de Ctmtre épitres d' 0-
vide ; — Ie BSfion, ene.: 
die niet meer gelezen wor
den en slechts de diepe ver
getelheid verdienen, Waarin 
zij verborgen liggen, 

AMBOISE ( RKNATOS D* ). 
— Zie MoNTiuc. 

AMBROOI { ANTOHIUS MA-
B I A ) , een Jesm't, den i 3 
Jiftfff tfiS te tlarencc ge
boren, beroemd door zijne 
talenten, die hg in den stóèT 
van welsprekendheid en dicht
kunde, weiken hg gédiirérii 
de dertig jaren te Home be
kleedde , deed schïttërehï De 
gehèsle Italiaahsch'è jèügd 
beijverde Zicht als bth strijd , 
dia zijne lessen bijtewbnen, 
ten einde er den stóa'ak vbör 
de gezonde letterkunde t« 
putten,, en dè diepe geleerd
heid, en beminnelijke onge
dwongenheid dei Ifooglee» 
raars te bewoirrffefen. AJIBRO, 
GI heeft verscheidene wer» 
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kea nagelaten, onder welke 
men voornamelijk onder
scheidt: i.° hertaling Tan 
twee Latijnsche dichtstufcken 
door den Jesuit NOCETI , De 
Iride en De aurora boreali. — 
a,o Eene vertaling van eenige 
treurspelen, van VOLTAIRE. -— 
3.° Geschiedenis van het JPe-
lagianismus, vertaald, volgens 
den Jesuit PATOUILMIT. — 
4.° Vertaling der uitgezoch
te brieven van CICERO. — 
5.° MuscBum Kircherianum, 
Rome, 17 65, a Dl.n in fol. 
waarin men de beschrijving 
van dat Museum vindt, dat 
langen tijd aan zijne zorg 
werd, toevertrouwd — 6.0 
Eindelijk eene Vertaling van 
VIRGIMITS, in vrije verzen, 
die eenen zekeren roem ge
noot , en in 1763 te Rome 
prachtig in drie deelen in 
fol. werd gedrukt. AMBROGI 
is te Rome in 1788 overleden. 

AMBROSINI (BARTHOIOME-
trs), hoogleeraar in de ge
neeskunde, en in 1620 be
stuurder van den Botanischen 
tuin van Bologne, zijne vader
stad, werd te gelijker tijd door 
den senaat dier stad als opzig-
ter over het kabinet der na
tuurlijke historie der republiek 
aangesteld. Behalve verschei
dene boekdeelen, die hij van 
ALDROVANDI heeft in het Jicht 
gegeven, heeft men nog van 
hem: l.° Panacea ex herbis 
qua; a sanctis denominantur, 
'Bononice, i63ó, in 8.v°. a,« 
Misioria capsicorum cum i~ 

conibust ibid, i63o, in ïa.ro 
—. 3.° Theodorica medicina, 
ibid, x53a, in 4,0 enz. Hij 
overleed in 1657. 

AMBROSINI (HYACINTHO8), 
broeder en in het bestuur 
van den Botanischen tuin, 
opvolger van den voorgaan
de, is de schrijver van de 
volgende werken: i.° hor
tus JSononia} studiosorum conr 
situs enz. Bononiw Ï 6 5 4 ~ 
1657 , in 4«to — a-° phW' 
logia hoc est de plantisibi&i 
1656 — 1666, in fol. Dit 
laatste bevat de verschillende 
gelijkluidende namen der plan
ten , welke in de zeventien
de eeuw ontdekt zijn, niet 
derzelver afleiding. De dood 
des schrijvers heeft dit werfc 
dat uit verscheidene deekn 
had moeten bestaan, on> 
voltooid gelaten. Het gedeel
te van hetzelve > dat teneii' 
de is gebragt, kan somtij""5 

voor de gelijkluidende namen 
geraadpleegd worden, waai: 

hetzelve is oppervlakkig » e" 
de woordafleidingen, dftJ n*1 

opgeeft, zijn zeer gewaagd. 

AMBROSIUS, diaken van •** 
lexandrië, een aanzienlijken 
rijk man, en de echtgenoot 
van de heilige MARDE"* > 
werd door OHIGENBS, dien. 
hij uit nieuwsgierigheid was 
gaan hooren tot het CatnoH}' 
ke geloof bekeerd. Duor 

zijn vernuft en zijne welspre' 
kendheid behaagde de lee*' 
liag aaa den meester. W9 
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lezen in den heiligen HIERO-
WYWITS, dat de bezigheid van 
AMBROSIUS, zoowel bij nacht 
als' bij dag, was het gebed 
door de leesoefeningen, en 
de leesoefeningen door het 
gebed te doen afwisselen. Aan 
zijne zorg en aan zgne mild
dadigheid voegt dezelfde kerk
vader er bi j , hebben -wij de 
Commentaria van OEIGENES , 
op de heilige Schrift té dan
ken , die hem bijna alle zg'n 
opgedragen. De woede der Hei
denen verschafte hem meer
malen de gelegenheid om voor 
den naam. van J. C. te lijden. 
Gedurende de vervolging vaa 
MAXIMINWS gevangen geao-
men, werd hij met smaad 
behandeld, en van al zgne 
goederen beroofd. Men bragt 
hem nid.tGerm.anie, waar 
de keizer den oorlog voerde. 
Maar de Voorzienigheid redde 
zijn leven, zoo als ook dat 
van PRoToTBCTtrs, die met 
hem gevangen was genomen. 
In Akxandriê teruggekeerd, 
spoorde hgOxiiGjËNEsaan,om 
CEI-SVS, een epikuriscfe wijs
geer, die : den Christelijke!! 
Godsdienst had aangerand,, te 
wederleggen. AMBROSIDO e-
verleed in het jaar a5i, 

AMBBOSIÜS (heilige), kerk-
leeraar en Aartsbisschop van 
Müane, werd in het jaar 340 
waarschqnlgk te Trier gebo
ren; hg telde onder znne 
voorouder» C o n s „j s e n ] a n d -
voogden. Zgn vader, land-

11» ÜEJ3I,, 

voogd, van Gallis, JSngeland; 
Spanje en een gedeelte van 
Afnka7 het hem al sterven
de aan eene moeder na, die 
zgn hart en zgnen geest zorg
vuldig aankweekte. AMXIS 
PitoBus, prefekt der keizer-
Iqke lijfwacht, nam hem on
der zgne raadslieden aan , ere 
gaf hem vervolgens de land-
voogdgschap van Emilië ea 
Ugurië, hem aanbevelende, 
zich in de bediening, veeleer 
als Bisschop dan als regter te 
gedragen. Deze raad was als 
eene voorzegging van hetgene 
wat er later gebeurde. Na. 
den dood van APXENTIUS, 
Bisschop vaa Milqne, werd 
AMBROSIUS door het volk, das 
hem eenparig uitriep, tot zij
nen opvolger verkozen, ea 
deze.keujje werd door kei
zer VAÜENTINIANIT* bevestigd, 
AMBUOSIÜS was slechts Cate» 
chumeen, men doopte hem „ 
men wgdde haaa tot Priesïer» 
en men zalfde hem de© 7 
December. 374. De kefikran 
Italië werd- toenmaals 'éoaic 
twee verschillende plagën'ge-
teisterd. Ds Arianen hadden 
alles raetfn&rae leer besmet; 
en de Golhea, die tot: aan de 
Alpen waren doorgedrongen, 
hadden hunne verwoestingen 
begonnen. AMBHOSIUS bezat de 
standvastigheid en den moei, 
die in zulke rampzalige tijden 
Vereischt worden. De keizerin 
JÜSTINA , meesterease des rijks 

., onder haren zoon VAJOEHTÏ.» 
LHIAMBS II.' wilde, dat de A» 
I I • • . '• ' : . . • • ' - • ' 

http://nid.tGerm.anie
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rianen ten minste eene,kerk 
hadden ; maar AMBROSIUS , 
die wist, dat de vermetelheid 
der ketters toenam, naarma
te men hun eenen geringen 
tegenstand biedt, hield stand
vastig vol met hun niets toe-
testaan. CALIOGONUS , prefekt 
van de kamer des keizers, 
bedreigde den heiligen Bis
schop het gevente ontnemen, 
indien bij aan zijnen meester 
niet gehoorzaamde, a Gave 
God, antwoordde AMBROSIDS, 
dat gij uwe bedreigingen ten 
uitvoer bragtet! indien gij u 
als een voorvechter gedraagt, 
zal ik mij als een Bisschop 
gedragen. Ik vrees uwe be
dreigingen niet; gij kunt en*. 

vfcel het ligchaam doen ster
ven; mijne ziel is boven uwe 
magt verheven. Door mij het 
tijdelijke leven te ontnemen, 
kunt gij in het minst de ver
diensten mijner bediening niet 
verkorten. De ziel is geheel 
in de magt van God alleen. 
Zoudt gij wanen, mij eenig 
leed te berokkenen ? Gij zoudt 
mij integendeel eenen grooten 
dienst bewijzen. Door mij 
dit aardsche leven te doen 
verliezen, verschaft gij mij 
een eeuwig leven. Mogt het 
toch geschieden, dat de Heer 
d(s[ Kerk van hare vijanden 
\mde verlossen, door al hun
ne schichten op mij alleen te 
rigten, en hunne woede door 
mijn bloed te verzadigen!" — 
s Het zij" schreef hij aan 
keizer VAIENTINIAKUS, «het 
sxj. dat wij de Godsprakea 

der heilige Schrift raadple. 
gen, het zij, dat wij onze 
blikken op de geschiedenis 
der oudheid werpen, zoo zul
len >,wrj ongetwijfeld erken
nen, dat het in stukken des 
geloofs, den Bisschoppen toe
komt, om over de Christen 
keizers te oordeelen, en 
niet aan de Iaatsten, ooi den 
Bisschoppen de /wet voor te 
schrijven. Er zal, als het 
Gode behaagt, een dag ko
men , waarin gij eenen vreeoV 
zamen ouderdom genietende, 
zelf het gedrag eens Bisschops 
zult afkeuren, die het Bis
schoppelijke gezag aan keken 
zoude prijs geven. Uw va
der, dien God eenen hoogen 
ouderdom heeft doen berei
ken, was gewoon te zeggen: 
Het betaamt mij niet, m 

over de geschillen der ü*** 
schoppen te oordeelen" De 

stad Thessalonika, was tegel 
haren landvoogd opgestaan, 
die in eenen opstand gedood 
werd. Om zijnen dood te 
wreken, liet keizer 'XB*O*>0" 
suis zeven duizend inwoners 
dier ongelukkige stad ver* 
moorden; de Bisschop *a« 
Milam, van deze gruweldaad 
onderrigt, legde hem een.e 

openlijke boete op, en wei
gerde hem den ingang «ef 

Kerk; de keizer, die het ge-
heele Christelijke gezag van 
den heiligen Prelaat WH**8 

waarderen, onderwierpzic&> 
zonder zich te beklagen, aai» 
dat vonnis. Een voorbeeld̂ » 
dat evenzeer bewonderen** 
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waardig was; zoo wel van 
den kant des Heiligen als van 
den kant des keizers, het
welk den Bisschoppen leert, 
dat het geloof en de zuivere 
ijver, meer magt hebben dan 
troon en schepter, en het
welk de vorsten der aarde 
herinnert, dat hunne ware 
grootheid bestaat, in zich 
voor den koning der konin
gen te verootmoedigen, (Zie 
heilige BASILIVS). Zijne groot
moedigheid, verminderde in 
het minst zijne liefdadigheid 
niet., Hij kocht al de krijgs
gevangenen, welke in han
den dep Golhen waren, te
rug, en verkocht te dien ein
de zelfs de kleinooden der 
Kerk. Toen de Arianen hem 
zulks verweten, antwoordde 
hi j , dat het beter was voor 
God zielen dan goud te be- | 
waren. Deze heilige Prelaat 
overleed op Paaschavond van 
het jaar 397, in den ouder
dom van 5j jaren. De Be
nedictijnen der congregatie 
van , den heiligen MAÜRTTS, 
hebben in 1686 en 1690 of 
J6Q 1 eene uitgave zijner wer
ken in 2 dl,* in fol. in twee 
afdeehngen Verdeeld, in het 
licht gegeven.'; De eerste be-
vat zijne Verhandelingen over 
de heilige Schrift; de twee
de , zijne geschriften over 
verschiUende onderwerpen. ïn 
«787 heeft men te Dussel-
dorp eene uitgave z '̂ner brie
ven aa\jprineipes, in ia.» in 
het licht gegeven j deze brie- ! 

r/ • H 

H5 

ven zijn een heerlijk gedenk-
teeken , van de waardigheid 
en onverschrokkenheid eens 
Bisschops. AI de geschriften, 
van den heiligen AMBROSIVS 
hebben dit voorregt, dat z^ 
tegelijkertijd behagen en on
derwijzen } dat zij evenzeer; 
van Majesteit], kracht en le
vendigheid, als van bevallig
heid, zachtheid en zalving 
overvloeqen. Èe zijn weini
ge grondwaarheden van dea 
Godsdienst, die er niet bon
dig in voorgesteld en naauw» 
keurig in ontwikkeld worden; 
hetwelk dezelve bijna zoo 
spoedig als zij publiek zijn 
gemaakt» in den rang der 
boeken heeft. doen plaatsen » 
welke de Kerk in stukken 
des geloofs raadpleegt. Men 
schrijft hem, gezamenlijk met 
den heiligen AvavsTixvs, zij
nen leerling, en zijne roem« 
rijkste overwinning, de zamen-
stelling van het Te Deunt 
toe. Men zegt dat in de 
zielsverrukking een er teedere 
en verhevene godsvrucht, de
ze beide Kerkleeraars beur
telings de verzen, van dezen 
deftigen lofzang uitspraken; 
anderen beweren, t dat het 
uitsluitend van Am heiligen 
AMBROSIUS is, en de naam 
van Hymnus ambrosianu», 
welke het gebruik aan het
zelve geeft, is een bew§s 
van dat gevoelen. Van den 
anderen kant schijnen de toon 
en de gang van den lofzasïg' 9 
het eerste gevoelen te bs« 
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gunstigen. o Want, zegt een 
geleerde beoordeelaar, herge>-
öe, wat deze lofzang van zoo 
vele andere, voor het overi
ge zeer prijzenswaardige en 
in de liturgie billijkerwijze 
eene plaats bekleedende ge
zangen onderscheidt, is niet 
alleen die verzameling van 
veel omvattende, groote, die
pe, verhevene denkbeelden, 
die er den grondslag van uit
maken , maat voornamelijk de 
wijze, waarop zulks verza
meld, of, als men wil, waar
op zulks met eene ongekun
steldheid des geestes, boven 
al de pogingen der kunst on
eindig verheven, gestrooid is. 
Die snelle overgang van den 
Hemel tot de aarde, en : van 
de aarde tot den Hemel, en 
van de geduchte Majesteit des 
Eeuwigen tot de ellenden en 
behoeften des menschen; aan
bidding, siddering, liefde, 
hoop, levendige en teedere 
aandoeningen, uitdrukkingen 
van bewondering en eerbied, 
van vertrouwen en dankbaar
heid; eene taal vol vuur en ver
warring, harde en ongelijke 
eindvallen, verzen zonder 
metrum, zonder getal, zon
der maat, alles drnkt eene 
geestdrift uit, in het vuur 
der Godheid gevoed, en'be-
waarheidt de snelle, en, oim 
zoo te spreken ingegeyenë 
wijze, waarop, volgens eene 

(*} 'Bf de -Nederlandschc 
Evangelische gezangen eene 

oude overlevering, deze on-
navolgbare Hymnus, door 
deze twee groote Kerkleeraars 
werd zamengesteld., , . De 
Protestanten, die zoo vele 
Catholtjke zaken aangerand 
en vernietigd hebben, hebfien 
zich wel gewacht, zichwn 
dezen lofzang te ontdoen; (*) 
hebben gevoeld, dat deteke 
niet kon vervangen wotdea." 
Het is evenzeer opmerkens
waardig, dat het Te Dam 
nooit met eenigen schijn van 
goeden uitslag in eenige taal 
vertolkt is; hetwelk ten be
wijze: strekt van deszelfs oor
spronkelijke en onnavolgbare 
schoonheid (Zie heilige Atr-
OUSTINUS). P A Ü I / I N U S , M" 

Milaneesch Priester, heeft $ 
leven beschreven. DAIM*, 
BAHBEYBAO en lÈCi.EBofieb' 
ben de leer van dezen Kerk* 
vader willen hekelen; de Iaat' 
ste vooral, tot de sekte«« 
Socinianen behoorende, &eef 

hem zijnen ijver tegen * 
Arianen niet kunnen rerge' 
ven; hij gaat zelfs zoo ret, 
dat hij datgene met den naam 
van bedrog bestempelt, »et* 
welk de heilige AwtBaosi"8» 
als ooggetuige van deligcha' 
men der heilige Martelart» 
GÉRVASÏUS en PiioTASiw^f' 
haalt (zie GERVASIW- •*? 
naam alleen, en be t f%\ 
meene denkbeeld, da». dwj' 
re in den geest der Chm 

Hervormden; is het derde d# 
navolging van het Te DM»»" 

V e r t a l e r » 
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nen sedert i5 eeuwen heeft 
te weeg gebragt, zijn vol
doende, om de ; ongegronde., 
hekelingen ,f en de onbe
schaamde lasteringen te we
derleggen. In het algemeen 
zijn al de beleedigingen, wel
ke de nieuwsgezinden tegen 
de Kerkvaders uitbraken, niet 
anders dan een beslissend be
wijs van de strijdigheid der 
oude leer met die der sekten; 
wijl zij zich - op het gezag 
dier eerbiedwaardige bewaar-j 
ders der overlevering niet 
kunnen beroepen, blijft hun 
enkel het treurige en Verne-; 
derende redm.iddeI.over, dezel
ve in minachting te brengen, 

'AMBROSIÜS, de Camaldu-
lemer, in 1431 Overste zgV 
ner orde, werd te Fortico, 
in Romaniè' geboren. EUGB-
NIÜS IV; zond hem naar het 
Concilie ran Bazel. Hij schit
terde vervolgens in die ran 
Ferrare en Florence, en hij 
maakte het vereenigingshe-
sluit,tusschen.de Grieksche en 
Latijnsche kerk op. Men be
wonderde de gemakkelijkheid, 
waarmede hij zich in het 
Grieksch uitdrukte. , AMBRO-
SIUS werd door de geleerden 
van zijnen tijd opgezocht, die 
in hem eenen opgeruimden 
geleerde, en eenen lieftalijgen 
Religieus beminden, en die 
echter bijl dat alles gestreng 
jegens zich zelven was. Hg 
zeide bg gelegenheid, dat hg 
LAUEEKTIUB YUUU en Poa> 

oio FtonENTius niet had kun
nen verzoenen, dat, men wei
nig werk moest maken van 
geleerden , die noch de lief da' 
digheid eem Christens, noch 
de wellevendheid eens geletter
den bedtten; een stelregel, 
die op eene buitengewone wij
ze vele der eerstgenoemden 
zoude beschamen,, indien de
zelve nog ïn deze eeuw in
gang mogt vinden, Hij over
leed in 1439.,, Wij hebben 
van\; hemt i.° Verscheidene 
vertalingen der Grieksche 
Kerkvaders. -— afi Eenjaar-' 
boek van den berg Cassino, •— 
3.° Openbare Redevoeringen* 
— 4,0 Brieven en andere wer
ken» Zijne Brieven hevaften 
verscheidene daadzaken, be
trekkelijk de burgerlijke en 
letterkundige geschiedenis. 
Men vindt dezelve in de ver
zameling van Don MABWEMWJJ. 
Men heeft ook van hem J3o» 
doeporicon, of Bezoeking der 
kloosters zijner orde, Floren-, 
ce 1680, in 4«t0 

AMEROSIUS. DE ÏJOMBEZ, ee.a 
godvruchtige en geleerde Ga* 
pucgner, wiens familienaam 
LA FEYRIE was, werd den 
ao Maart 1708 te Lombes 
geboren, ging den 25 Octo-
ber 1734 reeds in 2ijneorde> 
werd na elkander, hoogleer-
aar'der godgeleerdheid, gar
diaan, raadgever enz., «n 
werkte 'met veel ijver aan 
het bestuur der zielen, eene 
bediening yoor welke hij zeïd-
3 
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zame talenten bezat. Hg was 
het werktuig van hetwelk 
God zich bediende, om een 
groot aantal zondaren te bei 
jkeeren, om de regtyaardigen 
ïn de uitoefening der deugden 
te bevestigen, em de klein -
moedigen, welke een al te 
beangstigd geweten bezaten, 
te troosten en op te beuren. 
Men heeft van hem: i .»7«r -
Tiandeling over den inwendigen 
vrede, i Dl. in ia .° , ver
scheidene malen herdrukt. 
Dit werk, een meesterstuk in 
agrie soort, met zuiverheid, 
sierlijkheid en naauwkeurig-
lieid geschreven, vol bondige 
grondregels, heldere beginse
len , en zalvende gevoelens, 
bewijst dekennis die de Schrij
ver van het menscheJijkfe hart 
bezat, «— 2.° Verhandeling ó* 
ver de vreugde der ziel, 1'. 
DJ, in ia." in denzelfden geest 
en met denzelfden uitslag als 

•het eerste geschreven. ~r-3.p 

Geestelijke brieven over den 
intfendigen vrede enz, 1 Dl, in 
ïa.o Hij overleed te Saint-Sau* 
veur, bij Barèges, in 1778. 

AMBIIHON (HtTBERIUS-PA-
SCHAM») oud geschiedschrijver, 
der stad Parqs, lid der klas
se van de oude geschied- en 
letterkunde van het Instituut, 
blijvende opziener der Bibli
otheek van het Arsenaal, rid
der vaa het legioen van eer 
en deken der bestaande ieden 
van de Akademie der opschrif
ten en 6chgpne letteren, werd 
den £ April jy3p te Parp ge

boren. Een werkzame geleer. 
de zijnde, wijdde hij zijn ge
heele leven toe, om de duister
nissen der oudheid en der ge
schiedenis met nieuwe lichten 
op te helderen, en zijne po
gingen werden altijd met iet 
beste gevolg bekroond, fl$ 
gaf tot zijn «eerste proefstuk, 
een zeer belangrijk werk ia 
het licht, ten tïteJ voerende; 
Geschiedenis van den hundtl 
en de scheepvaart der JEgfp: 
tenoren, onder de regering der 
PTotoaxoassa. De schrijver 
maakt in dat boek, degroo-
te uitgestrektheid - van den 
handel der' oude volken be« 
kend, de verschillende we
gen, welke zg volgden j zoo 
wel te land, als ter zee, om 
aaar de iWfó, naar Spanje 
en naar andere gedeelten des 
aardbols te gaan, en zufei™ 
een tijdvak,; waarin de aard
rijkskunde dien graad van ra«* 
gelijke volmaaktheid nog niet 
had bereikt, waartoe wij haat 
in onze dagen zien genaderd-
Na den dood yan den geleer' 
den LEBBAU; werd hij «e£ 

het verrolg belast der. <«" 
mhiedenia van het ffeBttrwt* 
keiurryk, die de eerste <$•' 
dernomen. hadj AME» 1 1 0 ^ 
bragt het twee en twintig«te 

deel ten einde, gaf daarna 
het a3.e en s^fi deel in het 
licht; t>n voltooide, wefoïgj 
maanden voor zijnen dos" 
het geheele werk, waan" 
men alom dien geest va» 
wijsheid, en die liefde v°ot 

de deugd uaantreft, die fca 
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schrijver kenmerkten. Toen 
de Academie der opschriften 
en schoone letteren drieprgs-
vragen had uitgeschreven, 
verschafte de eerste aan A-
MEIIHON de-stof tot het werk, 
hetwelk wij reeds hebben 
aangevoerd; in de tweede 
moest onderzocht worden, 
welke de pligten en voorregten 
van den Pontifex Maximus 
van Rome, op de Priesters 
der stad en der provinciën 
was, de derde had ten onder
werp welke was de opvoeding y 
die -de Athejiers aan hunne 
jeugd gaven, in de bloeijendste 
tijden der republiek! AMEIL-
HON behandelde deze drie 
moegelijke onderwerpen met 
eene gelijke schranderheid, 
en de Academie beloonde hem, 
door hem in 1766 in haar 
midden op te nemen. Kort 
daarna, Jas hij in dezelve 
eene memorie voor, ten titel 
voerende: Ophelderende aan
merkingen , over de geregtelij-
ie proef, gewoonlijk de koud-
waterproef genaamd. Deze 
proeve bestond daarin, dat 
men den lijder in koud wa
ter dompelde; indien hij bo
ven dreef, werd hij be
schouwd, als van demisdaad 
overtuigd, waarmede men 
hem beschuldigde; indien hij 
naar den bodem zakte, werd 
hij vrijgesproken. Men on
derwierp algemeener diegene 
aan deze proef, welke van 
tooverg- beschuldigd waren, 
en deze misdaad werd met 

H 

den dood gesïraff. AMEIJCHON 
beschouwt deze toovenaars; 
als wezens, die door damp
en zenuwtoevallen gekweld 
worden, ziekten, welke ia 
jdien tgd nog weinig bekend 
'!waren, waarin men de bui
tengewone kenteekenen der-
zelve, aan bovennatuurlijke, 
en door eenen hatelij ken om
gang met den boozen geest, 
'voortgebragte uitwerkselen 

.toeschreef. Zonder ons te 
veroorloven eene zoo netelige 
zaak te onderzoeken , geloo-
ven wij echter, dat eene zoo 
vreemde ziekte, yooringeno-
mene of kwalijk onderrigte 
regters in de war heeft kun
nen brengen. Men vindt hef 
voornoemde geschrift, in het. 
3/.e deel A&v Gedenkschriften \ 
der Akademie, Om in de 
opvoeding der jeugd, de nutti
ge oefening der zwemkunst in 
te roeren), gaf AMBÜHON zijne 
NaspoHngen over de oefening 
der zwemmers bij de ouden, en 
over de voordeelen, die zij er . 
van trokken in het licht. Men 
plaatste dit stuk, in het ge
schiedkundige gedeelte van 
het acht en dertigste deel dec 
Academie, en men heeft zon
der twijfel, aan den opgang, 
dien dat werk maakte, de 
verschillende zwemscholen te 
danken, die in Para's en bij
na in geheel Frankrijk tot 
stand zijn gebragt. Ëenige 
maanden daarna gaf hij de 
Kunst des dompélaars in het 
licht. Steeds onvermoeid in 

4 • 
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agae oefeningen en nasporjn-
gea, gaf AMEIIHON onder den 
titel van Metallurgie, ot kunst 
om de mijnen uit te delven bq 
de ouden, eea nieuw werk, in 
liet Jicht. 'De schrijver treedt. 
ïa alle bijzonderheden betrek
kelijk de uitdelving van het • 
goud," van den oogenbhk af, 
waarop mea het uit de mijn 
haalt, tot dienï/waarop hel uit 
de Smeltkroes komt. Hij werkte 
gedurende verscheidene jarea 
aan het dagblad getiteld: la 
Clef des Cabinets des Prln-
ces (De sleutel van de kabit 
netten'der Forsten) gewoon» 
lijk genoemd het Dagblad van 
Verdun, AMEIIHON even zeer 
bedreven in de geschiedenis, 
ea in de kennis der werktul-
gelijke kunsten der ouden, 
schreef ovetde kleuren, wel
ke dezelve gekend hadden; 
over de kunsten in het alge
meen, die er betrekking op 
ïmnnen hebben, en las in het 
Instituut eene memorie voor 
over de kunst van het laken-
vollen en twee andere over de 
Ferwkunst bij de Ouden, De 
eerste dezer memoriën, is door 
twee belangrijke stukken ver
gezeld , in eenig opzigt op de 
geschiedenis der oude kruid-
dimde betrekking hebbende, 
Tot bestuurder der Bibliotheek 
van hetarsenaal.benoemd, gaf 
hisstvam bewijzen van zij
ne boekenkennis, door er de 
rangschikking der boeken te 
regelen, ••ea door andere, die 
ia het stof bedolven , en reeds 
sedert lang vergelen waren, 

weder te voorschijn-'te bren-
gen. Vele andere belangrijke 
schriften uit de pen van de
zen geleerde gevloeid, zijn in 
de. Gedenkschriften der Aoa* 
detnie verzameld: zij hebben 
betrekking tot de geschiede
nis, en tot den voortgang in 
de- kunsten bij dè! ouden. 
De ouderdom en de zwakbeden 
belettedett AMEÏIHON noo/f> 
em zich bestendig aan de 
studie toe te wijden, dievoai 
hem eene onvermijdelijke be
hoefte was geworden. Om de 
de uitgebreidheid en diepte 
zijner kunde, door de geleer
den betreurd, en om zijne 
liefderijke inborst, door zijne 
vrienden beweend, overleed 
hij in November 1811 in den 
ouderdom van rium 80 jaren. 

AMEIIWE (CÜAÜDIPS) werf 
te Parijs irt het jaar 1629 
geboren. In den beginne ver* 
scheen hij in" de pleitzaal, 
welke hij verliet, om'in de 
Congregatie van het oratorium 
te treden. Tot voorzangeï 
der kerk van Parijs benoemd, 
verwisselde hij zijnen post met 
C^AUDius Jo t i , ' die Aarts
diaken was. Men heeft va» 
Jfèffi 1.0 eene Ferhandeliïê 
over den wil, Parijs J684> 
ia I 3 A - - a o Verhandeling 
aper de lief de tot hetopp'rate 

t>ocd, Parijs,- ï 6 g g , in * 2 , 8 

Ook wordt hem toegeschre
ven ! de kunst om wel te le
ven , dat sommige anderen aan 
JJOBEWIÏIC PASCAI, toekennen-
AMEMOT overleed te Pari/s, 
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in 1706, in den ouderdom 
van <j>] jare'n, 

AkEtOT BE IA HOUSSAYE 
(ABRAHAM NICOÜAASJ , gebo
ren te Orteans in 1634, en 
overleden te Parijs in 1706, 

J n «enen staat aan de behoef
tigheid grenzende. Hij werd 
als een ongevoelig en gestreng 
man afgeschilderd. Hij is be
kend door zijne begaafdheid 
voor de staatkunde. Hg had 
zich onder 7 den president DE 
SAINT-A*NDtó, afgezant te 
Venetië; die hem voor zijnen 

- secretaris aannam, gevormd. 
Wij hebben verscheidene wer-; 
ken van hem, onder welke 
men voornamelijk telt: i. t t 

Zijne Vertaling in het Fransen 
der Geschiedenis van het Con
cilie van 2rente , door FBA-
PAOJLO, 1686, ïn 4 > zeer 
gezocht, voor dat die vamos 
CoüKAYua in het licht ver
scheen. Door deze vertaling 
maakte hg" zich vijanden; men 
kon het hém niet vergeven, 
het werk vaa éenen dproeri-
gen monnik, dié, volgens de 
aanmerking VanBossüET, on
der eerien monnikskap, dèn 
geest en de gevoelens van 
CALVUN bedekte, en die 
geen ander doel had gehad, 
dan om die groote verzame
ling Yan Cathólijke prelaten 
hatelijk té maken, vertaald 
te hebben (Zie SAKPI) — 
2.0 Een Fransche Vertaling 

- van den prins de MACHIA-
VÜ»V m a Dls« 'm 12,0 In 

H 
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dit stuk tracht hg vruchte-
1 loos dien schrijver van de 

billijke verwgtingen te regt-
Vaardigen, die denzelvën ge
daan zijn, van namelijk moord
en vergiftigingslessen gegeven 
te hebhen. » MACHIATEL , 
zegt een geacht schrijver, 
eene alle goede trouw ver
woestende staatkunde onder
wijzende , verdiende veeleer 

| wedërlegd dan vertaald te 
1 wórden. , De ziedèleer zoowel 

Van 'Vorsten als vah bijzondere 
, personen,'kan niet waarlijk 

eerbiedwaardig, èn wezenlijk 
nuttig zijn, dan ïn zoo ver
re zij op de regtvaardigheid 
gegrond is.'? 3fi De vertaling 
in het Fransch vait den hp» 
peling, door GRATIANUS, in 
laA', met zedelijke en staat
kundige anmerkingen. — 4.0 

'Die der Jaarboeken van TA« 
ojtros, 4. •Dl.» in ia.» droog 
en plat, maar zeer gezocht, 
om de veelvuldige aaateeke-
ningen, waarin de schrijver 
verloren raakt, j — 5.<> Ge
schiedenis van het Vënèlh* 
aansch bestuur ,* 3 Dl.» in 
m.° 1714, met, het onder
zoek, der oorspronkelijke vrij
heid van Venetië, uit het 
Italiaanscb. in het Fransch 
vertaald. Deze geschiedenis 
mishaagde aan den senaat, 
die er zich over aan het 
Fransche hof beklaagde; men 
zegt, dat de schrijver in de 
Bastille werd opgesloten. •— 
fr.» De tedeker vanÜUciTüs, 
uit zijne jaarboeken getrok-

5 
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ken, in ia.*» Dit werk wordt 
tegenwoordig nog zeer ge
zocht* AMEIOT had dezen 
schrijver zeer beoefend; maar 
indien deze diepe oefening 
zijnen geest voor de staatkun
de vormde, zoo bragt dezelve 
toch zijne schrijfwijze niet tot 
volmaaktheid.— j.oFactum, 
dienende ter beantwoording 
op het werk getiteld: Proces, 
den Joden van Met* aange
daan, als beschuldigd van «en 
Christen-kind gedood te heb
ben, Parys, 1670, in 12.° 
Dit kleine geschrift is zeer 
zeldzaam. — 8.0 #ijne (?«-
ScJiied-, staat-, oordeeU en 
letterkundige gedenkschriften, 
3 ÖL? in Ï 2 . ° zijn, onder 
al zijne geschriften, het on-
naanwkeurigste, en het meest 
verspreid\ zij zijn met een 
groot aantal anecdoten opge
vuld, Waarvan de meeste 
valsch zijn, en de overige 
zoo algemeen bekend, dat het 
niet der mqeiterwaardig was, 
er een bijzonder boek van te 
maken. Men moet niet ver
geten dat verscheiden schrij
vers, uit dit werk vele kleine 
bijzonderheden hebben geput, 
die zij ons later op eene ge
dienstige wijze als ontdekkin
gen hebben opgedischt. AMEÏ 
XOT is de schrijver van een 
aantal andere werken, die het 
te wïjdloopig zoude zijn al
hier aan te halen, en waar
over men het 35fi deel der 
Gedenkschriften van WIOJSKOW 
kan raadplegen» 

A m E. 

AMEIOXTB (DIOJUSIUB), te 
Saintes in 1606 geboren, 
Priester van het Oratorium in 
165o, ea te Parijs in 1678 0-
verleden. Hg schreef tegen de 
theológanten van PortiRoyal; 
hoewel hij in zeker opzigtin 
hun gevoelen heeft gedeeW. 
NICOIE antwoordde hem. Er 
bestaat van hem: ifl Leven m 
vader VE Coamnw', in 4.0, vol 
beuzelingen. — 2.° Fertalmg 
van het Nieuwe testament in 
het Fransen, met aanteeke-
ningen, a deelen in 4.t0 en 
4 deelen in 8.vo Deze verta
ling, ook zonder aanteeke-
ningen in 1 deel in 8,v° en 

.in, i2>o gedrukt, is zeer ver
spreid. In de voorrede der 
eerste uitgave, verzekerde 
Pater AtóELOTTB, dat hij de 
handschriften der Vatikaan» 
sche Bibliotheek, 20 hand-

; schriften, uit Frqnkrjfk en 

Spanje, al die er in lu0\ 
Engeland, deNoordscheU' 
den, en in het diepste van 
Griekenland gevonden wareni 
geraadpleegd had, Zulks » 
echter eene, schrijvers - «ƒ• 
Hij had nooit een enkel de
zer handschriften in handen 
gehad, en had zulks zelf*82" 
zijne medebroeders beken"' 
Het was daarenboven belag* 
cheltjk te onderstellen, *jj 
deze oratorist, in die hma' 
schriften, het ztj dan ing* 
beeld, of wezenlijk, aanlei
ding zon hebben gevonden» 
om den tekst of den zin m 

gewijde boeken te hervormen 
of te veranderen, 'XJIMW 
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Het is niet aan hem; zooab 
sommigen zulks beweerd hebi 
ben, dat men de volmaking 
der drukletters te danken 
heeft; NIOQIAAS JANSEN , 
JOANNBS en WAHDEMMUS ,• 
van Spiers en anderen, heb
ben lang vóór hem, letters 
gebruikt, die fraaijer waren 
dan de zijn?. Hg is in 1480 
begonnen te drukken, en de 
Cursijf-letters jzg'a eerst in 
i5oi door ALDE uitgevonden, 
om tot de uitgave van HORA-
ïins in 8.? te dienen. Dus 
kan men niet zeggen, dat 
zijne letters in alle opzigten 
te verkiezen waren, boven 
•het Cursrjf,. dat te zijnen tijde 
in gebruik was, zoo als vele 
schrijvers zulks verzekerd heb
ben. JBoNiFAojtus, zijn. z o o n > 
was een beroemd regtsgeleerde 
te Bazel, diè in i56a overleed. 

testanfen DAIILE , de zoon en 
CONHAKT, schoeiden deze ver
taling, door zïch van die van 
Monste bedienen, op de leest 
hunner gevoelens, en deden 
dezelve in 1671 te Parijs, 

•bij LoDEWuK VENDÓME, in 
ia.° met kleine letters druk
ken. Maar naauwelijks was 
deze uitgave in het licht, of 
dezelve werd verboden, het
welk haar zeer zeldzaam heeft 
gemaakt, j-r- 3.°JE!en$ korte 
schets der godgeleerdheid 'm. 
4.*° -*- 4.0 Overeenkomst der 

tuier Evangelisten, in het 
Fransch, in ia.» 1669,; en 
in het lalijn, 1670. 

,.'; AMENOCLES bf AwUNoCfcEB , 
een, Corinther, bouwde vol
gens THÜCYJPJDES, DlODOltUS 
en JPMNIÜS, de eerste vaar
tuigen met drie roeibanken, 
welke men in Griekenland 
gezien heeft. Er zijn echter 
eenige schrijvers, die de uit
vinding derzelve aan de Si-
doniërs toeschrijven, 

AMEBBACH (JOANNES) in 
•Zwabm geboren, een boek
drukker der vijftiende eeuw, 
vestigde zich te Bazel, al
waar hij zich door naauwe 
keurige uitgaven beroemd 
maakte. Hij gaf in i5o6 de 
werken van den heiligen Av-
oysTijNüs in het licht. ; ï o t 
die van den heiligen HIEBO-
Ï»YMUS* maakte hg toebereid-
sejen, toen de dood hem in 

..iSi5 overviel, en hem de uit
voering yaffl dat plan belette. 

AMEKOIN, Aartsdruide der 
oude Iersche Schotten, «oon 
van eenea ia het Noorden van 
Spanje gevestigden Vorstg 
GAJOIAMH Of MlLEAGH - EAS-
ÏAIN (Kampechter van Spanje) 
genoemd, opperhoofd, zoo als 
vele zijner broeders, van de 
Scyto-milesiaansche volkplan
ting, kwam, volgens dekro» 
ngken dier volken, in Hyber-
nia, het opperste gezag, en 
de ondertioorige heerschappij-
en stichten. Ofschoon hij een t 
Priester was, onderscheidde" 
hg zich door zgne dapperheid 
ia de verovering van Ier
land, en , aan zijne beide 
broeders HEBEK en HÉnasMua 
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de eenïge; die hem; na ver
scheidene gevechten overble
ven , het koninklijke gezag van 
liet eiland overgevende, be-
liield hij enkel den titel van 
Opperste Druïde. De Barden 
hébben van hem in hun
ne gezangen gezegd: » De 
natuur had hem tot dichter en 
wijsgeer gevormd j de wet 
maakte hem tot Opperpriester 
en geschiedschrijver. Hij boog 
voor de altaren knien, die 
witter waren dan sneeuw." 
Men stelt het bestaan van 
AMEROIN vele eeuwen vóór 
J. C. 

ver langs de kunsten van het 
vasteland. Hij ondernam ee-
nen tweeden togt, die eren 
zoo- gelukkig uitviel als de eer
ste; en van welken hij edel
gesteenten, en vele andere 
kostbare dingen medebragf 
EMMANOSI. , koning van Por
tugal, onttrok IK a aanfrai-
DINAKD, en 1̂ 4 te zijnen 
voordeele, drie schepen wape
nen, die hem dienden, omee- ; 
nige eilanden • te ontdekken, i 
FERMNAND verbond hem an
dermaal aan zich, en gaf hem 
«ene vloot * met bevel van «ich 
naar het Zuiden, langs de kwt 
van Brasüië te rigten. ï Hier
mede begint het tijdvak zijoer „ 
groöte ontdekkingen. Hem viel 
de eer ten deel, zijnen naam 
nan de helft van den aarbo) 
te geven. In de}* achtste «n 

negende eeuw, zegt een i*6* 
roetiidé. schrij ver > kwamen de 
'Barbaren invallen doen bij <JJ 

beschaafde volken, maar"' 
deze «euw, zijn het beschaaf* 
dé volken, die Barbaren gaanj 
onderwerpen, AMERIOUS snert 
in i5i6 op de eilanden Tef 
ceres. Wij hebben van hem 
een verhaal van vier zijner 

reizen. De koning van Ff" 
tugal, in wiens dienst hij <j" 

^verleden was, liet in f 
hoofdkerk van Lissabon, Ai 

overblijfselen van zijn scn,P^ 
de Overwinning genoemd, op" 
hangen. De abt BAN»"11 g» 
in 1745, te Florence ,W. 
leven in 4.»» ia het licht» **9 
beschuldigt PiücflE en Ca**' 
mioix ten onregte, dat 29 

'AMERICUS VESPUTICS, of 
AMERIGO VESPUCCI , werd in 
3451 te Morenee uit een oud 
geslacht geboren. Zijne zucht 
voor de natuur-én wiskunde, 
alsmede voor de zeereizen 
openbaarde zich reeds vroeg
tijdig, Zpodra hg vernomen 
had, dat de nieuwe wereld 
door COIÜMBÜS ontdekt was, 
brandde hg van verlangen, • 
om in zijnen roem te deelen, 
FERDÏHAND, koning van 
'Spanje, verschafte hem vier 
schepen, met welke hg den 
ÏO Mei 1497 de haven van 
Cadix uitzeilde. Hg kwam 
den 15 October van het vol
gende (jaar terug , 2 2 2 ge-/ 
vangenen medebrengende. Op 
dezen zeetogt had AMERICUS 
nieuwe landen ontdekt, zoo 
als het eiland Santé Marga. 
ritha enz. Hij doorkruiste 
den zeeboezem van Paria, 
ch zeilde meer dan 400 uren 
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aan AMSIÏÏOÜS , den roem der 
ontdekking ran \Amerika zou
den hebben betwist; het is 
ontegensprekelijk waar,dat de
ze roem eigenlijk aan CHRISTO -
FHORÜ'S CoiuMBus toebehoort. 
Van de ontdekking der eilan
den tot die des vasten- lands 
was er slechts eene'schrede 
te doen; en het is meer dan 
waarechijnlijk, dat Europa 
ook zonder de ontdekkingen 
van Vfcsfcirïitrs, weldrainhet 
volle genot der. geheele na
tuurlijke gevolgen, van de 
aan hetzelve door CoitrMiwa 
medegedeelde kennis zou zijn 
geweest. —- Zie BEHAÏM, 

AjIBRONGEN ( T H E O D O R U S 

»E RHEDE V A N ) , had in het 
begin der geloofsberoerten in 
de Nederlanden, in de eer
ste helft der zestiende eeuw, 
het geestelijke bestuur over 
de Stad ffpk h% Duurstede, 
en over de dorpen en gehuca-
ten, welke in den omtrek dier 
stad verspreid. lagen. : Hij 
was uit een adellijk geslacht 
der stad ütrec/it gesproten^ 
en had zich door de predi
kers van nieuwigheden laten 
nièdeslepenj doch naderhand 
is hij door de" Goddelgke 
barmhartigheid : tot de oude 
leer der Kerk teruggekeerd; 
en is zelfs lid der maatschappij 
van JBSUS geworden, aan wel-
*e* hq door zijne kunde tot 
sieraad verstrekte, en in wel
ke hg ook overleden is. 

AausnaroosT ( CORSK'IS 

VAN), reguliere kanonik in 
het klooster dier orde te A« 
mersfoort, zgne geboorteplaats, 
heeft zich zeer beroemd ge
maakt ̂  door het uitspreken 
eener uitmuntende, sierlijke 
rede, in het algemeene Ka
pittel dier zelfde orde, waar
van het handschrift bij de 
reguliere kanoniken te Ton
geren is bewaard geworden^ 
Hij is in het midden der zes
tiende eeuw, overleden. 

AMERSFOORT ( EVERARDTTS 

VAN ) Licentiaat in de God
geleerdheid , en regent van 
het collegie yan SINT LAUREN-
TIÜS, te Keulen, werd in het 
begin der i5.« eeuw te Amers

foort geboren. Hij heeft zich 
beroemd gemaakt, , door de 
uitgave van het volgende 
weik : Verklaringen ot>«r 
Ani8'JOoTSzns boeken van den 
Hemel en van de wereld f 
dit «eer wijdloopige werk is 
door hem slechts tot aan het 
eerste deel voltooid. De ver
klaringen van . de overige 
boeken zijn door JOANNES 
VAN ; IMURTINGEN insgelijks 
Licentiaat in , de godgeleerd* 
heidv vervolgd 'en teneinde 
gebragt,. Het geheel is te za-< 
men in 1797 te Keulen in fok 
gedrukt* 

AMERVAI, ( ESIOIUS »') , is 
de schrijver van een «ede-
kundig boek in Fransche ver
zen, getiteld: I-e livre de 
la Diablerie ( Hét boek der 
duivelar? of kioverij) , Pa» 
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rp's i5o8, in fol. Gothisch 
en weinig bekend. 

AMES ( WIJCÜEWE) ,* hoog-
leeraar in de godgeleerdheid 
te Franekerj heeft in het 
latijn Over de gewetenszaken 
geschreven; en vele weder-
leggende godgeleerde werken 
tegen BELIARMINÜS enz. in 
bet licht gegeven; 5 Dl.n in 
il 2.0 Amsterdam , i658. Hg 
overleed in i634,in den ou
derdom van 5j jaren. 

AMICO. Er zijn verschei
dene schrijvers van dien naam. 
geweest, waarvan de voor
naamste zijn: ANTONINUS , ka-
nonik der hoofdkerk van Pa-
hrmo en geschiedschrljv^er van 
PHH-IMOS IV., koning van 
Spanje, in 1746 oyerledtn. 
Hij heeft nagelaten: i.° Trium 
orientalium lat mor urn prdi-
num post captum a duce Go* s 
H'BOJMIBBO Hierusalem notitia 
et tabulana, Palermo, i636 
~ a.° Thesaurus antiquita-
tum Sicilice, — Lugd. Ba-
tav.i 1723 in fol. enz. — 
BBRNARWNÜS . een Francis
caner, in 1596, prioor zijner 
orde te Jeruzalem, heeft ge
schreven : lyattato dette pi. 
ante of Verhandeling over de 
plans en afbeeldingen; der 
ongeschonden geblevene gebou
wen vatt het Heilige land te 
'Jeruzalem geteeiend, Floren
ce, 1620. De platen van 
dit boek zijn van den be* 
roemden CAMOT. — VITO 
MARIA, tot de Congregatie J 

yan-Monte-Casino behoorende 
werd in Catania in 1695 ge
boren; men heeft van hem: 
Sicilia aacra dissertationibua 
et notis ülustrata, waarvan 
het laatste gedeelte slechts 
van hem is; hij heeft zulfc 
in zijn Siciliae sacrae fiW 
IK. integra pars secundatiV. 
Palermo, 1773, ia foi.<foe» 
herdrukken. 

AMIEHS(JOAHNES LODBWIJH 
»') , een Capucgner-monnik 
der provincie van Parijs, is 
de schrijver van verschillende 
tijdreken r en geschiedkundige 
werken, zoo als van: i»' 
Atlas • temporum in 4 lihrk, 
Parijs, i685'. -rap Epitom* 
historharum omnium a Gantf 
TO nato ad octogesimum aii" 
num supra millesimum sex' 
cèntesimum cum omnibus chit-
racteribus usque ad consunr 
mdtionem seculi , Parifs, i6S5 
in fol. -r- Men moet hem niet 
verwarren jmet GJSOR&E »'A" 
MIENS, evenzeer eenCapucij-
ner, die onder de geleerdea 
der zeventiende eeuw eene 
roemrijke plaats verwierf 
men heeft van hem: i«° 21*** 
TUJCITAWBS redivivus. èchotii* 
et annotationibua ittuatratus 
ens. Er zijn te Par$* drie 
uitgaven van dit werk fa het 
licht gekomen; de eerste is 
van 1646 in fol. —. aP Vrina 
sancti PMIM theologia, posüv' 
va, moralis et mystica f ornnv-
gena ,in sancti JP'jezz apostok 
epistolas commentaria, Parif*/ 
1649, 3 Ol.n in fol, 
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AMIN-BEN-HA HOVN, zesde 
Kalief uit het huis der ABAS-
SIDEN. Zijn naam was MO
HAMMED , e» zijn bijnaam A-
min, dat de getrouwe betee-
kent. Hg volgde zgn' rader 
HARTW-AI-RASCHID in het * 
jaar 809 der Christelijke jaar
telling op. MAMON , zijn 
broeder, was door eene uit
drukkelijke verklaring, die 
HARTTN, hun vader, in den tem
pel van Mekka had doen op
hangen , in het regt van het 
Kalifaat gesteld. Deze Vorst 
had te gelijker tijd bevolen, 
dat het bestuur van het leger 
van Khorascm, met al de 
huïsgeradèn van het keizerlijke 
paleis, na zijnen dood , aan 
dien jongsten zoon zouden 
verblijven. AMIN-, tot Kalief 
uitgeroepen, kwam geen en
kel der bevelen na, welke 
zijn vader hem gegeven had 
en bekommerde zich weinig, 
om zijnen laatsten wil ten 
uitvoer te brengen, Hg ont
nam in de eerste plaats zij
nen broeder al de huissiera-
den, welker bezit uitsluitend 
aan denzelven was toegekend, 
en liet al de legerbenden van 
Khorasan te Bagdad komen. 
MAMON wapende zich tegen 
zijnen broeder, overwon hem, 
en deed hem in het jaar 8i3 
«terven. Hg had pas den ou
derdom van aS jaren bereikt, 
waarvan bij er vijf geregeerd 
had. De achteloosheid van 
dien Vorat waa gedeeltelnk 
oorzaak van zoendood, Na
dat de benden van MAMOW, 

Bagdad[belegerd, eneenen 
aanzienlijken post ingenomen 
hadden, vond men hem geheel 
zorgeloos op het schaakbord 
spelende. Men spoorde hem 
aan de wapenen optevatten, 
ten einde den moed der be
legerden aantevuren. Laat 
my met vrede, antwoordde 
hij hun , want ïk ben op het 
punt om eenen schoonen slast 
te matsen, en mifne tegenpar
tij schaak en mat te doen sgr'w. 
Een dergener, die tegenwoor
dig waren, en die de woor
den van AMIN hoorde, kon 
zich niet onthouden van te 
zeggen, dat het gezond ver
stand en de fortuin gewoon
lijk gepaard gingen. AMIK 
Van het eerstej reeds beroofd, 
verloor weldra ook het tweede. 

AMINADAB ; een Leviet wo
nende te Cariathiarim, bg* 
wien men de ark, uit het 
land der Filistijnen terugge-
bragt, in bewaring stelde. De« 
ze heilige man droeg de zorg 
over dezelve-op aan zijnen 
zoon ELEAZAR, die dezelve 
bewaarde, tot dat DAVID haar 
te Jeruzalem, liet; komen. 

AMIOI. —Zie AMYOT (JA-
C O B Ü S ) . 

AMIOT (Pater), een Fran
sene Jesuit en Missionaris in 
Sina geboren ia 1718, kwam 
in 1750 toMacao en begaf zich 
van daar in het volgende jaar, 
op hevel des keizers naar PeUn. 
Hij was grondig ervaren in de 
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wis- en natuurkunde, en bezat • 
in de toonkunst vrij, uitge
breide kennissen. Daarenbo
ven met een gelukkig geheu
gen en eenen onvermoeiden 
ijver voor de studie begaafd, 
leerde hij in korten tijd de 
Sinesche en Tartaarsche taal. 
Hij ondernam vóór den kei
zer verschillende werkzaam-
beden en voerde dezelve uit tot 
tevredenheid van dien vorst, 
die hem met zijne achting ver
eerde. Hij zond eene me
nigte memoriën naar Frank
rijk, aan welke wij grooten
deels de kennis te danken 
hebben, die wij van Sina 
bezitten. Deze bezigheden be-
letteden Pater AMIÓT niet, 
om zich aan de werkzaam-
beden zijner zending toete-
wijden. Het uittreksel eens 
briefs van dien vader met 
het jaarmerk 1753, en welke 
ïn de kenze der stichtelijke 
brieven 3 Dl bldz. 48 voor
komt , doet ons zien, dat hij 
van toen af, hoewel nieuwe-
lings in Sina aangekomen, 
reeds genoeg Sineesch, ver
stond , om de Biecht te kunnen 
hooren, en dat hij met de Con
gregatie der kinderen was be
last. Wij hebben yan.Pater A-
ÓIOT: 1.0 De vertaling in 
het Fransch van een Sineesch 
gediïjht, door keizer KIEN-
XONG vervaardigd, en geti
teld? Lof der stad Moukden. 
AMIOT heeft bij zijne verta
ling een aantal geschied- en 
aardrijkskundige aanteekenin-
gen over de stad en het land 

yan itfoaJWen/gevoegd; — 3,0 
Krijgskunst der Sinezen, Di. 
DOT 177a in 4.«of herdruk* 
in het 7." deel der gedenk
schriften over de Sinezen. 
Het 8.e deê l dier zelfde ge
denkschriften , bevat een bij-
voegsel op dat werk met pla
ten , dopr Pater AMIOT •$• 
zonden 3.° Brieven over de 
Sinesche letterteekens, aan de 
Koninklijke maatschappij van 
Londen gezonden, mede in 
het i.e deel der gedenkschrif
ten over de Sinezen geplaatst. 
De aanleidende oorzaak tot 
dezen brief, waren de Egyp
tische letterteekens doorNEED-
HAMYop eene Isia gevonden, 
en die hij meende overeen
komst te hebben, met de Si
nesche karakters^ AMioren 
de overige missionarissen, zij
ne medebroeders, deden uit
spraak, dat de letterteekeM 
van ïsis, de minste overeen
komst niet hadden met die 
van Sina 4.* Oy/erde toen-
kunst der oude zoowel als df 
aedendaagschs^ Simten, ia 

het. 6.e deel der aangehaalde 
gedenkschriften. — 5 , ° ^ ^ 
van CoNMcivs, met pldgn> 
volgens Sinesche teeheningMi 
versierd, fa het Ya.e deel.-" 
6.° Een Fransch tatar-mart1 

cheou Woordenboek, Pa'i>> 
DiDOT, de oude, iJ89>• 
DU in 4 . t o _ 7,o Terkorte 
spraakkunst der tatar-mar^ 
cheou taal, in het i3.e *e' 
der gedenkschriften gedruK'1 

—• 8.° Een aantal Brü^\ 
waarnemingen, verhandel 
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gen enz.; waar in de lijst 
alleen 14 halve bladzijden, 
van het register der 10 eer
ste deelen , der Gedenkschrif
ten over de Sinezen beslaat. 
Deze beroemde Jesuit over
leed te Pekin ia 1794, in 
den ouderdom van 77 jaren, 
waarvan hg er meer dan 
veertig in Sina had doorge-
bragt, (Zie CIBOT). 

AMIKA (Zie GEOHGE, bij
genaamd AJIIKA), 

AMMAN (PAUIÜS) ,• een be
roemd Duitsch genees- en 
kruidkundige, werd den 3 
Augustus 1634 te Breslau ge
boren. Aan de 'Leipziger U-
niversiteit voïbragt hg zijne 
geneeskundige studiën. Daar
na ging hg eene reis door 
de Nederlanden en Engeland 
doen. In Leipsig terugge
keerd , werd hij achtereen
volgens doctor en hooglee
raar in de kruidkunde, daar
na in de physiologie , hij o» 
verleed aldaar den 4 Febru- ' 
arij 1691. Hg ontdekte reeds 
vroegtijdig het hejagchelijke 
der stelsels, die vóór hem in 
zwang waren, bestreed de
zelve meer door schampreden, 
dan door oordeelkundige we» 
derleggingen, en baande voor 
zich aelven in de geneeskun
de eenen geheel nieuwen weg. 
Mea verwijt hem een oyer- , 

ILDEEI,. 

C) 

l a 9 
dreven Scepticismus (*} ia 

pen te hebben willen in 
voeren. Zgn e W e r k J n \ « 
zeer talrijk* m e T t * n S r 
dan 4 0 zoo genees-als kruid
kundige _ verhandelingen Van 
hem. De plant Arnmania is 
naar hem genoemd geworden. 

AMMAN (JOANNES KOEN-
RAAD} , een Zwitsersch genees
heer der laatste eenw, te 
Amsterdam overleden, légde 
zich blonder toe, 'om den 
doof-geborenen te leeren spre
ien. Hg deed zgne begaafd
heid m zgn vaderland, in 
Frankrijk en in de Neder-, 
landen bewonderen. Hg maak
te de middelen bekend, waar
van hg zich bediende , in 
eene kleine, zeldzame en zeer 
gezochte verhandeling, onder 
den titel van Surdus loquem, 
bekend, JSarlemü, 1692, fa, 
8.™, die te Amsterdam in 
1700, onder den titel vaa 
f e Loquela, in l a .o her
drukt werd. Deab tDEi 'E-
rfu en de abtDEscHAMBs, in 
deze eeuw beroemd geworden , 
door de kunst om de stoml 
men te doen spreksn, hebben 
uit hef voorgenoemde stok
je veel nut getrokken. Lang 
voor den geneesheer AMMAN, 
had JOANNES W A U I S , met 
het beste gevolg dezelfde kunst 
uitgeoefend, die een reiigi-

feLg,Leer Vm P™t*°> die Mi in tryfel trok, i= ffl$. 
V.er ta ïé . r , ' 
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filis PONCIÜS ïfl Spanje reeds 
had bekend gemaakt. 

AMMANATI (BARTHOLOME-
VB) , beroemd beeldhouwer en 
bouwkunstenaar, te Floren
ce in i5n geboren -, en in 
1589 overleden, werd in zijn 
vaderland tot het oprigten 
van verschillende aanzienlij
ke gebouwen gebruikt, waar
bij hij bewijzen van zijne 
bekwaamheid aan den dag 
legde. De overdekte galerqen 
van het paleis Pitti zijn van 
hem, alsmede de driéëenig-
heids-brug, eene der schoon
ste , die sedert de opkomst 
der kunsten is daargesteld. 
Men ziet ook vele zijner wer
ken te Rome, zoo als de 
voorgevel van het Romeinsch 
Collegie, het paleis Buspoli 
en andere. Deze bouwkuns
tenaar vervaardigde een groot 
Werk, la Cïtta genoemd, dat 
de teekeningen bevatte, van 
al de openbare gebouwen, die 
in eene groote stad vereischt 
worden. Dit boek, na beur
telings door verschillende han
den te zijn gegaan, werd in 
de vorige eenw aan Prins 
FEHDÜNAMD van Toskanen ge
geven , en het is thans onbe
kend» w6ar het gebleven is, 
AMMANATI had het geluk ge» 
hadj, van in eene beminnelij
ke vrouw, denzelfden smaak 
aantétreffen, als waarmede hij 
voor de schoone letteren be
zield was. Deze vrouw LAU-
BA BATTIÏERM genaamd, ver
vaardigde zeer gezochte Ita? I 

liaansche gedichten j die men 
te Florence, in i56o, onder 
den titel va» Opera toscam 
drukte. 

A M M I A N U S MAUCBiLiinjg; 
een Griek van geboorte, d/eo* 
de eerst onder CONSTAMTIDS, 
JÜIIANÜS en VALENS, en 
kwam in 378, na den dooi 
van dien Keizer de geneugten 
van Rome smaken. Hij welk
te aldaar aan zijne geschie» ] 

denïs, die hij met het einde 
der regering yxa DOMITIANUS 
begon, en die hij met de re
gering van VAXENS eindigde» 
De broeders VAIOIS, gaven 
er in i636, eene uitgave met 
aanteekeningen van in &ef 
licht. Men heeft ook eene 
goede Parijsche uitgave van 
dezelve van 168-1. GEONOYI* 
tra liet dezelve te Legden ia 
1693, in fol. herdrukken,« 
versierde dezelve met geleer» 
de en belangrijke aanteeke* 
ningen. Deze geschiedenis» j 
die in het begin uit 3i bo* 
ken bestond, waarvan wg 
er slechts 18 meer hezftten, 
is,niet met de sierlgkheid van 
QÜINTUS CÜRTIÜS , noch met 
de naauwkeurigheid vanSii;-
IUSTIÜS geschreven. De stnl 
derzelve is hard, maar de 
daadzaken zgn belangrgk;en 

worden vrjtj onpartgdig ver
haald. Keizer JUMANDS wordt 
er in gekleid, maar zulks w 

het uitwerksel der omstandig
heden, en des invloeds, wel
ke zij op de vrgheid van den 
geschiedschrijver hadden. AM" 
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jaiANtrd 'MAnoEMiNusj ont
veinst echter, de gebeurtenis" 
sën niet, welke voor. den 
Christelijken Godsdienst, dien 
JraiAMus verfoeide, het guns
tigste waren; hg verhaalt de 
vruchtelooze pogingen, die hij 
in het werk stelde, om den 
tempel van Jeruzalem te her
stellen, en de wonderdadige 
wijze; waarop datjjlan ver
ijdeld werd. In het alge
meen wordt het Christendom 
in zijn werk 'geen onregt aan
gedaan) zoo als zulks het ge
val in de geschriften van an
dere Heidenen is.̂  

AMMXKATO (SOIPIO) gebo
ren te Lecce, eene stad in 
het Koningrijk Napels, den 
aj September i53i. Hij he~ 
gaf zich, op uitnoodiging van 
den Groot- Hertog, naarFlo-
rence. Deze Vorst spoorde 
hem aan, om de Geschiedenis 
van Florence te schrijven, 
en AMSIIRATO , die zich met 
roem van dien last kweet, 
werd tot belooning voor zijne 
volbragte taak, als kanonik 
der hoofdkerk benoemd. Hij 
overleed in iGou Men heeft 
nog van hem: l.Q Bede we
ringen over TAOITVS , Flo
rence ; I5Q8 , in 4'Co -*• a,° 
Aanspraken. -— 3.° Kleine 
ttuijes. — 4-° Gedichten, en 
andere vrij zwakke werken. 
De^ beste uitgave zijner ge
schiedenis, welke zeer gezocht 
wordt, is die van Florence, 
1641 — »647/ 3 nip in m. 

Dezelve Werd doof zijnen aan
genomen zoon, die ook den 
naam van AMWTKATO voer
de , in het licht gegeven. Hg 
vervolgde dit werk, hetwelk 
zijn vader met het jaar 1574 
geëindigd had. — S.Q De ge-
slachtregisters der adellijke fa-
railiën van Florence, l 6 i 5 ; 
en die der Napolitaansche fa-
miliën, i65i in fol. 

AMMON , zoon van Loyn, 
en van zijne jongste dochter, 
was de stamvader , der Am~ 
monifen, een volk, dat den 
tsraê'liten dikwerf den oorlog 
heeft aangedaan. 

AMMON^ eene Libische god' 
heid. Omtrent den oorsprong 
.derzelve zijn de berigten zeer 
verschillend. Sommige schrij
vers, maken hem tot eenea 
zoon van THITOW; anderea 
verhalen, dat hij in een woudl 
zou gevonden zijn, waar, be
halve een schaap,-; geen Ie» 
vend schepsel was gezien ge*»' 
weest, en houden hém daarc 
om voor eênen zoon van 
JüfiTER en dat schaap. Nog 
anderen willen, dat hg tus-
schen Karthaga en Cyrene, 
als een knaap in het zand 
spelende, door eenige herders 
zou gevonden zgn, aan welke 
hij , zoo lang hg op het zand 
gezeten was, voorzeggingen 
zon gedaan hebben, doch zoo
dra zij hem opnamen, zon 
hij verstomd zijn. No^aH-
decen eindelp yer&alefl? M 
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BACCHÜS, op zijnen fogtnaar 
Indië, door honger en dorst 
afgemat, in de 'nabijheid van 
Xerolibya J W I T B R om hulp 
zoude gesmeekt hebben, waar, 
op hem een ram verscheen', 
die eene bron uit het zand 
voor hem opkrabde , en daar
op verdween. Dezen ram had 
BACHÜS Yoor JUPITEK. zelven 
gehouden, hem goddelijke eer 
bewezen en eenen tempel ge
bouwd , dien men Arnmon 
noemde , uit hoofde van het 
menigvuldige zand, dat op die 
plaats wordt gevonden. An
deren zeggen, dat JUPITBR 
aldus werd bijgenaamd, om
dat zijn eerste tempel door 
eenen herder, AMMON- ge
naamd, werd opgerigt. JDe 
Libiërs bouwden hem, onder 
dien naam éenen prachtigen 
tempel, in de woestijnen ," die 
men ten Westen van Egypte 
vindt. Men kwam ér van 
zeer verre het standbeeld van 
dien God raadplegen, die er 
beroemde orakels Het hooren. 
Zij duurden voort tot aan den 
tijd Van THEODOSITXS. Men 
stelde hem onder de gedaan
te van eenen ram, of enkel 
met eenen kop en de horens 
yan eenen ram. AIEXANDEK 
de Groote had de dwaasheid 
.voor eenen zoon van JÜPITER 
AMMON te willen doorgaan. 
'AMMON was ook de naam van 
eenen koning van Libië, die 
sommigen voor BACCHVS hou-
flenj 

&WMoN| door de Egypte* 

naars AMOÜN genoemd, werd 
in Egypte uit eene adellijke 
en rijke familie geboren; toen 
hij in 3o8; den ouderdom van 
22 jaren bereikt had, wilden 
hem zijn voogd en opziener 
noodzaken iri den echttetre-
denj Maar zelfs op den dag 
van zijn huwelijk las hij aan 
zijne vrouw den lof war, 
welken de heilige PATJMS aan 
den niaagdelijken staat tod-
zwaait, en haalde haarligte-
lijk over, om zich te verbin
den, van met hem in eene 
gedurige onthouding te leven. 
AMMON was de eerste Klui
zenaar, die het gebergte van 
NUria bewoonde. Hij bragt 
er aa jaren in door, en 
maakte hetzelve zeer beroemd 
door zijne heiligheid, alsook 
door dé menigte kluizen, die 
hij stichtte, en welke hij mf' 
leerlingen, die zijner waardig 
waren, Bezette. De heiligs 
ATHANASIÜS spreekt in be' 
leven van den heiligen AB" 
TONIÜS met grooten lof f3" 
hem. Hg wordt in de meet-
te Grieksche martyrologiums 
onder den 4 October genoemd. 

AMMONIÜS, wijsgeer va» 
Jilexandrië, werd in het Chris
tendom opgevoed. Hij beSott 

met koren in zakken te dra* 
gen, waardoor hij den W 
naam van Saccas verkreeg! 
maar dit beroep verlaten hel'' 
bende maakte h^ ff°!*t 
voortgang in dé eclectisch 
of nieuw platonische wijs&e' 
geerte, en in 343 onderwas 
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hij met het beste gevolg. 
ORIGINES , PIOTINDS waren 
zijne leerlingen. De heilige 
HIEBONVMÜS prijst zeer zijne 
overeenstemming der Eyange* 
listen, die in de Bibliotheek der 
Kerkvaders gevonden wordt. 
Deze overeenstemming is en
kel samengesteld uit den hei
ligen tekst, zonder er een 
enkel woord bij te voegen, 
noch uit te laten. Er zijn 
schrijvers, die hem de ver- • 
dienste weigeren, dit werk , 
zamengesteld "te hebben, en 
het aan eenen Bisschop toe
schrijven , even als hij AM-
MONIU8 genoemd, AMMONIDS 
stond . niet minder in achting 
bij de Heidensche, dan bij de ' 
Christelijke schrijvers: P1.0-
TINÜS , LoNGIflüS , PoBEHY-
RVS en HÎ ROCJCES stelden hem 
grootelijks op prijs. 

AMMONITJS, heelmeester van 
Alexandrië, maakte het eer
ste eene opening in de blaas, 
om er den steen uit te halen. 
Hetgeen hem den naam van 
Litkothome, dat is steensni/-
der heeft doen verkrijgen. 

AMMONIDS, zoon van HEU-
'MIAS , een Peripatetisch wijs
geer (*), een leerling van 
pBOOirs, heeft in de VI. eeuw 
gebloeid. Zijn werk: De 
differentia vocum, wordt in 
een Grieksch Woordenboek 

• • • . . • - 1 3 

{*) •danhanger der, leer, van 

gevonden, dat Ie Venetië, in 
1497 ia fol. is in het licht 
gegeven, en hetzelve is te 
teyden in i 7 3 9 m e t a n ( J e r e 

oude spraakkunsten, in a dee-
len in 4 > in het licht ge
geven, en 2.0 Commentarius 
in librum ARISTOTEZIS dein-
terpretatione, grcece, Venetië 
1546, in 8JQ is ook van dien 
schrijver. 

AMNOK, oudste zoon van. 
DAVID , ontstak in zqlk eene 
vurige liefde voor THAMAR, 
zijne zuster, dat hg haar, 
ondanks haren tegenstand toe 
zijnen wil bragt, daarna joeg 
hg* haar hoonend weg. Om 
deze hloedschande te wreken 
liet ABSALON, de broeder van 
THAMAR, AMNON op een feest-r 
maal noodigen; en, zoodra hij 
door den wijn bedwelmd was, 
liet hg hem in het jaar 10J0 
vóór Ji C, vermoorden, 

AMOION of AMOION volg
de AGOBABD in het jaar 840 
op den Aartsbisschoppelijken 
stoel van Lyon op, en over
leed in 85a. Hg werd zeeK 
bemind van Koning KABEI, 
den Kale en van Paus LEO 
IV"., Hij is de schrijver van 
eenige losse stukjes over de 
genade en de voorbeschikking, 
welke in de i3.e en »4.e dee-
len van de Bibliotheek der 
Kerkvaders, en in het aan 

Alll&TQTBKBa, 

Vertaler. 
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hangsel tot de werken van 
AGOBAUD door BAIUSIÜS gei 
vonden worden. Men vindt 
ook op dezelfde plaats zijnen 
brief aan THEÜÏBAID, Bis
schop Van jtangres, Hij beval 
aan dien Prelaat; om zekere 
relikwiën, welker echtheid 
niet kon bevestigd worden, 
att de kerk weg. te nemen, 
en op eene betamelijke wijze 
ie begraven. Hij beriep zich 
ïri éijn bevel, op het gedrag, 
hetwelk de heilige MAHTIMVS 
ïn een dergelijk geval gehou
den had, en op het besluit 
yan Paus GIXASIUS. Wat de 
gewaande mirakelen betrof 
yan zekere vrouwen, die in 
de tegenwoordigheid dezer re-
ïikwi'én ia stuiptrekkingen vie
len, en veel uitstonden, zoo 
zeide, hij, dat men dezelve 
moest verachten en verwer
pen. De Ware mirakelen voeg
de hg ei bg, geven dikwerf 
aan de zieken de gezond
heid weder, maar- zij bene
men dezelve nooit s eene 
aanmerking, die zeer toepas
selijk is op de kunstgrepen, 
waarvan de Janseniste-sekte 
goddelijke werken heeft wil
len maken (Zie PARIS en 
MONTOEHOM). Hij had eeni-
gën tijd de verdediging op 
ach genomen van GOTESCAIC , 
dien hg in het begin, daar hg' 

lieas niet kende, trachtte te 
vefdedigeij; maar hij heeft 
rteeds de dwalingen jrerwor
pen , die pjen in hém ver-
8P«}eelds, 

AMOK J Koning van Juda-f 
zoosr-en opvolger van MA-
NASSE, was even zoo godde
loos als zijn vader, en kwam 
niet, zoo als hij, van zijne 
dwalingen terug; Na twee 
jaren geregeerd te hebben, 
werd hij door zijne officieren 
in het jaar $61 vóór J, C 
omgebragt. 

AMON ; landvoogd dei stad 
Samarië, hield op bevel van 
Koning ACHAB , den Profeet 
MioHEAs gevangen. 

A M 0 N T 0 N 9 (WllHELMfS) 

werd te Parys in i663 gei 
boren; sijn ' vader was een 
advocaat, uit Normandyëoor-
spronkelgk, Wijl eene bui* 
tengewone doofheid, waar* 
mede hg in zijne jeugd U-> 
hebt was , hem belette in ge
zelschappen te verkeerea, zoo 
begon hij zijn vermaak in de 
werktuigen te zoeken, flij 
leerde het leekenen, het land
meten en werd in verschei
dene publieke werken ge
bruikt. In 1687 bood Lrjder 
akademie van wetenschappen 
eenen nieuwen vochtmeter 
aan, die zeer toegejuicht werf' 
Niet minder juichte men zij
ne Aanmerkingen op een nieutv 
water- uurglas en op de ba
rometer» toe, welke aan der 
zelfde academie werden op
gedragen , die hem in 1699 
als haar medelid aannam. D«* 
boek in 1695 in het licht ge
komen , is thans btjna in de 
yerf 

men, is thans btjna in «e 
r§etelheïd« Amoavom heeft 



•a 
A ffl O. i3£ 

ook eene Theorie over de wrij
ving der ligchamen nagela
ten, die in de gedenkschrif
ten der akademie gevonden 
wordt. Zijn thermometer hoe
wel gebrekkig, door dat het 
resultaat, . gedeeltelijk van 
de zwaarte der lucht afhing, 
was zeer kunstiglijk uitge
dacht. Hij overleed in 1705 
aan eene ontsteking in de in
gewanden. Hij was beschei
den opregt en openhartig van 
inborst» Sommige houden A-
MONTONS voor den eersten uit
vinder der telegrafen} hij deed 
tot tweemalen proefnemingen 
met dezelve voor de konink
lijke familie. 

AMOR volgens de oudere 
fabelleer, de oudste onder de 
goden j die zelfs reeds aan
wezig was, vóór» dat er nog 
iets bestond; hij bragt het 
eerst den onvruchtbaren chaos 
in beweging, opdat hij duis
ternis zoude, voortbrengen, 
waaruit vervolgens de aether 
en de dag geboren werden. 
— De geestige dichter Aius-
TOPHANES voert deze oude ver* 
dichting schertsende aan, vo
gelen te dien einde spreken
de invoerende. — In de nieu
were mythologie is AMOR , de 
zoon van VENUS en MAKS , 
de god der zinnelijke liefde, 
hij wordt als een gevleugeld 
knaapje afgebeeld met pijlen 
faooS gewapend,' 

AMQKETTB , Js de naam van 
I 

den beroemden Bibliothecaris 
aan_ de Ambroziaansche boe
kerij te MUane van 1797 tot 
1816. ~- Ook denaameener 
beroemde Italiaanscue vrouw, 
die in 1777 te Pavia de 
Doctorale waardigheid ia de 
regtsgeleerdheid ontving, ea 
in 1787* te OnegUa overleed» 

AMORT (EUSEBIÜS), regu* 
liere Kanonik der orde van 
den heiligen AUGUSTINUS , ge
boren den i5 November 1692, 
onderwees de godgeleerdheid, 
en volgde den Kardinaal LER-
CARI te Rome, In Bieren 
teruggekeerd onderscheidde hij 
er zich door zijne sterrekun-
dige waarnemingen en een 
groot aantal geschriften over 
verschillende onderwerpen. Hij 
was een wijs, zedig en diep 
geleerd man» Men heeft van 
hem onder andere werken: 

!

i»o Philoaophia pollingana, 
Augsburg, in fol. 173b. Ec 
is aan het einde van dat boek
deel eene zeer uitgebreide ver
handeling tegen de beweging 
der aarde, getiteld: Notitia 
accurata de Systematoe ac 
partibus universi; een werk, 
dat de hedendaagsche sterre, 
kundigen als verouderd be
schouwen , en dat echter vele 
waarheden behelst, die wei-
ligt nog niet genoegzaam op
gehelderd zijn. — a.° Eene ge~ 
sehiedkundig-godgeleerde <w-
handeling over de aflaten, in 
fol, — 3.0 Een Byroegsel tot 
het Woordenboek der gewe» 

ik 
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temsalen; van PONTAS. —-
4.0 Regels uit de heilige Schrift, 
de Cpnciliën en Kerkvaders 
ontleend, over de verschijnin
gen, openbaringen, gezigten 
enz. 1744, 2 W<n.I» 4«to -7 
5.° JEene Verhandeling, die 
san THOMAS è KEBHJIS, des-
zelfs 'ware schrijver, het dier-
Bare werkje over de navol' 
ging van JESVS CBBISTVS we
der toekent. Dit werk, vol 
geleerde aanmerkingen, en 
cene heldere oordeelkunde, 
verdrijft alle twgfelingen, 
welke de voorstanders van 
GJERSEN, omtrent den schrij
ver dier uitmuntende zedelij
ke verhandeling hadden ge
tracht te verspreiden. Hoe
wel d> Verhandelingen van 
den Abt GHESQUIÈRE en van 
den Abt DJESBIJOLONS dezelfde 
bewijzen bevatten, en zelfs 
niéuwe: ontdekkingen bij die 
van AMORF voegen, is de 
naauwkeqnge uitdrukking der 
hoedanigheden van de ver
schillende vertalingen > welke 
de Gersenisten beweerd heb-
'ben, dat vóór den tijd van 
THOMAS JI -KEMPIS zijn ge
weest, echter een bijzonder 
voorregf dezer laatste. Het 
blijkt uit de eenvoudige in
zage van dit geschrift, dat 
dë gewaande oudheid dier 
ïiiandschriften, enkel in de 
verbeelding eeniger beoorde
laars bestaat, die het voor
oordeel, of ik weet niet, 
welke partijgeestj verbonden 
heeft, ®w, eene geschiedkun
dige paradoxe G'eJJjng fe vcr« 

dedigen; die het eerste gezigt 
eens onpartijdigen lezers niet 
kan verdragen (Zie Kiirmfy 
GERSEN, KEMEIS, DESBILLONS). 
AI déze werken zijn in het 
Latijn geschreven. EBSEBWS 
AMORT overleed den aS No-
vember 1775, in den ouder
dom van 83 jaren. Men heeft 
zijn afbeeldsel gegraveerd, met 
dit opschrift: Litterarum, 
maxime sacrarum, per Ba* 
variam restaurator. 

AMORY (THOMAS) een En-
gelsch godgeleerde, aan den 
heerschenden Godsdienst niet 
toegedaan, ïH 1700te Taun-

\ton, in het graafschap Som-
merset geboren, en Doctor 
der Theologie aan de univeM 
siteit van Edimburg nam van 
1730 tot 1759 de bediening 
van predikant in zijne geboor
testad waar; daarna ging bij 
naar, Londen, alwaar hij zie» 
door zijne redevoeringen on
derscheidde, Hg volgde Doe' 
toi: CHANDiER fa de pastorie 
Van Old-Jetrry op , en was 
een der Commissarissen om 
de uitbreiding der verdraag-
^aamheids-acte te verzoeken.' 
Hg .was tegen het strenge 
Calvinïsmus, H ^ omhelsde 
niet, zoo als vele zijner me
debroeders , het Socinianismus 
elk verwierp noch de natuur
lijke klaarblijkelg'kBeid va» 
een toekomstig leven, «oc& 
het denkbeeld van een afge* 
scheiden Staat. Hij heeft na
gelaten : x.o Predihatien, * 
1)1.» in 8,vo., 6jj toonde daaic-
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in. een goede tneologant te 
zijn. — a.° Leven van JSEK-
pniK GROVE. — 3.o Gedenk-
schrifteri van Doctor 2tss»i 
sotr en van Doctor Sduvëx- ' 
CBAXDZBIH Hij overleed in 
17 74, en bezat naar men 
zegt, in den maatschappelij-
ken omgang, een zacht en 
beminnelijk karakter. 

AMOSJ de derde der twaalf 
kleine : Profeten, de tweede 
volgens de zeventigen , en de 
vierde volgens Bom CAMIET, 
was een herder uit de stad 
Thecue , zoo als hij zulks zelf. 
zegt in het begin zijner pro
fetie. De heilige HIERONY-
Mtrs noemt hem: Pastor, et 
rusticus, et ruborum" mora 
distringem, Hij leefde onder 
de regeringen van OSIAS, ko
ning van Juda, en van JE-
ROBOAM, koning van Israël, 
Zijne voorzeggingen ïn negen 
hoofddeelen vervat, zijn met 

, vele eenvoudigheid geschre
ven. Men vindt er vele ver
gelijkingen in, uit zijn beroep 
ontleend, die daardoor des te 
krachtiger en schilderachtiger 
zijn, om zich hiervan te over
tuigen, behoeft men slechts 
het zesde hoofddeel te lezen, 
waarin hij den wellust en de 
weelde beschrijft, die destijds 
ia Samarië heerschten. AMCA-
« A S , priester van Bethel, 
het hem omtrent het jaar 7U 

vóór J. C. ombrengen '(*}. ' 
De schrijver van de levens 
der Profeten aan den heiligen 
EPIBHANIÜS toegekend, de hei
ligen CLEMENS van Alexan-
drië, en eenige latere schrij* 
vers j zijn van gevoelen gei 
weest, dat deze Profeet, de
zelfde was, als AMOS , vader 
van den Profeet ISAÏAS ; njaac 
de heilige AUGUÜTINUS , de 
heilige HIERONYMUS, de hei
lige BASILIUS , de heilige Isi-
DOE.US enz. verwerpen mei 
grond dit gevoelen. De va
der van den Profeet ISAÏAS 
was een aanzienlijk man , ,uit 
de stad Jeruzalem', en de Pro
feet AMOS bekent zelf, dat 
hij een herder was. Daaren
boven schreef men die namen 
verschillend, hoewel de JLa-
tijners er geen verschil ia 
maken; ; 

AMTOITR ( W l l H E t M U S BE 

SAINT) , werd te Sant-Amour, 
een vlek in FranchcComté in. 
het begin der dertiende eeuw 
geboren. Hij had een Kano» 
nikaat te Beauvais, en ont
ving- den doctoralen hoed 
in de Sorbonne. De voorreg-
ten aan de bedelmonniken 
toegestaan, de Universiteit 
van Pari/s beleedigd hebben
de , zoo werd DE SAINT-AMODB. 
naar Rome gezonden, envol-
bragt zijne zending met eenen 
ijver die naar de dweepzucht 

1 A . 

mïi*2 ^ 4° r d t i n de hei,,"gB Schrift noch van den tgd noch van d« 
wqae yan «en doQd yaa AMos gewag gemaakt. 
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zweemde; Zija werk Over de 
gevaren der laatste tijden, 
|>g deze gelegenheid «amen! 
gesteld, is eeno hevige uitva
ring tegen de Religieuzen-, en 
voornamelijk, tegen de Domi-
nifcanen, « De achting en de 
gunst," zegt de Abt BJÉRAÜLT, 
* welke de doorluchtigste per
sonen aan die Religieuzen be« 
wezen j haalden hun vele ver-
Wijtingen en beleedigingen op 
<len hals, Men legde hun al 
de beschuldigingen te laste, 
diè men sedert dien tijd zoo 
dikwerf heeft vernieuwd, en 
die men nimmer moede zal 
worden, tegen de nieuw aan-
gekomenen te herhalen, wier 
5 ver en talenten de oogen 
zullen doen openen over de 
vermindering en nutteloosheid 
hunner voorgangers jn het ge-
not der openbare hoogachting." 
AIEXANJDER iy. veroordeelde 
WiMTEtMtra en beroofde hem, 
van al .agne feerkelpe voor-
wgten, JMatdat DE SAITO-A-
«omi-, 0p eene reis, die h§ 

ï l a a j £Te d e e d » «§« werk 
.verdedigd had, zond hem de 
fans ontslagen terug. Waau-
wetaks w a s ^ ver t rokken^ 
diezelfde Opper-priester, beter 
,van zijnen onrustigen en woel-
zieken fgeest onderrigt, schreef 
Hem, 'dat hg hem verbood in 
-JPnmkrjh te komen / t e on
derwazen en te prediken. Jj 
SAIHT-AMOÜR was verpligtin 
zijn dorp te blijven, tot na 
«en (dood van ALEXANDERJ 
ioen kwam hijf ïn Parja te- ij 
m» en werd er, wej^jfyajte |f 

gen. UHBANOS IV., opvolger 
van AÜEXANDER , aan wien de 
leeraar zijn werk zond/zeide 
niets tegen hetzelve, maar 
behandelde den schrijver mei 
onverschilligheid. DE SAINT-
AMOtrit overjeed in 127a. 
Zijne werken zijn in i63a, 
in 4. ° in het licht gegeven. 
Zij zijn ten getalle van drie: 
X.° Dephariaoso et publicano, 
— a. Dê pericuiif) novissi" 
morum tempor urn. — 3.° Col* ; 
laüones scripturcs Sacrce, Hij ; 
valt in al die geschriften de | 
bedel-orden met eene verbit
tering aan, die hem kluch
tig maakt. De heilige THO
MAS t e n de heilige BONAVEK* 
I Ü R A , beide Religieuzen,-
foandhaafden met meer waai* j 
digheid de zaak hunner orde. : 

Oe eerste vooral onderscheid* 
de . «ich in dat werk. Hij 

.sprak te Anagnië t in tegen-
woordigheid( dea Pauses eene 
verdedigingsrede uit, waarin / 
hij metdekrachtendenaauw 
keurigheid, die al zijne ge- i 
schriften kenschetsen, de Be* 
ligieasen tegen de verschil
len Ae bijgebragte ongegronde 
bewij*en, van hunnen belee-
digenden aanvaller verdedigde. 
Zijn persoon alleen, zijn ge
drag, sijne doorwrochte schrif
ten, waren eene blijvende 
verdediging der orde, wel&e 

hg met de heldhaftigste .-op 
offeringen had omhelsd. 

ASÏODR (LoDEWïïK 6 * 
BIN BE SAINT.) werd te P& 
rgi 'm A619 geboren? h 9 w a s 
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de zoon eens koetsiers van den 
koning van Frankrijk, en 
doopzoon van LODBWUK XIII» 
Hij ontving den doctoralen 
hoed der theologie, en werd 
rector der Universiteit van 
Parijs} in welke hij gedu
rende den loop zijner studiën 
had uitgeblonken^ De Bis» 
schoppen, die JANSENIUS toe
gedaan waren, zonden hem , 
onder INNOCBNTIUS X. naar 
Home, om hunne Kaakte ver
dedigen. Daar hij hierin niet 
had kunnen slagen, kwam hij 
te Pary's terug, om die van AR-
NAuiD te bepleiten. Hij werd 
buiten de Sorbonne gesloten, 
wijl hij de veroordeeling van 
dien leeraar niet had willen 
onderteekenen. Hij stierf in 
eenen gevorderden ouderdom ^ 
ïn het jaar 1687. Men heeft 
van hem een Dagverhaal van 
ihetgene er te Rome van 1646 
tot i653 omtrent de vijf stel
lingen verrigtwas. Het werd 
in 1662 in fol. gedrukt. Er 
straalt even zoo vele waar
heid in door, als men zulks 
van de voordragt eens advo-
kaats kan verwachten, wiens 
hoofd niét weinig opgewon
den is, en die tegen zijne 
partij spreekt. Een besluit 
van den staatsraad van het 
jaar 1664, op voorstel van 
verschillende prelaten uitge
vaardigd i veroordeelde het
zelve, om door beulshanden 
te worden verbrand. De Kar
dinaal BONA. gaf er onder dag-
teekeaing van Februarg i&U 
eene wpoopige beoordeeling 

van ïn het licht, die wg" in 
manuscript bezitten. De ge
leerde Prelaat ontslugert in 
dezelve > op eene uitmuntende 
wijze, de kwade trouw ent 
den onregtzinnigen geest van 
den schrijver des Dagver* 
haalst 

AMPHARES \ Ephoor te Spar* 
ta, was de voorname oor
zaak, die het ombrengen van 
den uitmuntenden Koning A-
ois IV. te weeg bragt (Zie 
A&is IV.). 

AMPHIANAX, Koning van 
'Lydë, nam den door ACKISI-
«s verdrevenen PKOÏTUS vrien
delijk op; gaf hem zijne doch
ter ANTEA (bij HOMEEUS,STHE-
MOB<BA genoemd) ten huwelijk, 
en rustte een leger uit, waar
mede PROÏTUS zijnen broeder 
Acaisiüs dwong, hem een ge
deelte van het vaderlijke erf* 
goed tcrugtegeyen, 

AMBHIARAOS of AMBHIA-
' RAUS , zoon van OECLEUS of 
volgens anderen, vaa AJ?OI> 
10 en HYEEKMNESTKA , doch
ter van THESTIOS, had van 
de Goden de gaaf, om het 
toekomstige te voorzeggen, 
in eènen hoogen graad heko* 
men, en wilde daarom, in 
den juist begonnen Thebaan-
schen oorlog niet mede op
trekken -, wgl hg vootait 
wist, dat deze onderneming 
een treurig einde zoude heb
ben, en er, behaire ADBAB-
•IW , geen enkele, der Vorsten, 
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liet leven van zoude redden. 
Maat EniPHYiEV de zuster 
van ADRASTÜS, was de echt-
genoote van den voorzegger , 
en deze verraadde aan, haren 
broeder voor een gouden hals
snoer, dien hij haar schonk, 
de plaats, waar AMPHIAUAOÖ 
zich verborgen had. Nu was 
er geene keuze meer te doen 
en AMEHIAKAOS moest zich roe
gen naar zijn lot, doch vóór 
zijn vertrek gaf hij nog aan 
zijnen zoon AIXMKON het be
vel, den dood rijns vaders 
aan de trouwelooze ERIPIIY-
ME te wreken. Voor Thebe 
onderscheidde hij zich nog op 
de lofwaardigste wijze door 
zïjne dapperheid; maar toen 
hij door PERICIYMENOS ge
wond werd, erkende hij het 
besluit der Goden en zijn 
naderend lot, en stortte zich 

' roet paard en wagen in de, 
v door den donder van ZEÜS 

geopende aarde; ZEUS schonk 
hem echter de onsterfelijkheid 

; en de Oropeërs rigtten hem 
eenen tempel op , , waarvan 
het orakel zeer beroemd is 
geworden; 

. AMFHICTION of AMPHÏC-
IYON , zoon van DETJCAMON 

\ en van PYRRHA, regeerde 
\ In de Thermopylen, ten tij-
\ ie dat AMPHYCTIS , koning 
\ van Athene, dien men ten 
, onregte, met hem beeft ver-
\ ward, in.' het rijk heerschte, 

dat hg op CHANAÜS , zijnen 
schoonvader, overweldigd had, 
De koning der; Thermopylen, 

zeer verschillende van dien j 
overweldiger, was een wijs en i 
vaderlandslievend vorst. Om 
de verschillende staten van 
Griekenland door eenen al-
gemeenen band te vereeni-
gen, bragt hij een bondge
nootschap tusschen 12 Griek-
sche steden tot stand, wel
ker afgevaardigden zich jaar
lijks tweemalen, nadeGoden , 
gezamenlijk - door offerande» : 
vereerd te hebben, naat dfe | 
Thermopylen begaven , ons 
er over hunne aangelegenhe- j 
den te raadplegen. Doorat 
middel vestigde AKEBHICTIOH 
de eendragt en de vriend» 
schap tusschen de Grieken, 
en onderwierp hen aan eea ; 
geregelde vereering. der God
heid, welke alleen instaat 
is, om de zeden der onbe
schaafdste volken te verzach
ten. Deze beroemde verga
dering werd de Baad der A^ 
phictionen genoemd, naar i® 1 
naam van dengenen, die «e' i 
zelve in 1622 vdór J. C-8e' 
sticht had. Elke stad zoj" 
twee afgevaardigden naar <"' 
ze soort vari algemeene sta
ten ; maar de meeste ontrouff 
aan het vaderland gepleegd» 
was voldoende, om er n'eI 

te kunnen worden toegelaten' 
Cmfcius beweert, dat A«' 
PHÏCTION de eerste is geweest» 
die den menschen 6eletf. 
heeft den wijn met water » 
mengen; RHODIGIN zegt,»8' 
hem dit gebruik door B*c^ 
cnirs zeïven werd medeg*" 
deeid, maar zou het g«l«ot' 
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waardig zijn t daf de God 
der dronkaards den menseben 
lessen van matigheid gege
ven heeft? 

AM3?HII.OCHÜS , een zoon 
Van AMPHIABAOS , was mede 
Voor Troje, en begaf zich , 
na de verovering der stad, 
naar Spirus, waar hij de 
stad Argos Amphiloehicum 
stichtte. Hij werd na zijnen 
dood als een Qod vereerd. 

AMPHILOCHÜS ( Heilige ) , 
werd in het jaar 344 tot 
Bisschop van Iconium of / -
cordon, thans Conia, benoemd. 
Hij had vroeger de pleitzaal 
bezocht. Hij verkreeg van 
keizer THEODOSIUS zeer ge-
strenge wetten tegen de Ket
ters , daar hij hem de ver
warringen deed opmerken, 
die de sectengeest nooit na
laat, zoowel in den staat als 
in den godsdienst te weeg 
te brengen. Men zegt, dat 
deze heilige,- gebelgd, dat 
de keizer', den Arianea een 
gunstig oor verleende, naar 
het paleis ging, den jongea 
AKCADIUS, -even als een an-
der kind, eenigzins streelde, 
maar zich verder hield, alsof 
hij hem derf eerbied niet wil
de bewijzen, dien bij hem 
schuldig was. De keizer, 
hierover gestoord, beval, dat 
men den heilige zoude weg
jagen , toen AMPHILOCHUS 
hemzeide: Gywilt, o keizer l 
dat men in den eerbied aan 
uwen soon niet te kort schie*< 
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te; eri gif wordt driftig je
gens degene, die hem eene zoo
danige beleediging aandoen: 
hoe wilt g# dan, dat de God 
pan hemel en aarde, diegene 
hehandele , welke tijnen tent-
gen Zoon lasteren? Dit een
voudige antwoord, waarvan 
de kracht en de wijsheid aan 
THEODOSIUS behaagde, deed 
dezen keizer besluiten, de A-
rianen te straffen. De heiliga 
AMPHIIOCHUS wasin38i, bij 
de eerste algemeene kerkverga
dering van Konstantinopel te
genwoordig , was voorzitter in 
het Concilie van Side eri deed 
in beide zijnen ijver hewon-
deren, Er wordt na het jaar 
394 geene melding meer van 
hem gemaakt. Het schijnt, dat 
hij omtrent dien tijd overle
den is. De heilige GREGOHI-
us van Nasianzè noemt den 
heiligen AMPHIIOCHUS : o Een 
onberispelijk Bisschop, een 
Engel, eenheid der waarheid," 
Wij weten door de getuigenis 
van denzelfden Kerkvader, 
dat de heilige Bisschop van. 
Iconium, door zijne gebeden, 
de aanroeping der heilige 
Drïeëenheid, en door het op
dragen der heilige offerande, 
de zieken genas. Er zijn ons 
van hem fragmenten van ver
schillende werken overgeble
ven , welke in de Bibliotheek 
der Kerkvaders gevonden wor
den , en een brief over de 
kerkvergaderingen door Co» 
TELiEu in het licht gegeven, 
De vader COMBEEXS , gaf te 
Parys, 1644 «* M in het 
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GriekscK en in fte< Latg"n, 
eene goede uitgave in het 
licht van al wat wg van den 
heiligen AMPHIIOCHUS bezit
ten? maar de acht predika-
tiën, welke COMBEFIS hem 
toeschrijft, zijn klaarblijkelijk 
van een' ander schrgver die 
later leefde. Welligt zijn de
zelve van AMFHILOCHÜS de 
Cytiker% den vriend van PHOTI* 
var die in het jaar 860 bloei
de. Het leven van den hei
ligen BA.SII.ID8, aan den hei
ligen AMÏPII.OOHUS van Jcö' 
nium toegeschreven, schijnt 
het werk van eenen lateren 
Griek te zijn, en verdient 
niet het minste vertrouwen, 

AMJPHIOJS', zoon van JOTI-
O!BR en ANTIOPE, de vrouw 
van Licirs, Koning van Thebe, 

„die haar verstiet, speelde met 
aoo veel bevalligheid o? de 
Jier, dat de rotsen hem volg
den, en dat de steeqen, ge
hoorzaam op het geluid van 
zijn instrument, zich van zel
ve schikten, om de muren 
van Thebe te vormen, De
gene, die eenen redelijken 
zin aan de ongerijmdheden 
van het Heidendom hebben 
willen geven, zeggen, dat de
ze fabel beteekent, dat AM> 
3?HION alle harten door zgne 
welsprekendheid won, of lie
ver dat hg de half wilde 
menschen bewoog, zich in 
maatschappijen te verzamelen t 
«ene stad te vormen, die hij 
door wijze wetten bestuurde. 
Dit is ten minste hel denk

beeld 1 dat HOBATIUS er van 
geeft j want, na het vermo» 
gen te hebben verhaald, dat 
OJRPHETJS op de menschen-
eters uitoefende, voegt hij er 
onmiddelijk bij: 

Dictus et AïiPHiotl, Thebm» 
conditor arcis, . 

Sasa movere sono featadiais, et 
prece btanda 

Dueere quovetlqt. Fuith^cis-
pieotia qnoudam, 

Publica priyatis socernere, sa-
cra profanis; 

Concabitu prohibere wgo» d*te 
jura maritig; 

Oppida moliri , leges incidere 
ligoo. 

HOR AT. A.. P. 

A MPHXON leefde in het jaar 
1417 vóór J. C. en werd, vol
gens de fabelleer, door Aroi« 
10 en DIANA met pglschofen 
gedood. PAUSANIAS spreekt 
van eenen anderen AMPHIOH , 
zoon van ACESTOR, die bf 
de Grieken in de beeldhouw; 
kunde uitmuntte, '. 

AJUPHION, —. Zie Ecaioifi 

AMÏHITRITE^ e$nedochtet 
des Oceaans en vanTaETis; 
of Volgens anderen van NE-
REUS en DORIS , had besloten 
nimmer in den echt te tre* 
den. Wijl haar NEPTPNOU 
desniettegenstaande hartstog-
telgk beminde, en haar ovefr 
al achtervolgde, zoo verborg 
zij zich langen tgd voor hem 
op de Atlantische eilanden! 
maar werd eindelgk door ee
nen van NEUÏÜNUS uirgezon' 
denen Dolfijn opgespoord; die 
haat door zijne wegslepende 
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welsprekendheid wist te be
wegen, om .zich in'handeii te 
stellen van den God der zee. 
Uit dankbaarheid voor dezen 
bewezen dienst, plaatste NEP-
TUNÜS, den Dolfijn onder de 
sterren. Bij AMBHITB,ITE ver
wekte hij vele kindere», waar
onder TKITON en RHODJI voor
al opmerking verdienen j maas 
toen bij met SCYILA in eenen 
minnenhandel trad, moest 
deze de ijverzucht van AM-
PHITIUTE zwaar ondervin
den. AMPHITBITE wordt ge
woonlijk met eenen vliegen-
den sluijer, den drietandvan 
haren gemaal in de hand hou
dende, voorgesteld. Somtijds 
zit zij op eenen dolfijn of een 
ander zee-dier, somwijlen ook 
op eenen schelp wagen door 
Tritons getrokken, met ge
vlochten haar en onbetamelijk 
naakt. 

AMPHITKYOH, zoon van Ai^ 
cExrs en echtgenoot van A10-
MENE , volgde zijnen schoon
vader op, dien hij bij mis
vatting doodde. Terwijl dat 
hij zich bezig hield, den oor
log te'voeren, ging JOTITEE 
in de gedaante van AMPHI-
TRYON,- AICMENE bezoeken, 
zij beviel van tweelingen, 
waarvan de eene, de zoon van 
•luiMTistt, HERCULES werd ge
noemd , de andere, de zoon 
van AMBIUTHYOH, werdlpm-
010* genoemd. Deze fabel 
heeft aan P i A Ü T u 8 e n a a n 
flüoiiEnn het onderwerp tot 
een blgspel verschaft j het 

ware te wenschen* dat in 
beide de betamelijkheid en de 
zedelijkheid niet in de waag
schaal waren gesteld. 

AMPSINO (JOANNES ASSUK-
HÜS) , Hoogleeraar der genees
kunde aan de Universiteit van 
Roatok, geboren in de provin
cie Over-Ussel , is de schrij
ver van eerige werken over 
zijne kunst. 1.° Disputatie 
dê Calculo 1617 in 4. to <*— 
2.0 De morborum differentiis 
"libar, 1619 in 4.'° en 1625 
in 8JO —. 3.0 De dolore ca-
pitist disputatio 1618 in 4 , 0 

enz. Hij was de geneesheer 
Yan den Hertog van Mek-
lenburg, toen hij den 19 April 
1643 in den ouderdom yan 
83 jaren overleed. 

1 

AMHI, Koning van Israël; 
werd na den dood van EI ,A, 
door het leger als vorst uit-
geroepen. Hg* bouwde Sa-
marië, en overleed na eene 
regering vol goddeloosheden, 
in het jaar 918 vóór J .C,— 
Zijn zoon ACHAB, die zulk 
eenen vader waardig was, 
volgde hem op. 

Aiiinotr-BEN-Ai-As, de zoon 
eener openbare hoer en van 
eenen onbekenden vader, legde 
zich vroegtijdig op de dichtkun
de toe, en maakte hekeldich
ten op JVIAHOMESJ , tegen wieu 
hij den bittersten haat had op
gevat. Kort daarna tot de leer 
des Korans bekeerd, was hij 
een der g'yerigste verdedigers 

1 
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derzelve, Tot landvoogd van 
Syrië benoemd $ tot welks on
derwerping hij had medege
werkt, trok hij tegen Egypte 
op, hierbij de bevelen van O-
MAR, zijn' Souverein, die hem 
zulks verboden had, behendig-
Jgk ontwijkende. Hij trok de 
grenzen over, nam Petuse met 
slechts 4000 man in, stichtte 
de stad Fostat, thans Groot-
Kairo, en maakte zich van 
jilesandrië meester. Het was 
op dat tijdstip, dat de zoo 
zeer beroemde bibliotheek ver
brand werd, welke door een 
bevel van den Barbaarschen 
OMAH ter vlamme, werd ge
doemd. AMROF liet een ge-
gneenschaps-kanaal, tusschen 
de Roode en de Middelland-
sche see graven, strekte zijne 
veroveringen over die gedeel
ten v»u.J/rikamt, welke aan 
Egypte grenzen, en deed zich 
door zijne wijze maatregelen, 
ïn het 'bestuur van dat ko-/ 
ningrijk, hetwelk hij in 659 
van MOAWRAH ontving, on
derscheiden. Deze vorst, wel
ken de Christenen den lis-
tigsten der Arabieren hebben 
bijgenaamd, overleed in het 
jjaar 4a der Hegira, of 663 
der Christelijke jaartelling. 

AMSDOÏU? (NICOLAAS) in 
1483 te Zschoppctu, inMeisnië 
geboren, koos LÜTHER tot 
meester, en schreef; even 
als hij , met veel gal en bit
terheid tegen de Catholijken 
en den Paus. LTTTHÈR , hoe
wel zelf slechts eenvoudig 

Priester, sialfde dezen "zijn 
leerling tot Bisschop van j 
Naumburg. Deze Luthersche ! 
prelaat beweerde, dat als 
men de goede , werken be
schouwde als middelen, om 
tot de zaligheid te gerafcea, 
dezelve der zaligheid nadeelig 
waren. Volgens MOKERT 0-
yerleëd hij te Maagdeburg 
in 1541; maar volgens de 
Biographie Universelk en de 
Taschen-Conpersations-Lexl-
con Augsburg, 1828, wordt 
zgn leven tot 14 Mei i565 1 
gerekt, als wanneer hij te 
Eisenack zou overleden zgn. 
Ook zon hij, volgens gemel
de schriften, de voornaamste 
stichter der Universiteit van 
Jena zgn geweest. Zijne aait' 
hangers werden Amsdorftrt t 
genoemd. f 

^AMSTEI, (GIJSBERT VA»)-" 
Zie GLIBBERT, 

AMSTEÜ (JAN VAN), eel : 
wakker zee-held der zeren-
tiende eeuw, werd uit boeren-
onders te Schgndel, een dorp 
in de provincie No'ord-Braband 
geboren. VAN AMSTES ont
liep zijne ouders, uit vre?? 
van gestraft te worden, *¥ 
1*9, tegen het uitdrukken 
verbod des vaders, het paai» 
ia vollen galop naar de weid' 
gebragt had, dat daardoot 
kreupel was geworden, eD 

begaf zich naar Amsterdap 
waar hij op een oorlogschip 
dienst nam, en zich zoo wa»" 
ker kwaet, dat hij eindehjK 



A M S ; — . A M U; 1 4 5 

kapitein werd op een oorlog- i 
schip van 5o stukken, Tot 
dezen rang verheven, en na 
dat de Zweden en Turken 
hem hadden leeren kennen, 
als een man, waardig om in 
de rij van Neêrlands stoute 
Zeehelden genoemd te wor
den, hesloot hij zijne ouders 
te bezoeken. De aandoenin
gen dezer ouders in het we
derzien van hunnen reeds zoo 
lang gemisten zoon, in dezen 
verheven staat, doen zich lig-
telijk gevoelen. Vervolgens 
ging hij, weder naar zee, en 
nu ondervonden onze Engel-
eche naburen, welk een koen 
zeeheld JAH VAN AMSTEJE. was* 
In 1696 is hij aan land ge
storven , en in -de Kerk van 
zijn vaderlijk dorp begraven: 
op de zerk zijns grafs werd 
dit vers door onzen dich
ter VONDEI, vervaardigd, ge
plaatst , waarin tevens zijne 
heldendaden zijn uitgedrukt. 

Hier rast de eerder Amsfel heer en, 
Die Turken won en ook den Zweed; 
Holp met kracht de Funen keeren, • 
Jïa CJUSTAVUS aeemagt «leeS. 
TRO.IIP de hand bood twee paar 

dagen, • 
In den slag van Brittenland •, 
Zwaar gewond, maar nooit verslagea, 
Streed voor de eer vaa 't Vaderland. 
JLooft dien vromen zee beschermer 
Schrijft zijn'naam in eeuwig mermer. 

Astraius , koning der La
tijnen f zoon van PBOOAS SYI,-

' ?""» en broeder van NITMI-
TORJ stortte den laatste yan 
den troon * a n Latium ,• om 
er zich zelven op te plaatsen; 

Hij doodde den zoon van Ntr-
MITOH „ en z^ne nicht RHEA 
SYJCVIA, deed Itfj, om voor 
geene nakomelingschap te 
vreezen te hebben, den Ves-
taalschen sluijer aannemen; 
doch, volgen» de fabelleer, 
was zijne voorzorg hem nut
teloos, RHEA SytviA werd 
door MAHS bezwangerd, en 
bragl RoMüiitrs en REMUS ter 
wereld, welke na velerlei 
lotgevallen, Auviaxsa dood
den, en NÜMITOK weder op 
den vaderlijken troon plaats
ten. , • • • • ' ' " '<!_...." 

AMÜÜON.— Zie AMOIOOT 

AMOKATH AMÜHAD of flïu» 
KA» ï , , Sultan of Keizer der 
Turken, door een rolk, bg 
hetwelk de dapperheid in de« 
krijg, alle misdaden uitwischf, 
de Doorluchtige bijgenaamd, 
werd in het jaar IZIQ der 
Christelijke tijdrekening gebâ s -
ren, volgde in het jaat ifS6ö 
zijnen vader ORCHAW op. Hf 
veroverde op de Grieken 

^Tracië, Qallipoü ent Aniri* 
nopel, dat hij tot dea zetel 
des rijks verhief; hij over WOK 
de Serviërs en Bulgaren, era 
orerwon Jtfeder-Mysië, Kei» 
zer PAI.EOI.OOTS, door dezen 
veroveraar in het naauw ge-
bragt, ging een verdrag met 
hem aan, dat zeer roemrijk 
Voor èen overwinnaar, naat 
schandelijk voor den overvroa » 
nene was. AMITBATH , op z;If<* 

_ nen oproerlgen zoon gebelgd, 
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liet hem de oogen uitsteken, 
en oefende nog verschrikke
lijker wreedheden uit, jegens 
degene, die zijnen opstand 
begunstigd hadden. Om de 
smart te ontgaan, het bloed 
van eenen vader of van ee
nen zoon te zien stroomen, 
hragten Yele zich zelve om 
het leven. AMUEATH behaal
de zeven en dertig overwinnin
gen , in de laatste van welke 
hij in i38g, door eenen sol
daat van het leger der Ser-
;vi"érs, dat bij op de vlugt had 
gedreven, verraderlijk ver
moord werd. AMÜEAÏH heeft 
de Turksche krijgsschaar der 
Janitsaren (Jèn-Ytchery) op» 
gerigt, en aan dezelve dien 
vorm gegeven, welken zij tot 
aan hare vernietiging in 18a6, 
behouden heeft. 

AntUHATH i AMURAD of M ü -
EAD II. , keizer der Turken, 
zoon en opvolger van MAHO-

" ~ ^ B » ^ I ^ begon zgne regering 
ïn het jW-1422, en bragt, 
«00 als zgne voorgangers, den 
oorlog in het Grieksche rgk; 
maar hg was verpligt het be
leg van Konstantinopel op te 
fcreken. Hg slaagde beter 
Voor Tessalonika, dat hij stor
menderhand op de Venetia-
neh veroverde. De Prins van 
van Bosnië, en JOANNBB CAS-
TEIOT, P«ns van Albanië, 
yader van den beroemden 
SCANDEKBEBO, werden hem 
kort daarna cijosbaar. Toen 
de laatste hem zgne vijf zo
nen in gijzeling gegeven had, 

liet de Turk dezelve tegen 
zgne beloften besnijden, ea 
er daarna vier van ombrengen. 
AMUEATH zette zgne over* 
winningen tot in Hongarije 
door. LADISI,AUS , die koning 
yan hetzelve was, sloof een 
vredesverdrag met hem. JVaaa-
welijks hadden zij! de uitvoe
ring van hetzelve bezworen, 
de eene op den koran, de 
andere op het Evangelie, of 
men vernam de bewegingen, 
welke de Grieken, de Ven* 
tianen, en andere met LA-
DisLAtrs verbondene natiën 
maakten, om hem te hulp te 
komen. In die omstandighe
den haalde de Kardinaal J«* 
IIAHUS CESABINI, Pauselijk 
Legaat in Duitschland, £*" 
DISLAUS over, om het verdrag 
met AMUEATH te verbreken» 
als een beweeggrond opgeven
de, dat daar hij met Christen-
vorsten verbonden was, >") 
niet zonder hen had kunn« 
onderhandelen (Zie CESAKIM' 
De Hongaren namen de «*' 
penen weder op; de koning e» 
de beroemde HUNIADB stelde» 
zich aan hun hoofd. ̂  w-W 
AMUEATH leverde hun in 144* 
bij Vama slag, en ver**6 
hen geheel en al. LAP»1*? 
sneuvelde, geheel doorboog 
de kardinaal JÜMANUS kW»» 
om het leven, zonder J t « " 
wete op wat wijze, Ho»1*; 
BE werd, ondanks ®)a*fl 
perheid, door de neder»* 
zijner benden medegesleep* 
De zegepraal was lang W 
felachtig, AMPBATH ZOU,

 1D" 
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éïëü sgne officieren hen niet 
bedreigd hadden, hem om te 
zullen brengen , bij het begin 
Van den strijd, de vlugt ge
nomen hebben. Men zegt, 
dat op eenen oogenblik, 
waarop zijne soldaten op het 
punt stonden, om te wij
ken, hij van voor zijnen boe
zem het vredesverdrag dat hij 
met de Christenen gesloten 
had, te voorschijn haalde,'ën 
Uitriep: JMSBS'. zië hier het 
Verbond, dat de Christenen 

'met mg'in uwen heiligenpaar», 
bezworen hebben. Indien Gif 
God zift, zoo als de uwen hot 
zeggen, wreek dan uwen hoon 
en den mijnen* Deze over
winning werd gevolgd door ee-
ne andere, die hij in het vol
gende jaar op HUNIADE be
haalde, bij welke gelegenheid 
hij meer dan twintig duizend 
manschappen deed sneuvelen. 
ScANDERBEa» wreekte Hum-
ADBS bij versloeg AMOBATH 
verscheidene malen , en nood
zaakte hein het beleg van 
Croja, de hoofdstad van Ah 
fosnté,optebreke». AtótraAxsf, 
over den hoon gebelgd, dien 
hij voor deze stad had moe
ten verduren, ging zich bij 
de Mahometaansché monni
ken opsluiten, maar dè eer
zucht behield de overhand 
over de liefde tot afzondering, 
hij kwam Croja op nieuw 
vruchteloos belegeren, en 
werd door eend hersettziekte 
aangetast, aan welke hq in 
i 45 i , m het zeven en veer 

K 

tigste jaar vaa z%am ouder
dom, bij Andrinopet over" 
leed, Deze Turksché vorst 
was tegelijk ,een wijsgeer en 
een veroveraar; maar zijne 
wijsbegeerte maakte hemnief 
beter. 

AsttfRATH, AMUKIÖ oflVftf-
siAO III., Keizer der Turken jj 
zoon en opvolger van SJEJDIM, 
II., beklom in i5<]5 dèn troon. 
Hij vermeerderde zijne sta* 
tefn, deed zijne broeders oms 
brengen, nam Maab itiHón* 
garijë ën Tdürus Ja Fer<tig 
in. De Croatea van'keizer' 
Kroot* II. sloegón zijn leger 
op de ylugfc ASHTKATH wist 
de Janitsaréa te beteugelen. 
Op eenen zekérea dag, daf 
zij het hoofd van den groote» 
schatmeester kwamert vragen, 
stoof hij tnet den sabel in de 
hand op hen in , doodde ve
le hunner, en deed de ove
rige beven. Eenige" jaren la
ter gelukte hun den opstand 
beter; hetwelk gevoegd bij 
andere önaangénaara'aeden -t 
hem ïö i$$5 ia dért óudew 
dom vari 5a jaren ^ van hart
zeer deed sterven* Hij bezafê 
dien mef wreedheid veree* 
nigden moed, welketf Me& ia 
bijna al de Turkstshe Wél
den aantreft; hg waö tóe* 
miuder aan dé losbandigheid 
overgegeven: ontafihl ea dron
kenschap gaart bijna altgê 
met de wreedheid gepaarè 
(Zie NEPO). 

• ' 
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AMURAÏH; AMÜKA» of MU-
BAD IV., keizer der Turken, 
bijgenaamd de onversaagde, 
beklom den troon na MUSTA-
PHA, zijnen oom, die in 1,623 
afgezet was. Hij nam in 16 38 
Bagdad stormenderhand in , 
en ondersteunde te gelijker
tijd , den groqten Mogol CHA-
GOAN , tegen zijnen zoon Av-
RENOZEB. Hg beteugelde de 
Jamtsaren, door hen bezig te 
houden met het bestrijden van 
volken, die er niet eens aan 
dachten, om hem te veront
rusten , en om gewesten in 
bezit te nemen, waarop hij 
het minste regt niet had. Bij 
de eerzucht eens veroveraars, 
voegde hij de dapperheid, de 
wreedheid en de losbandig
heid. Hoewel hij een Mn-
zelman was, overleed hij aan 
de gevolgen jan een buiten
sporig gebruik van dèn wijn, 
in 1640, slechts 3i jaren 
oud zijnde* 

AMY (N.), advokaat bij het 
parlement van Aix^ in 1760 
overleden, is door eenigena
tuurkundige werken bekend, 
als: i.o Observatiom «w^crj-
mentales sur les eaux des r j-
vièrea de Seine, de Mamee\a 
(Op de ondervinding gegronde 
waarnemingen omtrent het wa
ter der rivieren Seine, Marne 
enz,} 1749 in »a,°"> — a.o 
Nouüelles Jbntaines filtrantes, 
{Nieuwe zpg - of filtreerfon-
teinen) ij5o, in ia,m° __ 
3.o Rêflexions sur les pais-
seaux de cuivre, deplomb et 

d'ëtain (Aanmerlingèn over 
de koperen, looden en tinnen 
vaten), ij5i, in ia,«w> Al 
deze werken zijn vol nuttige 
aanmerkingen, en daardoor 
verkieslijk, boven alles wat 
slechts ijdele sieraden bezit. 

AMYCIAS, een oude ko
ning van JLacedemonië, de 
zoon des konïngs van den-
zelfden naam , en van SBAB-
TA, dochter van ETOOTA», 
de stichter van Amyclea, Zijn 
zoon HYACINTBTO& was deüe« 
veling Yan APOÜIO. 

AMYOOB, koning der Bre-
bicië'rs , een geweldige vuist
vechter. Al degene, die het 
waagden zich met hem in «n 
gevecht in te laten, moesten 
het met den dood bekoopw» , 
tot dat hij geheel verwaand» '• 
de Argonauten uitdaagde,"" 
een uit hun midden z°ü°e 

komen, om zich met hem" 
meten, op welke uitdaĝ S 
POILÜX te voorschijn jfi4> 

die, na eene korte worsfehngi 
hem van het leven b«ooWe. 

AMYMONE, eene der «° 
Danaïden, huwde BK»»*" 
BUS, dien zg, op bevej va" 
haren vader, in den eersten 
huwelgksnacht om het l ev 

bragt. O00V wroegi«Ê 8* j 
kweld, namzg de w^na" 
een woud, alwaar zg» ?f: 
wgt zg 0p eene hinde wuj* 
schieten, eenen sater of bosc»' 
god kwetste, die haar achter 
yolgde en wiens prooi zg y>eta' 
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niettegenstaande zij NEPTU-
STOS, bad aangeroepen. Deze 
God veranderde haar in eene 
fontein. 

AMYNTAS I . | van dien naam, 
koning van Macedonië volgde 
zijn vader ALOETAS, in het 
jaar 556 vóór J. C. in de 
regering op. Afgevaardigden 
van MEGABAZUS , veldheer van 
DARIUB, op eene onbeschaam
de wijze met* zijne hofdames 
gehandeld hebbende, werden 
door zijnen zoon AIEXANDER , 
die deze beleediging niet ver
duren kon, gedood. Om hun
nen dood te wreken, zond de
ze veldheer een magtig leger, 
onder de bevelen van BUBARES; 
maar wijl deze laatste op de 
dochter van AMYNTAS verliefd 
was geraakt, huwde hij haar, 
en wel verre van zijnen schoon
vader den oorlog aan te doen, 
beschermde hij hem. Door 
dit middel maakte AMYNTAS 

i zich big zijne onderdanen be
mind en bij zijne naburen ge
vreesd. Hij regeerde omtrent 
So jaren, en overleed in het 
jaar 5o6 vóór J. C 

i 

AMYNTAS IL, volgde in het 
jaar 399 vóór 3. & ARCHE-
IAÜS, als koning van Mace
donië op. Zijne regering, die 
slechts één jaar duurde, on
derscheidt zich door niets merk
waardigs. z « n opvolger was 

AMYHXAS BB,, weid na den 

1 *. • H9 

dood ran PA«8ANIA9 -t in hel 
jaar 39a vóór J. (Q, op den 
Macedonischen troon geplaatst. 
JHSTINOS zegt % dat hg de zoon 
van MENELAUS was. Hg werd 
door den tiran AROETJS II. van 
den troon gejaagd, die er zich 
zelven op plaatste; maar twee 
jaren daarna beklom AMYN
TAS denzelven weder, en re- * 
geerde nog twaalf jaren. Hij 
deed den Illyriërs en Olyn-
thiërs den oorlog aan; en out 
deze laatste, des te gemakke
lijker te overwinnen, vraag
de hij den Lacedemoniërs om 
hulp; maar, ondanks deze 
voorzorg, verloor hij eenen 
veldslag, waarinTHELEUTIAS, 
veldheer zijner troepen ge
dood werd, POIYBIDAB , aan
voerder der tacedemoni'ërs 
wreekte hem kort daarna, 
door de' nederlaag der Olyn-
thiê'rs. AMYNXHAB verwekte 
bij EüRYDICE, AlEXANDBRj 
PERDIOCAS enPaiiiJPi?tra,va
der van ALEXANDER den Groo-
te, met eene dochter ETJRYO-
NE genaamd. Eene andere 
vrouw CYGNEA genaamd, bragt 
hem nog drie zonen ter we
reld, namelijk ARCHEÜATTS, 
AKCHIDIUG en MENELAUS» 
Zijne dochter EBHYONE ont
dekte hem, dat sijne vrouw 
EURYDICE voornemens wa», 
hem omtebrengen, ora haren 
schoonzoon JÜ/IENELAÜS, «net 
wien zij eenen geheimen mïn-
nenhandel onderhield, te kun- v 
nen huwen. Hij vermeed dit 
gevaar en overleed in hel 
5 



Jaar fyi voor X C, aan A-
UEXANDER, zijnen oudsten 
zoop, het koningrijk nalaten
de, dat de beide andere na | 
elkander ook bezeten hebben. 

AMYNTAS i zoon y an PEK-
BïocAs III,, koning van Ma-
pedoniët was de wettige erf
genaam dec kroon, te jong 
zijnde, om na zgnen vader 
ie kannen regeren, die in 
fret jaar 358 vóó*r JESDS 
CURISTI;S oveileed, gaf men 
hem rijnen oom PHIWJ?-
»n» tot voogd, Maar deze 
laatste matigde zjeh het op
perste gezag aan, en deze 
overweldiging, door groote ver-
pyeringe» gehandhaafd heb
bende, liet hg" dit koningrgk 
aan sgnen zoon !AIEXANBER 
dpn G-roott} na: AMYNTAS (Sroeg 
pphtep den titel van koning, 
sen was mef gene dochter van 
Pfjjxïfpus, CTNA genaamd, 
In den echt getreden. Jijt het 
yeryplg niet kHnneiide verdu
ren , dat een ander eene kroon, 
bezat, die hem toebehoorde, 
spande hg strijken voor A-
JLEIJJANBBR , die ontdekt wer
den, en die hem het leven 
m§m verhezen. 

AMYNTAS, Grieksche ge. 
pchiedschrijver. tyg weten 
Bief juist in welken tijd hij 
ge|eefd heeft. Hg heeft ee-
ge'yeïhandeh'ng nagelaten ge-
ïitGÏd^ Mansfones of veldle-
gering ^.ap AzEXdWoen den 
@rooïe, dopr ATHENEÜS aan
gehaald Lf Vin, enX. alwaar 

eene plaats van dien seïmj* j 
ver wordt medegedeeld op j 
het graf van SABDANAPAIOS, i 
alsmede zijn ^ grafschrift op 
eenen steen in Chaldeeuw-
sche letters' geëtst, en doof 
CHEUIJDUS vertaald. 

AMYNTAS, is de naam van 
verscheidene personen, waar
van de schrijvers van het ; 
leven van AÏ.EXANÏ>ER mei- j 
ding maken. AMYNTAS, zoon 
van ANDnoMENtrs, maakte j 
zich, in naam van AIEXAK* j 
BEK. , vap eene sterkte mees
ter , op een' .berg gelegen, 
en bragt later aan dien vorst 
6,000 man voetvolk, en5oo 
ruiters. — AMYNTAS, zoon 
van ANTIOCHCS, verliet•ftfa* 
cedonU, zonder eenige slech
te behandeling te hebben oni ; 
dervondea, maar enkel ei : 
alleen, omdat hg Ate**1" 
BEE haatte, en hij zich vet* 
beeldde door hem gehaat te 
Worden. -— AMYNTAS, W 
gunsteling van dien vorst. -
AMYNTAS,' zoon van AKABB' 
V8, - ~ AMYNTAS die deW 
de van AIEXANDER vet""' 
om die van DAKIÜS te oB' 
helzen; en die daarna naac 
de verovering van Beft** 
hakende, dé Ferzers vet' 
Sloeg, Memphis belegetde, 
en eindelgk gedood wer* 
STKABO maakt melding van 
eenen AMYNTAS , koning vao 
Galatii, die op DBÏQTABU" 
volgde, en die de laatste 
vorst dier natie was? W<"» 
na hem maakte C«»AB A ^ 

ffi 
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oustus, dat koningrijk tot 
een wingewest; en door dat 
middel maakte de ftomein-
sche magt een einde aan de 
monarchie der Grieken, waar
van men nog eenige overblijf, 
selen in Klein-Azië zag, te 
weten Cappadocië , Cilicië, 
Pergamus, BitkyniS, enz. 

AMYNTIANUS, een Grieksch 
geschiedschrijver, van niet 
zeer groote verdiensten, leeft-
de onder de regering van 
MARCUS ANTONIUB den wijs» 
geer, in de tweede eeuw. 
Hij droeg aan dien vorst ee-
ne lofrede op van ALEXAN-
BER den Groote, waarin hij 
op eene belagchelijke wijze 
beloofde, dat zijn stijl de hel
dendaden van dien verove
raar zoude evenaren. Hij 
schreef ook het leven vanO-
X.YMEIA , de moeder van den
zelfden ALEXANDER, meteene 
vergelijking tusschen het le
ven Van DIONYSIUS en Do-
MITIANUS, en van dat van 
PHILIPBOS van Macedonië en 
AüGUSTDS. 

AMYNTOR, koning derDo» 
lopers, Epirische volken, re
geerde na zijnen vader Oa-
MEHTJs, in de fabelachtige 
tijden. Hij werd door HER
CULES gedood, omdat hij hem 
geen doortogt over zijn grond
gebied had willen geven. -Zij
ne wettige vrouw werd HIE-
ÏODAMÏA. genoemd, maar bij 
had nog eene bgzit, CIYTIA 

K 

genoemd, die FIHENIX val-
schelqk beschuldigde, haar 
te hebben willen verkrachten. 

AMYOT ( JACOBTTS ) werd 
den 3o October i5i3 te Me-
lun vaa meer deugdzame dan 
vermogende ouders geboren: 
zijn vader was, volgens som
migen , een kramer, en niet, 
zoo ' als BE THOU zegt, een 
slagter. 'De buitengewone for
tuin , die hij maakte , hebben 
de letterkundigen zeer begeerig 
gemaakt, om den staat zij
ner familie te kennen. Het-
gene, wat men er van weet, 
is dat dezelve zeer gering is* 
AM-TOT begon zoo als SIXTÜS , 
V. Een ruiter, die hem in 
La Bauce, midden ra het 
veld vond, bragt hem achter 
op zijn paard naar het hos
pitaal Van Orïeans. AMYOT, 
die zijn huis verlaten had, 
om eene tuchtiging te ont
gaan, begaf zich naar Pa
rijs, alwaar hij bedelde. Ee
ne dame, die een zeer be
minnelijk gelaat in hem waar» 
nam s nam hem aan, om ha
re kinderen op het collegie 
te vergezellen. AMYOT maak
te van deze gelegenheid ge
bruik , om zich zelve te be
schaven. Hij verzamelde de 
bloemen en vruchten der let
terkunde, en schitterde va» 
dien tijd af te Parijs t wijl 
men hem beschuldigde ̂  der 
nieuwe dwalingen gunstig te 
zqn, verliet hij kort daar
na deze stad. Hg begaf zich/ 

4- • 
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naar eenen edelman vdnBer-
ri, die hem zijnekinderen 
toevertrouwde, Bi/, gelegenr 
heid, dat HENDRIK II*, Ber-> 
H doortrok, had AMYOT een 
Grieksch puntdicht vervaar
digd, dat zijne kweekelingen 

' den koning aanboden. De 
kanselier van het hospitaal, 
was met dit stuk zoo inge
nomen, dat. hij aan HENDRIK 
zeide, dat de schrijver van 
hetzelve waardig was, de 
opvoeding der kinderen ran 
ïrankryk te besturen. . Deze 
Grieksche verzen waren, vol
gens sommige schrijvers * dé 
eerste trap, die AMYOT tot 
de grootste waardigheden ver
hief} maar deze oorsprong zij* 
ner fortuin schijnt een wei
nig romanesk, en wordt door 
de dagfeekeningen tegenge
sproken. De oordeelkundig-
sfe geschiedschrijvers komen 
alle overeen in te zeggen, 
dat.-.A^ros. hef éérste te Pa» | 
r9s:> «kier coJIegie van den 
kardinaal %% Moim studeer
de; dat hij daarna onderwij
zer werd van WIMEM »E 
SAOI.BOBCHEBEI., toenmaals 
secretaris van staat. Deze 
staatsdienaar gaf hem eene 
aanbeveling, aan MARGARE-
a-BAj zuster van FRANCISOUS 
ï . , en het was door den invloed 
dezer vorstin, dat hg den 
stoel van openlgk Lector ïa 
het Grïeksch en in het La
tijn^ aan de Universiteit van 
•üourges feekwam. AMYOT 
vertaalde •£$ minmnhandel 
pan 2'ssmmvs tn Cmm» 

OI>BA% een Griekschen roman 
van HEIIODOBUS EMESÜS, die 
zegt wgsselgk de abtis Bmv/, 
door de vertaling tens Griek
schen kerkvaders, teer wel 
soude vervangen zijn geweest} 
maar onder FHANCISCUS I. , 
die er, wat het stuk der ze-
deigkheid betreft, zoo naauw 
niet naar zag, ver^hafte 
hem dit laffe walgelijke en 
geile stuk, de abdij van Bel. 
lozane. Dezelfde geest deed 
hem De minnenhandel van 
DAFHKIS en CazoéymLon-
OD8, een nog vuiler ver
haal, vertalen, dat in 1718, 
met platen, door AVDBAK 
geëtst, in het licht kwam, 
Na den dood van FRAHCIS* 
CÜS I , , volgd AMYOT HO*-
VIIÜÏERS in Italië. Hij had 
er gelegenheid den kardinaal 
»£ TOITHKON , en ODER DE 
SEIVJES, afgezant te Ventte, 
te zien. Het was in deze 
stad, daf hij het bevel van 
HENDRIK II, ontving, aa» 
net concilie van Trente ee
nen brief van dien yarst o-
vertebrengen, waarin hijack 
beklaagde, de Bisschoppen, 
uit hoofde vaa den oorlog, 
dien men hem in Italië aan
deed , niet naar Trente te 
kunnen zenden, AMYOT werd 
bg zijae terugkomst tot on
derwijzer der kinderen van 
Frankrpk benoemd. KAR** 
I A . , zijn fcweekeling, be
noemde hem, tot hoogstdes-
zelfs groot-aalmoezenier, en 
gaf hem eenigen tijd daarna 
de abdij yan den heiligen 

f 
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COHNJEIIUS van Compiegne 
en het Bisdom Auxerre. HEN-
DUIK Iiï., die ook zijn leer
ling was geweest, schonk 
hem het groot-aalmoezenier
schap, en voegde er, uit 
aanmerking van zijne talen
ten en diensten, de orde 
van den Heiligen Geest bij. 
AMYOT schoot in de dank» 
baarheid te kort, die hij 
voor zulke groote weldaden 
schuldig was, door, als men 
BE ÏIIOU zal gelooven, de 
muitelirigen der stad Juxer* 
re te begunstigen; maar de
ze geschiedschrijver, dikwijls 
vooringenomen, is, met be
trekking tot deze zaak, door 
den schrijver van het leven 
des prelaats, die den 6 Fe-
bruarij I5Q3 in den ouder-
derdom van, 79 jaren over
leed, tegenspreken. Het be
langrijkste zijner Werken is 
zijne vertaling in het Fransen 
der Werken van PISTABCUVS, 
die thans nog , ondanks zoo 
vele andere in eene nieu» 
were taal geschreven, zeer 
op prijs wordt gesteld, o Zoo 
lang een eenvoudige en na
tuurlijke stijl behagen zal, 
zegt de schrijver der Drie 
eeuwen, zal deze vertaling 
door diegene met vermaak 
gelezen worden, welke de 
sporen der oude Fransche be
valligheid gaarne weder vin
den,'̂  men neeft de naauw-
Mimgheïd derzelve minder 
geprezen: zy k r i e U v a n te_ 

genstrgdighedea en fouten. 
K 

Sommigen zelfs hebben be
weert, dat AMYOT PIUTAR-
CHÜS, volgens eene Italiaan» 
sche vertaling uit de biblio
theek des konings van J^ank' 
rpk, had vertolkt; maar hoe 
onwaarschijnlijk is het, dat 
een hoogleeraar der Grieksche 
taal, dat een man, die vrij 
goede verzen, in dezelfde 
taal vervaardigde, niet ge
noeg Grieksch zoude ver
staan, om uit het oorspron
kelijke te vertalen. Men 
heelt ook nog van AMYOT 
in het Fransch, Zepen boe
ken van JDIOÓORÜS Vd« »S/-
oiLtë% en eenige Grieksch» 
treurspelen enz* De goede 
uitgave van PMITARCHUS is 
van VASOOSAN, 1067 en 1574, 
i 3 Dl.a in 8.vo — 6 voor, 
de leyensbeschrïj vingen, en 
7 voor de zedelijke werken 
met het register. — Men 
moet wel opletten of er ïn 
het 6.e deel der levensbe
schrijvingen, die van HAN-
NIBAL en Scii'io, door i 'E-
ciusE gevonden worden. De
zelfde VASCOSAN heeft eene 
uitgave van PITJTAROHXTS , in 
4 Dl.»- in fel. uitgegeven $ 
van CÜSSAC te Parijs, be
staat er eene schoone uitga-, 
ve in 22 Dl,n in 8.vo, 1783» 
(zie BROTIEB), De zedelijke 
en Mengelwerken van Pi.ir-
ÏAROHUB, door AMYOT ver
taald , zijn te Lyon, in 1611 , 
a Dl.n in 8,vo gedrukt, ' 

AMYRAMT (MOZES) werd 
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Ie Bourgueil in 'Tovraine in 
het jaar i5g6 geboren. Zijn 
Vader wilde hem aan de regts-
geleerdheid toewijden; maar 
AMYBATJXT verkoos de god
geleerdheid, en kwam de
zelve te Saumur beoefenen. 
Deze stad, waarinde Protes-
iantsche sekte eene hloeijen» 
de hoogeschool had, wench-
te zich geluk met zulk ee-
nen Jkweefceling, en weldra 
was AMYEAULT zelf hoog
leeraar. Ia i 6 3 i , werd hij 
door de synode van Charen-
ton, naar welke hij gezon
den was , benoemd, om ee
ne aanspraak aan den ko
ning te doen, die hem ont
ving als eenen man, die zich 
door zijne gematigdheid van 
ssijne ambtgenooten onder
scheidde. Hij overleed in 
!ï664, door de Protestanten 
betreurd, en door de meeste 
Catholrjken geacht. WK heb
ben van hem: i.o eene Trai
te de la gr ace et de la pré* 
deutinatian (Verhandeling o-
ver de genade en voorbeschik* 
*ing) in welke de schrqver, 
een leerling van CAMEKON, 
zich minder van de Catholij-
fce leer verwijdert, dan de 
overige Proteslantsche theo-
Joganten. — a.° Apologie de 
ma reügion (Verdediging van 
mijnen godsdienst) 1647 in 
8,vo — 3.° Paraphrase sur 
Ie Nouveau Testament. (Om-
scJirijving van het Nieuwe 
[Testament) ta ülfi in 8.vo 
— 4,0 Eene andere van de 
Psalmeni in 4J0 «• 5>*.Vie 

de LJHOVB , dit Bras de f er 
(Leven van LAHQUE, bijge* 
naamd ijzeren arm) Legden, 
1661, in 4- to — 6.° Mora-
le Chrétienne (Christelijke ze
deleer) enz, 

AMYRIS, de naam van ee
nen Sibariet, die door zijne 
natie naar Delphos werd ge- j 
zonden , *• om van het orakel ! 
te vernemen, of het geluk, j 
hetwelk zij genoten, van j 
langen duur zoude zijn. De 
godspraak antwoordde, dat 
het geluk der Sibariten ver
anderen zoude, en dat hun . 
ondergang onvermijdelijk zou- j 
de zgn, zoodra zij den men- \ 
schen meer eer zouden be
wijzen, dan den goden, het
welk weldra gebeurde. Een , 
slaaf, die dikwerf door «j- j 
nen meester geslagen werd, 
liep naar de altaren der go
den als naar eene schuilplaats» 
men rukte er hem af; maic 

deze slaaf zijne toeylng' t°' 
eenen vriend zijns meesters 
genomen hebbende, verkreeg 
door dezen, dat hg zachte 
zoude behandeld wordeni "•'• 
MYHIS , die zich het antwoord 
des orakel» te binnen b«gt» 
en het ongeluk der SibaritW 
voorzag, nam spoedig Aevif 
naar den Pelaponesus- W° 
Iandgenooten dreven den spot 
met zijne verwijdering, ett 

noemden hem eenen dwaas; 
het gevolg deed zien, dat 

hij de eenige wijse ***' 
Van daar is het oude spreek
woord der Grieken ontstaan» 
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^Mmra wordt goh , hetwel. 
ke men toepast op degene, 
die onder den schijn der 
dwaasheid, orde op hunne 
zaken stellen, en die onder 
het masker der ijlhoofdig-
heidj vele wijsheid yerber-
gen. 

AMYTIB, dochter van Aa« 
TYAOES; laatste koning der 
Meders werd aan SPITAMES 
nitgehuwd , dien zij twee zo- ' 
nen ter wereld bragt, SEITA-
CE8 en MAGABEHNES. As iY-

>GE8, door QYRV» overwon
nen, nam de wijk naar Mc-
batana, en verborg zich in 
eene zeer geheime plaats van 
het paleis. CYRUS, gestoord, 
hem niét te kunnen 'weder
vinden , beval, dat men AMY-
Ï I S , haren echtgenoot en hare 
kinderen op de pijnbank zou* 
de brengen. Daarop ontdek
te zich ASTYAGJÏ», en werd 
menschliévender behandeld, 
dan hij had mogen hopen; 
maar SI'ITAMES , zijn schoon
zoon, werd met dei» dood 
gestraft, wijl hij geantwoord 
had, dat hij niet wist waar 
hij zich verborgen had. Zij
ne grootste misdaad was, 
eene schoone vrouw te be
zitten, , AMYTIS behaagde aan 
baren overwinnaar, die ha-
re tranen afdroogde, door 
wet haar in den echt te tre-
**en- CAMBYSES en TAJUYO-
XAROES werden in het jaar 
55o vó6r J. C„ uit dit twee
de huwelijk geboren. Zg 
Wlgden GYaTJS 0 p d i e a a n 

de beide zonen; welke de 
koningin, bij SPITAMES had 
gehad, landvoogdijschappen 
had gegeven. Daar TANY-
OXAHOES, op bestel van zij
nen broeder, vergeven was, 
en AMYTIS vijf jaren daar
na zijnen moord ontdekte, 
zoo hield zij big CAMBYSES 
aan, haar dengenen te leve
ren, die hem tot het bedrij
ven van dien moord had aan
gespoord; maar haar ver
zoek werd niet vervuld, en 
deze weigering, gevoegd bij 
hare smart, was oorzaak, 
dat zij zich door vergif van 
het leven beroofde. CTESIAS 
is de schrijver dier anecdo-
ten, maar men weet hoe 
weinig geloof hij verdient. 
.— Zie CTESIAS» 

ANA,CHAB.SIS , een Scytisch 
wijsgeer, een leerling van 
SOI,ON, maakte zich te Athene, 
door zijne kunde, zijne belan
geloosheid^ zijne voorzigtig-
heid en zijne gestrenge zeden 
beroemd» In zijn vaderland 
teruggekeerd, wilde, hij er de 
goden en de wetten van Grie* 
kenland invoeren; maar hij 
werd in het jaar 55o vóór J. C. 
door den Scytischen koning 
vermoord. Onder vele platte 
zinspreuken, die men hem 
toeschrijft, zijn er eenige 
die verdienen verhaald te wor
den. Met gesigt des dron
kaards is de beste les der, 
matigheid. Daar ANACHAR-

SIS gezien had, dat de gróo-> 
te zaken te Athene, doos 
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de vergaderde menigte, en 
dikwijls zeer slecht beslist 
.werden , zoo zeide hij: De 
•verstandiger* stellen de vraag' 
stukken voor, en de gekken 
ïéslissen dezelve. Men zegt, 
dat hij de wetten, die en
kel door de volksklasse wor
den in acht genomen, ter
wijl de grooten dezelve schen
den of er den spot mede 
drijven, met de spinneweb-
ben vergeleek, die enkel 
vliegen vangen. Men ver-
baalt ook, dat deze wijs
geer eens op zee zijnde, aan 
den stuurman vraagde, hoe 
dik de planken van het schip 
waren; en nadat deze had 
geantwoord: too peel duimen 
de Scytische wijsgeer daarop 
liet volgen: Wij- zijn dus 
slechts zoo verre van den dood 
verwydtrd. Hetwelk waar
schijnlijk tot deze verzen van 
JUVENAWS aanleiding heeft ge
gevens 

•»• • > Digitis a morte re-
motus 

[Quatuor, aut septem sisit 
latissima tceda, 

Een Griek, hem verweten 
bebbende, dat hij een Scyth 
iwas, antwoordde hij: Ik weet, 
'dat mijn vaderland, mij niet 
[veel eer aandoet; maar gij 
onteert het y,n>ei Degene, die 
aan ANAOHARSIS de uitvinding 
van het pottebakkersrad heb
ben toegeschreven, weten 
niet j dat HOMERUS, die ee-
nige eeuwen vóór hem leef
de, er in zijne gedichten o-
yer spreektj t W n u s stelt 

A. '' _.._ -

hem onder de onbeechaaf-
den, die zich door hunnen 
geest èenen onsterfelijken 
naam hebben gemaakt, naast ! 
JËSOBUS. 

Thrax JESOPGS protuit, A-
XAOB/tiisis Scytha 

Condere aeternam famam \ 
ingenio suo» I 

De Abt BABTHBLEMI heeft i 
in 1788, onder den titel van 
Voyaged' AiucajRsis (Bei* 
xe van AIUCIIARSIS, 7 Dl.nHl 
8.TO eene schildering van Grie
kenland in het licht gegeven, 
waarin er min of meer geluk
kige toepassingen, op de ze-
den en menschen der tegen
woordige eeuw gevonden wor« 
den: een werk, welligt al te 
zeer met geleerde aanmerkin
gen overladen, met geestdrift 
aangekondigd en geprezen; i 
maar men kan niet ontken* f 
nen, dat er zeer schoof 
stukken in voorkomen, én 
dat, ondanks eenige kenteeke* \ 
nen der wijsbegeerte van den 
dag, het een der latere wer
ken is, waarin zij zich met 
de meeste ingetogenheid «B 

bescheidenheid vertoont vzel» 
zijn er vele aanmerkingen 
in , waarover hare voorstan
ders geene reden kunnen heb
ben van tevreden te A*' 
In het Nederduitsch z^n d e 

Meiten van den jongen ^H*" 
cÉAüsia door, STUART vertaald» 
— Zie BARTHÉüEiuri 

ANAOÜETUS of CIEÏÜS (•#**' 
lige), een Athener van ge*" 
boorte, bekeerde zich 1 nadat 
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hij den heiligen PETRUS had 
hooren prediken, tot het 
Christendom, en verbond zich 
San dien Apostel, die hem tot 
diaken, en kort daarna tot 
Priester zalfde._ Hij volgde 
den H. LINTJS in het jaar 78 
in de Pauselijke waardigheid 
op. Hij zag met de gevoe
ligste smart, de verwoestin
gen, welke de vervolgingen 
der Kerk , door keizer TRA* 
JANUS , in de kudde van J. C. 
aanrigtten. Zeer oude Mar
tyrologiums gewagen van hem 
ais van eenen martelaar, Som
mige schrijvers zeggen dat de 
heilige ANACLETDS den heili
gen CLEMENS opgevolgd is; 
maar het meest algemeene 
gevoelen, overeenkomstig met 
den Canon der Misse plaats 
hem na den heiligen LIOTS 
(Zie LINIJS). Men heeft ook 
den heiligen ANAOJCKTUS van 
den heiligen CIETUS willen 
onderscheiden, en deze bewe
ring is niet zonder gezag; 
maar het schijnt dat het al
gemeenste gevoelen het waar
achtigste is (*), 

AHAOIIETUB (PjJTEüS DE L E O ) 

onwettige Paus, had hettloor 
zijne rijkdommen en het ge
zag zijner familie, die van 
Joodschen oorsprong was, zoo 
»er gebragt, dat hij, hoewel 

op eene onwettige wijze, tot 
Paus verkozen werd. Hij ont
leende fijnen naam van Paus" 
LEO IX,, die zijuen vader 
bekeerd en gedoopt had. JNTa 
een losbandig leven in Frank-
r'qk gevoerd te hebben, was 
hij te Cluny monnik gewor
den. Te Rome gekomen, werd 
hij kardinaal door den invloed 
zijner familie, daarna in ver
scheidene legatiën gebruikt, 
waarin men met de grootste 
ergernis erkende, dat de reli
gieuze staat slechts voor eenen 
korten tijd zijne ongeregelde 
zeden had kunnen bedwingen. 
Zoodra men hem den titel van 
Paus had opgedragen, trok 
hij, onder eene sterke bege
leiding , naar de St. Pietere« 
en andere kerken, en beroof
de dezelve van al wat er kost
baar» en zelfs heilig in was. 
Men zegt, dat hij geenenen
kelen Christen kon vinden, 
die de kelken durfde verbrij.* 
zelen , om het goud tot heê 
gebruik te bereiden, dat hij 
er van maken wilde, en dat 
hij daarom verpligt was , zij
ne toevlogt tot de lieden te 
nemen, die den Godsdienst 
zijner voorouderen beleden. 
Door middel, van geschen* 
ken, welke hij zich in staat 
stelde, van deae heiligschen-
dige rooven te doen, wist 

(*) Men sie over dit onderwerp de aanmerking det ver-
/a/er* van het Liturgisch Woordenboek der Roomsen - Catho* 
lgke kerkgebruiken door FBANZ GRUNDMAYK., bif den uitge
ver dezes, MSt 3,, van ,j„t belangrykc werk. 

V e r t a l e r . 
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hg het volk en de meeste 
der Grooten te winnen. Hij 
werd in verscheidene Kerk
vergaderingen, in Frankrijk 
gehouden, geëxcommuniceerd, 
en eindelijk ook ia i i 3 4 , in 
dat van Pisa. Hij over
leed in het jaar n 3 8 , na 
de nederlaag van ROGER, 
Hertog van Sicilië, aan 
wien hg den titel van Ko
ning van Napels en Sici-
ifë had gegeven. (Zie IHNO-
CENTIUS U.)» 

ANACBEON , geboren te Téos 
in lönië, bloeide omtrent het 
jaar 53o vóór J. C. POLY-
CBATJSS, tiran van Samos, 
riep hem aan zijn hof, en 
vond in hem een' getrouwen 
makker in den wellust, HY-
FACHUS, zoon van PISISTRA-
TVS , deed hem met een schip 
Van So riemen, dat hij hem 
zond, naar Athene komen. 
Deze dichter, aan de schan
delijkste ongebondenheden o-
vergegeven, heeft in zijne 
gedichten niets dan de liefde 
en den wijn bezongen. De 
verkoelingen des ouderdoms 
waren niet in staat het vuur 
zgner hartstogten te verdoo-
Yen, en hij zette zijne too-
meloosheid tot in den ouder
dom van 85 jaren Voort. In 
dezen gevorderden leeftijd 
Voedde hg zich enkel met ro' 
zgnen, en eene pitderzelve, 
die hem in de keel bleef zit
ten , deed hem stikken. Wij 
«ga niet ïn het bezit van al 
«e werken yan dezen Griek. 

Hetgeen, wat ons van hens i 
overblijft, is door HJWDKIK j 
ETIENNE in het licht gegeven, | 
die er eene Latijnsche verta
ling bij voegde, welke het 
oorspronkelijke waardig was. 
CORNEI.18 DE PAAITVV beweert 
ïn de uitgave, die hij in1752 ' 
in 4.t0 van de werken van j 
ANACBEON in het licht gaf, | 
dat de gedichten, welke on
der zijnen naam doorgaan, ; 
eene verzameling van stukken j 
van verschillende dichters der | 
oudheid is. Hg heeft vele ge- j 
leerde aanmerkingen op een j 
gestapeld, om déze paradoxe 
stelling te bewijzen; maar er ! 
is slechts eene eenvoudige 
aanmerking noodig, over de 
gelijkvormigheid in den stijl 
der werken van ANAOKSON, 
om dezelve van allen schqa j 
van waarheid te betooren, j 
De meest geachte uitgarea 
van dien dichter zijn die van 
JOSVÉ BARNES, t.e Gambridgeï 
ljo5, in ï2.Q; Londen 1706, 
in 8.vo; Utrecht i75* in kW 
Leipzigt 1776-»- 93, « W 

ANAÏB8ÜO (PAUWJS LUCAS) 
of PAOIUCCI ANESIO, eerste 
Doge van Venetië. De be-
woners der Venetiaansche ei
landen, tot in 697 door Tri
bunen bestuurd, wilden zich , 
onder eene gemeenschappen : 
ke regering, vèreenigea, en 

kozen tot hoofd hunner repu
bliek ANAÏESTO of ANESXO 
uit ïïéraclea. Hij overleed i» 
717, en lietMAROEMo TA* 
GWONO tot zijnen opvolger n a ' 
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ANAITIS, eene godheid, eet» 
lijds door de Lydié'rs, de Ar
meniërs en de Perzers aan
gebeden. De godsdienst dier 
.volken, vooral in de nabu
rige gewesten van Scytië, ver-
pligtte hen, niets te onder
nemen , dan onder de bescher
ming dezer godin. Men hield 
de gewigtige vergaderingen 
in haren tempel. Volgens de 
schandelijke tempelgebruiken 
der Heidenen, werden de 
schoonste jonge dochters aan 
dese godin toegewijd, en ga
ven zij zich aan diegene prijs, 
welke haar offers kwamen 
aanbieden. Zij beweerden, 
door deze onteering edeler te 
worden, en waardiger, om 
den huwelijken staat in te 
treden. In die duistere tijden 
had het zedebederf elk denk
beeld van eer en deugd ver
nietigd, en van al die ge
waande wijzen, welke men 
wijsgeeren noemt, zien wij 
er geenen enkelen, die tegen 
deze schanddaden zijne stem 
verheven heeft, 

ANANIAS, wiens Chal- -
deeuwsche naam is SIDRACH,/ 
een der drie jonge Hebreërs, 
die, wijl zij het standbeeld 
van NABUOHODONÓSOR niet 
hadden willen aanbidden, 
tot de vlammen veroordeeld 
werden; maar zij kwamen in 
dezelye niet om. God redde 
h e n op eene wonderdadige 
wgze uit den gloeijenden o-
ven, waarin zg omtrent het 
jaar 538 vóór j , C . gewor

pen, waren; 

ANANIAS, zoon van NEBE~ 
DEUS , Hooge -priester der Jo
den, beschuldigd zijnde, het 
volk tot opstand te hebben 
willen aansporen, werd ge-
vangelijk naar Rome gevoerd, 
om zich voor den Keizer te 
Verantwoorden: hem gelukte 
zulks, en hij kwam ontslagen 
terug. Na zijne terugkomst! 
liet hij den heiligen PAULUS . 
gevangen nemen en geeselen: 
deze Apostel zeide hem in ee-
nen geest van voorzegging: 
Gods hand zal u treffen , gij, 
gemite muur (j&andei.XXUh 
3J. ANANIAS werd, ZOO als 
de heilige PAOXUS het voor
zegd had, in het begin van 
den oorlog der Joden tegen de 
Romeinen vermoord, 

ANANIAS, een der eersfe 
bekeerlingen uit de Joden, 
had de vermetelheid tegen den 
Heiligen Geest te liegen, en 
den H. PETROS omtrent dea 
verkoopprijs van eenen akker 
te willen bedriegen. Hij en 
zijne vrouw SAÏHIRA, die deel 
aan zijne misdaad had, wer» 
den met den dood gestraft; 
H Het stond aan iedereen vrij > 
zegt een kerkelijke geschied
schrijver , zijne goederen te 
verkoopen of te behouden. 
Waar, ingeval men besloot, 
dezelve te verkoopen, om 
daardoor de armen te onder-i 
steunen, scheen men zich, 
als ware het, door eene pleg-

[j tige gelofte te verbinden, van 
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tijdelgke bezittingen afstand 
te doen, om eene volmaakter 
levenswijze te omhelzen. Ook 
,zien wij, dat ANANIAS en SA-
VUIRA. , wijl zij een gedeelte 
van den verkoop prijs hunner 
goederen behouden hadden, 
aan de voeten van den heili
gen PETRUS door den dood 
getraft werden; en de A-* 
postel verweet hun niet an
ders, dan tegen den Heiligen 
Geest gelogen te hebben, door 
de dienaars des Heeren te 
willen bedriegen.'* Wat de 
gevolgen betreft, die hun mis
slag met betrekking tot de 
eeuwigheid na zich sleepte, 
dit is een punt, waaromtrent 
de Kerkvaders het niet eens 
zijn. Sommige hopen, dat zij 
op de stem van den heiligen 
PJSTRPS berouw hebben ge
voeld, en dat hun hunnen 
misslag alzoo zal vergeven zijn, 
te meer daar zij voordenzel-
ven door eene tijdelijke straf 
geboet hadden; dus is het ge
voelen van OIUGENES , van 
den heiligen HIERONYMOS ea 
den heiligen AUCHTSTINUS; — 
anderen met den heiligen 
CHHYSOSTOMUS, den heiligen 
BASILHIS,. enz. vreezen, dat 
zg in de onboetvaardigheid 
gestorven zijn, 

ANANIAS, leerling der A-
postelen; die te JOamaskus 
woonde, ontving het bevel 
van JjEStrs CHRISTUS, die hem 
verscheen, den nieuwlingg be
keerden heiligen PAÜLÜS pp 
te gaan zoeken., hetwelk hg 

ten uitvoer bragt. Men weet 
geene verdere omstandigheden 
van zijn leven; bij werd te 
Damashus in eene kerk be
graven , waarvan de Turken 
eene Moskee hebben gemaakt, 
daar zij echter eenen grooten 
eerbied voor zijn graf behou-, 
den hebben, 

ANANIAS t een der Joodsctie ' 
Hoogepriesters, verkreeg van 
ALBINÜS, Landvoogd van /«• 
dea, de bevrijding van tiea 
dieven, bij uitwisseling voor 
deszeïfs zoon, dien de mak
kers dier moordenaars geroofd 
hadden, en dien zij dreigden 
te zullen doen sterven; indien 
men deze gevangenen niet op 
vrge voeten stelde. 

ANANIAS ; een Joodschs 
koopman, zich aan het hoi 
van IzATirs, in de Armeni' 
sche provincie Spatim, inge
drongen hebbende, onderwees 
eenige hofdames in de kennis 
van den waren God, en toe" 
deze hem den toegang tot I-
ZATUS verschaft hadden, bragt 
hij hem tot dezelfde gevo«' 
lens. IZATUS was de zoon ffa 

MCNABAZES, Koning derAdia-
beniërs. Tot de Koninklijke 
waardigheid gekomen zijnde, 
deed hg HSIEHA zijne mof 
der, en vele grooten vanzg» 
rijk van godsdienst veranderen-
Dus is het verhaal, dat ons 
FiAvitia JOSEPHÜS in het 2? 
Boek zijner Oudheden enz-3 

Hfdl. hiervan geeft; — * f 
SIMON integendeel in & 
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Bijbelsch Woordenboek be
weert, dat deze ANANIAS een 
Christen,en geen Jood was, 
en dat hij IZATXTS en deszelfs 
hovelingen het Christendom 
deed omhelzen; dat JOSEPHUS 
enkel van het Jodendom heeft 
gesproken, uit achting voor 
:;fjnen godsdienst, en uit haat 
tegen het Christendom, waar
van hg, volgens Oaosus, een 
vijand was. 

ANANÜS of AHNAS (Zie AN-
N A S j . 

ANASTASIA (Heilige) eene 
Romeinsche vrouw, die on
der DiocjcETiA^us gemarteli-
seerd werd. Hoewel de be
wijsstukken van haren mar
teldood, door METAPHKASTÜS 
aangehaald., niet authentiek 
zijn, zoo is toch hare gedach
tenis in de kerk zeer oud en 
wordt zeer geëerbiedigd. Haar 
naam komt in den Canon der 
Mis en in het Sacramentaria 
urn van den heiligen GREGO-
JRIUS voor; er wordt in de 
akten van den heiligen CHRY-
SOOONUS gezegd, daS zij uit 
eene doorluchtige Romeinsche 
familie afstamde, dat de hei
lige CHKÏSOGONUS zelf haar 
voogd was, en haar in het 
geloof onderwees, en dat, 
*°en deze heilige Martelaar 
*e -<*quilea, gedurende de 
vervolging v a n DIOCMTIAT 
*us, gevangen werd geno
den , zo" zich bH hem ver-

i l * JkJXïBTtê 

kluisters optepassen en te ver
troosten. Oe schrijver dier 
zelfde akten, voegt er b i j , 
dat, na verschillende folte
ringen te hebben ondergaan 
zij, ?n 3o4> door den Land
voogd van Illyrië veroordeeld 
werd, om levende verbrand 
te worden. Men bragt hare 
asch naar Rome, en plaatste 
dezelve in de kerk, die nog 
den naam der Heilige draagt. 
De Paussen lazen oudtijds ia 
deze kerk, de tweede Mis 
van kersnacht; en daarom 
wordt er nog in diezelfde 
Mis, gedachtenis van deze 
Heilige gehouden. Onder de 
Leerredenen van den Heili; 
gen LEO is er eene, die deze 
heilige Paus in de kerk van 
de heilige ANASTASIA uitge
sproken heeft. Namelijk die, 
waarin hij de ketterij van Eirs' 
TYCHES wederiegt. 

ANASTASIA, bijgenaamd de 
Oude, werd te Sirmick, ge
durende de vervolgingen van 
NEKO of VAXERIAHÜS , gemar-
teliseerd. Hare overblijfselen 
werden; ten tijde van Keizer 
LEO, en den Patriarch GEN-
WADUS, naar Konstantinopel 
vervoerd; men plaatste dezel
ve, in de kerk Anastasis, of 
der Opstanding genoemd. Men 
bragt dezelve daarna in , de 
patriarchale kerk van de hei
lige SOPHIA over. Zq be
vonden er zich niet meer, 
toen die stad in 1&55 door 
de Turken veroverd werd, 
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ANASTASIBS I. , (Heilige) 
een Romein van geboorte 
volgde den Paus SIHICIÜS in 
het jaar S98 op. Hij had 
zijne verheffing te danken, 
aan den roem, dien hij „door 
zijne werkzaamheid en zijne 
rampen verworven had. De 
heilige HIEBONYMÜS noemt 
hem, een man, die een hei' 
lig leven, eene rijke armoede, 
en eene apostolische zorgvul
digheid betat. Hij kantte 
ïich 8tetk tegen den voort
gang van het Origenismus 
aan, en veroordeelde de ver
taling van den Periarchon van 
OBIGENES, door RoriMüS, als 
strekkende, om ons geloof op 
de overlevering der Apostelen 
en onzer /voorouderen geves
tigd, te verzwakken. Deze 
zijn de uitdrukkingen, van 
welke hij zich in den brief 
bediende, dien hij over dat 

• onderwerp aan JOANNES , Bis
schop van Jeruzalem, schreef. 
Wat RirpiNts betreft, zoo 
veroordeelde hij zijnen per
soon niet, maar liet het aan 
God over, om het doel te 
beoordeelen, dat hij had met 
het vertalen van den Periar
chon (Zie RTJJIHTJS). In den
zelfden brief belooft de hei
lige, om voor de handhaving 
desgeloofs te waken, en om 
alle natiën der aarde, die hij 
de deelen zijns ligchaams 
noemt, tegen de dwaling te 
versterken. Men vindt in de 
Verzameling van ISIDOIWS 
MïnèATOR, twee dtcretatiën, 
en onregte aan dien Paus toe* 

geschreven; De heilige ANA-
8XASXUS overleed in het jaar 
'402, na vier jaren, ééne 
maand en dertien dagen den 
stoel van den heiligen PETKUS 
bekleed te hebben. Volgens 
den heiligen HIEKON YMUS werd 
hij uit deze wereld weggeno
men , wijl God hem de smart 
wilde sparen, de plundering 
van Rome door AIARICH , Ko
ning der Gothen te zien, die 
in het jaar 410 plaats had. 
Zijne overblijfselen zijn dik
werf vervoerd geworden; het 
grootste gedeelte derzelve is te
genwoordig in de kerk van de 
heilige PRAXEDA. Het Room-
sche Martyrologium noemt 
hem onder den uf April, dat 
waarschijnlijk de dag van ee
ne dier vervoeringen is ge" 
weest, waarvan wij zoo eren 
gesproken hebben. 

ANA'STASHTS II. , (SSp) 
werd den 24 November 49? 
na den , dood van den heili
gen GEI.1ASIÜS, tot Paus V«i' 
kozen. Hij schreef eenen , 
brief aan keizer AWASTASIUS 
ten voordeele dan den Ca-
tholrjken godsdienst, en *m 
ClOVlS Of ClODOVEüS, K.0* 
ning van Frantrfk, die iof 
hem gedoopt werd, om o«' 
zen Vorst met zrjne wW* , 
ring tot den ChristelnK«« 
godsdienst geluk te wenscheo-
Hij overleed den 16 Novern- j 
ber 498, en werd door den W' 
ligen SYMMACHUS opgeroig0' 

ANABTASIÜSIII., werd Fau» 
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in g u na den ddodvanSEa-
onrs III. Zijne regering, 
die slechts a jaren en a maan
den duurde, onderscheidde 
zich door de wijsheid en 
deugd des opperpriesters. Hij 

/overleed in het jaar 913 en 
werd opgevolgd door LANDO. 

ANASTASIUS IV. J een Bo-
mein, KOENKAAD genoemd, 
beklom, na den dood van 
EUOENIITS l l t , in n53 den 
Pauselijken Stoel. Hij was, 
volgens, sommigen regulier 
kanonik, der orde van den 
heiligen AUGUSTINUS» en Abt 
van den heiligen RÜFÜS in 
Dauphinêgeweest, en volgens 
anderen Abt van den heiligen 
ANASTASIUS in het Bisdom 
Veletri. Paus HONOIUUS II . , 
wiens bloedverwant hij was, 
schonk hem het purper en be
noem de hem in December i i a5 
tot Bisschop van Sabina, Paus 
INUOCBNTIUS benoemde hem 
als zijnen vertegenwoordiger te 
Rome, toen deze Opperpriester 
zich door de gewelddadighe
den van den onwettigen Paus 
ANACIETUS, verpligtzag, zij
nen zetel te verlaten. De 
Kardinaal KOENHAAD verwierf 
zich de algemeene achting 
en werd den g Julg n55, 
waardig geoordeeld, om Eu-
O-BNIUS III. optevolgen. Ee-
n5ge voorstanders der Paus
e n , hebben hem van te veel 
toegevendheid, omtrent kei
zer fiiEMttïK beschuldigd, 
d«e eenen legaat van den 
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heiligen Stoel mishandeld had; 
maar hg heeft grooten lof 
verdiend wegens de liefdadig
heid, die hij gedurende eenen 
bijna algemeenenhongersnood 
uitoefende. Hij overleed den 
4 December 1154. ADKJA-
KUS IV. was zijn opvolger, 

ANASTASICTS , onwettige 
Paus, stond tegen BENEDICTUS 
III. op, die in 855 verkozen 
werd. Hg was priester der 
kerk van Rome, en volgens 
sommigen, Bibliothecaris van 
Paus GÜEGOIUUS IVt Deze 
bedieningen hebben geleerde 
beoordeelaars, in navolging 
van Vossitrs, bedrogen, die 
zich heeft ingebeeld, dat de
ze valsche Opperpriester, de
zelfde was, als AUTASTASIUS 
•de "Bibliothecaris, die het 
leven der Paussen heeft ge
schreven. Degene, van wien 
wij hier spreken, door de 
commissarissen van keizer Lo-
DEWIJK II. ondersteund, wil
de zich in plaats van BENE-
DICTÜS doen verkiezen, maak
te zich meester van zijnen 
persoon, en nam de kerken 
van den heiligen JOANNES 
van Latranen en van den hei
ligen PETRUS in bezit. Som
mige schrijvers zijn van ge
voelen , dat hij dezelfde ANAS
TASIUS, priester onder den 
titel van den heiligen MAK-
cEiiirs van Rome ia, die door 
eene Kerkvergadering van zes 
en zestig Bisschoppen» welke 
Paus Lxq IV, in 853 deed be» 

'S 
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leggen, wgl bg vijf laren 
buiten 'slands, en zonder in 
de geestelijke behoeften, der 
parochie, welker herder hij 
was, te voorzien, werd af
gezet. * 

ANASTASIUS (Heilige), een 
Perzer, zoon van een Magi; 
door het gerucht getroffen, 
dat de wegvoering van het 
ware kruis, door CnosRoëste 
weeg bragt, wilde hij onder
zoeken, Tan waar de eerbied 
kon, ontstaan, welken de 
Christenen voor het werktuig 
«ener doodstraf koesterden, die 
men als schandelijk beschouw
de; hij begon hunnen Gods
dienst te beoefenen, omhels
de ^ denzelyen, en legde er 
belijdenis van af, door, den 
32 Januari) 6a8, zijn bloed 
voor denzelven te vergieten. 
Ce heilige ANASTASIUS had 
den op handen zijnde val van 
den tiran CnosnoëYvoorzegd 
en zgne voorzegging werd tien 
dagen, na zijnen marteldood 
bewaarheid, toen keizer HE-
KACMTTS in Perzië viel. De 
bewgsstukken van dezen Hei
lige zqn authentiek, en rijn 
door het zevende algemeene 
Concilie, omtrent 160 jaren 
na zijnen dood geprezen ge
worden. Hetzelfde Concilie 
keurde ook het gebruik goed 
om het hoofd, van den heili
gen AWASTASIUS, alsmede het 
oude afbeeldsel van datzelfde 
hoofd, door vele mirakelen 
beroemd, en dat men te Mome 
aaet eenen blonderen eerbied 

bewaarde, aïteschildéren. Men 
ziet hetzelve nog tegenwoordig, 
in de klooster-kerk van Onze 
Ueve-Vrouw ad aquas salvias, 
die den naam van den heili
gen VIKOENTIOS en den hei
ligen ANASTASIUS voert. 

ANASTASIUS de Sinaïkr, dus 
genoemd, wijl hij een mon
nik van den berg Sinaï was, 
bloeide op het einde der zes* 
de eeuw. Dikwerf verliet hij 
zijne eenzaamheid ter verde
diging der kerk. In de stad 
Alexandrië zgnde, maakte hij 
de ketters Acephales opea-
lijk beschaamd, en toonde 
hun met de grootste klaar
blijkelijkheid aan, dat zij den 
heiligen FJLAVIAHBS niet ion
den veroordeelen, zondec te
vens al de kerkvaders te ver
oordeelen. Zijne redenerin
gen waren zoo overtuigend, 

1 dat het volk eene groote ver
ontwaardiging tegen die ket
ters aan den dag legde, en 
zelfs op het denkbeeld kwam, 
om dezelve te steenigen» De 
Heilige nam daarna de pea 
op, en vervaardigde het boek 
getiteld: Odegoe, of de &* 
op den waren weg. Hg we" 
derlegt b hetzelve de Euty* 
chianen, onder den naam vaa 
Acephales bekend, en be
paalt er zeer oordeelkundige 
regelen in tegen allerlei ket-
tergen. Men weet niet m 
welk jaar hg gestorren is, 
zeker is het, dat hg' in 5?8 
nog leefde.- Behalve het ge
noemde boek, schreef hg ve* 
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Ie ascetische werken, die tot 
ons zijn gekomen: i.° Zinne
beeldige aanmerkingen over 
het sesdaagsch of scheppings
werk , waarin dat werk op 
eene geheimzinnige en ver
bloemde wijze verklaard wordt. 
*— a.Q De t54- Vragen} dit 
i s , om zoo te spreken niet 
anders, dan eene compila
tie Tan spreuken der Kerk
vaders en Conciliën over bet 
geestelijke leven. — 3.° De 
redevoering van het Biduxtr 
(Synaxe) of van de verga
dering der geloovigen. Daar-
ia wordt over de verpligtïng 
gesproken om zijne zonden 
aan de priesters te belgden, 
over den eerbied, met welken 
men de heilige Mis moet bij
wonen , over het vergeven van 
beleedigingen enz. CANJSIUS 
en COMBEFIS raden bet lezen 
derzelve, den Predikers, en 
hun, die met de Zielzorg be
last zijn , sterk aan. — 4.° 
Twee leerreden over den zes
den Psalm. Er worden ook 
nog eenige andere schriften 
aan den heiligen ANASTASIUS 
toegekend, waarvan er vele 
niet zijn gedrukt geworden. 
In al de werken van dien 
Heilige straalt de teederste 
godsvrucht door. 

ANASTASIUSI., (Heilige)V&' 
triarch yan Antiochië, die 
door sommige schrijvers met 
den voorgaande ten onregte 
als een en dezelfde persoon 
wordt beschouwd,kantteaich 

. L 

tegen keizer JUSTINIANUS aan; 
die dat gedeelte derEutychï-
anen beschermde, welke men " 
de onomkoopbaren noemde. 
Door JUSTINIANUS den Jonge ,' 
opvolger van JUSTINIANUS, 
gebannen, werd hij door 
MAURITIUS teruggeroepen, op 
wiens verzoek hij het Pas
toraal van den heiligen GKE-
GOIUÜS, ten gebruike der Oos-
tersche kerken in het Grieksch 
vertaalde, COMBEEIS en CA-
NISIUS hebben ons vijf leer-, 
redenen'van hem bewaard. A-
NASTASIUS overleed, te Antio
chië in het jaar 5g8. 

ANASTASIUS II . ; (Heilige) 
bijgenaamd de Martelaar, 
was een zeer deugdzaam Gees
telijke, die in 598, na den 
dood van den voorgaanden A-
NASTASIUS, den Patriarchalen 
stoel van Antiochië beklom. 
Hij werkte onvermoeid aan 
de bekeering der Joden; en 
die trouweloozen bragten hem 
den ai December van het 
jaar 608 op de wreedste wij
ze om het leven. ANASTASI
US III», cfe Jaköbiter, volgde 
dezen heiligen Martelaar op, 
nadat de stoel een' geruimen 
tijd had open gestaan. Atr-
BERTUS we MIRE en sommige 
anderen schrijven aan dezen 
heiligen ANASTASIUS den Mar
telaar, eene verhandeling toe 
getiteld t Compendiaria fidei 
institutio, welke onder dei» 
naam van den heiligen A« 
THANASIUS en dm heiligen GY« 

4 O . ' " • - ' ' • 
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s i n u s van Jkseandrië, itt 
de Bibliotheek der kerkva
ders voorkomt; Andere be
oordeelaars beweren, dat dit 
werk van ANASTASIUS de <Si-
naïter is. Men noemt hem 
ook nog als den schrijver 
van Commentaria op den zes
den Psalm, waarin den dood 
van Keizer MAURITIUS, die 
ïn 6oa plaats had., aldus wordt 
opgegeven: Improbi pluree per 
pcenitentiam servati, in qus-
hu» et Me qui nvetrti celale 
sub MdBRiTio Christianorum 
imperalare /uit etc. 

AMASTASIUS III., Patriarch 
yan Antfochië, een vijand 
van het Concilie van Chal-
cedonië, en de meest ingeno-
mene der Jacobitische ketters. 
Jn het jaar 629, ging hij 
Keizer HERACIIPS te JBiera-
polie bezoeken, die alstoen 
«eer- verheugd was, over de 
zegepraal, welke hij op ds 
Perzers had behaald, en o-
ver de genade i welke God 
hem geschonken .had, het 
ware kruis van J. C. te her
overen. Deze Keizer beloof
de aan ANASTASIUS, hem Pa
triarch van AntiocUe te ma
ken , mits hij zich aan het 
geloof van het Concilie van 
Chafaedonië onderwierp en 
twee naturen in J, C, erken-
d<s. Deze voordeelige aan* 
bïedfog vleide de eerzucht van 
d$ï huichelaar, die veinsde 
ïn desejfde gevoelens van Hfe-
$A9MVS te deelen j . en de 
Iwik naturen 'm J, C. te er

kennen; doch hij erkende in 
Hem slechts eene werking, 
welke hij Deivirile noemde, 
eene achterhouding, die den 
Keizer bedroog en hem inde 
dwaling der Monotheliten deed 
vervallen; zoodat de arglis
tigheid des ketters en de al 
te groote toegevendheid van 
den Vorst, der Oosterscha 
kerk groote onheilen berok
kende. ANASTASIUS overleed 
in 649 en werd door MADE-
BoNius opgevolgd. 

ANASTASIUS, Patriarch van 
Koristantinopel, een Iconoclast 
of Beeldenstormer, waspries* 
ter der kerk van Komtanti" 
nopel, en de meest vertrouw
de der bedienden van den 
heiligen Patriarch HEKMAND?' 
Keizer Î EO de Isauriër, &e 

het hoofd der beelden-W-
brtjzelaars was geweest, ver
leide ANASTASIUS , om B811" 
JVIANUS te beschuldigen, «et 

belofte van, hem in plaats van 
dien heiligen Prelaat te stel
len. En in de daad toen de 
heilige HERMANUS van «Sneu. 
stoel beroofd was , werd A-
NASTAsius door LEO tot Pa* 
triarch verklaard, die zie» 
verbond, om de beelden uw 
zijne kerk te verwedere"* 
Een en ander had in het jaar 
73o plaats. Toen hij van den 
patriarchalen stoel bezit wil» 
de nemen, werd deze ple8* 
tigheid door eehige moedig» 
vrouwen gestoord, die hem 
met keisteenen uit de ker* 
verdreven. ANASTASIUS ' S » * 
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brieven aan Paus GKE&ORIUS 
II . , die weigerde met hem 
in gemeenschap te treden. Kei
zer LEO overleed in 741, en 
zijn zoon KONSTANTIJN CO-
ÏRONYMÜS , voegde nieuwe 
dwalingen, bij die, welke 
zijn vader tot aan zijnen dood 
had aangekleefd. De Patri
arch onderteekende alles, en 
veranderde in schijn van ge
voelen , • toen ARTABASDES , 
die Catholijk was, zich op 
den Keizerlijken troon had 
geplaatst, maar zoodra KOK-
STANTUN hersteld was, ver
klaarde hij zich op nieuw te
gen de beelden. Deze Kei
zer, over zijn vorig gedrag 
niet zeer tevreden, liet hem 
in hét Atmeïdan of Hippo-
drome (*) gestrengelijk gee» 
selen, en daarna op eenen 
ezel rondvoeren, met het 
aangezigt naar den staart van 
het dier gekeerd, ten einde 
den kinderenden het gemeen 
ten spot te verstrekken. Wijl 
hij echter vreesde, in zijn 
geheele rijk zulk een, ondeu
gend man niet meer te zul
len kunnen vinden, herstelde 
hij hem op den Bisschop pe-
lijkcn stoei. Deze prelaat 
bragt er nog eenige jaren op 
door, en overleed in 753, 
aan de verschrikkelijke ziek
te , door de artsen Miserere 
genoemd, 

ANASTASIUS , Patriarch van 
Jeruzalem; was de bewaarden 
der gewijde vaten dier kerk 
geweest. Hij werd, na den 
dood van JUVENAHS in 457, 
op den Patriarchalen stoel ge
plaatst. De abt EBTHYMÜS^, 
die men den grooten Ana
choreet of Kluizenaar noemde, 
had hem voorzegd, dat hij 
tot deze waardigheid verhe
ven, en de pligten derzelva 
volmaakt wel waarnemen zon
de. CYRILLUS , de schrijver 
van het leven van ETJTHYMUS , 
zoodanig als hetzelve in de 
verzameling van Sumus en 
BOILANDUS voorkomt, getuigt, 
dat deze Prelaat een ijverige 
verdediger van het regtzinni-
ge geloof was. ANASTATIUS 
overleed in het jaar 477, en 
MARTYRIUS volgde hem op. 

ANASTASIÜÉT, Bibliothecaris 
der Roomsche kerk, was 
in 869, bg de achtste alge-
meene Kerkvergadering: van 
Konstantmopel tegenwoordig, 
alwaar hij de Pauselijke le
gaten ondersteunde. Hij ver
taalde de verhandelingen van 
dat Concilie in het Latijn. 
Aan het hoofd dier vertaling, 
heeft men ie Geschiedenis der 
scheuring van PBOTIBS en 
van het Concilie, bij wijze 
van voorrede. ANAsrxsioswas 
de beide talen, evenzeer mees-

( ) Een ruim plein te Konstantmopel, tot het wèdloopm 
der paarden bestemd. 

V e r t a l e r ? 
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ter, Hg heeft daarenboven 
nog uit het Grieksch in het 
Latijn vertaald, i.» De ver' 
handelingen van Tiet zevende 

/ Concilie. —- 3,0 Eene verza
meling van verschillende stuk
ken over de geschiedenis der 
MonotheIisten,-~3/> Verschei
dene andere gedenkschriften 
der Oostersche kerk. Men 
heeft ook nog van hem de 
geschiedenis der Paussen, van 
den heiligen PETRUS tot Ni-
OOLAAS I. te Rome door Bi-
ANCHIHI , 1718, 4 Dl.a infol. 
uitgegeven. Men weet niet 
juist omtrent welken tgd deze 
schrgver overleden is, zeker 
»s het, dat hg onder de re-
g e m i g w Paus JOANMS 
VIII., dle m 87a verkozen 
werd en in882overledeniS; nog leefde. ; 

AXMTASIÜS I., keizer van 
Konstantinofel, bggenaamd 
06 ZwVgert ^ j hH ^ b 

«.rps van officieren was geno-
J » * , fat belast was, om- in 

491, door AMABM, weduwe 
van £EN0> l a a t s t e n fc j 
m «"«naresse van den nieu
wen op den troon geplaatst 
Alles weergalmde in den be-
ginne van den lof, w e j 3 { e n 

ÏL' 9 * " ? ?e iwonaanee» 
S ™ " d « W w , , wiens 
zachtmoedigheid en regtvaar-
*6hffld, aan bet -róJk hetgp-

ïuk en den vrede beloofden; 
maar het duurde niet lang, 
of ANASTASIUS nam het mas
ker af. Hij verklaarde zich 
tegen de Catholijken, en ver
bande den Patriarch EupHEr 
MIUS. Men had nooit gewe
ten welken Godsdienst hij was 
toegedaan, en hij leefde,a/s 
een Vorst,. die er geenen had. 
Hg beleedigde de afgevaardig
den van Paus SXMMACHÜS, die 
hem eenigen tgd daarna in 
den kerkdijken ban deed. 
Deze Vorst trotsch en opge
blazen omtrent de Priesters, 
was ten uiterste laaghartig 
omtrent de vijanden des rgks. 
Hij kocht den vrede van de 
Bulgaren en Perzers. Er had
den onder zijn bestuur vele 
oproeren plaats; maar door 
zgne huichelarij en zgne be
hendigheid wist hij dezelve 
te bevredigen. In het laat
ste , kwam hij in het gewaad 
eens smeekers, van al de kei* 
zerlgke sieraden beroofd, in 
het renperk, en betuigde, dat 
hij zgne bijzondere belangen 
aan die van het algemeen 
wilde opofferen, DezeCome-
die bewoog 1 het volk, dat hem 
verzocht, de teugels van hei 
bestuur weder in handen te 
willen nemen. Hg overleed 
plotseling in 5i8 f volgens som
migen door eenen bliksemslag 
getroffen) in den ouderdom 
van 88 jaren, als eenen vorst 
beschouwd, die, ondanks zij
ne gebreken, vele nuttig6 

verordeningen tot stand had 
gebjragt. Hij schonk de bc 
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dieningen, zonder vergelding, 
aan dfegene weg, welke het 
bekwaamste waren, om de
zelve te vervullen. Hij schaf
te die afschuwelijke tooneelen 
af, waarin men de beesten 
zich met menschenbloed zag 
verzadigen; 

APASTASIUS ir. , keizer van 
het Oosten, wiens oorsprong 
onbekendis, was secretaris vaa 
keizer PHÏMMÜS of PHIXIPPI-
OÜS BAHDANES geweest. Nadat 
deze vorst was afgezet, deden 
hem zijne godsvrucht, zijn 
verstand, zijne burgerlijke en 
militaire bekwaamheden, door 
het volk in 713 op den troon 
plaatsen. Hij herstelde de land-
troepen en wist de Muzelman. 
aen in bedwang te honden. 
De soldaten aan het muiten ge
slagen zijnde, wijl men eenen 
diaken JOANNBS genaamd aan 
hun hoofd had geplaatst, ver
moordden hunnen geestelijken 
Veldheer, en verkozen eenen 
nieuwen keizer. ANASTASIÜS 
verliet in 716 den troon, 
en begaf zich in een klooster; 
eenigen tijd daarna, wilde hij 
denzelvcn weder heroveren, 
werd te dien einde door de 
Bulgaren ondersteund, met 
welke hij Komtantinopel kwam 
berennen. Maar nadat LEO 
de Isauriër, die alstoen re
geerde, de aanvoerders van 
het Bulgaarsche leger had om
gekocht, leverde zg hem A~ 
msTASius oyer, dien hg in 
jFig deed onthoofden. 

h 
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ANATOHÜS, patriarch van 
Konstantinopel, in welke hoe- , 
danigheid hg i« 4 4 9 FiAvi-
ANUS opvolgde, was bij het 
Concilie vaa Chaldeconië te
genwoordig, in welke stukken 
hij drie canons, over dea 
voorrang van zijnen stoel, liet 
invoegen, maar de legaten 
van den heiligen LEO kantten 
er zich tegen aan. ANATOIIÜS 
was door den ketter Diosoo-
nus, in de plaats van Fxu-
VIANUS, die door hem, wijl 
hij zich tegen zijne ketterijen 
verzette, was afgezet, ge
zalfd. Daarenboven had hij 
vervolgens zelf MAXIMUS, in 
de plaats van DOMNDS, die 
even zoo onregtvaardig was 
afgezet als FJCAVIANÜS, tot 
Bisschop van Antiochië ge
zalfd. Deze dubbele onregel
matigheid maakte ANATOIIUS 
zijnen zetel onwaardig, en uit 
dien hoofde had de heilige 
LEO het volle regt, er hem 
van te ontzetten; maar uit 
liefde voor den vrede, ge
bruikte hij te zijnen opzigte 
toegevendheid , en wel voor
namelijk , wijl ANATOUUS de 
partij van DIOSCORÜS had 
verlaten; eenetoegevendheid, 
die' het regtsgebied van den 
heiligen Stoel duidelijk te ken
nen geeft. 0 Hoewel hij de 
dwaling heeft verlaten, derge
ne , die hem gezalfd hebben, 
sehrijft de Paus aan keizer 
MAEOIANUS t zoo moest hij be
zorgd üüijn, van datgene, door 
zijne eerzucht niet te storen „ 

5 
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wat men weet, dat hg door 
onze toegerendheid verkregen 
heeft, want wgzg'nte zijnen 
opzigte meer toegevend dan 
regtvaardig geweest;..... Öe 
handhaving van de zuiverheid 
dès geloofs is mg toevertrouwd; 
en ik zou mij schuldig maken, 
indien ik gedoogde, dat men 
het geloof van Meea schond." 
De heilige LEO verklaart ver
volgens dat » als de Patriarch 
in zijne onderneming volhardt, 
hg hem van den vrede der al-
geoieene kerk zal afscheiden." 
ANATOIIUS maakte zich daar
enboven nog verdacht door den 
Aarts-Diaken /ETUIS, wiens, 
geloof onherispelijk was, te 
doen verplaatsen door eenen 
zekeren AHDBJEAS , den vriend 
van EUTYCHES , die zich als 
beschuldiger tegen FIAVIA-
MUS had opgedaan. De heili
ge LEO berispte hem over de
ze onregtvaardigheid, en A? 
NATOXIUS maakte zijnen mis* 
slag weder goed door ,/ETIUS 
te herstelleni ANATOIHTS 0-
yerleed in 458. 

ANATOIIUS {Heilige) , te A-
hxandrië geboren, in a6g 
Bisschop van Laodicea, eene 
Syrische stad, beoefende met 
het beste gevolg de reken-; 
meet- natuur- en sterrekunde, 
de spraakkunst en de rede-
neerkunde. Er zijn ons eenige 
werken van hem overgeble
ven , onder andere eene Ver
handeling over het Paatoh' 
feest, in de Voctrina tempo* 
rum van BUCBBRMS , te Anti 

werpen i634 >n fol. gedrukt, 

ANAXAGOBAS , : bijgenaamd 
de Geest, wijl hij onderwees, 
dat de geest Gods de oorzaak 
van het Heelal was, werd 
te Clasomene in Jonië, om
trent het jaar 5ap vóóYJ.C. 
geboren. Hij had tot mees
ter ANAXIMENES, van wien 
hij een der beste leerlingen 
was. AKAXAGOKAS reisde ia 
Egypte, en bevltjtigde zich 
enkel, om de werken van 
het Opperwezen te beoefe
nen, zonder zich met de ge
schilled der menschen te be-
moegen. Hg was even m 
onverschillig omtrent zijne bij
zondere belangen, als hij zulks 
voor de algemeene belangen 
was. Op eenen' zekeren tijd, 
dat zijne bloedverwanten hem 
verweten, dat hij zijn vader* 
lijk erfdeel verwaarloosde ( 
gaf hg hun dit wg«geeri8e 

antwoord: Ik heb tot de W' 
schaving van mijnen gt(St' 
den tijd gebruikt, dien ika® 
het bebouwen mijner landen' 
ën had moeten besteden, > 
thene was het tooneel, waar 
hij het meeste schitterde. I» 
beroemde PEKICI.ES behoorae 
tot zijne kweekelingen. » 
het vervolg hielp hg* beat o» | 
de gewigtigste aangelegen^" j 
den met zijnen raad. .»» I 
verbeeldde zich echter tj» \ 
geboren te zijn, om aan dat
gene , wat in zgn vader t 
plaats had, deel te nen,e!" 
Hij antwoordde aan ieman"» 
die hem vraagde, waar"1" 

http://Pekici.es
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hij op de wereld was geko* 
men: Om de zon, de maan 
en de sterren te beschouwen. 
Al wat hij omtrent zijne waar
nemingen voordroeg, strekt 
ten bewijze van de geringe 
vorderingen, welke de Grie
ken toenmaals ïn de sterre
en natuurkunde gemaakt had
den. Hij onderwees, dat de 
maan bewoond werd (zie 
HARTSOEKER) : dat de zon een 
klomp van ontvlamde stof was, 
een weinig grooter dan de JPe-
loponesus: hij nam zoo vele 
grondstoffen als zamengestel-
de ligchamen aan; want hij 
vooronderstelde, dat elke soort 
van ligchamen, uit vele ge
lijksoortige deeltjes bestond, 
die hij hortiocpmeriën of hom 
mogene'Uen noemde, Daar men 
hem verweet, dat hij zich over 
zijn vaderland niet bekom
merde , antwoordde hij naar 
den - Hemel wijzende: inte
gendeel, daar maak ik groo-
telijks werk van. Het ver
maak, dat hij schepte in het 
beschouwen van den Hemel, 
ging bij zijne landgenooten 
voor eene soort van dwaas
heid door; maar het was in 
de daad een zeer redelijk ge
voel , en dat men algemeener 
zoude smaken, indien geest 
en hart door aardsche zor
gen en aanmatigingen minder 
gekluisterd waren. Een be
roemd sterrekundige heeft in 
«e kalmte van eenen schoo-
nen nacht, nooit den met 
Sterren bezaaiden Hemel be
schouwd, zonder denzelyen 

met eerbied te groeten j en 
met eene verrukkende be
wondering, de Stad van dén 
Grooten Koning ( Civitas Be-
gis magni. Psalm XLVII, 3) 

. te noemen. ANAXAGORAS had 
groote en onregtvaardige vij
anden. Hoewel hij een Op
perst Wezen erkende , die den 
Chaos ontwikkeld , had, be
schuldigde men hem echter van 
goddeloosheid, en hij werd 
bij verstek ten dood veroor
deeld. ANAXAGORAS begaf 
zich naar Lampsachua, al* 
waar zijne kweekelingen hem 
kwamen opzoeken, en waar 
hij zijne overige levensdagen 
doorbragt. Zijne vrienden 
vraagden hem' in zijne laat
ste ziekte, of hg verlangde 
dat men zijn lijk naar zijn 
land zoude brengen.' Dat ia 
onnoodig, antwoordde hij , da 
*veg, die naar de hei leidt, 
is even soo ver van de eene 
plaats als van de anderei 
Men rigtte op zijn graf. twee 
altaren op; het eene èan het 
gezond verstand, en het an
dere aan de waarheid toege-, 
wijd. Maar indien men in 
aanmerking neemt, dat deze 
wijsgeer een eigenzinnig ge
drag en eenen zonderlingen 
geest bezat, zal men niet 
weten aan welke Godheden 
die altaren zouden moeten 
zijn toegewijd. SOORATES stel
de niet veel prijs op de wer
ken van ANAXAGORAS, wijl 
hij de eind-oorzaken, die zoo 
zeer geschikt zijn, om aan 
de beoefening der natuur be-
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lang bg te zetten , en om de 
waarnemingen der ware wijs-
geeren te regelen, verzuimd 
had. Maar indien ANAXAGO-
BAS in zijne geschriften de 
eind-oorzaken over het hoofd 
heeft gezien, is het daarom 
niet minder zeker, dat hg der-
zelver bestaan erkend heeft; 
liet denkbeeld, dat hg van 
God en van den Hemel had, 
vooronderstelt dezelve klaar-
blijkelgk. Ondanks zgne af
wijkingen, is deze wijsgeer 
een van de redelijkste der 
oudheid. Het denkbeeld al
leen van eenen Geest, de 
oorzaak van het Heelal, heeft 
hem eene menigte buitenspo
righeden en' ongerijmde stel
sels gespaard, die de beroemd
ste hoofden van Griekenland 
en Rome óp eene ernstige 
wijze hebhen beziggehouden. 
Billgkerwïjze verwijt hem ech
ter PiuiARCHüs, gezegd te 
hebben D dat de wijsheid en de 
meerderheid van den mensch, 
enkel daaruit voortvloeijen, 
dat hij handen en geene poo
len heeft; terwijl hij had kun
nen zeggen (hetwelk veel be
ter met de waarheid zoude 
gestrookt hebben) dat als de 
mensch handen heeft, zulks 
i s , om dat een verstandig 
en redelijk wezen, van ge
schikte werktuigen moest voor-
zïen zijn, om zijn vernuft uit* 

] teoefenen." HEI/VEUUS heeft 
deze onde dwaling van ANA-
XAGORAS in zijn boek de VEs
prit op nieuw opgedischt. De-
ze wijsgeep overleed in Iie$ 

jaar 4,28 vóór J. C. in den 
ouderdom Van 72 jaren, na 
sedert drie jaren zijn ver
blijf te Larnpsachw geves
tigd te hebben. — De ge
schiedenis spreekt nog van 
drie andere ANAXAGORASSEN; 
de eene was een redenaar en 
leerling van ISOCRATBSJ de ! 
andere, een leerling vanZs-
HO , was een beroemd taal- l 
kundige j de derde te Egina 
geboren, onderscheidde zich 
in de beeldhouwkunde en 
heeft den lof van VITRUVMS 
verdiend, die met bewonde- ' 
ring over zijn standbeeld van 
JÜBITBR spreekt , hetwelk de ; 
Grieken na den slag van , 
Platea, in het jaar 492 vóór ' 
J, C, te EHs deden oprigten. 

ANAXANDER, koning van 
Sparta , zoon van EUKÏCRV 
TJES, en vader van eenen : 
tweeden ANAXANDER, was<ie 
overwinnaar der Messehiëw» 
ejn antwoordde aan iemand, 
die hem vraagde, waarom"e 

Lacedemoniërs geene schat
kist hadden : Opdat men dip 
gene niet zoude omfaopen, W-
ke er de sleutels i>an mogten 

bewaren. Hij leefde omtrent 
het jaar 684 Yóór 3, C, 

A N A X A N D R I D E S Of AlTAXAS' j 
DUIDAS, koning van Sparta, j 
onderwierp de ïegeaters. tl" j 
Was de eerste, die, op vel* \ 
zoek Yan de Ephoren en de» 
senaat, en door een caisbruiK» 
waarvan men in jLaccdemo» | 
gaen voorbeeld kende, beelo°* \ 
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om twee vrouwen tegelijk te 
jhebben. Hij leefde tusscben 
<le jaren 55o en ó"go vóór J. C. 

}-• ANAXANDRIDES , een Rho-
fliaansch dichter, leefde ten 
tijde van PHIMPPCS, den va
der van AIÈXANDER. SUIBAS 
zegt; dat hg de eerste is, die 
op het tooneel de ongelukken 
heeft ingevoerd, welke , de 
liefde veroorzaakt, en niet, 
zoo als men gezegd heeft, de 
minnargen der menschen en 
de listen der galanterie. Na
dat dezen dichter zich ver
stout had, het Atheenschbe
stuur aanteranden, werd hg 
tot den hongerdood veroor
deeld. Indiener eene derge
lijke policie bij ons bestond, 
zouden onze schrijvers niet 
trachten, om door droombeel
den en paradoxe stellingen de 
lust van den staat te storen, 
door stellingen die bijna altijd 
derzelver oorsprong uit hunne 
heb - en, eerzucht, of uit deze 
beide hartstogtea te zamen 
ontleenen. 

ANAXARCHÜS, uit Ahdara^ 
een wijsgeer en leerling van 
DIOMENES uit Smyrna of vol
gens anderen van DEMOCRI-
TUS, w a s de gunsteling van 
ALEXANWER den Groole, en 
sprak met vrijmoedigheid tot 
hem. ï o e n j j e z e yor st f ^ e 

beweerde een God te zgn, 
en zich den zoon van JTOITER 
AMMON noemde, zich gekwekt 
had, wees AH A X A R C H U S m e t 
den vinger naar de wond en 

zeide: Ziedaar ménschelfih 
bloedt en niet datgene, •wat 
de goden bezielt. Op eenen 
zekeren dag, dat de Koning 
hem aan tafel vraagde i wat 
hij van het gastmaal dacht; 
antwoordde hij, dat er slechts 
één geregt aan ontbrak, na
melijk het hoofd van een Groot 
Heer, dat men in een' scho3 
tel had behooren optedisscben; 
en op denzelfden oogenblik 
wierp hij de oogen op Nico-
CREON , tiran van Cyprus. Ka 
den dood van AIESANMBR ge
beurde het dat ANAXARCJHTTS 
Cyprus voorbijzeilende, in 
handen van JNICOCREOJST viel, 
dezen den hoon indachtig, 
dien hij van den wijsgeer had 
moeten verduren, liet eene 
verschrikkelijke doodstraf aan 
hem uitoefenen: hij deed hem 
in eenen ijzeren mortier plaat
sen , en met stampers van het
zelfde metaal verbrijzelen. 
Op deze geweldige doodstraf 
zinspeelt VOITAIRE , als hg 
zegt: Ik sou niet gaarne met 
eenen ongodistischen Korst te 
doen willen hebben, voor tvien 
het van belang zoude zjjnt 

mij in eenen vijzel te doen 
stampen, wgr7 ik zeker ben f 

dat ik gestampt zoude worden* 
AWAXARCHUS zeide tot den ti
ran , dat hij zgn ligchaam 
zoo zeer kon verpletteren als 
hij wilde, maar dat hg op 
zijne ziel het minste vermo
gen niet had, Daarop bedreigs 
de hem NICOCREOW, hem de 
tong te zullen laten afsnijden 
DcU kunt g? niet, lafhartige 
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wellmtelingl riep hem AHAX-
AKCUÜS toe, en spoog hem 
daarop, zijne tong, die hij 
afgebeten had, in het aange-
zigf. ANAXAROHUS was een 
Sceptiker of twijfelaar. 

ANAXARETE was, volgens 
de fabeileer, het schoonste 
meisje in. Cyprus. Wijl zij 
de hartelijke liefde van IPBÏS 
met verachting behandelde, 
ja, toen deze uit wanhoop 
daarover, zalfs zijn leven ein
digde, zijne lijkstatie, voor 
haac venster met een spot
tend gelach aanzag, werd 
YENTJS, die de ongelukkige 
minnaar zoo dikwerf om bq-
stand gesmeekt had, daarover 
zoo gebelgd, dat zg hettrot-
ache, hardvochtige meisje ia 
een steenen beeld veranderde, 

ANAXENOR, een Iuitspeler, 
aan wien de inwoners der stad 
Tyane groote eer bewezen, 
en aan wien MARCUS-ANTO' 
**w de inkomsten van vier 

K 2.rl wachlen saf» e« 
l ° L r ! l i s . e e , : m e n ' e e a stand, 
beeld opngtte, 

^AKAXIBAMÜSI., koning van 
oparta, na zijnen vader Tat-
opoMPus.verrigtte niets groots' 

nnSparta, zoon van ZEÜX! 

»*»*•, n,t het geslacht der 

EÜRYPONTIDÏST, hadtotamïtf. 
genoot ANAXANDER II., uit 
het doorluchtige geslacht der 
EÜRYSTENIDEN. Onder hun
ne regering, bragten de Spar-
tanen de Messeniërs, die in 
opstand waren, en die in 
het jaar 733 vóór J.C, over
wonnen werden, onder hun
ne gehoorzaamheid. ANAXI-
DAMÜS eens gevraagd zijnde, 
wie in Sparta eigenlijk het 
bevel voerde, antwoordde hg, 
dat het de wetten en de 0-
verheden waren, wanneer de 
laatsten de eersten ten uit
voer deden brengen. 

ANAXIMD-BS, een wijsgeer, 
waarover de heilige HIEBO' 
HTfMDs spreekt, heeft gesebre
ven dat PoTONE Of PïMCM' 
ONE, de moeder van PUTOI 
door Arouco bezwangerd 
werd. DIOOENES LAëR«B!> 
verhaalt zulks op eene ver
schillende wijze, en haalt j 
denzelfden ANAXIMDES Ö» ; 
CLEARCHÜS aan. Hij zegt» \ 
dat men te Athene geloofde, I 
dat ARISXO zijner vrouw P*' ' 
RICTIONE , die zeer schoon : 
was, eenig geweld had wil< 1 
len aandoen; en dat zg doos ; 
APOW,O , dien zg in den droom j 
zaS> en die haar bewaakte»; 
verdedigd werd, tot dat fl 
P1.AT0, Van Wjen zij r<f! 
zwanger was, ter wereld w» 
gebragt, 

AsA^MANDBReenWgsg*61 

tö Miletua geboren, was een 
leerling van T a A i ^ e n ' " J 
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de zijnen meester, in het jaar 
545- vóót, J. C. in de school 
van Miletua op. Hg onder
scheidde zich in de sterre -
en aardrijkskunde. Hij nam 
het eerst de schuinschheid van 
den zonneweg of de ecliptica 
waar. Hij leerde, dat de maan 
haar licht van de zon ont
leende. Oen Hemel in ver
schillende deelen verdeeld heb
bende , vervaardigde hij een en 
Spheer of Hemelkloot, on) die 
verdeelingen voortestellen. Hij 
geloofde, dat de zon eene 
massa van ontstoken stof was, 
zoo groot als de aarde. Som
migen schrijven hem de uit
vinding van den zonnewijzer, 
dat is , van de wijze toe, 
om den zonnenstand door de 
schaduw eeiièr spil te vinden. 
Anderen kennen de eer dier 
uitvinding aan ANAXIMENBS , 
zijnen leerling 'toe. Men be
weert, dat hij de beweging 
der aarde erkende. Hetgene, 
wat zeker is , is, dat hij voor 
zijnen tijd, zeer wel verklaar
de , hoe de aarde op zich zel° 
ve in het uitspansel kan han
gen, zonder te vallen. Hij 
beschouwde het oneindige, 
als de oorzaak van alles: hij 
bepaalde echter de natuur van 
hetzelve niet, maar beschouw
de het als eeuwig, onbeder
felijk, dat alles voortbrengt en 
V e ï-l e t t . ' we ,Ks d e e l e n hewe-
Sel?k zqn; doch waarvan het 
geheel onbewegelük is. Al 
deze wetenschappelnke ken
nis, eensklaps i a ^ c n a f g e . 
«onderd mensch ontloken, te 

midden eener maatschappij, 
waarin dezelve niet bestond , 
bewijst de valschheid van den 
stelregel van den Heer B A I U Y , 
over de traagheid in de vor
deringen der wetenschappen. 

ANAXIMENES , van Miletua f 
was na den dood van ANASI-
MANDEBL, zijn' vriend en mees
ter, aan het hoofd der school 
van die stad. De lucht was, 
volgens hem, de oorzaak van 
alles. Hij geloofde, dat het 
onmeetbare de Godheid was. 
Het oneindige was, volgens 
hem, de inhoud der wezens, 
die de wereld uitmaken. Het 

, zijn ziellooze zelfstandighe-
den, die van zich zelve de 
minste kracht niet hebben; 
maar de beweging, waarme
de zij begaafd zijn, geeft 
hun het leven, en eene bij
na oneindige kracht. Ziedaar 
bijna alles, wat men naauw-
keurig van dezen wijsgeer 
weet. PIINIUS zegt, dat kif 
den zonnewijzer uitgevonden 
heeft, en dat de Spartanen, 
aan welke hij denzelven toon
de, dit werktuig bewonder» 
den; maar de geschiedenis vam 
EZECHIAS bewijst, dat dezelve 
Veel ouder is,, 

ANASIMENES, van Lamp'-
aaóhus, onderscheidde zich 
in de welsprekendheid en de 
geschiedenis. PHILIPEÜS, va
der van ALESANDEH den Groo-
te, verkoos hem, om zijnen 
zoon lessen in de schoone let
teren te geven, De onder

in 
V 
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wijzer volgde zijnen leerling 
in den oorlog tegen de Per-
zers, Hij redde zijn rader* 
land, dat de partg van DA» 
RIUS had omhelsd, en sloeg 
eenen zeer vernuftigen weg in, 
om genade voor hetzelve te 
erlangen; AIEXANDER had ge
zworen, niet te zullen doen, 
•wat ANAXIMENES hem vra
gen zoude. De redenaar ver
zocht hem, Lampsachus te 
vernielen. De held, door de
ze list bevredigd, schonk der 
stad vergeving. AHAXTMENES 
heeft de Levtnsbysonderheden 
van Pamippoa en AZEX4X~ 
BBB , en eene oude Gesclde-
denis van Griekenland in ia 
hoeken geschreven; maar er 
is niets Van die werken tot 
ons gekomen» 

' ANATA IUAIDONADO (Dom, 
•JPIEGO}, •' Aartsbisschop van 
Sevilië en Tards, werd in 
het midden der veertiende een w 
te Salamanka uit eene door
luchtige Spaansche familie ge
boren. JOANNES I,, verkoos 
hem tot onderwijzer der kin
deren van KaatUië} hg werd 
door den koning van Spanje 
benoemd, om met de beide an
dere afgezanten den beruch-
ten PETRUS DE LUNA (Zie 
BEMEDICTÜS) van de gehoor
zaamheid der Spaansche kroon 
te verzekeren. Dit geschiedde 
in den tijd, toen de Kerk 
door de betreurenswaardigste 
scheuring verdeeld, niet wist 
welk der beide Opperhoofden, 
die de partijen haar gegeven 

hadden, zij erkennen moest. 
DIEGO werd bij zijne terug
komst tot president van -Kas-
tilië benoemd, en in hoeda
nigheid van afgezant naar het 
Concilie van Constam gezon
den, alwaar bij op eene 
edele wijze dea voorrang der 
Kastiliaansche kroon boven het 
huis der Hertogen van JBour-
gondië verdedigde. In 1401 , 
tot het Bisdom van Salamanka 
benoemd, besteedde hij zijne 
geheele fortuin, om in zijne 
Bisschoppelijke stad eene lief
dadige school voor het onder
was der jeugd te stichten» 
Dit collëgïe heeft tot aan on« 
ze cjagen onder den naam van 
den heiligen BARTBOLOHBI» 
den Oude bestaan. Door den 
Connestabel ALVARO DE tvm, 
om, zijne betrekkingen metPü-
TRÜSDE I/UNA vervolgd, werd 
hij voo? eenen zekeren tijd in 
zijne bedieningen geschort, en 
kort daarna op eene eerrolle 
wijze aan zijnen stoel terug
gegeven. B.VIZ DE VJSKÖAKA 

heeft ons de voornaamste bij
zonderheden uit het leven van 
dien doorluchtigen prelaat, 
die omtrent het midden der 
vijftiende eeuw in eenen zeei! 
hoogen ouderdom overleed, 
nagelaten, 

ANCCBUS , Zoon van LIOVB? 
«w» Koning der Tegeaten in 
•Arcadie, behoorde tot het 
getal der Argonauten; en 
MEÜEAGER op de jagt van het 
wild- zwijn van Calydorige' 
Yolgdhebben, stierf hij,vol' 
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gens PAUSANIA» , aan de won
de , die hem dat dier had toe-
gebragt; Anderen, die hem 
tot eenén zoon van NJEPTIT-
wirs ASTIPAÜEUS maken, zeg
gen , dat hg een vriend van 
den landbouw was, en, dat 
hg, zgne slaven eens op eene 
onmeêdoogende wijze aanspo
rende, om zgne wijngaarden 
te bebouwen, een hunner hem 
zeide, dat hij nimmer van 
den wijn zoude drinken, wel
ke zij zouden voortbrengen. 
Na den wijnoogst, nam AN-

1 casus eenen beker, om zijnen 
wijn te proeven; en terwijl 
ïiij den slaaf aanzag, die hem 
gezegd had, dat hij er niet 
van zoude drinken, dreef hij 
den spot met zgne voorzeg
ging. Deze laatste antwoord
de hem, dat er nog eene 
groote ruimte tusschen het 
glas en den mond was MM* 

(Hetwelk tot deze Latïjnsche 
spreekwijze heeft aanleiding 
gegeveö, Multa cadunt inter 

ofwel, zoo als CATO zulfrs uit 
het Griekse» ia het Latijn 
heeft vertaald: Inter os at-
que offam multa inter verdunt t 

dat op diegene wordt toege^ 
past, die zich in iets te Jeur 
gesteld zien, hetwelk zij zich 
.vastelijk beloofd hadden). Op 
«enzelfden oogenbJik kwam 
«nen AHOJGUS zeggen, dat er 
een wild zwqn in zijnen wijn» 
gaard was gekomen, en den-

T T e n n V e m o e s t t e ! «p dit bel t . JÜBEX,,' 

'77, 
rig* Iaat 6g d f in b f e 

1*».' en snelde d a d S hl" 
nen, om het te «T f n e~ 
het dier, i V C t ?P, 
en hem doodde. 1 ffi1™1 

is de ANC**», waarvanipl'f 
SA^AS spreekt een van deten 

uit hef geslacht van FARNÊ* 
SE, werd te Bologne gebo
ren. JBAIDO was zijn meester 
in het burgerlijke en cano
nieke rcgt. Zijn leerling; 
maakte zich zijner waardig. 
Hij werd in 1409 door hetf 
Concilie vai|, Pisa gekozen,' 
om deze vergadering tegen die
gene te verdedigen t welke 
dezelve mogten afkeuren. Hijf 
bewees den afgevaardigde» 
van den Hertog van Begeren r-
dat dat Concilie wettig was 
zamengeroepen; dat hetzelve 
regt had om tegen GnEooaiua 
XIÏi en den jonwetfigen J8K» 

NEDIOTUS XIII , (PaTtfüS 2>E 
LUNA) te werk te gaan. Hij 
overleed te Bologne in 1417 
na de JDecretaliën en Ck-
mentinen door aanmerkingera 
opgehelderd, en eenige ande
re werken in het Jicht gege
ven te hebhen. Men noem
de hem in sg'n grafschrift s 
Juris canonici speculiim, ei 
civilio anchorcti —. Men moet 
hem niet verwarren met JA-
ooBtjs «'ANCHAHAH», meec 
bekend onder den naam ram 
P A Ü A D I N O (Zie PAMAÏSIIf.0^ 
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Omtrent hef midden der zes
tiende eeuw onderscheidden 
zich in Italië twee andere 
ANCAAIUNO'S , de ëene een 
priester, de andere een regtsge-
Ieerde, beide dichters, en door 
vele geachte werken hekend, 

ArtcHEHBEN (PETRUS) , hoog
leeraar aan het Gymnasium 
ym Odensee in Funen, een 
Deensch eiland, heeft ia het 
begin der achttiende eeuw 
geleefd. Hij was een der 
geleerdste mannen zijner na. 
t ie , hoewel hij onder de 
schrijvers van zijn vaderland 
niet in den eersten rang kan 
worden geplaatst! Men heeft 
Van hem: ifi Origines dani-
eoe, 1747 in 4.(0 , _ a o 
Par va Cimbrorum civilas 
'1746, in 4.to — 3-o B\ 
Sueviè, — 40. Hertedal, oF 

" Tiet Bal pan Herta, —. 5,0 
JDe Solduriis. Vele letterkun
dige werken van dien scforn-
ver hevelen hem daarenbo
ven der nakomelingschap aan, 
mmder om derzelver bijzon
dere verdiensten, dan omdat 
zq den smaak der natie tot 
de letterkunde geleid hebben 
«ie m -Denemarken vrij alge' 
meen verzuimd werd, 

A N C H I ^ A r j 0 Z E Ï ) , w è r k -

te inet het beste gevofe aan 
defcekeer inederwVde^ï ï 
Branhë m Amerika, w a a r 

tan de Portugezen zich in 
«f!° S f s t e r smaakt bad-
den, H^ was op de if«MaW-
™*. fanden gefcojen, gfag 

f e Coimbra in de orde der 
Jesuiten, en overleed in Bra> 
zilië den g Juntj 1597 in den 
ouderdom van 64 jaren, waar
van hij een groot gedeelte als 
zendeling had doorgebragt. Hij 
was gedurende zijn geheele le
ven een volmaakt voorbeeld van 
ootmoedigheid, van geduld, van 
zachtmoedigheid en liefdadig
heid. Zijn leven is door Pater 
PETRUS RoTiiucmrs en door 
Pater SEBASTIAAN BJEREXAM-
TIS beschreven. Er komen ver
bazende dingen in voor, maar 
die juist om het buitengewone 
dat zij bevatten, dpoc men" 
schen, die in de kerkelijke 
geschiedenis ervaren zijn, niet 
zullen verworpen worden, wijl 
deze weten, door welke mid< 
delen God de bediening zijner 
Apostelen, en der mannen, die 
tot de bekeering der volken be
stemd waren, ondersteimdneeffi 

ANCHISES," zoon van CAPIS 
en vader van /ENEAS, die 
hem uit zijnen omgang met 
VENUS geboren werd. Oeia-, 
belkundigen zeggen, dat hn 
ligtelqk door den bliksem werd 
getroffen, wql hrj het geheim 
der Godin niet bewaard had. 
ANOHISJÏS overleed bij D"' 
pano in Sicilië. Men schil
dert hem gewoonlijk af, W. 
de schouders van ./ENEAS ge
dragen, die hem als m^a 

grootsten schat uit den brand 
van Troje redde; een tref
fend voorbeeld van kinder
liefde, dat in het tweede 
boek yan den Mmis zoo schoon 
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beschreven word?» t 

ANCHITJSA, echtgenoote van 
CMOMBROTES , koning van 
'Sparta, en moeder vanPAir-
SANIAS, maakte zich door ha-
re regtvaardige gestrengheid 
jegens haren zoon beroemd, 
die zich aan verraad en muit-
zucht omtrent zijn vaderland, 
dat hij aan XEBXES, koning 
van Persië had willen over
leveren , had schuldig ge
maakt. Toen PAUSANIAS , door 
de Ephoren . ter dood veroor
deeld, in den tempel van Mi» 
HEK VA , als in eene vrijplaats 
gevlugf was,' Het ANCHITEA 
zelve eene deur toemefselen, 
waardoor zij vreesde, dat hij 
zoude kunnen ontsnappen, en 
op deze wijze moest PATTSA-
MIAS in hét jaar 474 vóór 
J. C. den hongerdood ster-
vent (Zie 'PAÜSANIASJ. 

ANcmmus, zoon van MI
DAS, koning van 'Phnygië, 
wierp zich in eeae kolk, wel
ke door eeae overstrooming hij 
de stad Celene in Phrygiu 
ontstaan was. Het orakel had 
gezegd, dat om deze kolk 
te stoppen, men er het kost
baarste en dierbaarste wat 
men had in moest werpen; 
«Jodat hg, ziende, dat vele 
schatten, welke zijn vader er 
1 0 geworpen had, het uit
werksel niet hadden gehad , 
hetwelk men er volgens de 
Godspraak, van verwachten 
moest, nazgnen vader én zijne 

*79 

vrouw omhelsd te hebben, een 
paard besteeg e a e ^ i ^ " ' , ^ 

" . ^ j f ' ^ w e t e n d t d r e " mets dierbaarder i8 , ^J 8 !®* 
i?^eensmen 8 chen; waarna 
zich de kolk sloot. Uit erken 
tenis voor deze weldaad ristte 
hem MIDAS een-gouden altaar 
op, ter eere van JVSITE^ 

Axaaum ( D A V Ï B ) , p r e . 
d«kant der Protestantsché ker& 
yairMeu alwaar hg den 
17 Maart Ï 6 1 7 geboren werd 
begon reeds in den ouderdom 
van 9 0f 10 jaren zg a e sm-
dien I n het collegie der J e . 
smten van z g n e geboorte-stad;" 
bevlgtigde z i ch vervolgens 
op de beoefening der Godge-
leerdhetf, en was onvermoeid 
ia den arbeid. In i63S ging 
hg naar G*nève,..m %£. 
bragt er zgnen Cursus in de 
wgsbegeerte, onder den heer; 
DY PAl f» «o zgne Theologi
sche studiën onder de hee-
renSpANHEm,, DIOBAM en 
TKONCHIW, lra l 6 4 2 ¥ e r ] i e Ë 

ngG-enève, en aan de sv-
node van C&armUm voorge
steld zgade, om er den rang 
van predifcant' te bekomen! 

M 

a » droeg hem deze verga-
«ering de zorg over de Cal-
vimsten van Meam op, al-
waar hg i a den echt trad, 
en er Z p e bediening, tot in 
»t>»3 uitoefende, wanneer hg 
naar Mets ging, alwaar hij 
oen Protestantschen predik-
aienst van i655 tot iBBSj 
«at is, tof aan de herroeping 

'W 
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van het ëdikï van Nantes, 
waarnam. Daarop begaf hg 
zich naar Frankfort en in 
de Fransche Calviniste kerk j 
van Hanau gepredikt hebben» J 
de, begon hg er de uitoefe
ning zijner bediening op het 
einde van het jaar i685. 
Kort daarna keerde hg naar'1' 
Frankfort terug, en besloot 
eindelijk zich te Berlijn te 
vestigen, alwaar hij als pre
dikant bevestigd, en door den 
keurvorst van Brandenburg, 
. erkend werd. Hij overleed 
aldaar den 3 Septemher 1692 
ïn den ouderdom van j5 ja
ren. Hij verschafte zijner 
familie in dat land voordeeli-
ge bedieningen* Men heeft 
verscheidene werken, aan 
hem te danken, onder ande
ren een, dat te Bazel in 
I1698 in twee deèlen in 12.0 

door de zorg van den heer 
advocaat ANCIMON , oudsten 
zoon van den predikant ge» 
drukt werd, en getiteld is: 
'Milange critique de Uttéra-
ture reeueilli des conversatie • 
ons de M. MOIZIOH (Be-
oordeelend letterkundig Men
gelwerk, uit de gesprekken 
met den heer ANCIZÏOH ont
leend), Hg gaf ook in ^ 
te&rfyn het leven van 
"VKIXI.EM FABEI, een' edel
man uit Daupldné, prefl.. 
kant en hervormer van Neuf. 
chatelenz, in het licht. üA-
"vin ANCIIAON was de zoon 
*an een bekwaam regtsge-
ïeerde; en een zgner voor
vaders was êerïz/oV eerste 

president in een der voors 
naamste souvereine hoven van 
Frankrijk. GEOKOIM" ANCII,-
ION, een der voornaamste 
leden van de Protestantsche 
kerk van Mets, was ook een 
der eerste stichters en bestuur
ders derzelye. 

; ANCUXON (KABEL) ; zoon j 
Van den voorgaande, gebo
ren te Metz, den a8 Julij 
i65g , en overleden te J?«r-
lijn in 1715, beylijtigde zich 
zeer op de letterkunde, en op 
de kennis van oude hand- j 
schriften en boeken. Hij is 
de schrijver van ï.o het in 
het vorige artikel vermelde 
Beoordeelend letterkundig men' 

1 gélwerk enz, — 3,0 Butoirt 
de F établissement des Fran-
pais, réfugiés dans les ètata 
de Brandenbourg. (GeseMe' 
denis van de vestiging der 
Fransche vlugtelingen in ds 
Brandenhurgscke stalen) 169O, 
in S.vo — 3,0 jrie de So-
znuv 11. (Leven van Sott-
MAN 11.) "1706, in i-to — 
4-° Traite des eunuques {Ver' 
handeling over de gesnede-
nen) 1707, in ia . m o — 5l" > 
Mémoires sur plusieurs gens j 
de lettres (Gedenkschriften h' j 
trehkelijk verscheiden geletUt' 
den) I709, in i2.n"> — ^ ' 
ne Verhandeling over de ge-
snedenen, verscheen ondeï ! 
den naam van C. OIMNCAÏO 
dat eene kunstige letterver- ) 
zetting van & ANOIIJCON >S' 
Er straalt in die werken even 
zoo veel onnaauwkeurigneK» 

i 
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als vrijheid door, men ont
dekt er dikwerf eenen schrij
ver in, zonder vaste grond
beginselen, en die zich door 
de denkbeelden van den dag 
laat medesiepen. — Men moet 
hem niet verwarren met AN-
CILLON, predikant der Fran-
sche kerk te Berlgn (die in 
1789 nog leefde) den schrij? 
ver eener uitmuntende ver
handeling over deze vraag: 
Welhe.zijti, behalve de ing'f 
ping, de eigendchappen, die 
aan de gewijde boeken den 
voorrang boven de ongewijde 
verzekeren ? TAz het Journal 
Mat. et Uu. van i5 Julrj en 
1 Aug. 1785, 

hem eindel^k bevolen heb
bende een der openstaande Bis
dommen aan te nemen, koos 
hij dat van Saluxto, als het 
minst opbrengende, ea |wgï 
er in dat Diocees, waarin de 
dwalingen van CAIVIMUS wa* 
ren doorgedrongen, yeel te 
werken was. 

ANOKARSÏROEM (JOANNES 
JACOBTTS), een Zweedsch edel
man, in 17^9 geboren, kwani 
als vaandrig onder de lijf
wacht van QUSTAAT III,, en 
onderscheidde zich reeds in 
de eerste jaren zijner jeugd 
door een somber karakter en 
hevige hartstogten. Daar Girs-
TAAE door de achtervolgende 
omverwerping van het gezag 
des senaats en van dat der 
grooten, de hinderpalen had 

, uit den weggeruimd, die ach 
nog tegen de vestiging van zijn 
willekeurig gezag aankantten, 
zoo had hij den adel geheel 
tegen zich ingenomen, ANO
KARSÏROEM; vereenigde zich 
met hunne zaak, en ontveins
de den haat niet, dien hij 
zelfs den persoon des konings 
toedroeg. Men schreef dezen 
haat toe aan het verlies van 
een burgerlijk proces, in het
welk geen enkel staatsbelang 
was tusschen beide gekomen, 
behalve dat men beweerde, 
dat de koning bij deze gele-
genheid zich bijzonder ten 
voordeele van de tegenpartij 
van AiicKARSTBOBM geinter-

u resseerd had. Wat hier ook 
3 -'"" ' " 

AHCINA (JOANNES JTJVENA-
XIS) Bisschop van Salusao in 
JPiémont, in de stad FoSsan, 
acht mijlen, van Salmso, ge
boren, legde zich in den be
ginne op de geneeskunde toe, 
en was de geneesheer van 
FltJEDEBIK M A D R U C I U S , / afgC' 

sant van den hertog van Sa-
vooije, daarna van keizer Ru-
BOIF , bij Zijne Heiligheid. 
Gedurende het verblijf, dat 
ANCINA te Rome hield, be
oefende hij de godgeleerd
heid; in welke hij, in kor
ten tijd zeer groote vorderin* 
gen maakte, daarop ontving 
hg de priesterlijke wijding, 
«a stelde hij zich onder de 
leiding Yan den H. Vmx.m~ 
sus NTO1} sjïchfer der Con
gregatie T a a h e | Oratorium 
Je fim* ?m CiEMEws VIHi 

M 
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van wezen moge; ANQS.AU-
STROEM verbond zich hoe Jan-
gec zoo naamver, met die 
der misnoegden, die zich het 
openlgkste tegen het hof ver
klaarden, en was zelfs bij be
raadslagingen tegenwoordig, 
waarin men zanaenspande, om 
den senaat té herstellen, en 
waarin de dood des konings 
hesloten werd, Drie jonge 
lieden ANOJSAHSIROEM, en de 
graven van RIBBING en van 
HOEN, konden het niet eens 
worden, omtrent de verschrik» 
fcelrjke eet den eersten slag 
toe te brengen, en karnen 
J|ia overeen, om het ]0t te 
laten beslissen. Hetzelve Ver» 
Waarde zich ten voordeele of 
5?T« tegen ANCKAKSMOW 
J van.het laatst van I , ! / 
M é:ach met zifne mdep]f 

«;dan o m e e n e n g e s c h i ks 

T£s mtmrp ten »'W 
t SE?te «fw» W 
les w a ? ï a T d e ' 1 ' e f l a l -

vwnam, dat de koning den-
«eJven tegen den a 3 j J m X 
^ H j i e t y Q l g e n d e j a a r t

a
e

n S 
feeroepen hfo &. £ ~ j f 

rerfaitterdera de Z S ! 8 * 

f - - f mee;
eett

ZaSeZW
d£ 

JWea GOSTAA* in den nacht 

£ t I5 Maart> * 2 

te treffen.- Dé graat yari 
HORN eenige besluiteloosheid 
jn AwoKARSTjaoEM bespeuren»; 
de, welke vreesde, te mid
den van zoo vele menschen 
zich te zullen bedriegen, oi 
een niet gewis schot tqe 
te zullen brengen, bemoedig» 
de hem, door hem te zeg
gen: « Gij moet dengenen 
treffen, tot wien ik zeggen 
zal, goeden dagf schoon mas' 
*«r." Alles gebeurde, zoo als 
de graaf van HORN het gezegd 
had: nadat hij den koning 
met de afgesprokene .woor
den gegroet had, gevoelde 
zich de vorst op denzelfden 
opgeriblik, door zulk een he«< 
vig schot in de zijde getrof
fen, dat hij waggelde, en 
genoodzaakt was, op den 
arm van den graaf ESSEN te 
leunen« Het van eene talrij
ke vergadering onafscheidba-, 
re gedruisch, en dat derwu-
zgkrinstrumenten, haddenden 
personen, die den koning om« 
ringden, het schot (datdaar
enboven rakende aan hetslagf-
offer afgeschoten, slechts eea 
öof geluid te weeg bragt), 
naauwelg'ks doen hooren. 
ANCKABSTROEM , die op den
zelfden opgenblik zg'ne pis-
tools en zijnen dolk had doen 
vallen, mengde zich onderde 
menigte. Zoodra de moord, 
aan den koning gepleegd, he* 
kend was, w erd er bevel ge
geven, om de zaal te ontruk 
men, en iedereen was vet-
pligt zich te ontmaskeren al-, 
vorens deaelye te verlate^ 

http://Anqs.au
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Men wist niels; en de opge
raapte wapens, waren de ee-
nïge stukken, die tot over
tuiging konden dienen. Die 
vaa ANCKABSTROBM , hadden 
hem nog maar weinige da
gen toebehoord, zoodat toen 
al de wapensmeden van Stok-
Jwlm vereenigd waren, een 
hunner, zoodra hem de pis
tolen vertoond werden, ver
klaarde, dat deze wapens 
door ANCKARSTBOEM wiens 
naam en persoon door geheel 
Stohholm bekend waren, hij 
hem gekocht waren. Hij werd 
dadelijk gearresteerd, en ee
ne commissie benoemd zijnde, 
om hem te vonnissen, zoo 
liep zijn regtsgeding, dat in 
het laatst van Maart begon-! 
nen was, den 29 April 1792, 
door een vonnis ten einde, 
waarbij ANOKAHSTROEM ver-* 
oordeeld werd, om onthoofd 
te worden, nadat hij gedu
rende drie dagen met roeden 
zoude gegeeseld zijn. Gedu
rende de beide eerste dagen 
zijner strafoefening toonde hij 
eene grootegelatenheid, maar 
het schijnt dat de folterende 
smart, en het naderen des 
doods, daarna zijnen moed 
verzwakten, tiereed om den 
noodlottigen slag te ontvan
gen, verzocht en verkreeg 
hij eenige oogenblikken, om 
tot zich zelven terug te kee-
rea eu God om vergeving te 
vragen. Hg overleed in den 
ouderdom van 33 jaren; het 
vonnis, dat hem ter dood ver-

BI 

oordeeld had; had tegen zij
ne medepligtigên de graven 

'van HORN en JRIBBING- enkel 
eene altoosdurende verbanning 
uitgesproken. 

ANCKWICZ; nuntius of land* 
bode van het waiwoodschap 
Kratau. ia 1792 te War
schau van een gezantschap 
teruggekeerd, dat hij in De
nemarken volbragt had, toon
de hij zich in ï.793 op den 
rijksdag van Grodno, als een 
der werkzaamste leden dien 
vergadering; hij onderteeken- . 
de op denzelven, den a3 Ja-
lij 1793, in den naam vaa 
den koning van Polen e» van 
de republiek, en na de ver-
deëling van dat land, het ver
drag van bondgenootschap» 
dat met Rusland gesloten 
werd. Dit verdrag, dat de 
wanhoop, in alle zielen had 
verwekt, wijl men het bil
lijkerwijze, als den ondergang 
van Polen beschouwde, had! 
den haat en de verontwaar
diging tegen degene, die het
zelve onderteekend hadden, 
ten hoogsten top doen stijgen; 
Er ontstond weldra eene al» 
gemeene verdenking tegen 
ANOKWIOZ ,, dien men be
schouwde, als de belangen 
van zijn tand aan het hof 
Van Si. Petersburg verkocht te 
hebben. Bij den opstand, die 
den 18 April 1794 te fFar-
schau losbarstte, maakte men 
zich meester van een groofi 
aantal brieven uit zijnen se-

4 - . 
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crefaire, en 'onder anderen -, 
die van den generaal IÖBX.-
STROMC, die de verdenkingen 

•in eene openbare zekerheid 
veranderden. Nadat ANCK-
•VVIOZ veroordeeld was, om 
opgehangen te worden, werd 
dit vonnis aan hem op het 
plein yoor het stadhuis van 
Warschau voltrokken. Dit 
was voor de algemeene wraak 
Hog niet genoeg; zij eischte 
dat zijn lijk in de begraaf
plaats der boosdoeners zoude 
geworpen werden. Met be-
gaafdheden, met welsprekend
heid , maar zonder fortuin ge
boren, bragt zijne buitenge» 
wone drift voor het spel, 
cene aanhoudende verwarring 
ia zijne zaken te weeg; ANCK-
wiez Voedde alzoo éene die
pe eerzucht, die hem niet 
dan al te dikwijls overhaal
de , om door schandelijke mid
delen , de verliezen te her
steilen, die zijn wangedrag 
hem deed ondergaan, 

ANCOTOX (FLORIS CARTON 
Heer van) werd den x No
vember Ï66I , op denzelfden 
oag als de groote dauphin te 
Fontainebkau geboren. Pa
ter DE IA R U E ) een Jesuit, 
onder wien hg zgne studiën 
volbragt, wilde dezen jonge
ling', wiens levendigheid en 
doordriageijd verstand yeel 
beloofden, yoor zgne maat
schappij wiaacn; maardeliet-
3<rin%ae«f des Jeerlings maak-
te al de jsojgea de§ meesters 
yruchtelqïïs, ' f j ' ^ c o p y 'wil

de zich liever aan de pleïtzaal 
toewijden, die hij weldra voor 
het tooneel yerliet. Hij was niet 
alleen een bekwaam tooneel. 
nar, maar ook eea toegejuicht 
tooneelspeler. Hetgene wat 
REGNAHD ten opzigte van Mo-
i-iiiaE in het verhevene blij
spel was, zegt een geleerde, 
was de tooneelspeler D'AK-
COURT in het kluchtige. D'AN-
COUHT heeft er zich op toe
gelegd , om eene menigte beu-
zelachtige boerterijen en gui
tenstukken ast te voeren, door 
het tooneel bgna altijd ondec 
de geringe volksklasse, en op 
dorpen te verplaatsen, Hij 
werd echter gezocht, door al 
wat er aaa het hof ea in de 
stad aanzienlijk was; LODE-
•WIJK XIV was zeer op hem 
gesteld. Als deze vorst den 
schouwburg ging bezoeken» 
ging D'ANOOÜKT hem Yootaf 
in deszelfs kabinet zijn werk 
voorlezen, waarbij niemand 
werd toegelaten dan Mevrouw 
m MOMÏESÏAW. Bij eene der-
gelgke gelegenheid bevond zich 
de dichter, door het sterke 
vuur, dat er gestookt werd, 
niet wel, ZOodra de koning 
dit ontwaarde opende hg «tt 
een venster, omvhemfrissche 
lucht te doen scheppen. Een 
andermaal, toen IMNOOBBT 
op het punt stond, om van 
eenea trap te vallen, dien hg 
niet zag, hield dezelfde vorst 
hem bij den arm terug,zeg-
geaide: /Vees vooraigtigv'J«* 
««uw, gn smclt mum. De 
laatsto jaren yan B'AHOOIW? 
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waren bedaarder en meer af
gezonderd dan die zijner jeugd. 
Hij begreep de nutteloosheid 
en het gevaar van die soort 
van letterkunde, aan welke 
hij zich had toegewijd, en 
hij verliet het tooneel in 1718, 
om zich naar zijn landgoed 
Coutcelle-le-Roi in Berri te 
begeven, alwaar hij aan niets 
anders, dan aan zijne zalige 
heid werkte (zie MOXIEHEJ. 
Hij overleed aldaar in 1726, 
in den ouderdom van 65 ja
ren. Zijne werken zijn in 
1760 in 12 dl.» in j.2.0 her
drukt geworden; Men heeft 
eene keuze uit dezelve ge
daan en in 1783, diegene 
welke als de beste waren be
vonden, onder den titel van 
Chefs d'cevres D'AWCOVRT' 
{Meesterstukken van D'AW-
Gmnr) Parga, 4 dl,» in 12.°, 
waarvan de beroemdste stuk
ken zijn: Ie Chevalier a la 
mode en les Bourgeoises a la 
mode, die hij gezamenlijk met 
SAI»T*YON vervaardigde. 

AMCHE (de Maarschalk ï>').\ 
— Zie CONCMU. 

AHCÜS-MARCIÜS , vierde ko
ning der Romeinen, klein-zoon 
van KVMA , beklom den troon 
na TuLiüB HosTïüiirs, in het 
jaar 640 vóór J. C. Hg ver
klaarde den oorlog aan de 
Atftijners, zegevierde op de
zelve, overwon deVejers,de 
fidenaten, de Yolskers en de 
aappen, yan, zgne jrcsoye-

ringen teruggekeerd, versier
de hij Home, en bouwde den 
tempel van JTOITEH ' FERE-
TRIÜS; liet dè prachtige wa
terleiding Acqua marcia ge
naamd, aanleggen, vereenig-
de den Aventijnschen bergen 
den Janiculus met de stad, 
liet de haven van Ostia gra« 
ven, en vestigde er eeneRo-
meinsche volkplanting in. Hg 
overleed in het jaar; 616 vóór 
J. C. na 24 jaren geregeerd 
te hebben. Hij was een vriend 
des vredes en der kunsten,;.,.<-
en maakte zgne onderdanen 
gelukkig; 

ANDECA , de laatste koning 
der Sueven in Galicië, stond 
tegen zijnen bloedverwant den 
koning ETJKICH op, en ont
roofde hem eindelijk de kroon. 
LEOVIGIID , de koning der 
Gothen, zag hierin eene ge
legenheid , om de Sueven aan 
zijne magt te onderwerpen, hg 
had eene soort van opperheer
schappij, over het Suevhche 
Galicië, en hield zich alsof 
hij door den opstand van 
ANDECA, tegen den wettigen 
koning zeer beleedigd was; 
onder voorwendsel van den 
troon » overweldiger te willen 
straffen , nam hij dé hoofd
stad Sraga, alwaar ANDEOA 
door zgne onderdanen meer 
gehaat, dan bemind werd» 
mét weinig moeite in, en slool 
hem aldaar in een klooster op. 
Dus eindigde het geslacht der 
Suevische koniogea ea des« 

'5. """"" , 
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zelver heerschappij in Galicië, 
na dat hetzelve ijj jaren be
staan had (58j naJ. C). Te 
Iaat eerst zagen de Sneven, 
in , om welk doel te berei
ken/ het IfEovicniD te doen 
was geweest, en vruchteloos 
waren de pogingen van den 
dapperen MALAIUCH , om het; 
koninklijke huis en de heer
schappij der Sueyen weder te 
herstellen, 

ANDBOI. (Heilige], leerling 
naar men meent, van den 
heiligen Poï.;ycAin?üs, werd 

• naar Gallië gezonden, pre
dikte het Evangelie te Car-
pentras, en in de naburige 
plaatsen dier stad. Keizer 
SEVEKUS , die hem in so8, 
toen hij zich gereed maakte, 
om naar Engeland te trek
ken, ontmoette, liet hem het 
hoofd met eenen houten de
gen,- in het vlek Bergoiate, 
bq de JRhénexa. Viyarais door 
midden kloven. Zijne over
blijfselen zrjn fa de stad Saint-
•dndeoi, fa het Bisdom. Fi~ 
««•« De heilige HERMAIIUS, 
Bisschop v a n Par^ s p o o r d e ' 

soning CHILDBBEUX aan, om 
onder de aanroeping van den 
hedrgen Martelaar, eene kapel 
te bouwen, die aan de ab-

derfaopng werd gemaakt I„ 
wvolg v a n m wer<J ^ 
kapel, eene parochiale kerk 
•tamelgk die van Saint. André. 

t ï£r A
ö e z e l v e erkent d e » 

ren eersten Bescherm-Heilige; 

ANDEKSON (JACOBUS), een 
beroemd Schotsch landbouw
kundige ,• werd in 1739 te 
Hermiaton bij Edemburg, uit 
eene oude landbouwkundige 
familie geboren, die reeds se
dert, verscheidene geslachten, 
denzelfden grond bebouwde. 
Zelf een landbouwer zijnde, ( 
deed de, ijver waarmede h5| 
zich op zijne studiën toeleg
de, hem de zorg zijner land-
hoeven niet verwaarloozen, 
die hij van den ouderdom van 
i5 jaren af met vier zijner 
zusters bestierde, daar hij» 
wijl hij me? de scheikunde 
onbekend was, de proeve orer 
den landbouw van HOMB , met 

had kunnen begrijpen, volg* 
de hij de cursus van CiraEif» 
diè zich. weldra aan zoodanig 
een leerling verbond. ^"Se" 
land en Schotland hebben aaa 
zijnen ijver de leniging «* \® , 
gebrek te danken, dat in net 
jaar 31783 plaats had, alsme
de de verbetering in de vjsctt- , 
vangst, die aan de kusten dien 1 
landen geschiedt. Zgne.voor; 
naamste werken zï j a : %' ; 
Verhandelingen overdepla"^ '' 
Boenen, lyjj in 8.v° — 3 ' 
Verhandelingen over den "** 
karbouw, 1773,3 dl.» in 8.*°'"" 
3.° Waarnemingen over »« 
middelen, om de nationaleVI' 
verheid te oefenen, »75tf \ 
4>10 — 4,0 De Honigbij Sf. ' 
weekblad, waarvan hg °° 
voornaamste schrijver wai.< 
5.o Uitspanningen ent, en an ' 
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dere werken, die den land
bouw, en de natuurlijke his
torie betreffen. — 6.» Brief' 
wisseling met den generaal 
WJSHIWGTON gerojgd van 
nasporingen over de schaarscht 
heid van granen. — f.% Brit' 
sche Encyclopedie; ANBERSOIT 
is' ia Februari) 1808; in den 
ouderdom van 69 jaren, 0-
yerleden. 

ANBERSOIT , (EBMOND) En-
gelsch regtsgéleerde onder E-
XISABETH , die hem in i58z 
tot opper-geregtsheer dec ge
wone pleitgedingen benoemde. 
Hg overleed in 1604. Men 
heeft van hem verscheidene 
regtsgéleerde werken, die door 
de Engelschen zeer op. prijs 
worden gesteld. 

ANBERSON (IIAÜKENXIÜS), 
eerste staatsdienaar van GÜS-
TAAJ?SWASA , koning van Zwe
den, werd van arme ouders 
geboren, en onttrok zich aan 
zgnen geringen stand , door 
talenten, welke door eerzucht 
bestuurd werden, aan welke 
hij zgnen Godsdienst en de 
eer van den Geestelijken staat 
opofferde, dien hij omhelsd 
had, Hij verkreeg het aarts-
diakonaat van Stregnes. Niet 
tot de Bisschoppelijke ^aa r 
digheid' kunnende geraken, 
Verbond hij zich aan het hof. 
GysxAAB benoemde hem tot 
zgnen kanselier. Hg was van 
Jen oogenblik af reeds be
dacht , om de ketterijen van 
I # Ï Ï P R iq Zweden 'm te voe

ren, en bragt dit voornemen 
ten uitvoer. Hij ondersteunde 
de voordragten van GUSTAAB 
op de sfenden van restera» 
(in 1537) zoo nadrukkelijk, 
dat hg alles verkreeg, waf 
hij begeerde: 'aïj is in i55a 
overleden, — Engeland heeft 
op zijnen bodem nog vele an-, 
deren ANBERSON'S zien gebo
ren worden, die zich , hetzij 
in de kunsten, hetzij in de 
wetenschappen onderscheiden, 
de grenzen van dit Woorden
boek gedoögen? niet, ons over 
al hunne levensbijzonderheden 
uittebreiden. 

AHBERTON (JACOBBS) een 
beroemde Engelsche Zintwis
ter over geloofsgeschillen 
(Controversist), werd te Los-, 
toch t in de provincie Lam 
caster op het einde der zes
tiende eeuw geboren. Te 
midden der ketters een ijverig 
Catholijke z^'nde, onder»cheid-
de hij .zijne pen door ges.ch.riuV 
ten ten voordeele van den Gods
dienst. Om aan de straf wetten 
van zijn land, omtrent de Ca« 
tholijken te ontsnappen, ver
momde hij in al zijne wer* 
ken zgnen wezenlijken naam,, 
onder dien van JOANNES BRE-
REIEY, Het beroemdste i s : 
Verdediging van den Ca-
tholijken, Godsdienst door Pro
testanten , 1604 ' in 4«t0 zty* 
doel is , om de waarheid 
van den Catholgken Gods
dienst, door de getuigenis 
van Protestanlsche schrijvers 
te bewijzen,, welke schrigV 

http://ges.ch.riuV
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vers hij op de gepaste wijze, 
en vooral met de grootste 
naanwkeurigheid aanhaalt. Dit 
iwerk werd door zijne eigene 
tegenpartij, als een meester
stuk van geleerdheid, van 
redeneerkunde en naauwkeu-
rïgheid beschouwd, als een 
«tuk, ^ dat met eene beschei
denheid en gematigdheid ge
schreven is, hoedanig als men 
dezelve in dergelijke wederleg-
'gende geschriften moegelijk 
behouden kao. Doctor MOR
TON ,'• kapellaan des konings, 
en later Bisschop van Burham, 

; was belast, om deze verdedi-
gingsrede te beantwoorden, hö 
deed zulks door een werk ge
titeld : Oproeping aan de Ca-
thoijfken voor de Protestanten, 
Hg wilde op zijne beurt be
proeven, om den Hervormden 
godsdienst, door de bekente
nissen en getuigenissen van 
CatnoJgke schrgvers te bewij
zen j maar behalve, dat & 
op dooi'AMBBETOW aangevoer
de daadzaken niet antwoordt, 
zo? waren de schrgvers, dié 
*9 *er staving zgnVsluitre-
Jenen aanhaalt, bieden T m 
Junne zonderlinge SÏÏSSMSU 
Jenberucht, of die door 

" 2 ? g e Godgeleerd w e . 
Jerlegd worden. In eene twee. 
de uitgave van zijn werk d l 
m 1608 in het licht kwam 

ïn , 6^ ïp a , ^ V M t a ^, in ibis te Parys werd nit 
gegeven, beantwoordt AH. 
S21 Z ? a ' anta8°nïst door 

komen beslissende wijze. De 
andere voornaamste werken 
van ANDEUTON zijn Verkla
ring van de Liturgie der 
Mis, met betrekking tot de 
offerande en de wezenlijke te
genwoordigheid, in het latijn, 
Keulen 1620 in 4.10, en de 
godsdienst van den heiligen 
^oeassciaus, 1620, in 8.vo 
Hij stelt er de wijze in voor, 
waarvan zich de heilige AB-
GUBTINÜS in de wederleggen-
de godgeleerdheid bedient, 
en past dezelve op het ge
schilpunt tusschea de Catho-
Igken en Protestanten toe. 
Deze groote verdediger des 
geloofs, zoo waardig, om in 
de rangen Yan het heiligdom 
te- schitteren, omhelsde den 
geestelgken staat niet, ma« 
stierf eenvoudig als leek, & 
de bezitter eener aanzien^ 
fortuin in grond'- eigendom
men, LAUBEMTIÜS AND*" 
TON, uit hetzelfde gewest «B 
weliigt uit dezelfde fan* 
werd Catholijk en siagoai" 
de Jesuiten, alwaar bij ««* 
door zijne predikatien en zg-
ne wederleggende godgeleerde 
verhandelingen onderscheidde. ; 
Men heeft Yan hem i.° &** 
voorgeslacht der Calholföw en 

Protestanten, Rouanen »63»# 
in 4.to __ ^9 Het «?«'«**' 
dige koord, ül, Omer, ï6<%> 
in 4,to 

A N B X E R Uü3 R.OOHJ289 (*>' 

ANMES), graveur des Koning» 
*". 4S,U0 A i U V * » * - • " * 

graveur des Koning' 
ankrgk, te Lyon $"• 
vestigde zich te FA' 

AWMESJ, graveur des &omw 
van Irankrgk, te tyon Ke' 
t»Wn, vestiede zich te JP* 
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rijs, alwaar hg ia 1741 in. 
eenen zeer hoogen ouder
dom overleed. " Hij heeft eeni-
ge onderwerpen uit de fa-
helleer gegraveerd, vooral 
volgens CORREGGIO. Maar zijn 
grootste werk is eene lange 
reeks van portretten of borst
beelden van personen, die zich 
door hunne geboorte, in den 
oorlog, in het ministerie, in 
de overheids-bediening, inde 
kunsten of wetenschappen on
derscheiden hebben. Deze 
reeks bestaat uit meer dan ze
ven honderd afbeeldingen, met 
dichtregelen aan den voet der-
zelven. Keizer KAREE, VI,, 
begiftigde DES ROOHERS met 
eene schooiie gouden medail
le, voor eénige proeven van 
het portret Zijner Keizerlijke 
Majesteit, die deze graveur 
hem gezonden had. 

ANBOCIBES, een Atheensch 
redenaar, die omtrent het jaar 
468 vóór de Christelijke jaar
telling bloeide, onderscheidde 
zich door zijne welsprekend
heid , die echter eenvoudig en 
bijna geheel van beelden en 
sieraden ' ontbloot was. Men 
zou hem vergeven een mid
delmatig redenaar geweest te 
zijn, indien hij eenregtscha-
pen man was geweest; maas 
aïjn Godsdienst en zijne zeden" 
zrjn zeer verdacht. Hg werd 
beschuldigd de standbeelden 
van MEHOBRUJS verminkt, en 
de geheimen van CERES ont
heiligd te hebben; en hij ont
ging enKel de straf, aandeae 

heiligschending verbonden ï 
door al zijne medepligtigen te 
verraden; doch hg kreeg zij-
ne vrijheid niet weder, dan 
op voorwaarde, dat hrj niet 
meer op publieke plaatsen 
noch in de tempels verschij
nen zoude. Er zijn ons vier 
redevoeringen v.an hem over
gebleven, die in i566 door 
WiiHEMtüS CANTERIÜB te 
Basel, in fol. werden uitge
geven. ' Dezelke komen ook 
voor in de Oratores Grceci 
van ETIENNE i5y5, in fol. 
De belangrijkste dezer rede
voeringen , is die , waarin hg 
ALCIBIADES beschuldigt: men 
vindt er trekken in, die het 
oploopend en wreed karakter 
van dien beruchten burger, 
die zijn vaderland zoo veel 
heil en zoo veel leed berok
kende, geheel ontslugeren. 

ANBRA (JOZEF) werd fe 
Lyon in 1714 geboren; jhij 
onderwees in die stad de wrjs-
begeerte, en werd naderhand 
hooglseraar in het geschied
kundige Yak te Toulouse. Een 
groot bewonderaar van Voi.-
TAXRE sijnde, putte hg zijne 
lessen in de verhandeling o-
vec de algemeene geschiede
nis, waarvan hij een uittrek
sel, ver vaardigde. Helieerste 
deel kwam in 1770 in het 
licht. Men lette alstoen nog 
op datgene, wat de gods
dienstige grondbeginselen aan 
gevaar kon blootstellen; en 
men vreesde de opvoeding te 
vervalsenen, door dergelijke 
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werken, in de banden der 
jeugd f e stellen; men beklaag
de zich over het boek en de 
lessen. Het werk werd ver
oordeeld, de hoogleeraar ver
loor zijnen post, en stierf 
kort daarna. VOITAIBE spreekt 
over hem in eenen zijner brie
ven , en stort zijn hart uit , 
in betuigingen van leedwe
zen over het lot van eenen 
leerling, die het slagtoffer 
van zijnen ijver voor de wijs
begeerte waa geworden,1 

ANDKADA. ( DIÏGO PAY-
VAD') uit eene der door-
ïuchtigste familiën van Por~ 
tugal, te Coimbra in i5s8 
geboren, onderscheidde zich 
onder de Theologanten der 
Universiteit yan die stad, Sa-
BASMAAN, koning van Por* 
'Jfgal, zond hem naar het 
Concilie van Trmte, alwaar 
deze leeraar met glans schit-

w-V. Hq «verleed in !578. 
wq hebben van hem de ver-
*Jpng vatt het Conciüe 

IL T.' t(*ea C«*MNi. 

werk K wel geschreven. Hét 
jesdeJmefc, dat over de « £ 
«'ge begeerte, en over 1 
J f i e tó fe o n t v a l der H 

itfa.;„r"Ws> gevoelens, Ver-
kl*Wm eener menigte g t 

leerden over deze onderwer
pen. Hij is de schrijver ee. 
ner andere goede Kerhande-
ling, tegen denzelfden CHEM-
miivs, waarvan de uitgave 
van Venetië, 1564 in 4.to 
niet zeer algemeen is. De
zelve heeft tot titel Orthodo-
xós quéstionea adversm hos-
reticos. Men heeft nog van 
hem 7 Dl.n met Portugesche 
leerreden, waar zeer goede 
dingen in voorkomen, en an
dere die stof tot hekelingen 
zonden kunnen opleveren. Hij 
beweerde, dat de oude wijs-
geeren door eene onzekere ken
nis van den Verlosser, hunne 
zaligheid hebben kunnen be« 
werken. (Zie PLATO)* Men moef 
dus bij hen de genade en het 
licht des geloofs onderstellen, 
zonder.welk dit gevoelend 
naar dat van ZWINOWOT MU-
de gelijken» Daai-enbovenM» 
al hetgene, wat wij van de* 
ze oude wqsgeeren weten, 
al de bijzonderheden, die ons 
van hun gedrag, van hunne 
hoogdravende en onvermogen
de grondregels overblijft > n i e t 

van dien aard, dat het ons 
een gunstig denkbeeld van 
hunne zaligheid kan inboeze
men. (Zie COMIUS , hvow 
MUS, ZJ3NO enz). Men heelt j 
ook eene tatgnsche redevoe
ring in, het licht gegeven, 
door AKDRADA , op den twee
den zondag na Paschen, i5°2> 
voor het Concilie van 2naf* 
uitgesproken. 

ANDKADA (FKANCISCÜS »') t 
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broeder van den voorgaande , 
geschiedschrijver van PHiMr» 
sus III., koning van Span' 
je, schreef de Geschiedenis 
pan JOAHHBS HL, koning van 
Portugal. Dit werk in het 
Portugeesch geschreven werd 
in i 6 i3 te Lissabon in fol. 
uitgegeven. Ook heeft men 
nog van hem de logt der 
Portugezen tegen de Turken 
mede in de Portugesche taal, 
Coimbra, i58g, in 4«to 

ANDRADA (THOMAS D') broe» 
der der beide voorgaanden, 
in zijne orde THOMAS VAN 
JESUS genoemd, begon de her
vorming der barvoeter Au
gustijnen in 1578» Hij volg
de koning don SJEBASTIAAN , 
in Afrika, en werd in den 
noodlottige» slag van Alca-
s>ar, den 4 Augustus van het
zelfde jaar geleverd, gevan
gen genomen; de ongeloovi-
gen wierpen hem ia eeneon-
deraardschegevangenis, waar
in hij enkel licht ontving door 
de spleten eener deur. Het 
was met behulp dezer zwak
ke schemering, dat hij een 
stichtelijk werkje schreef het
welk wij nog, onder den ti
tel van Trabalhos de fmvs 
tyerhtaamJieden Dan Jusvs) 
fcezïtiea; de eerste uitgave 
van dit werkje geschiedde in 
100a te Lissabon f en de twee
de m 16o9, Hetzelve is vol 
zalving en ademt eene ware 
Godsvrucht De schrg ver ver
deelde het m vier deelen j maar 
ag kon het laatste niet fen 

einde brengen; welk ontbre
kend gedeelte er later door 
een Pater zijner orde, HIE-
BONYMUS , ROMANTJS genoemd, 
bijgevoegd is. CHRISTOPHO-
EUS FERREIRA vertaalde het
zelve in het Spaansch, en 
uit die taal is het in het Ita-
liaansch en Fransen overge-
bragt. — Zijne zuster Yo-
IANJDA B'ANDRABA , gravin 
VAN LIGWAREZ, zond hem 
geld om zgne vrijheid te koo-
pem, maar liever verkoos hg 
in de boegen de Christenen 
te troosten, die met hem le
den. Hij overleed in het jaar 
i582 in den geur van hei
ligheid. Men heeft ook nog 
van hem: Onderrigt foor de 
Biechtvaders. 

ANDRADA (AiioNsirs »*), 
een Spaansch Jesuit, werd 
in i5go te Toledo geboren. 
De vorderingen, die hij reeds 
vroegtijdig in de studiën maak
te , deden hem, nog zeer jong 
zijnde, tot Ooogleeraar in de 
wijsbegeerte benoemen. Ire 
den ouderdom van 22 jaren, 
verliet hij den leerstoel, diere 
hij met zeer veel luister be
kleedde, en ging in de orde' 
der Jesuiten, Hij werd floog-
leeraar der zedeknndige god? 
geleerdheid, eenigen tijd daar
na geloofsonderzoeker {qua-
Uftcator) der Inquisitie, en 
was gedurende meer dan 5a 
jaren aan de Spaansche mis* 
siën werkzaam. Hij overleed 
te Madrid in het jaar 167 a. 
Men heeft van hem in het 
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Spaansch i.° Geschiedkundige 
reisbeschryving, Madrid 165;, 
3 dl.n in 4.t0 — a-ft 0 ^ r -
tvegingen voor al de dagen pan 
het jaary 1660, 4 <M.n in 
Il 6to _ 3,0 Levensbeschrij
vingen van beroemde Jesuiten, 
11664 en 1667 — 4iQ Ver
taling cfer vijf stichtelijke wer-
ten van den Kardinaal 2?M-
jcjBMZHts, en andere gods
vrucht- ademende werken, 
waarvan er in de bibliotheek 
der Jesuitische schrijvers, door 
SOTWEI. gewag wordt gemaakt, 

ANDRADA (ANTONIÜS) , eea 
Jesuit en Portugesche Mis
sionaris, ontdekte in het jaar 
;i6a4 het land van Catay, 

_ waarvan hij onder dezen titel 
een verslag in het licht heeft 
gegeven; Verhaal der ont* 

. dekking van Groot-Catay, of 
Tiet Koningrijk Tibet, Parijs 
1628, 8.y°> Hij overleed den 
19 Maart i633, en was in 
1584 geboren. — Erzrjnnog 
andere ANDRABA'S geweest, 
ondet andere HYACINTHUS 
FRE-XRW D'AMJRADA , schrij-
ver van het leven van don 
'Jlodwass SB 'Cjarno f onder
koning van Indië j Lissabon 
ii65i, in, fol, dat voor het 

( »est in de Portugesche taal 
geschreven werk doorgaat 

een veldheer, die eene fo. 
schryving van Ormus *» van 
de Perzische en Arabische 
kusten, geschreven heeft, 
welke door PAVLVS CRAES! 
» » « ; met cottimentaria'9 ver

meerderd1,- in 1645; te ih; 
sabon, in 4.to in de forju.-
gesche taal is in het licht 
gegeven. — FKAYCS FKAS. 
CISOüS DE RADES T ANDRADA , i 
die eene kronijfc der drie rid« 
der-orden van den heiligen 
JACOEÜS , van Calatrava, van 
Alcantara. en van Toledot , 
i5ja, in fol. inhetSpaansch 
heeft in het licht gegeven. ' 

ANDRÜ (JÓANNÏS) , te Mii" j 
gello, bij Florence geboren, 
Hoogleeraar in de regten te 
Bologne, overleed in 1248 
in die stad aan de pest. Men 
heeft van hem commentaria 
over de elimentinen, ibjti 
in fol. Mens en Lion, i5f5, 
over de zes boeken der Der 
cretalien, Mens 1445, in fol. 
Hij onderwees, gedurende^ 
jaren het Kanonieke regt te 
Pisa, te Padua en vooWlt,e 

Bologne, Er werden hem uit 
zijn huwelijk- twee docWe» 
geboren; Da oudste NOVEM* 
genaamd, en aan JOANMES 
CAMEviiTuitgehuwd, was zoo* 
wel ia het regt ervaren, dat 
wanneer haar vader door be- ( 
zigheden verhinderd werd, wj \ 
in zijne plaats de lessen gat; ; 
maar zg had, zegt men, o* ' 
voorzorg, zich'achter een ëot' 
dijn te verbergen, uit vrees, j 
dat hare schoonheid, &* 
kweekelingen soms afleimaB ; 
mogt geven. Het is te haret 
eer, dat J. ANDRI:zgne eonf < 
mentaria op de DecretaH**11 
Novelles noemde. 
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ANDIIE' (JOANNES) ; geboren 
!e Xavita, in het koningrijk 
Valencia, was de zoon van 
een Moorsch Priester, in wei-
t e hoedanigheid hg zijnen 
vader opvolgde. Hg verliet 
in 1487 de Mahometaansche 
Sekte, om het Christendom 
te omhelzen, en ontving de 
Priesterlijke wijding. Na zij
ne bekeering gaf hij , de ver» 
warring der Mahometaansche 
Sekte; Serpilië, i53j , ia 
8.vo in het licht, hetwelk 
uit het Spaansch in verschil
lende talen werd overgezet. 
Degene, die tegen de Maho
metaansche droomerijen schrij
ven , kunnen er zeer nuttige 
dingen uit putten. 

ANDRÉ (VAI,ERII7S), bijge
naamd DESSEIEINS , naar het 
vlek Desschel in de provin
cie Zuid"Brdband, alwaar 
hij in i588 geboren werd. 
Hij onderwees te Leuven de 
regtsgeleerdheid, en had het 
beheer over de Bibliotheek 
der Universiteit. Zijne Bi~ 
bliotheca belgica , de België vi~ 
ta scriptisque claris, gaat met 
regt voor een der beste wer= 
ken door, die over dat on
derwerp in het licht zijn ge
geven. Hg zou echter Beni
ge beuzelingen hebben kun
nen weglaten èn eeniga on* 
naauwkenrigheden verbete
ren. Hij gaf hetzelve in 1643 
in het licht. Men heeft het 
daarna in 1 7 3 9 , m a dl.n in 
4.J° met de bgvoegsels van 

i-h UEEJi, 

FOPPENS herdrukt. Men heeft 
nog van VALEBIUS ANBBÉ, 
Synopsis juris canonici; J)e 

toga et sago ; en de Jaarboeken 
der Leuvensche Universiteit, 
Hij overleed, volgens sommi
ge schrijvers, den 29 Maart 
i655. Maar zijn afbeeldsel 
en FOPPENS plaatsen zgnen 
dood in i656. 

ANDRE' (YVES-MARXA) , den 
22 Mei 1675 te Ch&teaulin", 
in Neder-firetagne geboren , 
gieg in i6gS in de orde der 
Jesuiien. De leerstoel van 
koninklijk Hoogleeraar deb 
wiskunde bepaalde hem te 
Caen, Hg nam dezen post 
met even zoo veel vrucht afs 
goedkeuringvan 1726tot IJ3Q 
waar. Hij was alstoen 84 
jaren oud, en het was Am 
wel de tijd voor hem, rust te 
genieten. Zijn werkzaam Ie* 
ven eindigde den 26 Februa
ri} 1764. De natuur had 
hem met eene z-eergelukkige 
ligchaamsgesteldheid begaafd, 
en hij behield dezelve door: 
zijne geregelde Jeveaswijze en 
door zijn opgeruimd karakter. 
Es bestond geene letterkun
de, die hem vreemd was; 
hij had op den kansel zeer 
wel geslaagd, hij had zeer 
bevallige verzen vervaardigd, 
maar hij is voornamelijk be
kend, door zijne Perkande* 

iling Óver het schoone., waar» 
van men eene nieuwe uitga-t 
ve in het licht heeft gege» 
ven, 1 dl, in ia.mo Parys, 

N 
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[1770. De verzameling zijner 
werken bestaat uit 5 dl.a in 
ia2.mo, 1766. Zijne verhan
deling vol orde en smaak, 
biedt een nieuw onderwerp , 
eene edele zegwijze, en eene 
krachtvolle redenering aan, 
« Het is in deze bron, zegt 
een verlichte letterkundige, 
dat de meeste onzer heden-
daagsche onderwijzende schrij-
vers, de goede lessen hebben 
geput, welke zij geven, en 
het is volgens deze lessen, 
dat de jonge letterkundigen , 
te werk moeten gaan , indien 
zij van hunnen arbeid we»-
zenlijke vruchten willen pluk 
ken. De nabootsing der na
tuur , ziedaar het voorname 
doel,waarnaar men moet trach
ten. Pater ANDIUS ontwik
kelt ons dit grondbeginsel met 
eene orde, eene onderschei
ding, eene duidelgkheïd, die 
niets te wenschen overlaten. 
Hij bepaalt elk soort van 
schoon, met naauwkeurigheid 
en juistheid. Het hoofddeel 
dat het schoone betreft in de 
werken van vernuft, b ,01 
van doordachte, leerzame, 
en ophelderende aanmerkin
gen-, hij schqnt in dezelve de 
tolk der Muzen en demo. 
tuur te zijn. Ia ^ n a 

deel over het schoone in t 
seden hebben de Z>*& 
gevoel, de waarheid «ch no^ 

«ifgedrnkt, men ziet e r e S 
verhevene wijsbegeeite X 
schitteren, die, 20OWel ™ 

^*»y*n het hm $st 

drijfvederen der menschelijke 
staatkunde kent. Indien de 
wijsbegeerte zulke nuttige 
grondregels' in de plaats van 
hare dwaze hoogdravende uit
drukkingen bezigde, zou zij 
waarlijk aanspraak op erken
tenis en eerbied hebben." Ook 
stelt men grooten prijs op zijne 
Verhandeling over den menschy 
waarin hij als èen oordeelkun
dig wijsgeer over de Yereeni» 
ging der ziel en des ligchaaras, 
der zintuigen enz. spreekt,als-
mede op zijne Redevoeringen 
over verschillende belangrijke 
onderwerpen. — 

ANDKÉ (JOHN), een En« 
gelsche majoor en generaal* 
adjudant van den opper-veW" 
heer Ci,tiia'orN, in den Ame-
rikaanschen vrijheids-fcrijg> 
werd door denzelven n^ Se" 
heime depêcheë in het Arae-
fikaansche leger naar den ge-
neraal ARNOLD gezonden, ^ 
met verraad omging. -AJ"»* 
was, na zijnen last gelukkig 
volbragt te hebben, ea doot 
AKNOID weder met passen 
voorzien te zijn, reeds tot 
buiten de posten gekomen, 
toen hem drie soldaten van 
de land-militie ontmoette"» 
die hem voor verdacht Wf" 
den, en in het hoofdkwartier 
terugbragten , alwaar men na 
een naauwkeurig onderzoeK, 
eenige brieven, doorAaNoi» 
geschreven in zgne laarze" 
vond, die, zoodra h^ z"1R* 
vernam, zich tgdig g«n°e» 
'door. de vlugt redde. Au»»* 
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werd, ondanks allé voorsfel-
len der Britsche generaliteit, 
den aOctober 1780, als spion 
met den strop gestraft, welken 
dood hij gelaten te gemoet zag. 
Zijn vaderland rigtte in de 
.Westmunster-abdij, bij de 
graven der koningen en der 
beroemdste Britten te zijner 
eer een gedenkteeken op. 

ANDRE" D'ARBELLES , bekend 
onder den naam van MONT-
I I / E I , was secretaris van den 
HeerDE CIIERMONT-TONNERKE; 
ïn 1792 uitgeweken zijnde, 
maakte hij in het leger der 
vorsten, als eenvoudige Yrij* 
williger den veldtogt van dat 
jaar mede. In 1798 in JFrank-
ryk teruggekeerd, werkte hij 
er gezamenlijk met ISIDORUS 
LANGLOIS aan het dagblad Ie 
Wessager du soir (de avond
bode) genaamd, en werd ver
volgens geschiedschrijver bij 
het ministerie van Buiten-
landsche zaken.. In 1814 door 
koning LODEWIIK XVIII, met 
de orde vaipi het legioen van 
eer versierd, wilde hij> in 
i8i5 liever zijnen postneder-
leggen, dan aan BONAPARTE, 
den nieuwen eed, van de open» 
bare ambtenaren gevorderd, 
te doen. Na de tweede te
rugkomst des koiiings, tot 
prefekt van het Departement 
der Maysnne benoemd, ve?-
kreeg hg weldra den rang 
van tekwestmeester in bui
tengewonen dienst, van wel
ke administratieve bedieningen 

N 

D'ARnÈi,i,Es in i8aa dooree
ne koninklijke ordonnantie 
weder beroofd werd. Hg bleef 
echter tot aan zijnen dood „ 
die in 1825 voorviel, op de 
lijst van den staatsraad. 

ANDRE" (de Maarschalk DJE 
SAINT-) -?• Zie AUSON. 

ANDRE" (Le petit père), —a 
Zie: BOUÜAK^ER. 

ANDRE" of ANDRBJE (JACOB) 
een Theologfant, die zich bij 
de Lutersche sekte zeer ver
dienstelijk heeft gemaakt, werd 
in t 5 a 8 , te fVaiblingen in 
Wurtenbefg geboren. Hg bragt 
het door zijne kennis zoo ver,-
dat bij in 1562 als proost der 
St. George-kerb en kanselier 
der Universiteit naar Tubingen 
kwam, alwaar hij den 7 Junrj 
1590, zoo als men zegt, tot 
den schoot der Kerk terug
gekeerd , overleed. 

ANDRE' of ANDRE^ /JOAN-
NES ;VAIIENTIJN) in 1606 te 
Herrnberg, in het toenmalige 
hertogdom Wurtemberg gebo
ren, was Lutersch predikant 
en aalmoezenier van den her
tog Van Wurtenberg, Men 
heeft van hem een groot aan
tal werken, waarvan er som
mige, om derzelrer geheim
zinnige zinspeling hem als de 
grondlegger der beroemde orde 
van liose-Croix hebben doen 
beschouwen. Men kan echter 
dienaangaande niets stellige 
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verzekeren. Hefgene, wat 
men met zekerheid weet, is 
dat hg op het einde van zijn le
ven, van dergelijke verbind-
tenissen geheel had afgezien, 
daar hem dezelve waarschijn
lijk niet geschikt toeschenen, 
om zijne leerstellige ontwer
pen , betrekkelijk de herleving 
der wetenschappenen der ze
deleer te ondersteunen. Hrj 
overleed in 1654 in den ou
derdom van 48 jaren. Zijne 
letterkundige voortbrengselen 
zijn ten getalle Yan honderd, 

ANDREA. (JOANNES) , Bis* 
Schop van Meria in Corsika 
werd in 1 4 i 7 te Figerano 
geboren. Zgn familie-naam 
was Bcssi of Bossr. Hij leef
de kort na de uitvinding der 
boekdrukkunst, terwgl de bei
de beroemde boekdrukkers 
LONIUD SOHWÏYNHEIM en Aa-
WOID PAM-ARTZ, te Home 
hunne eerste uitgaven van ver-
«che&deae Latgnsche . 5chtg-

™r* 1QJ"* ¥ * g a v e n - A»-
ïïs n Ld A o o r P a u s p^-
l™ U. met het opzigt over 

fle mte*ven hebben gtooten-

deels aan zijne zorg den roem 
te danken, welke aan dezelve is 
te beurt gevallen, De voor
naamste werken aan welker 
uitgave hrj, door het bijvoe
gen van voorreden en opdrag-
ten, heeft bijgedragen, zgn: 
de Brieven van den IJ. HIE* 
ÜONYMÜS' j de brieven en rede
voeringen van CIOERO; de 
Commentaria van CffiSAit, hv-
CANUS, AüiÜ - GELMJS, AW 
I.EU8, P i lNIÜS, QüIMÏILIANüsi 
SüEÏONIOa, SlKABO, VlHOI-
ZIV», OviDItJS, S l l I U S , ÏTA" 
notrs, ÏITÜS-LIVIUS enz, f). 
De jaarmerken dier uitgaven 
zg"n ï 465 tot 147a. «* Nadat 
ANDREA (dien men niet moet 
verwarren met JOANKES B'AK-
DEEA , een beroemd onderwij* 
zer in het kerkelrjkeregt,die 
gelijktijdig niet hem leelie) • 
nadat AJNDHEA eenigeja«fl'fi 

Mome in eenen staat vanont-
biooïing en armoede gekwijnd 
had , verbond hg zich aan den 
Kardinaal CUSA, door wie"5 

invloed hg den titel van se- j 
cretaris der Apostolische Biblio
theek , daarna het Bisdom Ac- j 
da en eindelijk dat van Jleria l 
verkreeg. Hg overleed in e* 

1 1 In 

kundig w Z ' d S S ^ n i , °? t* ieltnS^e werk Geschied-
ienschappen en kunst*» Ultv, ladmSen»» al de deelen der We-
va* J « , . . _ " RUnbten enz. 'e H«.„t 1 , , ... i-._ rTiifffl. 'fi' 

eens 
door 

ienschappen en kunst*» ü l tv, l admSen»» al de deelen der W 
•er. dezes, l 8 a 6 , \ n L T . ' ƒ He«ogenboscb. bg den Üit& 
volledige l$st van'al !/ *' l 6 9 **** m<>n> behah»"' 
^B^£rifffezk en pj

 üe> onder optilt „ a n Atwwd, dou, 
werken,' ook de belJl *?* van *463 '<« *47a uitgegeven' 
^ mkdmkkumt i^hte *9*<W «oor ' - " " A -
***** Pan S^lrnyla

eZSmee^chdfi' he 

fto» « » Paus Snan*/? e\p'««*«rz, 
. v s 'r.t aanbood, 

voor de geschiede^* 
hetwelk J«DHB4,I 

den *3 Maart 
Vertaler . 
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nen zeer hoogen ouderdom. 

ANDREAS (Heilige) Apostel, 
broeder van. den heiligen PE-
TJÏUS, werd te JBetsaïda ge
boren, en oefende met zijnen 
broeder te Kapharnaum het 
beroep van visscher uit. Hij 
volgde eerst den heiligen Jo-
AMNES den Daaper, dien hij-
daarna verliet, om zich aan 
JESUS CHRISTUS te verbinden» 
ANDREAS bragt ook zijnen 
broeder SIMON .of PETRUS tot 
den Verlosser. Zij'bevonden 
zich op de bruiloft van kana; 
en waren dus getuigen van 
het eerste wonder van J. C. 
Toen de. Zaligmaker hen ee-
nïgen tijd daarna visschende 
had aangetroffen , beloofde Hij 
hen visschers der menschen 
te maken. Toen de Heiland 
op eene wonderdadige vvijze 
vijf duizend personen spijsde 
berigtte hem ANDREAS, dat 
er slecht» vijf garsten-broo-
den en twee visschen voor
handen waren. Men weet 
niets mej: volkomene zeker* 
heid, omtrent de prediking 
van dezen Apostel. Oude 
schrijvers, zoo als SQPHRON, 
THEOBORETUS, ETJSEBIUS, de 
heilige HIEUONYMUS, de hei
lige GRBOORIUS, zeggen, dat 
hij het Evangelie in Sogdia* 
n « , in Colchis, in Grieken
land enz, predikte, De hei-
«ge ^AUWNUS verzekert, dat 
hg in de stad Argos gezon
den werd, alW a a r hndewel. 
sprekendheid e n de drogre-

IN 

den der Sophïsfen beschaamd] 
maakte. Maar er is ons gee-
ne enkele als waar bewezen 
bijzonderheid van zijnen A-
postolischen arbeid overgeble
ven, even zoo min als van 
die der andere Apostelen, zoo 
als de heilige JOANNUS CHRY-
SOSTOMUS zulks opmerkt. (Zie 
de aanmerking op het einde 
van het artikel JAOOBUS de 
Meerdere), Eindelijk kwam 
de heilige ANDREAS te Paz 
tras, eene stad in Acliaje 
alwaar hij gemartiliseerd is, 
Hij werd er veroordeeld, zoo 
als de priesters en diakens van 
Achaje, de schrijvers der ac-
ten van zijnen marteldood, 
zulks verzekeren, om gekruist 
te worden. Hoewel THIMB-
MOMI en BAIMET bezwaarlijk 
aan deze acten een volkomen 
gezag kunnen toekennen, is 
het echter zeker, dat dezelve 
zeer oud zijn; dezelve zijn 
met eene edele eenvondigheid 
geschreven, en men vindt in 
dezelve niets van den gewo
nen toon der nagebootste en 
gekunstelde legenden. Dezel
ve zijn erkend door den hei
ligen ; PETRUS DAMIANUS, Y-
VES DE CHAitTRES , den heili
gen BEB.NAB.DUS, BARONIUS, 
door pater AIEXANDEU enz. 
De Heer DE SAUSSAY, Bis
schop van Toul, heeftop alle 
tegenwerpingen dienaangaana 
de geantwoord. Het alge
meenste gevoelen is, dat hel 
kruis van den heiligen AN
DREAS , uit twee stukken hou« 

http://Beb.nab.dus
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bestond, die in eene schuin-
sche rigting, kruiswgze met 
elkander waren vereenigd, 
en de gedaante der letter X 
voorstelden. Zeker is het , 
dat men somtijds van derge-
ïgke kruissen gebruik heeft 
gemaakt, zoo als GASEERSA? 

GITTARIÜ3 C. VIII. p. -45:. 
GRJETSEB., de Cruee L I.C. 2. 
Op er, t. 1.; en UOHELLI hah 
Soera. t. VU. zulks bewezen 
hebben. Volgens de handves
ten van het Hertogdom Bout-
gondië, werd het kruis ran 
den heiligen ANDBEAS uit A-
chaje gebragt, en ia het kloos
ter Weaume bij Marseille 
geplaatst, waaruit het vóór 
het jaar ia5o genomen, en 
naar de abdij van den heili
gen VICTOB in dezelfde stad 
overgebragt is, alwaar men 
het nog ziet. PHIMEBUS de 
Goede, Hertog van Bourgondië 
en J3raband,kieeg een gedeelte 
van hetzelve, dat hij in eene 
in het vuur vergulde zilveren 
relikwie-kas plaatsen, en naar 
Brussel overbrengen liet (*), 
Dese -Vorst stelde ter eere 
van den heiligen Apostel, de 
w t e o r d e van het Gulden-
Vhes in, welke voor onder-
ffihetdingsteeken het kruis fan 

den heiligen ANDREAS of ran 
Bourgondië draagt. Schotland 
vereert den heiligen ANDREAS 
als zijnen Bescherm-heilige.j 

ANDREAS, gewaande Mes
sias , die zich ten tijde van 
TRAJANUS voor den Verlosser, 
der Joden uitgaf. Hij wekte 
hunne geestdrift op, die uit
gedoofd scheen te zijn. Hij 
trachtte hen te overtuigen, 
da t , indien zij al de onge-
loovigen, ia de plaatsen, waar 
zij _ Synagogen hadden , uit. 
roeiden, zij den- Heere aan
genaam zouden zijn , en ein
delijk zegevierende Jerutahm 
weder zouden binnen treden. 
De Joden, door dezen dwee* 
per verleid, vermoordden (zegt 
iaën) ia Cyrenaïca en op net 
eiland Cyprus, meer dan 
220,000 menschen. DroKen 

EUSEBIUS zeggen, dat, ui^ 
tevreden, hen omgèbragt te 
hebben, zij hun vleesch aten, 
van hunne ingewanden eenen 
gordel maakten, en zich het 
aangezigt met hun bloed be« 
vlekten. Een yerschrikkelnK 
uitwerksel van de verblinding, 
waarmede God dat ondank
bare volk geslagen had, van 
den geest van woede en ra-

tiende 
de 

C*) -Etetgene wat B^t, ' , 
XKbtUuit iei>t namv0?™* van het hoofd van denHH™ 
«ww. te Rome geiZ ' dat he- in hei' beSin der «0*1* 
abdij Marienweerd bh'*? T ln dezelfde eeuw, eerst naar 
r,i« CwzMB0Xi(f in 1 c * " b o r S en *<*arna door ZVEVBR™ 

overgebragt, fe te ' ö t ' Martinus-kerk te Utrecht wou *?'* 
6*»k geloof aoutU lerdienel ^ * '*"* 0 n t b l o o t » dan *"' 

VepJUleft 
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zetnij, die zich van hetzel
ve meesterj maakte, en het 
tot in den rang der wilde 
dieren vernederde ; en tevens 
de zigtbare vervulling der 
voorzegging van J. C. betrek
kelijk de valsche Messiassen, 
die het ongeloovige, en on
dankbare volk, dat den wa
ren MESSIAS had geweigerd 
te erkennen, zouden komen 
bedriegen. (Zie BARCOCHEBAS.J 

ANDREAS, bijgenaamd de Cre» 
tenxer, wijl hij Aartsbisschop 
van het eiland Creta was, of' 
de Jerosolymiter wijl hij zich 
naar Jeruzalem in een kloos
ter begeven had, was teZ><z-
maskus geboren, en overleed 
ïn </aa of, volgens anderen, 
in 723. Hij heeft Commen-
taria op eenige boeken der 
heilige Schrift, en predikati-
*ën nagelaten. Pater COMBE-
Ï IS heeft er, gezamenlijk met 
de werken van den heiligen 
ATHEHHOCHUS en METHODIUS, 
eene uitgave van bezorgd, met 
eene Latijnsche vertalingen 
aanteekeningen versierd, in 
1644 te Par ff s in fol. gedrukt. 

ANDREAS part Creta, dien 
men met den voorgaande 
niet moet verwarren, onder
scheidde zich door zijnen ij* 
ver ter verdediging van de 
beelden der Heiligen. Zijn 
klooster verlaten hebbende, 
om naar Konstantinopel te 
gaan, handhaafde hg" op ee
ne edele wgze, de leer der 

kerk,' en had moeds genoeg 
om aan Keizer KONSTANTIJN-
COPRONÏMÜS, zijne verkleefd* 
heid aan de ketterij der Ico
noclasten, én zijne woede te
gen de Catholgken, te ver- ' 
wijten. Deze Vorst scheen 
in den beginne te zijnen op-
zigte gematigd te zijn; maai; 
ziende, dat hij zgne stand
vastigheid niet kon overwin
nen, liet hij, door wreede 
geeselslagen zijn ligchaam 
verscheuren, en na hem ve* 
Ie andere folteringen te heb
ben doen ondergaan, beval 
hij, dat men hem ter doodt 
zoude brengen. ANDKEAS vol-
bragt zijn offer den 17 Octo-
ber 761. Hij wordt op dient 
dag ïn het Roomsche Marte
laarsboek genoemd. 

ANDREAS VAN KUYK. —* 
Zie KOYK, 

ANDREAS, tweede Abt van 
Egmond, werd na den dood 
van WoNOEoiDus, door de 
Monniken, met eenparige stem
men, tot deszelfs opvolger 
verkozen. Hij leidde een zeer 
stichtelijk leven, en werd na 
zijnen dood, met BRTIHO BEI-
MER en JOANNES OJCAUT, zij
ne bloedverwanten, in het
zelfde graf begraven, 

N 

ANDKEAS I . , Koning van 
Mongarijë, oudste zoon vaa 
LADISLAUS den Kale, en klein
zoon van MicHAËi, broeder; 
van GBISA, beweerde, als 
4 
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de volle neef *an den aeih. 
gen STEP ANUS, zoon van GEI» 
SA, wettige aanspraak op 
de kroon te hebben. Dezel
ve werd gedragen door PE
TRUS, dien de Keizer op den 
troon had geplaatst. ANDHE-
AS besloot, gemeenschappelijk 
met BELA. zijn' broeder, PB» 
raus den troon te doen ver
laten. Zij ruiden het volk, 
en zelfs eenige Heidenen op, 
die nog in Hongarije waren 
achtergebleven, aan welke zij 
beloofden, het Heidendom te 
zullen herstellen. De zaak 
werd zoo behendiglijk door 
hen bestunrd, dat men PE
TRUS , in 1046, op de jagt 
overrompeld, de oogen uit
stak. -AHDKEAS liet zich hier
op dadelijk kroohen, en be
gon zijne regering, met de 
Bisschoppen en Geestelijken 
te doen ombrengen, die der 
partij van PETRUS waren toe
gedaan. De Heidenen waan
den , dat deze Koning voor
nemens was, hun woord te 
houden ; en de afgoden te 
herstellen, doch hij hield 
zich aan het Christendom. 
AIBERTOT , Markgraaf van 
Oostenrgk, deed, hem den 
oorlog aan, en versloeg hem 
in het jaar io5o. AMDREAS 
ftad nog eenjge gescfailien fflet 

hw i \ wilde vereffenen 
h$wélk dszen Opperpriester 

ffi deed mdsssemea^'Daiv-. 
,sa verneig "B^^jbroèdejf 
wa AHDBEA'S,. ontevreden 0-

yer het'geringe aandeel, dat 
11 nrj in het bestuur had, ee-

nen burger-oorlog, üe Ko. 
nmg wilde deszelfsheerzuchfi-
ge oogmerken vruchteloos ver-
ijdelen , want hg werd in xo6i 
gedood. BEIA volgde hem op. 

AMDBEAS IL, beklom den 
Hongaarschen troon, in 1200", 
na den dood van zijnen neei 
liADtsiAus III, In 1217 ver
trok deze Vorst naar het-ffi*-
Uge Land, alwaar hij zich 
door zijnen ijver zoo zeer on
derscheidde , dat hg den bg-
naaai van JEROSOLYMITER ver
kreeg. Aan dezen Vorst heb
ben de Hongaarsche edelen 
de handvesten hunner voor-
regten te danken. Men leest 
er deze bepaling in: lnditn 
ik of 

mp'ne opvolgers, in W« 
fan tyd het ook wezen mg*, 
uwe voarregtenovertreden^: 
len, zoo is het u en dwirina* 
homelingen, krachtens den 
belofte geoorloofd, u te vet' 
dedigen, zonder ah muiteUfr 
gen beschouwd te worden. Dit 
was eene soort van onderling 
verdrag tusschen den Vorst 
en de onderdanen; maar on-
mv de regering van MARIA 
•JuEREsiA, is deze Clause uit 
den Hongaarschen Codex weg» 
genomen, en haar opvolger" 
met ten achteren gebleven, 
om zich desje uitlating ten nut
te te maken, Het is voor het 
overige rooeijelgk te bepalen, 
w hoeverre eene dergelgke 
overeenkomst redelgk en nol-
?'S ss, indien deaelve tegen 
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eenen geweldigen en onregt-
vaardigen Vorst noodzakelijk 
schijnt, kan dezelve onder 
eenen goeden Vorst, door de 
listige kuipergen, van eer
zuchtige en onrustige lieden, 
groote onlusten te weeg bren
gen. Eertijds werd dezelve 
door wg'ze regtsgeleerden af
gekeurd; thans schijnen het 
misbruik der magt, en de 
vergetelheid der grondrege
len , die dezelve moeten be
sturen, een e dergelgke over
eenkomst eenigzins te reet
vaardigen. (Zie BUMAMA; 
vaxh ANDREAS was in al de 
oorlogen, die hg voerde of 
waartoe hg hulp verleende, ge
lukkig, Hg overleed in ia35, 

ANDREAS III. j koning v a n 
Mongaryë, bijgenaamd de Ve. 
rietman, Wgl hg de zoon was 
van pnns SIEFANUS , zoon van 
ANDREAS II . , e i l v a n e e n e 

Venehaanschedame. ANBKE-
AS II; liet BELA IV., vader 
van SiEPANtrs V. na, oa wien 
LAUISIAÜS IV. volgde. De-
se laatste werd door de Cu-
maaen in 1290 vermoord. 
Hg had eene eenige zuster, 
MARIA genaamd, de echtge
note van KAREÜ II., koning 
Van Ampels, Zij volgde in 1 
«e staten haren vader en haren 
«oeder op; en KAR E 1 boge
n d MART E*, haar oudste 
» ° » . werd als koning van 
AT

 b Z ? * ' g e k r o o n d ' AMDB»-

K 5 

HOM 

meer regt op den troon Ie hefn 
ben , en stelde aich in staat , 
om denzelven gewapender
hand te betwisten. De Duit* 
schers waren hem niet gunstig, 
en zelfs Paus BONIFACIUS VIH. • 
zond eenen Legaat naar Hon-
garp'ë, die openlijk de par
tij van KAREL MARTEÜ voor
stond- De Hongaren, die 
zeer aan ANDREAS verknocht 
waren, werden hierover zeer, 
verbaasd. Velen verlieten hen», 
maar er bleven hem. genoeg 
voorstanders over, om zich in 
eenen hoek van het koning* 
rijk te kunnen handhaven, 
en om den oorlog in Oosten» 
ryk overtebrengen, dat bij 
bijna geheel onderwierp. Hij 
overleed in i3oi. 

ANDBEAB van Hongarije, 
zoon van KAREI< Ï I , , koning 
van Hongarije, huwde met 
JOAKNA L , koningin van JVa-
pels, zijne nicht. ANDKEAS, 
met eene ruwe inborst gebo
ren , die de Hongaarsche op
voeding niet verbeterd had, 
kon zich nooit door zijne echt» 
genoote doen beminnen. Deze 
prins wilde meester zijn, en 
JOANNA beweerde, dat hij niets 
meer was, d,aa echtgenoot der 
koningin, zonder de hoeda
nigheid van koning aan te 
kunnen nemen. EenFrancis-
kaner broeder ROBEHT ge-' 
naamd, die al de waardig
heden van den staat op de 
Hongaren wilde doen vallen, 
bragt niet weinig toe, om 



2 0 2 A N D« 

de verdeeldheid te onderhout 
den. Hg bestuurde ANDKE-
A8j JOANNA werd van haren 
kant geraden door die be
ruchte Cataniasche vrouw, 
die van waschvrouw, tot op
voedster der prinsessen was 
verheven. Deze vronw het 
aanzien van broeder ROBERT 
benijdende, en den afkeer 
van JOANNA voor haren echt
genoot kennende, nam het 
besluit hem te doen wurgen. 
IiODEWiiK, prins van Ta
rente, minnaar van JOANNA, 
andere prinsen van den bloe
de , de voorstanders der ko-
ningïn, en volgens sommigen, 
de koningin zelve hadden deel 
aan dezen moord, die op den 
18 September tS35 ten uit
voer werd gebragt* ANDBE, 
AS had slechts den ouderdom 
van 19 jaren bereikt. 

A'NDMAS TAN PISA ( flN. 
" ' u BA

L
 P^), beeldhou

wer en bouwkunstenaar, in 

Sam te b t a „? e ; U l k S r g e n o e ^ 
door de X » $*** W e r d 

weiefcK * ™ q ™ r s , bö 
Sten ? 2 l C ï 'd 0 .0 C ^ ts2 
datrU T h*mini maakte 

** A* ru gnuis va„ r'™' 

van 60 jaren;, Hg was ook 
een schilder, een vrij goed 
dichter, en een uitmuntend 
toonkunstenaar, 

ANDKÉÏ (ANTONIOT FHAN-
ciscus), een niet algemeen 
bekende letterkundige, werd 

li te Corsika geboren, kwam 
zeer jong te Parijs, en toon
de eenigen smaak voor de op
pervlakkige letterkunde; hij 
vertaalde vervolgens eenige 
Italiaansche stukjes, en liet 
dezelve op het toneel Buffa 
van MONSIEUR uitvoeren; maar 1 
weldra verliet hij deze loop
baan, waarin hg zich niet 
zeer onderscheiden had, en 
bemoeide zich met de staat
kunde, die hem niet voor-
deeliger was. In 1793 werd 
hij door de kiezers na Bas-
tia benoemd. om bij <fe na* 
tionale ConVentie het Dep.1 

Corsika voortestellen. De heer 
ANDREÏ toonde in dezelve 
vele gematigdheid, en speel- ( 
de er slechts eene niet zect 
gewigtige rol in. In het pro
ces van den ongelukkigen io-
asvriïK XVI. stemde hg voor 
de beroeping op het vol*» 
voor de gevangenhouding van 
dien vorst tot op den vrede, 
en de opschorting zqner exe
cutie. Na de gebeurté!»*"5" 
van den 3* Mei 179^ werd

f 
hij in arrest gesteld, en niet 
de meeste aanhangers van«« 
partij der Gironde, waatbg n 
zich gevoegd had, in ee»e 
gevangenis opgesloten. Dooi
den dood van I1OBESJ?IEBBE' 
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aan de vrijheid wedergegé-
ven, keerde hij naar den 
schoot zijner familie terug: 
tot den ao Mei 1797 was hij 
lid' van den raad der vijfhon
derden, en stierf kort daar
na zonder eenige fortuin. 

ANDBJÉINI (ISABEI/LA) te 
Padua geboren, behoorde tot 
de academie der Intenti dier 
stad, was de beroemdste too-
neelspeelster van haren tijd. 
Na eenige jaren op de Ftali-
aansche tooneelen geschitterd 
te hebben, kwam zij in 
Frankrifk, waar zij zich door 
de wijsheid van haar gedrag 
onderscheidde, eene zaak, die 
onder lieden van haar bè-
roepj als eene zeldzaamheid 
kan beschouwd worden. Zij 
was te gelijkertijd eene schrijf
ster, en oefende zich met 
het beste gevolg in verschil
lende soorten van onderwer
pen. Men heeft van haar 
Klinkdichten , madrigalen, een 
herderszang enz. Zij over
leed te Lyon In het jaar 
1604, aan de gevolgen ee-
ner mis-kcaam, in den ou
derdom van 42 jaren. Het 
bestuur dier stad vereerde 
haar graf door teekenen van 
onderscheiding en haar echt» 
genoot (FRANCÏSOÜS AWDKE-
wii) vervaardigde voor haar 
ee» grafschrift, waarin hij 

hare talenten en deugden den 
verdienden lof toezwaaide.' 
Men heeft van hem U Bra-
vure del capitan Spavento, 
Venetië, 1607, «»4. t0 Men 
moet hem niet verwarren met 
JOANNES BAPTISTA AUDUEINr 
(*) schrijver van een groot 
aantal tooneelstukken, die 
noch onder de zeer uitmun
tende, noch zeer zeldza
me kunnen gerekend wor
den* Zijn ADAMO ,' Milane , 
i 6 i 3 , in 4ctQ wordt echteK 
zeer gezocht', wijl men bez
weert, dat MiiTON het denkt 
beeld tot zijn Verloren Pa
radijs, uit dit treurspel ont
leend heeft. Maar als het 
waar is , dat dr. Engelsche 
schrijver van eenig werk ge
bruik heeft gemaakt, is het 
waarschijnlijk van den SAR-
coTHBtrs van MASSENIUS. (**) 
Men heeft nog van ANBBEINI , 
drie Verhandelingen ter ver
dediging des schouwburgs en 
der tooneelspelers, te Pa
rijs in i6s5 j zij zgn weinig 
hekend, en verdienen het 
niet meer te zgn. 

ANDEELINUS ( Fusxiius 
FAÜSTUS), een Latgnsch schrij
ver der vijftiende eeuw, werd 
te Forti in Romanië gebo-^ 
ren. Hij werd in den on-r' 
der dom van aa jaren met den 
lauwerkrans vereerd, wel-

(*) Deze ÏOANNES BAPTISTA was de zoon dor beide voorgaande, 
(**) Zou niet de LÜOIJFMB van onzen grooten VOXDBC den 

Bntschen dichter veeleer tot grondslag van *?n meesterstuk 
gediend hebben?, ' , V e r t a l e r , 
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ken de academie yan Bome, 
aan diegene gaf, welken den 
den prijs hadden behaald. 
Deze dichter kwam onder de 
regering van KABEI, VIII. te 
ÜParjfa, en werd hoogleeraar 
iet schoone letteren en der 
wiskunde in het collegie der 
[Universiteit. Hg gaf zich den 
litel van dichter des konings 
en der koningin, LODEWÏJK 
XII., en ANNA van Bretagne, 
Men heeft van hem vele dicht
werken , alle ijdel in kern en 
zakelijkheid en opgepropt met 
woorden. Zijne verschillende 
gedichten zijn afzonderlijk in 
4,to en in 8.™ van 1490 tot 
Ia5ig, en in zijne Delicm 
poetarum italorum gedrukt. 
Zijne prozaïsche voortbreng
selen worden niet jneer op 
prijs gesteld. Hij overleed 
in 1618. Volgens ERAHMÜS 
waren zijne zeden niet al te 
zuiver, Zijne hevige uitva
ringen tegen de Cathoiijke 
theologanten strekken noch 
*qn oordeel, noch zn'nen 
•maak tot eer, 

'ANDIUJO3SY (FKANOICUS) ge
boren te parij8 in 1633, en 
overleden te CastelnauUary 
*ö 1688. Hg was een be
roemd Ingenieur, die door 
ran plan tot het kanaal van 
'Zanguedac steeds in eene roem
rijke gedachtenis zal blijven. 

'As DBEOSSY (ANÏONWS FH AN-
CISOÜS graaf;, luiienant-ge-
»eraal der legers, enz. werd 
« n 6 Maart 17 61 te Gastel* 

naudary, in Frankryh uit 
eene oorspronkelijke Italiaan-
sclie familie geboren, en telt 
onder zijne voorouderen een ! 
der bouwheeren van het ka- ! 
naai van Languedoc, in het 
vorige artikel vermeld. In den 
ouderdom van 20 jaren reeds 
luitenant der artillerie, voer
de hij in 1,787 den oorlog 
mede in Holland, alwaar hij ! 
door de Pruissen werd gevan- j 
gen genomen. Uitgewisseld 
zijnde, keerde hij in Frank
rijk terug, vervolgde er de 
militaire loopbaan, nam eene 
nieuwe werkende kracht aan, 
toen de omwentelings-oorlog 
verklaard werd, en kwam 
trapswrjze tot de rangen van 
brigade- en divisie-generaal, 
en algemeen inspecteur <ter 
artillerie onder de verschil-
lende besturen, aan welke 
het gezag werd toevertrouwd» 
en voornamelijk onder dat . 
van NAPOLEON , die hem het 
Groot-Kruis van het legioen 1 
van eer schonk, hem tot 
commandeur der orde van «e 
gzeren kroon, en eindelqk 
tot groot-kanselier, van die 
des gulden vlies, welke nooit 
bestaan heeft, benoemde. «9 
was nog slechts bataillons-chet 
der artillerie, toen hij z'cn 

in het jaar 1796, bij.de.18" 
gers onderscheidde, d i e » * 
naar den M$n en naar/«»J 
begaven. Gemeenschappen 
met de generaals MOBAT e» 
DAXWEMAONE, deed hij ge" 
durende het beleg van Mf* 
tua den 17 Julg van B»r 
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zelfde jaar eeitea Ioozeia aan» 
val aan een tegenovergesteld 
punt van hetgene, waarop; 
zij hunne magt rigtten, ten 
einde al het vuur der vesting 
op hen te lokken, Hij had 
juist den rang van brigade-
generaal bekomen, toen, na 
door den generaal ËONAPAR-

*:«EB met het onderzoek% belast 
te zijn, of de Jsonso waad
baar was, hij zich raet eenè 
bijzondere onversaagdheid in 
de rivier stoute, en dezelve 
tweemalen te voet, op twee 
verschillende plaatsen heen 
en weer doorfrojc. In Maart 
1798 werd hij door het di-
rectorïaal-bestnur belast, om 
eene réis langs de kusten te 

, doen, en om, in hoedanigheid 
van commissaris, de toebe-
reidselen, tot eene landing 
in Engeland, welke door BO
NAPARTE zoude bestuurd wor
den , te bespoedigen. AATBRE-
OSSY nam ook deel in den 
togt, die naar Egypte ging', 
en tot lid van het instituut 
van Caïro benoemd, nam hij 
er verschillende punten waar, 
die het van het grootste be
lang was, wel te kennen, 
en legde in derzelvej beschrijc 
ving de grootste talenten aan 
den dag; tot dezelve behoo-
ren de rede van JDamiale, de 
ontlasting des Ngls, het meer 
van Menzaleh, de dalen van 
•Natron, enz. De aanteeke-
ningen, die h!j over deze 
verschillende verrigtingen in 
het hcht heeft gegeven, ma
ken een gedeelte der kostbaar- I 

i 
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sfe bouwstoffen in'f J op wel
ke het zeer uitgebreide werk 
der Egyptische commissie ge
grond is, Onder het klein 
getal officieren begrepen, wel
ke door BONAPARTE den 9 
October «799 in Frankrgk 
terug gebragt werden, vond! 
BONAPARTE den 9 Novem
ber daaropvolgende, in AN-
DREOSSY eenen krachtdadigen. 
ondersteuner, die onmiddelijk 
na dien dag/ aan het hoofd 
der administratie, van de ar
tillerie en genie werd ge
plaatst > welke, onder den 
naam van 4.« divisie van hefc 
ministerie van oorlog, uit
drukkelijk voor hem werd 
daargesteld, daarenboven met 
het bevel over de artillerie 
te Straatsburg belast, werd 
de Heer ANDREOSSY tot den 
rang van devisie-generaal be-» 
noemd, en nam in Augustus 
1800, het bevelhebberschap 
van Mens op zich. Hij gaf 
in hoedanigheid van chef van 
den staf van het Gallo-Ba-
taafsch leger, verslag, van 
een bloedig gevecht, dat den 
a8 December 1800 tusschen 
Neurenberg en Laufflènburg, 
plaats had gehad, en in hét-
welke de Franschen, hoewel 
minder in getal, een aanzien
lijk voordeel behaald hadden. 
ANDREOBSÏ werd tot alge* 
meen-directeur/ van het oor-
logs-dépöt benoemd, en be
hield dezen post, tot op den 
oogenblik, waarop, na het 
verdrag van Amims, de vre
de tusschen Franhrgk en 
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Groot-Brittarinü hersteld zga-
de, de eerste Consul, hem 
ia de möand Junij 1802, 
als afgezant naar het hof van 
Londen zond, zonder dat hem 
bg het oorlogs-dépöt eencn 

s opvolger werd gegeven. De 
tredebreuk, die in 1804 plaats 
had, bragt dezen generaal te 
Parijs terug. Door een be
sluit, onder dagteekening van 
1 September 1806 werd hg 
belast, om het voorzitterschap 
van het kies-collegïe van het 
Dep.* der Auhe te gaan waar
nemen , en bijna omtrent den
zelfden tijd werd hij tot graaf 
des Rijks benoemd, Het col-
legie, waarin hij voorzitter 
was, stelde hem als candidaat 
tot den senaat voor, op den 
oogenblik, waarop, na den 
Oostenrijkschen veldtogt, die 
door den vrede van Presburg 
geëindigd werd, de keizer 
hem verkoos als Weeher ge
zant; hij was er nog toen er 
een nieuwe oorlog tusschen 
Frankryk en Oostenry'k los
barstte, en den veldslag ten 
gevolge had, welke voor de 
laatste Mogendheid zoo nood
lottig was, en die door het 
winnen van den slag van 
Wagram, geëindigd werd. Den 
10 Mei 1809 werd AOTWSBY 
ïot gouverneur der hoofdstad 
van Oostenrijk benoemd, Met 
het leger in JPmnhryk terug
gekeerd, was hemnoggeene 
rust bewaard. Hij werd in 
181a als afgezant naar de üt-
tomanische Porte gezonden, en 
bekleedde dien post nog op het 

tijdstip van den val van het I 
keizerlijk gezag. Hij ontving ; 
ran den koning den i3 Au- ! 
gustus 1814, het kruis van ', 
den heiligen LODEWUK, en 
werd in November uit Kon-
stantinopel terug geroepen. 
Hij verlieê jhetzelve den 14 ; 
dier ipaand, en werd niet ' 
minder betreurd door de Fran-
schea, die in hemeenenvas- I 
ten en edelmoedigen steun | 
verloren, dan door destaats. ! 
dienaars der Porte, die zrfn 

• edel gedrag, en zijne onver
anderlijke regtschapenheid, in 
zijne betrekkingen met hea 
régt hebben doen wedervaren. 
Den a Jung 1815 werd ANDBJÉ-
OSSY de waardigheid van #"J 
opgedragen, daarenboven werd 
hij president van den krijgs
raad en daardoor lid der com
missie van den krijgsraad door 
BONAPARTE belast, oradebe-
rigten op de verklaring v*11 

het congres van Weentn, on« 
der dagteekening van den " 
Maart te vervaardigen. "e ' 
durende de drie maanden, 
welke BONAPARTE den troon 
bekleed heeft, heeft hg aan 
ANDREOSSY aangeboden ,om 
op nieuw bg den Divan,den 
post dien hij vroeger bekleed
de, te hervatten; maar J» 
generaal heeft wijsselrjk ge" 
antwoord, dat men wei* 
geren zoude er hem te er" 
kennen. Den a3 Jun^ d00t 

de commissie van het bestuur» 
tot het bevelhebberschap flei 

i.« militaire divisie benoem»; 
was hg den 25 lid eenercom 
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missie, belast, om een raport 
uit te brengen, betrekkelijk 
de maatregelen ran het alge-
meene welzijn. Twee dagen 
daarna, vertrouwde hem de 
commissie des bestuurs de zorg 
toe, om met de vijandelijke 
veldheeren over eenen wa
penstilstand te handelen; en 
nog op dien zelfden dag kwa
men hij, en zijne hem toe
gevoegde ambtgenooten, te 
Pont- S.*? Maxence, waar 
zich het Pruissisehe leger be
vond. De prins RLTTCHERJ 
zond hen naar den hertog 
van WOSLI.IKGTON. ANDBE-
OSSY , van het gewigt der om
standigheden , en van de nood
zakelijkheid doordrongen, om 
een einde te maken aan het 
bloedvergieten, dacht zijn ver
langen uit te moeten drukken 
naar de onmiddellijke terug
komst van LODEWIJK XVM., 
en het gevolg daarvan was, 
dat deze vorst op den 3 Julij 
daarop volgende reeds , zijne 
intrede, in de hoofdstad van 
-Frankrijk deed. De graaf 
AMBREOSSY heeft de volgende 
werken ïn het licht gegeven: 
l.° Sistoire du Canal du 
Midi, connu prëcedemment 
sous ie nom de canal de Lan-
guedoc. [Geschiedenis van het 
Kanaal pan het Zuiden, proe-
ë*r hekend, onder den naam 
v*n Kanaal pan Langüedoc); 
1800, in 8Vo . a.e uitgave, 
aanmerkelqk vermeerderd, 
met een groot aantal kaarten 
en topographische plans, Pa. 
r?s, 1804, a dl.uin 4 t 0 _ 

3.9 Mémoires sur Ie lacMen-
saleh ; sur la pallée du lac de 
Natron, sur Ie jleuve sans 
eau, (Aanieekening over het 
meer Mentaleh; oper het dal 
pan het meer Natron, over 
de waterloose ripier), Parijs 
1800 in 4«to (en in de ver
zameling der Gedenkschriften 
over Egypte), — Sfi Campa* 
gnes sur Ie Mein et la Med» 
nilz de l'armde gallo-batave 
aux ordres du gênéral AVGB-
RB'AV ( Veldtogten aan de Mein 
en de Rednita van hetGallo-
Bataafsch leger, onder debe-
pelen pan den generaal Av-
BBRBJU) 1802, in 8.*° Na 
zijne i terugkomst van Konstan-
tinopel, heeft de generaal AM
BREOSSY , in het Instituut eene 
Memorie over de gesteldheid 
der wateren , die in Konstanti-
nopelgedronken worden, voor
gelezen. In de maand Februarij 
1815, deelde hij daarenboven 
aan de eerste Klasse van het 
Instituut, talrijke nasporingen 
mede, alle door kaarten en 
teekenïngen opgehelderd, 0-
ver de zamenstelling der wa
terleidingen , waardoor Kon-
atantinopel van drinkbaar wa
ter voorzien wordt. In de 
laatste jaren zijns levens heeft 
deze generaal zich nog met 
een groot werk, over de» 
Bosphorus, en verscheidene 
andere deelea van het Turk-
sche rijk bezig gehouden. Op 
eene reis naar aijne geboor
teplaats Castelnaudary is de 
generaal graaf ANDBEOSSY den?, 
10 September 1828 te Mon-
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taubcm aan de gevolgen eener 
hersen-koorfs in den ouderdom 
van ruim 67 jaren overleden. 

ANDEE'S (PATER JOANNES) 
een Spaansch Jesuit en Itali-
aansche schrijver, werd den 
i5 Januarrj 1740, uit eene 
aanzienlijke familie te Pla
nos in het koningrijk Valen-
cia geboren. Hij ging in het 
Colegie der edelen dier stad, 
hetwelk door de Jesuiten be
stuurd werd, en in den ouder
dom van i5 jaren werd hij 
in hun noviciaat toegelaten. 
Naauwelijks had hij de klei
nere orden ontvangen, of zij
ne talenten en zijne gods
vrucht , ^ deden hem tot Hoog
leeraar in de rhetorica en hu
maniora'* in de universiteit 
van Candia, benoemen. Bij 
kweet zich op eene eervolle 
wijze van dezen post, toen de 
bliksem, die sinds acht jaren 
het gezelschap van JESUS in 
•Portugal vernietigd had, en 
dje het vrjf jaren daarna in 
i ? n ^ f c ontbond, deze be~ 
? » ? " [°a4t,*happij ook in 

m T >AWani trefftón' De 

v JL J
 D A R A N D A- medestrever 

brL i mcrkfaaf PoMB^ 
* A H « III te Weeg( d a t

Y
d ; 

vernande. Op denzelfden dae 
e» op hetzelfde uur i„ h,,„!! 
vreedzame kloosters getmT 
teerd werden zij M J £ £ 
overgebragt,alwayar deze orde 
MEN» xiy, nog bestond, Am^' 

bleef een jaar in Corsika, met 
vele zijner lotgenooten, die door 
den generaal PAOLI op eene 

^edelmoedige wijze onthaald 
werden. Gedurende dezen 
tijd schreef hij in zeer sier
lijk Latijn eene Geschiedemt 
der ongelukken welke de Je
suiten in hunne ballingschap 
geleden heiben,. Zich naar 
Ferrare begeven hebbende, 
bekleedde hij den leerstoel 
der wijsbegeerte in het ge
sticht zijner orde, én legde 
den i5 Mei 1775 zijne ge
loften af; kort daarna (ai 
Julij van het zelfde jaar) 
vaardigde CLEMENS XIV»,, 
door verschillende vorsten 
dringend daartoe aangespoord, 
de zoo veel opzien barende 
Breve uit, waarbij de maat
schappij van JESDS ver
nietigd werd. Dos J"Air 

ANDREB vond. als toen eene 
schuilplaats te Mantw ty) 
den markgraaf BIANCHI , die 
evenzeer door zijne kundei 
als door zijne godsvrucht be* 
roemd was. Toen deAkade- j 
mie van Mantua in »774ee" 
ne waterhundige prpsvraag 
had gedaan, dong AN»»SS 

ook naar het eerinetaali en» 
hoewel de beroemde wiskun
stenaar GnEGOBIUS FoNTAKA 
den prijs behaalde, verdiende 

ANDRES echter een ee?v° 
accessit. In het volgende ja« 
gaf hij in het licht: Sogff* 
della fdosofia del G*"1*0 

Verhandeling over de #$tW'. 
geerte van (fcfWJur/; een *»* 
dat zeer op prijs werd gestew" 
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De geleerde TIKABOSCHI ; 
zwaaide hetzelve den groot
sten M t oe , en zegt, dat de 
schrijver, met eene buitenge
wone naauwkeurigkejid, ert 
eene uitgebreide kunde, de ge
voelens van dien on&terfelij ken 
wp'sgeer onderzoekt. De po
gingen van eenen anderen 
Spaanschen Jesuit ondersteu
nende (Zie LAMFILIIAS) ver
dedigde hij vervolgens in een 
nieuw werk de eer der Spaan-
sché letterkunde tegen dien-
zelfden TÏRABOSCHI, die zich, 
in zijn antwoord over de bei
de Spanjaarden sprekende, 
aldus uitdrukt: Bg (ANDRÉS) 
Verdedigt zijne natie met bet»' 
re wapenen (dan LAMPIIÜASJ ; 
het bewijs is in de gematigd
heid gelegen, met welke hij 
zich uitdrukt.;. en de taak 
der Spanjaarden kon niet be~ 
tér verdedigd zijn. ANDRBK 
deed verscheidene reizen naar 
Italië, begaf zich naar Wee
nen en Geneve f bezocht alom 
de vermaardste boekverzamcr 
lingen, en verkreeg beroemde 
correspondenten.- lig hield zich 
omtrent dien tijdmethetgroo~ 
te werk over al de letter kun
den bezig. Te Weenen gaf hij 
zijn werkje in het licht: Over 
den oorsprong en de gebre
ken van de kunst om doof
stommen te leeren spreken * 
*793« De schrijver, hoewel 
de uitmuntende'talenten van 
den abt DE I ' E S E E en den 
abt SIOAED huldigende, be-
wgst door ontegensprekelijke 

II, DEEX., 

D» aog 

daadzaken, dat de eerste, die 
deze, kunst, om zoo te spre
ken schiepen, en dezelve in 
uitoefening hragten, twee 
Spaansche Monniken waren , 
te weten: PJËTRUS PONOIO van 
Leon, een Benediktijner, die 
omtrent het einde der zestien
de eeuw te Orihuela leefde , 
en JOANNJES PAUXOS BONNET , 
die in i6ao te Madrid een 
we.rk over dezelfde kunst in 
het licht gaf. Gedurende zija 
vörblgf te Weenen, schreef 
ANDÏVES ook een belangrijk 
werk over de letterkunde dier 
stad. In Mantua terugge
keerd, schreef hg een Ver
haal zijner reizen in Italië, 
dat hg naar Spanje aan zijnen 
broeder DON CAKLOS zond, 
en dat vervolgens in het Itaü-
aansch werd vertaald. Toen de 
Franschen in 1796 zich gereed" 
maakten, om Mantua te bele
geren , nam hij de wijk naac 
Colorno, alwaar hij kostgan* 
ger van het Colegie der ede» 
len werd, v?ier studiën hij 
bestuurde. De Franschen in 
"799 genoodzaakt zijnde, om 
Italië te ontruimen, werd D. 
JUAN ANBKÈS door den keizer 
van Oostenrijk benoemd, om 
de beroemde Universiteit van 
Pavia te besturen; maar de 
nieuwe zegepralen der Fran
schen, waren het in wer
king brengen dezer benoeming 
in den w e g , en Awsnis trok 
dus naar Parma. * De hertog 
don Pnihivvvs benoemde hem 
toï zijnen Bibliothekaris, era 
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nam hem in zgnen geheimen 
raad aan. In deze stad gaf .hg 
eene voorf reffelijke verzameling 
ttan Latijmche en ltaliaansghe 
'Brieven van den geleerden AN-
TONIÜS AüGusTiNus Aartsbis
schop van Tarragona in het 
licht-, aan het hoofd dezer 
verzameling plaatste hij eene 
Latijnsche verhandeling, die 
vele bijzonderheden uit het 
leven van dien doorluchtigen 
Prelaat opheldert, en de be
roemde personen leert kennen, 
met welke de deugdzame 
Aartsbisschop in briefwisse
ling was. Middelerwijl vraag
de FEHDIHAND VII. koning van 
Napels (zie FEHDINANB VII), 
die in j767, op aanhitsing 
van Spanje, de Jesuiten uit 
zijne staten verbannen had, 
in 1804 aan Paus Pius VII. 

' te hunnen voordeele, dezelf
de Breve, die Z. H. drie ja
ren vroeger aan de Jesuiten 
van Rusland had verleend, 
De Breve werd gegeven en 
den a Augustus van hetzelf
de jaar te Napels afgekon
digd. Altijd opregtelrjk aan 
zijne zoo lang vervolgde orde 
verbonden, en zonder zijnen 
hoogen ouderdom en zone 
zwakheid in aanmerking te 
nemen, en van drie aanzien
d e jaarwedden, hemdoor 
KABEt Hl., K A B E 1 I V , ic0. 
««ngen van Spanje, en door 
WARU BEATIUX D'ESTE toe
gelegd, afziende, was don 
J « * een der eerste, die toe-
weWen, om zioh weder on-
«ec de standaarden van den 

heiligen IGNATIUS te plaatsen, 
De Jesuiten hadden reeds drie 
gestichten in de stad Napeh, 
toen FURDINAND VII. in 1806 
door de overmagt gedwongen, 
om zijnen troDn aan JOZEF NA-
POIEON over te laten, die 
door MÜRAT vervangen werd, 
naar Sicilië overstak. Onder 
de regering dier beide over
weldigers , werden de Jesuiten 
uit het .koningrijk Napels ver
dreven , en gingen te Pakt-
mo eene schuilplaats zoeken. 
Wijl de ouderdom en de ziek
ten van Pater ANDRE6 hem 
buiten staat stelden, om die 
reis mede te ondernemen,zoo 
verhief zich de algemeeHeslem 
te zijnen voordeele, en &«' 
toenmalige bestuur stond hem 
niet alleen toe, te Napel» te, 
blijven, maat dwong hem m 
zeker opzigt, den po** ^.n 

opziener der koninklijk "K 
bliotheek aantenemen; "9 
werd daarna in de Akademi» 
der geschiedenis en schooi* 
letteren, als een harer voor
naamste leden aangenomen, 
en na den dood van*»"* 
«soos DAMI& secretaris Ü« 
Akademie van Oudhed"» 
werd ANDRES tot dezen fi 
wigtigen post benoemd. •** 
val van NAPOLEON Md 
ropa den vrede en de*wjj« 
aan derzelver wettige bezitwi 
wedergegeven, toen A«» 
van FERDINAND VIL «e ™ 
heid verkreeg, om naar w 
te gaan, alwaar hij op»»» 
in een der gestichten W 
orde ging, en een aet 9' 
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rïgsfe aanzoefcers (sollfcitiürs} 
was voor de zaligverklaring 
van den waardigen Jesait Bo-
SOLA. Op eenen zekeren dag 
door den regen overvallen, 
verergerde zijne borstkwaal, 
waaraan hij reeds sedert lang 
kwijnde, zoodanig, dat zij 
hem den i3 Januarij 1817 
in den ouderdom van 77 ja
ren in het graf sleepte, AN-
3DHE8 liet door zijne talenten 
en deugden eene roemrijke 
gedachtenis na. Jtlejn zou van_ 
hem kunnen zeggen, hetgene 
wat FKONTON v3n zijnen dier
baren WeTojuNua zeide: Pic 
tate, mansuetudiné, veritate, 
innocentia maxima , omnium 
denique optimarum artium 
prcecipuum virum. Hij ver
diende de welwillendheid van 
verscheidene Vorsten, zoo als 
van JOZEF II*, van LEOJPOIB 
I., Groot-Hertog van Toska-
nen, naderhand Keizer; en 
van de Aartshertogin IHARIA 
BJUTHIX D'ESTE. In al de 
Italiaansche gewesten, welke 
hij bewoond heeft, hegver-
den zich de aanzienlijkste 
personen, om hem te kennen 
en hem tot vriend te hebben. 
Gedurende zijn verblijf te 
Mantua, werd hij van de 
doorluchtigste reizigers be
zocht, die in hem, niet (zoo 
als te jFerney) den goddeloo-
zen wijsgeer, maar den Chris-
telijken wijsgeer kwamen be
zoeken. De Koning van Span* 
je liet in het lyceum van S.to 
Isifeo l& Madrid, eene bij 

O 

zondere school oprïgïen, waar
in men ter onderwijzing der 
jeugd, de werken van AN
DERS las en vertaalde, Deze 
eerbewijzen, wel verre van 
zijne trotschheid optewekken , 
gaven nog hooger prijs aan 
zijne nederigheid, eene deugd, 
waarbij hij de weldadigheid 
voegde, die hem dikwerf be
woog zich van het noodiga 
te onthouden, ten einde den 
behoeftige te kunnen onder
steunen. Onder de talrijke 
werken van Au BRÉS, in,nn> 
ten, behalve de reeds aange
voerde, vooral Uit? l.° Pros
pectus philosaphics universce, 
publicè disputationi proposi-
tce in ternplo Ferrariensi, -
Ferrarae, 1773 , in 8»T? .—* 
De volgende werken zijn in 
het Italiaansch geschreven , 
en de meeste in het Spaansch 
vertaald. ~ 2.0 Brief aan 
den H.r Commandeur L, CA-

JETANB8 FAZBNTI GoNZAQ-4 , 
over het gewaande bederf van 
den goeden smaak in Italië in, 
de vijftiende eeuw} Cremona, • 
1776, in S.vo __, 3,0 Brief 
aan den Graaf AtBX. Mv+ 
sAfi m BRA, over de weder
zijde van eenen gedenkpen
ning, door MAMJFBI niet be
grepen , Mantua 1778, in 

J.vo _ 4.«> Brief aan den 
Markgraaf PAZJTOTTJI over 
een bewys van GAZI^EÏ, Fere* 
rare 1773 in /J.to — 5 . " ?"er« 
handeling over de oorzaken 
van de geringe vordersngtm 
der wetemehappm m om lpd~ 

3 
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vak, ibid : 1779 m 4.'° ~ 
6.° Verhandeling over de toon-
kunst bp' de Arabieren (doot^ 
den Abt TODEBINI in zijn* 
werk over de Letterkunde der 
Turken. 1 Dl. blz. 256 Ve
netië 1787 geplaatst). — 7.0 

Catalogus der handschriften 
van het huis CAPIZOJPI van 
Mantua (met de aanmerkin
gen van den schrijver) Man
tua, 1797 in 8.v° Deze Ca
talogus door de geleerde Ita
lianen, en vooral door T i -
RABOSCHI met ongeduld ver
wacht, werd met geestdrift 
ontvangen. — 8.° Over den 
oorsprong, de vorderingen en 
den tegenwoordigen staat der 
letterkunde aller natiën, Par-
ma, 1782 — 1799, 7 Dl,n 
in 4.to herdrukt te Venetië, 
Prafo, Pisa en Rome, 1808 
-— 1817, 8 Dl.n in 4,to te 
'Pistoja, 1818, 8 Dl.» in 4.t» 
Dit werk, dat onder den naam 
van Letterkunde, over al de 
onder elke natie bekende we
tenschappen en schoone lette
ren handelt, is een eenwig 
gedenkteeken, der uitgebrei
de kunde van D. JTJAN AK-
BRES. Het ware te wenschen 
geweest, dat de schrijver som-
mige werken aan een gestren-
ger onderzoek had onderwor
pen. Doch in het 8.»tedeel, 
verbetert hg de meeste on' 
naauwJceurigneden , waarin 
hem de overhaasting bij de 
bewerking had doen verval
len. — 0,o Brief aan den Abt 
Jdconva Mosszzr, over eeni-
ge handschriften, uit de Bi

bliotheek der kapittels van 
Novare en Vercelli, Parma 
1802 in 8.v° — Dit geschrift 
is belangrijk, wijl het veel 
licht verspreidt over verschei
dene Verzamelingen van CM 
nons, en doordien het de ver
schillende misslagen aanwijst, 
die in de uitgave van MÜHA-
TORI over de oude wetten der 
Longobarden zijn geslopen. •— 
»o.° Verklaring eener Geo-
graphische kaart van hetjaat 
t455, en vertoog over de 
kennis, die men omtrent dien 
tijd van de Antillische eilan
den had, Napels 1815, in 
8.vo — n . o Geschiedkundig' 
aanteekeningen over de Mik' 
siërs, ontleend uit een hand' 
schrift, der koninklijke Bibli
otheek van Napels, ibid. — id« 
—• 12.0 Nasporingen over het 
gebruik der Grieksche taal in 
het koningrijk Napels, lkvd. 
1816. — i3.° Aanteehmin-

, gen op de twee Griehcfa 
dichtstukken van JOAHVES van 
Otranto en Gsonee van Gal-
lipoli in de dertiende eeuw, j 
dichtstukken, die in de Bi
bliotheek van den H. l>w 
KENTI'ÜS te Florence gevonden 
worden. — 14.0 Verscheiden 
Verhandelingen over de ver* 
eering eertijds aan de goi»B 

Isis bewezen; over eenigeop
schriften in haren tempel[ge
vonden ; over de ontdekking 
van Pompeïa ën Herculanurti 
over de gedaante der aarde-

— 15.° Verhandeling °«eT 

het gezag der Opperpriester3' 
— *6.o Vertroumlyk* BW 
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ven aan zijnen broeder JD. 
CJBLOS (ia bet Spaanscb). 

ANDBIETJX (MARIA MARTI-
SVB ANTONIUS) den st5 Maart 
1768 , te Limoux in Frank" 
rgh geboren, ging in 1791 
met den rang van kapitein, 
bij het eerste bataillon, dat 
zich in het departement der 
Aude gevormd had, onder 
dienst, en gaf weldra bewij.-
zen van zijne dapperheid. Den 
32 September van hetzelfde 
jaar sprong hij aan het hoofd 
van 100 onverschrokken man
schappen, het eerst in eene 
vijandelijke wijkschans, en 
maakte zich meester van de
zelve ; door deze en meer der
gelijke daden verkreeg hij den 
8 September 1795 den rang 
van adjunct bij den adjudant-
generaal, Den 8 December 
1797 werd hij tot Bataillons-
chei' benoemd , en twee jaren 
later tot adjudant - generaal, 
De Heer ANDRJCEDX onder
scheidde zich bij het leger in 
Italië, en voornamelijk bij den 
overtogt van de Mincio. Ge*-
durende de blokkering van Ge
nua, bewees hij gewigtige 
diensten aan de Fran6che troe
pen , en gaf nieuwe bewijzen 
van den zeldzaamsten moed 
en de grootste hekwaamheid. 
Hij werd door MASSÉNA be
last, om in onderhandeling te 
treden, omtrent,de overgave 
dier stad; en ontving uit er
kentenis daarvoor een prach
tige sabel. De Heer AMMISDX 

hield zich mef een geschrift 
bezig over de verdediging van 
Genua, toen hij dat werk 
moest afbreken, door een be
vel, om deel te nemen aan 
den togt naar St. Domingo. 
Hij stierf in 1803 als een 
slagtoffer der besmettelijke 
ziekte, welke in die gewest 
ten zoo vele verwoestingen: 
aanrigtte. 

ANDKISCUS, een man van 
eene onbekende afkomst uit de 
stad Adramiste, in Klein* Azië f 
wijl hij in gestalte en gelaats
trekken veel naar PERSEUS, 
koning van Macedonië ge
leek, zoo noemde hij zich ee-
nen zoon van denzelven. Na
dat deze bedrieger met dit 
sprookje bij de Macedonië'rs 
ingang had weten te vinden, 
stelde hij zich aan het hoofd 
van hun leger, en overwon 
JPVENTIUS, pretor derRomein-
sche republiek in Macedonië. 
Q. GHCIEIUS METEIIITTS trok 
tegen dezen gelukzoeker op, 
versloeg denzelven, en deed 
hem, in het jaar 148 vóór 
J. C. tot sieraad van zijnen 
zegetogt verstrekken. Twee 
andere muitelingen, wilden de 
partij van dezen overweldiger 
weder opwekken j maar zij 
ondergingen met hem hetzelf
de lot. De Senaat stelde 
Macedonië alstoen onder het 
getal der overige fiomeinsche 
provinciën, 

ANBKOCIEA, dochter, van 
3 
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'AsxixïKBB «it Thebe offerde 
zich met hare zuster Aicis, 
voor het behoud des vader
lands op. iVadat de oorlog 
tusschen de Thebanen en Or~ 
ehomeniers was losgebarsten, 
werd het orakel geraadpleegd, 
hetwelk antwoordde, dat de 
zegepraal aan den kant der 
Thebanen zoude zijn, indien 
degene, welke van het edelste 
bloed was, zich voor het heil 
zijner medeburgers wilde op
offeren. De geboorte van AN-
TXÏBME» overtrof die van al 
de andere; maar deze slechte 
of voorzigtige vaderlander, 
wilde het slagtoffer niet we
zen van het algerneene wel* 
zijn, zoadat zijne beide doch
ters ANDKOCIEA en Aiois er 
oprëgtelijk toe besloten, en 
zich ook werkelijk opofferden. 
Uit erkentenis voor zulk ee-
nen uitstekenden dienst, de
den de Thebanen te harer «er 
in den tempel vanOïANAhet 
afbeeldsel van eénen leeuw 
oprigten, dat HPRCPM» aan 
baar toewijdde, 

AKMO&ËCB (Avhovm -Aard-
"»«»), zoon van MINOB HL 
Jconing van Cr*t<*, leefde in 
het Jaar 1356 véór j ^ C , 
Jeuïge jongelingen stom*-
m W, JU#ara gebelgd, dat 
ta n p Olympische 8pelen 
al drprgzen fegdroeg, deden 

mhmttos.w m leven. 
Om flcgpn inpqrd |e wreken 
werden 4thms en M?gara, 
d«or Mraos belegerd, en dé 
inwoners verpligt, hem alle 

negen jaren, zeven jongens 
en zeven meisjes te zenden, 
welke men door den Minos-
stiet óf Minotaürus (Zie MI
NOS III.) deed verslinden. THE-
SEUS bevrijdde hen van deze 
schatting, 

ANDEOMACHE , dochter van 
ECTION , koning der Ciliciërs 
van den berg Ida, trad in 
in een eerste huwelijk met 
HECTOK, een.' Trojaansch vorst, 
dien zij teederlijk beminde. 
NVijl zij er door AOHTUJB»». 
die hem in een tweegevecht 
doodde, ongelukkiglijk Tan 
beroofd werd', zag zij weldra 
hare stad, welker eenige steun 
hij was, verwoesten en in de 
asch leggen, en zich zelve aan 
PX-RBHU», den zoon van ha
ren moordenaar overgegew"» 
die haar dwong hem hare 
hand te schenken. Eindelijk 
had zij tot derden echtgenoot 
HELENUS , den broeder van 
haren eersten man, met wien 
zij in JSpirus, waarvan W 
koning was, een vreedzaam 
leven leidde; maar zij k°n 

haren dierbaren HEOTOR , nócli 
dé stad Trof e, welke zij in &ƒ 
klein in haar nieuw gebied, 
volgens het plan en in «ene 

overkomende ligging van «J 
harer ongelukkige stad, &aQ 

doen aanleggen, niet verge
ten, ^ENEAS in JSpiW aan 
land gegaan zijnde, verheug» 
zich raet haar b$ het fa 

van deze soort van voortplan' 
ting van hun algemeen **' 
derland: 
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. •. .Parvam Trojam » simnlataq: ue j 
magnis 

Pcrgaraai et arentem, Xanthi 
cogDomine rivum, 

Agnosco, Scajajquoaraplectorli-
mina portee. 

JEN. Ub I I I . 

Zij baarde bij haren eersten 
man ASTVANAX , bij haren 
tweeden Moiossus en CESTRI-
NUS bij haren taatsten. De 
Fransche dichter EUCINE heeft 
van ANDHOWACHE , een der 
aandoenlijkste onderwerpen 
zijner treurspelen gemaakt, 

ANDKOMACHU3 behoorde tot 
het gevolg van AÏEXANDBR 
den Groote, werd daarna 
stadhouder van Coele - Syrië 
en Judea, en in een oproer 
door de Samaritanen gevan
gen genomen en levend ge
braden. 

ANDROMACHU8 van Creta, 
lijfarts van Keizer NERO is 
minder door dien titel bekend, 
dan, door de uitvinding van 
den driakel, welke hij in 
Grieksche treurzangen, aan 
keizer NERO gerigt, bezong. 
Van dit «onderlinge dichtstuk 
heeft MOZES CHARAS in 1668 
eene fransche vertaling in 
i'i.° geleverd. Door het aan
nemen van den titel vanAr-
chiater of eerste lijfaart» der 
kekers, voerde ANDHOMAOHPS 
een gebruik in, dat vóór 
hem onbekend was. 

ANDROMEDA , dochter van 
koning GEW1EVS e n CASSIOPB. 

O 
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Hare bevalligheid was zoo 
uitstekend, dat hare moe
der haar voor schooner hield 
dan de NEREÏDEN. Wijl de
ze Nimfen zich daardoor be-
Jeedigd achtten, klaagden zij 
zulks aan NEPTUNUS en be
geerden wraak. Daarop ver
scheen een zeegedrocht, dat, 
met eene overstrooming ge
paard, alles verwoestte. Ver
schrikt vraagde men over
al om raad, doch de eenige, 
die het orakel van JUPITER. 
'AMMON gaf, was verschrikke
lijk genoeg; want ter verzoe
ning van den toorn der Nim* 
f en , moest het schoone meis
je het zeegedrocht tot voed
sel dienen. Lang draalden de 
liefhebbende ouders, maar de 
dagelijks toenemende klagten 
ruiden het volk op, en ont-
stuimig eischte hetzelve, dat 
men aan het verlangen der 
goden zoude voldoen. De 
bloedende schoone werd aan 
eene naakte, in de zee voor
uitstekende rots gebonden, en 
vruchteloos weergalmde haar 
geschrei om redding door de 
lucht. — Reeds naderde het 
monster, maar ook haar red» 
der was niet ver meer ver
wijderd. PERSEÜS , zegepra
lende met het versteende hoofd 
van MEDUSA terugkeerende, 
zweefde juist de zeekusten 
voorbij, en het gezigt van 
het ontkleede, aan de rotsen 
geboeide, schoone meisje, 
maakte hem bijna even zoo ver
steend , als het hoofd, hetwelk 

4 
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t g droeg; doch 'dreigende, 
naderde ook reeds het ondier, 
om zijnen roof te halen, dat 
•weldra voor het versteende 
JMeduzenhoofd, en de kracht
volle houwen van den held 
jbezweek. Met geeftdrift ver
brak hg de kluisters, van de 
zich schamende, doch ver
heugde geredde, en juichen
de begroetten hare ouders den 
ïedder als schoonzoon. Doch 
naauwelijks vernam PHIMEUS , 
aan* wien CESHEUS vroeger 
lioop op de hand vanAOTuo-
KEDA gegeten had, dat zij 
gered , en er geen gedrocht 
meer te vreezen was, zoo 
trachtte hij zijne aanspraak, 
en wel roet geweld van wa
penen weder te doen gelden, 
en het meisje aan PEKSEDS te 
ontweldigen. Hij overrompelde 
de koninklijke familie en PEB-
SEUS bij een gastmaal; er be
gon een bloedig gevecht om 
de hand van AJUDROMEDA , 
aan hetwelk echter PEBSEUS 
met voorhouding van het ver
steende hoofd van MEDUSA 
een einde maakte, daar zulks 
?en ons'uimigea bruidroover 
m eenen steen veranderde. 
ANDHOMEDA volgde haren ge-

S ST-^"0'' en men 
S he Zg z e e r vergenoegd 
sterke kinderen ter 
gebrast heeft. gereld 

Hg had met onderscheiding 
geqiend, onder MANUEI.COM. 
MENTJS, die hem om muiterg 
in boegen liet klinken. Door 
buitengewone middelen zijne 
vrijheid en zijne eerste waar
digheden terug bekomen heb
bende, ontweldigde hij het 
Konstantinopolitaansche kei
zerrijk, aan ALEXIOS IL, 
zijnen pupil, dien hijimi.83 
deed wurgen. Hg begon zijne 
regering met ongehoorde 
wreedheden tegen de inwoners 
van Mcea. Bij de belegering 
van Prusa i onderscheidde hij 
zich door onmenschelijkheden, 
die nog verregaander waren. 
Hij deed aan sommigen de 
voeten of de handen aftoB-
wen, of de oogen uitsteken, bij 
anderen vermaakte hij zie» 
door hun slechts éénenveet» °£ 
ééne hand aftehouwen of bun 
slechts een oog uittesteken. 
Zijne onderdanen verontv»**1" 
digd, dat hij de majesteit des 
troons door zijne barbaarscb-
lieden bezoedelde , bragten de 
kroon over op het hoofd van 
ISAAK A N G E I Ü S . ' ANBBONiqO» 

nam de vlugt, maar doorns 
volk achterhaald, bond men 
hem op de plaats van het pa
leis , aan eenen paal, en Ttf' 
geldde hem, wat hg aan an
deren had gedaan. Mi»*»* 
hem de tanden, rukte ws»1 

hpt haar en de oogen u n ' 
hierop werd hg aan de voe
ten opgehangen, en aog 
meer verminkt, tot dat 
Italiaansche soldaten, n* 
op verschillende plaatsen dow 

http://Manuei.Com


A N a Slfc 

staken, en aldus op den n 
September n 8 5 een einde 
aan zijne folteringen maakten 

1 » Dus (zegt een geschied
schrijver) was het uiteinde van 
een der verfoeijelijkste Vor
sten , daar de geschiedenis 
melding van maakt, Zijn ge
laat alleen , stelde zoo wel de 
afschuwelijkheid "van zijn ka
rakter voor, dat Keizer MA-
NÜEI., er al het onheil van 
voorzegd had, dat hij aan 
het rijk zoude berokkenen. 
Hij had een woest uitzigt, 
oogen en wenkbraauwen van 
een, man, die in zijne zwart
gallige denkbeelden, en treu
rige ontwerpen verzonken is, 
een' trotschen gang, listige 
handelwijzen, wanneer hij 
zich zelven gadesloeg, doch 
gaf hij op zich zelven geen 
acht, dan was hij woest en 
onbeschoft." — Men heeft 
eenige goede hoedanigheden in 
hem willen vinden, en waar
genomen, dat hij eens eenige 
belastingen verminderd heeft; 
maar waartoe dient het, den 
haat en den afschuw te ver
zwakken, welke de nakome
lingschap omtrent goddelooze 
en wreede Vorsten heeft op
gevat? waartoe dient het, 
om in eene lange reeks van 
verfoeijelijke buitensporighe
den, enkele nuttige verrig-
Jingen ten toon te spreiden? 
Is er ooit een monster geweest, 
dat niet eenig goed heeft ge
daan? Toen NSRO de met 
pek bepleisterde Christenen, 

tot stoklanfarens deed dienen; 
zag men helder in de straten, 
van Rome. Als er iets in staat 
isj om het afgrijzen te ver-" 
minderen, hetwelk de naam 
van ANDRONICITS inboezemt »• 
is het, dat hij zijn ongeluk 
met eene Christelijke gelaten
heid scheen te verduren, en 
in al zijne folteringen, niets 
anders, dan deze stichtelijke 
woorden: Heer, ontferm V 
mijner l uitriep. Éèn zeertroos-
telijk wonder der Goddelijke 
barmhartigheid , indien hij in 
deze laatste oogenblikken de 
gewoonte verloor om te vein
zen en met den Godsdienst 
den spot te drijven. 

ANDRONICÜS II., PAEEOI.O* 
ovs, zoon van MicHAëi, VIII,, 
werd in i5a8 geboren, en 
volgde zijnen vader op den 
keizerlijken troon van Kon' 
stantinopel, in December van 
het jaar 1282 op. Zijne re
gering is berucht door den, 
inval der Turken in het rijk; 
hij verzette zich met de wa
penen der Katalanen tegen 
hen, die nog meer verwoes
tingen aanrigtten dan de Mu
zelmannen. ANDKONICUS , zij
ne zwakheid erkennende, nam 
in ïag/j, zijn' oudsten zoon 
MicHAëi IX» in het bestuur 
aan, Nadat deze vorst in 
i3ao overleden was, deelde 
AHDKONICUB de jonge, jn^n 
zoon, het gezag met zijnen 
grootvader wiens strenge han-» 
delingen hem aanspoorden, 

5 
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om aan het muiten te slaan. 
pij maakte zich in Mei i3a8 
jvan Konstantinopel meester, 
deed Awmomcvs den Oude 
den troon verlaten, en gaf 
hem het keizerlijke paleis tot 
gevangenis; de onttroonde kei
zer Wilde zich liever in een 
klooster opsluiten, alwaar hij 
in ï33a zgn leven eindigde. 
Deze vorst had juist de ge
breken , welke met den geest 
yan MicHA'ët streden, eenen 
Jigtzinnigea geest, eene van 
alle grootheid ontblootte ziel, 
eene erbarmelijke zwakheid, 
eene onnoozele godsvrucht, 
die aan het bijgeloof en het 
belagchelijke grensde. Het 
eerste wat hij deed na het 
beklimmen van den troon, 
was zich aan de leiding o-
vertegeven der prinses Euio-
oiA, zijne moei, een ander 
zwak hoofd, eene ware sek-
ie-dweepst er, en ondanks de 
verbanning, waartoe zij door 
den keizer, haren broeder 
verwezen was, steeds de sto
kebrand der scheuring, üoor 
zich te houden als of zij troos
teloos was over het lot van 
«en overleden keizer; vleide 
zij vooral de onnoozelfeeid van 
hare» neef, Wgl hg", zejde 
7%, va. de keiterg der Latn-
nea gestorven was, had hij 
zich tfflvermg'delgk dé eeuwi
ge verdoemenis öp den hals 
gehaald. Zij werd ondersteund 

groot-kanselier ëa een door
trapte schurk, die in de ziel 
altijd een hardnekkige scheur-

maker, en onder het laatste 
bestuur een geveinsde Catno-
lijke geweest zijnde, alles 
deed, wat men- van de laf
hartigheid, en van de her
senschim van godsdienst, die 
zich aldus door eiken wind 
der fortuin Iaat medesiepen, 
verwachten kan, Aan de
ze beide gidsen overgele
verd, vraagde en verkreeg 
ANDRONICÜS, wijl hij dever« 
eeniging met de Latijnen on
derteekend had, de openlijke 
boetpleging. De overige za
ken gingen naar evenredig
heid, en de aangelegenheden 
van den staat waren even 
too verward, als die der kerk. 
i)ih den vrede te koopen,o-
verlaadde ANDRONICÜÏ «j» 
volk met belastingen. Hij 
vervalschte de munt tooi*" 
aig, dat zij bij de vreenu"" 
üngen niet gangbaar weet 
Was, waardoor de handel ver
viel en het rijk kwijnde. Door 
eindelijk de zeemagt te doen 
vervallen, gaf hij den Genu-
ezen en Yenetianen aa«lel* 
ding, oa tot ia de haven 
van Komtanünopd landingea 
te doen, en aan andere vol
ken , om strooperrjen in 2W* 
«e te maken* 

H L , P^B 0; 
toaus (of AuDnoNie»5 de 

Jonge), klein-zoon vai» den 
voorgaande, bezat meer deug
den en bekwaamheden, dan 
zijn grootvader. Ten gevol
ge van een voorval uit ee
nen xninnenhandel ontsproten 
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waarbij: zijn broeder MANU-
EL DJESÏOTUS het leven in
schoot, en meer nog om den 
afkeer dien hem ANDRONI-
cira de Oude inboezemde, ge
dwongen , Konatantinopel te 
verlaten, ligtte hg een le
ger ; maar hij bediende zich 
enkel van hetzelve, om de 
Bulgaren te bestrijden, en 
om zijnen grootvader tot ee
ne verzoening te brengen. 
Daar hij, na in Konstantino* 
pel te zijn teruggekeerd, nieu
we onaangenaamheden moest 
ondervinden, verliet hij het
zelve andermaal, kwam te
rug , maakte zich meester 
van de stad, en verwijder
de den ouden en argwanen-
den ANDRONIOUS Voor altijd 
van den troon. Onafhanke
lijk heer van het rijk ge
worden zijnde, maakte hij 
zich bij zijne vijanden ge
vreesd en bij zijne onderda
nen bemind. Een bekwaam 
krijgsman, een beschermer der-
onschuld, een vader zijns 
volks zijnde, verminderde hij 
de belastingen, en was te 
allen tijde, zoowel voor den 
arme als voor den rijke toe
gankelijk. Ondariks zijne dap
perheid , kon hij den voor
spoed der Turken niet be
letten, die Komlaniinopel na
derden, door den zetel huiis 
rqks, uit de stad Prusa naar 
Mcea overfebrengen, Eêrie 
Kwaadaardige koorts ontruk
te deze vorst in Junij i34i 
aan zgne onderdanen, die 
Iiem als eenen vader bemin

den. Hij was 45 jaren oud 
en had er naauwelijks 13 ge
regeerd. 

ANDRONICUS PAIBOLOGTTS , 
oudste zoon van den Konstan-
tinopolitaanschen keizer Jo-
AMKES V., werd door zijnen 
vader in het jaar i35S me
de in het bestuur des rijks 
aangenomen. Deze vorst, die 
eene trouwelooze inborst en 
eenen onrustigen geest bezat, 
wilde zijnen vader onttroo-
nen, die hem eerst met ko
kenden azijn van het gezigt 
liet berooven, én hem daar
na in 1373 'noodzaakte van 
het rijk aftezien, en zijne 
regten aan zijnen broeder 
MANTTBI. aftestaan. Ka zij
nen afstand eindigde hij op 
de plaats zijner ballingschap, 
van iedereen vergeten, zijn 
leven. 

ANDKONICU& CYKBESTES , een 
Atheensch sterrekundige, liet 
eenen achtkantigen toren bou
wen, den Windtoren ge
naamd, en aan elke zijde figu
ren uithouwen, die de acht-
den Ouden bekende höofd-
wittden voorstelden. Een ko
peren Triton, op eene spil 
met een stafje ih de hand 
draaijende, hield hetzelve 
naar den hoek gérigt, waar
uit de wind kwam. De ha
nen onzer forens hebben daar
vandaan hunnen oorsprong ge
nomen* VITOUVIPS geeft al
dus de namen der door Au--

BBONicrs aangewezen^ wia-» 
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den op: Solanus, Eurus , 
jiuster} AfricuSf JFavonius , 
Corus , Septentrio en Aquilo, 
ï>eze toren bestaat nog en 
dient aan Turksche monnik-
ken tot moskee. 

ANDHONICÜS (Livirs) de 
oudste Latijnsche kluchtdich-
*er, bloeide onder het con
sulaat van CLAÜDIUS CEN-
rao, b het jaar a3g vóór J. 
C. In dat jaar werd zijn 
eerste stuk vertoond. In het 
begin der toneelkunst klom
men de spelers op stellaad-
jen. Hg speelde zelf in zij
ne stukken mede, en men 
«g t , dat hg eens heesch 
geworden zgnde, zgne verzen 
door eenen slaaf liet opzeg
gen, terwgl hg 2eJf de ge-
Jaarden maakte, en dit was 
de oorzaak van UtPantominen 
01 Sebaarden-s^l fan' de Ro« 

! n d e sfu^'en van AHBB0- ' 
L 2 °Verb,

1?
ft> d0<* onshet 

* « » betgene, water 

«ven ak -Alin sl%1 was, 

iafd S vS* °nbel 

„„; ' 5 a o ' e n " hetCor 
g - * " * » - . en het CoiZ 

^ S r r n 3 'A b e v e , h e b ^r " xegers yan ANUOCH™ P 

^ l g k V e m o o r d e n ^ a 

dood van dien heiligen man, 
werd door ANTIOOHUS gewro
ken i daar hg ANDRONICÜS in 
het jaar 166 vóór J. C, op 
dezelfde plaats liet ombren
gen, waar hij" den moord had 
gepleegd. 

ANDRONICÜS, van Modus, 
een peripatetisch of den ge
voelens van AIUSTOTELES toe
gedaan wijsgeer, leefde WBo-
me ten tijde van CICERO > $ 
jaren vóór J, C. Hg maakfe 
in Rome de werken van A-
HISTOTEÜES , die SïMAerge-
bragt had, het eerste bekend. 
Men vindt AnDnomci Rhodii 
et Ethicorum PiichomachO' 
rum paraphrasis, Grieksch 
en Latijn, Cambridge, 1679, 
in 8.vo, dat zich met de scnrq-
vers Cum notis variorumY®* 
eenigt. Maar een handschrift 
uit de kohinklgke bibliotheek 
van Frankryk, door SAIBTE-
CBOIX aangehaald, geeft HE-
XIODOHTTS van Prusa, als den 
schrijver dezer paraphrase opi 

ANDRONICÜS, een bloedver
want van den heiligen PAK' 
M S , en de medegezel zijner 
noeg'en. Hg was onder ie 
Apostelen zeer ia aanzien, 
en had het geloof van XI» 
reeds vroeger omhelsd dan 
de heilige PAUZÜS. Men zegt 
dat hij te Jeruzalem irietJw 
NIA» zgne vrouw, den «nar' 
teldood heeft ondergaan. " 
Een andere ANDRONICÜS wet" 
met den heiligen PROBÜS en den 
heiligen ÏABAOHUS , gedurende 
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de vervolgingen van DIOCLE-
TIANUS, in het jaar 304 ter 
dood gebragt. Hunne acten 
zijn een der kostbaarste ge-
denkteekenen der oudheid. 
Zie Acta Sincera van D. Rui-
NABT, pag,4T9,TlI.I.EMONT, 
t, 5, pag. a85. 

ANDRONIOOS , hoofd van de 
sekte der Andronïciërs had 
de dwalingen der Severie'rs 
omhelsd. Deze sectarissen ge
loofden , dat het bovenste ge
deelte der vrouwen het werk 
van God, en,het onderste het 
werk van den duivel was. 

ANDHONICUS; van '1'essalo-
niha, een der'geleerden, die, 
na de inneming van Konstan-
tinöpel de wijk naar Italië 
namen', onderwees de Griek-
sche taal te Rome, te Flo
rence en te Parijs, ten tijde 
Tan LODEWIJK XI. Hij over
leed in 1478. ANDRONICUS 
had tot leerlingen POMTIA-
MÜS , PANNONÏUS en VAII.A. 
Hij heeft eene Verhandeling 
over de hartstogteri nagelaten, 
in het Grieksch, die in io"g3, 
in 8.vo en als een vervolg op 
de omschrijving op de Zede
leer, te NiceaylSl1/ —1673. 
gedrukt is. 

ANDHOPHQNOS , dat is moor
dere*. Deze naam werd aan 

1 Nu™ Begeven , doordien zij 
vele Xhessaliërs, door de pest 
had laten omkomen, dezelve 
zoo doende voor den dood van 
hm straffende, die door woe

dende vrouwen ,• welker man
nen zij ontrouw had gemaakt, 
in haren tempel vermoord 
was geworden. 

ANDROTION , een leerling 
van ISOCRATES, en tijdgenoot 
van DEMOSTHENBS , welke ee
ne nog bestaande rede tegen 
hem geschreven heeft. 

ANDROUET DÜ CERCEAB (JA-
COBTTS) , een beroemd Fransch. 
bouwkunstenaar, die op het 
einde der zestiende eeuw 
bloeide, is de schrijver van 
verschillende werken over zij
ne kunst. Op bevel van HEK* 
DRIKIV. vervolgde hij im$g6 
de groote galerij van het Lou* 
vre te Parijs. De nieuwe brug 
(Pont - Neuf) ie hotels vat» 
Sully, van May enne, des 
Fermes, van Carnavalet en»." 
enz. zgn van hem. Hg is 
buiten Frankrijk gestorven, 
dat hij verlaten had, om ge
ruster den Calvinisten gods-; 
dienst te kunnen uitoefenen y 
dien hij omhelsd had. Men 
heeft van hem: i.° Arch'i* 
tecture (Bouwkunde) l55g in 
fol» herdrukt in 1611. — 2? 
Les plus excellens Bdtimens dè 
France (De uitmuntendste ge
bouwen van Frankrijk) 1576. 
— 3.° Lepohs de perspective 
(Lessen over de vergesigtkun-
de) Parijs, 1,576 in fol. 

ANBRY (NICOIAAS), bijge
naamd BEAUREGARD, teiyora 
in i658 geboren, eerst hoog
leeraar in de wijsbegeerte, 
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aan het collegïe des Grassim 
te Parys, daarna aan het 
koninklgk coHegie, en deken 
der geneeskundige faculteit, 
is de schrgver van verschil
lende letterkundige werken, 
die hem niet overleefd hebben. 
Deze geneesheer, had een bit? 
en hekelzuchtig karakter. Hij 
werd met HECQJTET in hevige 
geschillen gewikkeld over de 
aderlating. Ingenomen met den 
belagcheltjken voorrang > der 
genees- boven de heelkunde, 
besteedde hij een gedeelte zijns 
levens en al zijn gezag, om 
de heelmeesters van zijnen 
tijd te vervolgen en te ver
nederen. Lid geworden der 
maatschappij Yan het dagblad 
van geleerden, later nog door 
twee andere geneesheeren 
vermeerderd, maakte hij er 
met deze zijne ambtgenooten, 
een zaakregisfer van, dat en
kel aan hen kon nuttig zijn. 
Dit werk, aan de faculteit 
overgeleverd, zou bezweken 
zijn, indien de Abt BES FON-
TAINES, hetzelve in 1724 niet 
weder had opgewekt. Wij 
bezitten van ANDRY : ï.o eene 
goede Traite' de la générati> 
on des vers dans Ie corps hu-
main {Verhandeling over het 
ontstaan van wormen in het 
menschelijke ligchaam) in *a.° 
- • a . 0 Eene andere getiteld: 
l Orthopedie, ou Vartdeprè-
venir et de corriger dam les 
enfans les difformitès du corps 
{Orthopedla of de kunst om 
°jf hinderen de mismaakt, 
had des ligcJtaams voorteko~ 

• A N E 

men en te verbeteren); — 3,« 
Traite des alimens dü carême 
{Verhandeling over de spijzen, 
die in de Vaste gebruikt wor
den) 1713 , a.dl.n fa 12,o _ 
4.0 Aemarquek xsur la saig. 
nê, la pur gation etlaboisson 
(/Aanmerkingen over de ader» 
lating, de purgatie en den 
drank) ijlO, ia 12.° — 5.° 
La préeminence de la médiciru 
sur la chirurgie {De voorrang 
dèr genees- boven de heelkunde) 
in ia.o 1728, enz. — E§ 
overleed in 1742, in den ou
derdom van 84 jarem 

ANDSCHIT ,• een beroemde 
Indische geleerde -, en mede
arbeider aan het groote Per
zische Woordenboek, 

ANEATT , ( BA-RTBOIOMSVS) 
was principaal van het col" 
legie der Drieë'enheid te lyom 
Toen er in iS65, uit een 
venster van dat collegieeenen 
steen op den Priester tferd 
geworpen, die in de proces
sie van heilig. Sacramentsdag 
het Allerheiligste droeg, tra
den de over deze schanddaad 
gebelgde Catholijken oogea-
blikkelqk het collegie binnen» 
en ANEAU gevonden hebben* 
de, dien men als een geha-
men Calvinist beschonk"5 i 
sloegen zij hem dood en-weu* 
wen hem in stukken. Slen 

heeft van hem xfl Man" 
Royaux {Koninklijke g«tati' 
gen). — a ,o Mystère de » 
Nativitë {Verborgenheid <*r 

mcnschwording) \55d, Jn8 '" ' 
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3.° 'Lyon matchand {Het 
handeldrfvende Lyon), een, 
Fransch hekeldicht, i 54^ , 
in 16 ° en vele andere dich
terlijke en prozaïsche wer
ken. De lieihebhers van 
zeldzaamheden stellen groo-
ten prijs op zijnen AUctor 

•ou Ie cog\ histoire fabuleu-
se (AUctor of'de haan, eene 
fabelachtige geschiedenit), Ly
on , i56o, in 8«TO 

ANESTO.~ —• Zie ASAEESTO, 

AOTOSSI (PASCHAIIS) gebo
ren in 1736 , volbragt sijne 
eerste muzikale studiën / in 
het Conservatorium van JVa-
pels, had PICCXNI tot mees
ter, die zeer yele genegenheid 

*• voor hem opvatte en hemt 
in 1771, eene verbindtenis 
deed bekomen als componist 
aan het fooneel Delle-üame 
te Rome, Hoe wel zijne eerste 
proeven niet zeer luisterrijk 
waren, werd hij er echter 
niet door afgeschrikt. Hij 
deed in 1775 zijne vervolgde 
onbekende voorstellen, waar
in hij algemeen werd toege
juicht* La finta Giardiniera, 
en il Geloso in dmento, ee~" 
nigen tijd daarna vertoond, 
werden even zoo wel ontvan
gen , maar de onaangenaam
heid, die hem het vallen der 
Olympiade veroorzaakte, de
den hem besluiten Home te 
verlaten. Hij reisde door 
geheel Italië, verkreeg den 
post van meester van het Con
servatorium van Venetië en 

begaf zich kort daarna naar; 
Parij», alwaar hij in de aca
demie van muzijk zijne opera 
de vervolgde onbekende, naat 
het Fransch ingerigt, ten 
tooneeïe liet voeren. Maar difi 
werk werd aldaar niet even 
zoo gunstig als in Italië ont
vangen. i)e Heer ANJFOSSI 
werd in 1783 met het bestuur 
van het tooneel van Londen 
belast, en kwam in 1787 te 
Home terug:, alwaar hij door, 
nieuwe werken eenen grootsn 
roem verwierf. Hij werd ze
gepralende door de geheele 
stad rondgedragen, en genoot 
tot aan zijnen dood, die in 1795 
plaats had, de luisterrijkste 
onderscheiding. De meest ge
achte werken van dezen Com
ponist zijn; ANTXGONE, DE-
MBTIUUS en de Avaro, 

ANOE BE Si. JOSEBH (Pa
ter) een harrevoeter Carme-
liet van loulouse , wiens wa
re naam IA BROSSE is , hield 
zich langen tijd als Aposto
lische Missionaris in Perzië 
op, waardoor hij in de gele«* 
genheid was, om de taal van 
dat land te leeren. Deze ken
nis heeft hem aangespoord, 
om eené Latijnsche vertaling 
van de Pharmacapea Persar-
ne te ondernemen, die te 
Parijs in 1681, in 8,v° het 
licht zag. Dr. HEYDE;5chrijft 
dezfe vertaling aan Pater MA
THEUS toe. Er bestaat ook 
nog van vader AMOK Gazo-
phylacium linguce Persamm, 
Amsterdam, 1684 ÏD fol,, 
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een werk, dat zich door de 
juiste aanmerkingen, en de 
verschillende geschiedkundige 
trekken, zeer aanbeveelt, hoe
wel hetzelve door talrijke on
nauwkeurigheden zeer ont
luisterd wordt. Om zqn werk 
voor de verlichtste natiën van 
Europa van een algemeener 
nut te maken, verklaart de 
schrijver de uitdrukkingen van 
hetzelve ia het Latijn, ia het 
Fransen en in het Italiaanscb. 
Hij was in Languedoo pro
vinciaal zijner orde geweest, 
en overleed te Perpignan in 
1697, 

ANGB BE SAISTB RoSAlIE , 
een barrevoeter Augustijner, 
en een geleerde geslachtreke-
naar, werd te Blois in i655 
geboren, en overleed te Pa
rijs in 1756. Hij werkte aan 
eene nieuwe uitgave der Ge
schiedenis van het huis van 
Frankrijk en de Groot-officie
ren der kroon, door Pater 
ANSEMUIS begonnen, toen de 
dood hem plotseling overviel, 
de gedachtenis van eenen werk. 
zamen geleerde nalatende. Pa
ter SIMPMOIANÜS , zijn deel
genoot in dat werk, gaf het-
«We b 9 Dl.n in folio in 
het licht, Pargs, 1726 — 

1733 met de verbeteringen en 
bgvoegselen van den heer Bff 
FOÜHNT. Pater ANGE heeft 
ook samengesteld den Staat 
^nFrankrgk, 5 Dl,n ra 19<9 
— Zijn familie-naam was VxZ 
ÏABD, E r z^n e e n ; g e 0nnaauw-
fceunghedea in de Gebied,-

nis pan liet huis van Frankrijk* 
maar welk werk van dien aard 
is daar vrij van? Het is daar
enboven een zeer nuttig zaak-
register voor dé geschiedenis 
van Frankrijk, dat vele na-
sporingen vereischt heeft. 

ANGEI. f De Baron raa 
S A I N T - ) Zie BAiouEEACt 

A N G E M E C K f JoANNES GERAH-
BCS VAN) de zoon van eenen 
dorps-predikant, wist ais een 
van alles ontbloote vlugteling, 
in andere werelddeelea, eer 
en roem te behalen, werd 
van eenen geringen advocaat, 
gebieder over landen en vol
ken , over menschen van al
lerlei talen, en bezitter raa 
groote schatten. Hg werd 
den 12 September 1737, •* 
Wittmund in Oost-friese 
geboren, zijn vader bestemde 
hem tot de Godgeleerdheid, 
doch zgne ligtzinnigbeid kon 
zich daarbij niet bepalen, 
waarom hij dus verkoos, om 
in Balie de regtsgeleerdhei] 
te gaan beoefenen, welke stad 
hij echter weldra on» een twee' 
gevecht ontvlugten m°est' 
waarop hij zich naar J«f 
begaf, waar zgne ligtzinmge 
Ievenswg'ze hem indescfcuJa-
gevangenis bragt. Nadat ng 
zgne studiën volbragt »*» 
werd hij advokaat in nrat' 
mund, doch jorff gewoon, 
oud gedaan: zijne °n&e°on" 
dene levenswijze dwong J J 
ook hier tot de heimelg*" 
vlugt (i75o). Maar het «** 
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luk vergezelde hem op reis, 
want aan de Kaap de Goede 
Hoop, vond hij eene aanstel
ling als advokaat en eene 
rijke bruid (1751); Het was 
fiem hier echter te beperkt en 
te eenzaam, waarom hij zich 
in 1752 naar Batavia begaf, 
alwaar hij door zijne be
kwaamheid grootenroem ver
wierf. Nadat hij reeds ver
schillende posten hekleed had, 
bragt hij het te Tatukoryn 
op de kusten van Madurei 
tot de waardigheid van op
perhoofd, welke post zeer 
vele overeenkomst heeft, met 
die van eenen voormaligen 
Romeïnscheri Pretor in dë 
afgelegene gewesten. Daarop 
werd hij buitengewoon raad 
van Neerlands-lndiën en gou
verneur van Malabar, in wel
ke hoedanigheid hij te Co» 
c/dn resideerde, en-deze stad 
zoodanig bevestigde, dat de 
Engelsehen het niet waagden 
dezelve aantevallen. In het 
jaar 1787 werd hij zelfs wer
kelijke raad van Indië en 
gouverneur der Holïandsche 
bezittingen op Ceilon, alwaar 
hij in de hoofdstad Columbo 
zijn verblijf hield, welke stad 
hij in 1796 aan de Engelschen 
moest overgeven. Daarop leef
de hij tot 1799 als partikulier, 
en Het bij zijn overlijden in dat 
jaar, een buitengemeen groot 
vermogen na. Hg heeft zich 
omtrent de Nederlandsche be
zittingen in /nrftóeenegroote 1 
verdienste verworven, enbe- i 

II. DEEH. p 

hoort tot de groote mannen, 
die hun vaderland buiten het
zelve tot eer verstrekken. 

IE DE BHESSE, stichtster der 
Urselineroorde, werd te X>e-
zmta.no aan het Meer de Gar
de geboren, rigtte deze orde 
in 1537 OP» en overleed In 
1540, in den geur van hei
ligheid, slechts den ouderdom 
van 34 jaren bereikt hebbende; 
Hare instelling, ?an de opvoe
ding van jonge meisjes toege-
wgd, verspreidde zich weidrs 
door geheel Europa Er zijn 
vele kloosters van dezelve in 
Franhrijk, Zg is zalig ver
klaard in Ï770, en haar leven 
M M x. Dl. in is o in het 
licht gegeven. Er is een an
der in het Italiaanse», Brasse 
1600 in 4.*° — Zie Bv$, 

ANOEII (BSVRVS DBGJCI) 
of AwttEiico, een beroemd 
Latijnscn letterkundige en 
dichter in i5ij te Barga 
eene kleine stad vaa Toskd* 
ne, geboden , vanwaar hg" ge* 
woonlijfc BARGEO is bijge
naamd. Terwijl hij tetfofo*. 
m studeerde i verpligtts hem 
eenige hekeldichten, die hij 
tegen den man eener aanzie-
nelijfce dame dier stad, waar* 
op hg verliefd was„ vervaar
digde, die plaats te ver
laten, Hij bega! zic6 naar 
Fenetëë, alwaar hg" doordea 
Franschen afgezant edelmos-
d'glp ontvangen werd," die 

http://zmta.no
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hem gedurende drie jaren 
bezig hield, met het verbe
teren der Grieksche hand
schriften, die hij op bevel 
van FHANCISCDS I. deed af
schrijven. Een ander Fran-* 
sche afgezant nam hem me
de naar Konstantinopel, en 
bezocht met hem Klein- Aaië en 
Griekenland. In i543 be
vond hg zich on de vloot, 
die de Groote-Heer, onder 
de bevelen van BABBAKOSSA, 
tegen den keizer opzond. Hij 
was bij de belegering van Pisa 
door de Franschen tegenwoor
dig. Een tweegevecht, waarin 
hij zijne tegenpartij doodde, 
noodzaakte hem andermaal, 
om de vlugt te nemen, en te 
Genua aangekomen zijnde, 
ontving hij ondersteuning 
vai} den beroemden mark
graaf DJSL TAS'TO, veldheer 
Van KAEEI, den vijfde. Na 
gedurende eenigen tijd de 
Grieksche en Latijnsche ta
len , te Reggio in Lambardfjë 
onderwezen te hebben, deed 
zijn roem hem, door COMUS 
I«, hertog van Florence, naar 
Ptm beroepen, ten einde er 
de schoone letteren te onder
wijzen. Hij bekleedde gedu-
reude verscheiden jaren de-
« J leerstoel met den mees. 
ten luister, en ging ver^l 
g » bij dezelfde'üSvSeï 
tot-«enen anderen over al 

waar de zedeleer en de sua l 
Junde van AaiM 0 M l a B 

oerwezen werden. Toen in 
*S54 gedurende den oorlog 

Pisa met ziji) leger genaderd 
was , bevond zich de stad zon* 
der verdediging. Deze hoog
leeraar, die niet minder moed 
dan kunde bezat, verzamel
de al de studenten der Uni
versiteit, stelde zich aan hun 
hoofd, en bemoedigde hen 
zoo zeer doors zijn voorbeeld, 
dat hij het vijandelijke leger 
in ontzag hield, en den her
tog van Florence den tgrf 
verschafte er hulp naar toe 
te zenden. De kardinaal FÏB-
DINAND DE MEBICIS fieriep 
hem in 1575 naar Rome, en 
pam hem naar Florence w 
de, toen hij tot groot-hertog 
werd uitgeroepen» Met eer 
en rijkdommen overladen, 
keerde hij naar PM" ter"S» 
alwaar hij in I5Q6 in «tt 
ouderdom van 79 jaren over
leed, ANGELI is roornanie-
lijk door twee Latijnsche ge
dichten bekend. Beteene, 
dat ten titel voert: CSw»^ 
TicOK,t of over de Jag*',, 
6 boeken, werd, met «F 
gedichten, in iö68 m »• 
gedrukt. Hg kwam op "J 
eerste denkbeeld van het*' 
ve, en ontwierp er »et Pj. 
van, op eene jagt -pa^ 
waarbij hij HENDKIEU. T«* 
zelde. Dit werk, w?ar«je 

hg" zich 20 jaren bezig 
wordt zeer gezocht, 
dere dichtstuk isgeü 
mos, of de togt van 0°"^ 
JWIEB r/ix Bovitto«, 
herovering van het M* ' 
land, in ia boeken, ^ " J 
i S 9 ï , i n W 0 D? h e e t -
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doét hem te Berges , en de 
uitgever van LADVOCAT te 
Barges geboren worden: dit 
is echter eene kleine misstel
ling, men moet Bar ga lezen. 

A N Ö E M ( BoNAVENTURA ) ,' 

ie Ferrare geboren, en in 
1576 te Parma overleden, 
is de schrijver van verschei
dene werken. Het meest be
kende is zijne G-ebchiecienis 
der stad Parma, in het Ita-
ïiaansch,- dat zeer g'ezocht is 
geworden> zoodra, er zekere 
Zinsneden, betrekkelijk PE
TRUS LoDEwiïic FARNÈSE^ uit
gelaten zijn. , Déze geschie
denis werd in die stad in 
Ï5QI , in 4.1° gedrukt. 

AsGEitöof ( JOANNES ) ëên 
Dominikaner en schilder, werd 
te Fiéaole geboren. Paus Ni-
COEAAS V. droeg hem den 
last op, hoogstdeszelfs kapel 
te beschilderen , en bood hem 
tot belooning voor zijne ze
digheid en talenten het Aarts
bisdom Plorence , aan; maar 
deze religieus weigerde zulks 
aantenemeri., Men zégii, dat 
nïj in zijne beste voortbreng
selen altijd eenige grove fou
ten liet,,. uit vreeze dai pq-
ne eigenliefde te z'eer door 
den loï mogte gevleid zgn',* 
welke më« ,ném\( zoude toe» 
zwaaqen. Hg schijdérde nooit 
iets anders dan Godsdienstige 
of stichtelijke onderwerpen. 
In 1455 is hij in! den ouder-
dom van 60 jareni overleden.. 

ANÖEMNI (Sciifib); een 
beroemde Italiaansche bloem-
schilder, te Perugia in 166i 
geboren, overleden in 1729; 

.ANOEiis, (HIÉRONYMTJS) irt 
iS.67 te Castro-Giovajini in 
Sicilië geboren, ging in den 
ouderdom van . 18 jaren in 
de maatschappij van JESUS , 
en .werd in i5g5, in hoeda
nigheid yari Missionaris haar 
de Indien en Japan gezon
den. Een hevige, storm' het 
schip, hetwelk hij bestegen 
had, op de kusten ,van Bra
zilië' geworpen t hebbende * 
werd hij door kapers ge
vangen genomen; eri naar' 
Engeland gebragt. Ijïij werd: 
zeer kort daarna weder in 
vrijheid gesteld, keerde naat? 
Portugal terug, liet zich tof 
Priester wijden, en vertrok 
Weder naar Japan, alwaar 
hij in 1602 aankwam.' tig 
had zich reeds door aanzien
lijke bekeeringen onderschei
den, toen in xétfai een. be
velschrift ieê. keizers" al de 
Jesuitschë,, èendelirageri isî  de 
gèhéele uitgestrektheid zijner 
staten _ verbande; ie,'., Ijver' 
éëns Apostels van,Mam. CHRIS
TUS km dooi* de hiaderpajeri 
én vervolgingen: niét, één toe.» 
riemen y AN&BMS verkreeg V&™ 
zgné öVerstéa dé vrghëid hëê 
kleed zgner orde" aftële0e"n, 
é.nf ging voert,/ Èê!: &éïflbf ifi 
de( verschillende, gè'ïvëSjtéj $eë' 
eiïands' te prediKeri. Bfy frë-
gaf £cix liaar MeacSj OaêüM 

ï»'.a' 
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enz., alwaar er naauwelgks 
1,000 Christenen overbleven, 
die men er gebannen had, 
en welker getal weldra tot 
11,000 was toegenomeri. Toen 
de vervolging in 1623 in Ja
pan losbarstte, trok ANGE-
I I S , om zijnen gastheer te 
bevrijden, die door zijne lief
dadigheid, om den dienaar Gods 
te ontvangen, het schavot zou
de hebben moeten betreden, 
zijn orde-kleed weder aan, en 
ging zich rooediglijk den tiran
nen vertoqnen, die hem den 
34 September van hetzelfde 
jaar den folter-dood des vuurs 
deden ondergaan. De schrijver 
van de bibliotheek der Jesui-
ten herigt ons, dat deze werk
zame Missionaris een kort ver
haal van het koningrijk Yesso 
had geschreven. Een zijner 
brieven, over het zelfde on
derwerp wordt gevonden in 
de Geschiedenis van hefgene 
wat; er in de rijken van Si-
na en Japan is voorgevallen, 
ontleend uit de brieven van 
5*619 tot 1631 geschreven. 
AMGEMS overleed in het zes-
*n vijftigste jaar van znnen 
ouderdom, na aa jaren in 
Japan te hebben doorgebragt. 

• AHOSWB (AMOKAHD™) t e 
Spoletto geboren, gjng ;n 
»58i onderde Jesuiten, on. 
der wees na elkander de whs. 
begeerte en de Godgdeefd-
J a d / t o t dat de kardinaal 
&HUW# hera te Florence bri 
zich nep, 0m zich zone ta
kten ten nutte te «aken* 

Hij overleed aldaar in 1620 
in den ouderdom van 58 ja
ren, na een werk in vijf 
boeken tegen de astrologistea 
of sterrenkijkers te hebben 
nagelaten, hetwelk voor de 
tweede maal te Houamn in 
1615 in 4.to gedrukt is. Hij 
had ook Commentaras over 
de algemeene wijsbegeerte en 
godgeleerdheid begonnen, die 
hij echter niet den tijd had, 
ten einde te brengen. 

ANGELIS (FKANCISOUS to-
TONITISJ even als de beide 
voorgaande, een Jesuit,werd 
in 1567 te Sarrenio geboren* 
In 160a ging hij het Evan-
gelie in Jndië prediken, en 
twee jaren daarna in EtK' 
opië, alwaar hij zich acht
tien jaren ophield. De vftcfi-
ten van zijnen ijver btW*}" 
den zich niet tot zijn terblqt 
in dat land; hg vertolkte in 
eenè der Ethiopische talen 
yele werken, onder welke 
vooral melding verdienen. Ue 
Commentaria van MAIBO» 
*4T op het Evangelie van 
den heiligen JMA*MO««, «* 
op dat van den heiligen U<-
cAs, Hg overleed in ï6a3. — 
Een andere ANGEIIS (JHAK' 
*nrijs).in 1558 te Spot* 
to geboren, onderwees ge
durende z6 jaren de WJ!" 
begeerte en de godgeleerd
heid, en overleed in W97j 
in den ouderdom van 39 Ja* 
ren. Hg had Commentar* 
samengesteld op de meeste 
der. boeken van Aaisxow*»» 



en bet kort begrip van 
den heiligen THOMAS, als
mede Aanteeheningen op de 
Brieven van dea heiligen 
PAUET/S. 

ANGELIS (DOMINICÜS), uit 
eeü edel en aanzienlijk ge
slacht van het land van O-
tronie, werd te Lecce in 
1675 geboren. Door een'zij* 
ner oomen naar Napels be
roepen, hragt.hij door de 
beoefening der wetenschap
pen en letteren de kunde, 
die hij in zijn vaderland ver
zameld had, tot volkomen
heid. De wetten, de meet
kunde en vooral de Cartesi-
aansche wijsbegeerte, toen
maals zeer in zwang, maak
ten het onderwerp van al 
zijne zorgen uit. Kort daar
na met een Fransch regiment, 
in hoedanigheid van aalmoe
zenier, naar Spanje gezonden, 
ging hij over Parijs, waar 
de roem zijner talenten hem 
reeds was vooruitgegaan, en 
waar LODEWIJK XIV. toen 
hij werd voorgesteld, hem 
tot- geschiedschrijver des fco-
nings benoemde. Hij werd 
door de roovers in de Pyre-
neen aangehouden, en kort 
daarna weder in vrijheid ge
steld. Bij zijne terugkomst 
te Rome, benoemde hem de 
Paus tot aalmoezenier van 
het pauselijke leger, dat als-
toen eenen togt naar de gren
zen ondernam. In 1710 ver
kreeg hg in Lecce, zijne va-
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derstad, een Domheerschap, 
en verscheidene andere be
dieningen, welke hij met den. 
meesten roem waarnam: hij 
behoorde tot verschillende a» 

(cademi'én, en overleed te Lec
ce in 1718, en dus nog ia 
den bloei zijner jaren. Mea 
heeft van hem: i.° Della 
patria c' ISmtio , Rome 170^ 
in 8.vo; Napels 1712: eene 
verhandeling, welke strekt, 
om te bewijzen, dat het va
derland van ENNIUS, Ruodio 
twee mijlen van Lecce, en 
niet Rudia, bij Tarente is, 
zoo als een schrijver van zij
nen tijd zulks beweerd heeft. 
DAMVII.I.E is van zijn gevoe
len. — 2.0 Discorso istorico t 
in cui si tratta dell' origine 
et della fondadone dellacitta 
di Lecce enz. Lecce, ijo5, 
in 4-to — 3.° Le vite de* 
letterati salentini , parte pri
ma , te Napels, onder den 
Valschen titel van Florence, 
1710, in 4.*° ANGELUS heeft 
ook nog andere werken ver
vaardigd, die echter minder 
belangrijk zijn. 

ANGELO of ANGELUS DE 
CLAVASIQ , een Genuees-Fran-
ciskaner, overleden te Coni, 
'mPiémont, in het jaar 1495, 
is de schrijver van een kort 
begrip van gewetenszaken, 
onder den titel van Summa 
angelica, Venetië 1487, ia 
fol. BENEDIOTÜS XIV. heeft 
de vereering goedgekeurd, 
welke men dezen heiliger» re-
3 
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ligïeus bewees. 

ANGELO ROCCA, — Zie 
ROCCA. 

ANGEIONI (FBANCISCUS) een 
geschied- en oudheidkundige 
der zeventiende: eeuw, gebo
ren te 'Temi, ia het hertog
dom Spolêtto, en overleden 
je Ptomè ini652. Zijn voor» 
jiaamste werk is eene Oeschie' 
denis der gedenkpenningen, 
van J;Vtios CxsdR tot pp 
KOHSMHTTJH den Groote, 
waarvan' de beste uitgave is 
die van Mome, i685 in foll 
Hij is daarenboven de schrij
ver, eener Geschiedenis van 
Temi,"zijne vaderstad, in 
1646 in 4.'° gedrukt,'welke 

. riïet zeer' algëmeeî  isi Men 
heeft hem ook vrij algemeen 
Ja et 'werk toegeschreven ^ge
titeld j ']hl Bonino, Ovverp 
ayvertinienti al Tristano, in~ 
terno sii errori nelle medcf 
glie dèl primo tomo de' suot 
Commentari hktorice, in 4,*°; 
maar het is bewezen, dat het
zelve Yan J. E, Bnnoai', 
neef pa leerlij van AMGE-
*'OM,I i;s. AÏ)ÖEI.ONI heeft ook 
nog brieven én blijspelen ge-
^chfeyen', waarvan er twee 
zijn gedrukt 'geworden; i> 
&P Jfragimsrati amari, Fe~_ 
netië, i$ti, ia" 'ia.* '-?' s.<? 
La'Plma\ Padua, ^$14 j n 
sa,S - , 3$ijna, voornaamste 
fene^fJa z|'a ; '"Lettere de bupne 
festq, fs$mtt& (ia pnncipe a 
pincipi, "Öït >.g'n ' brieven 
&MV den 4c&f$r«f| % iiaani 

van den kardinaal AXDOBRAN-
BIJSI , aan verschillende vor
sten, bij de voornaamste fees
ten des j aars, volgens het ge-
bruik der Italianen, geschre
ven. Dezelve doea twintig 
boekdeelén , die nog niet het 
licht hebben 
betrenrest 

gezien, zeer 

ANGEIUCCIO, de beroemd
ste onder de kweekelingen 
van GLAUDIÜS GELEE [de Lo-
thaHnger)', omtrent het mid
den der zestiende eeuw, stierf 
ongelukkiglijk zeer jong, wn 
hebben van hem uitmuntende 
landschaps-schilderstukken. 

ANGENNES (SAREI.), uit een 
oud huis van Ferche, is meer 
bekend onder; den naam van 
Kardinaal van RAMBOÜW"1'' 
Hg verkreeg het Bisdom Mans 

van KABEI. IS . , en het pur
per van Pitrs IV., tot wen 
hg als afgezant was gezon
den. SIXxos V. gaf hem het 
stadhouderschap van Corneto 
Hij overleed aldaar in iW> 
in den onderdom van 56 W 
ren', volgens sommigen, co011 

vergif. Deze tot groote za
ken 200 zeer geschikte ^re
laat, was met roem op • a» 
Concilie van Trertti v e n 
nen. Het was onder zfülg 
schoppelgk bestuur, J» . , 
Calvinisten zich van de 8i . 
Mans meester maakten-e» 
de hoofdkerk van den hei«ge? 
JUJUIANOS plunderden. 

AM OENNES (CtAvrnvs), W?" 



A N G. a3ii 

, der van den voorgaande, ge-
' boren te Rambouület in i538, 

werd in i565 tweede raads
heer in het parlement van 
Parijs. Drie jaren daarna 
naar COSMUS DE MEDICIS , 
groot-hertog van Toskane ge
zonden , werd hij met: den 
titel van staatsraad vereerd, 
en in 1577 tot Bisschop van 
Noyon, en daarna, in de plaats 
yan zijnen broeder KAREI , in 
i588 tot Bisschop van Mans 
benoemd. Hij stichtte er een 
Seminarie, en overleed er in 
1601, 'algemeen bemind en 

- betreurd. Men heeft van hem 
eenen Brief tegen het bedrijf 
van JACOBUS CLEMENT I 5 8 Q , 
in 8.vo: dezelve is gevoegd 
bij een antwoord van cenen 
doctor in de Godgeleerdheid, 
dien men JOANNES BOUCHER 
meent te zijn. Een verzoek 
der Fransche Geestelijkheid, 
1585, in 8.vo Een tweede 
1689, idem, Berigt uit Rome, 
uit de brieven van den Bisschop 
van Mans aan HENDRIK VAN 
VAIOIS, 1589, in 8.vo ont
leend; in dit geschrift ver
klaart de schrijver zich sterk 
tegen HENDRIK III. Eindelijk 
eenen brief aan HENDRIK III., 
in welken hij hem verslag 
geeft van zijne zending naar 
Home, betrekkelijk den dood 
van den Kardinaal DE GUISB. 

ANGERONIA, godin derstil-
zwggendheid werd met eenen 

'vinger op den mond houden-
# > afgebeeld, 

P 

ANGERS (FRANOISCÜS D') , 
een Capucqner-Monnik uit de 
provincie van Parijs, voegde 
hij de deugden aan zijnen, 
stand verbonden, eene bgV 
zondere zucht voor de lette
ren. Men heeft yan hem on
der andere werken j i .° i2ïs-
toria missionis capucinorum 
ad regnüm Marochii in -dfri-
ca:•',. etc. Madrid 1644, int 
8,vo — 2,o Vita patris Jo-
SEPBI LEOLRRC , Capucini; 
Parijs, 1645, in 4.*Q 

ANGIIBERTUS [Heilige), een 
Neustrier, studeerde met KA
KEL den Groote, onder Au-
cxriN, die, als een vader aaa 
zijnen zoon, aan hem gehecht 
was. KAREI, de Groote gaf 
hem BERTHA , zijne dochter 
ten huwelijk, benoemde hem 
tot landvoogd der Fransche 
Zeekusten', van de Schelde 
tot aan de Seine, en tot eer
sten staatsdienaar, van PEPIN, 
zijn zoon , dien hij tot koning 
van Italië had doen kroonen, 
ANGIJCBERTUS verliet het staats-
dienaarschap en zgne vrouw, 
om in 790, ia het Klooster 
Centule of Saint-Fdquier Mon
nik te worden, van welk 
Klooster hij weinige ja'ren daar
na Abt werd, Hij was dik
werf vèrpligt, om staats- of 
kerkelijke zaken, zijn Kloos
ter te verlaten, Hij reisde 
vier malen naar Rome. Op 
de laatste reis vergezelde hij 
KAREI, den Groote, die hem 
zijnen HOMERWS noemde. Hij 
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jzag hem fot keizer van het 
Westen kroonen, en overleed 
ïn 814. Wij hebben slechts 
weinige werken van hem, ea 
ie voornaamste derzelve zijn 
Gedichten. Men vindt eenige 
derzelve in de verzameling 
van Fransche geschiedschrij
vers, dn. AÏCÜIN en in het 
Spidlegium (Verzameling van 
geschriften). De geschiede
nis, die hij van zgn Klooster 
heeft geschreven, bestaat ook 
ïiog. Het werk aan AMOIÏ,-
3ERTU8 toegeschreven: Ge-
sckiedenia der eersta veldtog-
ten van K4R8Z den groote 
gedurende s$m jeugd, en vóór 
*9>ne regering 1741, ia g.votot 
onderwgs van Lonsmm dm 
zachtmoedige zamengesteld, is 
slechts een Roman, door Do. 

vaard.gd. _ Zie muonlal 

KA**?*?0 rJ0ANNES MA' 

»473 M/ » ™lgde h9 in 
ven hö h P T D I L ' wie«sle. 

£ * genoegen f J ! » e i a 

*Öf gaf oofc A ! 9,a werk» 

komende in het tweede deel 
der reizen, uitgegeven doot 
RAMUSIO; Venetië i55g, infol, 

AKGITIA, of ANGEBONA, 
dochter van META, koning 
van ColcMde, zuster van ME-
DEA , gaat voor de eerste door, 
die de vergiftige kruiden ont
dekt , of uit planten en die. 
ren, het vergif getrokken 
geeft. Anderen beweren, dat 
A N O I U A of ANGUITIA.MEB.BA 

zelve was, aldus naar Jngm, 
wijl zij de slangen betooverde, 
om er het vergif uit te trek. 
ken, genoemd werd. Waf 
hier ook van wezen moge, zoo 
zegt men, dat de Marsers, een 
Italiaansch volk, van ANOWU 
de kunst hadden geleerd om 
de slangen te betooveren, 
eene kunst, die men langen 
tijd als hersensehimmig beeft 
beschouwd, en ot er welke in 
den Sj.en pSalm uitgedrukt te 
vinden, VOITAIKE zeer ver* 
wonderd is geweest: Furor. 
Mis secundum similitudintnt 
serpentis, eicut aspidis mrdas 
et ohturantis aures sitas, qti0 
non exaudiet vocem incati" 
tantium, et venefici incantaD' 
<» sapknter (Hunne razerng 
is aan die eener slang gefok» 
zg zgn als doove, addew, Jj« 
hare ooren toestoppen, die 
niet hooren naar de stem des 
bezweerders, noch destoove* 
iiaars, die wrjsselijk bezweert. 
— Psalm LVII , « - * * ' 
Maar deze kuflst, welke dezel
ve ook wezen moge, is schoon 
yan tooverkïachten, onafnans 

http://Anguitia.Meb.ba


A N G. 233 

keiijk,- zeer wezenlijk. Het 
is eene zekere zaak, dat de 
Amerikanen de slangen we
ten te bekoren, en het ge
slacht der Psylli (slangen-be
zweerders) bestaat nog in A-

frika. Men ziet er in Egypte, 
die dagelijks met adders en 
de geduchtste slangen omgaan, 
en dezelve aanraken zonder 
er het minste leed van te 
vreezen noch te ondervinden. 
Men vindt in de Geschiedkun
dige Verhandelingen over /««• 
dië het verhaal van een' oog
getuige, dat tot hetzelfde ein
de ten bewijze kan dienen, 
o Het zou, zegt hi j , bijna 
onmogelijk zijn, om te ge-
looven, dat men in Indië 
menschen vindt, wier talent 
daarin bestaat, dat zij de 
gevaarlijkste 6langen weten 
tam te maken, en haar zelfs 
op het geluid van een instru
ment te doen dansen, indien 
zulks door de geloofwaardig
ste getuigen niet bevestigd 
werd. Ik heb mijne onge
lovigheid hierin niet kunnen 
overwinnen, dan door zulks 
met mijne oogen te zien. Al 
degene, die zich eenigen .tijd"1 

aan de kusten van Coroniaw 
del óf Malalar hebben op
gehouden, hebben zich ins
gelijks hiervan kunnen over
tuigen. Zie hier waarvan ik, 
alsmede vele mijne makkers, 
getuigen ben geweest. De 
Fransche troepen waren in den 
beruchten afgodstempel van 
Cartgimron, omtrent dertig 

P 

mijlen van 'Pondichery, ge
legerd. Op eenen zekeren 
morgen, juist toen wij ons 
gereed maakten, om den af
godstempel te verlaten, za
gen wij eenen man aanko
men, die aan de beide ein
den eener staak twee ronde 
manden droeg, en .ons in de 
Moorsche taal vraagde, of Wij 
ook slangen wilden zien dansen; 
Ik spoorde mijne makkers aan, 
het voorstel van den Mooi: 
aan te nemen. Nadat de man 
eenigen tijd met zijn instru
ment, dat volgens het geluid 
en de gedaante, vele over
eenkomst met eene kleine 
dwarsfluit had, gepreludeerd 
had, ontdekte hij de man
den, Dadelijk rigtten de slan
gen zich op, en begonnen 
volgens de muzijk-maat, ter
wijl haar meester verschillen
de wijzen speelde, met hare 
hoofden heen en weer te slin
geren. Zoodra het instru
ment zich niet meer deed 
hooren, krulden en vleiden 
zij zich weder in hare man
den, en 'werden door den 
Moor ook dadelijk weder t e -
dekt. Terwijl wij hem eenig 
geld gaven , bemerkten wij , 
dat hij met verwondering naar 
den kant van het vertrekje 
zag, dat achter in de over
welfde gang was, en waar
van de ingang door een bosch 
van digte slruiken belemmerd 
werd. Wij vraagden hem 
naar de reden zijner verwon
dering. Hij ging naar de 

5 
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plaats toe, en na den aard 
dier kruiden naauwkeurïger 
opgenomen te hebben, kwam 
hij terug en zeide, dat in
dien wij hem eenen gouden 
pagod* geven wilden, hij ïn 
oaze tegenwoordigheid, door 
het geluid van zg'n instru
ment, uit die struiken eene 
slang te voorschijn zoude doen 
komen; wij stemden er in toe. 
fie man wapende zich met 
eenen stok, dien hij onder 
den arm nam, en begon op 
sgn ïnslrument te spelen, ter-
-wql hg zeer langzaam de 
struikgewassen naderde, Op
dat geene zijner bewegingen 
ons ontsnappen zonden, plaats
e n wg ons alle achter hem. 
•Na verloop van tien of twaalf 
minuten, terwgl hij traps-
wgze het geluid van zg'n fluit, 
jfe verzwaarde, onderscheid-
den wg de schuifel^ eener 
slang en weldra zagen wq 
naar den kop hoven de struil 
Ï! t t

M
mt8teken ' D a«op ging 

n l V T t o e t e «hielen 
3 e r l d e n 8 V 0 k ' die««H 

Wfla herat, H Ü * . i K 

kunstbewerking verrigt was, 
legde hij ook die slang in 
eene der manden, ons ver
zekerende, dat dezelve bin
nen weinige dagen even zoo 
tam zoude zijn, als de overi
ge. Het yerdient opmerking, 
dat zoodra men eenen knof-
lookbol in de manden legde, 
de slangen niet zouden dan
sen , zoo . lang als zij zulks 
roken; zeker om den natuur-
lijken afkeer die zij voorde. 
ze plant hebben. Deze slan
gen behooren gewoonlijk tot 
diegene, welke de Potlugee-
zen Cobra de Capella noe-* 
men, wijl zij onder den kop, 
die zeer klein is, eenen zeer 
breeden hals hebben, dieeene 
soort yan kapsel uitmaakt.' 

ANOLis (de graaf/, °>ittis' 
ter van staat, oud-prefect van 
politie van P « f « , i » M d l e 

Grenoble, in 1780 geboren, 
en behoorde tot eene achtba
re familie van het Franscjj 
Dep.t der Opper- Jlpen. p 
was tot de , overheids-becne-
ning bestemd, toen de ge
beurtenissen der Fransene om-
wenteling zijne ouders t» 
besluit deden verander^ 
Vreemd aan het tijdvak j 
omwenteling, heeft de neei 
/ W L È S zich eerst beklage* 
maakt toen zijne jaren,en 
duurzaamheid der insWj»8e" 
hem toelieten, om aan«eP" 
blieke zaken een werW«" 
deel te nemen. Den u> "f 
vember 1809 tot rekwe» 
meester benoemd, wer"'» 
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kort daarna, niet de corres
pondentie van het 3.e arron
dissement der algemeene po
litie van het keizerrijk be
noemd. In een tijdperk, waar
in het willekeurige zoo nabij 
aan het gewelddadige grensde, 
hield de briefwisseling van 
den Heer ANCU,ÈS nooit op 
belangrijk te zijn , door eenen 
toon van gematigdheid en 
regtvaardigheid? die zich in 
geene enkele omstandigheid, 
gedurende den geheelen loop 
zijner bedieningen, gelogen
straft heeft. Den 3 April 
1814, door het provisioneel 
bestuur t met het Interim van 
het Dep.* van algemeene po
litie belast, werd hij door 
een e koninklijke ordonnantie 
van den 4 Julij deszelfden 
jaars, tot. staatsraad in ge
wonen dienst benoemd, en 
den 3 Augustus daaropvolgen
de ,* tot den eed toegelaten, 
dien hij in handen van den 
koning aflegde. Toen BONA-
PAHTE den 20 Maart 1815, 
de teugels van het Fransche 
bestuur weder in handen nam, 
vergezelde de graaf AÜGXJIS 
den koning in de Nederlan
den, en ging Hoogstdeszelfs 
terugkomst té Parfs slechts 
weinige dagen vooruit. Daar 
een besluit van den 26 Julij 
deszelfden jaars aan den Heer 
AHOIÈS hét voorzitterschap 
van het kies-collegie, der Op» 
per-gilpen had toevertrouwd, 
5500 werd hij door die ver
gadering tot lid van de ka-
hier der afgevaardigden be

noemd. Toen in het laatst 
van September 1815 de Heer 

1
 DE CAZES, toenmaals pre
fect van politie in het Dep.t 
van algemeene politie, door 
den hertog van Otrante (Fou* 
CHÉ) vervangen was, en na
dat deze als buitengewoon af
gevaardigde , en gevolmagtigd 
minister naar JDresde was ge
zonden t werd de Heer AN-
GIÈS prefect van politie; en 
in deze moegelijke betrekkin
gen heeft hij steeds door zijne 
regtschapenheid de liefde en 
welwillendheid van alle partgen 
weten te verwerven. De graaf 
ANG-LÈS is den 16 Januarïj 
1828 , aan de gevolgen eener 
ontsteking in de maag, op 
een landgoed, dat hij bijBo-
anne bewoonde, overleden. 

AMGOÜI^MB (AXMAR , graaf 
van). — Zie het artikel AY-
MAR , waarin er over de be
zitters van het graafschap An-
gouléme gesproken wordtt 

ANORAK D'AUEHAT (DIO-
MYSIÜS FKANCISCÜS) werd te 
Parijs, in J715, uit eene in 
het overheidsbestuur aanzien
lijke, en door groote deug
den beroemde familie geboren. 
In 1735 werd hij raadsheer 
in het parlement, in 1746, 
algemeen procureur in den 
grooten raad, en in 1774 
burgerlijk luitenant van de 
regtbank Gh&teht. BetChd-
tekt, welks regtsgebied zich 
over geheel Frankryk uit
strekte , en dat in de tweede 
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orde der regfsmagfen; de eer
ste regtbank was, had altrjd 
de verdienstelijkste overheden 
aan deszelfs hoofd gehad. De 
diepe geleerdheid van den Heer 
D'AM.ERAY, de scherpzinnig
heid van zijnen geest, de wijs
heid en de rijpheid van zijn 
oordeel, deden zijne waar
dige voorgangers niet betreu
ren. Deze waardige over-
iieids-persoon, steïde een dier 
karakters voor, welke in de 
oude tijden zoo billijk geëer
biedigd werden, waarin, als 
bet ware , eenvoudigheid, 
deugd, zedigheid en godsvrucht 
elkander den prijs schijnen te 
betwisten.- In het inwendige 
van zijn huis, in zijne maat
schappelijke betrekkingen, in 
de uitoefening zijner bedienin
gen stelde de Heer B'AILE-
ÏIAV op nieuw die oude zeden 
der Fransche overheid voor, 
welke gedurende verscheidene 
eeuwen, de staatkundige pries
terschap der Fransche instel
lingen verdiende genoemd te 
worden. Op een minder ver-
feeyen tooneel, dan de Mo-
*•£», de IHMOI&NON'8, de 
»'AGUE8SEAB*S geplaatst, stel
de hij in de eervolle bedie
ning, welke hg uitoefende, 
de doorluchtige hoedanigheden 
dier groote mannen voor, Hij 
toonde zich niet alleen de 
scheidsman ia bigzondere aan
gelegenheden, maar hg wilde 
ook de bevrediger der huis
gezinnen zijn. In zijn geheim 
kabinet, was hg de trooster 
«i alle wederwaardigheden, 

was hg raadsman, regier en 
vader; twistende partijen ver
lieten hem nooit, zonder ge. 
matigder en gelukkiger te 
zijn. Een trek, die aan den 
Heer CHASTENET-FBYSÉOTTR , 
het onderwerp tot een to
neelspel in drie bedrijven heeft 
gegeven , de weldadige re§ttt 
genaamd, zaLten allen tijde 
den heer D' AMEKAY tot eer 
verstrekken. In den winter 
van het jaar 1787, hadden 
de handel-agenten , eenen on
gelukkige , om eene aanzien
lijke som, die hg schuldig 
was, gearresteerd; hij was va
der eener talrijke familie en de 
eenige steun derzelve. Het 
geregt kon dien ongelukkige 
aan de veroordeeling der wet 
niet onttrekken; maar de 
menschlievendheid èesiegters, 
wachtte den veroordeelde m de 
gevangenis opi, en tm,3-
dezelve binnen trad; vond m 
er den heer »' AM&EHAY» f 
betaling zg"ner schuld e n # 
ne vrijheid, De oaverand* 
lijke zucht tot het goede, 
waarmede de heer AH»»*» 
D'AI,I,EBAY bezield was,»' 
woog hem daarenboven, ° 
tweemalen per week ee» 
Cursus te openen, w««w 
hij jonge raadslieden f1*] 
in welke bij de mee* * 
lenten had bespeurd; «** 
zag men zijne kunde W .. 
geheele uitgebreidheid «en» 
teren, en al scheen eene : 
kere traagheid, de «er*» 
gen van zijnen geest (7 
zoo juist als zijn hart zuiv 
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was) te kenschetsen, zoo pute 
ten toch "al de jongelingen, 
die ondanks hunne natuurlij
ke levendigheid, met inspan
ning oplettend waren, in de
ze voorlezingen duidelijke be
palingen , gelukkige toepassin
gen» juiste kennis van regt 
en onregt, welke in hunnen 
geest en in hun gemoed die
pe wortelen schoten. In 1787 
werd D'AitEBAY tot staats
raad, en lid van de verga
dering der aanzienlijken be« 
noemd, en twee jaren daar
na werd hij door den koning 
beroepen, om eene der afdee> 
lingen van den adel bij de 
staten - generaal voórtezitten. 
Ten einde de vrijheid hunner 
beraadslagingen te verzeke
ren, weigerden de leden aan 
den commissaris des konings , 
om «'AMERAY als president 
aantenemen; maar ten bewij
ze der achting, die zij hem 
toedroeg, koos zij zelve hem 
tot voorzitter. De heer D ' A I -
XEBAY wees zulks van de 
hand, nam eenigen tijd voor 
den val van het parlement 
zijn ontslag als burgerlijk lui
tenant , en had den heer TA-
ION tot opvolger, die echter 
in geenen deele in zijne voet
stappen trad, Gedurende de 
stormen der omwenteling, be
gaf hij zich naar den schoot 
zijner familie, naar zijne 
drie dochters, die hij alle 
drie op eene deftige wijze had 
u.tgehuwd. Gedurende het 
schrikbewind gearresteerd , 
trerd hg, als de schoonvader 
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van de uitgewekenen,, voor 
den al te bfernchten FOUQUIEH-
THINVIM-E , algemeenen aan
klager der revolutionnaire regt-
bank gebragt; deze man, oud 
procureur bij het Ghateht, 
kwam, ondanks zijne bekende 
bloeddorstigheid, op het denk
beeld , om zijnen \ouden pre
sident te bevrijden, wiens 
deugden hem, ondanks zich 
zelven eerbied inboezemden. 
Maar om dat doel te berei
ken , moest de heer D ' A S K -
HAY ontkennen, dat hij aan 
zijne uitgewekene zonen hulp 
had gezonden; dan de vro
me en edele man, kon niet 
besluiten zijn leven door eene 
logen te redden, t Waart gij'', 
vraagde hem met eene onder
drukte aandoening, de wreede 
FouQt;iEK-THiwvii,i,E * waart 
gij niet met de wet bekend, die 
zulks verbiedt ?" — 1 Ik ken 
er eene, die veel heiliger i s , " 
antwoordde de grijsaard 9 die 
der natuur namelijk, die aan 
de vaders beveelt, hunne kin
deren te ondersteunen l" Dit 
edel en treffend antwoord, 
was de oorzaak van zijnen 
dood. De heer ANORAK- »' At-
jLEBAY bragt den 18 April 1794, 
.in den ouderdom van 79 jarea 
zijn hoofd op het schavot, 

ANCHSUAHI (MioHAë'x.), eea 
Bolonees, doctor te Pargs , 
overste der Carmeliten, over> 
leed in 1416. Wg hebhen 
van hem een Gommenta* 
rium op de psalmen, welke 
ten titel voert: Incognitusin 

file:///ouden
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Psalmos; i6a6, 2Dl," info!. 

ANGST (WOXFOAN©) een 
geleerde boekdrukker, letter
kundige en dichter > die iri 
de eerste helft der zestiende 
eeuw in Duitschland bloeide, 
stond met REUCHMN , ERAS
MUS , en ^andere beroemde 
mannen van zijnen tijd in 
betrekking; 

AHOXTIEN, of liever ENG~ 
fiiEN (graaf van) — Zie 
FRAMCISCUB TAN BOURBON, 

ANGTIIER (FRANOISCDS én 
MioHAëi.,) zonen van éenen 
schrijnwerker der stad Eu in' 
iïormandijë, werden, de eer
ste in 1604 en de tweedein 
•J612 geboren, en onderscheid
den zich indeheeldhouwkun-
de. Na ( e Ro g e s l u d e e r d 

te hebben, verfraaiden zij 
Parijs met hunne werken. 
Men heeft van, J W r s c w 
net altaar vdn Fat- de-Óra* 
£w \ 8t°ndb<"ld i>an den 

™™\v™°lgraf vantij 
*>«** hertog van Montmoren-
dat' v L /Wof5e ontioofd, 
«"* voor het schoonste zH„er 

W - En van M«nüg-. J Ï 

*»*™f, de «-er«rfe„ £ 
£* ^7^"-, dewl 
**» yan het portaal Van Fal 
f-Grace, het wjarmere„ 

^ditpiriTRÜTB enz. Dë eer
ste overleed in 1669, "* den 
ouderdom van 65 jaren, en 
de tweede in 1686 na 74 
jaren bereikt te hebben. 

ANGÜIÜARA (JoANNES'Alf. 
ÉREAS BEIJC') een uitmunten-
de Italiaansche dichter te 
zestiende eeuw, werd in iet 
jaar i5ij te Sutri in ?o«-
£ane geboren. Men heeft van 
hem behalve eenige Oden, He
keldichten enz. een treurspel 
van OEDIPUS en aanfeeta/n-
gën op den ROELAND ran ARI-
OSTO, èenè vertaling der Her
scheppingen van Orioios, ro 
rustgedichten, van acht ver
zen , welke vertaling door de 
Italianen, schoon zeer ten 
onregte , met het oorspronfce-
Igke wordt gelijk gesteld-
De beste uitgave is die yitl 

Venetië door de JBHTES J 
Ï 5 8 4 , in 4.to met schoone 
platen, en de aanmerkingen 
van OROIOGI en TOROHI. 

AWTAKOT,' een régtsgeleèr-
de, ten tijde van AI,AM«*» 
Koning der Visi-of W«{-
Gothen, gaf in 5o6, op be
vel van dien Vorst eea w ' 
treksei ïn het licht der zes
tien boeken van den T*»J 
siaanschen Codes. 0Q\^' 
ben wri aan hem hét W 
weri te danken, dat ons nj 
van JÜIIÜS PAtfiOT, ee" 
schrijver door zijne uitgew 
de kunde zoo zeer beroem"' 
is overgebleven, hetzelve voet 
ten titel: Receptarum *«"" 



A N 1. s3g 

ttaram Ühri quinque» Vol
gens het algemeene gevoelen 
stierf ANIANUS in den veld
slag, waarin AIARICH door 
CioDoVfiüs gedood werd. 

ANIANUS, een Pelagiaansch 
Diaken, heeft eene Latijn-
sc/ie •vertaling van eenigeHo-
melien van den heiligen JOAN-
MES GHRYSOSTOMUS gemaakt. 

ANICBÏÜS (Heilige) \ een 
Syriër, werd in het jaar 167, 
na den heiligen Pius I . , op 
den stoel ven den heiligen 
PETRUS verheven. Hij werd 
te Rome bezocht door den hei
lige» POIYCABEÜS van Smyr-
na, Deze beide groote man
nen, onderzochten te zamen, 
Verscheidene vraagstukken, 
die toenmaals veel twist in 
de kerk te weeg bragten. Zij 
raadpleegden elkander ook o-
yer het gebruik, hetwelk de 
bewoners van Azië opvolg
den , om het paaschfeest met 
de Joden te vieren, op den 
veertienden dag der eerste 
maan, welke na de lentesne-
de komt, maar alles geschied
de aan weerszijde met de 
grootste gematigdheid. Het 
verschil van gevoelens om
trent het vieren van het 
paaschfeest, verbrak de ban
den des vredes niet. Ieder 
bield zich aan nefgene, wat 
er in zijne kerk plaats had; 
ANICETÜ» stond zelfs aan Po-
lYCARPtrs de eer af, om de 
oüerande- optedragen. Deze 
heilige Paiw wist zijne kudde 

voor het vergif der dwaling 
te beschermen, en den schat 
des geloofs in deszelfs geheele 
zuiverheid te bewaren. Hij 
kwam door zijne waakzaam
heid, de noodlottige verwoes
tingen voor > welke de kette
rijen van VAWSNTINTXS en MAR-
CION te weeg zouden hebben 
gebragt» Hij overleed in het 
jaar 168, gedurende de ver
volging van MARCUS AUBEI.1» 
vsi ' Indien hij zijn bloed 
voöi? het geloof niet heeft 
vergoten, werd hij ten min
ste aan vele gevaren en kwel
lingen blootgesteld > hetwelk 
hein den bijnaam van Mar
telaar heeft verworven. Hij 
wordt met dezen titel in ver
scheidene Martyrologiën , en 
vooral in dat van Home ge
noemd, 

ANIOH (PETRUS) J een ster
re - meet - en werktuigkundi
ge, was de zoon van eenen 
landmam. Hij werd is 1723 
te Ober-Persuff, eeö dorp , 
drie mijlen van Insprück ge
legen > geboren, en overleed 
in 1766. Landbouwer en 
herder tot in den ouderdom 
van 25 jaren, werd hij door 
eene onwederstaanbare nei
ging tot de sterre-en meet
kunde medegesleept. Pater 
WX3INOAE.IT, eert Jesuit, toen
maals Hoogleeraar aan de Uni
versiteit van Jnapruck, geraak
te met zijne talenten bekend , 
en was in de gelegenheid, om 
dezelve te ontwikkelen en 
tot volmaaktbeid te brengen. 
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ANXCH werd in korten tgd een 
groote sterrekundige, en een 
der bekwaamste werktuigkun
digen van Europa. Hij ver
vaardigde voor de Universiteit 
van Inspruch, eenen hemel-en 
eenen aardbol, dat meester
stukken in derzelver soort zijn. 
Hij vervaardigde en verbe
terde Verscheidene wiskunsti-
ge werktuigen. Hij maakte 
kaarten, die om derzelver 
naauwkeurigheid en netheid 
bewondering verdienen. Zij 
werden te Weenen uitgege
ven onder den titel van Ti-
rolis - chorographia de lineata 
<ï PJS'T. \Amon et Bnjsxo 
HCXBEU, eurante lesr. WniK-
II4RT. Zijne levensbeschrij
ving kwam in 1767 te Mun-
chen in het Jicht. In den 
bloei zijner jaren aan de we» 
ienschappen en de kunsten 
ontrukt, verdiende hij door 
de geleerden betreurd te wor
den De snelle vorderingen , 
die hij alleen, zonder mees
ter, zonder lessen, enkel door 
zijnen, diepdenkenden geest, 
en de aanhoudende beschou
wing des Hemels in de ster-
tekunde gemaakt had, zijn 
eene werkelijke wederlegging 
der paradoxe stelling van den 
Heer BAIIAY, die duizende 
ingebeelde eeuwen, en zelfs 
een oud verloren folk, heeft 
voorondersteld, om den trap 
van ervarenheid te verkla
ren, waartoe wij het in de 
sterrekunde gebragt hebben 
in welke wetenschap men in 
de aartsvaderJijfce tgden reeds 

zeer bedreven was< De Heer 
CASSINI heeft insgelijks op 
eene zijner reizen, eenen jon
gen boer ontmoet, wiens ster
rekundige ervarenheid hij be
wonderde, dien hij met zich 
nam, en aan welker verde
re ontwikkeling hij met ver
maak arbeidde; uit dit voor
beeld kon hij ligtelijk opma
ken , wat er van de eerste 
waarnemers der sterren kon 
geweest zijn, in eenen stand 
(de eerste menschen waren 
herders en landbouwer*) die 
hen, in eene landstreek, waar 
de hemel altijd helder is, dag 
en nacht in het gezigt der 
hemelligchamen plaatst. Wie 
weet daarenboven niet hoe
zeer de vrede der ziel, de 
onschuld en de onbedorvenheid , 
der zeden, de beteugeling der 
driften, zoodanig als ram de
zelve in het leven der aarts- ; 
vader» waarneemt, op eeTf i 
krachtdadige wijze, aan de 

' vermeerdering der kennissen 
toebrengen, vooral tan die, 
welke in het verstand eene 
bijzondere vlugheid en vaar
digheid vooronderstellen? H» 
is aan deze eenvoudige red» 
alleen,, dat een oude (W>-
l uFast.) de eerste heg-
pen der sterrekunde »eeI* V 
meend te moeten toescWQ 
ven — Zie Examen »»Pf 
tial des époques de t» na 

re N." Ï 8 3 — l845 e a W 

ven artikel AtfAxn"10** 

ANICHINI ( LOD£"W»K ' JL 
beroemde plaatetser, * e r u 
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Fittere geboren, en maakte. 
zich in de zestiende eeuw > 
door de kieschheid en juist
heid zijner graveernaald be
roemd. Zijne gedenkpenniu-
gen van PAÜHTSIII, en HEK» 
DRIK II. worden zeer gezocht. 
Toen MICHAEÜ ANGELO de
zelve zag, riep hij uit, dat 
die kunst hare volmaaktheid 
bereikt had. Hij bad zich te 
Venetië gevestigd. 

ANICIITS -PHÖBUS (Ssxiva), 
prefekt der keizerlijke lijf
wacht, en fïomeinsch con
sul, maakte zich door zgne 
menschiievendheid bemind en 
door zijne wijsheid beroemd, 
De beide Perzische wijsgee-
ren, die in 3go den heiligen 
AMBROSIPS te Milane kwa
men bezoeken, gingen enkel 
en alleen over Rome, om 
ANICIUB - PflOBus te ontmoe
ten* Hij had alstoen zijnen 
posf van prefekt der keizer
lijke lijfwacht nedergelegd, 
en maakte zich gereed, om 
een leven, dat zich ôor alt 
Ierlei Christelijke deugden on
derscheiden had, op eene 
heilige wijze te eindigen. Zij
ne vrouw PKOBA FAICONIA, 
heeft zich mede door hare 
godsvrucht onderscheiden. — 
Zie dien naam, 
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beroemde boekdrukker te Lyon 
m de zeventiende eeuw. Hü' 
heeft de groote Bihliothecl 
Patrum m a7 zware folian
ten gedrukt. .. 

ANXUS, een zoon van Asot-
10 envanRHEo, Priester van 
APOMO en koning van Delos. 
Hg had, volgens de fabelléec 
bg zgne vrouw DOBIM drie 
dochters verwekt, te weten: 
SP£KMO, OENO enEiAÏs, on
der de algemeene benaming 
Ccenotropen of Wnotropen be
kend, welke vanBAooHüshel 
vermogen hadden ontvangen 
dat de eerste alles wat zij 
aanraakte in brood, de twee
de 10 wgn, de derde in olie 
Kon veranderen. AGAMBMNON 
wilde haar dwingen, met het 
Gneksche leger mede naar het 
beleg van 2>oje)te trekken, 
daar hg door hare hulp allen 
voorraad dacht te kunnen mis
sen, doch zg" riepen BAOC«Ü8 

om hulp aan, waarop zij in 
dmven werden veranderd en 
wegvlogen; het is om deze 
reden, dat erop het eiland 

ANKARSTHOM; — Zie ANO-
KAH8X.ROEM, 

ANNA, huisvrouw van Ei-
OANA. De Almagtige, door 
nare gebeden getroffen, be-
loofde haar, dat tf moeder 

'ANISSÖK [LnB1!Mn, » ?0Bde morden, en reed3 in 
» . JD«& MOTnr8> c e n " H Tolgende jaar, U55 yóóv 
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J. C. beviel zij van SAMÜCI.. 
ANNA drukte hare erkentenis 
uit in een danklied, vol ver^ 
hevene en heerlijke denkbeel
den over de Godheid, derzel-
ver Voorzienigheid, en ver
schrikkelijke en bewonderens
waardige regtvaardigheid. Zie 
hier eenige trekken van het
zelve: t Het is de Heer, die 
het leven geelt, en ontneemt, 
Hij geleidt naar het graf en 
verwekt uit hetzelve. De Heer 
ontneemt en geeft de rijkdom
men; Hij vernedert en ver
heft dien v het Hem behaagt. 
Hij onttrekt den behoeftige 
aan het stof, en den arme 
aan den misthoop, om hem 
in den rang der vorsten te 
plaatsen, en hem op den troon 
te doen schitteren; want het 
as de Heer, die de grondsla
gen der aarde heeft gemaakt, 
Hij is het, die er de wereld 
op heeft weten te plaatsen. 
Hij zal de regtvaardigen op 
hunne wegen altijd ondersteu. 
nen; terwijl de goddeloozen 
van Hem verlaten, verpligt 
zullen zq"n, zich te verber
gen, en zich stil te houden; 
want de mensen, aan. zijne 
«gene krachten overgelaten, 
zal met dan zwakheid zijn. 
üe Heer verspreidt de schrik 

overzee vgandeq; Hg zal uit ée Mm,en ovet heJ d
 l 

onderen." W a n n e e r ^ 
overweegt, dat het eene vrouw 
»s, die dit alles? in eenen lof 
zang gezegd heeft, die door 
£ f u

m l a % • van deMelfs 
wacht moet verliepen, zevpn 

of acht eeuwen vóór dat de 
wijzen van Griekenland eenige 
verstrooide zinspreuken, over 
deze gróote waarheden, uitge
stameld hadden, moet men 
dan geen medelijden hebben 
met die valsche wijsbegeerte, 
en opgeblazene pedagogen, 
die naauwelijks iets van de 
lessen der eenvoudige ANNA 
zouden begrepen hebben? r-
(fcie DEBOKA en MAKIA Moe
der van JESUS). 

ANNA , huisvrouw van den 
ouden TOBIAS, overleed na ha
ren man, in eenen gelukkigen 
ouderdom, en werd in hetzelf
de graf begraven, 

'ANNA, zuster van PTG«A" 
nou en Dm o, volgde J"arj 
zuster in Afriha, Ka den tooi 
van Dmo, begaf zg ««b naat 
Maltha, vanwaar zq, nad., 
PY&MAMON er haar had wil
len schaken, de vlug* "aat 

Italië nam, alwaar zij dooj 
/JÏÏNËAS, dienz^ er gevestigü 
vond, zeer wel ontvangen 
werd, maar weldra werdU' 
VINIA ZOO zeer in flYO^J. 
tegen haar ontstoken, dat*y 
besloot haar te doen om*0* 
.men. ANNA, in eenend^ 
door hare zuster üv>° JJ* 
van onderrigt, nam de w » 
gedurende den nacht, en&"° 
zich in de r i v i e r / ? ^ 
werpen, waarin zij »» e 

nimf veranderd werd» 

!e van JOAQOIM, en moe» 
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der heilige Maagd, De heilige 
EPIPHANITS is de eerste Kerk
vader, die ons met haren naam 
heeft bekend gemaakt. De 
Kerkvaders der drie eersteeeu
wen maken er het minste ge
wag niet van. De heilige Jo-
ANNES DAMASOENÜS heeft hare 
deugden «enen grooten lof toe
gezwaaid. Keizer JUSTINIA-
utra I. liet te Konstantinopel'm 
het jaar 55o onder aanroe
ping der heilige ANNA , eene 
kerk bouwen, men leest in 
GOIJINI;8, ' dat keizer JUSTÏ-
NIANUS II. in 705 eene twee. 
de stichtte. Het ligchaam der 
Heilige werd, zegt men, ift 

,740 uit Palestina naar Kon-, 
stantinopeloyetg^bragt, en se
dert dien tijd, beroemen zich 
verscheidene kerken in het 
Westen, eenig gedeelte harer 
overblijfselen te bezitten. 

ANNA, deprofetesse, doch
ter van PHANtrëüv, was getui
ge van de onuitsprekelijke oofc-
moedigheid der heilige Maagd, 
toen deze onbevlekte Moeder; 
zich na de geboorte des Za
ligmakers ,- volgeas de wet in 
den tempel kwam zuiveren: 
ANNA alstoen hare vreugde 
botvierende, maakte niet den 
grijsaard SIMEON, de wonde
ren van den MESSIAS bekend, 

ANNA , dochter van LODE» 
WIJK XI. koning van Frank-
rgb, werd aan PETRUS II., 
hertog van Bourbon uitge-
huwd, Zg orerleed in i5aa , 

Q 

op hef kasteel v&nC&antcH&, 
in den ouderdom variomtrenÊ . 
60 jaren0' Zij was eene be
kwame vrouw, die den staat 
gedurende de minderjarigheid 
van KAKEI. VIII» met even zoo 
vele voorzigtigheid als beleid 
bestuurde. Zij was niet minder 
wraakgierig. Wijl LODEAVIJK , 
hertog van Orleans, nader
hand koning LODEWIJK XII. 
niet aan de liefde wilde be- \ 
antwoorden, welke zij voor 
hém had 'opgeval, hield zij 
niet op> hem te verbolgen, 
en hield hem langen tijd ge
vangen. Welligt zon hg ia 
de gevangenis gestorven zijn, 
indien KAREL VIII., die door 
deze he.erschzuchtige voogdes 
niet langer als een kind wil
de behandeld worden, niet 
zelf naar Bourges was ge
gaan, om hem te hevrijden, 
meer uit spijt jegens haar, 
dan uit. genegeaheid voor Lo-
DEWIJK. Oe boosaardige min o 
nenijd dier vorstin was' de 
voornaamste oorzaak vaü de ( 

noodlottige geschillen tusschen 
FitANCiaotrs I. en den connea-
tabel Vaa Boutbon, „ 

ANNA , dochter van JACO* 

fBxrs' II , , koning van Qroot-
Brittannië, laats te spruit uit het 
huis STÜAM, werd in 1664 

• geboren. Hoewel va» Cafho-
iijke ouders, werd zrj echter 
in den ProJestanfschen Gods
dienst opgevoed. Men huwde 
haar uit aan Prins GEOBGE 
vaa Denemarken, «Hen zij ge-

2 
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geheel beheerschte; Na den 
dood van koning WILLIAM , 
prins van Oranje, stadhouder 
der Vereenigde Nederlanden, 
en echtgenoot van hare oudste 
zuster MARIA, beriepen haar 
de Engelschen in 1703 tot 
den troon. ANNA bewees hun 
daarvóór hare erkentenis, door 
zich naar hunne oogmerken te 
schikken< Zij gaf hulp aan 
keizer LEOPOLD en aan KAREL 
van Oostenrijk tegen Franh-
rgi. De hertog Van WARM 
BOROU&H , haar gunsteling en 
veldheer, verwierf eenen on-
sterfelijken roem, door de ze
gepralen die hij in den oorlog 
over de troonsopvolging in 
Spanje behaalde, De koningin 
ANNA. was eene der eerste, 
die in onderhandelingen trad 
tot den vrede j en in dien, 
welke te Utrecht gesloten, 
werd, verloor zij noch haren 
roem, noch de belangen ha-
ret natie uit het oog. Zij 
overleed den 20 Juin 1714, 
na aan1 het huis van Manover 
de erfopvolging van het ko
ningrijk E„geiand verzekerd 
te hebben. Zij had in den be-

f " n l V r ^ e l 0 0 s eeni6emaat-regelen m het werk gesteld 
om voor haren broeder J U 0 : 

weder te openen, en, n a ha„ 
ren dood, werd GKOKO"V^ 
H<*»**»t, even zoo vreed-
saanvtot koning uitgeroepen, 
alsofergeeneSTüARï'aLer 
op de wereld waren geweeJ 
ïudien deze vorstin VSL 
•*« taróchfe & i * ü « w * S 

heeft bezeten, zoo waszg ook 
met hare gebreken niet be-
hebt, zij bezat een goedaari 
dig hart, dat voor de onder* 
danen beter is, dan alle aan
matigingen des verstands, die 
noch onregtvaardigheid, noch 
wreedheid buitensluiten. Zij 
was zeer godsdienstig en bezat 
zoo veel godsvrucht, als men ( 
buiten de ware Kerk bezitten 
kan. Hare regering is eene 
der luisterrijkste, welke in de 
jaarboeken van Groot-Brittan-
nië schitteren. Tot aanhoren 
dood is zij de scheidsvrouwen 
in zeker opzigt de meesteres van 
het lot van Europa geweest. 

ANNA PERENNA; eene god
heid, die den loop der jaren 
bestuurde, en, aan welkenen 
te Rome in de maand Mmt 
groote.offeranden opdroeg- Som
migen hebben gemeend, o« 
deze godin dezelfde was als <te 

maan, anderen zfjtt va,n 6e" 
voelen geweest, dat zij TBEW» 
of 18 was; ofdieder ABAN«-
3DEN, welke JTOMJ» $tV*.t 
had, of eindelgk eene «g 
uit de rivier 'Numicm, to&m 

als ANNA zuster van Dip. 

ANNA COMNENUS, docW« 
yan keizer Asxxa «*¥** 
w» I., wikkelde ««f. "a 

den dood van haren vader m 
« 1 8 , ineenezamenzwennS' 
om haren broeder ***£ 
COMNENUB de kroon te ° 
weldigen. Zij wilde d g » 
aan haren echtgenoot w 
FHontrs BRIENNU» gev<»> 
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3e zwakheid èerier vrouw be
zat, terwijl ANNA, den moed 
en de dapperheid van eenen 
held,aan den dag legde; de 
zorgeloosheid van haren ge
maal deed dit oogmerk mis
lukken; Deze vorstin hevig* 
tigde zich vroegtijdig, zonder 
hare andere pligten te ver
zuimen , op de beoefening der 
geschiedenis en andere we
tenschappen. Terwijl, de ho
velingen de vermaken najaag
den, onderhield zij zich met 
de geleerden van Ronsianiino-
pel en werd hunne medèding-
ster door het Leven van kei' 
zer sitExvs Couvsms, ha
ren vader, dat zij zanienstel-
de. Dit werk, in iè boeken 
verdeeld, is met vuur geschre
ven, en het koloriet van den 
stijl is zeer luisterrijk. Men 
beeft haar de al* te vleijende 
schildering, die zij vanharen 
vader gemaakt heeft, hare al 
te menigvuldige vergelijkin
gen der ouden met de late-
ren , de onnaauwkeurigheid in 
dagteekeningen, en even zoo 
nuttelooze als vervelende bij: 
zonderheden verweten. In het 
begin harer geschiedenis drukt 
zij hare verlegenheid op de
ze wijze uit: i Indien ik A-
IEXIS lof toezwaai,.zal men 
mij verdenken, dat ik mijnen 
eigenen roem boven de waar-
beid stel, indien van den an
deren kant de noodzakelijk
heid des onderwerps, mij den 
phgt oplegt, eenige zgner da. 
oen af te keuren, zal men 

mij van goddeloosheid beschul
digen." Zij laat niet na, om 
de gedaante en gestalte van 
al de personen, welke zgten 
toonfeele voert, te beschrijven. 
Op den Paus schijnt zij zeer 
verbitterd; zij noemt hem 
slechts eenen Bisschop t die 
zich, volgens de onbeschaam
de aanmatiging der Latijntri, 
algemeen Opperpriester van 
de geheele aarde noemt. Men 
zegt, dat ondanks haren af- ' 
keer voor de kruisvaarders, 
BoëmoND, zoon van ROBERT 
GUISCAUD haar echter behaagd 
had.— ...\' 

( ANNA VAN BBBTAGNB , doch
ter én erfgename van den her
tog FRANOISCUS IL, en MAK-" 
GARBTHA VAN Foix , werd te 
Nantea den 26 Januari) 1476 
geboren. Hoewel zij aan MAX-
IMILIAAN van Oostenryk ver
loofd, en zelfs door een ge-
volmajjtigde met hem gehuwd 
was, trad zij echter in 1491 
met KAKEL VIII. koning van 
Frankrijk in den echt. Ge
durende den togt van dien 
vorst in Italië, werd het ko
ningrijk dpbr zijne gemalin 
met eene zeldzame voorzigtig-
heid en wijsheid bestuurdi 
Na den dood van KAKEL was 
zij twee dagen zonder eenig 
voedsel te gebruiken , op den 
grond uitgestrekt, en ween
de pnophoudejgfc. Zg nam 
den rouw in het zwartaan, 
niettegenstaande de koningin
nen denzelren tot dusverre 

.3. ~ ./ 
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in bet wit gedragen hadden. 
Het gejukte aan LODEWWK 
XII., opvolger van KABEL 
VIII.. haar te troosten. Hg 
huwde ANNA, die hg reeds 
bemind had, toen hg nog 
maar hertog van Orleans was, 
Deze vorstin overleed op het 
kasteel van Blois den 9 Januarg 
i5*4, en werd als eene moe
der der armen betreurd.^ Zij 
heeft verscheidene stichtingen 
nagelaten, die harer gedach
tenis tot eer verstrekken. AN-
MA bezat meer grootheid van 
ziel dan geest, meer bevallig
heid dan schoonheid. Zij wil
de haren tweeden echtgenoot 
beheerschen en slaagde erin, 
Toen men hem zeide, dat zijne 
vrouw zich te veel gezag over 
hem aanmatigde, antwoordde 
hi j : Men rhoet iets van eene 
vrouw verdragen wanneer zij 
haren man en hare eer he-' 
mint. In sommige omstan
digheden bood LOOTWIIK XII. 
haar echter tegenstand en men 
kent de fabel der hinden, welke 
hare horens verloren hadden, 
wijt sjr zich met de herten 
hadden wilkn gelijkstellen, 
die deze vorst haar van pas 
aanhaalde. Zij is de eerste 
«er koninginnen van Frank-
ryh, die aanzienlijke meisjes 
bij zich gehad heeft, die se-
dert éen l^i jilks d'honneur 
de la reine zijn genoemd, 

.ANNA VAN OOSIENIHJK 
oudste dochter van P H I I M B ! 
Ï»S HL koning van Spanje 
Vrouw yaa LovsmtK Xlll! 

(den a5 Decb. i6 i5) , en 
moeder van LODBWITK XIV. 
(den 5 Septb. i638}koningin 
van Frankrijk, had gedurende 
de minderjarigheid van haren 
zoon de teugels van het be
stuur in handen. Zoo lang 
als LODEWIJK XIÏÏ. leefde, 
werd zij door de voorzigtig-
heid en de staatkunde van 
den kardinaal DE RICHELIEW , 
steeds van het bestuur ver
wijderd, ja , om veiliger te 
kunnen heersenen, ging deze 
staatsman zelfs zoo ver, M 
hij de koningin in «ene za-
menzwering van CHAIAIS in 
de waagschaal stelde. Naau-
welijks had de koning de 00-
gen gesloten, of zij zag zïch 
zonder mededinger aan het 
hoofd yan het bestuur. Dit 
bestuur was niet minder on
rustig dan dat van MAMA ns 
MEJJIOIS; ook kwamen defeen-
teekens derzelve overeen; men 
zag het koningrijk zich verdee-
len, en ónder dezelfde voor-
wendsels, de vorste^ gewa
penderhand de hervorming van 
den staat vragen, en daarna 
oyerrompeld en gevangen f' 
nomen; de parlementen ZICB 
verdeelen, sommigen zich vo°f 

den koning verklaren enaw-
ren zich tegen den kardinaal 
MAZARIN (toenmaals in fff» 
rgk even zeer of meerge"sa< 
dan de maarschalk B'A»»»* 
het ooit geweest was) aanKa» 
ten. Maar nadat het haar ge
lukt was, al de onderdanen we
der onder de gehoorzaam&eio 
te brengen, smaakte zijer 
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eerste vruchten van, en moei-
jelijk is het de gelukkige ge=-
rustbeid te beschrijven, die 
hare laatste levensdagen ver
gezelde. Zij had niets van 
den koning, haren meerder: 
jarig geworden zoon, te ver
duren , noch zich de keuze 
te verwijten, die zij yan den 
eersten staats-dienaar gedaan 
had. De eene was haar on
derworpen en de andere al
tijd toegedaan; heide beslis
ten niets zonder haar te raad
plegen, en door eene weder-
keerige achting en wellevend
heid, wilde zij nooit iet, dan 
hetgene zij van pasoordeelde 
te bevelen. Zij liet deprach-
lige kerk van Val-de-Gra* 
ce bouwen en overleed in 1666 
aan den kanker, in den ouder
dom van 64 jaren. ANNA 
VAN OOSTENRIJK maakte de 
liefde der volken, en de aan* 
minnigheid des hofs uit. Zij 
was de dochter, de zuster, 
de echtgenoote en de moeder 
eens konings, en al deze ti
tels wist zij op eene waardi
ge wijze te handhaven. Dit 
heeft tot het goede of slechte 
grafschrift, dat men op haar 
graf ziet, aanleiding'gegeven : 

Et Boror, et conjux, et mater» 
natagoe regam, 
Miilla unquam tante sanguine 

digna fait. 

ANNA BOUXEN , BOI/ETT, Bot» 
M Ï H of BüMEN^-ZieBoü-
fcEN, 

_ ANNA VAN KXEEF , konin
gin van Engeland, dochter des 
hertogs JOANNES VAN KLEEF. 
Uit ingenomenheid met den 
Protestantschen Godsdienst , 
werd het huwelijk dezer prin
ses met koning HENDRIK V11I.; 
door deszelfs lieveling THO
MAS CROJÜWEÜ bekuipt. Hij 
wist zoo veel aanminnigs van 
haar te verhalen, en haar af
beeldsel door HOI,BEIN'S pen
seel geschilderd, was zoo in
nemend, dat HENDRIK er ge
heel door betooverd werd. 
Maar toen de prinses in per
soon verscheen, vond de ko
ning , dat zoowel de beschrij
ving van zijnen lieveling, als 
het meesterlijk penseel van 
den beroemden HOLBEIN hem 
ditmaal zeer verregaande be
drogen hadden , hij trad des 
niettegenstaande met haar in 
den echt, maar na weinige 
maanden vond zijne hartstogt 
een waardiger voorwerp in 
GAXHARINA HOWAKD ; de lie
veling CROMWEÜ viel in on
genade, en ANNA werd van 
den koning gescheiden, aan 
welk vonnis zij zich ook ver
standig genoeg, dadelijk vrij
willig onderwierp en het ge
luk had, het lot te ontgaan, 
dat vroeger aan ANNA Botr-
M H en later ook aan CA-
THABINA HOWARD is te beurt 
gevallen. — Boertend en ka
rakteristiek is de beschrijving, 

'' die de beroemde AREND FOK-
KE SIMONSZ, in Z#D werk 
Boertige Reis door Europa t 

4 
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3.« Druk i.o Dit bhi aja — 
373 van den omgang en de 
zamenspraak dezer Kleefsche 
prinses, die geen woord En
gelsen verstond, met haren 
wispelturige» gemaal, die geen 
woord Hoogduitsch kon uit
brengen, mededeelt. 

ANNA IWANOWNA , doch
ter van IWAH, oudsten schoon-
broeder van PÜÏER den Gr00-
te, geboren den a5 Januari) 
1693, keizerin van Rusland 
ïn 1730, overleden in 1740. 
ï ia den dood van PBTER II, , 
den laatsten mannelpen spruit 
uit het huis ROMANOW J werd 
haar door den kanselier Oa-
TBRKANN den weg tot den 
troon gebaand. Zn moest 
echterbij het beklimmen van 
denzelyen beloven geen hu-
welrjfc te zullen aangaan (vroe-
g e r a a s zij met den hertog 
van Koerïand gehuwd geweest; 
f e echter zonder kinderen bij 
haar verwekt te hebben over-

' S f - I E N ,te ve*wqderen 

d o o r i l e c h t a a a n ^ t t j s t 
GOJWCKI al/e maet i„ l ^ 

oorkonde vérborgene, voor 
Rusland nadeelige plannen te 
kennen; wat^voor hare on-
derdanen niet nuttig was, was 
dus ook onwettig, zij ver» 
scheurde dus de oorkonde; en 
verklaarde zich als onbepaal
de vorstin. Nu keerde ook 
haar gunsteling BDRKN, na
derhand rĵ ksraad VAN BIROM 
weder terug, die in hare 
plaats op eene gruwzame wij-
ze de teugels der regering 
bestuurde, het huis Doioo-
&vcKit dat hij als ie oor
zaak zijner verbanning ken
d e ; moest zijne zware hand 
ondervinden, want de meeste 
leden van hetzelve vielen on
der het zwaard of stierven 
Pp het rad. De regering van 
ANNA was roemrijk, destaats» 
zaken Werden door den fean-
selier OSTBRMANN bestuurd Ï 
en de graaf VAN MUHNICB 
stond aan de spits Van zege
rijke legerscharen, ty wM 

listig genoeg y dm mét den ge-
duchten Perzischenschahm-
BÏX in goede \verstandhouding 
te blijven, en daardoor bad ha
re staatkunde op de Europi-
sche hoven een des te sterket ( 

invloed. ANNA benoemde naar 
zusters zoon 

IWAN tot fiatf» 
opvolger, 

ANWA EETKOWNA , teL"*" 
velings-dochtex van den *"l 
sischen keizer PEXEK den GrT 
te» geboren in 170 8 ?tt!5 
17*8 m den bloei harerjeug0 

overleden. Zij was de «W' 
geaootg van JfunB^.FR*p'w, 

file:///verstandhouding


A 

Hertog van &olsteln~Gottorp 
en de moeder van PETER III. 

ANNA KARIOWNA zuster der 
keizerin ANNA, groot-vorstin 
en , regentes van Rusland, 
moeder van I-WAN, geboren 
in 1718, werd door «ene sa
menzwering van prinses Etx-
ZABETH, op een eiland ver
bannen, en haar zoonlwAsr; 
de uitgeroepen keizer, een 
kind, haar ontrukt en in 1741 
op de vesting Schlusselburg 
gefaragt, alwaar hij .'later; 
op hevel van CATHARINA II.\ 
in 1764 vermoord werd. AN
NA overleed Ja het jaar 1740; 

ANNA VAN GONZAGA, bij» 
genaamd de Paltsgrafelyke 
Prinses,.dochter yan KABEI 
VAN GONZAGA, hertog van 
Nevers en Rethel, later her
tog van Mantua, en van 
CATHARINA VAN LOTHARIN
GEN , huwde den 24 April 
1645 met prins EDÜAKD , palts-
praaf van den R$n, vijfde 
zoon van FBEDERIJC V.; palts-
grafelijke keurvorst en van 
EtizABETH SÏÜABT , dochter 
van JACOBOS II., koning van 
Engeland, dien zij drie doch
ters ter wereld hragtj zij 0-
verleed te Parg$, den 6 Ju-

t lij 1684 in den ouderdom van 
68 jaren, beroemd door haar 
verstand, hare godsvrucht en 
nare liefdadigheid jegens de 
armen. Zg had langen tgd 
m de verstrooiing geleefd, 
en door eene yalsche w^sbe-
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geerfe verleid, was zij zelfs 
tot het ongeloof vervallen i 
maar zij kwam op eene even 
zoo buitengewone als aandoen
lijke en leerzame wijze van 
hare dwalingen terug; men 
vindt de bijzonderheden ha-
rer bekeering in hare Lyl-
rede, door BOSSUET uitgespro
ken. De Gedenkschriften, 
die in 1786 onder haren naam 
in het licht gijn gekomen, 
zijn een ten pinpas ingescho
ven stuk» 

ANNA VAN ÜJBSÜS — Zie. 
LOBERA. 

ANNA VAN LOTHARINGEN,; 
prinses yan Oranje, eene 
vrouw, die een zeer gezond 
oordeel, en eene voorbeeldige 
godsvrucht bezat, was de doch
ter van ANTONXUS , hertog van 
Lotharingen en Bar, en van 
RENATA van Bourbon? ANNA 
werd den a5 Julij i5aa ge
boren en huwde 1.° bij ver
drag van den 22 Augustus 
1540 met RBNATUS VAN NAS
SAU DE CHAION, prins van 
Oranje. Maar zij leefde niet 
lang met dien vorst, want 
hij overleed zonder nakome
lingschap , den i5 Julij 1544, 
in de legerplaats van keizer 
KABEL V\, voor de stad Saint", 
Bitier. %° met PHIMMWI 
VAN CROY de l.« van dien 
naam, hertog van Aarschot, 
en uit dit huwelijk zijn de 
hertogen van Crjay en JSavré 
ontsproten. 
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ANNA VAN BVBEBT, Erf
dochter ra» MAXIMIMAAN 
TAN EOMOND, graaf van Bu
ren,- kapitein - generaal der 
Nederlanden, trad in het jaar 
J55J in den echt met WIL-1 

XEM den Eerste, Prins van 
Oranje-Nassau , Stedehouder 
van Holland^ Zeelanden U-
trecht, enz. en door dit hu
welijk gingen het graafschap 
Buren en de heerlijkheden 
Leerdam, Usselstein, St. 
Maartensdijk en andere in 
het huis van Oranje-Nassau 
over; niet lang mogt Prins 
^VYIÜI-BM zich in het bezit van 
ANNA VAN BOREN verhengen; 
zij werd hem den ai Maart 
3i558 reeds door den dood 
ontrukt, nadalt zij hem twee 
kinderen, PHIIIPPÜS WIL
LEM , die de Span/aarden yan 
(1067 tot i5g5 gevangen hiel
den , en MARU t met den graaf 
van Mohenlohè. gehuwd, ter 
gereld had gebragt. 

ANNA VAN SAKBEN, Prin
ses van Oranje, was de doch
ter van MATHUIS, hertog en 
keurvorst van Saksen, over
leden in i555. Avavsvva 
*AN SAKSEN , haar oom, huw
de haar in i56iuitaan Wu-
M« I., Prins van Oranje-
Wassau, Stadhouder van HU-
land , • Zeeland , . Utrecht, 
West-Vriesland, Bourgondië 
enz,, weduwenaar van ANNA 
VAN BUREN (Zie het vorige 
artikel.; De bruiloft werd te 
%êipzig mê  geer veel luister 
gehouden. Verscftéidene vor

stelijke personen waren er bij 
tegenwoordig, en onder an. 
deren FB.EDER.IK, koning van 
•Denemarken. Dit huwelijk 
was vruchtbaar. ANNA VAN 
SAKSEN bragt Prins WIEIEM 
onder anderen ter wereld: 
i.° MATO^ÏB , Prins van Oran
je , stadhouder, kapitein-ge
neraal der Veremigde provin
ciën; si.o ANNA, vrouw van 
yViiEEM LODEWWK, graaf 
van Nassau, stadhouder van 
Vriesland, en 3.° EMIIIA, i" 
1597 «netEMiMtA»OE]>].,PnM 
yan Portugal, en onder-to
ning van Indië gehuwd. AHKA 
van Saksen, Prinses van Oran
je, netleed ia het jaar ïöpï' 

ANNAS of ANANirs,Hooge-
priester der Joden. Hij werd 
als een der gelukkigere, ster
velingen beschouwd, w$ *9 
het Hoogepriesterscltap H i& 

Joden zelfs zeer lang bekleeo. 
heeft, en hö vgf «mmMg 
gehad, die het na hem al* 
hebbeq waargenomen, «et' 
welk nog nooit aan een an
der was te beurt gevallen* 
Hg is het, die de schoonva
der van KAÏPHAS was, W 
wien JESPS CHOISTUS geWW 
werd, nadat Hij in Getsiu-
mant, was gevangen ge» ' 
men, zoo als de H. SOA**** 
(XVIII. i3.) , M t o f j f 
De H. LUCAS zegt ( 1 » ' ^ ' 
dat de H. JOANNBS de vw 
per te zijnen tgde bego» 6 

prediken, en noemt hem 
de eerste plaats (Handel. 1 • 
16) onder diegene, wel"6 

http://Fb.eder.ik
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Apostelen, na de verrijzenis 
des Zaligmakers, onder vraag-. 
den. 

ANNAT (FHANCISCUS) ge
boren te Rhodets in I5QO, 
was een Jesuit, enHoogleers 
aar der wijsbegeerte en God
geleerdheid zijner orde, as
sistent van den overste, eii 
daarna provinciaal, werd in 
1654 tot biechtvader van Lo-
BEWIIK XIV.' benoemd. Wij 
hebben van hem verscheidene 
JLatijnsche werken, Parp'sj 
i666 5 Dl.n in 4.to en ande
re in het Fransch tegen de 
nieuwe leerlingen van den 
Iperschen AUGUSTXNÜS. On
der de menigte onderscheidt 
men Aanmerkingen over het 
wonder, dat men segt met 
Ponv-RoYdn te stjfn voorge
vallen. De Janseniste schrij
vers hebben, door de ijdele 
pogingen, welke zij in bet 
werk hebben gesteld, om zij
ne werken te wederleggen, 
bewezen hoe zeer zijne talen-, 
ten op prijs moeten worden 
gesteld. PASCAI, heeft zijne 
beide laatste provinciale brie
ven aan hem gerigt. Air-
UAT overleed te Parijs in 
1670, Hij had zijnen post 
van biechtvader in het be
gin der minnarijen van Lo-
BEwurs XIV*. met de Her* 
Jogin van I,A VKVUX&KB, ver
loren. Vermaningen, die een 
biechtvader bg dergelijke ge
legenheid niet mag nalaten te 
doen, mishaagden aan dien 
Vorst (hoewel voor het oyeri-

ge zeer gehoorzaam aan de 
lessen van den Godsdienst) 
en vader ANNAT , ontving 
zijn ontslag. — Er is ook 
nog een PETRUS ANNAT ge
weest, overste der Congre
gatie "van de Christelijke 
leer-, van wien men heeit 
Apparatus ad positivam the-
ologiam methodus } Parijs, 
1705, a 01,n in 4.*o den i a 
Sept. «714 óp den Index 
geplaatst. 

ANNISSON-DÜPEBON (STE-| 
JFANUS AIEXANDER JAOOBÜS); 
bestuurder der koninklijke 
drukkerij, werd te Parijs in 
1748 geboren, en in 1783 
tot gemelden post benoemd. 
Zijne familiewas in het be
zit eener aanzienlijke fortuin. 
De aard van den post, dien 
hij bekleedde, de noodzake
lijke betrekkingen, waarin bij 
door denzelven met bet bof 
en het ministerie werd ge-
bragt, hadden de argwanen
de blikken der volkspartij wel
dra op hem gevestigd, die in 
1790, in de constituerende 
vergadering een besluit ver
kreeg , waardoor hem bevo
len werd den Inventaris der 
bestaande voorwerpen, op de 
koninklijke drukkerij te ma-

; ken, en denzelven bij de Ar-
chiven te voegen. Den 4 Ju-
lij 1792, bij de wetgevende 
vergadering aangeklaagd het 
zeer constitutionele besluit van 
het departement La Somma 
gedrukt te hebben, waar
bij de bewerkers van de 
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oproerige gebeurtenissen; van 
den 20 Junij yan dat jaap, 
aan de algemeene verfoeijing 
en aan de regtvaardige wraak 
der wetten werden overgege
ven. De Heer ANNISSOII kon 
zijne verantwoordelijkheid niet 
vrij pleiten, dan door bef 
vertoornen yan het schriftelijk 
bevel, hetwelk hem door den 
algemeenen secretaris van het 
ministerie van binnenlandscne 
ssaken gegeven was. JNa de 
omwenteling van 10 Augus
tus , yerpligt een gesticht te 
verlaten, dat door zijne voor
ouders opgerigt en door hem 
tot eenen hpogen trap van 
volmaaktheid gebragt was, 
had hij zich naar een land-
goed hegeyen; men kwam 
hem den 22 Maart 1794 van 
daar ophalen, en sloot hem 
ïn een dec,JBasiillèayanPia--
r&é opi Wiet̂ dan al te wel' 
voorziende, welk lot ojhem 
wachtende was 4 liet hij aan 
«enige leden van de overhe
den dei dorpen Bh en Cor*. 
leil, op welker grondgebied 
agne eigendommen gelegen 
wareil, geld-uitdeelingen doen; 
ten einde dezelve ïn zijne 
vr^telling belang te doen ne
men ; maar al deze pogingen 
strekten alleen ora zgnen val 
te verhaasten. Den a5 April 

V794, voor de reyolutionnaire 
regtbajik gevoerd, werd hij 
denzeJfden dag veroordeeld en 
ten dood gebragt. 

GIOVAWMI WAWWI, een J)o-

minikanef ën uitmuntende re
denaar in 1432 geboren en' 
onder ALEXANDER VI., die 
veel belang in hem stelde, 
Magister sacri palatii, in wel
ke hoedanigheid hem echter 
zijne vrijmoedigheid en ge
strengheid , die zich tegen de 
toenmaals héerschende verdor> 
yenheid (zie AIEXAHDEK VL) 
verzetten, vijanden op den M • 
haalden, waaronder Ckm I 
Boa01 A , 'sPausen zoon, zien j 
bijzonder onderscheidde, waar- 1 
om sommige ook niet zonder ; 
grondt, vermoeden dat deze ; 
in het giftmengen zoo em« 
ren Heereri, den boetpredi-
ker door hunne kunst in »5°2 

voor altöd den mond geslo-
teto hebben. Men heeft van 
AHNITJS, Co'mmentaria over , 
verscheidene boeken der °' \ 
Söhrift, en Oudheden » '( j 
boeken f Rome, xkf^f) • 
Parus i5 l» in .fift'J "?' • 
werpen i53a ih W\**£. 
oordeel uit onderscheidt 
schrnyerë bneenverzaraew»« 
eenen tndi waarin er noggj 
ne boekbeoordeelingrbe«t < 
Hrj stapelt er al de «jj 
gestokene geschriften op g 
die men aan de oude m. 
vers, zoo als aanXENora^ 
P H I 1 0 ,enz. heeft t o e f j e 
ven. Het schgnt> dat W 
ne, die hem de ig* * 
ging; dier werkenhebj^ 
geschreven, zich bedrog 
U b e n , endatAK^;; . 
kei geschriften ^ f j t 
nomen, die het bedrog»» 
hem ter wereld had 6 « 
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Men kan hierover raadplegen: 
Reize in Italië dóór Pater 
LABAT VII. deel, bladz. g5 , 
alwaar deze Dominikaan eene 
zeer uitvoerige buitenrede ten 
voordeele van zijnen mede. 
broeder houdt (Zie MEGASTHE-
MUS), Men kan nog eene ver-
dedigingsrede van ANNIUS 
raadplegen, door DIDIMUS 
ROÏALIGEIIO , P~erona, 1672, 
in fol. in het Italiaansch. 

ANNONA, volgens de fabel
leer de godin, welke d̂  voor 
het jaar noodige mondbehoef
te verleende. Men vind) haar 
op de munten der 'JEdiUn 
afgebeeld, nu staande, dan 
zittende, korenaren, slaapbol-

' len, e$h horen des oyervloëds, 
en een schip met vruchten be
laden zijn hare zinnebeelden. 
Somtijds ziet men zelfs de go
din CEKKS naast haar «taan. 

ANOX (PETRUS NIOOJCAAS), 
Priester, Doctor ïn de God
geleerdheid , Kanonik-iheolo. 
gaal, en Groot-posnitentiarius 
van Reims, in 1762 te Saint-
Germain- Mont geboren', vol-
bragt ügne studiën op de roem
rijkste wijze. Hg was be
stemd, om eene 3er eerste 
stoelen aan de Universiteit 
van Reims te bekleeden, maar 
de omwenteling noodzaakte 
hem, om van dit vooruitzjgt af 

• te zien, en eené schuilplaats in 
afgelegene gewesten te zoeken, 
Hg doorkruiste de Nederlan
den, Duitschland, Italië en 
hield zich eenigea tqd,te Malta 

op. Na eene twaalfjarige bal
lingschap , vestigde h^ zich op 
nieuw te Reims, alwaar hij 
zich met de edelmoedigste 
menschlievendheid, aan de 
uitoefening zijner bediening en 
aan de goede werken toewijd
de. Hij was in die stad de 
vriend en de troost der be
drukten, en deed den gevan
genen zijne bestendige zorg 
ondervinden. Deze geestelijke 
dié bij verhevene deugden een 
uitgebreid onderwijs voegde, 
is den m October 1823 over
leden. De Abt MACQPART, 
Vikaris-Generaal van Rein\s 
heeft zijne lofrede uitgespro
ken en in het licht gegeven; -
en in het Annuarium van 1824 
Voor het Dep.* der Marne is 
er ëene levensschets van AHOT 
geplaatst. Wij hebben ran 
hem l,° Guide de l'histoire, 
ou Annales du monde , depui* 
la dispersion des hommes jus» 
qvfen *8at {Gids -voor de ge
schiedenis f of jaarboeken der 
wereld, sedert de verspreiding 
der menschen tot in t8ot\ f' 
1801, in fglio. Herdrukt en 
aanmerkelijk vermeerderd in 
1816, onder den titel van>fa-
nales du monde, ou Tableau* 
chronologiques etc, {Jaarboe» 
k0 der wereld of Ipclreken* 
kundige tafelen èns.), — a.» 
Les deux voyageurs, ou Let
tres sur la Belgique, la Mol» 
lande, PAllemagne, la Po» 
logne, la Prusse, 1'ltaUeetc, 
(JOe beide Reidgers, of Brie
ven over Holland, België, 
•Duilschlandf Polen,; Pruis» 



254 A N O. — A N Q. 

sen, Italië ènz) i8o3 2 dl.n 
in i2 . m o met platen. —- 3.& 
Orakon funèbre de Zovis 
XVI, {Lijkrede van ZODE-
WIJK XVI.) 1814 in 8.v°-~ 
4,0 Tableau de Vhistoireuni-
verseik, ouvrage qui sert de 
texte aux Annales du monde» 
{Tafereel der Algemeene Ge
schiedenis , een werk, dat den 

\ jaarboeken der wereld tot tekst 
'• verstrekt) 1817 — 182a, 6 
i dl.n in ia.n>° — 5.» Discours 
i prononcés dans les assemblees 
', de Vassociation de la Prot>i~ 

dence. {Reden, uitgesproken 
in de vergaderingen der «wso-
ciatie van de Voorzienigheid.) 
1823, 2 Dl.n in 12.0 — 6.0 

Sermpns (Leerreden) afzon
derlijk gedrukt. Daarenboven 
is er in 1825, eene keuze 
der Leerreden van dien schrij
ver uifgegeven. 

AWQUETII, (LODEWIJK P E 
TRUS) lid van de tweede klas
se van het Instituut en van 
het legioen van eer, werd te 
Par$s in n7a3 geboren; na 
znne eerste studiën in het 
collegie Matarin volbragt te 

, hebben, ging hij in de con-
gregatie der heilige GÜNOVE-

j VA, alwaar hrj degodgeleerj-
aeid bestudeerde. Door ziAfe 

. snelle en roemrgke vordering 
gen, verdiende hg weldraee
nen leerstoel, en in den ou
derdom van twintig jaren was 
«ij reeds hoogleeraar der 
schoone letteren, der wiïsbe. 
geerte en godgeleerdheid in 
het collegie yan den htiligm 

JoANNESt Tot bestuurder ia 
het seminarie van Jieims be
noemd , maakte hij yan zijn 
verblijf in die stad gebruik, 
om eene geschiedenis derzelve 
zamentestellen, Zijn medear
beider F E I I X BE IA SAIM 
wilde er zijnen naam voor 
plaatsen; er ontstond eene 
woordenwisseling dienaangaan
d e , men lootte, en het lot 
was ANQUETIÏ. gunstig. (Men . 
kan dienaangaande de Memo-: j 
rie raadplegen, slttkkeade tot ; 
antwoord voor den heer DB 
LAISTRE, tegen den heer AK-
QÜETII, , 1758 in 4'tö) ltt 

1759 werd hij tot prior der 

abdij La Rue in Anjou be
noemd , en naar het Collegie 
van Senlls gezonden, om en ; 
de sedert eenige jaren zeer 
verwaarloosde studiën te her- \ 
stellen. In 1766 verkreeg hn 1 
het .priorschap van Ch&teaw \ 

lienard in het Dep.' L°*ret> 
en legde hetzelve in het begw 
der omwenteling neder, o"1 

la niktte bg Por?» «n ?e' 
zit te nemen. De VervoW 
vatt 1793, die zelfs de »«** 
digde priesters niet spaai^i 
spoorde hem tot in zijne scan' • 
plaats op. Hg werd in Sa»* 
Laaare opgesloten, waarm m 
zgne Algemeene ,Gesch<f' 
vervolgde, die hij , *f* 
zijne vrijheid weder bekome" 
te hebben, eindigde j hg werj 

omtrent dezen tijd benoem 
tot lid der akademie van op-
schriften en schoone le".eren.' 
en daarna hij het nn'nist"' 
van buitealandsche betre*»» 
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gen aangesteld, wanneer hij 
zijne Beweegredenen der .we», 
des traktaten zamenstelde. Hij 
verwijderde i zich elk jaar , 
om zijne oude parochianen 
van Chdteau-Renard , voor 
welke hg steeds eene bijzon
dere achting koesterde, te 
bezoeken. Zijn zacht én ge
zellig karakter, deden zijnen 
omgang najagen, en zgne 
matigheid heeft zgne gezond
heid zoo wel onderhouden, dat 
hij in den ouderdom van meer 
dan 80 jaren, nog in staat 
was, om dagelijks 10 uren 
te arbeiden. Daags voor zij
nen dood, die den 6 Septem
ber 1808 plaats had, zeide 
hij tot eenen zijner vrienden: 
B Kom eenen man zien, die 
vol leven sterft." Men heeft 
van hem : i,«> JSistoire civile 
et politique de la ville de 
Reims {Burgerlijke en staat
kundige geschiedenis der stad 
Reims) 5 Dl.n in 12.ö 1756. 
Er ontbrak nog een 'vierde 
deel aan,. dat . niet in het 
licht is gekomen, dit was dat
gene zijner werken, daar de 
schrijver het meeste belang 
in stelde. — a.9 Almandch 
de Reims } in 24.* , 1 7 5 4 . — 
SS L'esprit de la tigue, ou 
JSistoire politique des troubles 
de la France pendant lea tG%« 
«* ' 7 . e nècles (De geest van 
het eedverbond of staatkundi
ge geschiedenis der onlusten 
in F r a n k r g k , gedurende de 
*Sfi en *y,* eeuw) 3 Ol.a in 
ia.0 1767, in hetzelfde for
maat herdrukt in 1 7 ? i e n 

1797. •— 4 , 0 Intrigue du ca-
binet sous Hmai i r . et sous 
Loais'XUl., terminée par 
la f ronde ( Kabinets - intrigue 
onder HENDRIK IV. en Lo-
zinwiJK XI1/., door de f ron
de geëindigd) 4 Dl.n in i a , ° 
1780. — d.° Locis XIT., 
sa cour et Ie regent. {LODJB- . 
WIJK X1K, deszelfs hof. 
houding $n de regent) 4 Dl.n 
in ia.0 1789, 5 Dl.nini2.° 
1794; een werk dat. minder 
belangrijk is geworden, ser 
dert dat men de Gedenkschrif
ten in het licht heeft gege
ven, waarvan de scbrgver 
zich bediend had. — 6.° de 
du marèchal DE WIZLJRS é-
crite par lui - même , suieie 
du journal de la cour de 
*ja4 a ij3b {Leven van den 
maarschalk DB F'IZZARS , door 

• hem xelven beschreven, ge
volgd door een dagblad van 
het hof van tyaA- tot /y34). 
4 Dl," in 12.0 Pari/s 1787. 
— 7.° Précis de V histoire i 

unïversèüe (Kor t begrip der 
algemeene geschiedenis) 12 
Dl.n.in'12.° I 8 Q 5 , verschei
dene malen herdrukt en in 
verschillende talen vertolkt. 
-*- 8.«> Motifs des güerres et 
des traites de paix de la 
France pendant les re'gnes de 
LOVMS XlF., Louis XF. et 
Louis XFI, {Beweeggronden 
der oorlogen en vredestrakta-
ten van F r ank rgk , gedurende 
de regeringen van LODEWIIK 
XI P~,, Lonswri3K XV. en 
LomwiiK XFh) 1798 in 
8,vo — g,» .Histoire de Fran» 
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ce depuis les Gaules jusqu' 
è la fin de la monarchie (Ge
schiedenis van Frankrgk, be
ginnende met de Galliërs tot, 
op het einde der monarchie), 
'14 DI.<» in 12.0 *8o5 en volg. 
jaren. Een werk, dat on
der al degene welke ANGÜB-
TIL geschreven heeft, wel* 
ligt het meeste gelezen wordt, 
doch dat duidelijke kenmer
ken draagt van den ouder
dom, waarin en van de over-
haarting, waarmede de schrij-
Tec hetzelve opstelde, hij 
was alstoen 80 jaren oud; 
ën hetzelve werd in 4 jaren 
tijds voltooid, het gebrek aan 
eene goede geschiedenis van 
Ifrankrgk, was het eenige; 
dat dit laatste werk van zij
nen ouderdom zoo weldeed 
slagen. 

IIUHAM HYACINTUS), broe
der van den voorgaande j ge
boren te Parys den 7 De
cember 173», volbragt zijne 
pTnlosopmsche studiën aan de 
universiteit dier stad, en on
derscheidde zich voornamelijk 
«1 de Hebreeuwsche taal, die 
hem zeer gemeenzaam werd, 
De heer DE CAYOTS, Bis-
schop van Auxerre, nam hem 
onder zg"ne bescherming, liet 
bem zijne Theologische sta-
«ien volbrengen en zond hem 
naar het seminarie der Jan
senisten, te Amersfoort, ten 
einde hem eene neiging tot 
den geestelijken staat inteboe-
semen; maai? zg« jonge gun

steling,- door eene onweder-
staanbare neiging tot de be< 
oefening der Oostersche talea 
medegesleept, en den minsten 
lust voor de kerkelijke loop
baan niet gevoelende, keerde 
naar Parijs terug, ten einde 
zijne neiging geheel te kan
nen opvolgen. Zgn ijver ia 
het bezoeken van de Biblio
theek des konings, bragtnea 
in aanmerking bij den all 
SALLIEH , opziener' der Band» 
schriften, die hem bij zp 
vrienden aanbeval. Men ver
kreeg voor hem, in hoedanig
heid van kweekeling voorde 
Oostersche talen, eene matige 
jaarwedde; maar wijl hijee* 
nigen "t̂ 'd daarna, hg towu 
eenige naar een handscitriK 
van het rendidad-Sadé'lig* 
teekende bladen aanfrof, BSBI 
hij het besluit om naar ifo« ; 
te gaan, ten einde de gewn» 
boeken der Perzers te ontdek 1 
ken. Daar hij den ovaW' 
derwaarts nietgratitwowj 
nen bekomen, verbond hg»" 
in hoedanigheid van soly 
een schip der koninMg»* 
magt. Zh'ne vrienden F 
daarvan kennis aan den» *» 
ter, die, door deze - , 
opoffering getroffen, hem u< 

overtogt ten koste van neig 
vernement, de tafe *» 
piteins, boeken, w&f% 
Werktuigen, kaarten en J{ 

door den gouverneur y * 
Fransche bezittingen m '*%u 
bepalen traktement verleg 
Maar, daar Axw*n* * 
voor, het ontvangen aet"> • 
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teriele 'depêches vertrokken 
was, kon hij van deze yoor-
regten geen genot hebben. W a 
eenen togt van negen maanden, 
kwam hij den 10 Augustus 1755 
te Pondichery aan land; hij 
vertoefde aldaar eenigen tijd, 
om er het hedendaagsche Per
zisch te leeren, en begaf zich 
kort daarna naar Ckandernagor 
om het Shanscritisch te leeren. 
Aldaar werd hij door eene; 
zeer ernstige ziekte aangetast j 
maar naauwelijks'was hij her
steld, of de oorlog tusschen 
Engeland en Frankrijk werd 
verklaard. Verpligt Chandev 
nagor te verlaten, keerde hij 
alléén te voet, 'midden door' 
brandende woestijnen, van al 
het noodige ontbloot, naar 
Pondichery terug; hij ver
zuimde echter niet, om alle 
afgodstempels te bezoeken, en 
nooit liet hij eene gelegenheid 
voorbijgaan om zich te onder» 
wijzen; vandaar ging hij naar 
Surate scheep, en bezocht in 
het voorbijgaan Calicut, Goa, 
Aurengabad en drong in het 
land der Maraten door, al
waar hij de gedenkteekenen 
der Joden en Christenen van 
Sint-Thomas onderzocht, wel
ker overleveringen hg zorg
vuldig verzamelde. Te Surate 
gekomen, begaf hij zich naar 
de Priesters der stad, wel
ke de boeken bezaten, die hij 
zocht; niet dan met veel moei
te verkreeg hg dezelve, en 
T « e , , t e be6"%en, moest hg 
de

Tf«Mvisc&e taal beoefenen, 
\lt DEEI,, 

waarvan hg* een Woorden
boek vervaardigde, dat hg 
den 24 Maart i 7 5 9 teneinde 
bragt. Oe Priester, die hem 
onderwezen had, bragt hem 
op gevaar van zijn,leven, in 
het verborgenste inwendige 
der tempels, daar zag hij de 
kerkgebruiken en plegtighedea 
zeer duidelijk, waarvan de 
Liturgische boeken slechts eene 
zeer onvolledige beschrijving 
bevatten. Een geschil, dat hij 
met eenen Franschman had ; 
noodzaakte hem zich onder be
scherming der Engelsche vlag 
te stellen , en hij ging te Ox
ford ontschepen, om er de 
werken, die hij in zijn bezit 
had, met het handschrift van 
het Vendidad-Sadè, dat al
daar bewaard wordt, te ver
gelijken. Hij kwam eindelijk, 
den 4 Mei 1762 te JParija 
zonder fortuin terug, maar in 
het bezit van eene menigte 
belangrijke en zeldzame voor
werpen, en van 180 hand
schriften. De abt BAHTHÉLE» 
MY verzocht en verkreeg voor 
hem in 1763 eene jaarwedde 
en den titel van tolk der Oos<-
tersche talen bij de konink
lijke Bibliotheek. Hij werd 
tot lid der akademie van, op
schriften en schoone letteren 
henoemd. Tot op de omwente
ling werd al zijn. tijd aan het 
uitgeven aijner werken be
steed. Ten tijde van de nieu
we organisatie van het Insti
tuut, werd hg tot lid van 
hetzelve benoemd, doch om 
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den eed aaa de constitutie des 
keizerrijks niet af te Ieggea, 
nam hg' eenigen tijd daarna 
zijn ontslag, en overleed te 
Pargs, den 17 Jaimarij i8o5, 
door zijne bestendige werk
zaamheden, en de strenge leef
wijze , waaraan hij zich onder
worpen had, geheel uitgeput. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: l.° Zend-Avestat IJ fit 
3 Dl.» in 4.'° Dit is eene 
verzameling van de gewijde 
boeken der Peraers. Hij heeft 
bij deze vertaling een belang
rijk verhaal zijner reizen, en 
eene zeer geachte geschiedenis 
van ZonoasiEB gevoegd. — 
ufi Législation oriëntale(Oos-
tersehe wetgeving) 1778 , waar
in hij het stelsel van MONTES-
QUIEV, opjsigtejijk deze wet» 
geving bestrijdt» — 3.° Be-
cherckes histoiriques et gdogrq-
phiques sur Pinde {Geschied
en aardrijkskundige nasporitf 
gen over Indië) 1^8^. Dit 
werk, dat een gedeelte uit
maakt van de Aardrijkskunde 
van Indië door Pater THIEI-
KKIHAIEK, werd in 1789 
gevolgd, door zijne Verban, 
deling over de waardigheid 
«es handels, en den staat des 
fiandeldrijvers, — 4,o Hinde 
en rapport avec l'£urope(In. 

.thê in betrekhing tot Europa) 
*798. 2 Dl.n in 8.vo _ ' ' 
Vparaschada, dat is 

men, die men niet rnoet open
baren a .01.» in 4.fo, l 8 o 4 , 
- : . bfi Voyage du pire pAv-
UH BB SMHT- E4ZITHIEMV 
dans Made (Mm mn pater 

6.° 
Ge7iei-

PAVIV* DB SdINT BjXCBU. 
itr in Indië} door SILVEBIM 
BE SACY in 1808 uitgegeven 5 
Dl.n in 8.*° De dood ver
raste hem terwijl hij zich m<! 
de uitgave van dat werk b 
zig hield, — Er bestaat noj 
een groot aantal handschriften 
van hem, die niet in hetH 
zijn gekomen, alsmede ver
scheidene gewigtige Gedeni- > 
schriften, in de akademie voor
gelezen, en belangrijke tij-j 
zonderheden over de geschk-1 
denis en de Oostersche talen 
bevattende. Onder de uitmun-
tende hoedanigheden yan AK-
QUETII , verdient vooral zijne 
bijzondere bèlangloosheid ver
meld te worden, die hem ver
schillende belooningen desw-
nïngs van J?ranb$k en ƒ 
som van 3o,ooo banken, w, 
de Engelschen hem Yoonfi, 
vertaling van Zend-Am^ w\ 
den, van de hand deden ff?" 
zen; hrj bezat zeergod8d«y 
tige gevoelens, en men v» 
dezelve uitgedrukt m «* 
brief, na zijne terugkomst 

geschreven, en vooraln« 
eenvoudigheid van «*•'*, 
eener andere 
was geweest. 

*dini723m g ( werd 
prorincie Artois ^ . " J J U 
ging in de orde v a n g e e J 

ligen BENEDICTITS. # J
c ^ 

prioorschap begunstig"> (pl 
liet hö de Congre^'w. 
einde de vrucht «gier *ei 
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lijke bediening des te vrijer 
te kunnen smaken, daarop liet 
hij zich bij het parlement als 
advocaat aannemen, werd doc
tor in de regten, en daarna 
Pastoor van PUle*Vrin; hij 
was lid der akademie van Ar-
ras en van die der Boogge-
welven [Arcaden) van Home. 
Hij overleed in het jaar 1790 
en heeft nagelaten: i.° Dia-
logue sur Vutilitè des rnoines 
rentes (Zamenspraak over het 
nut der monniken, diéjaarlijk- • 
sche inkomsten hebben) 1768, 
in ia,wo — a.° Exposition 
sur Ie cantique des cantiques 
de SAZOMON (Verklaring van 
het Hooglied van SALOMO») 
1770, in ia*»1» — 3.0 JSiS' 
toire de Saint MAGR , abbè 
de Glanfeuil (Geschiedenis van 
de n heiligen MAVROS , abt van 
Glanfeuil) 177a , in ia.m<> — 
Het eerste gedeelte bevat het 
leven van den Heilige, het 
tweede en derde, de verschil
lende vervoeringen zijner over
blijfselen, en het vierde eene 
verkorte geschiedenis der abdij. 
St. MAXSR-des-fos&ês. — 4 ° 
Eloge det CBARLBS V, empe~ 
reur (Lofrede van keizer KA» 
RBB K) naar het -Latijn van 
Ji MADENIÜS, 1777 , ia sa,0 

— 5,o Esprit de Saint F"i»-
CEXT z>s PAVZ, ou Modèle de 
conduite proposé d tous les Èc-
clesiastiques (Geest van den hei
ligen VlSOBKTIVS VAlf PAU' 
z*t of Leefregel aan alle 
Geestelgken voorgesteld) 1780 
'm ia.«"> — 6.0 Bistoire de 

Saint RBIHS-D1 AzisÉi et de 
VAbbaye de Flavigny (Ge
schiedenis der heilige BBIKM 
D'ABISB en der abdij van 
Flavigny 1783, in ia.mo 
•jfl Histoire de Saint-WtAonn 
(Geschiedenis van den heiligen 
-FIAORBS) 1784, in 12.wo .— 
8.° La vie de GRBOOIRB COR
TES , Benedictin, Eveque 
d'Urbin et Cardinal, (Het 
leven van GRBOORIOS COR
TES: , Benedictijner, Bisschop 
van Urbino en Kardinaal), 
1786, in ïa.wo Men heeft 
in den tijd, gezegd, dat Awr 

SART weinig kunde bezat, en 
dat hij al de bouwstoffen zij
ner werken, in de Bibliotheek 
van Saint-Germain-des-Prés 
had gevonden, 

ANSBERTÜS (Heilige) gebo
ren te Chaussy , eea dorp ia 
het Fransche Dep.* Seint et 
Oise, werd aan het hof van 
koning CLOXARITTS IHi opge
voed, en weigerde een rijk 
huwelijk, om zich aan God 
te kunnen toewijden. Hij ging 
dit voornemen ten uitvoer bren
gen in de abdij van Fonie-
nelle, alwaar hij den rege! 
van den heiligen BENEDICTTIS 
omhelsde; daarna werd hij abt 
van dat klooster, dat hij wijs-
selijk bestuurde en stichtte er 
vele andere. Na den dood van 
den heiligen OPANUB, in 683 
tot Aartsbisschop van Rouanen 
verkozen, werd hij door den 
heiligen LAMBEHTO* *e Clïchy 
gezalfd, alwaar D W M H C HL 

a " •': ,'• 
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de stafen van het rijk bijeen 
geroepen had. Zijne verkie
zing was den koning zeer aan
genaam, daar deze hem om 
zgne uitstekende heiligheid 
zeer hoog achtte en hem tot 
zijnen Biechtvader had verko
zen. PiPYir, groot*hofmees
ter , in wiens oogèn de laster 
hem had zwart gemaakt, ver
bande hem in het klooster 
Saumont in Henegouwen, De 
heilige Bisschop stichtte de 
kloosterlingen van dat gesticht 
"door zijne gestrengheid in zijn 
vasten, zijn ijver en zijn ge
stadig gebed. Zgn dood, die 
in 698 plaats had, belette 
hem, om van de vrijheid ge
bruik te maken, welke men 
hem verleend had, om naar 
zgn Bisdom terug te keeren. 
Zgn lijk werd na de abdg 
van Fontênelle vervoerd, wél-' 
keh i j tot zgne begraafplaats 
«ad verkozen, 

ANSCHAHIÜS , — zie AKS-
GASIUS, 

A H S B A U M E ( J ) j t e i V ^ 

2 \7T eebore i», en aldaar 
™ }m overleden. In het 

^ ï L , 0 ° n e e I ' ^ hg van 
aer oer Opera - comique van 

• £ . * * * . . t o t welker o p r L S 
Jg aanleiding had g E n ? 
Andermaal -Souffleur f a S ' 

(<r aan het fooneel, e e n 

.*9*> op hef tooncekegisferis 

geplaafsf geweest; In '1766 
gaf hij zgn tooneel in 3 dee-
len in 8.vo in het licht, in 
hetwelk stukken voorkomen, 
die niet zonder verdiensten i 
zgn; Tot de uitgave dezer 
drie boekdeèlen, heeft men 
de afzonderlijk in het lichtje-
gevene stukjes van dien schrij-
ver verzameld. ANSEAWMIB 
de schrijver van een grof f 
aantal andere stukken, «iieïa 
déze verzameling niet voorko
men, onder welke, de iprekeiï 
de schilderij, een vermakelijk 
kluchtspel, het kstevauöie 
soort, bijzonder uitmunt. 

ANSEOISOS of AMIMWJ 
(Heilige), uitkoninklpbW 
gesproten , omhelsde den te-
ligieusea staat, maar KARBÜ 
de Groote, die niet wide,, 
dat zgne talenten in het kloos
te r zouden begraven worden,, 
benoemde hem tot bwraj 
hebber vau 4**, « « J 
hem, onder den titel vaa* 
nefide de abdij van « * 
Germer en Iky op, « S 
hg weder opbouwde. W 
vroeger de abdg'envan*T 
SixtebJiEeims,eavM^ 
Memia te Chalons bf^ 
welke hg verliet, om <W» 
Germer te besturen. Jg J^ 
de Zachtmoedige,^ h 
die y^Luxeuen^lt 
op. Hg werd wet -WJ> 

„gevolg in verschillende g» 

( schappen gebruikt ,6" ,, 
leed in 8 s l Men heeft J 
hem eene verzameling; . 
Capitularia's van K*1"51' ; 



Groote $ en LODEWIJK den 
Zachtmoedige te danken, wel
ke door de zorg van PETRUS 
en FBANOISCUS PITHOU , in 
i'588, i6o3 en 1620 gedrukt 
is. BAXJVZE gaf er in 1677 
een e nieuwe uitgave, in 2 dl.» 
in fol, van in het licht. Som
mige schrijvers beweren, dat 
&NSEGI8U8 ook abt van Lob' 
les is geweest; hetwelk zeer 
wel kan plaats hebben gehad, 
daar de mannen welke zich 
door hunne' kunde en deugden 
onderscheidden, in die eeuwen 
dikwerf van het bestuur eener 
abdij tot eene andere zijn over
gegaan, ten einde ook aldaar 
de waarneming der kloosterre
gels te handhaven of te her
stellen; enkelen hébben hem 
met den volgende verward. 

ANSEGISDS, Priester uit het 
Bisdom Reims, abt van Saint' 
Michel, werd den at Junij 
871 tot het Aartsbisdom Sens 
verheven, KAREL de Kale, 
die vurig naar de keizerlijke 
waardigheid haakte, zond hem 
naar Paus JOANNES VIII., ten 
einde zich van den bijval van 
dien Opper-priester te verze
keren; deze Paus benoemde 
hem tot Primaat en Vicaris in 
Gallië en Germanië. Deze 
waardigheid gaf aan de kerk 
van ANSEGISDS eenen nieuwen 
luister; ook wilde hg zich in 
876 in een Concilie, waar-
bg KAREL de Kale ook te
genwoordig was, als primaat 
doen erkennen, maar xer-

R 
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scheidene prelaten kantten er 
zich tegen aan, en onder 
andere HINOMAR ran Reims, 
die tegen dit primaatschap 
een geschrift in het licht had 
gegeven. Bij zijne terug
komst van eene tweede reis 
naar Rome, bevond ANSEGMUS 
zich in 878 bij het Concilie van 
Iroyes, waar de Paus tegen* 
woordig was; en in het* vol
gende jaar, 879 zalfde hij in 
de abdij van Ferrière in Gatim 
nais, de koningen LODEWIIK 
III. en KARLOMAN, zoon van 
LODEWJJK den Stamelaar, Hij 
overleed ia 883. 

ANSELME (ANTONIUS); in 
»652 te Ile-en-Jourdain, een 
stadje van Armagnac, gebo
ren. Zijn vader was een heel
meester, en vroegtijdig reeds; 
omhelsde hij den geestelijken - ' 
staat, onderscheidde zich in 
de beoefening der schoone 
letteren, en werd door de 
Academie der Flora-spèlente 
Toulouse twee malen bes 
kroond. Zijne Oden worden 
in de verzameling dier maat
schappij gevonden, en zelden 
heeft men dezelve elders ge«; 
zien. De markgraaf van MON-
TESPAN, door zijne predika-
tiën bekoord, belastte hem 
met de opvoeding van zijnen 
zoon, den markgraaf van AN-
TIN. De abt AHSEIME kwam 
met zijn kweekeling te Pa-
rijs, In de hoofdstad werd 
zijne welsprekendheid bijna 
evenzeer toegejuicht, als ten 

3 • • -: • • 
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platten lande: In 1683 werd 
lig benoemd, om op Pink
ster- en Heilig-Sacramentsdag 
aan het hof te prediken; in 
1698 predikte hij er geduren
de den Adyent en in 1709 
gedurende de Vaste. Door 
zijne lof- en lijkreden ver
wierf hij zijnen grootsten 
roem. Te zijnen yoordeele 
vernieuwde de graaf van AN-
TIN den post van geschied
schrijver der gebouwen. De 
akademie van schilderkunst, 
en die van opschriften en 
schoone letteren, namen hem 
als lid in haar midden op. 
»e abt AHBEUU trok in den 
avond van zgn leven, naar 
zqne abdij van Saint Sever 
in Gaseogne. Daar leefde hij 
als een Christelijk wgsgeer, 
zgnen tg'd tusschen zgneboe-
I J en„?gne tuinen verdee> 
iTt' ZT o g e n d e pa-
Wchien, die er afhankelgk 
van waren, ondervonden zü-
f tegenwoordigheid: hij o. 
pende nieuwe wegen voorde 
«nderhnge gemeenschap der, 
zelve, versierde de kerken 
« t e gasthuizen, en ver! 

derdom v a n 8 6 - w 

hebbea van hem |<ft J 
dfi Sermons, panégyHaues et 

ZTnsfrèbres ^ -
tong ran leer- lof.\n liihr„ 
den) 7 DI.u in 8£ * J -
reden,, die vier deze,• boek-
tóa.uitmaken z y n ï f e

6 

»»;n w 13.0 herdrukt; zü 
^ e n o p d e n d u u r d e n i o S 

nïef gehandhaafd, welke den 
schrijver bij de eerste uitga-. 
ve derzelye te beurt viel,' 
want zij maakten alstoen den 
levendigsten indruk, zelfs op 
diegene, welke tegen bem 
ingenomen! waren, J Ik hen 
dezen morgen (schreef me
vrouw de SÈxiQ-m) in deSf, 
PAULÜS - kerk, in eene zeer 
schoone lijdenspredikatie gei ( 
weest> door den abt At-
SEI,ME uitgesproken. Ik was j 
tegen den redenaar ingeno- j 
men, ik vond dat Mf een , 
GaskoDJer was, en dit was 
genoeg, om mg alle vertrou-
wen in zijne woorden te be» '1 
nemen; hg heeft mg echter I 
gedwongen, van deze onregt« \ 
vaardige oordeelvelling terug 
te komen , en ik vind, dat 
hg" een der beste predikanten • 
is, die ik ooit geboord &e&; \ 
vernuft, godsvrucht, beval' 
ligheid en welsprekendW; 
met één woord, ik verki« , 
er geen hoven hem." -- J' 
Verscheidene VerhonitW 
in de gedenkschriften van« 
akademie der opschriften, «* 
zelve verraden eenen beseft»' 

den wgze, en eenen ge>eei 

den letterkundige. ; 

ANSEIMO f ANT0Kl0Ürf 
Antwerpen geboren $ uw. 
hij gedurendevenc&e^J 
ren schepen, en, at»»* 
fiskaal van den Bisschop W8 
overleed in. 1668 mJJJ . . 
bgna tachtigjarigen o o W 
Hg heeft veel over het» 
gische regt geschreven. 
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heeft van hem eene 1,0 Ver-
saemeling van Ordonnantien, 
4 Dl.n in fol. Jtntw. 1648, 
a.o Codex belgicus, Antto., 
1649, Jn fol — 3.° Triboni--
anus belgicus , 'Brussel, i663, 
in lol, — 4.0 Commentaria 
ad perpetuum edictum, Antw, 
16Ó6 in fol. — 5.o Consulta-
tiones enz: Antw* 1671 in 
fol. Deze werken zijn alle 
met orde geschreven, en wor
den door de regtsgeleerden 
zeer gezocht, 

ANSEIMDS , Kanoiiik en 
daarna Deken der hoofdkerk 
van Luik, uit eene adellijke 
familie gesproten, bloeide in 
de elfde eeuw. Door zijne 
verdiensten maakte hij zich 
bemind bij; WASON, in 1041 
Bisschop van Luik, en bij 
THEODÜIKT die Ifem in 1048 
opvolgde. Met den laatste 
heeft hij eene reis naar /«-
ruzalem gedaan. Op bevel 
zijner oversten, namelijk van 
den Aartsbisschop van Keu
len , vervolgde tig de Gêschie* 
denis der Bisschoppen ,van 
Luik, door HEKIGITS ,- abt van 
Lobbes. in ggi begonnen, en 
reeds door eenen zekeren. A» 
1EXAHDEB, mede kanonifc der 
hoofdkerk van. Luik, vervolgd, 
die dat werk had ondernomen, 
Op verzoek der gelukzalige 
W , abdis van Jde heilige CE-
CII-IA te Keulert. Dom. MAR» 
TENUE en dom. DÜBAND, tot 
de congregatie van den heili
gen MAÜRTIS behoorende, heb-

r S. a63 

ben in hunne Amplissima 
collectio, die van ANSEIMÜS 
in het licht gegeven. ANSEI> 
MTTS leefde ten minste nog 
in io56, in welk hg zijn 
werk heeft uitgegeven. 

AHSEIMÖS van Gemhloux of 
Gemblours in het Latijn Gem-
blacum of oudtijds Geminia-
cum, eene beroemde abdij in 
de Nederlandsche provincie 
Namen, kwam zeer jong in 
dezelve en leide er de gelof
ten af van den regel van den 
heiligen BENEDICTUS. Hg had 
tot meester zijnen bloedver
want GtÉrtiN, een* religieus 
der abdij, onder wien hg 
groote vorderingen maakte in 
de, gewijde letteren. Zijn 
roem ging zoo ver, dat de 
abt van Haut - Fitters int 
Champagne hem beriep om 
zijne jonge religieuzen te on
derwijzen. Na te Haut-Fil
ters onderwezen te hebben, 
werd li j naar de abdij van 
Lagny beroepen, om er den-
zelfden dienst te bewijzen 5 
te Gèmbloux teruggekeerd, 
ging" bij voort met ondêswijs 
te geven, en werd hij mëjt 
de bibliotheek belast. In de
ze laatste betrekking deed hg 
zich als een man kennen, die 
de boeken bemint, en die in 
staat i s , om derzelver ver
diensten te waarderen; hg" 
onderzocht dezelve, en wan
neer de gelegenheid zich aan-' 
bood, verbeterde hij er de fou
ten uit. Bïhüothecce assidum 
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êcrutator er at} ét ubi utilitas 
poscebat eam emundando et 
augendo msUorabat, zeggen 
de geschriften van dien tijd. 
Daar de waardigheid van abt 
ïn i n 3 opengekomen was, 
werd hij met eene algemeehe 
toestemming verkozen. Hoe
wel zijne gezondheid zeer 
zwak was, belette hem zulks 
niet, om zich aan al de ge-
strengheden yan het klooster
leven en aan de overwegin
gen overtegeven, noch om tot 
een voorbeeld van vlijt in de 
beoefening der heilige Schrift 
te verstrekken. Hg" heeft het 
jaarboek van Si Q B B E R T ü s e e n 
religieus van hetzelfde kloos-
ter, van het jaar l u a > w a a r . 
in deze schrqveroverleed, tot het jaar a*37 v e m ] d ' * 

heeft dne ongenoemde rervol? 

IS n
a I l B , t d e o r d e ^51 

f «erste een relig'ieuf Jan 

van u 3 7 tot 1148 vervoled-
J tweede, een \j$S*k 

irongkmetderzelververvo'e "door A m w r o j g j ; ' 

SE», »6o8, m 4,ti ged r i lk t 

van Clairoam en Van daf 

Cl n l ahhaÜ C^rami. I 
*»« Au»,*» 4»#«5«S, II 

daf men aan 'A'NSEIMUS van 
Gembloux zou kunnen toe. 
schrijven, tenzij hetzelve van 
eenen zekeren ANSEIMOS mogt 
wezen, die monnik van Safov 
Mêdard van Sokons, daarna 
abt van Saint-Vincent te la-
on, en mede een tijdgenoot 
van den heiligen BBHNAHDÜS 
is geweest., welke Heilige veel 
toebragr, om hem op des 
Bisschoppelijken Stoel van 
Doornik te verheffen. DU 
stuk begon met het volgende 
vers: 

Vallis deflexa qaam moüs ds-
flexua opacad > 

AHSEÜMPS fan Gembloux 0-
verleed den ao Maart van 
het jaar 1137 of n38, in
dien men het jaar met de 
maand Januarij doet begin
nen, (Zie SlGBBEBIir«)< 

ANSELMÜS (Heilige) Aarts
bisschop van Kantelberg, werd j 
te Mate in Piémont in 1035 
geboren, Door den naam van 
den beroemden LAHÏJUÏ*0 

uitgelokt, kwam hij in bit 
klooster Bec in Normandftt 
werd er een Benedilctijner > 
daarna prior én in 1078 *M' 
In Ï O 9 3 werd! hg tot Aarts-
bïsschop van Kantelbng *>e* 
noemd. W I I ^ E M C I I . , ^ ] " 
«e, Koning van Eng4<??' 
aan wien hg deszelfs losban
digheid en onregtvaardigheaen 
verweet, vatte eenen afte» 
tegen hem op. Deze T«* 
was der partij van den o»* 
wettigen Paus GPIBEB* t«e* 
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gedaan, terwijl ANSEIMÜS den 
wettigen Paus UBBANITS II. 
handhaafde. De heilige Pre
laat onder dit voorwendsel 
verbannen, begaf zich naar 
Rome, alwaar UaBANtrs II. 
hem, volgens zijne verdien
sten , ontving. Hg verdedigde 
in 1098, in de Kerkverga
dering van Bari, den uitgang 
van den Heiligen Geest van 
den Vader en Zoon, tegen de 
Grieken. Daarna vertrok hij 
naar Frankrijk, en hield zich 
tot aan den dood van den 
.Vorst, zijnen vervolger, te 
Lyoji pp. HENDRIK I . , op
volger van WILLEM , riep den 
Aartsbisschop van Kantelberg 
terug; maar hij had niet lang 
genot yan den vrede, dien 
zijne terugroeping hem scheen 
te beloven. De twist over 
de beleeningen firagt hem in 
ongenade bij den koning. Hij 
was verpligt naar Frankrijk 
en Italië terug te keeren, tot 
dat het vuur dier geschillen 
was uitgedoofd* Daarna keer
de ANSEIMUS naar Kantelberg 
terug, alwaar hij in n o g in 
den ouderdom van 76 jaren 
overleed. D. GEHBEKON. heeft 
in 1675, eene aeèr goede uit
gave zijner werken in fol. 
volgens de beste handschriften 
van Franhrijh en Engeland 

M het licht gegeven. Eene 
andere zag er te Venetië in 
1744 in a Dl.» in fol. het 
licht. De heilige ANSIXMUS 
was een der beroemdste leer
aars van zqnen tgd, en de 

R 

r eerste,# die mét de godgea 
leerdheid, die redeneerkun-
dige naauwkeurigheid , die 
schoolsche methode verbond 
die den bewijzen der waar
heid kracht bgzet, en de 
dwaling, door het ontdekken 
harer drogredenen beschaamd 
maakt. Het ia waar, dat 
men in de volgende eeuwen 
van deze leerwijze somtijds 
misbruik heeft gemaakt} men 
heeft van de godgeleerdheid 
.eene soort van twistende lo
gica en somtijds zelfs eene 
vermetele bovennatuurjkunde 
gemaakt, die zichr zeer nutte
loos , of zeer vermetellijk met 

r vraagstukken inliet, waaro
ver het eenvoudige geloof 
meer licht verspreidt, dan al
le bespiegelingen; maar zulks 
bewijst niets tegen de school
sche godgeleerdhied zelve. Zij 
is in zeker opzigt noodzake
lijk , om allerlei ketters, maar 
vooral, om diegene te we
derleggen , welke, zoo als de 
Arianen, zich liever met de 
spitsvindigheid der redenering^ 
dan met het gezag der ge
wijde boeken wapenen (Zie 
CKELLIUS , SÜAEEZ , PEXAU , 
THOMAS (heilige) enz) . — 
Zijne stichtelijke w,erken zijn* 
zeer leerrijk, vol .zalving en 
ademen eene teedere liefde 
tot God, die de ongevoeligste 
harten verwarmt. Een een
voudige , ongedvvongene, duide
lijke en beknopte stijl, maakt 
de voornaamste verdienste zij
ner forjeyen nit. Uit de dicht-

5 
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stukjes, die ons van hem over-
blijren, kan men afleiden, 
dat zijn dichttalent denhoog-
sten trap van volmaaktheid 
juist niet bereikt had. Jo» 
ANNEB van Salisbury , en. E-
ADMER , monnik te Kantel' 
berg, hebben zijn leven be
schreven, over hetwelk men 
ook kan nazien: WULIAM 
TAM MANMESBURY, De gestis 
ponliftcwn anglorum. 

AHSBIMUS, een Mantuees, 
in 1061, Bisschop van Luc-
ca in Italie, verliet zgnBis
dom, wijl hg zich verweet, 
de beleening van hetzelve van' 
keizer HENDRIK IV. ontvan» 
gen te hebben, GREGORIUS 
VH. verpligtte hem hetzelve 
weder te aanvaarden, en be
noemde hem tot zgnen alge-
meenen Vicaris in Lombardtië. 
Hg over/eed in, 1086, buiten 
ajn Bisdom, uit hetwelk 
hg doorzgnegeesfeipheid, 
S r ° n ï r h9 hervormingen 
had w,ilen invoeren, ver-

.uitgebreide kunde, kende de 
geheel,, heilige s W i f v a n 
ömten, en zoodra men hem 
" 7 ^ g « n tekst ondervraag! 
de zeide hg aanstonds hoe 
elke kerkvader dezelve ver! 
klaardhad. Men heeft ver
scheidene werken v a n h e m 
onder anderen: W ^ J 
ging van Gsxeoiiius Vil _ 
a.o Verklaring der hlaaglk. 
aeren van JJSR&MIJS, —.39 
[^»SderPoalmen,y,éi. 
Ke hg voor de gtavin MA, 

THILBA , wier gewefensbe-
stuurder hg" was, ondernam, 
en welker voleindiging hem 
door den dood belet werd,— 
4.0 Verzameling van Canons, 
in 13 deelen. — 5fi Weder
legging der aanmatigingen van 
den onwettigen Paus GvïBBm 
Men vindt zijne geschriften 
grootendeels, in de Biblk-
theca patrum^ 

ANSEIMÜS Of AVSELINVB, 
zevende abt, der becoemde 
abdij van Egmond, een man 
zonder eenige kennis en in 
het kloosterleven onervaren, 
werd den religieuzen van Eg-
mond, d00rPETRONEMiA,«cllt-
genoote van Fioais II. ofato 
Vette, graaf van Bolland, 
wier kapellaan h^was, alswa-
re het, opgedrongen De jaar
boeken van Egmonfo Wou
ter''gewagen van z9n?v?r" 
kwisting en zgn slecht toe-
stuur, hetwelk dan ook ten 
gevolge had, dat hi}imia9 
door GoDEBAiDuS vier 'a 

twintigste Bisschop van ^ 
trecht van zgne waardige 
werd ontzet. 

ANSEOÏPS DE SAINTE 1Ï£ 
KIE (PETRUS DE GUIBODHB g» 
woonlp de Pater genaak» 
een barrevoeter A « g u ^ S 
bekend door zijne &f 
génèalogique et chronoMW 
de la maison de R"«B» ' 
des grands officiers * t o | J J 
ronne {Genealogische en *9 
rekenkundige geschiedenis « 
het huis van Fnnbi jk*»^ 
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de groot-officieren der kroon)l'a 
DI,n in 4,*° overleed in 1694, 
ie Parijs, zijne geboortestad, 
ïn den ouderdom van 69 ja
ren. 1 Deze schrijver, zegt 
de opsteller der drie eeuwen, 
heeft veel toegebragt om aan 
degene, die aan de geschie
denis van Irankrqk gewerkt 
hebben, inlichting te ver
schaffen. Men kan hem 
sleqhts beschouwen als eenen 
dergene, welke de mijnen 
ontdekken, en aan anderen 
de feorg overlaten, de meta- | 
len, die men er uit haalt,te 
zuiveren, en gangbaar te ma
ken." Zijn werk, onvolmaakt 
in deszelfs geboorte, is beter 
geworden, onder de pennen 
Van DU ; FOTONY , der eer
waarde vaders ANOELTTS en 
SIM;PI.IOIANUS, vervolgers dier 
geschiedenis. Dezelve bestaat 
tegenwoordig in 9 Dl.» in fol., 
17 26, en volgende jaren. Men 
vindt talrijke en zeldzame na-
sporingen in dezelve. Er zijn 
zieker vele misslagen in;maar 
welke compilatie is daar vrij 
?an? (Zie ANGE DE SAINSTE 
RoSAur:, en Fouiiïnr). Men 
heeft nog van hem: ifl La 
science héraldique {De wa* 
penkunde) 16j5 in4. t0 —~ 2*0 

Le palais de l'honneur {Het 
paleis der eer), dat' de ge
schiedkundige geslachtregisters 
der doorluchtige huizen, van 
Lotharingen en Savooye en van 
verscheidene adellijke familiën 
van Franlrijk bevat i663 — 
1668 in 4.to _ 3.0 Le pa
lais de la ghire {Het paleis 

des roems) de geschiedkundige 
geslachtregisters der doorluch
tige huizen van Frankrök. 
en van vele adellijke famili
ën van Europa bevattende • 
1664 in 4.t0 * 

AOTELMUS, Keurvorst, en 
Aartsbisschop van Menzy nif 
het geslacht van WAMBOXD, 
werd door zijne tijdgenooten 
als een wonder van Duitsche 
regtschapenheid en trouw ge
prezen , en om zijne geleerd
heid , den CICERO van hef 
Duitsche > rijk genaamd. Hij 
regeerde van 1629 t o t l647« 

ANSER ; een Latijnsche dich
ter , de vriend van MAKCUS 
ANTONIUB, bezong de bedrij
ven van dien veldheer, die 
zijne lofgedichten betaalde 
met het lusthuis te Falerno. 
ViRoiiitrs had geene groote 
gedachten van zgne talenten, 
ten minste, indien het waar 
is, dat hetgene, wat hij in 
zijnen g.den herderszang zegt: 
. Ham neque adhuc VAR.0 videor 

neqne dicere CÏNNA 
Digna , sed argotos mtcr afrepe-

re ANSER olores '„ 

in toepassing op dien dich
ter ist 

ANSFRIDÜS of AOTRIDUS 
{heilige) achttiende Bisschop 
van Utrecht, volgde BAHDUI-
NDS in het jaar 994 «* die 
waardigheid op. Hg was, 
alvorens den Bisschoppelijken 
Stoel te beklimmen, volgens 
sommigen graaf van Bra-
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hand; volgens anderen, graaf 
vau Boei en Leuven, en nog 
volgens anderea, graaf van 
Dinant. Ben bij uitstek regt-
yaardige, zachte, vriendelijke 
ea geleerde prelaat zijnde, 
werd bij door al zijne onder-
hoorigen als «enen Yader bes 
aiind. Op den Bohorst, na
derhand Heiligenberg, en ein* 
delijk St. Maria'sberg ge
noemd , bij Amersfoort beeft 
hij een klooster gesticht, dat hij 
aeer nritdelijk begiftigde, welk 
klooster naderhand, onder den 
naam van Sint-Paulw abdij 
naar de stad Utrecht iŝ  overge
gaan. — ANSEÏIUDFS , op het 
laatst van zijn leven blind ge
worden , heeft in deze abdij, 
«ioor hem zelren gesticht, het 
monniken-gewaad , aangetrok
ken, aldaar dagelijks 72 ar
men eigenhandig gespijsd, en 
na yan Kersmis tot 3 Mei 
een voorbeeldig en stichtelijk 
ziekbed te hebben gehad, is 
hij op dien dag, volgens som-

• migen in 1008, en volgens 
anderen in 1010 overleden, 
en werd zijn lijk in de Dom-
i-erk te Utrecht begraven. E'ó 
werd door Bisschop Aompox.-
UPS opgevolgd, 

ANSGABITJS of ANSCHABITTS 
(heilige), bijgenaamd de Jpos-
tel van het Noorden, eerste 
Bisschop van Mamburg en 
Breme, werd in het jaar 
8o5 in Picardië geboren 
«n in "het klooster van Cor-
hië opgevoed. In 8ai ging 
»9 uî  het klooster van Cor-

bis in Picardië, naar daf 
van denzelfden naam in Sak-
sen over, dat door LODE-
WIJK den Zachtmoedige aan 
de Wezer was gebouwd, der
waarts gezonden zijnde door 
ADELARD , abt van oud Cor-
bië, Hij werd door LODB-
WIJK den Zachtmoedige be
noemd, om dat klooster te 
besturen. Nadat de Deenen 
en Zweden in het jaar 836 
priesters hadden gevraagd, om 
hun het Evangelie te predi
ken, zond Paus GHJEQOBIM 
IV. ANSGAKIÜS derwaarts, die 
er een groot aantal bekeerden 
en in 842 tot Bisschop van 
Samburg werd benoemd,ten 
einde met meer gemak aan 
de bekeering der Noordsche 
volken te kunnen werken. 
Men gelooft dat hij n?ar 

IJsland en, volgens sommige 
schrijvers, zelfs naar Groen
land overstak. Hij overleed 
te Breme in het jaar 864* 
Deze kerk was in 849 ? J 
die van Bamburg vereenig* 
Zijn leven, dat D. MA»»* 
ION met geleerde aanmerkm* 
gen heeft in het licht g*?8* 
ven, is door den heilig*» 
REMBEUTD-8 , zijoen oprolg** 
beschreven. De heilige As»* 
oARitis heeft ons eene lewf 
beschrijving van den •hnü8tn 

WIZLXHAD, eersten Bisschop 
van Breme, in 789 of 791 

overleden , nagelaten, — ü l t 

is een met veel schrander-e» , 
sierlijkheid geschreven wei»-
Het is voorafgegaan door ««* 
uc voorrede, die men alseen 
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meesterstuk beschouwt, voor
al indien men den tijd in 
aanmerking neemt , waarin 
de schrijver leefde. Suuitrs 
heeft een vrij slecht uittrek
sel dezer levensbeschrijving in 
het licht gegeven, die in 1642 
in haar geheel te Keulen is 
gedrukt geworden. Pater MA-
BiiLON heeft dezelve ander
maal ia het licht gegeven, 
FABRICIXTS heeft dezelve ook 
in het tweede , deel zijner 
Hamburger geschiedschrijvers 
doen herdrukken. 

' ) . • :' 
ANSON (GEORGE), een be

roemde Engelsche zeeman, in 
1697 | te Stafford-Shire t uit 
eene adellijke en oude familie 
geboren, wijdde zich reeds in 
zijne vroegste jeugd aan den 
zeedienst toe. Door de geva
ren , waaraan hij in zijnen 
eersten togt was blootgesteld, 
begon hij de groote kunst te 
leeren , om over een zeele-
ger-het bevel te voeren. Over 
een fregat bevelende, dat 
door de familie .zijner moeder 

(bemand was, - trotseerde hij 
"zonder vrees, verschrikkelijke 
gevaren. Door twee kapers; 
achtervolgd, ontsnapte hij aan 
dezelve, ondanks de oneven
redigheid in magt en een en 
verschrikkelijken storm. Het 
hof van Londen van de dap
perheid des jongen zeemans 
onderrigt, benoemde hem in 
*7a3 tot kapitein van een 
oorlogschip Tan 60 stukken. 
Zgn moed,met voorzïgtigheid 
gepaard, schitterde bg elke 

gelegenheid, en verschafte 
hem eenen beroemden naam. 
ïoen in 1739 de oorlog tus« 
schen Spanie en Engeland 
ontstaan was, werd ANSOW, 
door het Britsch ministerie 
bestemd, om den oorlog in de 
Spaansche bezittingen te gaan 
voeren. Men gaf hem zes 
schepen, die omtrent 1,400 
manschappen aan boord had
den. Toen dit smaldeel ver
trok i was het jaargetijde 
reeds zoo ver gevorderd, dat 
het -aan hetzelve, niet dan 
met groote moeite gelukte, 
om tegen het einde der len^ 
teë'vening van 1740, kaap 
Som omtezeilen. Toen mem 
op de breedte dier kaap was 
gekomen waren er van de 
zes schepen niet meer dan 
twee en eene sloep over. Da 
overige waren door de win
den verstrooid, of door den 
storm vergaan. Nadat AK-
SON zijne beide schepen in / 
het vruchtbare en woeste ei
land van Juan—Fernandès 
hersteld had, waagde hij het 
de stad Payta, eene der rijk
ste spaansche steden, in Zuid-
Amerika, aantetasten. Hij nam / 
dezelve in November 1741^ 
in , brandde dezelve tot op 
den grond toe af, en vertrok 
met eenen aanzienlijken buit. 
Het verlies der Spanjaarden be
stond uit meer dan 1,0*00,000 
piasters, de winst der Êngel-
schen was omtrent 180,000 
piasters groot. Bij het naderen 
van een Spaansch leger, ver
wijderde zich de overwinnaar 
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van Payta, en zeilde met 
den CmtuHon, het eenige 
der schepen, dat nog in staat 
was om zee te bouwen, naar 
de Dieven - eilanden. Doch, 
alvorens aldaar aantekomen, 
had eene verschrikkelijke 
scheurbuik* hem bijna van 
het twee-derde gedeelte van 
zijn scheepsvolk beroofd. De 
besmetting verspreidde zich, 
onder hetgene, wat hem van 
matrozen en soldaten over
bleef, toen hij de kust van 
het eiland Tinian in het ge-
zigt kreeg. Wijl de nabij
heid der Spanjaarden niet 
gedoogde, dat hij zich in die 
zeestreken ophield, zoo ste» 
vende hij naar Macao. Hij 
kwam aldaar in 174a aan, 
kalefaterde zijn schip, en 
stak weder in zee. Eenige 
dagen daarna ontmoette hij 
een rijk beladen Spaansch 
schip, hoewel zijn scheeps
volk veel minder in getal 
was, viel hij hetzelve echter 
aan overmeesterde hetzelve, 
en ging de haven weder bin
nen , welke hg pas verlaten 
had. Het spaansche schip 
was met i,5oo,ooo piasters 
aan, zilver, met cochenille en 
andere koopwaren beladen. 
Door de snelheid van dien 
logt had hg zoo veel roem 
verworven, dat hg door den 
onderkoning van Macao met 
onderscheiding ontvangen, en 
van alle verpligtingen ontsla-
gen werd, welke de keizer 
van Sina van alle vreemde-
«ngen vordert, die bomen 

zijne havens komen. Maat 
hetgeen, wat van deSinezen 
zulk een luisterrijk denkbeeld 
niet geeft, als de meeste rei
zigers en hedendaagsche wijs-
geeren, ons zouden willen 
doen geloaven, is dat deze 
lafhartige en wreede aanschou
were der zegepraal van AH-
SON niet konden begrijpen, 
dat hij bij de verovering dei 
schips al dp Spanjaarden niet 
vermoord had. Nadat Amos 
de eer zijner natie gewroken 
had, keerde hij over de ei
landen la Sonde en de Kaap 
de Goede JSoop, naar Eng* 
land terug, alwaar hij den 
4 Junij 1744, na eenereis 
van drie jaren en zes maan-. 
den, weder aan land kwam. 
Hij liet al de schatten, die 
hij veroverd had, op 3a wa
gens, zegepralende onder net 
geluid der trommen en. trom
petten, en onder de toejui
chingen der, menigte, naat 
Londen brengen. Zijne ver
schillende veroveringen M' 
droegen in goud en in z»Tf 
tien millioenen, die de pr?s I 
zijner dapperheid, en van<"e | 
zg"ner officieren, matrozen6» 
soldaten waren, zonder »» 
de koning eenigzins W 
vrucht hunner vermoenem * 
sen en hunner dappf1"" 
deelde. De titel van sf<f 
bg-nacht was de eerste PB. 
looning van ANSON.

 Dedaa
ct ' 

die na zijne reis het m«J\ 
tot zijnen roem toebragt,^ 
zijn gevecht tegen den «e 

»B I A JONQÜIÈKE , die e , 
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smaldeel uit 6 ooriogschepen 
en 4 fregatten bestaande, uit 
de Oost-lndiën naar Europa 
voerde. « Gij hebt, zei de hem 
»E IA JoüQüiiRE, den onover
winnelijke o Ter wonnen, en 
de roem volgt u." Deze ne
derlaag benam echter "niets 
van den roem des Franschen 
zeehelds, die uit hoofde van 
zijne mindere magt, moege
lijk tegen zijnen mededinger; 
kon worstelen. Het Britsen': 
ministerie benoemde den over
winnaar tot vice-admiraal van 
Engeland, en kort daarna tot > 
eersten Lord der admiraliteit. 

•Engeland, sedert de vijande
lijkheden in 1755 begonnen, 
met Frankrijk in oorlog, be
raamde reeds sedert lang eene 
landing op de kusten. ANSON, 
belast om dezelve te onder-
steuneri, dekte het Engelsche 
landiugs-Icger te Saint-Malo, 
in 1758 ontving hij op zijne 
schepen, de soldaten, die aan 
de Franschen ontsnapt waren, 
en bragt dezelve weder'naar 
Engeland. Hij; overleed te 
Zonden, den 6 Juhij 1762. 
De roem van den admiraal 
ANSÓN steunde 'niet alleen op 
den voorspoed zijner wapenen, 
op zijne dapperheid en onver
saagdheid, maar hij was ook 
een braaf en deugdzaam man, 
hij eerbiedigde de merisch-
n«d dan zelfs, wanneer zijn 
arm zich wapende, om dezel
ve te verdelgen. Wg" hebben 
zgne Üeize rondofride wereld, 
waarvan er eene vertaling 
W 4»t0 te Amsterdam, 1749 

in het licht is gekomen. 

AHSON (PETRUS HTJBERTÜS) 
den 18 Junij 1744 ttPargs 
geboren, was bij de faculteit 
der regten als Doctor aange. 
nomen, toen de Heer D'OR-
MESSON Intendant der geld
middelen, hem bij zijnen zoon 
plaatste, die algemeen Con
troleur was geworden. Vóór 
de omwenteling bekleedde 
ANSON verschillende posten bg 
de Financiën, werd afgevaar
digde bij !de constituerende 
vergadering, en daarna op
ziener der posterijen, in wel
ke hoedanigheid, hij den 20 
November i8io overleden is, 
ANSON heeft in het licht ge
geven 1.? eene berijmde Fran-
ichè vertaling der Oden van 
ANACRBON, kl. 8.v> Parijs, 
1795, eene zwakke vertaling, 
met aanteekeningen, die ereu 
min belangrijk zijn. — 2.0: 
Brieven van Milady MOWTA~ 
avtB enz. Parijs 1795 adee-
ien in ia.° afi uitgave Pargs, 
i8o5. De overige letterkan* 
dige voortbrengselen van ANI 
SON, zijn va» aoo weinig be-
lang, dat wij het orinoodig 
rekenen, dezelve aantehaltin. 

ANTAICIDAS, een Spar
taan , zoon van I1E0NTÏ8, wa» 
de bewerker van den vrede, 
die tusscbéït de Grieken en 
den Perzischen koning AR-* 
TAXERXES M N E M O N ( 3 8 / VÓÓE 

3. C.J gesloten werd, en naar. 
hem de Antalcidische wordt 
genoemd. Door dezen vrede 
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won Sparta, wel is waar 
veel, maar voor het overige 
Griekenland gingen alle voor-
deelen, welke vroegere zege
pralen op de Perzers aan het
zelve geschonken hadden, 
weder verloren. Het verraad 
wordt door de straf op den 
toet gevolgd; want Sparta 
werd door Thebe, weldra van 
deszelfs aanzien beroofd, en 
en ANTAÜCIDAS , die in plaats 
van de gouden bergen te be
komen, welke AKTAXERXE8 
hem beloofd had, afgewezen 
werd, stierf van verdriet. 

AKTARA, een beroemde 
Arabischen vorst en dichter, 
die in het midden der zesde 
eeuw leefde. Het beroemdste 
van zijne nog bestaande ge
dichten is Moallaka, waarin 
hg zich als eenen ruwen, 
maar voor de liefde vatbaren 
krijgsman afschildert. 

ANTEKORJ zoon van^EsYE-
TOB en CLEOMESTRA , een be
roemde Trojaan. HOMERUS 
beschrijft hem ons als den 
tonton van Troje. Regt en 
billijkheid werden door hem 
steeds gehandhaafd, ook drong 
hg er op aan, dat de geroof
de HEIENA aan haren echt
genoot zoude terug gegeven 
worden. Toen MEHELAusen 
ODYSSEUS kwamen, om HE-
1.BNA terug te eischen, wer
den zij gastvrij door hem 
onthaald, waarom deze ook, 
toe» Troje stormenderhand 
•**4 ingenomen, zg n jj„j8 

spaarden, hetwelk den lateren 
schrijvers aanleiding heeft ge. 
geven, hem yan verraad te 
beschuldigen. Volgens hen 
zou hij aan ODYSSEUS hel! 
Palladium overgegeven, en 
den buik des paards, waarin 
de Grieken verborgen waren, 
geopend hebben. Doch dit 
alles blijft altijd èene on!e< j 
kere overlevering, dochzek l 

is het, dat ANTEHÓR deTro» j 
janen met raad en daad hij* j 
stond, en, dat zijn Woeden | 
dat zijner negen mtn.root \ 
Troje geyloeid heeft. Na de , 
verovering van froje verza
melde hij het overschot der 
Trojanen, en trok met hen 
naar Traciê, hetwelk MJ 
echter (volgens VIWKMWM 
STRABO) weder verliet,"»ge
meenschap met de fleaeffl» , 
naar Italië overstak en «W«« i 
Patauiuni, het tegenwoordig* j 
Padua, bouwde. j 

ANTERÜS of ANÏEROS(^«' 
lige) een Griek van gdw«*J 
volgde den heiligen POJM» 
M ü s in het jaar 335, oP*tt 

stoel van Momè op. *¥ 
regering was van «eet» 
duur, wijl hij slechts v g 
dagen den ojperherderg 
staf zwaaide. B*BA> M ^ 
en het nieuw HborasclJ^ 
tyrologium, geven &m 

titel van Martelaar* 

ANTBROS, eene g° " ' 
die men tegen ™et J?0. tlt 
stelde, welke men Ero>\ 
liefde) noemde, Men ^ 
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hem voor eenen zoon van 
MAKS en VENUS. De laatste 
ziende dat CUPIDO niet groei
de, vraagde aan THEMIS naar 
de reden daarvan, die haar 
antwoordde dat zulks was, 
wijl hij geenen makker had. 
VENUS ging voort het oor te 
leenen aan de hartstogt, die 
MAB8 voor haar koesterde, 
en ANTEH03 was de vrucht 
hunner gemeenschap. De 
minne-god werd daarom niet 
grooter; hij en', zijn broeder 
bleven altijd in dien staat. 
Men stelde dezelve' Voor, als 
twee kleine kinderen, die 
vleugels aan de schouders 
hadden en elkander eenen 
palmtak ontweldigden, De 
fabelkundigen hebben deze 
tegenstelling van ANTEKOS en 
EROS , verschillend verklaard. 
De natuurlijkste zin is, dat 
de liefde door de hinderpalen 
en beletselen toeneemt en dat 
eene liefde, die gemakkelijk 
is te voldoen, kwijnt en klein 
blgft. 

ANTESIGNAN (PETRUS) werd 
te Rabaatens , in het Bisdom 
AM in de zestiende eeuw 
geboren. Zijne Qrieksche 
Spraakkunst werd verschei
dene malen gedrukt, en, 
zelfs nadat die van PORT~ 
ROYAI, (welke veel aan de
zelve ontleend heeft) in het 
licht was gekomen,, door de 
geleerden zeer op prijs gesteld. 
Hg vervaardigde daarna eene 
algemeene Spraakkunst i eene 

II. DERIU, 

verwarde en ingewikkelde 
compilatie, waarvan het on
mogelijk is, een zuiver en 
juist resultaat temaken. Zij
ne uitgave van TERENTIUS 'is 
vol geleerde aanmerkingen; 
men kan zelfs zeggen, dat er 
te veel in zijn. Het was de 
smaak der geleerden zijner 
eeuw, van mannen, die zich 
op nasporingen en ingewikkel
de studiën bevlgtigden, die 
even zoo bedaard en ijverig wa
ren , als wij vlug en ligtzinnig 
zijn. Men heeft nog van hem t 
Themalis verborum invasti-
gandi ratio en Praxis prcë-
ceptorurit linguoe grceaoe, 

ANTEUS , een zoon van NEP-
TUNUS en der aarde, beheer-
scher van Libyë. De fabel-
leer noemt hem eenen mon-
sterachtigen reus, die zestig 
Griekse he ellen lang was. 
Zijn voedsel was vleesch der 
leeuwen, zijne legerstede de 
bloote aarde, die hem als ha
ren zoon ook steeds nieuwe 
krachten verleende. Vreem» 
delingen, die in zijn land 
kwamen, dwong hij met hem 
te worstelen, en deed hen 
sneven, hunne schedels vorm
den rondom zijne woning, 
die eene soort van hol was, 
eenén zonderlingen muur. Ein
delijk verscheen HEBKUMS, 
dien hij evenzeer dadelijk tot 
den worstelstrijd uitdaagde, 
waartegen deze zich ook niet 
aankantte. — ANTEUS onder© 
vond weldra, wien hij totle^ 
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genpartij had, 'en wel had 
hij de hulp der aarde, zijne 
moeder, noodig, aan welke 
hem HERKTOES echter, die, 
of reeds vernomen had, van
waar hij zijne krachten ont
leende , of zulks bij het wors
telen merkte, onttrok; daar 
hij den reus in de lucht ver
hief, zoodat hij de aarde niet 
meer aanraken, en deze hem 
niet meer sterken kon; daar
door verloor ANTEUS zijne 
kracht, en onderging van HER-
xxjxEB het lot, dat hij reeds 
aan zoo velen had doen on
dervinden. Zijn grafheurel 
{Antaei Collis), in het Wes
telijk Mauritanië, werd, zegt 
men, door SERTORIÜS met hui
vering geopend, ook werd eene 
stad aan den Nyl, Jlnteopo* 
lis, waarvan men nog de 
bouwvallen ziet, naar hem 
aldus genoemd. 

^ ANTHEIMI (JOZEF ) Kano-
nik vatt Frejus in Prövence, 
gaf verscheidene Latijnsche 
Verhandelingen in het licht, 
als over de Kerkelijke Ge
schiedenis van Frejus, Ai», 
1680 in 4.10, over het Sym-
bolum van den heiligen AiHA-
KASIUS, 1693, in 8.vo. o v e r 
den heiligen ËUCBERÜS, 1 7 26, 
in 12.m°, over eenige wer
ken aan den heiligen LEO 
toegeschreven, en voorname-
W over de Boeken van de 
roeping der Heidenen, welke 
nn, tegen Pater MEMEI aan 
beweert van den heiligen PROS
I T * te zijn, eene voorge

ving; flie door den stijl des 
werks niet begunstigd wordt, 
(Zie LEO — Heilige), Zijn: 
laatste werk, is een brief aai 
vader PAGI, over de daden 
en den' dood van den heiligs 
MARTINTJS van Tours, Hf 
overleed in 1697 te Frijn, 
in den ouderdom van 49 \l' 
ren. In al zijne geschrift» 1 ' 
heerschte eene gemafigdtó j 
en eene opregtheid, die de» ; 
waren geleerde waardig ̂ J'! 
— Twee andere ASÏHMJH'I 
verdienen hier nog aangehaald 
te worden, te weten Hiow. 
KAAS, oud-oom van den voor-
gaanden, en Pm*ZOT oom, 
eerste Kanonik, en Vikans-
generaal van: Frejus, W 
meen Syndicus iet è^W 
heid, in de laatste helft j 
zestiende eeuff geboren, m | 
groote diensten aan W » j 

gadering der Geestelqkhe d.e 
genwoordig was, <"e "' g 
en 1606 gehouden weri 
was het, die aan debroe 
GAUOBER en L o » ^ i , ' 
S ^ M A R T H A ^ V O O r ^ . 

schoppen van Frejus bew 
Ook heeft hij nog ig» 
Adversaria'^&eW^J^ 
der verhandeling va« ',,, 
ANTHEIKU l>e *»»"? ,J A 1 

foro-juliensis M»gM»w»^ ; 
Hij overleed den. » , 
1646. - PETRUS A^H E^ 
neef van den voorgaande. * 
Kanonik van Frejus, »" 

iede 

de 
te Parij* zijne stadie" , 
god-enregtsgeieerdhe»"; 
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onïvïng ïn beide faculteiten 
den doctoralen hoed. Aan
vankelijk in naauwe verbind-
tenis met den beroemden PEI-
BESC staande, gaf hij zich, 
even als hg, aan de nasporing 
der oudheden over. Daarna 
liet bij deze studie varen, om 
zich enkel met de godgeleerd
heid bezig te houden. Men 
heeft van hem: ».° Be initiis 
ecclesiae foro juliensis, Aix 
1680 in 4.*° — 2.0 LBONTI-
vs episcopus et martyr suis 

foro-juliensibus restitutus. Hg 
overleed den zj:X November 
1648, 

ANTHELMUS(Heilige), Bis* 
schop van Belhy, uit eene 
adellijke Savooische familie 
gesproten, bekleedde de beide 
eerste waardigheden der ka
pittels van Gerieve en Belleyt 
Een afkeer van de wereld op
gevat hebbende, werd hij een 
Karthuizer - (Monnik, en in 
1141 tot Prioor vanhetgroo-
te karthuizer-klooster verko
zen. Gedurende de scheu
ring van VICTOJR IV. deed hij 
de geheele Karthuizer - orde 
zich ten voordeele van AÏ,EX*> 
ANDER III. verklaren, die vol
gens de kanonieke regelen was 
verkozen, en ïen wiens guns
te zich. Frankrijk , Spanjs en 
Engeland ook weldra ver
klaarden, Men verkoos hem in 
1163, om den Bisschoppelij-
ken stoel van Belhy te beklee-
den. Maar er was niets min
der, dan een bevel desPauses 

noodig, om hem te verplig-
ten, in deze verkiezing te be
rusten» Hij begon de hervor
ming van zijn Bisdom, door 
die der Geestelijkheid. Wijl 
hij langs de zachte wegen 
zijn doel niet bereikte, zoo 
gebruikte hij de kerkelijke 
Cënsuren, Hij toonde eene 
onwrikbare standvastigheid, in 
de geschillen, waarin hij met 
HUJMBKRT, graaf van Savooqe, 
omtrent de regten zijner kerk 
gewikkeld werd. Daar deze 
standvastigheid niet met dat 
gevolg bekroond werd, het
welk hij er van verwachtte, 
zoo verliet hij zijn Bisdom; 
maar de Paus legde hem de 
verpligting op, naar hetzelve 
terug te keeren. De graaf 
verzoende zich daarna opreg-
telijk met hem. De heilige 
Bisschop bezocht dikwijls de 
kloosters, en vooral het groot 
Karthuizer-klooster. Hij spoort 
de de zondaars op, en ontving 
dezelve liefderijk, wanneer zij 
over hunne ongeregeldheden 
getroffen waren. Hij beaaS: 
ook eene bijzondere liefde voor. 
de armen en verschafte hus 
overvloedige hulp. Hij over? 
leed den a6 Junij 1178, 

A N Ï H E M I Ü S (PfiOOOTXVS) , 

Keizer van het Westen, ge» 
boren te Konstantinopel, uit 
de familie van den tiran PRO-
conus, die onder VASENS hel; 
purper had aangenomen, on
derscheidde zich door zijne 
dapperheid. Keiler MAUCJA-
2 , 
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MUS deed hem met FIAVIA 
EOÏHEMIA, zijne eenige doch
ter, in den echt treden, en 
benoemde hem tot veldheer 
der troepen van het Oosten. 
Nadat ANTHEMIUS de Gothen 
en Hunnen teruggeslagen had, 
werd hij met den titel van 
Ccesar naar Italië gezonden, 
en in April 467 door den se
naat en het volk tot keizer 
uitgeroepen. De veldheer Ri-
CIMEU heerschte toenmaals in 
het Westen: ANTHEMIUS dacht 
hem aan zich te verbinden, 
door hem zijne dochter ten 
huwelijk te geven. Deze wel
daad hield dien Barbaar niet 
terug, om eenigen tijd daar
na Home te komen belegeren, 
waarin ANTHEMIUS opgeslo
ten was. De^verschrikking, 
die hg verspreidde, deed de 
poorten dier stad voor hem 
open, die aan de woede der 
soldaten werd overgeleverd. 
ANTHEMIUS werd, na eene 
legering van 5 jaren, in het 
jaar 47a op bevel yan zijnen 
schoonzoon vermoord. Deze 
vorst vereenigde de godsvrucht 
met _ den moed; hij was een 
ijverige bevorderaar vanregt-
vaardigheïd en Godsdienst, 
medelqdend omtrent de onge-
lukkigen, en had noch in ZK„ 
karakter, noch in zijn uit-
wendig voorkomen iets van die 
trotschheid, welke de troon 
meestal inboezemt. 

ANTHEMIUS , een bouw
kunstenaar, beeldhouwer en 
wiskunstenaar, geboren te 

Tralies in Lydië, yond, zegt 
men, onder keizer JuBxipu-
NUS , in de zesde eeuw, ver
schillende middelen uit, om 
de aardbevingen, den donder 
en bliksem natebootsen. Er 
bestaat eene verzameling Tan 
werktuigen, welke hem werft 
toegeschreven, ten titel voe
rende nepï itutaMGMmxww^ 
Men ziet er onder anderea 
het brandspiegel, zoodanig 
als KIRCHEB. en BUFFON van 
gevoelen zijn geweest, dat 
dat van ABCHIMBDES geweest 
is. Er wordt een handsetojt 
dier verzameling in b blJ1" 
otheek des keizers gevonden. 
Het is het 229.° van het 4f 
gedeelte der catalogus, we 
ke de heer Na** va? 7 
bibliotheek vervaardigd^ 
Een ander kan men m die 
des konings van IrtaW 
vinden. Doch hetgene,*™ 
door hg zijnen roem onst 
felgk heeft gemaakt, » • 
bouwen der S.t"SoPJjjg' 
de schoonste van het Oog 

want, ofschoon bnM e 2 
de grondslagen ^ . « J f i . 
gen! had h W e J * 
Ie verdienste het plan W 
heerlgke gebouw, dat n<J 
genwoordig bewonderd w» 
te hebben ontworpen- . 
bouwkunstenaar f f Jp 
woonlijk naar g ^ 
stad ANTHEMIUS A**"-
genoemd. 

koning lii ANTHYB," een *"*-%,« 
Wandalen, de «**• 0. 
Amazone, die door A***> 
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DER den Groote overwonnen 
werd, Hij ontrlugtte op een 
schip, en kwam aandeMek-
lenburgsche kusten der Oost
zee, alwaar hij met de groot
vorstin SYMBUIAA in den echt 
trad, en een eigen rijk stichtte. 

ANTIAS , eene godin, die te 
Antium, alwaar zij eenen 
sterk-bezochten tempel had , 
zeer Vereerd werd. Men ge
looft, dat zij dezelfde is, als 
de fortuin. In een 6 ode aan 
deze godin gerigt, spreekt 
HORATITTS haar aldus aan: 
Diva gratum quce regis An-
tium, 

ANTIGENES , êen der veld-
heeren van ALEXANDER den 
Groote ontving den tweeden 
der prijzen, welke deze vorst, 
aan de acht dapperste veld. 
heeren van zijn leger deed 
uitdeelen. Dien derregtscha-
penheid verdiende AHTIGENES 
niet, daar hg de laaghartig
heid had, om in het jaar 
3i5 vóór J. C/EUMENES aan 
AHTIGOMUS . övertéleverën; 
maar hg ontving weldra het 
loon zijner trouweloosheid, 
want hij werd levend in eene 
ijzeren kooi verbrand, 

ANTIOENÏDES i een beroem
de toonkunstenaar van Thebe 
ïtt Bfotië. Men zegt, dat, 
terwijl hg" op eenen zekeren 
dag op zgne fluit, in tegen
woordigheid van AI-ÈXAMDER 
den Groote, het Norno of 

S 

gezang ter eere van APOIIO 
uitvoerde, hg' AUJXANDER 
zoodanig buiten zich zelven 
bragt, dat het weinig scheel, 
de of dezen vorst, die naat 
zijne wapenen greep, had de 
gasten aangevallen. 

AHTIGONE dochter van GE-
nmrs en JOCASTA, bewees 
tegen het verbod van CREON , 
den laatsten pligt aan POJCI-
NICES, haren broeder. Deze 
wreedaard veroordeelde haar 
om van honger in eene ge
vangenis te sterven; lóaar zij 
bragt zich zelve in den ker
ker om het leven. HEMÖN, 
die met haar in den echt zou
de treden, doodde zich uit 
wanhoop op haar lijk, — Er 
is nog eene andere ANTIGO-
MA, eene dochter van LAO-
MEDOH geweest. Wgl deze 
zich beroemde schoon er te 
zijn dan JUNO , werd dj door 
die godin in eenen ooijevaar 
veranderd. 

ANTIOONTJS onderscheidde 
zich onder de veldheeren Yan 
ALEXANDER den Groote. Na 
den dood van dien held, be
haalde hij eene overwinning 
op EUMENES , dien hij liet om
brengen. Hij versloeg PTOIO-
MEUS LAGUS , bouwde Anï. 
tigonia, en werd in eenen 
slag gedood, tegen CASSAN-
DER , SELEÜOUS en LYSIMA-
CHÜS, die zich vereenigd had
den , om zijne eerzuchtige ont
werpen te keer te gaan. Hij 

3 
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had zich tol koning van Ju* 
doen kroon en, en zou zulks 
van de geheele wereld heb
ben willen zijn. Zg'ne ne
derlaag had in het jaar 299 
vóór 3. C. in den ouderdom 
van 84 jaren plaats; Daar 
iaën hem eenige verwonde
ring deed blgken, dat zgne 
inborst ïn zgnen ouderdom 
zachter was geworden, ant
woordde hij, dat hij door de 
zachtheid wilde bewaren, het-
gene, wat hij door het geweld 
verkregen had. Hij zeide ge
woonlijk , dat de koninklij
ke waardigheid eene hoffelijke 
slavernij is; hetwelk met de 
schoone gedachte van eenen 
koning dezer eeuw overeen
komt,, dat de koningen de 
voornaamste bedienden hun
ner onderdanen zijn. ANTI-
GONUS voegde er bij, dat in' 
dien men het gewigt eener 
kroon kende, men vrecsen zou
de dezelve op het hoofd te zet
ten. Men verhaalt, dat toen 
een dichter hem den titel van 
God had gegeven, hij droog
jes antwoordde: Mijn kamer
dienaar ia wel van het te
gendeel overtuigd. A M I G O , 
NUS bezwalktè al zijne schoo. 
ne hoedanigheden door zijne 
gierigheid. Hg stelde aller
lei middelen in het werk , om 
zich geld te verschaffen, en 
als ïnen hem, voorstelde, dat 

, AIEXANBEH zich in dat stuk 
geheel anders had gedragen, 
antwoordde hij gewoonlijk: 
•dt-EXdsatm oogstte, maar ik 
*em slechts nalezen, TÏMA» 

SYIIUS de{ Cyniker bood zich 
hg ANTIGQNUS aan, en vraag. 
de hem eendrachma: Datis 
niet genoeg voor een' wil, 
antwoordde hij. — Geefmf 
dan een talent. — Dat uit 
veel voor een Cynïker lit-
woordde ANTIGONUS. 

ANTIGONDS I., koning w 
Macedonië, bijgenaamd fr 
nothas, Wijl hij in de stil 
Gonos in Thessalie vm of-
opgevoed , was de zoon van 
DEMÉTRIUS PoiIOItCEKS (f-
nemer van steden) en klein
zoon van den voorgaanden 
ANTIGONTTS. Hg regele 
twaalf jaren over een m 
gedeelte van Griekenland,«af 
hem uit de bouwvallen dec 
staten zn'ns vaders was «Ter' 
gebleven. Daarna v»w W 
twee jaren na den dood van 
SoSTHJENES ïn het laa t ' 
vóór J. G. op dentcoonva» 
Macedonië geplaatst. W» 
Iiërs, die, onder aanvoej 

van BBCNBUS, eenen uw ' 
Macedonië deden, «">** , 
ten hem de vlagt t e . » * | 
en hun de schatten W ' j 
gerplaats achtertelaten, ' 
hrj, na den vrede i»el 

Barbaren gesloten ttffj 
in zgne staten h e r s t e l ^ 
stond er , eenïgeng 
na een nieuwe vip. r 

daar hg geene ^ % i ! 
had kunnen maken-
BHÜB, koning van »t { 
een zeer ondernemen11 ' s , . 
uit Italië terrnggekeerü » , 

de /a!waar l>S d e R < " 0 
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slechts had gewoon gemaakt; 
om met de Grieken te vech
ten, en zich zonder geld be
vindende, dacht zich niet be
ter üit verlegenheid te kun
nen redden, dan door*eenige 
Macedonische steden te gaan 
plunderen, om dezelve dade
lijk weder te verlaten; maar 
na er verscheidene te hebben 
veroverd; zag hij zijne magt 
toenemen, er» eenige krijgs-
benden zich bij hem voegen, 
zoodat hij nieuwe ontwerpen 
vormde , én op het denkbeeld 
kwam, om ANTIGONÜS te ont-
troonen. Zijn'.-leger bestond 
toenmaals slechts uit tiendui
zend voetknechten, en vijf
honderd ruiters,; daar hij den 
vijand in de naauwe bergpas
sen gelokt had, had hij dade
lijk het geluk, de Galliërs in de 
pan te hakken, en toen daar
op de geleiders der olifanten 
hem dezelve hadden overge
geven , drong hij tot het zwaar-
gewapende Macedonische een-, 
trum door, waarvan de mees* 
te officieren, die hem sedert 
lang reeds kenden, dadelijk 
de wapens nederlegden. Wijl 
deze, algemeene afval ANTI-. 
GONUS verpligt had, de vlugtte 
nemen , zonder dat hij de aan 
zee gelegene plaatsen kon be-
houden, zoo werd PHYRRHÜS 
dadelijk als koning van Ma-
cedonië erkend? en zou, in
dien hij zich tot eene schoo-
ne verovering had kunnen be
palen, niet ligtelqk van die 
waardigheid weder ontzet z^n; 

maar hij vormde dadelijk het 
ontwerp, om zich van Lace-
degion meester te maken, en* 
nadat hij met verlies terug
geslagen was, ging hij zon* 
der èenige rust te nemen, 
e enen dergelijkea aanslag pp 
Argos wagen.= ANTIOONBS,' 
die besloten had, hem aldaar 
het hoofd te bieden, gedroeg 
zich zeer voorzigtig: gedron
gen, om slag .te leveren, ont
week hij zulks geheel en al , 
en,. toen men de beide kor 
ningen verzocht, om van/hun
ne aanspraak op Argos afte-
zien, toonde hij zich daartoe 
zoo zeer genegen, dat de 
inwoners door PHYRRHÜS aï 
te zeer in het naauw gebragt, 
en van de goede trouw van 
zijnen mededinger overtuigd, 
hem hunne poorten opende. 
De vrucht zijner gematigd
heid wis eene volkomene o-
verwinning, die hem in het 
bezit zijner staten herstelde. 
PHYRRKDS werd gedood ens 
HELENVS , zijn zoon > gevangen 
genomen; maar ANTIGONUS 

\ wilde van zulk eene groote 
overwinning enkel gebruik ma
ken, om datgene terug te be-' 
komen, wat hein toebehoor
de , en zond dus HEUSNUS 
naar Èpirus terug. Dit al
les had in den loop van het 
jaar 274 vóór J, C. plaats, 
daar de regering van PHYR
RHÜS slechts zeven maanden 
geduurd had. — ANTIGOKÜS 
bleef nog 3i jaren in hetbe» 
zit zijnet staten» tot dat hïj» 

S i 
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hoog bejaard, -in het jaar 
342 vóór J.'Ci overleed, én 
het rijk aan zijnen- aaon D&-
METKIÜS.II., naliet. • 

' . ) • • . .... i . . . . " * 

AtiTtêoxvB IL, koning van 
'Macedonië, was een neef van 
HEMBTRITI» II., die in het 
jaar a3a vóór J« C> " over-
ïëed, en ., een zoon, PHI -
UJ?I?Ü8 • genaamd, oifder de 
voogdijschap van ANTI-JONTTS 
naliet. Deze laatste regeer
de in hoedanigheid van voogd 
en huwde met de weduwe 
van DsMEraiue. Zijne rege
ring, die 12 jaren duurde, 
was vrij gelukkig. De Grie
ken , wier geest zeer tot scherts 
en hekeling genegen was, 
noemden hem uit spotternij 
AWÜV, dat is, die geven %dl, 
wijl hij altijd gewoon was te 
beloóven, en nooit iets gaf. 
De beide laatste jaren zijns 
levens waren de roemrijkste. -
Daar CJ&EOMENES, leuning van; 

Lacedtmon, zich bijna vaii al 
de steden had meestergemaakt; 
die de republiek der Achajers 
vergroot hadden, zoo riep AhA- ' 
we,•-, die de ziel dier republiek 
was, AutiGOMUs te hulp, en 
gaf hem tot veiligheidsoord, de 
citadel van Corinthe, die de 
gewigtigste plaats van Grieken
land was. De komst van dien 
vorst, aan het hoofd van twin
tig duizend Macedoniërs ver
anderde den staat van zaken 
geheel >en al; en C^OMENEB 
WCtd Uit Corinthe, Argos, en 
al de andere plaatsen,'die 
"9 had ingenomen, verjaagd, 

zoo Hij werd daardoor echter zoo 
weinig afgeschrikt, dat hij 
in het volgende jaar Kmi* 
GOSÜS tot voor de poorten wn 
Argos durfde komen uitda
gen. Het is hier de plaat» 
niet, om de daden van Cw-

; ÖMEMES te beschrijven. As. 
TIGONÜS, die hem gedurende 
den winter het veld gelaten, 
en eenige plaatsen had doei 
innemen, trok eindelijk mei 
een leger van dertig duizend 
man tegen hem op, en ie-
haalde zulk eene rolleiige 
overwinning ï • dat er van de 
zes'duizend Spartanen slechts 
twee- honderd ontsnapten: fo) 
trok1 daarna op Lacedemon 

Ijlos , dat-inen hem overlevér-
;;de," maar hij wilde hetzelve 
jiniet onderwerpen en *'et j ' * 
»zelve zijne wetten, Ytijhedea 
•en gebruiken behouden» e» 
;' drie dagen daarna Grieten' 
'Hand, dat iiH 'bevredigd had. 
Il verlatende, \eerde hijwj 
»:'Macedonië terug, waar ,, 
i Barbaren uit JMjfrit • gwj 
;, verwoestingen aanrigtte"' 
I; geschiedschrijvers verzekeren» 

•:dat deze vorst, toen ta)"* 
OMENES bestreed, geyaaïï-
ziek was, en dat zulks W 
niet alleen niet belette den*J 
van Macedonië dwW!J 
m&ar zelfs niet om «"«"J-J 
kracht van een « f a f T 
man tegen dé Illyrife'rs *e veen 
ten: de overwinning, d"v(? 
op hen behialde, verschau 
voor vele jaren rust aanm 
cedonië, maar de w"80**,. 
nis veroorzaakte bg Am 
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SÜS eene bloedspuwing met 
de koorts, waaraan hij eeni-
gè dagen daarna in het jaar 
aaó vóór- J. C, overleed. 

ANTIGONÜS, koning der Jo
den, «was de zoon van Hia-
CANUS, Hooge - priester , en 
broeder van ARISTOBUXUS , 
die zich tot koning deed kroo-
nen. Deze beide broeders 
namen de stad Samarië in, 
die hun vader gelegerd had. 
Daarna nam AKisTOBbi,Trs AN» 
TIGONÜS mede in de regering 
aan," maar zulks was niét 

' voor langen tijd. Toen deze 
Verst,in eënen prachtigen toe
stel van den oorlog terug 
kwam ten tijde, dat men het 
loofhütiehfeest vierde, trad 
hij geheel gewapend den 
Tempel binnen. Kwalijk ge
zinden maakten van deze ge
legenheid , en van zijnen 
voorspoed in den strijd ge* 
bruik, om hem bij ARISTO-
Büius in ongenade te bren
gen, Men bragt dezen Vorst 
in den waan, dat zijn broe
der het op zijn leven toeleg* 
de; en hg gaf aan eenige 
soldaten bevel, AMTIGONUSte 
dooden, indien hij zich ge
wapend aanbood om in het 
paleis te komen. ANXIGONÜS , 
dien zijne vijanden hadden 
wijs gemaakt, dat zijn broe
der hem in dien staat wilde 
zien; bood zich gewapend 
aan, en hij werd in het jaar 
106 vóór J. c, gedood. 

' S 

ANTIGONTTS, koning der Jo
den , was de zoon van ARIS-
TOBui/oa II. en broeder van 
AIEXANDER , dien POMÏEIUS 
liet onthalzen. Hij werd 
tweemalen met zijnen vader 
gevankelijk naar Rome ge
voerd , alwaar zijn vader later 
van CAESAR, troepen ontving, 
om zich van Syrië te verze-; 
keren, alwaar de Romeinen 
hem door vergift deden om
komen. ANTIGONÜS beklaag
de zich daarover bij CJESAR, 
doch ontving geene voldoe* 
ning. HYRCANUS behield de 
overhand op hem. Eenigen 
tijd daarna kocht hij FABIVS 
door geld om, en bragt krijgs-
beiiden op dé been, die door 
HEBODES verslagen werden: 
deze laatste keerde zegepra
lende naar Jeruzalem terug, 
alwaar HYRCAHDS hem met 
groote vreugde ontving. Wijl 
AMTIOONÜS zich alzoo van ie
dereen verlaten zag, en over- . 
tuïgd wa», dat de Romeinen 
er niet meer aan dachsen, 
om hem op den troon te her
stellen, zoo ging hij een ver
bond aan met den koning der 
Parthers. Deze Vorst schonk 
hem, onder aanvoering van 
zijnen zoon PACOHTJS en van 
BARZAEHARNES , eene aanzien
lijke krijgsmagt; èö AHTIGO-
NTJS beloofde hem duizend ta
lenten , en vijf honderd vrou
wen. Daarop belegerde hij 
Jeruzalem, HERODES, PHA-
zAëi,, zijn' broeder en HYR-
CANOS in hunne paleizen. 

5 
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Deze beide laafsfe kozen de 
partij om zich naar BAEZA-
ÏHAHNES te hegeven, die hen 
gevangen hield, hetwelk PHA-
zAëi zoo zeer ter harte 
ging, dat hij zich zelven van 
het leven heroofde. De Par
ther leverde HYHCANUS aan 
ANTIOONÜS zijnen neef oyer, 
die hem, om hem roor het 
Hooge - Priesterschap onge
schikt te maken, de ooren 
deed afsnijden. Daarna be
legerde hij het kasteel Mas-
sada, dat door JOZEF, broe
der van HEKODES , verdedigd 
'werd, en denzelfden JOZËJF 
in een gevecht verslagen heb
bende, deed hij hem ont-
Jioofden. HERODES, die naar 
Rome was gegaan', werd er tot 
koning van Judea verklaard ; 
en bg zijne terugkomst, be
legerde hij, door SOSIÜS on
dersteund, Jeruzalem; SOSIÜS 
nam ANTIGONUS gevangen, 
en bragt hem naar MARCÜS-
AKTONHTS. Om aan HERO-

, *>»8> die hem eene groofe 
som gelds had gegeven, te 
behagen, deed deze veldheer, 
dien bjigelnkkigen Vorst den 
laatsten koning uit het ge
slacht der Asmoniërs, dat 
ïa6 jaren geregeerd had, 
onthoofden, Dit viel, voor in 
net jaar 35, vóór J, C, 

ANTIGONVS van Caristo. 
een< wgjgeer en geschied» 
schrnver bloeide onder de 
«germg der heide eerste PT0-
Ï,OMEBS8)ËN , en maakte zich 
vrij beroemd door zijne wer

ken. Hij heeft onder den ti
tel van Historiarum mirahi-
Hum collectio, Leyden JOAH-
NES MEÜRSJUS, 1619 in 4.fo 
vqj wïjdloopig in het Griekscfi 
en^ Latijn de geschiedenis den 
wijsgeeren beschreven, en 
men haalt in het bijzonder 
de levensbeschrijvingen van 
T I M O N , ANTIPATER, PYJRBHO, 
MENEDEMUS, DIOXYSIBS, fh-
RAoiEüs, LYOON en ZBNO, 
aan s DIOGENES LAè'fiww 
maakte dikwerf van ,zi/ne ge
schriften gebruik, en EVSK-
BIÜS maakt er ook melding 
van. ATHENEUS spreekt ook 
over Geschiedkundige Com-
mentarien van dien schrgver; 
en HESYCHIUS maakt van twee 
andere melding, waarvan de 
eene over de dieren en de 
andere over de stem zoude 
zijn. Van deze laatste ge
schriften is, ons niets over
gebleven, 

AjraitooHüs, een Griek** 
dichter, bloeide omtrent W 
eeuwen voor onze W}™% 
ning. Het was in dat taw» 
dat LYSANDER , de stad /• 
thene innam. ANWIOOHW^ * 
vaardigde gedichten «e $& 
eer, waarover LYSASDBBt 
zeer voldaan was, dat J 
den dichter eene groot" ««« -
gelds ter hand stelde. 

ANTÏIOOHOT, een zoon vaj 
NESTOR en EVRTBIOË, > 
derscheidde zich vooM'T 
als een beroemde toWTJ 
ter , en was de boezemt 



A N Ti a83 

van AcHiir.Es, Zijnen vader 
redde hg eens met eigen le
vensgevaar ' van den dood, 
waardoor" hij den bijnaam van 

t Phüopator verwierf. Volgens 
eene orakelspreuk, moest hij 
zich voor de jEthiopiërs wach
ten, maar zijne dapperheid 
sleepte hem mede, en hij 
viel voor Troje door de ster
ke hand van MEMNON koning 
van JEthiopië, zoon van Au-
ROItA. 

ANTIMACHÜS, een Trojaan, 
hielp, door de geschenken van 
AIEXANDEK broeder van PA-
JUS omgekocht, de uitlevering 
van HÜJDENA tegenwerken, ja 
hij dééd zelfs het voorstel, 
om de afgezanten van UIYS-
SES en MENELATTS te vermoor
den. Zoodra zulks in het 
Grieksche leger ruchtbaar 
werd, liet koning AGAMEM-
NON , de gevangene zonen van 
ANTIMACHÜS ombrengen. 

ANTIMACHÜS, een Grieksch 
dichter, te Claros in Jonië, 
of, volgens anderen, te Co-
hphon geboren, leefde ruim 
400 jaren vóór J. C. Hij 
heeft veel geschreven, en 
onder anderen een groot werk 
over den Thebaanschen oor
log* QUINTH-IANUS zegt, dat 
bijna al de Grieksche taai
kenners hem, na HOMERUS, 
den eersten rang hadden ge
geven. Zijne gedichten wa
ren ïntusschen te zwellend , 
en men beschuldigde hem te 
wpoopig te zgn, XU?HII,I-

uva verhaalt volgens DIOWJ 
dat keizer HABRIANDS, ZOO 
veel belang in dien dichter 
stelde, dat hij hem den rang 
van HOMERUS wilde doen in
nemen; men zal zich hiero
ver echter niet verwonderen, 
vooral als men in aanmerking 
neemt, dat de smaak in dicht
kunde van dien Vorst niet al
tijd zeer uitgelezen was. —. 
Erv zijn nog twee andere 
Grieksche dichters, één Griek
sche geschiedschrijver en één 
beeldhouwer van dien naam 
geweest, wier voortbrengselen 
echter te middelmatig zijn, 
dan dat zij hier eenige mel
ding zonden verdienen. 

ANTINE (MATJRÜS FHANCIS-
cus »') een geleerde Religi
eus der Congregatie van den 
heiligen Mxvnvs, werd in 
1688 te Gonrieux, in het 
Bisdom Luik geboren, en on
derwees de wijsbegeerte, ra / 
Sint JNicasius teMeims. Zij
ne gevoelens omtrent de be
sluiten over het Jansenismus, 
gaan voor verdacht door; de 
Heer DE MAILXY. Aartsbis
schop van Beima en Kardi
naal beval, dat hij zijn Aarts-
bisdom zoude verlaten. De 
oversten der congregatie be
riepen hem naar Saint-Ger-

des-Prés, alwaar hij 
eerst aan de verzameling der 
Decretaüën, en daarna aan 
de nieuwe uitgave van hee 
Glossarium media et infimce 
latinitatis van DO CANGB 
werkte, waarvan hij verschel-

http://AcHiir.Es
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dene deelen met D, CAHPEN^ 
TIER, zijnen medebroeder, in 
het licht gaf. Om dezelfde 
zaak, die hem van Heims 
had doen Verbannen, nage-
spoord, werd hij in 1734 
naar Pontöise verbannen. In 
1737 te Parijs teruggeroe
pen, werkte hg met X). Bou-
O.TIE1! aan de Collection, des 
historiens des Guults et de la 
France, (Verzameling der ge
schiedschrijvers onder de Gal" 
liërs en Franschen). Hij had 
zich met bet gedeelte, der 
kruistogfen belast, en bragt 
ook veel toe aan PArt de 
vérifier les dates (ï)e kunst 
om de echtheid der' tijdreke
ningen te bewyzen) 1740 in 

4.t0 Men heeft van hem daar
enboven: Tradttction des 
psautttes sur F hébreu, avec 
des notés tirées dé PEcritu-
reshinte el des saints vères, 
pour en faciüter Hntelligen» 
<*, {hertaling der psalmen, 
volgens het Hebreeumch , met 
aanteekeningen uit de heilige 

ontleend ter bevordering van 

J ? M ï r6taan d*™i»«) 
den % w A r i H * overleed «en 3 November m 6 a a n 

eenen aanval van faerotrte! 

AOTINOTJS, zoon van Etr 
•svsnts. een der «,• 
' van f w „ttmnaara 

van isNEiopjü de echr^ 

««er het ^ d ' d a n de hand 

daarom voornamelijk f*" 

dankbaarheid, dat de vader 
van TEMEMAOHUS den zijnen 
eens het leven had gered. 
Bij de terugkomst van UIY«. 
BES was hij de eerste der p«« 
\endentent die viel, de pijl 
van dezen held doorboorde 
hem den hals, juist op des 
oogenblik, dat hij den mond 
aan den verkoelings-bek 
had gezet, 

ANTXNOÜS, een BitJiynisch 
jongeling, werd door keizet 
HADRÏANTJS met zulk eene 
schandelijke liefde bemind, dat 
dezelve weinig strekken kan 
om den naam van wijsgeer 
te vereeren, waarop die Vorst 
zich beroemde* Men zegt, 
dat deze GANYMSDES zich in 
het( jaar 129 na J. C. in den 
N$l verdronk. Anderen wit-
len dat hij zich zeiven opof
ferde in eene offerande, die 
gevierd werd, om het leven 
des keizers te verlengen. HÂ  
DiiiANTjs beweende het voo*' 
werp zgner afschuwelijke «et' 
de, stichtte tempels te zgn" 
eer, gaf hem priesters, pro
feten en eene godspraak, ƒ9 
Het gedenkpenningen te«9g 
eere slaan. Benige ders^ 
bestaan er nog, waarop11? 
als een BAOOHTJS wordt «*f 
gesteld. Dus was de «$«JJ 
geerte dier eeuwen; ffe'n'j}j 
beroemde mannen waren v j 
van die schandelgke f^' 
weliMeden, die onder.Ht, 
heerschappij der C«"j.telf' 
zeden verdwenen, en oie w 
der herleren, naar mate nc 
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Christendom onder ons aïige- j 
doofd wordt. 

ANTÏOCHÜS I. , bijgenaamd 
Soter, dat is Verlosser, zoon 
van SELEUCUS NICANOR , ko
ning van Syrië, verliefde op 
zijne stiefmoeder STRATONICB, 
en huwde baar met toestem
ming van SELEÜOUS ; eene soort 
van bloedschande, welke zelfs 
in die bedorvene tijden waar
in de zeden al hare veer
kracht verloren hadden, ver
wondering baarde. In ge
meenschap met zijnen vader, 
onderwierp hij de meeste der 
landen, die fusschen de Kas
pische - Zee en den Indult ge
legen waren,, en herstelde er 
vele der steden, die AMX-
ANDER er gesticht had. Na 
den dood van SELEUCUS, be
haalde hij zegepralen op den 
Bythiniërs, de Macedoniërs 
en de Galatiërs, en werd in 
eenen slag bij Efete in het jaar 
26a vóór J. C. gedood. STRA-
TONICE was reeds vóór hem 
overleden: men bewees hun 
Goddelijke eer; eene schatting 
van gewone laffe vleijerij bij 
die verwijfde en verblinde 
volken in gebruik. 

ANTIOCHTTS II . , bijgenaamd 
Theos of de God (want de 
buitensporigheid des Heiden
doms, veranderde de namen 
der koningen in godslasterin
gen; volgde op zijnen broe
der ANTIOCHUS SOTER , en deed 
FTOlBMEUSpHlLADEI.raDS den 
oorlog aan: hg; eindigde den-

zelven met BERENICE fe hu
wen, hoewel hg reeds twee 
zonen bij LAODIOR had die 
hem in het jaar 347 'vóór 
J. C. vergiftigde, en SEIETT-
cus, haren zoon door de list 
van eenen zekeren ARÏEMON 
op den troon deed plaatsen. 
Deze koning-goden waren niet 
veilig voor het Iafhartigste 
verraad, en waren er dik
wijls, door den haat, welken 
zij inboezemden zelve de oor
zaak van. Daarna liet LAO-
DICE BERENICE met denzoon, 
dien déze Prinses ANTIOCHUS 
gebaard had, ombrengen. 

I Maar hare wreedheid bleef 
niet ongestraft: zij werd zel-

I ve gedood, in den oorlog 
welken PTOLEMEUS EVEUGE-
TES ondernam, om zijne zuster 
BERENIOE te wreken. 

ANTIOCHUS III., bijgenaamd 
de Groote, koningvan Syrië, 
in het jaar aa3 vóór J. G. 
opvolger van zijnen broeder 
SEI,EUOU8-CERATJNÜS , werd ia 
een bloedig gevecht, bij üa-
phia geleverd, door PTOWB-
MEUS-PHIIOPATOR , overwon
nen. Het duurde niet lang 
of hij herstelde deze neder
laag. Hij nam Sar des in„ 
beteugelde de Meders en Per-
zers; onderwierp Judea, Phe-
nicië en CcÉle'Syrië, en be
raamde grooter veroveringen, 
toen Smyrna, Lampsacua, 
en andere steden van 4*ia-
tisch Griekenland den Romei
nen, om hulp verzochten. De 
senaat zond afgevaardigden 
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naar ANTIOCHUS,- om hem op 
te eischen, aan PTOIEMEUS 
EPIPHANES, het land terug te 
geven, dat hij hem ontnomen 
had, en de Grieksche steden 
ongestoord te laten. Wijl 
ANTIOCHÜS geen gunstig ant
woord gaf, zoo verklaarde 
hem Rome in het jaar 192 
vóór J. C. den oorlog. Deze 
vorst, die HANMIBAI. toen 
juist bij zich had, werd door 
dezen veldheer zoodanig aan
gevuurd, dat hij denzelven 
dacht te kunnen wagen; maar 
Aoijmxs GLABRIO bewees hem 
weldra het tegendeel. Hij 
dwong hem Griekenland te 
verlaten, en Scirio AZIATI-
ous versloeg zijn leger geheel 
en al. ANTiocmra, gedwon
gen den vrede te vragen, 
verkreeg denzelven niet dan 
op bittere voorwaarden. Hij 
werd verpligt van al zijne 
Europesche bezittingen, en 
van die, welke hij aan deze 
zijde van het Taurus-geberg-
te in Atië had, afstand te 
doen. Eenigen tijd daarna 
werd hg in ^ 7 vóór J. C. 
in Elytnaida, waar hij den 
tempel van JOTITEE BELUS 
ging plunderen, vermoord. De 
Joden beroemen zich zeer op 
de voorregten, welke deze 
vorst hun verleende. Hg le
verde het geld, dat voor de 
offeranden noodig was, en 
stond hun toe, om in dege-
neele uitgestrektheid zijner 
staten, volgens hunne wetten 
« leven. Deze vorst had 
uitmuntende hoedanigheden, 

maar dezelve waren nief duur
zaam. 1 Tot op den ouder
dom van So jaren, zegt een 
geschiedschrijver, had hij zich 
in al zijne betrekkingen met, 
eene dapperheid, eene voor-
zigtigheid ten eene vlijt ge-
dragen, die al zijne onder
nemingen hadden doen geluk
ken , en hem den bijnaam 
van de Grooté verworven 
hadden» Maar sedert dien tijd 
had zijne wijsheid zeer afge
nomen , en zijne zaken had-
den denzelfden gang gegaan, 
2rjn gedrag in den oorlog te
gen de Romeinen, het gerin
ge gebruik, dat hij van de 
raadgevingen van HAMHBAI 
maakte, of liever, de min
achting , waarmede hij dezel
ve behandelde, de schande
lijke vrede, dien hijyerpl'g1 

was aantenemen, bezwalkte 
den roem zijner eerste helden
daden,- en zijn dood door eene 
goddelooze en heiligschendige 
onderneming verooroorzaakt, 
drukte eene onuitwischbare 
vlek op zijnen naam/J 

ANTIOCHÜS IV., «*»:]*• 
den voorgaande, nam*® 
bijnaam, van Epiphanes, dat 
is : den doorluchtige aan. «9 
verdiende veeleer dien **» 
Epimanes die sommige ƒ j 
gaven, en die voedende OÏ 
onzinnige wil zeggen. Ev<T 
zeer als zijn vader den J° 
den gunstig was geweest, 
verklaarde hij zich den vij
and derzelve. JVa hrutal** 
belegerd en ingenomen te W ' 
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ben, zette hg den Hooge-
priester OSIASaf,ontheiligde' 
den tempel door de offerande", 
die hij er aan JUEITER den 
Olympiër opdroeg. Nam al 
de gewijde vaten mede, en 
deed de zeven Machabeïsche 
broeders en den grijsaard 
EIBAZAH sterven. Deze hei-

/ ligschendige vorst had den 
troon van Syrië op DJJME-
TKIUS, zijnen neef, overwel
digd: hij wilde PTOIEIHEÜS-
PHILOMETOR , zijnen anderen 
neef ook van Egypte beroo-
ven, maar zijne poging was 
vruchteloos. MATHATHIAS en 
JUDAS de Machabeër versloe* 
gen zijne legerbenden, hg 
zelf Werd in Elymaïde, een 
door den rijkdom zijner tem
pels beroemd land, werwaarts 
zgne razende plunderzucht 
hem gelokt had, op devïugt 
gedreven. Hij was niet ver 
van Ecbatana verwijderd, 
toen hij vernam dat JUDAS 
de Machabeër, LYSIAS ver
slagen had, dat hij zich van 
de sterke steden van Judea 
meester gemaakt, en den in 
den tempel geplaatsten afgod 
omvergeworpen had. Buiten 
zich zelven van woede, zei-
de hij, dat, hij zelf naar Je-
rusalem ging, en van die 
stad het graf der Joden wil
de maken. Hij beval dus aan 
dengenen, die zijnen wagen 
voerde, onophoudelijk voor
waarts te gaan , en zgne reis 
Ie bespoedigen. Maar naau-
welgks had hg' deze woorden 
uitgesproken, of God sloeg 

hem met eene ongeneeslijke 
ziekte J hg gevoelde zich eens
klaps door eene hevige pijn 
in de ingewanden, en eene 
kolgk overvallen, die hem de 
geweldigste folteringen veroor
zaakten. In eene nieuwe woe
de tegen de Joden ontstoken , 
beval hij, dat men zgne reis 
nog des te meer bespoedigen 
zoude. Maar toen zgne paar
den met onstuimigheid liepen , 
viel hij van zijnen wagen, 
zoo dat zijn ligchaam doof 
dien val geheel gekneusd werd. 
»Aldus, zegt de heilige Schrift, 
zag zich degene, die zich door. 
zgne trotschheid boven den 
stand des menschen willende 
verheffen, zich gevleid had 
van zelfs aan de baren der 
zee te kunnen bevelen, ster
vende in eenen stoel dragen, 
openlijk de almagt van God 
verkondigende, die in zijnen 
persoon uitblonk. Er kropen 
wormen uit zijn ligchaam, 
en het vleesch viel hem met 
stukken af, daarbij wasemde 
hij zulk eene besmettelijke 
lucht uit, dat het leger de 
stank niet kon verdragen. 
Deze man, die zich vroeger 
verbeeldde de sterren te kun
nen bereiken, bevond zich 
in zulk eenen staat, dat nie
mand hem, uit hoofde van 
de verschrikkelijke besmet
ting, die hij verspreidde, kon 
dragen." Onverdragelgk voor 
zich zelven geworden zijnde, 
deed hij zgne vrienden ko
men, en zeide hum 1 De 
slaap heeft zich van mijne 
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oogea verwijderd; mijn hart 
is geheel magteloos, en door 
de diepe fewelling,, waarme
de ik bevangen ben, gevoel 
ik al mijne krachten bezwij
ken. Ik heb in het binnen
ste mijner ziel gezegd: Hoe 
ongelukkig ben ik geworden, 
en in welken afgrond van 
droefheid, zie ik mij gedom
peld, ik, die eertijds zoo ge* 
lukkig was, en te midden 
der magt, die mij omringde, 
zoo gevleid werd! Ik herin
ner mij thans de rampen, die 
ik in Jerutalem heb te weeg 
gebjagt...... Ik erken dus, 
dat ik daarom tot al die el
lenden ben vervallen, en mij
ne overmatige droefheid doet 
mij thans in een vreemd land 
sneven." Hij beloofde de 
vrijheid aan de stad Jeruza
lem te zullen wedergeven, 
haar de schoonste voorregten 
te verleenen, en met de stad 
Athene gelijk te zullen ma-
ken: hij verbond zich, om 
den tempel, dien hij vroeger 
geplunderd had, met kostba
re geschenken,te versieren, 
er het getal der gewijde vaten 
te vermeerderen, om uit zij
ne inkomsten de vereischte 
uitgaven voor de offeranden 
te verschaffen, ea zelfs om 
een Jood te worden, en o«n 
het geheele land te doorloo-
pen, ten einde de almagt van 
God te verkondigen. Maar 
zijn berouw steunde enkel op 

tijdelijke Beweeggronden; UV 
welk' den gewijden schrijver 
heeft doen zeggen: Detegodde-
looze bad den Meer, van mm 
hij geene barmhartigheid moest 
ontvangem Hij overleed in 
het jaar 164 voor de Chris-
telijke tijdrekening. Potr. 
BIUS verhaalt van dien vont 
de ergerlijkste buitensporig
heden, welke bewijzen, dat 
hij even zoo zinneloos all 
wreed en goddeloos was. Men 
zag hem dikwijls middea on
der de ambachtslieden in Hun
ne werkplaatsen -, ot met 
lichtmissen in kroegen, wel
ke hij bijna altijd geheel be
dwelmd verliet, en van deze 
dartele vrolijkheid, g'ng &Ü 
tot cene woedende onbezon
nen drift over. Ontuchtige 
vrouwspersonen waren «pe 
staatsdienaars, Zal mea ocli 
wel behoeven te verwonde
ren, dat een vorst van ™s 
eene inborst, de vqand va« 
God en van zgn volk was f 

ANTIOCHÜS V», »1o~ . „ 
'JBapaior, volgde nog «erjg 
znnde in het jaar 164 vö 

J. Czgnen vader ANIIOO»D 

Epiphanes op. Op raad va» 
LWÏMI, trok ty'i".Z 
een leger van honderd da*» 
voetknechten, twintig f«fen 

ruiters, twee en dertigo'2;6 

en drie honderd kr̂ gswagen 
binnen, versloeg ^J® 
Mackabeër {*) die zich mei 

»<{Z*TlfhTJ\ hier Ve'd» 8*B«an> dan d. hnli& Sdtf* 
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na den dappersten tegenstand^ 
overgaf, en kwam den tempel 
van Jeruzalem belegeren. 
Maar vernomen hebbende, 
dat zijne hoofdstad, door ee
nen vijand was ingenomen, 
dien hij niet vertrouwde, sloot 
hij den vrede, op voorwaar
den , die den Joden zeer voor-
deeüg waren, en keerde naar 
zijn rijk terug; alwaar zijne 
eigene soldaten hem aan Ü.E-
METiiurs, zijnen vollen neef, 
overleverden, die hem mét 
JJYSIAS , zgnen voogd, in het 
jaar 162 vóór J, C. deed om
brengen, 

ANTIOCHUS VIj., een zoon 
van AMEXANDER BALAS, ko
ning van Syrië, regeerde 
slechts één jaar, 144 vóór 
J. C, Zijn voogd TRYPHON, 
die zich van hem wilde ont
doen, liet door deszelfs ge-
neesheeren, onder het volk 
uitstrooqen, dat de jonge vorst 
met den steen behebt was, 
yan welken hij moest gesne
den worden; onder de se kunst-
bewerking of liever marteling 
bezweek ANTÏOCHÖS , en Tmr-
PHON nam den titel van ko
ning aan, 

ANTIOOHÜS VII. bijgenaamd 
Sideles of de Jager, was de 
zoon van DEJUEBRIUS! Soter, 
beklom den Syrischen troon 
in het jaar i3g vóór J. C. 
In Ï 3 I verklaarde hg den 
oorlog aan PHRAJÏTES, koning 
d e r » P ? . r l h m ' e n werd het 

volgende jaar in eenen slag 
met dien vorst gedood. Hg 
liet het rijk aan zgnen broe
der DEMEIIUIJS na, 

ANTIOCHUS VIII. bijgenaamd 
Orypos (Haviksneus) koning 
van Syrië, was de zoon van 
ÖEMETKIPS NicATOii en van 
CJCEOFATKA. Nadat deae vors
tin haren anderen zoon SB-
LEUCPS V., die zich tegen 
haren zin van de kroon had 
meester gemaakt, in het jaar 
ia.3 vóór J. C. door een pijl
schot gedood bad, plaatste zij 
GRYPOS op den troon. Deze 
jonge vorst vernomen hebben
de , dat zijne moeder hém ook 
vergif had toebereid, nood' 
zaakte haar zelve het in te 
zwelgen. GRYEOS werd door 
zijnen halven broeder ANTIO
OHÜS CYZIOUS aangevallen , 
die zijne gemalin TYPHBNA 
gevangen nam en dezelve deed 
ombrengen. GRYPOS werd uit 
zijn land verjaagd, doch keer
de in hetzelve terug, en hield 
tegen zgnen broeder, nu eens 
met voor - en dan met tegen
spoed , eenen achttien jarigen 
oorlog uit, tot dat hij, in 
het zes en twintigste jaar zij« 
ner regering, in het jaar 97 
vóór J, C. door HERAcaEoir 
gedood werd. 

AKTIOCHÜS IX., X., XI. , 
XII., XIII., (93 — 64 v, 
J« C.) zwakke Syrische ko* 
ningen, die de eene den an
deren van den troon vee-» 
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drongen, hun land arm maak
ten, en het eindelijk zelfs den 
Romeinen in handen speelden, 

ANTIOCHUS van Ascalon, 
een Stoïsch wijsgeer, was een 
leerling van CABNEADES, en 
de meester van CICERO. LV-
cvhxvs lokte hem naar Ro
me en schonk hem zijne 
vriendschap. Hij volgde eerst 
de gevoelens van PI,ATO , bo
ven welke hij later die van 
ZENO verkoos. Men weet niet, 
of hij zich altijd aan de laat* 
ste gehouden heeft, wijl er 
noch in de gevoelens, noch 
in het gedrag dier oude wij
zen iets bestendigs te vin
den was. — Men moet hem 
niet verwarren met eenen an
deren AHTIOCHTTS , een Cy-
nisch wijsgeer j, die groote 
weldaden ontving van de kei
zers SEVEKUS en CAKACAMA , 
waardige voorwerpen, om de 
lessen en voorbeelden van het, 
Cynismus te beloonea. 

ANTXOCHTJS, monnik en 
daarna abt van het klooster 
van den heiligen SAEBAS in 
Palestina, schreef in het 
Grieksch, op verzoek van 
EDSTATHIÜS, abt van een 
klooster bij Ancyre en voor 
dien religieus, een zedelijk 
uittreksel der heilige Schrift, 
getiteld : Pandecten dipince 
Scripturm in centum nonagin-
ta distinctas homilias una cum 
exhotnologesi, hetwelk alles 
bevatte, wat voor de zalig
heid noodzakelijk was. Ti- \\ 

i-EMoNT een Karthuizer te 
Parys, heeft hetzelve uit het 
Grieksch in het Latijn ver
taald, en Pater FRONTON U 
Doe heeft eene oorspronke
lijke uitgave van hetzelve be
zorgd: dit werk is in 13/ ka
pittels of homeliën verdeeld. 
In het 107e spreekt de scinf-
ver over de inneming P 
Jeruzalein door Cnosnoé's il 
614, over de wijze, waaraf 
de stad geplunderd, ietbA 
van het heilige Kruis WW6' 
ngmen werd enz, Hg voegt 
er een dichtstuk bij, waaira 
hij het verlies van het ware 
Kruis, dat de Perzers, zegt 
hij, met hunnen buit hadden 

medegenomen, betreurt, «j 
dichtstuk van AMTiocHtrsWorat 

in het Grieksch en in h e l 
ton in de Bibliothecapfum 
gevonden. AKTIOOHOS ieew<= 
in de zevende eeuw. 

AMMOOHTO, Bisschop g 
Ptolemaide,mPhenicie,^ 
de in het begin der t g , 
eeuw; in het jaar.40 ^ 
hij te Kónstanlinopej, • 
heilige JOANNSS CBK* ^ 
aros er afwezig fan J>» j 
predikte er met w* # , ; 
goeden uitslag, dat W> 
wel als de heilige . ^ , 
CHBTSOSXOMOT den p9" ## 
Gulden-mond venüe""? { k 
zegt dat dezt, Jj• & 
prediking van Wi; ^ 
tot zijne eigene eerzu ^ ^ 
dienen, en d a t ?9 belad̂ » 
deren en geschenken « B 
naar # » Bisdom terug 
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de. SEVERIANUS VAN GABA-
XES , aan wien de heilige Jo-
ANNJBS CHRYSOSTOMUS de zorg 
over de kerk van Konstantino-
pel, gedurende zijne afwezig
heid, had toevertrouwd, maak
te zich ANTIOCHDS tot zijnen 
vriend, en muntte, even als 
hi j , ia de prediking uit. So-
CRATES en SoztmEïtvB beschul-
digen den heiligen CHRYSOS-
aoMüs, den goeden nitslag 
der predikatiën van ANTIO-
OHÜS en SEVERIANUS met ee» 
ne soort' van afgunst verno
men te hebben. Üaarna voeg
den zich ANTIOCHÜS en S E 
VERIANUS bij ÏHEOPHIJCTJS van 
Alexandrië, ACACIUS van Be-
rea en CYUINUS van Galcedo-
nië en werden 'de vervolgers 
van den heiligen JOANNES 
CHRYSOSTOMUS. Keizer AR-
CABIUS , tot wien zij zich ter 
bereiking van hun oogmerk, 
bijzonder hadden gewend, zond 
den Heilige zelfs een bevel, 
dat in deze bewoording ver
vat was. ACAOIÜS, ANTIO-
CHUS , SEVERIANUS en CYRINUS 
hebben uwe veroordeeling op 
hun eigen hoofd. Stel dus 
niet uit u aan God te heve
len en de Kerk te verlaten, — 
THEOPHIIIÏIS, ACAOIÜS, A N -
TIOCHUS en SEVERIANUS zijn 
de yïer prelaten, welke de 
Heilige in een zijner brieven 
verwerpt, waarin h g , na van 
de beide eerste gesproken te 
hebben , zegt. En wat be
hoef ik over SsraaidHvs en 
AtiTiooms f spreken, wier 

misdaden zoo algemeen Bekend 
zijn t dat de schouwtooneelen 
er selfs van weergalmen. 

ANTIOIE , dochter van NYC-
TEUS , koning van Thebe, was in 
Griekenland, om hare schoon
heid, beroemd, JDaar zij zich. 
door haren minnaar, dien zij 
zeide Ju*iTER te zijn , had 
laten verleiden, was zij ver* 
pligt, om den toorn van ha
ren vader te vermijden, bij 
EPOPEÜS, koning van Sicyo-
ne de vlugt te nemen, welke 
vorst met haar in den, echt 
trad, NYCTEUS, vast beslo
ten , om zich te wreken, trok 
dadelijk tegen hem te veldj 
maar doodelijk gewond zijnde, 
droeg hij aan Licus , zijnen 
broeder, den last op , de mis
daad zijner dochter te wre
ken. De dood van EPCHPEUS, 
die kort daarna plaats h a d , 
maakte een einde aan den 
oorlog, en ANMOJJE werd in 
eene gevangenis opgesloten, 
alwaar zij van AMPHION ' en 
ZETHES beviel. In het vervolg 
gaven haar hare kinderen de 
vrijheid weder, doodden JLi-
CÜS , en bonden DIRCÉ , zijne 
v rouw, aan de horens van 
eenen woedenden stier, die 
haar ook deed omkomen. Men 
weet niet zeker wat er later 
yan ANTIOPE geworden is. 

ANTIOBE, koningin der A-
mazonen, werd door HBRCU-
IES overwonnen, gevangen 

fl genomen en aan THESBPS ge» 

i 
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geven, die haar huwde. Zij 
had hem eenen zoon gebaard 
HirrotYTüs genoemd. Som
migen zeggen, dat zij gedood 
werd , in eenen slag bij Athe
ne; anderen doen haar door 
de hand van THESEÜS s t e rven , 
nog anderen eindelijk veran
deren al de namen en daad-
zaken dezer geschiedenis. In 
hét gebied der fabelen zqn 
alle verhalen eyen goed en 

A M T I I A S , een zeer oordeel
kundige Jood, en tevens een 
der aanzienlijkste inwoners der 
stad Jeruzalem, die de ram
pen voorziende, waarmede de 
Joden door den opstand der 
muitelingen bedreigd werden, 
koning AGRIPPA ging verzoe-. 
köh , Van zich naar Jeruzalem 
Ie begeven, ten einde de rust 
in de stad te herstellen. Hij 
werddoor dezelfde muitelingen 
gevangen genomen en gedood. 

ANTIÏAÏS (HEHOBES) — ZÏ6 
HERODES, 

ANTIFAS {Heilige) was een 
der eerste leerlingen des Za-
ligmakers, en onderging den 
marteldood te Pergamus, al
waar bij Bisschop was. Zi j 
ne levensbeschrijving vermeldt 
dat hg in eenen gloeyenden 
koperen stier werd gesloten; 
maar hoe oud die act en ook 
wegen mogen, zqn dezelve 
echter niet zeergeloofwaardig; 
zijn marteldood is echter on
twijfelbaar, daa rdezeke in üe{ 

Boek der Openbaring 11,, / 3 , 
waar J. C hem eenen getnv," 
wen getuige noemt, uitdruk
kelijk bevestigd wordt. Ook 
wordt er de plaats van zijnen 
marteldood evenzeer uitge
drukt. 

ANTIEATER , staatsdienaar 
van pHiiïrpns van Maciia-
nië, en onder AMBEAUBBHA» 
Groote, stadhouder van Ma
cedonië en Griekenland, een 
man , even zoo groot ep het 
slagveld als in het staatska-
binet. Hg sloeg en onder
wierp de Spartanen, ia-m ! 

1 toen AXEXANDER in Jaën®, j 
eenen opstand verwekt had
den. Desniettegenstaande werd ; 
hg" door OWTMMAS, de heersen-
zuchtige moeder vaa Awx*»* 
D E R , verdacht gemaakt en tot 
den koning geroepen, en w 
zgne plaats Ciuf*f J ' 
noemd, hetwelk beide f* 
ter niet gebeurde, Jaar « | 

-eenë hoogere m a g U u s * : 
t rad, die, terwijl fl * » 
Grooten AMSANDEB W» 
» Tot hiertoe en niet verdW' 
ook de uitvoering ««ff» , 
ordening verbelde. J f j 
blijft het ïahetdu.Ste , 

hem niet door he g j , 
ANTIPATER was w e„ ; 
o Zeker is het," #&\ 
geschiedsebrij ver , » , hefft 
zich nooit van deze TM*. ,„„ 
kunnen zuiveren, en 

dat »*> 
kunnen zuiveieu, -•- M ^ 
lang a l s h g l e f e ^ J V 
doniërs, uem als a j j ^ 
rader verachtten, die » 



- A 

AKBEE vergeven had." In 
( de deeling, na den dood van 

AMXANDER, werd hem zijn 
stadhouderschap toegelegd, en 
hij tot voogd van hét nog 
ongeboren kind van AUSXAN» 
DER benoemd. De Grieken, 
die aan het muiten waren 
geslagen, werden door hem 
weder beteugeld , en de aan
slag van PERDICCAS, om hem 
te vermoorden, mislukte. AN-
TIPATER stierf eindelijk in ee-
nen hoogén ouderdom in het 
jaar 317 vóór J. C. Zeer 
zonderling is het, dat hij tot 
zijnen opvolger,, niet zijnen 
zoon CASSANDER, maar Po-° 
ï.YsrERCHON benoemd had, 
welke benoeming over Ma-
cedonië en Griekenland het 
ongeluk verspreidde, waar
onder deze landen later ge
bukt gingen. 

ANTIPATEK I. , koning van 
Macedonië en broeder van 
PHIIIIPPUS , betwistte , na den 
dood van Pmtimrs den troon 
aan AXBXANDER , zijnen twee
den broeder, en liet zijne 
moeder THESSALONICA , welke 
hij verdacht hield, zijnen me
dedinger te begunstigen, ter 
dood brengen: hij werd door 
IiïsiMAOHüs in het jaar 292 
vóór J. C* gedood. 

ANTIPATER IL, koningvan 
Macedonië , was de zooa eens 
broeders van CASSANBER. Na
dat PTOIBMEOS CERAUHÜS.in 
het jaar 280 vóór J.C. gedood 
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was; volgde zijn broeder ME-
xEAGBtrs hem op, en hield den 
oorlog nog twee maanden vol. 
Daarna werd ASTTIBATER tot 
koning uitgeroepen; maar na 

-vijf en veertig dagen gere
geerd te hebhen , plaatste men 
de kroon, op het hoofd van 
SOSTHENES, die een dapper 
veldheer was, 

ANTIPATER, een Idumeër 
en.' de zoon van den land
voogd1 van Jdumea, omhelsde 
de partij van HYROANUS, en 
deed hem op nieuw den troon 
van Judea beklimmen.' Aur-
TIPATER genoot al het aan
zien, hetwelk hij door zijne 
diensten verdiende, en maak
te zich aangenaam bij de Ro
meinen, door zijne verkleefd* 
faeid aan hunne belangen. Gas-
SAR, dien hij in den Egypti-
schen oorlog groote diensten 
had bewezen, schonk hem 
het Romeinsche hurgerregt, 
en het stadhouderschap van 
Judea. Hij werd .in het jaar 
49 vóór J.C., dooreen'Jood, 
een zijner vrienden, die hem 
verdacht hield, van naar de 
koninklijke waardigheid te 
streven, door vergif van het 
leven beroofd, HERODES de 
Groote, zijn zoon, liet te 
zijner eer, de stad Antipa*. 
tns bouwen. 

ANTIEATER , oudste zoon van 
HEUODES, bijgenaamd de Groo" 
te, dien hij bij eenAscaloni-
tische vrouw, DOBIB genaamd, 
3 

X 

X 
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verwekt had, werd door zijnen 
vader, die hem eene gewone 
opvoeding had doen geven, en 
die hem met zijne zonen ALÉX-
ANBER en ABISTOBULITS welke 
MAHIAMNE hem(i gebaard had, 
wilde vergelijken, aan het hof 
teroggeroepen. ANTIEATER be
diende zich van deze gele
genheid, en verbitterde zij
nen vader zoo zeer tegen de
ze beide ongelukkige prinsen, 
dat HERODES dezelve eindelijk 
deed sterven. Na hunnen 
dood, wilde ANTIBATER ook 
dien des konings bespoedigen, 
ten einde in zijne plaats te 
kunnen regeren. HEBODES 
ontdekte >deze zamenzwering, 
juist terwijl hq̂  hem naar AU
GUSTUS had gezonden, met 
zijn testament, waardoor hij 
hem als erfgenaam verklaar
de. Hij riep dien 'ondankba
ren zoon, die zijne beide an
dere broeders AKOHEIATTS en 

, PHIMJPÜS juist mede beschul
digd had, dadelijk terug; voor 
VARTJS van zijnen aanslag o-
vertuigd, werd hg gevangen 
genomen. Toen hg eindelgk 
vernam, dat big , op het ge
rucht van zijnen dood, de 
wachten had willen omkoopen 
liet hg hem ter dood brengen. 

ASTIFACBH mnSidon,een 
AA^Vrbe0efende "* ï36 

vóór J. C. de wgsbegeerte 
en de dichtkunde. In de 
Anthologie komen er verschei
dene puntdichten van hem 
voor. CwBflo roemde Znne 
bgzondere gemakkel^heid , 

om verzen fe maken; Vol
gens PLINHJS en VAIBMOT 
MAXIMUS , had deze wijsgeer 
jaarlijks op den verjaardag 
zijner geboorte eene ééa-dags 
koorts, en het was ook op 
dien dag, zegt men, dat iij 
overleden is. 

ANTIPATER (LJEHUS C«r« 
trs) een Latijnsch geschied
schrijver, die omtrent iet 
jaar 124 vóór J. C. bloeide; 
schreef eene Geschiedenis van 
den tweeden Punischen oor* 
hg. HADRIASUTS stelde hem 
boven SAMÜJSTIÜS evengelnk 
hij ENNIUS boven VIRGU"'8 

verkoos. Wg" hebben eemge 
fragmenten van zgnewerkenJ 
ANTONIUS AISO-USTINUB neelt 
dezelve, met die van andere 
geschiedschrgvers verzameld; 
dezelve zijn te AnW'W1 m 

i 5 n gedrukt 

ANTIBHANES, een WncJJ'. 
dichter, leefde onder de re
gering van. ALEXANDER,3 

wien hij eenïge ^ a e r
P n S 

neelstukken voorlas. » 
toen hij zag, dal: e * j g 
er weinig vermaak m «» 
te scheppen, zeide hg , 
Om vermaak in zulhe^ 
ten te scheppen, moet m < 
o vorst l losbandige P"r^ 
bijgewoond hebben, etl j 0 

werf in, de plaatsen W<1 

wellust een kamp***ef
 & 

Mweest, En indedaad de>m 
steblgspelen der ouden nep^ 
dergeipe ondervverpen. 
TBBMU», die onsde-seDiJ" 
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derheid mededeelt, haalt ver
scheidene stukken van A»Tr-
PHANES aan, en PALIUX ee-
nige andere. SUIDAS zegt, dat 
hij geboortig was van Goh' 
f hon , en op het eiland Chio 
in den ouderdom van 74 ja
ren overleed. 

ANTIPHATES, koning der 
Lestrigonen, een volk van 
Latium novum, in Italië daar, 
waar thans een gedeelte van 
het land van Labour, in het 
koninkrijk 'Napels, aan den 
oever der Toskaansche Zee, is 
gelegen, was een kleinzoon van 
JJAMTTS , die de stad Formies 
bij Gaietio bouwde. Het was 1 
aan hem, dat ÜIYSSES drie 
bevelhebbers zijner vloot zond, 
om hem de vrijheid te vra
gen , in zijn gebied aan land 
te mogen stappen, ten einde 
zich eenigzins te kunnen ver-
verschen ; maar deze koning, 
die een menscheneter was, 
vervolgde de drie afgevaar
digden, waarvan er twee zich 
redden,- doch de derde door 
die barbaren verslonden werd. 
Daarop kwam ANTIPHATES 
met zijn gevolg de schepen 
van ULYSSES aanranden, en 
door er eene menigte steenen 
en stukken hout op te wer
pen deed hij dezelve zinken, 
behalve dat van ÜLYSSES het
welk het ruime sop koos. 

AwTipjujcmj, een Egyptisch 
schilder en tijdgenoot van .A-
MLIES , wiens mededinger ha 

T. 2 9 5 

was. — PIINIUS spreekt over 
eenen anderen ANTIPIHIIUS , 
die eenen jongen schilderde, 
welke het vuur aanblies, waar
van de gloed zijne schoonheid 
deed schitteren. Wijl de schil
derstukken , die nachtgezigten 
voorstelden, toenmaals een 
soort van wonder waren (Zie A-
EELLiss) zoo werd deze schilderij 
door PJDINIÜS zeer bewonderd. 

ANTIPHON , een Atheensch 
redenaar, werd te Mhamnzis 
in Attiha geboren, waardoor 
hij den bijnaam van Rkam-
nusiër verwierf. Men zegt, 
dat hij de eerste was, die de 
welsprekendheid tot eene kunst 
maakte , en die voor geld on
derwees en pleitte. Men had 
verschillende werken van hem. 
Er zijn zestien redevoeringen 
tot ons gekomen, die hem ge
woonlijk worden toegeschre
ven , en die in de verzame
ling der oude Grieksche re
denaars van ETIENNE, 1575 
in fol. gevonden worden. Zij 
bezitten meer hoogdravend
heid dan wezenlijke welspre
kendheid, en regtvaardigen 
de lofsprakea niet, die de ou
de redenaars aan dezelve heb
ben toegezwaaid. Hg over
leed in het jaar 411 \66t 
i. C. THITOYDIDES was zijn 
leerling; FHOTIUS zegt, zija 
meester. ~ VOSSIDS onder
scheidt twee AMTIPHON'S, de 
eene van lihamnus, ouder 
dan THUCYDIDES , de andere, 
die na hem geleefd zou hebben. 
4 
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AWTISTHENES i een̂  A-
theensch wijsgeer, desttchter 
der Cynische sekte, gaf in 
den beginne onderwijs in de 
welsprekendheid; De wijsbe
geerte van SOCRATES deed 
hem de redeneerkunde .vaar
wel zeggen, hg zond zijne 
leerlingen terug terwgl hg 
hun zeide : Gaat eenen mees
ter zoeken, wat mif betreft, 
ik heb er eenen gevonden. 
Dit belette echter niet, dat 
hij eene afzonderlijke sekte 
vormde. Oni des te gemak
kelijker te kunnen filozofe-
ren, verkocht hij al zijne 
goederen, en behield niets 
dan eenen mantel, die daaren
boven geheel verscheurd was. 
SOCHATES, die zulks zag,zei-
de hem: Ik zie uwe ijdelheid 
doof o?&, gaten van uwen man
tel. Hg verachtte den adel 
en de rijkdommen/ om zich 
aan» de deugd té verbinden, 
die, volgens hem, enkel de 
verachting der dingen was^ 
die de menschen op prrjs stel
len. Door iemand gevraagd 
«ijnde, waartoe de wijsbe
geerte hem noodig was' ge* 
weest, antwoordde hij met 
eene trotschheid, welke aan die 
oude wijzen gewoon was: Om 
met mif selven te leven. Men 
zou hem welligt hebben kund
oen antwoorden. Pas op, dat 
gi? niet met ben goddeloos 
metisch levet. Deze wijsgeer 
onderwees de eenheid van 
God; maar op eene flaanwe, 
lafhartige en valsche wijze, 
('Ik Stitvo, PIA'JO eng). Hij 

voegde daarenboven bij deze 
waarheid de dwaalleer vau 
den zelfmoord. De ziel, zei
de hij, betaalt het verblijf 
te duur, dat zij in het lig' 
c/iaam houdt: dit Verblijf ver
delgt haar, en doet haar haar 
aanzien verliezen, en men kan 
haar niet te vroeg naar haar 
ware vaderland teruggenden, 
DIOGENES , sijn leerling, maak* 
te vrij wel gebruik van deze 
lessen der ijdelheid, en over
trof hem in die van het Cy-
nismus, AKTISTHENES leefde 
in het jaar 4<4 vóór J. C. 
Zie hier ten naasten bij, het-
gene, wat hij het redelijkste 
heeft gezegd, want men heef» 
de nietsbeduidendste zede-
spreuken, aan die oude pe
dagogen ontsnapt, als won
deren verzameld: H**ls be~ 
ter in de Uaauwm der ra
ven, dan in de handen der 
vleyers te vallen', de eerst* 
azen enhel op delgen,maar 
de anderen verslinden o"* ae 

levenden JDeafgufê® 
worden door hun eigen * « ^ 
ter verteerd, too als &*?' 
door de roest,... •• •*"" 
gerymd, dat men dt* 
van het onkruid scheidt* 

dat men de nuttelooze s0' 
uit een leger ^T.'jLan 
men de maatschappÏÏ "" ^ 
de booswichten ^ g j ' ^ 
haar bederven,**" •" ,n0, 
goed dat om niet kar,\0 ^ 
men worden, is ««* VE -y,. 
eene goede daad verngi te 
ben. - Zijne BrU**^ 
met die der orenge M»* 
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scfye wijsgeeren, Pari?s, 1637, 
in 4,'<> gedrukt. — Men moet 
hem niet verwarren met ee
nen anderen ANTISTHENES , 
wiens liedevoeringen men in 
de Grieksche redenaars van 
AI,BB vindt, i5i3 in fol. — 
PHÜEGON spreekt van eenen 
ANTISTHENES, die een ge
schiedschrijver en eenperipa-
tetisch (wandelend) wijsgeer 
was; welligt is deze dezelfde 
als bovengenoemde schrijver 
.der Redeyoeringen( 

ANTQIJSE ( NicoLAAS) een 
Hervormd predikant, die zich 
der Joodsche natie niet on
genegen toonde, een Jood 
wilde worden, en in zijne 
dolzinnigheid over de God-. 
heid van CHRISTUS uitvaarde, 
waarom hij ook in i65z te 
Greneve, als een' Godelasteraar, 
gewurgd én zijn ligchaam ver
brand werd. 

ANTÖINE (PADSUS GABRI-
8ii) een Jesuit, zag het eer
ste licht in 1679 te Lune-
itille, en overleed in 1743 
te .Pont è Mousson, na met 
roem de wijsbegeerte . en 
godgeleerdheid onderwezen te 
hebben. Men heeft van hem: 
t& Theologia universa dog' 
matica , Parijs, 1740, 7Dl.n 

»n ia.0 , te Mens, door de 
z<«g van pater OEEGRMAN , 
«ie hetzelve vermeerderd en 
beter verdeeld heeft, herdrukt, 
in het 3» deel vindt men eene 
goede wederlegging der dwa-

.XL 

lingen van FEBHÖNIÜS» « - a.° 
Theologia moralis, Parijs, 
1744,4 Dl.» in ia.p De zede
leer van pater ANTOINE wordS 
meer op prijs gesteld, dan zij. 
ne leerstellige Godgeleerdheid, 
hoewel de laatste niet zon-
der verdienste is. BENEBICTUS 
XIV. beval, dat men zich 
Van deze Theologia Moralis 
in het collegie der Propagan
da zoude bedienen; Hij ver
wijdert zich in de uitspraak 
over de gewetenszaken van 
de onregelmatige gevoelens 
eeniger leden zijner sociëteit. 

«Zijne godsvrucht beantwoord, 
de aan zijne kunde. Hij is 
de uitgever der geestelijke 
werken van pater CAUSSADE 
zijn' medebroeder, geweest, 
en heeft daarenboven eenige 
stichtelijke werkjes in het 
licht gegeven. 

ANTOINE (JACOBTJS DIOMY-
SIS), een bouwkunstenaarden 

"6 April 1733 te Parijs ge
boren. Oe zoon van eenen een» 
voudigen schrijnwerker zijn
de , was hij in den beginne 
een metselaar. Tot opziener 
der aannemers van publieke 
werken gekozen, had hij de 
gelegenheid, om de gaven, 
die hij yan de natuur ont
vangen had, te ontwikkelen; 
het onderwijs bevorderde zij
nen natuurlijken aanleg, en 
hij was weldra in staat, om 
de schoonste plannen te ont
werpen en ten uitvoer te •„ 
brengen. Het gewelf van het 

5 

\ 
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geregtshof, de f rap van bet
zelfde gebouw, de munt te 
Pargs, zijn nog bestaande 
getuigen zijner verdiensten. 
Het hotel van Berwich te 
Madrid, de munt te Serne, 
zijn mede het werk van AN-
TOINE, die in 1799 tot lid 
van het Instituut werd be
noemd , en den 24 Augus
tus 1801 overleden is, Men 
heeft zijne lofrede door den 
Heer LASBATJIT ,te Parj's 1801 
in 8.vo gedrukt. 

iAHioiNETTB van Orleans, 
dochter van den Hertog van 
Longueville, werd aan-KAREi, 
VAN GONBI uitgehuwd, die bij 
'MwUSaint-Michel, dat .hij 
wilde overrompelen, sneuvel
de. De begoochelingen der 
wereld moede, ging zij in 
ii$99 onder de Feuillantinen, 
en vervolgens, opveraoekdes 
Pauses, in de orde van Pon-
tevrault, welke zij dooreene 
stipte inachtneming der kloos
terregels en hare deugden 
stichtte, zonder ooit te wil
len toestemmen abdis te wor
den. Door het verlangen naar 
eene gestrengere levenswij
ze b ^ e l , verliet zij die or-

van het Calmriam e n s t i e r f 
«'den geur van heiligheld'a 
net jaar 1618, 

mtTr™ (MABIE)- Zie 
mmx^ ANTOINETTE- JOSEPHE-
JEANNE van Oostenrijk Kn 
nmgm van Fmnkryh, ' 

ANTONELM (NICOLAAS), 
Kardinaal in 1697 of 1698 
te Sinigglio, in het Hertog. 
dom Vrbino geboren, onder
scheidde zich door eene zeld-
zame en diepe geleerdheid, 
Nadat hij den geestelijken sfaaf 
omhelsd,, en zich aan bet hof 
van Rome verbonden had, be
kleedde hij er verschillende 
geestelijke bedieningen, en 
werd eindelijk onder CimtM 
XIII. Kardinaal. Hij was zeer 
ervaren in de kennis der Oos-
tersche talen. Hg volgde op 
den Kardinaal PABSIONEY in 
den post van Secretaris der 
Breven, en overleed den a4 
September 1767. Hg heeft 
in het licht gegeven: i.° Eene 
Latijnsche Verhandeling J» 
titulis quos sanclUs Mr**"' 
TOS romanis prwstyteris ««' 
tribuit-, 1725 in8 .v°-2 . 
Ragioni delta sede apostolica 

soprè il ducato di Pp*" \ 
PiacenSa,espoSteèjra, 

e principi catoha aell "» 
ropa, 1742, 4 dl-n '» *' ' 
te Rome zonder den naam f» 
den schrijver gedrukt. •-• * 
Sancti J*B*HAar,aaw^ 
copi Alexandria, *nterfrt .§ 
tio Psalmorum, liome>V„u 
in fol. - 4.» ruus *#* 
rbmanum pree/atoombt* e ,g 
lis illustratitm, Roaie

uJnê. 
i a 4 . t o ^ 5 . o I t a l i a a n f e t -
dichten, waarvan men ee| 
nige vindt in het xo. 
VKLtedegliJrcad,*»*»1 

1747 in 8.w 

AOTONIA, eene dochter^ 
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MAHCÜS Asromvs eö OCTA-
VIA, zuster eener andere AN-
TONIA, de grootmoeder van 
Keizer NERO , was eene der 
deugdzaamste vrouwen van ha
ren tijd, hoewel haar vader 
een der losbandigste Romei
nen was. Zij trouwde met 
Dnustrs, zoon van LIVIA en 
broeder van,ÏIBERIUS , en na
dat zij hem verloren had, 
wilde zij, hoewel zij nog vrij 
jong was, nimmer weder in 
bet huwelijk treden. DRUSÜS 
liet haar drie kindéren na; 
twee zonen, GERMANICUS, va
der van CALIGTJIA, en CiAü-
DIUS , die later Keizer is ge
worden; en eene dochter, L I 
VIA genoemd, door hare bui
tensporigheden berucht. En-
kellijk aan de opvoeding ha
loer kinderen verbonden, vorm
de zij van GERMANICUS eenen 
held, die de afgod des rijks 
werd; maar zij moest de smart 
ondervinden, dezen vorst in 
den bloei zijner jaren te zien 
weggemaaid. Zg was het, 
die aan TIBERIÜS de ontwer
pen van SET ANUS, zgnen guns
teling, ontdekte. ANTONIA ge
noot in het begin eenige vol
doening van haren kleinzoon 
CALIGUXA , die haar door een 
besluit van den senaat, de
zelfde eerbewijzen deed toe
kennen, welke men vroeger 
aan de keizerin LIVIA had 

j e ^ e z e " . " ' n , a a r l a t e r behan
delde hij haar zeer wreedaar-
dighjk: men wil zelfs, dathn 
haar in het jaar 38 na 3. 
U deed vergeven,* 

ANTONIA. 'Zie CiAUDIA 
•AHTONIA, 

AHTONIANO (SYLVITTS) werd 
in x54o te Jfiome van zeer 
arme ouders geboren. Zijne 
talenten blonken in zijne pril
ste jeugd reeds uit. üe Her
tog van Ferrare, door zij
nen geest bekoord, deed hem 
zorgvuldig door de bekwaam
ste meesters opvoeden. Inden 
ouderdom van 10 jaren reeds, 
maakte hij, over welk onder
werp men mogt begeeren ,• 
dadelijk verzen voor de vuist. 
Een Kardinaal gaf hem eens 
eenen ruiker, met het ver
zoek denzelven aan dengenen 
van het gezelschap aan te 
bieden, die Paus zou worden; 
en het kind bood hem den 
Kardinaal van MEDICI» aan, 
met een lofgedicht, dat hij 
op denzelfden oogenblik uit
sprak. MEBICIS , op den stoel 
van den heiligen PETKUS ver
heven zijnde, bragt zich 
zulks te binnen, en benoem
de hem 'tot Hoogleeraar der 
schoone letteren, in het Ro~ 
meinsch Collegie. Hij werd 
vervolgens onder PIÜSV. secre
taris van het heilige Collegie, 
en onder CLEMENS VIII., die 
zijne verdiensten in i5g8 met 
het purper beloonde, secreta
ris der Breven. De arbeid 
verkortte zijne dagen-, want 
vijf jaren daarna, overleed 
hij in den ouderdom van 63 
jaren, achtbaar door alle pries
terlijke deugden, vooral door 
de kuischheid, die hij onge-



3oo A N T. 

schonden bewaarde. Er zgn 
door hem nagelaten Brieven, 
Commentaria's, Gedichten, 
Leerreden, en Verhandelin
gen. De Chrisdana puero-
rum educatione } De obseuri~ 
tate solis in mor te CHRISTÏ} 
De primatu PBTRI ; De sue-
cessione apostolörum ens. 

AKTONIDES VAN DER GOES 
(JOANNEB^ — Zie GOES. 

AWTOKINTJ» - Pni» ( TITDS 
A.\JRBiiMJsFi]i.Yma B O I O N I U S ) , 

Romeinsch keizer, van ouders 
geboren, die oorspronkelijk 
van Nimes waren, zag den 
19 September van het jaar 
86 der Christelijke1 tijdreke
ning, te Lanuvium, eenelta-
Jiaansche stad, het eerste le> 
venslichf. Eerst tot stedelioa-
der in Adë, daarna tot land-
voogd ia. Italië, en in het 
jaar 120 tot Consul benoemd, 
toonde hg reeds in deze eer
ste bedieningen , wat - er op 
den keizerlijken troon van 
hem te wachten was, name-
lijk zachtmoedigheid, wijs
heid, voorzigtigheid, gematigd
heid, regtvaardigheid. Kei
zer HADMAMUS nam hem als 
JJOOCJ aan, en in het jaar 
i38 werd hg deszelfs opvol
ger. Hg schonk dadelgk na 
•J5g"n^verheffing, aan verschei
dene personen de vrijheid, 
die op faeyel van HADIUANUS 
gevangen genomen, en door 
dien vorst ten dood bestemd 
waren. De senaat, door het 
begin zijner regering feekoord, 

schonk hem den eernaam van 
Pxus, en beval, dat men te 
zijner eere standbeelden zou
de oprigten» ANTONINÜ8 ver
diende dezelve, Hij vermia-
derde de belastingen , en ver
bood iemand, om de ligting 
der buitengewone schattingen 
te onderdrukken; Hij leende 
het oor. aan de klagten der 
te zwaar belasten, en besteed
de geheel zijn ouderlijk erf
deel aan aalmoezen. Zijn 
naam werd door de vreemde. 
lingen even zeer geëerbiedigd 
als door- zijne onderdanen. 
Verscheidene volken zonden 
hem afgevaardigden, andere 
wilden, dat hij hun vorsten 
zoude geven. Koningen aells 
kwamen hem huldigen. Me" 
bezorgd om zijn volk door 
den vrede gelukkig te maken > 
dan om hen, door deaicM, 
om znn gezag uit te breiden 
met belastingen te overladen, 
wist hij den oorlog t'e verf
den, en zgn naam alleen v» 
in staat, om de onbesenaato' 
ste volken te beteugelen. *JJ 
en da wingewesten des rg 
bloeiden nooit zoo zeer » 
onder z^n bestuur. »&? 
eene zHner steden dooi' «« 
ge ramp geteisterd ff«J» 
troostte hg dezelve door «J» 
milddadigheid. foto» *J a 
andere door den braad * « 

uit de publieke schatkist, w 
der op. Op deze wfe W 
delde hg ten «P»J» V, 
Home, Narbonnt, -fnt a* 
cn vele andere steden. •> 
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overstroomïngen en dure tij
den, verleende hij alle hulp, 
die dergelijke plagen vorder
den. Hij versierde verschillende 
steden met prachtige en nutti
ge gcdenkteekenen. Hij wilde 
niet, dat de senaat ongeluk-
kigen zou opsporen, die tegen 
hem hadden zatnengespannen. 
Wanneer men hem de over
winningen dier doorluchtige 
moordenaars prees, welke de 
aarde verwoest hebben, zeide 
hij- metSarpio den Afrikaner : 
Ik ver Mes het leven van eenen 
burger boven den dood van 
duizend vijanden. De Chris
tenen werden dagelijks, en 
zelfs in den naam en op het 
gezag des Keizers aan de woe
de der Heidenen opgeofferdt 
De heilige JTTSTINÜS deed hem 
eene schriftelijke verdediging 
derzelve toekomen, die zijne 
goedkeuring wegdroeg. Hg 
vaardigde een edikt uit, ten 
voordeele der Christenen, 
waarin hij zich uitlaat over 

• hunne standvastigheid, en de 
zegepralen, die zij op hunne 
vijanden behaalden, door den 
dood voor de verdediging huns 
geloofs te trotseren; over het 
vertrouwen, dat zij in het 
Wezen stellen, hetwelk zij 
Aanbidden, en over hunne ver
kleefdheid aan zijnen dienst, 
Hg noemt hetzelve eenvoudig 
God en de Emmge. Het is 
waarscMjnlgk, dat dit edikt 
de vervolging, ten minste in 
de Aziatische gewesten, aan 
welke hetzelve gerigt is, deed 
ophouden. J D t m S C A M W 

heeft beweerd, dat dit bevel
schrift, ons door EUSEBIDS 
medegedeeld, een ondergescho
ven stuk was; andere beoor
deelaars, die hetzelve als echt 
erkennen, hebben het aan 
MARCÜB AtmEiaus toegeschre
ven; maar zij bedriegen zich. 
Het edikt is een echt stuk, 
ea is door ANTOMINUS uitge
vaardigd. Men kan hierover 
de verhandeling raadplegen 
van den Heer TOBIAS GODK-I 
ÏFHIDÜB HEGELMAYER te Tübin» 
gen 1776, 1 dh in 4.1° gedrukt» 
Dit geschrift belette intuW 
schen niet, dat er nog vele 
Christenen gémarteliseerd wer
den. Deze zwakke en vrees
achtige vorst had geen moeds 
genoeg, om zich als bescher
mer der gel»ovigen te verkla
ren; noch om hunne verde
diging tegen de woede van 
het gemeen of de boosaardig
heid der gewestelijke land* 
voogden op zich te nemen. 
ANTONINÜS overleed in het 
jaar ,161 der Christelijke jaar
telling, ea werd door de Ro
meinen ̂  algemeen betreurd, 
Zijne goede hoedanigheden wa
ren echter door verscheidene 
ondeugden bezwalkt geweest, 
en voornamelijk door zijne ver
slaafdheid aan de vrouwen; 
die zulk eenen invloed op zij
nen geest uitoefenden, dat zij, 
volgens haar, welbehagen, over 
de eerposten en bedieningen 
dikwijls ten gunste dergene 
beschikten, welke dezelve het 
minste waardig waren. Ju* 
u w CAmoiïNDS berigt ons, 
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flat RÜMEHTINOT tot dat getal 
behoorde. Men kan ook de 
rerregaande zorgeloosheid jaiet 
bewimpelen, waarmede hij de 
uitzinnige losbandigheid zijner 
vrouw verduurde (Zie FAÜS-
UNA), noch de heiligschendi-
ge dwaasheid, dezelve na ha
ren dood tot eene go^in te 
verheffen, haar eenen tem
pel toe te wijden., en haar 
door den senaat eene godde
lijke eer te doen bewijzen •, 
het is om deze reden, dat 
Keizer JULIANUS, dan zelfs, 
wanneer hij de wijsheid van 
zijn bestuur prijst, hem na
drukkelijk berispt en in een 
belagchelijk licht plaatst. Het
geen, wat hem al verder ha
telijk maakt, is het vreemde 
plan, dat hij had, om aan 
Keizer HADKIANUS, een'zoo 
wel door zijne wreedheid als 
door zijn slecht bestuur» ver* 
foeijelijken vorst, wiens nage
dachtenis de senaat wilde ont» 
«eren, dezelfde eer te doen 
bewijzen. Zie hier een trek, 
die zqne gematigdheid zoo wel 
«> de opgeblazenheid der 
wgsgeeren van dien tnd bij
zonder kenschetst. ASTOHI-
sus, landvoogd van Atië ZM-
de, werd toen hg Je E/eze 
kwam, in de woning vanden 
wgsgeer I W O N gehnfayert. 
loen de laatste terugkwam 
r-n „ ' 

maakte hij zoo veel geweld, 
dat hij _ den landvoogd nood. 
zaakte in het holste van dea 
nacht zijn huis te verlaten. 
Nadat AHTONIHÜS Keizer was 
geworden, kwam PoiumoNte 
Rome, om den vorst zijne op
wachting te maken. Arno-
NiNtra zeide hem met een lag
enend gelaat: Ik hebbevolm, 
dat men u in mijn paleis lo
gere f gij kunt uw apparti' 
ment uitkiezen, zonder, dal 
gij behoeft te vreexen, dat men 
u om middernacht vegjage (*}» 
Maar de hovelingen konden 
niet nalaten op te merken, 
dat er niemand lafhartige^ 
noch volgens de omstandig
heden, onbeschaamder is, dan 
de wijsgeeren. 

ANTONIMUS, dit is de naam 
van den opsteller eener reis
beschrijving en van een ^e,r 

Britannicum, soms aan Kei
zer AMTONINÜS, en soms OOK 
wel aan MARCOT - Aro»i» 
AMTONINOS toegeschreven, 
maar die noch van den eenen 
noch van den anderen « f 
Sommige beoordeelaars «9» 
van gevoelen göweest,*»* 
reisbeschrijving ten t ip * 
ANTONINUS CABAOAJC** \ 
chreyen is, anderen doen 
zelve in 337 geboren wo*** 

«w geschil met eenen ™l mg™m wijsgeer, had ia de reobuM ƒ , { 
m «ch daarover d!d!?Hi T ^ e , e r e» fo«g hem van het toou« v

0. 
«HU*», uhZthW^^ d e a Keizer beklagen. Wel * * » £ % d*« «ach wiSffiJt9 aP.hdiam dag, maar mij in het middeB 

«&ge jaag( l , en ih ^ b \eklaaf id. 
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ANTONINÜS (JïeiHge), in 
a38g te Florence geboren, 
een Dr minïkaner', en later 
Aartsbisschop van Florence, 
onderscheidde zich door zijne 
godsvrucht en kunde. ETJ&JE-
NITJS IV., die hem, op ver
zoek der Florentijners, op 
dien stoel had geplaatst, had 
niet dan reden van tevreden
heid oyer zijn werk. ANSO-
NINUS, ondanks zich zelven 
Bisschop geworden, bezat al 
de deugden van zijnen nieu
wen staat en behield onder 
den mijter de geheele ge
strengheid des kloosters: zijne 
dioeesanen waren zijne kin
deren 5 hij beroofde zich van 
alles, om in' hunne behoeften 
te voorzien. De pest en de 
hongersnood, die na elkander 
zijn bisdom teisterden, gaven 
hem gelegenheid, om zijnen 
moed en zijne liefdadigheid 
aan den dag te leggen. Hij 
zeide: o Dat de kerkelijke 
inkomsten het erfdeel der ar
men, en niet bestemd waren, 
om de pracht en weelde der 
kerkvoogden fe onderhouden." 
Hij overleed in ï45g, in den 
ouderdom van 70 jaren. De 
heilige Stoel had voor hem 
altijd , zoo veel achting en 
eerbied; dat Paus EUGENIÜS 
ÏV., ia 'zijne armen wilde 
sterven, dat Pius II. (./ENEAS 
SïtYttJs) bij zijne lijkpleg-
tigheid tegenwoordig was , 
en dat Aj>MAiroB VI., hem 
onder de Heiligen plaatste. 
De tweede der genoemde 
Paussen heeft in zgne wer-
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ken de stichtelijke geschiede
nis der deugden diens door* 
luchtigen Aartsbisschops op-
geteekend. Wij bezitten van 
den heiligen ANTONINDS : i,° 
Historiarum opus trium par-
Hum historialiüm seu chroni-
ca libri XXIV, Venetië, 1480 , 
Bazel 149», 5 . Dl.n 'in. fol. 
De uitgave van Lyon, %5ij 
bevat eenen brief van den 
Rabbqn SAMÜEI;, aan den 
flabbijn ISAAK , over de voor
zeggingen van het oude tes
tament , die op de ; vernieti
ging van de Joodsche wet be
trekking hebben. Deze be
langrijke brief is niet ont
bloot, van zekere goede trouw 
en onpartijdigheid. — a.° 
Summa theologice. moralis 
partibus IV. distincta. Dit 
werk heeft verschillende uit
gaven gehad, te Venetië, te 
Straatsburg, te Bazel enz. 
Die van Venetië, 1582, 4 
Dl.«» in 4.to heeft tot titel 
Juris ponlijicii et Coesarcsi 
summa etc. Pater MAMACHI 
heeft in dezelfde stad ij5it 
in 4 Dl.u in 4to eene uitgave 
met zeer belangrijke aantee* 
keningen bezorgd. Dit is on
der al de werken van den 
heiligen ANTONINUS , datge
ne, waaraan hij de meeste 
zorg heeft te koste gelegd.-— 
3.° Summula Confesdonis, 
kort na de uitvinding der 
Boekdrukkunst gedrukt, on
der den titel van: Tractatus 
de instructione, seu directione 
simplicium confessorum , in 
fol, zonder jaarmerk noch 
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drakoord, en te Venetië 1473, 
in 4.to in het latijn herdrukt, 
onder den titel van Confessi
onele. ~- 4.0 Eene verhande
ling over de excommunicatie 
en andera kerkelijke Censu-
ren, _ öfl Eene oyer de 
deugden. - 6.0 Een geschrift 
oyer de leerlingen, gaande 
naar Emmaüs, en eenige 
aanteekeningen over de erf-
gave van KONSTANTIIN. Zie 
Pater ECHAKD , JÜeacript, 
ord, pro dicat, T.° Deel blz. 
818 •, en Pater FOXJRON , Le
ven der doorluchtige mannen 
der orde yan den heiligen 
DOMINICUS. 

AKTONINUS - HONOKATÜS , 
Bisschop Van Constanlin» in 
Jfrika, leefde in de vijfde 
eeuw. In de véryolgingen 

.van GENSERIK, kon|ng der 
Wandalen, tegen de^Catho-
Jqken, ten voordeele der A-
rianen, schreef ANTONINTTS 
aan AROADITJS , een Spaanseti 
Bisschop, een dergene, die 
vervolgd werden, om hem in 
zijne ballingschap te troosten, 
en in zijn geloof te verster
ken; hij vermaant hem, om 
de fortuin voor niets te tel
len; om zich niet door de 
vriendschap des koning te la
ten bekoren. Deze brief, vol 
edele en Christelijke gevoe
lens , is omtrent, het jaar 435 
geschreven, en wordt in de 
Bibtiotheca patrum geyon* 
den; dezelve bragt het ge-
wenschte, uitwerksel te weeg; 
want ABCADIITS, en drie an

dere Bisschoppen, zijne vrien» 
den, ondergingen in het jaat 
437 den marteldood. 

ANTONIO fNicoiAAs), rid
der dèr orde yan den heili-

'gen JACOBÜS, agent des ko-
ixings van Spanje, te Rome, 
Kanonik van Sevilla, werd 
in die stad in 1617 geboren; 
en overleed in 1684. Zijne 
Bibliotheek der Spaamck 
schrijvers heeft hem beroemd 
gemaakt. Hij weet vrij wel 
het ware van het valscne fe 
onderscheiden; hij schrijft zui
ver , met orde en naauwkeu-
righeid; maar hij is overdre
ven in lofspraken; hij behan
delt zijn onderwerp niet als 
een gestrenge kunstregter der 
gevoelens en begaafdheden. 
De kardinaal B'AotriM,«rjn 
vriend liet het tweede gedeel
te van dit werk, na den dood 
van den schrijver, te Bom» 
drukken, onder den titel van 
BMiotheca hispana *>*"*> 
1696 aDl.ninfol. Het ee-
ste was in dezelfde stad » 
1672 a Dl.» in W . g e g * 
Hetzelve is getiteld. * j j£ 
theca hispana nov"" .1. 
zijn zeldzaam. ANTONIO»^ 
schrijver yan eenige an ; 
werken, onder welke 
eene verhandeling ««** 
onderscheidt. 

ANTONIÜS (IHAKOÜS) , * 
redenaar, uil een? aan»» 
lrjke familie van Home, n» ; 
te zich door zijne weisp 
kendheid aan dg. balie, » 
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de republiek door de regf-
schapenheid'. die > hg in al 
zijne bedieningen aan den 
dag legde. Hg was Questor 
(Schatmeester) in Azië, pree*-
tor (Stadhouder) in Sicilië, 
Landvoogd in Qilicië, Consul 
te Rome en eindelijk Cenaor 
(Zedenmeester}. Zijne wel
sprekendheid maakte, volgens 
CICERO , Italië tot mededinger 
van Griekenland. Hg werd 
gedurende de burgeroorlogen 
van MAHIUS en SVILA > in 
het jaar 87 vóór J. G. ver» 
moord. Zijn hoofd werd op 
het spreekgestoelte, dat dik
wijls van zijne welsprekende 
stem weergalmd, had , uitge
steld, De goede burgers van 
Rome betreurden hem, als een 
voorbeeld der regtschapene 
lieden. — 

ANTONIOS (MAECUB) , zoon 
van den voorgaande, stierf 
van verdriet, wijl hij in den 
oorlog van Creta slecht ge
slaagd had. Hij jwerd des 
niettemin de Cretenser bijge
naamd ; hetwelk ,1-..wanneer 
men het gebruik der Romei-
nen in aanmerking neemt, om 
aan de overwinnaars, den 
naam der overwonnen gewes
ten te geven, eene bittere 
schimprede werd. Hij liet 
*au JULIA, zijne tweede 
vrouw, MARCÜS AMTONIÜS, den 
dneman, m> die volgt, 

ABWOHMB (MABCÜS), de 
dneman (triumnr), zoon van 

II. DEEL, 

den voorgaande , begaf zich , 
na te Rome zgne goede hoe
danigheden en zgne losban
digheden ten toon te hebben 
gespreid, naar Griekenland, 

\ ten einde zich aldaar in de 
welsprekendheid, en de krijgs
kunde te oefenen. Toen GA-
BINIÜS ABISTOBULUS ging be
vechten, gaf hij hem het be-

• vel over de ruiterij, en het 
was in dezen oorlog, dat hg 

! zijnen moed aan den dag leg* 
•\ de. Dezelfde veldheer nam 
l hein mede naar Egypte ter 
ondersteuning van den koning 
PTOLEMEUS : aldaar verwierf 
hij niet minder roem. Te 
Rome teruggekeerd werd hij 
volkstribuun en wigchelaar, 

I en omhelsde met Coxuo, zij
nen ouden deelgenoot in zgne 
"uitspattingen, de partij van 
CiEsAR, die toenmaals in Gal-
Uë den oorlog voerde. De 
warmte, waarmede hg voor 
dien doorluchtïgen beschuldig-

,de sprak, haalde hem de on
genade van den senaat op 

'den hals. Door zich in de 
•vermomming eens slaafs naar 
l'GatsAn, te begeven, ontsnapte 
j hij aan de vervolgingen, die 

tegen hem gerigt werden. 
Het was op zijnen raad, dat 
die Veldheer besloot, de» 

: oorlog in Italië té gaan Voe-
'ren, en zoodra hij zich van 
dat land had meester ge
maakt, stelde hg het bestuur 
van hetzelve in handen van 
MAROÜS ANTOTSIPA. Bij den 

ü 
slag van Pharsalië voerde 
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hg het bevel, oyer den linker 
vleugel van desxelfs leger, 'en 
bragt veel toe tot de neder
laag van POMÏEÏÜS. Toen 
CJBSAK in het volgende jaar 
(44 vóór J. C) tot Dictator 
verkozen was, gaf hij het 
algeraeene bevel over de rui
terij aan MARCVS Asiwius , 
en benoemde hem daarna tot 
zijnen ambtsbroeder in het 
Consulaat. AHTONIUB bewees 
hem daarvoor zijne erkente
nis , door de laagharügste 
vleierijen. Op eenen zeke
ren dag, dat CASAR, op ee
nen gouden stoel gezeten, 
hij het feest der Zupercatien 
tegenwoordig was, naderde 
ANTONIÜS , na de menigte 
verwijderd te hebben, tot 
zijnen zetel, en bood hem 
eene met eenen laauwrier-
krans doorylochtene kroon 
aan. Dit tusschen hen beide 
beraamde spel, bespoedigde 
zegt men, den dood van Ju-
irae CJESAB. ANTONIUS , die 
door dezen moord zijne for
tuin den bodem zsg ingesla
gen , was er zeer sterk over 
aangedaan. . Het is aldus 
zegt een schrgver, dat dé 
begeerlq'kheid, de eerzucht 
het personeel belang, ea de 
zelfliefde bg de hovelingen 
den schgn van vriendschap 
en genegenheid aannemen 
du? m zulke harten nimmer 
ingang vinden." AWTÖNIBS 
trachtte zijne spijt te ont
veinzen ; maar dezelve barst" 
je eensklaps los. Hg hand
haafde de nagedachtenis va» 

C&SAR,- dien de senaat als 
tiran wilde verklaren, op 
eene nadrukkelijke wijze. 
Hg sprak zijne lijkrede uit, 
en'spoorde het volk aan, om 
zijne moordenaars te straffen. 
Zijne partij werd dagelijks 
aanzienlijker; en hij zou Cs-
SAR hebben kunnen vervan
gen , indien CICERO OCTAVI-
ANUS , naderhand ADOÜSTUS 
genaamd, niet tegen hem o-
ver had gesteld. Zijne af
gunst jegens dien jongeling, 
den erfgenaam van GSSAR, 
maakte hem bij de Romeinen 
gehaat. Tot vijand der re
publiek verklaard, begaf hij 
zich naar Gattië. Men zond 
OCTAVIAMUS en de Consuls 
PANBA en HIKTIÜS , om hem 
te bevechten, Nadat de uit
slag van beide zijden lang 
twgïelachtig was geweest, 
werd de slag van Modena 
geleverd. ANTONUJS werd 
overwonnen, en genoodzaakt, 
om zich naar LEÏIDU» Ie be
geven-" PANSA sneuvelde in 
dien slag; stervende raad« 
hg OCTAVIANÜS aan, om BC» 
met ANTONIOS te vflwoffljj 
Deze raad werd eenigen «ja 
daarna opgevolgd, toen As-
TQNIUS, die zes legioenen;" 
Qallië had geligt, > V ^ 
verscheen met 17 le#otï, t 
en tien duizend paarden. n j | 
was alstoen, dat het 
manschap tusschett Ls*""* ' 
OCTAVIANÜS en AÏWOMW»>ne 
gon. Eene der eerste vrucht-»» 

'dier beruchte struikrover?' 
wa« fo dood van CIOBRO, W'e" 
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hoofd aan ANTONIOS werd 
gebragt, die zoo lafhartig was, 
van hetzelve te beleedigen. 
Nadat de Driemannen hunne 
magt, door het bloed der 
doorluchtigste burgers beves
tigd hadden, besloten zij BRU
TIJS en CASSÏUS , de moorde
naars van CiesAR, die naar 
den roem streefden, om de 
vrijheid te herstellen, te ver
volgen, AuTONiua • achter., 
haalde hen te Philippe > le
verde, hun slag en deed hen 
sneuvelen. JNa den dood de-
fcer steunpilaren. van den H.e-
publikeinscheri naam, deelden 
de tirannen van Jiome het 
rijk onder elkander. Aan.Asr-
ftomm viel Griekenland^ Ma
cedonië, Syrië en Azië'ten 
deel, Hij werd genoodzaakt 
de Partners te bestrijden, 
doch hij deed zulks enkel 
door zijne veldheeren, en 
toonde zich in geene dier ge
legenheden, den kweekeling 
Van CJESAR. Hij Was nn en
kel bedacht, om de vrucht 
zijner afknevelingén te ge
nieten, om met deeënehaüd 
te ontwéldigen, en met de an
dere te verkwisten. CIEO» 
*ATHA, koningin van Egyp* 
te, die zijne wapenen vrees
de, en hem niet door geweld 
kunnende bedwingen, tracht
te aulks door hare schoonheid 
*e doen. Deze vorstin be
dwelmde hem door verma
ken, en in de geneugten , in 
welke zij hem dompelde, ver
kreeg zg van hem, al wat 

zg" begeerde. Hg* verklaard^ 
haar tot koningin van Egyp<* 
te, Cyprus, Coele-Syrië tri 
een gedeelte van CHitie, van 
JLtahiê en Judea, De beide1 

zonen, dié hij bij haar ver-i 
wekt had, werden. tot ko
ningen der koningen ver-J 
klaard} men gaf hun konink
lijke kleederen en voegde et 
al den luister der koninklijke 
Waardigheid bij.... De Romei--
nën Verbitterd, dat tnen het 
rgk , om eené vrouw en tet 
begunstiging van vreemdelin
gen verdeelde, besloten dé 
wapenen tegen hém optevat-

'ten. Het was op deze wijae> 
dat de losbandigheid én andere 
hartstogten der opperhoofden, 
het geheële rijk te yuur en te" 
zwaard verwoestte, Hg* bet* 
wimpelde zijne verwijdering 
van Home, door te verklaren, 
dal tvtlh kansspel hp oak mei 
QaTArt*iXB8 speelde, hij al
tijd moest verliezen. Deze 
trok tegen hem te veld. Hun-J 
ne vloten ontmoetten elkan
der in jhet jaar 3i vóór J. 
C* ia de nabijheid van A-ctU 
urn. ANÏOWIÜS , in dien ge^ 
duchten slag overwonnen, zag 
geene andere uitkomst, dan 
de vlugt. CIEO?4T»A had.de»' 
ze partij met 60 schepen' j, 
Waarmede zg ANTONIÜS te 
hulp was gekomen, reeds ge
kozen, .Naauwelfjks had hij 
deze vorstin ingehaald, of hg., 
vernam ook de nederlaag van 
zijn landleger. ïn de smart t 
die hem dit berigt veroor« 

http://had.de�'
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zaakte, zocht hg alle midde
len op, die hem afleiding 
konnen geren, nu door zich 
aftegonderen, dan door zien? 
aan de schandelijkste en gru
welijkste buitensporigheden o-
vertegeven, In het volgende 
jaar kwam AUGUSTOS in -Egyp
te , en maakte zich. meester 
van Peludum. AKTONIÜS ont
waakte voor eenen oogenblik, 
viel de ruiterij van aqnen 
vijand aan, ea dreef dezelve 
op de vlugt-, en indien zijn 
leger en zijne vloot zich niet 
aan OCTAVIAHUS hadden over
gegeven, beloofde hem deze 
eerste voorspoed grootere voor-
deelen. ANTONITJS , die nu 
zijn ongeluk ten top zag ge. 
stegen, woedend en wanho
pig was, deed zijnen vijand 
tot een tweegevecht uitdagen; 
maar deze liet hem koelbloe
dig antwoorden, dat er voor 
UÏKTOKIUS, om het leven te 
verlaten, andere wegen open 
«tonden, dan een tweegevecht^ 
CLEOTATRA. had de wijk in 
«enen toren genomen, en aan 
AHTOHITTS doen zeggen, dat 
zg zich om het leven had ge-
bragt. Deze minnaar geloof, 
de zulks. Beschaamd van zich 
door eene vrouw te heb-
hen laten voorkomen in eene 
izaak, die toenmaals vooreen 
grootmoedig hulpmiddel in 
groote ongelukken werd ge
houden, en die dolzinnige 
wqsgeeren, ons uit hetzelfde 
oogpunt trachten te doen be
schouwen, vervoegde hg'aich 
lot een zijner yrggelafenen, 

EROS genaamd, om hem te 
verzoeken, van door eenen 
zelfden slag een einde aan 
zijn leven en aan zijne kwel
lingen te maken. Maar EROS 
doorstak aich zelven, en wierp 
al vallende den dolk aan zij
nen meester toe. h het mo
gelijk, riep AifroNiusuit, dat 
ik mijnen pligt van eene vrouw 
en van eene vrijgelatene mott 
leeren ? Bij het uitspreken de
zer woorden, doorstak hij zich 
met den dolk. Senea oogen
blik daarna kwam men hem 
zeggen, dat CLEOPATRA nog 
leefde. Dadelgk liet hij zich, 
ondanks de groote hoeveelheid 
bloed, die hg verloren had, 
naar den toren brengen, 
waarin de koningin zich be
vond. Om alle overrompeling 
voor te komen, wilde Gmo-
SATRA de fleuren niet doen 
openen j maar zij verscheen 
voor een hoog venster, en liet 
koorden en ketenen naar be
neden afhangen; en de vorst
in , door twee vrouwen ge
holpen, die de eenigewaren» 
welke zij mede in den toten 
had genomen, trok nem!laa; 
izich op (zie C^OSASRA}» *°*1 

daarna gaf hg in het jaaï3° 
vóór J. C. ïn den ouderdom 
van 56 jaren, den geest, h*' 
TONIÜS bezat den m0?" r ?" 
CXSAB , en was ook met zij
ne drift tot verm aken behew, 
en dreef zelfs deze laatste 
harfstogt nog verder dan ng. 
Dezelve1 was de oorzaak W 
ner nederlagen, ontnam M» 
het gebied, en deed aan a iP 
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nakomelingschap zijne dap
perheid, zijne wakkerheid, 
zijne begaafdheden, en zgne 
belangstelling in zgne vrien
den vergeten. Hij bezat de 
verhevene ziel eens veldheers, 
en de lage hartstogten van 
eenen man uit de gemeene 
Volksklasse. Na op het too-
neel der wereld als een over* 
winnaar verschenen te heb
ben , ging hg zich bij de ben
den van die teugellooze los-
bandigen voegen, welke hun 
Vermaak stellen in geschillen, 
in nachtelijke ongeregeldhe
den , en in het bezoeken van 
eerlooze plaatsen. Deze drie-
man, Jiet twee zonen na, die 
hij bij FoxVIA, zgne eerste 
vrouw, verwekt had. De oud
ste droeg den naam zijns va
ders, of dien van ANTONIWS, 
den Jonge ; ADOTJSTUB liet hem 
in eenen tempel vermoorden, 
door CLEOPATRA, aan de ge
dachtenis van JÜLIUS CJESAR 
toegewijd, op den oogenblik, 
dat het ongelukkige slagt
offer hét standbeeld van dien 
held omhelsde. De tweede 
JÜIIUS ANTONIUS genoemd, 
werd op bevel van den se
naat ter doodgebragt t Wan
neer men overweegt, zegt een 
wijsgeer, dat de eeuw. der 
wijsbegeerte, der staatkunde, 
4 « legerkunde (taktiek), der 
schoone letteren, juist die der 
goorden, der dwaasheden, 
der afschuwelijkste tooneelen 
van wreedheid en wellust was, 
zal men zich i jg t e i^ k u n n en 

overtuigen, dat men elders de 
lessen en middelen, ter bevor- , 
dering des geïuk« moet zoe-
ken." 

ANTONIDS (CAÏÜS) broeder 
van den Drieman, diende on
der GESAR, tegen POMÏEÏTTS. 
Na den dood van C-ESAR, onder 
het Consulaat van zijnen broe
der MAROÜS-ANTONIÜS, werd 
hij naar Macedonië gezonden, 
alwaar hij door HORTENSIÜS ge
vangen genomen en aanBnu-
TT?s overgeleverd werd. Om 
zich over de verbanningen te 
wreken, die het driemanschap, 
ten opzigte van zgne vrien- f 
den te Rome uitoefende, deed 
BRUTUS hem in het jaar 43 
vóór J. Ci sterven, en MAR-
CÜS ANTONIUS wreekte later, 
dezen dood door diea ran 
HoRTENSïirs , dien hg op het 
graf van CAÏÜS liet ombrengen. 

ANTONIITS (LTJCIÜS) tweede 
broeder van den Drieman, 
was volkstribuun i .onder het 
Consulaat zijns broeders, en 
Consuls in het jaar 41 voor J . C, 
wanneer hg op eenige volken 
der Alpen', eerder door enee 
buitensporige pracht, dan docc 
eenige behaalde overwinning, 
zegevierde Op aansporing 
van FOXVIA , nam hg de wa
penen op tegen OCTAVIANÜS 
of AOGTJSTÜS, maar zich in > 
Perouse opgesloten hebbende, 
werd hij belegerd en gevan
gen genomen, AUGUSTUS gafi 
hem later de vrgheid weder, 

3 
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' AHTONIUS (LVCIVS) Land
voogd van Opper-Germanië, 
onder DOMIMANUS ; de wreed
heden «n beschimpingen van 
dien vorst niet meer kunnen» 
de verdragen, stond hij tegen 
hem op, liet. zich tot keizer 
uitroepen, en maakte sich 
meester van het geld, be
stemd, om de troepen te be
talen. Deze opstand maakte 
te Rome veel geruchts, en 
DQMITIAHU* Het de geheele 
senaat met zich tegen ANTO-
WIUS optrekken; maar hij was 
juist verslagen en gedood door 
Lucius MAXIMUS volgens DIOM 
of door ARPIUS NOBBANUS, 
volgens den jongen VIOTOR , 
in het jaar 89 der Christelnke 
tgdrekening. Terwgl MAXI. 
MUS en ANTONIÜS langs den 
Mpn handgemeen waren, kwa
men de Duifschers, ter hulp 
vaa; den Jaatsté toegesneld, 
aan den oever dier rivier, 
welke-zoo zeer gezwollen, en 
buiten hare bedding gegaan 
j a s , dat ^dezelve niet kon
den overtrekken. Het hoofd 
v a n A i . X Q H i B S W e r d n a a r i ? o m e 

~ ^ n o p e n l g k tentpon 

G ± ! 0 N I Ü . S . (p«Mps), een 
Caluér, bngenaamd BECCO 
een der groote veldheeren zn' 
ner eeuw, behaalde in het 
jaar 69 onzer tgdrekening, 

v»g Cremona, voor VESPASII-
j w o p W n u s , e e n e r o e m . 
g*J overwinnmg. Hg was 

ANSONIDS {Heilige), bijgei 
naamd de Kluizenaar> instel-
Ier van den- kloosterstand, 
werd in a 5 i , te Come, een 
Egyptisch dorp geboren* De 
woorden van het Evangelie 
geboord hebbendes Indien gij 
volmaaht wilt zijn, ga dan 
alles ver kempen,, wat gij ie-
sit , geef het aan de armen, 
hom dan, en volg mij, en gij 
zult eenen schat vergaderen 
in den Memel, zoo besloot hij 
de wereld te verlaten. Hij 
verkocht zijne goederen, gaf 
den prijs derzelve aan de ar
men , en week naar de een
zaamheid. De bekoorder ver
toonde zich aan hem onder 
verschillende gedaanten, en 
om hem te bewegen, in de we
reld terug tekeeren, kwelde 
hij hem op allerlei wijzen. 
MON-TESQUÏEU , is van gevoe
len, dat hetgene, warde 
geschiedenis van de verschrik* 
kelijke verschijnsels, die de 
rust van den Heilige stoor
den, op eene verbloemde wnze 
moet verstaan worden van de 
indrukselen der ondeugd f 
der bekoringen, die hem in 
de woestign volgden. «laat 

wijl de heilige Schrift leert» 
dat gedurende de duisternis
sen Yan Egypte, de belscm 
geesten de vcrschrikkelökene«* 
goochelingen vermeerderden, 

(B. D. wwsn.xvnj. zo,obe; 
let niets, om de spookver* 
schijnselen, die de rust enae 
eenzaamheid van AJUO*1*' 
stoorden, letterlijk te ver
staan. De Heidenen hebben 
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evenzeer; zeker volgens de 
getuigenis der gewijde boe-
ken, de groote verscheiden
heid herkend, van afzigtelïjke 
gedaanten, welke de duivel 
kon aannemen. Het schijnt, 
dat het deze overtuiging is', 
welke aanleiding heeft gege
ven , tot deze verzen, uit 
het vierde boek der Landge-
dichten: 

VaHte illatleat species atque 
ora feraröm, 

Fiet enim aubito au3 horridus, 
atraqne tigris, 

Squamosnsque draco et fulya 
cervice lesena.... 

Omnia transformat seee ia mi-
racula reram: 

Ignemque horribilemgue feram, 
ilimumqtte liquentetn, 

ANiopius bragt 20 jaren in 
eenen gedurigen strijd door, 
waardoor hij de gave der mi
rakelen verwierf. Er kwa
men zich eene menigte volge
lingen bij hem aanbieden. Hij 
was verpligt verscheidene 
kloosters in de woestijn te 
doen bouwen, doch zulks wa
ren slechts hutten en versprei
de stulpen. Het gebed , het 
zingen van Psalmen, het Ie* 
zen, het handwerk, namen 
al den tijd dier kluizenaars in. 
ANTONIUS stichtte zijne broe
dersdoor zijne deugden en zijne 
lessen •, hij gaf hun het voor
beeld van versterving en oot
moed. Slechts twee malen ver-
«et hij aijne eenzaamheid: de 
eerste maal gedurende de ver
volging van MAXIMINDS, in 
3»a, om de Christenen teon»_. 

dersteunen, die hun bloed voor 
het Evangelie vergoten, en de 
tweede maal in 335,op verzoek 
van den heiligen ATHANASIÜS, 
om het geloof tegen de Arianen 
te verdedigen, die openlijk 
durfden te zéggen, dat hij de
zelfde leer als zij volgden; 
KoNsrANxiiN schreef hem meer: 
dan eens, noemde hem steeds 
Vader, en bad hem , als ee
ne gunst, om zijne kinderlij
ke liefde, door eenige regelen 
antwoord, beloond te zien, 
Na het ontvangen, van den 

: eersten dier brieven, liet de 
Heilige al de Kluizenaars bij
eenkomen, en zeidè hun, 
zonder eenige ontroering aan 
den dag •te leggen: B De mees
ters der eeuw hebben onsge
schreven , maar welke betrek
king kan er bestaan tusschen 
hen en mannen, die vreemd 
aan de wereld, er niet eens 
de taal van verstaan ? Indien 
gij de toegevendheid eens kei
zers bewondert, die zoo wel, 
uit stof is gevormd als wij; 
en die evenzeer tot stof moet 
terugkeeren, hoegeer moet gij 
dan niet verbaasd staan, als 
gij overweegt, dat de eeuwi
ge Oppér-Heer, ons eigenhan
dig zijne wet voorgeschreven, 
en ons door zijnen eigen Zoon 
gesproken heeftï" Maar wijï 
de broeders hem voorstelden, 
dat een zoo Christelijke Vorst 
de grootste achting verdiende, 
dat hg zich door eene afkee-
righeid, waarvan hij het doel 
niet begreep, zou kunnen er. 

4 
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geren, zoo opende hij den 
brief en beantwoordde deazel-
ven. Maar bij het berigtder 
onlusten en gevaren der kerk 
van dkxandrië, behoefde men 
hem niet aantesporen, om de 
voorspraak te* zijn voor den 
heiligen ATHANASIUS , die voor 
zijn volk en het Oosten geheel 
onontbeerlijk was. Hij schreef 
met vuur, en KONSTANTIIN 
antwoordde hem met goedheid 
en onderscheiding. Deze Aarts
vader der monniken overleed 
in het jaar 356, in den ou
derdom van io5 jaren. Er 
bestaan zeven Brieven van 
hem, in het Egyptisch ge
schreven} en in het Grieksch 
en Latgn vertaald; doch ons 
» er niets dan deze laatste 
vertaling v a n overgebleven. 
bomtmge schrijven hem orde
regels en leerreden toe. Deze 
verschillende werken komen 

' '" d e 'BOtioifaek der Kerkva
ders voor. De ff. A T H A N A . 

snra, aan wien hg stervende 
znnen mantel en een zijner 

ieven be5nreven, dat door 

Wa V da?Sn S r^ a I d g e W o r d e n ' JNadatzqnink in 56! ontdekt 

IZllXï* he,zelve met ^ SS Baar Ahx^driê 
vervoerdj e n toen Z i c h d e 
S3rracenen,n635van^w < ! 
hadden meester gemaakt'werd 
hetzelve naar Könstantinopei 
gebragt. Uit die stad werd 

het op het einde der tiende of 
m het begin der elfde eeuw 
M * bet Bisdom Kennel* 
*ran*rn vervoerd, Een Heer 

der provincie DaüpUné, Jos-
SEJGIN genaamd, aan wien de 
keizer van Könstantinopei het
zelve geschonken had, liet 
hetzelve in de prioraat-kerk 
van Motte-Saini-Didier bij
zetten, welke kerk later de 
hoofdkerk der orde van den 
heiligen ANTONIUS werd, De
ze orde, door ALBERTUS van 
Begeren, graaf van Henegou
wen met oogmerk ingesteld, 
om tegen de. Turken den oor
log te voeren, is door ttvee 
Bullen, onder dagteekening 
van 17 December 1776 en 7 
Mei IJ-JJ vernietigd, en bij die 
van Maliha ingelijfd, — Zie 
Heilige PAUIUS, de Kluize
naar. 

ANTONIUS (Heilige) van Pa-
dua, te Lissabon ia *\95 

uit eene aanzienlijke familie 
geboren , nam het kleed van 
den heiligen FBANCISCUS aan, 
ten tgde dat deze nog leefde. 
Het verlangen, om de kroon 
des marteldoods te verkrijgen, 
deed hem naar Jfrika orer-
steken; naauwelijks was «9 
aldaar aangekomen, of «e"e 

zeer ernstige ziekte noodzaak
te hem naar Spanje terug te 
keeren, doch door eenen storm 
op de kusten van Italië ge
worpen , zag hg daar den n«-
ligen FKANCISCUS, Atü sticti-
ter zgner orde, verwie«oes" 
zelfs vriendschap, en g««& °P 
zijnen raad, te Ferceil, t>°' 
logne, Montpellier, Toulouse, 
Padua en Lemoges de go * 
geleerdheid onderwijzen, m" 
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ne predikatiëa maakten hem 
alom beroemd. Paus GBEGO* 
MUS IX., die in 1227 in zijn 
gehoor was, werd zoo zeer 
door hem getroffen, dat hij 
ANTONIÜS de Arh des lesta-
ments noemde, als daardoor 
willende te kennen geven, 
dat hij met heilige denkbeel
den vervuld en doordrongen 
was. Zijne leerreden zijn, 
wel is waar, volgens den 
smaak der eeuw, vol ver
bloemde uitdrukkingen en ver
borgene zinspelingen; maar 
zij bevatten uitmuntende les
sen , en ademen de levendig
ste godsvrucht. ANTONIUS 
overleed te Padua in 1231, 
in den jeugdigen ouderdom 
van slechts 35 jaren. Reeds 
in ia3a werd hij door GRE-
GoiuirsIX. gecanoniseerd. Zie 
hier hoe deze Paus zich in 
zijne Bulle gedagteekend Spo-
Uto uitdrukt: » De geloof
waardige en echte bewijzen 
der wonderen van dien, eer-
waardigen man geaien, door 
ons zei ven zijn heilig leven 
gekend, en het geluk gehad 
hebbende van ons met hem 
tê  onderhouden; zoo hebben 
wij hem, na den raad onzer 
broeders en van. al de voor 
ons vergaderde prelaten ge
dord te hebben, in het ge-

H- l e r Hei,»gei* geplaatst." 
«q had vooraf in dezelfde 
»u l l e gezegd: • De heilige 

aarde door verscheidene won-
tt 

deren vereerd; die men da
gelijks aan zijn graf ziet ge
schieden, en waarvan ons de 
waarheid door geloofwaardige 
bewijsstukken is bevestigd ge-
worden." Twee en dertig 
jaren na den dood van dea 
Heilige bouwde men te Pa
dua eene prachtige kerk, waar* 
in men zijne overblijfselen 
bragt. Men bevond, dat al 
het vleesch zijns ligchaams 
verteerd was, doch aan zijne 
tong kon men het minste spoor 
van bederf niet vinden, zij 
was nog even zoo rood van 
kleur alsof deze dienaar Gods 
nog in leven ware geweest. 
De heilige BONAVENXÜKA, toen
maals overste der Francisca
ners, die bij de plegtigheid 
der overvofiring tegenwoordig 
was, nam dezelve in zijne hand, 
kuste ze eerbiediglijk, en zei» 
de, terwijl hij in tranen smolt: 
1 O gelukzalige tong, die niet 
ophoudt, God te loven, en, 
die Hem door een oneindig , 
getal zielen hebt doen loven, 
thans blijkt het, hoe dierbaar 
gij voor dengenen zijt, die u 
gevormd had, om tot zulk een 
edel en verheven doel te die
nen." Deze tong wordt in 
de. bovenvermelde kerk be
waard , welke die der kloos
ter - Franciskanen van Padua 
is. Men ziet ook in dezelfde 
kerk het praalgraf van den 
Heilige, dat een uitmuntend 
bewerkt stuk is, met een vlak
verheven beeldwerk versierd, 
dat de bewondering aller ken-

5 • r , • . , " . 
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ners na zich trekt Zijne 
Leerreden in het latgn ge» 
schreren, alsmede zijne Ze 
delijke overeenstemming des 
Bijbels werden te Venetië in 
1575 ea te Parijs in 1641 
in fol. herdrukt. Pater AN» 
TONIÜS PAGI heeft eenige an
dere Leerreden van denzelfden 
Heilige, mede ia het latgn' 
geschreven, in het licht ge
geven , Avignon, 1624* — 
Zie Sancti AMTOMI PJDUAHI 

et sancti FXJMCISCI ASSISI-

AT18 opera omnia, Pedeponti 
1739 2 Dl.» in fol. De uit
gave der werken van den hei. 
ligen FKANOISCUS en den hei
ligen ANTONIÜS, door Pater 
JoANNES BE IA HAYE , in 
1641, te jRarifs in het licht 
gegeven j s n i e t yoI led i 
Pater VvW N & gaf te j £ 
me ia 1634, Zgn e Redevogm 
^ngenoper de Heiligen met 
ae (geheimzinnige verklaring 
der Goddelijke boekenren de 
Zedelijke overeenstemming der 
heilige^ Schrift in het licht, 
fflenae over eenenroemrg, 

kenheid, het artikel CZZEUN0 , 

ANTONITJS, Monnik van Le. 
nm m de vijfde en zesde 
eeuw, geboren te Faleria. 
eene stad ,Q Panonië ^ 
den Bonau gelegen, W e r d 
door den heihgen S T O l " 
Apostel van Oostenrqk en BA, 
jeren, in de Christelgke gods
vrucht opgevoed. Na den 
jood van dien Heilige, begaf 
^ ach naat dea Bisschop 

van Constans, zijnen oom, 
die hem den geestelijken staat 
deed omhelzen. Nadat de bar-
baren zich van Panonië had. 
den meester gemaakt, begaf 
hg zich naar een9 heiligen 
Priester MARIUS genoemd, die 
in Falturena of VaMs-TeM* 
na woonde. Van daar fluglfe 
hij in de Alpen naar den kant 
van het MMamsèhe, alwaar 
hg twee kluizenaars vond, 
met welke hg' leefde, en na 
hunnen dood ging hij voort, 
dezelfde levenswijze te leiden i 
van de eene woestijn naar de 
andere vlugtende, zoodra hij 
ontdekt werd. Eindelijk nam 
hij de wijk naar het klooster 
van Lerins, waarin hij slechts 
twee jaren leefde, en in5a6 
overleed. Zijn naam wordt 
in het nieuwe Roomsche mar
tyrologium op den 28 Decem
ber gevonden; Het leven van 
dezen Heilige is door ENNO-
DÏTTS beschreven. 

ANTONIÜS I . , Patriarch van 
Konstaniinopel f was de zoon 
eens priesters en kleermaker 
van beroep, zgn oorsprong 
Iqke naam was KOMKM**"?• 
Na eenigen tgd de regten V 
hebben onderwezen, nam ty> 
om gepleegde misdaden fle 

vlugt, werd Monnik, f» v<*' 
anderde zijnen naam «1 ^N-
TONIÜS. Hij was in den ta-
tholijken Godsdienst opgeVoeö» 
doch om ingang in «f.P," 
leis, en toegang tot keizer 
t-no V., den Armenier &*&' 
ben, omhelsde hg" de kett«s 
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rijen der Iconoclasten (Beel
denstormers^ Van Monnik 
werd hij Abt, en eindelijk 
Metropolifaan van Sylea of 
Perqea. ïn die hoedanigheid 
werd hij door den keizer naar 
Konstantinopel beroepen, al
waar hij in de maand Julrj 
814, aankwam; hij had zich 
doen vergezellen door twee 
Monniken LEONTIUS en Zo-
ZIMUS genaamd, welken Iaat-
sten kort daarna om overspel 
den neus afgesneden werd, 
waaraan hij stierf. ANTONI» 
vs de oogmerken van den' 
Iconoclastischen Vorst steeds 
bevorderende, werd, na den 
dood van den Patriarch THE» 
PDOIIÜS CASSITERUS in het jaar 
821 op den Patriarchalen stoel 
van Konstantinopel geplaatst, 
welke hooge waardigheid hij 
iÓ jaren bekleedde, tot dat 
hij in 836 overleed, en op
gevolgd werd door JOANNES 
VII., LECONOMANTES. 

ANTQNIUS II. P bggenaamd 
Cauïeas, werd na STEÏHA-
NVS , in het jaar 893, onder 
de regering van keizer LEO 
VI. bggenaamd de Wijsgeer, 
tot Patriarch yan Konstantino
pel verkozen. Hij verzuimde 
niets, om de eenheid in de 
kerk te herstellen, maar hij 
was niet gelukkig genoeg, om 
fit "i te slagen* Hij overleed 
m het jaar 895. De Grieken 
vereeren hem als eenen heili
ge. NipirH0UtJ8( de tfysgeer, 
sprak zijne ip rede uit, die 
^9 nog bezitten in META-

PHRABTEB, ad diem i» Febr» 

ANTONIUS III. , Studiteaf 
werd in de tiende eeuw tot 
Patriarch van Konstantinopel 
verkozen. In 974 werd er 
in die stad eene kerkverga
dering gehouden, waarin de 
Patriarch BASILIÜS, die ee
nen ergerlijken levenswandel 
roerde, afgezet, en door ANTO
NIUS Studites, wiens braafheid 
en regtschapenheid algemeen 
bekend waren, vervangen 
werd. Hij was vrij gelukkig in 
het bestuur der kerk,} maar 
wijl lig den tiran BARBAS , die 
na JOANKES ZIMISCES opstond, 
vreesde P zoo legde hij op het 
einde van het jaar 976, zijne 
waardigheid neder. Hij over
leed eerst in g83, en werd 
opgevolgd, door JMICOJCAAS 
bggenaamd Chrysoberges. 

ANTONIUS IV., bijgenaamd 
Caloger, een aeligieus, ging 
voor een weldenkend man 
door, en werd in i388 tot 
Patriarch van Konstantinopel 
verheven. De Latijnen stel
den ANGELO CORARIO van" 
Venetië tegen hem over. AN
TONIUS overleed in het jaar 
i3g6, omtrent acht jaren na 
zijne verheffing. 

ANTONIUS , bggenaamd Bek, 
Bisschop van Durham in •#«-
geland,1 later Patriarch van 
Jeruzalem, was een prelaat, 
die zeer op pracht gesleld 
was, In het jaar »a83 werd 
hij'op den stoel van Durham 
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verheven; en in i3o5 be-
noemde CHGMEHS V. hem tot 
Patriarch van Jeruzalem voor 
de JUtgnen, hetwelk eigen-
]gk slechts, een titel is, De 
schrijvers, die over hem spre
ken, zgn niet alle van het
zelfde gevoelen; sommige be
schouwen hem als eenen ij-
verigen en geleerden Prelaat, 
die verschillende werken had 
geschreven; anderen beschul
digen hem van ijdelheid en 
kwade trouw. Hij overleed in 
i3io of i3n« 

ASTONIDS (Heilige) de Mos-
hoviter. Dezen Heilige heeft 
men een klooster regt tegen 
over het kasteel van Novogo-
rod opgerigt. De Moskoviters 
zeggen, dat hg' uit Rome in die 
gewesten is gekomen op eenen 
molensteen, met welken hij 
de/i Tiber afdreef, de zee over
stak?) en de Wolga tot aan 
JSIovogorod opkwam. Wijl 
die volken slechte aardrijks
kundigen zijn, zoo weten zij 
niet, dat de Kaspische tee, 
waarin de Wolga zich ont
last, een Meer ia, en dus 
geene gemeenschap heeft met 
eenige andere zee. Wat hier 
ook van wezen moge, zij 
voegen er bij, dat hg bij 
zijne aankomst eenige -vis-
schers ontmoette, met welke 
hij eene koop sloot voor al» 
les, wat zij, bij het eerste 
uitwerpen hunner netten, van
gen zouden. En ziet zij haal
den een groot koffer op vol 
miskleederen, boeken, en geld 

den Heilige toebehoorende. 
Hij bouwde aldaar eene ka
pel , alwaar de Moskoviters 
zeggen, dat hij begraven is, 
en dat er zijn ligchaam nog 
even zóö volkomen wordt be
waard als het op den dag 
was, waarop hij gestorven 
is. Zij verzekeren, dat er 
vele mirakelen bij geschie
den i waar zij gedoogen niet, 
dat er vreemdelingen binnen 
komen, en toonen hun slechts 
den molensteen, waarop de 
Heilige de gewaande reis zou
de gedaan hebhen, en dien 
men er tegen den muur ziet 
liggen; de devotie, die er ver-
rigt wordt, heeft de middelen 
opgeleverd, om er eenen zeer 
schoonen tempel te bouwen. 

ANTONIUS, Koning van Na-
varre, vader van HENDRIK 
IV., zoon van KAKEL van 
Bourbon, Hertog van Fendó-
me, werd in i5i8 geboren, 
en trad in 1648 te Moulw 

, in den echt met JOANNA » 
AMLRM , die hem het prins
dom Bearn, en den titel va« 
koning ran Navarre ten »»* 
welgk bfagt, Deze Vorst, m 
eenen tijd geboren, waariu 

de onversaagdheid een onver-
mgdelgk vereischte was, was 
wankelbaar en van aJIe dap
perheid ontbloot, Na den 

dood van RUHOISOOS U-, 
wilde hij zich meester maken 
van het bestuur des koning
rijk*; maar CATHAKINA *,<"1 

Medieis, die even zoo on
verschrokken als hg zwaK 
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was, liet hem eenen afstand 
van hetzelve onderteekenen. 
Hij stelde zich tevreden met 
dea post van luitenant-ge
neraal des rijks. Protestantsch 
zijnde, ging hij alstoen tot de 
Catholijke Kerk over, en 
maakte met den Hertog van 
Guisè en den Connestabel van 
MONTMORENCY , de verèeni-
ging uit, welke de Protestan
ten het driemanschap noem
den. In het jaar i56a m'aak-
ANTONIUS, die het bevel o-
ver het leger voerde, zich 
meester van Blois, Tours en 
Rouanen. Bij het beleg der 
laatste stad werd hg, terwijl 
hij in eene der loopgraven 
aan eene natuurlijke behoefte 
voldeed,, met een vuurroer 
aan den linkerschouder ge* 
troffen. Zegepralende, doch 
fa zijn bed gedragen , trok hij 
de stad binnen, en overleed 
te uinJelys, 35 dagen na 
zijne verwonding, den 17 
November 1562. De wond 
was énkel door de onmatig
heid van den lijder doodelcjk 
geworden. ' ' 

ANXONÏÜS prioor van Cra-
'0, pretendent naarde kroon 
van Portugal, was de zoon 
van LOIIEWWK , tweeden zoon 
van koning ÜÜIUMANÜBI, , en 
* a a ÏOLANBA VAN" GoMfiZ. 
Weeds vroeg was hg de loop
baan de* wapenen ingetre
den, en werd in i558 door 
«JeMooren, ro den slag van 
•Alcaear-Quivir, w a arin hn 
ague dapperheid aan den dag 

legde,gevangengenomen. Na
dat hem door eenen slaaf, het 
middel was aan de hand ge
daan, om zijne vrijheid weder 
te bekomen, kwam hg terug, 
om zijne aanspraak pp den troon 
van Portugal te doen gelden. 
Hij beweerde, dat LODEWITK 
zijne moeder heimelijk had ge
huwd, maar het publiek be
schouwde hem slechts als eenen 
onwettigen zoon: daarenboven 
waren zijn vader en deszelfs 
nakomelingen, bij den dood 
van den kardinaal HENDRIK, 
zijn' oom, den Priester-Ko
ning genaamd, van het regt 
op de erfopvolging vervallen 
verklaard. Hij kwam te Lis
sabon, alwaar hij desniette
genstaande den igJung i5So, 
door het gemeen tot koning 
werd uitgeroepen. PHIJCIÏ -
POS II., erfgenaam van Por
tugal , door zijne moeder ISA-
I E L U , bragt een leger op de 
been, dat hij aan den ouden 
hertog van Alba toevertrouw* 
de, kwam in i58o te Lissa
bon om zich te doen kroonen, 
en beloofde tachtig duiaend 
dukaten aan dengenen, die 
hem ANTONIUS in handen zou 
leverera. Door den hertog van 
Alba geslagen, en van ieder
een verlaten, riep bij de hulp 
van Frankrijk in, Mea gaf 
hem 6000 manschappen, met 
60 kleine schepen, die door 
eene Spaansche vloot ver
strooid werden, Don ANTONI» 
PS ontsnapte aan de vervolgin
gen, kwam op een Vlaamsen 
schip, dwaalde eenigen tijd in 
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'Holland, Franhrp en JEnge-
laridtoai,ea kwam andermaal 
te Parqs, alwaar hij in ïJgtf, 
in den ouderdom van 64 ja
ren overleed. Hij stond zij
ne gewaande regten af, aan 
HENDHIK IV. Maar die vorst 
heeft dat erfdeel nooit doen 
gelden, wijl hij overtuigd 
was, dat de regten van AN-
TONIUB ongegrond waren. De 
Psalmen van boetvaardigheid 
van *den doorluchtigen vorst 
don ANTONIUB, koning van 
Portugal, om aan God ver
giffenis voor zijne zonden te 
emeeken, zijn met de gebeden 
van denzelfden koning over 
verschillende onderwerpen, 
door den druk publiek gemaakt. 

1
 ANTOWJTOT van Bourgondië t 

tweede Hoon van PJBHWÏPUS 
den Stouts, aan wien het Her
togdom Braband ten deel viel, 
waarvan hg in het jaar 1406 
hezit nam. Hij was bg den 
veldslag van Adncowt tegen
woordig , alwaar hg den \5 
October 1 4 l 5 sneuvelde. Zijn 
Ink werd naar Forma ver
voerd alwaar men nog zijn 
grafschrift ziet. y 

A H ^ S vaa Palermo 

ot öe Panomitaner, werd 
ï e P a W u i t e e n e a a n S -
Igke familie gehoren. \%Zl 

Napels, m wiens dienst hö 
was, zond hem in 145,, 0m 
aan de Venetianen, het a rm: ' 

yf&mhlZlt?™^™ \\ »«««*• in de dichtkunac -Wagen, hetwelk hg ver leg . | i„ de regfsgeleerdheid en w*! 

Men zegf, dat ANTONIÜS éea 
zijner landgoederen verkocht, 
om een exemplaar der wer* 
ken van dien geschiedschnj. 
ver te koopen, door Posoia 
BRACCIOUNI afgeschreven. De-
ze geleerde werd met LAITBEN* 
TIUS VALLA in zeer hevige 
geschillen gewikkeld, Volgens 
het gebruik, reeds sedert lang 
onder de geleerden in zwang» 
ontleenden zij van de pak
kendragers van hunnen tijd, 
al de beleedigingen ensmaad-
woorden, waarmede zij el
kander konden overladen, en 
die een berucht man ook in 
den letterkundigen stijl der 
achttiende eeuw heeft trach
ten intevoeren\ men kan zelfs 
verzekeren, dat noch VAM.A 
noch ANTOKÏÜS van Palermo , 
nooit zulke grove beleedigin
gen hebben uitgedacht, als 
het hoofd der hedendaagsche 
wgsgeeren. Hg overleed m 
1471, te Napels, in den ou
derdom van 78 jaren. ** 
bestaan van den panormita.' 
nen i.« Vijf boeken wet 
Brieven. — a.° Twee Rd» 
voeringen. Deze werken als
mede de Punt en MetrtBrtfal 
tegen LAUKENTIÜS VAtt*-*®** 
men te Venetië in i553 »» 

'4*° in het licht. - 3.° »*-
ne Verzameling van korlDofl-
dige spreuken, door Atfo»-
scs, zijn' meester, } n B;, 
Latijn, Pisa, , 4 8 5 , « 4 * ; 
Bazel, 1538 in 4*10. **, 
TONios onderscheidde zien e 
venzeer in de dichtkunde ais 
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sprekendheid. Men zegt, dat 
hij, doodelijk ziek zijnde, zijn 
grafschrift zelf aldus vervaar
digd heeft: ' 

Qaasrite Pierides aliam qni plo-
ret «mores : 

Qaxrite qai Regum fortia facta 
canat: 

Me Pater illeingens , homiuum 
sator atque redemptor, 

Èvocat, et sedes donat adire 
pias» - - ^ 

Axioxivs BAMCBUS; uit 
het Bisdom Verceil':, religieus 
van de orde der Minderbroe
ders, leefde tegen het einde 
der vijftiende eeuw. Men lieeft 
van hem Vaste -piedihatiên 
over de twaalf voortreffelijk
heden van het geloof in JESUS 
CHRISTUS, te Venetië in 1529, 
en te Lyon, in 1594 gedrukt. 
— 2,° eene Verhandeling 0-
VCr de deugden, Haguenau 
'i5i5 — en 3.° Geschreve
ne Vaste - predihatiën over de 
Eeuwige vruchten van den 
heiligen Geest, 

ANTONIUS TTTDERTINUS, dus 
genoemd, wijl hij te Todi(in 
het Latfjrt Tuder) eene stad 
in den Kerkelptien Staat, ge
boren was, bloeide in de vijf
tiende eeuw. Hij was,. met 
de talen en schoone letteren 
bekend, en liet verschillende 
"werken na, onder anderen 
vertalingen v a n eenige levens 
van PMTAROHUS. LEANDER 
AI,BEETI spreekt aldus over 
üera: AMTOMQ t huomo mol. 
to letteraio, Coni nel latino 
Com ™t greeo, come chiara* 

menie se puo vedere n'ett opa-
re da luy scrhte, et transfe-
rite de greco in latino, et 
rnassimamente in alcune vite 
de PmxARcoi 

ANTONIUS van Messina, een 
beroemd schilder, dus genoemd 
naar zijne geboortestad Mes
sina in Sicilië, Na eenige 
schilderstukken gezien te heb
ben met olieverw door dén 
Vlaamschen schilder JÖANNES 
VAN ElOK , Of JOAIÏNJES Valt 
Brugge vervaardigd, waar
van de kleuren zeer levend 
waren en met water niét 
konden uifgewischt worden, 

;zoo bekroop hem de nieuws
gierigheid, om die kunst te 
leeren, en hij begafzichnaar 
Brugge, om den uitvinder , 
dezer kunst zelf optezoeken.' 
Hij leerde van hem de kunst, 
om de kleuren met noten en 
lijnolie te mengen', en na den 
dood van JOANNES van Brug
ge, teerde hij naar Sicilië 
terug, van waar hijifaar^e-
netiè overstak. Hij overleed 
in die stad, en men ziet er 
een grafschrift dat zijnen lof 
bevat, en waarin vermeld 
wordt, dat hij het is, die in 
Italië het eerst de kunst om , 
met olieverw te schilderen 
heeft ingevoerd. Hij bloeide 
omtrent het jaar 14S0, 

ANTONIÜS MARGAMTHA ; een 
Jood, stamde uit de onder 
die natie zoo beroemde fa
milie van MARGAiiTHAaf. De 
vader van ANTONIM was „ vol-
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gens BARTOIOCCI, de eerste 
der Rabbijnen van Regens» 
burg. In het jaat i5aa om
helsde AJSTONIUS te Wasser
burg, in Begeren, het Chris* 
tendom, waarna hij zich naar 
Augsburg begaf, alwaar hij 
Lector der Hebrfieuwsche taal 
werd. Hij bekleedde vervol' 
gens denzelfden post ander
half jaar te Meisnië, een jaar 
te Celles, en eindelijk te 
Leiptia. Hij schreef in het 
Hoogduitsch een werk over 
het Joodsche geloof, waarin 
hij over de instellingen, pleg-
tigheden, gebeden, en door 
de Joden in acht genomene 
kerkgebruiken handelteerst te 
Augsburg i5So in 4,(0, en 
kort daarna te Leipsigi53i) 
met vermeerderingen en verbe
teringen door den schrijver 
gedrukt. Hetzelve is later te 
Frankfort a/m j n , 5 ^ e „ 
i56i en te Melmstadt in 
16% herdrukt. . Het is vol
gens deze laatste uitgave, dat 
dit werk in i7o5 en in 1713 
te LeiPzis im s.vo met eenen 
nieuwen titel is herdrukt ge-
worden. CBRIBTIAAN Rj5IN°0„ 
oins heeft deze laatste uitga, 
ve bezorgd, ener eene voor-
rede bggevoegd, waarin hij 
over het leven en de geschrif
ten van ANTONIUS spreekt 
en over de belangstelling; 
die de geleerden er in Keno 
men hebben. Behalve dit' 
werk heeft men nog Van 
hem eene verhandeling 0 . 
ver de plegtigheid valden 
*™D>Zondag onder de Chris

tenen , 1541, in 4.to; Eene 
verklaring van het 53e hoofd
deel van ISAIAS , waarin hij 
bewijst dat dé MESSIAS ver
schenen is. Dit werk is te 
Weenen in het Hoogduitsch 
in i5gi gedrukt. ANIONIUS 
heeft nog eenige andere ver
handelingen beloofd als: De 
Fcenore Judaïco ; de LupO' 
rum Seu Wolftorum inttr. 
Judceos familia ; en eene za-
menspraak met eenen Jood, 
over het geloof. De laat
ste Frankforter uitgave dec 
verhandeling ran het Jood-
sche geloof, spreekt oyer de
ze boeken, als of dezelve 

: reeds uitgegeven waren; doch 
JOAHNES C H R I T I A A N W o i * 

bewgst, dat dezelve enkel 
geschreven bestaan. 

" ANTONIUS, bijgenaamd Me-
lissa, want MEIISSA , is met 
de eigennaam van AOTONIBS, 
zoo als sommige schrijvers 

'zulks beweerd hebben; maar 

• een brjnaam die hem gegeven 
f i s , om aanteduiden, dat ng 
de schoone plaatsen van ver
schillende schrgvers verza
meld had, even gelgk deöfl-
nigbgërt den honig uit tei* 
schillende bloemen verzamel^ 
want Mdissa beteekentm oei 
Grieksch eene honigbij; ^r-
TONIÜS was een <»«?K* 
monnik. Hg is de schrijver 
eener verhandeling , n ™ 
hoeken, getiteld: Ubn d^ 
locorum communium s e a * . 
tentiarumi de virtutib**• 
yitiin, te Pari?», ^7Ö 
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i58o., dezelve wordt ook in 
de Bibliotheek der Kerkva
ders gevonden. Dit werk is , 
volgens den smaak der ne
gende en tiende eeuw, om
trent welken tijd ANTOJNIUS 
waarschijnlijk geleefd heeft, 
uit de heilige Vaders verza
meld. Men houdt hem ook 
voor den schrijver van eeni-
ge predikatiën, die TRITHE-
JMES , SIMXER en andere aan 
den heiligen ANTONIUS den 
Grooté hebhen toegeschreven. 
KOENRAAB GJSSMER , het werk 
van dezen Griekschen reli
gieus met dat van eenen an
deren monnik, MAXIMUS ge
naamd, gevonden hebbende, 
liet hetzelve in i546 te Zu-
rich met zijne vertaling, en 
die van JOANNES RIBITTUS 
van Savooije, onder dezen ti
tel drukken: Sententiarum, 
sii>e capitwn tkeologicorum 
•prascipué ex sacris et profa~ 
nis libris , tomi tres , per Jttf-
TOKIOM et MjxiMim Mona-
chos olim collecti, —-

ANÏONIÜS, Prins uit het 
koninklijke huis van Firando, 
in Japan. Deze vorst liet 
zich in het jaar i55j doopen, 
en nam den naam van AN-
ÏONÏUS aan. De prinses, zij» 
£e gemalin, en een zijner 
broeders, ontvingen te gelij-
ker tijd het doopsel, hsxo-
WÏM was Heer der eilanden. 
J acuximu e n Iquiscuqui, Da-
Jwgk na zgn doopsel, hragt 
hg er eenen Missionnaris, dien 

hg, door zelf te prediken, 
en al de Evangelische bedie
ningen waar te nemen, zoo 
wel ondersteunde, dat men 
er in minder dan twee maan
den , tot veertien honderd 
Christenen, en vele, op zijne 
kosten gebouwde, kerken tel
de, — Toen TAQUA-NOMBO, 
de koning zijn vader, op ver
zoek der Bonzen, aan Pater 
YILELK zijne staten wilde doen 
ontruimen, verzuimde prins 
ANÏONÏÜS niets, om den slag 
af te weren, maar staatkun
de en vrees hadden de over
hand op zijne redeneringen* 
Prins ANTONIUS toonde ia 
alles het sieraad en de steun 
der Christenen van Firando 
te zijn, en , ondanks dat 
hun de koning en zijn hof 
niet gunstig waren, naaien 
zij echter ziender oogen toe» 
Een brief van SUMITAWBA , 
prins van Omura, aan prins 
ANTONIUS ter hand gesteld, 
werd, hoewel dezelve slechts 
onverschillige zaken bevatte, 
en dat beide prinsen reeds se
dert lang gewoon waren, aan 
elkander te schrijven, voor 
den koning van Firando eene 
aanleiding om tegen zijnen 
zoon los te barsten. Hij be
handelde hem als eenen ver
rader, liet hem gevangen ne
men, en eenige Christenen 
van Omura, als zoo vele spi
onnen, over den kling sprin
gen. Prins ANTONIUS was 
zich zelven in eene gelegen
heid volkomen meester, waar-
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ïn het zoo moegelijk was, om 
zich bedaard te houden, ea 
waarin men niets vuriger had 
gewenscht, dan hem eenige 
buitensporigheid te zien be
drijven. Men durfde hem niet 
openlijk aanranden, wijl hij 
vermogend en zeer bemind 
was. Hij had,altijd meteen 
bijna onbepaald gezag het be
vel over de legers gevoerd, 
en de troepen waren zeer aan 
hem verkleefd;. doch men ver
zuimde niet, elke gelegenheid 
te baat te nemen, om hem 
verdriet aan te doen, en op 
hem en zijn gezin het uit» 
werksel van den haat te doen 
nedervallen, dien het hof aaa 
jhet Christendom toedroeg. 
Deze vorst overleed in »582 
even zoo heilig als hij altijd 
had geleefd, en mei denzelfden 
ijver, door hem steeds aaa 
den dag gelegd, voor den 
Godsdienst bezield, dien bij 
omhelsd had. 

ning belovende» Nadat de 
jonge ANTONIÜS hem ten ein
de toe aangehoord had, vraag
de hg hem al lagchende, of 
hij de Vaders van den heili
gen FRANOISCUS , mede in de 
voordeden, die men hem 
aanbood, zou kunnen doen 
deelen. Keen, antwoordde 
hierop de bevelhebber, a Wel 
na, Mijnheer I" hernam A.s-
TONIÜS, i spaar dan uwe 
gunstbewijzen voor anderen. 
De goederen dezer wereld 
zijn mij onverschillig, en wel 
verre van de folteringen te 
vreezen, die voor mij zijn 
bereid, zoo beschouw ik, als 
het grootste geluk dat mij 
kan te beurt vallen, om ver
oordeeld te worden aan bet 
kruis voor eenen God tester-
ven, die er voor. mij aan ge
storven is." Zich daarop tot 
zijne moeder wendende, die 
zich ' zeer gevoelig toonde, 
hem in dien staat te zien, 
zeide hij haar s » Wat moe
ten de ongeloovigen wel den* 
ken, als zij zien, dat gij> 
die eene Christinne ztjt, mij
nen doodbeschrsit, even als
of gij den prijs van hetofter 
niet kende, dat ik aan God 
van het leven opdraag, het
welk Hij mij gegeven heeft,, 
om Hem te dienen, en ge" 
ïuïgenis van zgn Evangelie a 
te leggen." Nadat dit Kina 
den geest had gegeven, von« 
men in zijne kleederen eenen 
brief, aan zijne bloedverwan
ten gerigt, waarin hg hen op 
de nadraMelgkste en aan-

ANTOMUS (Zalige) een jong 
Japoneesch tot het Christen» 
dom bekeerd kind. Hij dien
de aan het altaar bij de Va
ders Franciskanen, en werd 
op de lijst dergene geplaatst, 
.welke FAXIBA of TAICO-SAMA, 
39.0 Keizer van Japan, ter 
dood veroordeelde De bevel
hebber stelde alles in het 
werk, om hem aantespo-
rea het Christendom af te 
aweren, hem zijne bescher
ming, ea aan zijne familie, 
die in behoeftige omstandig
heden verkeerde, ondersten-
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doenlijkste wijze vermaant, 
om aan God getrouw te blij
ven. Dit gebeurde in het 
jaar 1597. Paus URBANUS 
VÏIf. kende hem dertig ja
ren daarna, met vijf en twin
tig anderen, die met hem ge
kruist werden, de eer der 
Martelaren toe, welke de Ca-
tholijke Kerk vereert, totdat 
men in staat zoude zijn, tot 
eene plegtigere heiligverkla
ring oyer te gaan, 

ANXONÏUS ( FisANCisons ) 
achtste en laatste Hertog vari 
Parma én Placenza, uit het 
geslacht van FAHNESE , was 
de zoon van RAINOÜX II. , 
Hertog van Parma en Pia-
censa, en van MARIA VAN 
ESTE, zijne derde echtgehoo-
te. Hij werd den 29 Novem
ber 1679 geboren , en volg
de zijn' broeder FRANCISCÜS 
in het jaar 1727 in het be
stuur op. Er ontstond in bet 
begia zijner regering een he
vig geschil, omtrent het leen-
regt, waarop het keiaerlijke 
hof beweerde even zoo veel 
regt te hebben, als de hei
lige Stoel, wijl er in het 
5>e artikel, van het viervoua 
<iige verbond in 1718 té Zon
de» gesloten, bepaald was, 
dat de Hertogdommen Parma 
e» Piacenza, in het vervolg 
als Woederen van hetrgk 
fiescUouwd, en als zoodanige 
zouden ; behandeld worden. 
ge Keizer Uet den nieuwen 
Hertog dus dadelgk en zeer 

ernstig waarschouwen, de be
leening uit zijne handen, en 
niet uit die des Panaes te ont
vangen. Zijne Heiligheid pro
testeerde hier sterk tegen, en 
beweerde, dat men haar de 
beleening van het Hertogdom 
Parma ontweldigde, en men 
zegt, dat Hertog ANTONIUS , 
den eed te Rome in het jaar 
1727 aflegde, en daarentegen 
van de Geestelijkheid, behalve 
vele andere voorregten, de 
toestemming verkreeg, om in 
zijne landen eene belasting te 
ligten. Hg trad den 5 Fe-
bruarrj 172S in den echt met 
HENDRIKA MARIA D'ESTE , 
dochter van RAINAUT, Her
tog van Modena, die hem een 
huwelijksgoed van 200,000 
dukaten in contanten, en 
10,000 dukaten inkleinooden 
aanbragt, maar hij verwekte 
geene kinderen bij dezelve, 
zoodat hg , na den ao Ja-
nuarg 1731, in den ouder
dom van 5i jaren overleden 
te zijn, de laatste van eijn 
geslacht was* 

ANTONIUS - GALATEUS. •—> 

Zie GALATEUS of GALATEO. 

ANTONIUS « JNEBRISSENSIS , of 
van Lebrixa, werd in het 
vlek van dien naam in An-
dalusisxa 1444 geboren. Ge> 
durende 20 jaren bekleedde 
hij aan de Universiteit van 
§alarnanka den post van Hoog
leeraar, en daarna in die van 
Alcala, welken post hij tot 
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aan zijnen dood in i5aa be
kleedde. De Kardinaal Xi-
MENES, die hem in deze laat
ste Universiteit had gelokt, 
liet hem aan de uitgave zij
ner Polyglotte (Bijbel in vele 
talen) werken. AMTONITTS gaf 
verscheidene werken ^ in het 
Jicht, over de geschiedenis , 
de schoone letteren, de wis
kunde, de regtsgeleerdheid, 
de geneeskunde, de godge
leerdheid ; onder andere: i,° 
twee Vecadiën der Geschie
denis van FBRDIMAHP enhd' 
BBLLA, Grenada, iö^5 in 
foL — 2.° Woordenboeken 
over het burgerlijke regt, de 
geneeskunde enz. Grenada, 
' ï 545 , in fol. — 3,° Verkla
ringen der heilige Schrift, in 
de Critici Sacri. — 4»° i Com» 
mentariën op f^iRaiznvs, PER-
SJBVS , ,Jvrss4Us\ Pzisiesi 
—' 5.° Eene Rhetorica, ge
trokken uit AnifiTOTEMS, C I 
CERO en QÜINTIMANTIS; —-
6.° Leerwijzen, om het La
tijn, Grieksch, Hebreeuwsch 
enz. te Ieeren. — 7.0 La-
tynsche Gedichten, door Vi-
•VANO in i 4 9 1 uitgegeven. Hij 
overleed te Alcala de Henarès 
«en 11 Jul^ i 5 2 2 > indenou-
derdom van 77 jaren. Hg was 
een even zoo geleerd als zedig 
en deugdzaam man. JDe ach
ting , waarin hg bg den Kardi
naal XiMENEsstond, is een zeke
re waarborg zijner verdiensten. 

ANTOKITI8, een Siciliaan, 
»g de verovering yan het ei
land Negrepont, een gevan

gene van MAHOMED IL, stak 
het tuighuis yan Gallipoli in 
brand, en maakte zich ge. 
reed, om al de schepen, die 
in de haven lagen, te ver
branden, toen de vlammen, 
die zich naar alle kanten ver
spreidden , hem noodzaakten 
zich in een bosch te gaan 
verbergen. In zijne schuil
plaats door de Turken opge
spoord ., werd hij voor den 
grooten Heer gebragt. As-
TONIUS verklaarde hem on
verschrokken, dat, wijl hij 
hem den dolk niet in het hart 
had kunnen steken , hij ''zijn 
arsenaal in brand had gestoken. 
MAHOMED liet hem met zijne 
medegezellen midden doorza
gen. De senaat van Venetië, 
schonk aan den broeder van 
dien ongelukkige eene aan
zienlijke jaarwedde en huwde 
zijne zuster uit. 

ANTONIUS GENUENSIS on
derscheidde zich aan de Uni
versiteit van Napels in de 
beoefening der wijsbegeerte 
en godgeleerdheid. BESHBVIC 
TÜS XIV". stelde zgne gelee"»" 
heid zeer op prgs, enschreet 
hem twee brieven, waarin aq 
zgnen werken den verdien
den lol toezwaaide. Dezelve 
zgn in hetLatgngeschreven, 
en hebben eenen zeer haroen 
en dikwgls duisteren stgl. w 
voornaamste zijn: i-0 """* 
tutiones theologice, te K*ulen 

in 1778 herdrukt, 2 dl.n «» 
1 in 4.<° baud vereenigd. — 
2,0 Elementa artis logico' 
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criticce. — 3,o E Ie ment a me-
taphysica, waarin Pater STOIU 
CHBNAU , een Hoogleeraar te 
Weenen, aanleiding tot eenige 
grondige critiek heeft gevon
den. Hij is in 1770 orerieden. 

ANTOHIUS MUBA. — Zie 
MüSA. 

ANTOKIÜS (LIBERAIISJ , een 
Grieksch schrijver, van wien 
men slechts één werk Meta* 
morphoses genaamd, kent. 
Hetzelve komt voor in de 
Mythologi graeci, Zonden, 
1676, en Amsterdam 1688, 
2 dl.n in 8.vo DeMetamor~ 
fhosgs van ABTONITTS, zijn 
ook afzonderlijk te Leyden in 
1774 in 8,™ gedrukt. 

AMTONIUS UIRICH, hertog 
Van Brunswijh - Luneburg , 
zoon van den hertog AUGUS
TUS den Jonge, werd te Hitz-
ackèr den 4 Octob. 1633 ge
boren. Zijn opvoeder FREDE-
RIK KRAMM, en zijn onder
wijzer JUSTUS GEORGESCHOT-
TELITJS , onderwezen hem zoo
wel in alle wetenschappen, 
dat hij de geleerdste aller En-
ropesche vorsten werd, Eerst 
ïo jaren oud zijnde, werd 
hij tot Caodjutor van het Bis
dom JBialberstadt verkozen, 
roa« bq den Munsterschen 
vrede, verkreeg hij, in plaats 
daarvan een Dom heerschap, 
en vervolgens onder de Lu-
terschen van Straatsburg het 
Dekanaat dier stad, dat hij 

aan FHEDERIK, Hertog van 
Mekhnburg overgaf, en aan 
zijnen broeder, den hertog 
FERDINAND ALBRECHT , een 
domheerschap in dat Bisdom 
verschafte, hoewel de Fran» 
schen zich dadelijk van alles 
weder meester maakten , en 
bij den, Rijswijkschen vrede 
van geene schayergoeding wil
den hooren, op grond, dat 
het den Luterschen godsdienst 
niet betaamde, een domheer
schap of eenige andere der» 
gelijke inkomsten te bezitten. 
AwToNiüs UIRICH ging in 
i65o dé Universiteit van 
Helmstadt bezoeken en be
stuurde het Pro - CancellarU 
aat gedurende eene godgeleer
de bevordering. Daarop deed 
hij eene reis door het Noorde
lijke Duitachland, Holland, 
Frankrijk en Italië, en ont
ving in die verschillende lan
den bijzondere bewijzen van 
eerbied en achting. Bij zij
ne terugkomst huwde hij den 
17 Augustus i656 met de 
prinses EMZABETH JULIANA , 
dochter van FHEDERIK, Her
tog van Holstein-Nor burg, 
met welke hij voor zijn ver
trek reeds verloofd was. Zijn 
vader maakte hem vroegtij
dig met de staatszaken en 
beraadslagingen bekend, en 
gaf hem in zijnen gevorder
den ouderdom, dikwerf het 
landsbestuur in handen. Da
delijk na den dood zijns va
ders vielen hem deiandvoog-
dijschappen van Schuringen, 

3 
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Jerxheim, Vtxigtshalen en Cal-
vörde, en hg hield zijn ver
blijf te WolfenbutteU Maar 
zoodra zijn oudste broeder, 
de hertog RUDOI.3? AUGUSTUS, 
de teugels van het bestuur 
in handen had genomen , koos 
hij ANTONIUS UIRICH totzij-
nen luitenant, en deze laat
ste gaf hem verschillende 
heilzame teregtwijzingen, be
trekkelijk de zaken des rijks, 
è\R alstoen in zeer hagche-
lijke omstandigheden waren. 
Bij legde in de onderneming 
tegen -Zweden, in het hertog
dom Breme, en ten tijde 
van het beleg van Stade veel 
.voorzigtigheid en beleid aan 
den dag, en heeft op deze 
wijze, veel toegebragt) om 
die zoo netelige zaak te be
slechten. De hertog BvpOL$ 
Avavsvue nam hem in 1667 
mede in het bestuur aan/ en 
droeg hem bijna de geheele 
zorg voor den staat op, zoo
dat AUTONIUS meestal de za
ken verrigtte, zonder dat 
zijn broeder er iets yan wist, 
hetwelk aanleiding gaf, dat 
men eenen gedenkpenning 
sloeg met dit opschrifU D VL 
Ce est fraires hahltare 
in Vn FM, — Maar her
tog RUDOI,!? was echter in 
170a, door de geschillen, 
die men met de Fransc'aea 
had, rerpligt zich meer met 
de staatszaken te bemoeijen» 
AHTOMH3(S Üj,nioH ontving in 
»6g3 van CHEISTIAAN V., 
koning van Denemarken, de 
ortte van dea olifaat? In 

170a maakten hij en zijn 
broeder zich verdacht, alp 
veel afkeer aan den dag leg
gende tegen fyet negende keur
vorstendom, dat men hadop-
gérigt, en deze verdenking 
steunde op de groote aan
wervingen , die er zelfs met 
het geld v4n JFmnkrq kphtis 
hadden , even als of zij niet 
alleen de Fransche waarborg 
tegen dat negende keurvor
stendom gezocht, en met die 
kroon en vele Duitsche vor
sten, een onzijdigheids ver
drag gesloten hadden, ten na-
deele der keizerlijke staten 
welke zich in den Spaanschen 
oorlog, betrekkelijk de troon
opvolging, wilden mengen; 
maar daarenboven het root-, 
nemen te hebben , zich van 
de landen Zeil en Mannover 
meester te willen maken, zoo
dra zij hulp aan den keizer 
Verleenden. De hoven van 
Zeil en Hannover dus zien
de dat alle minnelijke vertoo-
gen zonder gevolg bleven, 
en dat de bevelen des kei
zers niet ten uitvoer werden 
gebragt, deden iw de maand 
Maart 1702 hunne troept 
het Wolfenbuttehche bnwe°-
rukken, die ANTONH» U£ 
RIOH, op zijne reize van r?o* 
fenbuttel xaxt Brumvpt^T 
na gevangen hadden genomem 
Zij deden de ruiterg, Q» £ 
in was, aflossen, legden » " 
zetting in de steden &»* 
en Goslar, en deden ^<>'" 
fenbuttel en Bruns^k naauw 

Insluiten» Hertog •Asw*«'-B 
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ULMCH , die, naar men zegt, 
het bestuur aan zijnen broeder 
had zoeken te ontnemen, 
zich op bevel des keizers in 
hezit van zijn aandeel ge
steld hebbende, zoo werd het
zelve geheel aan hertog Ru-
BOI,F AOGÜSTÜS opgedragen, 
die echter weigerde deze op-
dragt aantenemen. Hoewel 
men zich van den kant van 
Pfolfenbuttel zocht te ver-
schoonen, en mea eene min
nelijke schikking zéér moei-
jelijk maakte, werd er ech
ter tusschen Mannover,' Zeil 
en JRÜDOM ATTGDSTÜS, aan 
wien zijn broeder het wezen
lijke doel der voorbereidse-
len tot den oorlog niet ont
dekt had, een verdrag ge
sloten. ANTONIÜS, die in-
tusschen eene reis naar het 
hof van Gotha had gedaan, 
wilde in den beginne er niet 
ïn toestemmen, maar onder-
teekende hetzelve echter la
ter , en keurde hetzelve, goed 
ïn eeaen brief aan den kei
zer Hij begon in 1704, na 
den dood zijns broeders, alleen 
het land van ff 'olfenbuttel te 
hesturén, en in ïyo6 geluk
te het hem, om in der minne 
de geschillen te beslechten» 
welke er tot dus verre tusschen 
^e Brunswqksche" huizen over 
™e* Senioraat, den rang e,n de 
mededinging in de gezantschap
pen des tijks hadden bestaan, 
en tot schadeloosstelling voor 
het aandeel, dat hö aan het 
ïand van Laumburg had, 

verkreeg hij het landschap 
Kampen, en drie dorpen, 
welke men van dat van Giff'-
horn afscheidde. ïn 1710 
omhelsde hij te B amberg den 
Catholgken Godsdienst, tot 
welken hij vroeger reeds 
in het geheim was overge
gaan , om, zoo als men be
weert , tot eenige kerkelijke 
waardigheid in hetRoomsche 
rijk te kunnen geraken; hij 
had den Paus, dien hij ec 
berigt van had gegeven „ ver» 
zocht, de zaak niet dadelijk 
ruchtbaar te maken. HIJ 
vaardigde daarop aan gij» 
ne onderdanen eene verkla
ring uit, betrekkelijk het stuk 
van godsdienst, waarin lig 
betuigde, ondanks zijne ver
andering, noch ten opzïgte 
van het geestelijke, noch ten 
opzigte van het wereldlijke, 
eenige veranderingen te wil
len maken, hoewel hij kort 
daarna aan de Catholgken 
toestond, om te Brunswijk 
eene kerk te bouwen. Aan 
Paus CLEMENS XI, S verzocht 
hij de vrijheid, om onder 
beide gedaanten te mogen 
communiceren, hetwelk hem 
echter natuud^ker wijze-^ge-
geweigerd werd. Na bij zij
ne gemalin EMZABETH CHIUS-
TÏNA , dertien kinderen ver
wekt' te hebben, overleed 
ANTONIÜS UÜRIOH, met de 
grootste standvastigheid en in 
heï 8i e jaar van zijnen ou* 
derdom te Salnthal den 27 
Maart 17141 «» werdj/aoo 

4 " ••'• " • • • 
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als hij zulks verlangd had, 
zonder eenige plegtigheid te 
Wolfenhuttel begraven. ~~ 
Hg was een voorzigtig, zacht
moedig, innemend en geleerd 
vorst, die een zeer gelukkig 
geheugen bezat, en in de 
talen, de wetenschappen en 
de geschiedenis, voorname-
lijk in die van Duit&chland 
zeer ervaren was. De beide 
JDuitsche romans, die hij on
der de titels van jinAUBxsa en 
de Bomeinsche OCTAVI* ver
vaardigd heeft, en waarvan 
de laatste door den schrijver 
vermeerderd in 1712 her
drukt is, hoewel het slot te 
'Brumwyh nog in manuscript 
berust, zijn doorslaande be
wijzen , van den schoon en en 
sulveren stijl van dien vorst. 
Hg was daarenboven zeer be
dreven in de Hoogduitsche 
dichtkunde, en heelt vele ge
wijde gezangen, en een boek
deel met geestelijke liederen, 
onder den titel van Christ, 
Furstl, Davids-Harfen-Spïel 
vervaardigd, te Neurenberg 
HH667 in 8.vo.gedrukt. AN-
TONIÜS was een grootc be
schermer en vriend der we
tenschappen* en der geleer
den , en heeft de bibliotheek 
door hertog RUDOW te Wol

fenhuttel aangelegd, aanmer
kelijk vermeerderd. 

ANÜBIS, eene godheid der 
Egyptenaren, die onder de 
gedaante van eenen hond werd 
aangebeden. Men stelt hem 
toor met eenèn citer in de 

eene en eenea MEncmuus-staf 
in de andere hand. Sommi
gen zeggen, dat hij een zoon 
van OSIHIS, anderen van MEH-
CÜRÏUS was; bij anderen nog 
gaat hij voor MBRCURIUS zei-
ven door. Niet alleen de 
Christen-, maar zelfs de Hei-
densche schrijvers, hebben 
met dien god der Egyptena
ren den spot gedreven. In-
tusschen gedoogden de Ro
meinen priesters, die aan den 
dienst van dien god waren 
toegewijd. Cynopolk of de 
étad der honden, was te zij
net eere gebouwd, en een 
groot aantal zulke dieren, ge-
wijde honden genaamd, wer
den er in onderhouden. 

ANVAHI^ bijgenaamd de 
Koning van Khorasan, niet 
omdat hij een vorst was, 
maar wgl hg de eerste dich
ter van zijn land werd. Hg 
was nog op het collegie, toen 
hij aan den sultan SANGMB 
een stuk opdroeg, waardoor 
hij aan dien vorst verbonden 
bleef. RASOHIDI was zgn me
dedinger. Deze beide dich
ters behoorden gedurende ee-
nigen tijd tot twee verschil
lende partijen. ANVARI was in 
de legerplaats van SA»<«AH,toen 
hij ATSIZ, landvoogd, daarna 
sultan der Kouaresnie'rs,raet 
wien RASCHIDI zich had op
gesloten, belegerde. Tecwgl 
de beide sultans aanvallen de
den en afweerden, vochten oe 
beide verzenmakers ook op 
hunne wijze, elkander aan 
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hel punt eener pijl gebonden 
verzen toeschietende. De dich
ter was tevens een astrolo-
gist; maar zijne voorzeggin
gen bragten hem niet zoo 
veel op als zgne verzen. Zij» 
ne vijanden bedienden zich 
van dezelve, om hem bij den 
sultan in ongenade te brengen, 
en hij was verpligt de wijk in 
de stad Balke te nemen, al
waar hij in het jaar 1200 
der Christelijke tijdrekening 
overleed. Deze Perzische ver
zenmaker zuiverde de dicht
kunde van zijn land, van 
al de vrijheden, welke zij 
zich tegen den goeden smaak 
en de zeden veroorloofde. 

ANVII/LB (JOANNES BAB-
TISTA BomtGtJiGNON » ' ) eer-
ste aardrijksbeschrijver van 
den koning van 2/rarikrrjh, 
pensionnaris en lid der aka-
demie van opschriften en 
schoone letteren, secretaris 
van den hertog van OrUam 
enz. den u Julij 1697. te 
Parys geboren, en den 28 
Januarij 1782 overleden , was 
bijzonder ervaren in de aard» 
rpskunde, en heeft veel toe-
gebragt, om deze wetenschap 
tot eenen hoogen trap van 
volmaaktheid te brengen. Zij
ne landkaarten , die zeer tal-
x^.. z9n> worden zeer op 
Wf gesteld, vooral die der 
oudeaardrqkskunde,en zulks, 
ondanks de gebreken, waar
d e dezelve behebt zijn, 
wgl volmaaktheid voor een 

V 5 

werk van dien aard bijna on
mogelijk is. Men heelt ver
scheidene verzamelingen der-
zelve, onder anderen voorde 
oude en Rorneinsche geschie
denissen van B o u w en CRE-
VIER. Zijn Atlas van Sina 
1737 in tol. wordt ook zeer 
geroemd, wijl men, ofschoon 
er vele gebreken in worden 
aangetroffen, er bezwaarlijk 
eenen beteren zou kunnen 
vervaardigen. Er bestaat nog 
yan hem: 1.Q Géographie an-
cienne abrégée (Verkorte ou
de Aardrijkskunde) 1768 3 
Dl.» in 12.° Bij dit werk 
moet men des schrijvers ver
zameling van kaarten der ou
de wereld, bij wijse van 
Atlas, voegen', ••— a»Q Trai
te des mesures itinéraires an
ciennes et modemes, {Ver* 
handeling over de oude en 
nieuwere q/standsmetingen) 
1769 in 8.v°; een werk, vol 
geleerde nasporingen. — 3.° 
Proposition d'une mesure de 
la terre, (hoorspel tot eene 
uitmetihg van den aardbol) 
17 35 , in 12.0 — 4. 0 Mesu
re conjecturale de la terre 
sur Vèauateur (Vermoede* 
lijke maat des aardbols on
der de middellijn) 1736 in 
iü>6 — fl.° JEclaircissemem 
géographiques sur Panden» 
ne Gaule {Aardrijkskundige 
ophelderingen over het oude 
Gallië) 1741 in i a , " — 6.0 
Analyse gdographiam del'l-
talië (Aardrijkskundige ontm 
leding van Italië) 1744 in 
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£,to — 7,0 JDlssertation sur 
l'élendue de P ancienne Je -
rusalem (Verhandeling over 
de uitgestrektheid van het ou
de Jeruzalem) 1747 in S.vo 
— S« Mémoire sur ^'Egypte 
ancienne et moderne f avec 
une description du gol/e Ara-
bique (Aanteekeningen over het 
oude en hedendaagsche Egyp
te , met eene beschrqving der 
Roode-Zee), 1766 in 4- t 0 

— 9.0 Analyse de la earte 
inütulée , Ie» cótes de la Grè-
ce et l'Arthipel (Ontleding 
der kaart, de hunsten van 
Griekenland en den Archipel 
genaamd) ij5j in 8.w — 
i0.° Etats formês en Euro-
pe après lp chute de V'em
pire liomain en Ocddent 
(Staten in Europa ontstaan, 
na den val van hot Wè$« 
tersch Romeinsche rijk) , Ï77I 
va 4>to, een werk, dat zeer 
nuttig is, om de geschiedenis 
van dat werelddeel van de 
Yrjfdfc tot de twaalfde eeuw 
te lezen. — n ^ Notice ds 
P ancienne Gaule, tirée des 
monumens Romaira (Beschrq* 
f ing van het oude Gallië, 
Mr* de liomeinsche gedenhtee-
henen ontleend) 1761 in 4.to 
Deze geleerde beaat de een
voudigste en zachtste zeden, 
en had buiten den kring zij
ner studeerkamer weinig om
gang met menschen. Zoo 
lang als zijne krachten het 
hem toestonden, heeft hg 
dagelijks veertien of vijftien 
uren gearbeid; en het kwam 
hem zeer vreemd voor, dat 

de kweekelingen, welke men 
hem toevertrouwde, deze aan
houdende inspanning niet kon
den volhouden. 

AMYSIS , koning van Egyp
te , werd door SABAGUS , ko
ning van Ethiopië van den 
troon gejaagd, welke laat
ste, na met zeer vele wijs
heid geregeerd te hebben, 
het rijk aan Ayyais, die 
zich gedurende al dien tijd 
in moerassen had verborgen , 
terug gaf. Maar dit tqdvak 
der geschiedenis van Egypte 
behoort veeleer tot de fabel-
kunde dan tot de geschiedenis* 

AMYTA. , eene Grieksche 
vrouw, van welke men ge
dichten vindt in de verzame
ling getiteld: Carmina no~ 
vent poetarum feminarum, 
Antwerpen 1568 , in 8.v° te 
Mamburg, 1734 ,in 4.t0her
drukt. In deze laatste uitga
ve komen slechts acht dichte
ressen voor, wijl SAWIIO in 
1733 te Londen in 4.'° af
zonderlijk gedrukt is. #9 
deze beide boekdeelen heeft 
men een derde gevoegd: Mif 
lierum grcecarum, quoe ora-
lione prosa usoe sunt frag-
mentaet elegia, Grieksch en 
Latijn, Göttingen 1793 j n 

4. t0- Deze drie deelea eqn 
door J. CBRISTIAAN WOM?I-
vs in het licht gegeven» 

ANYTDS , een Atheensch re
denaar, de gezworen vija«j| 
van SOCRAXÜS , na,wiens dood 
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hg de wijk naat Heraclea 
nam, alwaar hij in het jaar 
S6g yóót J. C. met steenen 
werd dood geworpen. Het 
was (zoo als wij de gelegen
heid zullen hebben, zulks in 
verschillende artikels optemer-
ken) de gewoonte van het 
onbestendige en eigenzinnige 
volk van Athene , om des-
zelfs woede, nu op den be
schuldigde, dan op de be
schuldigers te doen losbar
sten ; van ter dood te veroor* 
deelen, en naderhand den 
veroordeelde te vergoden. 
Het is den lofredenaars van 
SOCHATES gelukt, eene soort 
van afgrijzen bij den naam 
van ANYTUS inteboezemen, 
maar het is bekend, dat men 
van de geestdrift van bewon
dering en haat altijd veel af 
moet nemen (Zie MEWTOB 
en SOOBATES). 

AOD, een jongeling uit het 
geslacht van BBNJAMIN, vol 
moed en beleid, doodde EG-
ION , koning der Moabiten, 
die gedurende achttien jaren 
de liebreërs onder de wreed
ste slavernij had doen zuch
ten. Nadat hij zijnen mede
burgers kennis had gegeven 
?an hetgene hij gedaan had, 
namen zij • de wapenen op , 
'«joegen de Maobiten, en 
K°«en in het jaar* i&a5 vdór 
•J: \' dengenen tot regter, 
d'e hen verlost had. Het be
stuur van Ao» was lang en 
gelukkig. Wgl hg den tiran 
»g verraad yermoocdde, is 

zijne daad door sommigen ge
hekeld; maar men moet het 
gedrag der Hebreërs, ten op-
zigte van de oude bewoners 
van Palestina niet volgens 
de gewone regelen beoordee-
len. (Zie JOZTJIÉ), 

AON , / zoon van NUFTUNTJS ; 
kwam, na verpligt te zijn 
geweest Apulië te ontvlugten, 
in Beoüë. Hij vestigde zich 
op bergen, die naar hem de 
Aonische genoemd, en aan 
de Muzen toegewijd werden; 
vandaar de titel van Aoni-
den, welke de dichters aan 
die godinnen hebben gegeven. 
AUSONIUS noemt haar ook 
Boeotia numina, naar het 
land, waarin die bergen ge
legen zijn. Het geheele ge
west had zelf den naam van 
Aonia aangenomen» 

AJPACZAÏ , of APAÏZAÏ TSE« 
KE (JOANNES) , een beroemde 
geleerde, in het dorp Upa-
tra in Zevenbergen geboren, 
bloeide in de i-jfi eeuw. Ten 
koste van het. bestuut: zijns 
lands naar Utrecht gezoaden, 
onderscheidde hij zich aldaar 
zoo zeer in de üosêersche ta
len , de wijsbegeerte en god
geleerdheid , dat men hem 
eeaen hoogleeraar-stoel aan
bood, maar een ijverig va
derlander zijnde, dacht Mj 
aan zijne medeburgerseenon-
derrigt verschuldigd te zijn, 
hetwelk hij aan hunne edel
moedigheid te danken had. 
Men plaatste hem in het Col-
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legie van ffeksemburg, om 
er de aaardrijks-, natuur-en 
sterrekunde te onderwgzen, 
JËen ijverige voorstander van 
DESOARTJES en van verschil-
Jende Presbijteriaansche ge-
yoelens zijnde, maakte hg 
zich een aantal vijanden en 
werd hg veroordeeld, om bo-
veD van eenen toren gestort 
te worden. Vermogende vrien
den waren zijne redders; maar 
nieuwe stormen wachtten op 
hem te ülauaemburg, wer-
waacts hij zich begaf, en al
waar hij door de gunst van 
JOANNES BETHIEM, den post 
van hoogleeraar verkreeg. Zijn 
overlijden, dat in i65g plaats 

1 had, kwam de rampzalige 
gevolgen daarvan voor. £r 
bestaat van hem: i.° JDisser-
tatio continens iritroductio-
nem ad philosopliiam sacram 
met Brieven aan LEUSDEN, 
GiANDOBPS, G E M E H , utrecht, 
1648. — a,° Magyar ency» 
ciopoedia, etc. (eene flon-
gaarsche Encyclopedie), U-, 
trecht, i65o. — 3.» Magyar 
logica (eene Hongaarsche lo
gica of redeneerkunde), Weis-
semburg, i6fl6. — 4.0 Ora* 
tio de studio sapientiae, etc. 

.„, \ Utrecht, \U5. — 5.Q Dis-
' eertatio de politica eccled-

f:/ astica,^ Clausemburg, 1658, 
m en eenige andere onuitgege-
" vene Redevoeringen. 

APAJFJFI I,, yorst in Zeven» 
bergen, opvolger van JOAN
NES KBMEN v , die in den slag 
bïj NagtSMÓUös Weef, Door 

de standen in 1661 verko? 
zen, bleef hij , hoewel onder
drukkende opperheerschap
pij der Turken, in het ge
ruste bezit van zijn land. Hij 
was steeds de vijand van het 
huis van Oostenrijk, en zoo
wel KIVVAILT.1 , als KARA 
MÜSTAPHA vonden in hem, bij 
hunne ondernemingen, eenen 
dapperen aanhanger, hoewel 
hg meer voor zich zelven, 
dan voor hen deed. Doch 
in 16Ü5 vielen de zegepra
lende Oostenrijkers in zijn 
land, dat hem in 1687 wel 
is waar door een verdrag 
verzekerd werd, doch waar
door hem tevens zijne mees
te inkomsten ontnomen wer
den. De'treurige toestand 
des Jands werd weldra door 
den dood van APAJFJFI gerolgd, 
die ia 1690 plaats had. De 
Turken ontweldigden aan zij
nen zoon Miciuëi. Ar Am IL, 
die pas acht jaren ond was, 
het land, doch moesten het-
aelve even snel weder ver
laten, en in het jaar 1699 
kwam Zevenbergen onder Ooe» 
tenryk, daar APAITI hetzelf-
ve aan den keizer tegen ee
ne jaarlijksche inkomste van 
12,000 guldens afstond. A-
PAFJ?I 11, overleed in ipSte 
Weenen, zonder kinderen na
telaten, en slechts den ou
derdom van 31 jaren bereikt 
hebbende. 

APATÜHIA {Bedriegster) 1 
een bijnaam van MINEIIVA, 
wijl zij aan AIXHA in den 



A P A. — A P C , 333 

droom verscheen, en beval aan 
SpHEitüs, een slagtoffer opte-
dragen, bij hetwelke deze door 
WEPTUNÜS geroofd werd. 

ABCHON DE COHIBNON, 
fClAODIÜS MAHCUS ANTONIÜ8) 
in 172a te Montbriason ge
boren, ging eerst de loopbaan 
der wapenen in, doch verliet 
dezelve weldra, om zich aan 
den dienst der Kerk toe te 
wijden. Na bewijzen van zij
nen ijver te hebben gegeven, 
werd hij in 1755 tot het Bis
dom Dyon benoemd, en ging 
in 1776 tot het Aartsbisdom 
Auoh over. Hij spreidde er 
alle Bisschoppelijke deugden 
ten toon, die het sieraad der 
Kerk in de eerste eeuwen 
des Christendoms waren, en 
overleed te Parijs in 1783. 
Het tot zijnen pligt rekenen
de, zijn verblijf in de Bis
schoppelijke stad te houden, 
had hij zich enkel op het 
aanhoudende verzoek zijner 

N eigene diocesanen, en omdat 
de staat zijner gezondheid het 
raadplegen van geneesheeren 
vorderde, naar de hoofdstad 
der rijks begeven. Men kan 
zich zonder aandoening de 
heldhaftige deugden niet te 
binnen brengen, waarvan hij 
zulke schitterende voorbeelden 
heeft gegeven; nadat hij on
der anderen, bij gelegenheid 
van1 eenen brand, eerst hon
derd, en daarna twee hon
derd Louis d'or aan denge
nen had beloofd, welke twee 
kinderen zoude jcedden, die 

op het punt stonden; om de 
prooi der vlammen te wor
den, en na gezien te heb
ben , dat niemand zulks durf
de wagen, plaatste hij zelf 
eene ladder tegen het in brand 
staande gebouw, kroop het
zelve door een venster bin
nen, en ging de beide schep
selen dwars door de vlammen 
halen, en redde dezelve ee-
nen oogenblik vóór dat het 
kuis instortte. Men verhaalt, 
dat toen hij met zijnen last 
gelukkiglijk op den grond was 
gekomen, hij tot de omstan
ders zeide: » Ik hoop, dat 
men mij niet zal betwisten , 
de beloofde.som te hebben 
verdiend ? Wel nu, ik be
schik er over ten voordeele 
dezer beide kinderen." Toen 
hij zijn aartsbisdom in bezit 
namen) vond, dat de veepest in 
hetzelve de grootste verwoes
tingen had aangerigt, her
stelde zijne liefdadigheid die 
verliezen, door het aankoor 
pen van 7,000 stuks hoorn
vee, die hij onder de boeren 
uitdeelde. Op eenen der rijk
ste bisschoppelijke stoelen ge
zeten, gebruikte hij nooit het 
tiende gedeelte zijner inkom
sten voor zich zelven. Zijne 
Herderlijke Onderrigtingen „ 
welke hij in het licht heeft ge
geven, zijn vol met die zal
ving, welke al zijne redevoerin
gen onderscheidde. Men heeft 
veel gesproken over eene voor
zegging welke hem inzgne jeugd 
was gedaan, waarin hem voor
speld werd, dat hij de derde 
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Bisschop van Dy on zoude zijn, 
en zulks ondanks er toen
maals nog geen Bisschop in 
Xfyon was, en men er zelfs 
nog niet eens op bedacht was, 
die stad tot een Bisdom te 
yerb effen, Wat er ook van 
deze letterlijk vervulde voor
zegging wezen moge, kan men 
echter *aan derzelver voorbe-
staanlijkheid niet twijfelen, 
daar dezelve in eene gedruk
te ode wordt aangehaald, 
welke den Prelaat bij des-
zelfs benoeming tot dat Bis
dom werd aangeboden, 

APJJGA , echtgenoote van 
, den Spartaanschen tiran NA-

EIS. Welligt zou haar naam 
aan de nakomelingschap on
bekend zijn gebleven, indien 
Jkaar houten beeld, denzel-
ven niet gruwelijk vereeuwigd 
had. Dit was een door den 
tiran uitgevonden folterwerk-
tuig, hetwelk de door hem 
ten dood bestemden omhels
de , en aan haar hart drukte, 
hetwelk zoo wel als de vin
gers, scherpe qzeren punten 
in hun ligchaam stak, en 
zulks, voJgens den wil van 
den tiran , langzaam of snel. 
Eene nog helscher uitvinding, 
dan die der Duitsche ijzeren 
maagd. —« Zie NABIS. 

ABBLI.ES, zoon van Py-
THIUS, en leerling vanEpno-
Btrs en PA.MVBII.VB, werd op 
het eiland Co* geboren. Men 
kan hem den RAPHAè'jc der 
ouden noemen, \ Zijne voort» 

brengselea waren verspreid 
in de steden van Griekenland, 
den Archipel, Azië en Egyp
te, Hij bloeide omtrent het 
jaar 352 voor J. C. ALEXAN-
BER de Groots, onder wiens 
regering hij leefde, wilde 
niet dan door zijne hand u/f-
geschilderd worden; hij voeg
de bij de belooningen , vraat-
mede hij hem overlaadde, 
vriendsehapsbewijzen, die nog 
vleijender waren. Na den 
dood van dien vorst, werd 
APELLES , die zich naar de 
staten van PTOIOMEUS, koning 
van Egypte had begeven,be
schuldigd van in eenezaraen-
zwering tegen dien vorst te 
zijn getreden. Bij zou on
danks zijne onschuld ter dood 
aijn veroordeeld geworden, 
indien een der medepJ/gf/gea 
zich niet schuldig verklaard, 
en APEIXES van alle beschul
diging ontheven had. Wijl 
deze schilder in Egypte niets 
dan onaangenaamheden ont
moette, zoo begaf hij zie» 
naar Efese, .hetwelk hem 
soms den bijnaam van\Bfew 
heeft doen geven. Dairver-
vaardigde hij zijn beroemü 
schilderstuk van den laster, 
een beeld van de kracht der 
hartstogten en het meester
stuk der oudheid. P**f ?"» 
de naturalist, die ia ha on-
zonder over de werken van 
Atsx.jxB heeft gesproken, »e-
wonderde nog het afbeeldsel 
van AMTIGONÜS, in f0/aiT 
vaardigd, om alzoo «ene.^n 
de van hetaangezigtvand'e» 

http://Abbli.es
http://Pa.mvbii.vb
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vorst, die een oog vsriorea 
had, te verbergen; dat van 
VENÜS, uit de zee ten voor» 
schijn komende; die van A~ 
IBXAHDER , der zegepraal, der 
fortuin, en dat van een zoo 
wél nagebootst paard, dat de 
paarden, bij het zien van het
zelve hennikten, eene anek
dote , die, als dezelve waar 
ïs, nog niet bewijst j dat het 
werk zeer buitengewoon moet 
zijn geweest. De ouden plaats
ten AFEIMSS aan het hoofd 
van al hunne schilders, zoo
wel om zijne genie, als om 
de bevalligheid van zijn pen
seel. Zijn coloriet, was met 
betrekking tot dat vâ n an
dere schilders zoo zacht, dat 
PflOTo»ENES, een beroemd 
schilder van Rhodus, bij het 
zien van eenige op linnen ge-
gemaakte trekken, erkende 
dat dezelve enkel door AFEI. 
XES konden getrokken zijn. 
Deze in dien tijd billlijk be
wonderde kunstenaar, had zij
ne talenten niet verwaarloosd : 
het Latijnsche spreekwoord: 
Nulla dies sine linea (geen dag 
zonder eeaige trekj werd te 
zijner gelegenheid gemaakt» 
Men zegt, dat hij zijne schil
derstukken voor het publiek 
ten toon stelde, ten einde 
fos te beter de gebreken der« 
zelve te kennen. Op eenen 
zek«en dag, dat een schoen
maker Je's op het schoeisel 
«per b e e W e a h a d aaH fe 
merken, verbeterde AX*L*Z* 
dit gebrek dadelijk, maar toen 
«e handwerker zijne beyit-

ting tot aan het been wilde 
uitstrekken, hield de schilder 
hem door deze woorden te
gen : Ne sutor ultra crepi-
dam, hetwelk een spreek
woord is geworden, waarvan 
de zin is. 

Schoenmaker t blijf bij uwe 
leest. 

Een schilder beroemde zich 
bij hem, zeer snel te kunnea 
schilderea: Men ziet zulks wel 
aan utt> werk, antwoordde 
hem APEI,I,E8. Een andere 
kunstenaar toonde hem VENUS, 
prachtig, üitgedoscht, en vraag
de hem ̂  met zelftevredenheid 
wat hij er van dacht: Ik ge» 
looft

 zöide hem APEI,I.ES, dat, 
wijl gij uwe FENBS niet schoon 
hebt kunnen schilderen, gij' 
kaar rijk geschilderd Jiebt. 
MEGABISUS , een der aanzien
lijkste landvoogden (Satrapes) 
in Persië, werd eens dooi
den lust bekropen, om ASEI.» 
£ES te gaan bezoeken; maar 
te onpas in de tegenwoordig» 
heid van dien meester der 
kunst over de schilderkunde 
willende redeneren , zeide hem 
APEII.ES, om hem te ver» 
nederen en beschaamd te ma
ken, niets aaders dan: Zoo, 
lang als gij gezwegen hebt, 
dacht ik in ernst, dat gij 
boven de andere mensehen 
verheven waart; maar nu gij 
gesproken hebt, stel ik u on
der de kirÊeren , die mijne 
verfstoffen klein wrijven. Hoe 
volmaakt zijne stukken ook 
waren, plaatste hij toch altijd 
onder zijne schilderijen h&l 

http://Apeii.es
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woord; faciebatt om daar
door te kennen te geven, dat 
hij dezelve niet*voltooid waan
de, en zich voorstelde, de
zelve andermaal onderhanden 
te nemen. Onder slechts drie 
zijner stukken, plaatste hij het 
woord feciu De ouden wa
ren met de schilderkunde in 
olie-verw niet bekend, en 
konden zich slechts zeer flaau-
we denkbeelden van de ver> 
gezigtkunde, en de schaduw 
of diepte vormen, (Zie Pao-
TOGENEs). 

APEI.I.E8, een ketter der 
2.8 eeuw, een leerling van 
MARCION, verspreidde zijne 
dwalingen, omtrent het jaar 
145, der Christelijke jaartel
ling. Hij erkende slechts een' 
enkelen: eeuwigen en noodza-
kelijken oorsprong, die aan 
eenen engel van vunr de zorg 
had opgedragen, onze wereld 
te scheppen; maar wijl deze 
schepper slecht was, zoo was 
zijn werk zulks ook. MAR
CION sloot hem, om zijne bui-
tensporigheden, buiten zijne 
gemeenschap; hij vlugtte naar 
Alexandrië, alwaar hij iu het 
bijzonder voortging zijne val-
sche leer te verspreiden. Hij 
had geschriften, welke hg 
phancrosas of openbaringen 
noemde, het waren de droo-
merijen van een meisje PHI-
IOMENE genaamd, welke hij 
zeide ingevingen te hebben 
gehad. Hij bereikte eenen 
hoogen ouderdom. Al de Boe. 
ken van MOZEB en der Pro

feten werden door hem ver. 
worpen, en: de opstanding 
des vleesches geloochend. Hij 
zeide, dat JESUS CHBISTUS, 
uit al de deelen der Heme
len -, welke Hij bij zijne nc-> 
derdaling was doorgetrokken, 
een ligchaam had gevormd; 
en hij voegde er bij, dat Hij 
bij zijne Hemelvaart, aan elk 
deel, datgene had wederge-
geven , wat Hij er van geno
men had. (Zie H. EPIBW 
Hoer. 44. TERTÜI,!,. JOepraes-
crlp. Cap. 3o en 3i). 

APEÜLICON een peripate-
tisch wijsgeer, kocht de boe
ken van ARISTOTELES , van 
eenige ongefetterden, erfge
namen van NELEUS , aan wien 
THEOEHRASTES dezelve hg zijn 
overlijden gemaakt had. Oeze 
hadden dezelve in eenen kuil 
verborgen, waarin zij meer 
dan honderd dertig jaren ble
ven, en waarin de vochtigheid 
en de wormen veel aan dezel
ve beschadigd hadden. AïEt» 
Hoos wilde de gapingen we
der aanvullen; maar wi/Jƒ9 
den geest niet bezat van den 
schrijver, dien hij wiWe aan
vallen , stelde hg" vele onge-
rgmdheden op de plaatsen 
waar ARISTOTEI.ES zeker iets 
beters had gezegd. DezeboeK* 
bekladder overleed te Athsné* 
Hg had de vriendschap ver
worven van ATHENION, tira 
dier stad, die hemkrggsben-
den gaf, om de schatten van 
den tempel van APOXIO, »J» 
het eiland Delo$ te gaan pW° 

http://Aristotei.es
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deren. Door den Romeinschen 
landvoogd overrompeld en ge
vangen genomen, achtte hij" 
zich zeer gelukkig door de 
vlugt aan den dood te kun--
nen ontsnappen. Toen SYX.-
XA zich meester maakte van 
Athene, liet hij de Bibliotheek 
van APBI/I-ICON, die in zijne 
handen was gevallen, naar 
Home overbrengen. TYKAN» 
NON , een even 200 slechte 
taalgeleerde, als hij een groo-
te voorstander van ARISOWE-
XES was, had alstoen gele
genheid, de boeken van dien 
wijsgeer af te schrijven, maar 
wijl zijne handschriften aan 
slechte afschrijvers werden 
toevertrouwd, die niet de( 
moeite namen, om dezelve met 
de oorspronkelijken te ver
gelijken, zoo giagen de boe
ken van den leermeester van 
AXEXANDER. aan de nakome
lingschap over met duizende 
dwalingen, bij diegene ge
voegd, welke hem zelven toe
behoorden. . STRABO doet ons 
opmerken, dat hoe wijsgee». 
tig APED&ICOÏT ook was, hij 
echter slechïs de boeken en 
niet de wetenschap beminde. 
Hij was een vriend van boe
ien, maar geen geleerde. 
Wanneer hem geld ontbrak, 
°n» boeken te Ikoopen, ont
vreemde hij dezelve. Op öeze 
wg» hebben de gdelheid, 
««•onkunde en het bedrog te 
allen tgde den naam van 
.wgsgeer onteerd, 

% 

H, J)£nx,i 'W, 

APER (MAUCITS) een La
tijnse» redenaar, een Galliër 
van geboorte, ̂ ging naar Ho
me, alwaar hij zijne genie en 
welsprekeadheid deed bewon
deren. Hij was na elkander 
raadsheer (Senator), schat
meester (Questor), gemeens-
man (Tribuun) en landvoogd 
(Prelor). Men houdt hem 
voor den schrijver van de Za-
menspraak der liedenaars , of 
over het bederf der welspre
kendheid, eertijds aan TAOI-
Tua of QüiNTrirANtrs toege
schreven , en aaa het einde 
hunner werken geplaatst. A-
3?EH overleed in het jaar 85 
onzer jaartelling. — Men 
moet hem niet verwarren met 
ARRIUS APER , die in 284 kei
zer NUMERXANÜS doodde, en 
zelf door DIOCÜJSTIANUS werd 
omgebragt. Wijl eene.Oruï-
dïscfee tooveresse aan den laat
ste had voorzegd, dat hij kei
zer zoude worden, als hij het 
wilde zwijn (in het latijrs A-
per) zoude gedood hebben „ 
bleef men niet Êen achteren, 
om zulks op den moord van 
APBH toetepassen, 

ApHTONitrs een redenaar 
van Ahtiochië in de derde 
eeuw, van wien er eene 
lïhéèonca bestaat, op de voor
schriften van HEKMO&ENES toe
gepast, Jüpsal, 1670 in 8,*» 
en in den Griekschen rede
naar van AI.DE, i5o8, I5QQ 
en i523, 3 Ül.» in fol, De 
beste citgave, die men yara 

http://Ai.de
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deze Rhétorica , in het Latijn 
vertaald, bezit, is die van 
Amsterdam, .EIZBVIR, 164a 
— i665, in 12.0 , onder de
zen titel: JpHToan progym-
nasmala, partim a BODOLPBO 
Aamaozd partim a JOB»MA-
nu. CJTAXJBQ latinitate dona-
ta, cum Scholiis R. Lontomi. 
Nog heeft men eenige andere 
werken van ApHT0Niira,_«3ie 
van weinig of geen nut zijn, 

AFIAN, AJ-IANUS of BIE-
HEWITZ (PETRUS) een Astro-
logist en Wiskunstenaar, in 
1495 te Lausmich, eene 
Meisznische stad geboren. Hij 
maakte groote vorderingen in 
de beoefening der wiskunde, 
welke bij aan de universiteit 
van Ingolstadt, met zoo veel 
roem onderwees, dat keizer 
KAKEL V. hem begeerde te 
zien, en zich dikwijls met 
hem onderhield. APIANUS 
droeg hem een werk op, het» 
welk hij noemde Cosmogra-
phicus, geographica instruc 
tïo of jistronomicum Caesa-
reum, en onder zijnen naam, 
gaf hg nog in het licht, Qua-
drans universaüs, et astrono-
micum instrummtum. De kei
zer bekostigde de uitgave de
zer werken, veradelde den 
schrgver , schonk hem groote 
voorregten* deed hem onder
scheidene geschenken, en on-
der anderea een van drie dui-
zend gouden kroonen. AJ?X-
ANÜB vervaardigde nog andere 
Werken, en overleed te In-
goidttadt, dei» au April van 

het jaar i552. 

APIANUS (PHIMEIPUS) , een 
Wiskunstenaar en Geneeskun
dige, zoon van den voorgaan
de, den 14 September i53i 
te Ingolstadt geboren, maak
te groote vorderingen in de 
wetenschappen. Hij deedee
ne reis naar Straatuburg en 
Dole,- en in Frankrijk geko
men zijnde, hield hij zich te 
Parijs , Bourges en Orleaw 
eenigen tijd op, ten einde de 
beroemdste Hoogteeraren van 
de universiteiten dier steden 
te hooren. In i55a keerde 
hij naar /ngolsèadttetu%,en, 
wijl hij er reeds als Hoog
leeraar der wiskunde was aan
gesteld, onderwees hij er,na 
den dood zijns vaders deze 
wetenschap; doch, daar hij 
buitengemeen ziekelijk was, 
besloot hij de geneeskunde 
grondig te beoefenen. Om 
dit doel te bereiken, deed hn 
eene reis naar Italië,alwaar 
hij te Bologne den Doctora
len hoed ontving. Na zijne 
terugkomst in Dutischlaw?> 
werkte hg aan zrjne JSacar^e 
descriptio gcograp/uca, w e * e 

en aan AMERTÜS, Hey°f> 
van Begeren, werd opgedra
gen, welke Vorst hem een 
geschenk deed van twee dui
zend gouden kroonen.-—AÏ*-
ANOS gaf ook eene Verhande
ling do ümbris in het Hel"; 
en hield zich ook met andere 
werken bezig, die eerst m 
«ijnen dood gedrukt w«"flB' 
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Hij beleed den Luferschen 
Godsdienst, die te Jngoktadt 
niet geduld werd, waarom hij 
verpligt was in i568 die stad 
te verlaten, Hij hield zich 
eenigen tijd te Weenen op, 
alwaar hij door keizer M*x-
IMILIAAN zeer vriendelijk ont
vangen werd s in 1569 kwam 
hij te Tubingen, alwaar hij 
de wiskunde onderwees, en 
er den 14 November i58g, 
in den ouderdom van 58 jaren, 
aan eene beroerte overleed. 

APIAHIÜS,Priester van Sie-
ca, eene stad in Numidië , 
door UHBANUS , zijnen Bisschop 
geëxcommuniceerd; beriep hij 
zich op Paus ZOSIMUS , die hem 
in zijne gemeenschap opnam. 
De Afrikaansche Bisschoppen 
beschouwden deze beroeping 
als strijdig met de gebruiken 
en de Canons hunner kerk, en 
voornamelijk met de besluiten 
der Kerkvergadering van Mi~ 
lete, welke bevalen, dat de 
zaken dar Priesters, en lagere 
Geestelijken, geheel en al ia 
de provincie zouden afgemaakt 
worden, en de overzeesche 
beroepingen verboden. Zoss-
MÜS zond legaten naaic dfrir 
ka, alwaar men in 418 een 
Concilie vergaderde. Volgens 
de ontvangene instructiën, 
naalden de legaten de Canons 
van het Concilie van Kicsu 
aan, doch men ontdekte, dat 
dezelve n i e t Van dat Conci
lie, maar wel van dat van 
bardlca waren. Men kan 

echter ZOMHÜS hierin niet van 
kwade trouw beschuldigen, 
zoo als de Maagdeburgscfce 
Centuriatorm, en vele ketters 
gedaan hebben, wijl het Con
cilie van Sardica als een aan» 
hangsel tot het Concilie van 
Nicea werd beschouwd: het 
was met hetzelfde doel, on
der denzelfden voorzitter (0-
sius) gehouden; men voegde 
dezelve zamen, en, volgens de 
Hoomsche gewoonte, maakte 
men er slechts een enkel van. 
Pans ZOSIMUS overleden aijn-
de, alvorens, dat deze zaak 
ten einde was gebragt, zoo 
schreven de Afrikaansche va
ders aan Paus BONIFACIÜS L, 
dat de Bisschop UBBANUS ge
straft had, hetgeen, wat hij 
had moeten straffen, en dat 
AxiAsxus, na voor zijne mis
slagen vergiffenis te hebben ge» 
vraagd, in zijne bediening was 
hersteld, doch buiten de kerk 
Van Sicca. AEIAIUÜS , die zich 
naar Tabarca had begeven, 
verviel in misdaden, die in 
eene provincialeKerkvergsde*. 
ring andermaal zijne afzettirjg 
ten gevolge hadden. Hij be
riep sicfo op nieuw op Paus 
CELESTIOTS L , dieFAUSTiNus 
naar Afrika zond, om eea 
nieuw Concilie te beleggen, 
waarin APIAKICTS, doof de 
knsgiisgen van zijn geweten-
gefolêerd, op den oogenbJifc, 
waarop mm zulks het minste 
verwachtte, de misslagen be
leed, waaraan hij schuldig 
was.. De Bisschoppen feeyes-

W .a 



340 A P I j 

tigden zijne veroordeeling, en 
bet geschil met den heiligen 
Stoel was beslecht. Ten cn-
regte hebben sommige schrij
vers beweerd; dat de Afri-
kaansche Bisschoppen toen* 
maals de beroeping op den 
Heiligen Stoel betwistten; zij 

. waren ontevreden over den 
legaat, die aan AFIAKIUS al 
te gunstig had geschenen, en 
verzochten CEMSTIKÜS derge
lijke beroepingen, niet ligte» 
lijk aantenemen: Een verwek, 
zegt de abt JE>£BAUX.O!, dat, 
•wat de zaak selve betreft, op 

^nieutf van hunne onderwar* 
ping getuigt, Mist, dePEgli-
&e, 5 Dl. blada. i5. —ZieH. 
ATHANASIUS, IHMOCBNTIUS I. 

'Anciüs. Er zijn twee 
Bomeinen van dien naam ge
weest , aan welke de gulzig-
•Jheid, tot schande der goede 
zeden, eene soorê van be-
ruchtheid heeft verbonden. 
De eerste, de 'BaeesE-belsen» 
de der beide, gaf eene .ver-
handeling in het licht: De 
opsoniis et cosidinientis shve 
•öfi arte coquinariu, UbriX, 
Amsterdam 1709, in ia,° 
PuNws noemt hem nepotum 
omnium altissimus gurgus. 
Hg was de uitvinder der koe
len , die zijnen naam droe-
gen3 en het hoofd eener afca-
iemle van lekkerbekken. Na 
verschrikkelijke uifgaven voor 
'i%um mond te hebben ge
daan , dacht hg dat 120,000 
guldens, welken hem nog I 
overbleven, nimmer voldoen- j 

de konden zijn, om zijnen 
eetlust te bevredigen, zoo 
dat hij zich zelven door een 
aangenaam vergif om het leven, 
bragt. De tweede, een tijd
genoot van TRAJANUS, on
derscheidde zich, zegt men, 
door de uitvinding van een 
geheim B om oesters in der-
zelver frischheid te bewaren, 
Hij zond er aan dien keizer 
in het land der Partners, 
dat verscheidene dagreiisens 
van de zee verwijderd was. 
Om de ontdekkingen van de
zen Ancius op derzelver wa
ren prijs te stellen zou men 
moeten weten, in welk jaar
getijde , in welken graad van 
koude of warmte, met wel
ken spoed deze oesters ver
voerd zgn, en eindelijk op 
welken juisten afstand der 
zee THAJAWÜS zich alstoea 
bevond; want het land der 
Partners is, volgens de ze
gepralen of nederlagen der Ro
meinen, buitengemeen groe
ier of kleiner geworden. 

Aviax, een iaal&und/ge» 
te Oasis eene Egyptische stad 
geboren. De stad Ahxan» 
drie benoemde hem tot hoon» 
van het gezantschap, hetwel-
I:e zij in het jaar 40 <"er 

Christelijke tgdrekening naar 
CAHGULA zond, om ach o-
ver de Joden te beklagen. 
De afgevaardigde drong sterK 
op de weigering der Joden 
aan, om standbeelden aan 
dien keizer toetewg*den «a 

bij zignen naam te zweren. 
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APION vervaardigde eene ge
schiedenis van Egypte, ge
volgd door eene verhande
ling tegen het Hebreeuwsche 
volk, waarin hij allerlei wa
penen gebruikte, om hetzel
ve te bestrijden. De geschied
schrijver JOSJU?HÜS heeft hem 
meesterlijk wederlegd; het
welk echter een der razendste 
wijsgeeren van de achttiende 
eeuw niet heeft kunnen weer
houden, om zijne Iogens, 
met een onbeschaamd gelaat 
te herhalen. Atn,u - GELLUS 
verwijt hem zijne ijdelheid, 
TIE^BXÜS noemde hem Cym~ 
lalum mundi, en dezen tir 
tel was hg onwaardig. IJde
le en valsche geesten heb
hen hunne sprookjes, steeds 
met veel gedruisch aan den 
man gebragt, en hunne stem 
steeds hooger verheven, dan 
de ware geleerden. 

APIS, koning van Argos, 
werd voor den zoon van JÜ-
piTEit en JM10BJ3 gehouden. 
Volgens sommigen in 1717 
vóór 3. C. in Egypte geko
men zijnde, geraakte hij er 
onder den naam vaa OSIRIS 
bekend, en huwde es met 
IBIS, Men zegt, dat hij den 
Egyptenaren het gebruik der 
geneeskunde, alsmede da wijze 
hoe zij den wijngaard moes* 
ten ph^en leerde. Ha zijnen 
dood werd hem onder de ge» 
daante van eenen os, door 
J e volken, goddelnke eeï 
bewezen» Deze os was de 

W 

groofe god van Egypte* Als 
hij stierf, vierde men zijne 
lqkplegtigheid met eene on
gelofelijke pracht. Ondes 
PTOJDEMUSUS-ÜAG-US, stierf de 
os Apis van ouderdom, de 
onkosten zijner lijkstatie be
liep , behalve de gewone uit
gaven 5o,ooo kroonen. Na
dat men den overledene de 
laatste eer had bewezen, 
zocht men in geheel Egypte 
eenen opvolger voor denzel-. 
ven. Men kende hem aan 
zekere teekenen, die hem 
van alle andere ossen onder
scheidden: op het voorhoofd 
eene witte vlak, in de ge
daante eener halve maan, 
op dan rug de gedaante van 
eenen arend, op de tong, 
die van een slakkenhuis. Zoo
dra men denzelven gevonden 
had, bragt men hem, te mid
den van het grootste vreug-
degejuich, naar Memphis, om 
er bezit te nemen van zijne 
nieuwe hoedanigheid als god, 
en hij werd met eeoe groote 
plegtigheid ingehuldigd. Men 
ziet ligtelijk, dat het gondea 

•kalf, door de IsraëJiten, bij' 
den berg Sinaï opgerigt, ee»: 
ne vrucht van hun verblijf 
ia Egypte, eene navolging 
van den.god APIS was, zoo
wel als diegene, welke ia 
het vervolg aan de beide ui
terste einden van het koning
rijk Israël door koning JEKO-
floAar werden opgerigt, die 

. zich mede langen tijd in Egyp™ 
; te had opgehouden!. 
,S 
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Avockvcsvs, een Griek 
van eene geringe afkomst, 
die zich onder de keizers Au-
DBONiotrs en CANTACÜZEHUS , 
tot de eerste waardigheid des 
rijks verhief. Deze in geene 
aanmerking komende man, 
begon met tweede klerk bij 
de financiën te zijn; maar 
door de vlugheid van zijnen 
geest bragt hij het zoo ver, 
dat hij de inkomsten des rijks 
Vermeerderde. Zich dagelijks 
al meer en meer in de gunst 
van ANDKONICUS dringende, 
werd hij na elkander schat
meester (Questor),- gouver
neur van het hof en des kei
zers, groot-hertog, eindelijk 
alles wat een bijzonder per« 
BOOB ,' kon zijn, die niets bo
ven zich zag, dan den troon. 
Het zonderlingste hiervan is, 
dat de vorst, welke hem zoo 
fioog verhief, en zich van 
iiem in die hooge posten be
diende, weiverre van hem te 
achten, hem slechts als ee» 
nen ellendeling en eene lage 
en verachtelgke ziel beschouwt 
de. _ Ai?ocAtrciius maakte mis
bruik van zijn gezag; men 
legde hem het grootste ge-
deelte der algemeene ramp
spoeden te laste, en hij werd 

' den ï i Junij 1345, door ge
vangenen van Kanstantinopel, 
die hij was gaan bezoeken, 
vermoord. De koningin le
verde de schuldigen aan de 
wraak Jügncr echfgenoote o-

., ver, die dezelve allen zonder 
genade liet ombrengen. Ni-
«spHoiujs GREGÖHAS , een. oosr» 

getuige, heefteen ontzettend 
verhaal dier baarbaarsche daad 
medegedeeld. Tegen het ein
de der dertiende eeuw heeft 
er een andere AJPOCAÜCHUS 
geleefd, aan wien de be
roemde Grieksche geneesheer 
AOTÜAKIÜS zijn werk.* Over 
de regelen bij de genezingen 
in acht te nemen opdroeg, 
hetzelve werd in i554 te jfe-
netië onder, dezen titel Methodi 
medendi libri sex gedrukt. 

ArroiriNA^is (C. SULH-
TIUS) een taalkundige van 
KartJutgo, leefde in de twee-
de eeuw , is, volgens sommige 
geleerden, de schrijver der 
dichtregelen, welke tot kort 
vertoog der blijspelen van TE-
RENTIÜS dienen. Men kent 
hem ook nog eenige andere ge
schriften toe. Hij had tot 
opvolger in zijn beroep, PER» 
TIWAX, die later keizer werd. 

" 
APOIXINARIS ( Heilige), eer

ste Bisschop van Ravenna, 
\ wordt vooreenen leerling van 
den heiligen PETROT gefiou-
den, en is zeer beroemd in 
de kerkelijke geschiedenis, 
hoewel de Acten van, z p 
leven, zoodanig als wij de
zelve bezitten, niet zeer ge
loofwaardig zijn. Be heilige 
PETRUS CHRVBOJCOGD» > e e n 

zijner beroemdste opvolgers, 
op den stoel van Ravenna, 
heeft ons eene lofrede ter ee-
re van den heiligen Arotti* 
NARIS nagelaten , waarin J«J 
hem dikweri den titel *"» 
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Martelaar geeft Maar hij 
voegt er bij, dat, hoewel hij 
hg verschillende gelegenhe
den, wreede folteringen en 
ballingschap heeft ondergaan, 
en hij niets vuriger wensch-
te, dan aan J. C. het offer 
zijns levens optedragen, God 
hem echter langen tijd voor 
zijne kerk heeft bewaard, en 
niet heeft toegestaan, dat 
zijne vervolgens hem ter ddoö 
veroordeelden. De Hongaren 
beweren, dat hij, geduren
de zijne ballingschap. het 
geloof in hun land gepredikt 
heeft. Zijn ligcbaam werd 
eertijds te Classe, eene ou
de zeehaven, vier mijlen van 
Ravenna gelegen , en die 
thans eene soort van voor
stad van hetzelve is, bewaard. 
In 549 bragt men zijne over
blijfselen in een gewelf der
zelfde kerk over. FORTBNA-
ura vermaande zijne vrien
den, om bedevaarten naar 
het graf van den heiligen 
Bisschop van Ravenna te 
doen. De heilige GHEGORI-
vs de Groote wilde, dat men, 
om de waarheid van neteli
ge geschillen te ontdekken, 
voor hetzelfde graf zou doen 
zweren. Paus HONORIUB I., 
stichtte in 63o te jftomeeene 
kerk, ter eere van den hei
ligen AEOILINARIS. Men vindt 
zqn naam in al de Martyro-
togiëni aat van -Rome maakt 
er melding van 0p deoa3Julij. 

AroniNAMg (CiAvmvs), 

w 

Bisschop van MerapoUa in 
Phrygie was een der gians-
rgkste lichten der tweede eeuw. 
Wij weten bijna niets van 
de bijzonderheden zijner da
den. Maar de lof, dien de 
oude schrijvers hem toezwaai-
jen', laat geenen twijfel over 
of hij heeft al de deugden 
bezeten, die de heilige Bis* 
schoppen kenschetsen. De 
ketters vonden in hem altijd 
eenen geduchien vijand. Hij 
schreef geleerde verhaadelin-
gen, waarin hij hunne god-
delooze stellingen meesterlijk 
wederlegde; en om hun alle 
uit vlugten te benemen , toon
de -hij hun aan, in welke sek
te van wijsgèeren, elk zijne 
dwalingen had geput. In het 
jaar 177, bood hij aan kei
zer MAKCÜS AÜEELIUS een 
wel beredeneerd en zeer wel
sprekend verdedigschrift der 
Christenen aan, die door de-
zen wijsgeerigen keizer op ee
ne wreede wijze vervolgd 
werden. In dit verdedig
schrift herinnerde hij aan den 
vorst den Wönderdadigen re
gen, die zijn leger redde en 
door de gebeden van het 1 a.e 

legioen het Melitinesche of 
de bliksemende keurbende ge
noemd , van den Hemel was af
gesmeekt; een wonder waar
van de keizer zelf getuige, 
en dat voor hem van het 
grootste belang was geweest. 
Het Roomsche Martyrologi
um bepaalt het feest van den 
heiligen APOMIMARIS op dea 

4 
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8 Jannarij. 
AVRELIVS. 

APOXÜINABIS ,• bijgenaamd 
de Oude, om hem van zijnen 
zoon, die denzelfden naam 
droeg, te onderscheiden, was 
Priester, en taaimeester te 
Laodicea ia Syrië, SOCBA-
MS zegt, dat hg te Ahxan-
drië geboren was, en dat hg 
Jia den dood zijner vrouw, 
Priester werd, en daarop te 
BeHta en vervolgens te £a-
odicea kwam onderwijzen. 
Toen JULIANUS den Christe
nen de beoefening der schoo-
ne letteren verboden had, 
vervaardigde hg, door zijnen 
zoon ondersteund,- prozaïsche 
en dichterlijke werken, om 
naardoor de ongewg'de schrij
vers te kannen missen. 

AVOZZWAUIS otAl!OI.LWA-
Java de Jonge, zoon vanden 
voorgaande, Bisschop van Z*-
™ 0 > t y r f e , deelde in den 
Jeginne inde vriendschap van 
oen H. ATHANASIUS en van den 
«•«ASIUTO. Door zijne dwa-

van JJJSÜB CHMSTÜS verloor 

» » «Prak in de Kerfevergt 

den ban „ver hem uit! e„ 
«chreef tegen hem: doorPau" 
DAMASJVB werd hij inseel&lcQ 
veroordeeld, Zie h & S 
zgne vooraaamgfe dwalingen 
J ^ . . . Hg onderwees' dat 
a,el> «aar enkel het'VkS 

Zie MAHCÜS II had aangenomen, dat is een 
ligdiaam met eene zinnelijke 
zielj dat de Goddelijke Per
soon bij Hem de plaafs der 
menschelgke ziel had ingeno
men, hetwelk hij door deze 
woorden: Het Woqrd h 
vleesch geworden wilde bewij
zen;^ dat, wijl de menscaelij-
ke ziel een beginsel van zon
de was, men niet kon zeg
gen, dat J. C. dezelve had 
aangenomen. Hieruit vloeide 
voort, dat J. C, niet mensen 
was geworden, daar Hij en
kel een ligchaam had aange
nomen , dat het minst edel 
gedeelte der menschelgke na
tuur js." ApoitiNAnius onder-
weeŝ  daarenboven nog, dal 
het ligchaam van J. C. van 
den Hemel nedergedaald zijn
de, onlijdelijk was; dat li'4 
in den schoot van de Maagd 
MAKTA nedergedaald, en niet 
uit haar geboren was; dat,Hij 
enkel in schijn geleden had 
en gestorven was. Hij deed 
ook de ketterijen der Mille-' 
narissen (aanhangers van het 
stelsel van het duizendjarige 
rqk) herleven, en disclifeook 
nog andere dwalingen omfrent 
de Driegen heid op.' Twee zij
ner leerlingen ViTAixsenTi- . 
MOTHEUS waren Bisschoppen 
zijner sekfe, de eene te Jn* 
(iochiê, de andere te Jlex-
andris. Kerkvergaderingen, 
in die beide steden gehouden, 
namen de besluiten van DA-
MASIÜS tegen Aj?or.i.iNARïffs 

aan ; dezelve werden ook door 
de algemeene Kerkvergadering 
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van Konat'antinopei aangeno
men* Deze ketter bereikte 
eenen zeer hoogen ouderdom, 
en overleed in het jaar 38 n 
Gemeenschappelijk met zijnen 
Vader is hg de schrijver van 
vele dichterlijke en prozaïsche 
geestelijke en ongewijde wer
ken. In de Bibliotheek der 
Kerkvaders komt zijne berijm
de Verklaring der Psalmen 
voor, welke vele valsche stel
sels omtrent J. C. bevat! De
zelve werd ook in 1613 te 
Parijs afzonderlijk in 8.vo ge
drukt. In de werken van den 
H. GRJEGORIUS van Nazianse 
komt een treurspel van den 
lijdenden CBRISTÜS voor, het
welk men meent van hem te 
zijn. AÏOK&IITARIDS had de-
ae stukken vervaardigd, ten 
einde de Christenen in staat 
te stellen, om tot het beoe
fenen der schoone letteren 
de ongewgde schrijvers te 
kunnen ontberen. In navol
ging van HOMERUS, schreef hg 
de Gewijde Geschiedenis tot 
aaa SAÜI, in heldendichten, 
volgens de orde yan het Griek-
sche Alphaheê, in 24 boeken 
verdeeld. Voorzeker een Jof° 
ielijk doel, waarna echter 
de uitslag niet beantwoord 
heeft; het ware ook geluk
kiger voor hem geweest, zich 
zelven tegen de dwalingen te 
wapenen, dan er hehoedmid-
aelen voor anderea voor 00» 
tesporen. 

O. 345 

Zie SiDoNiua ABÓMINABIS. 

A ï o n o , zoon YanJüBiTEH 
en LATONA, werd op het ei
land JOelos geboren. Volgens 
sommige fabeldichters is hij 
de uitvinder en de god der 
toonkunst, der dicht- en ge
neeskunde, der waarzeggerij,-
het hoofd der negen Muzen, 
en de yader des lichts (HE
LIOS), Hij werd uit den he
mel verjaagd, wijl hij de Cy
clopen die den bliksem van 
JUEITER gesmeed hadden, ge
dood had; hij naam de wijk 
naar ADMETOS, koning van 
Thessalië, wiens kudde hij 
hoedde. Men stelt dezen god, 
volgens zijne verschillende hoe. 
danigheden , op verschillende 
wijzen voor; nu onder de ge
daante eens baardeloozen jon-
gelings, met eene lier in de 
hand, en mnzgk-instrnmen-
ten neven hem; dan op den 
parnassus te midden der ne
gen zanggodinnen, met eeneis 
lauwerkrans op het hoofd. 
Men ziet hem ook den zon-
nenwagen voerende , die doos 
vier witte paarden getrokken 
wordt. Men schildert hem 
ook af met eenen pijlkoker pp 
den srugj, en boog en pijlen 
ia de baad. De- Heidenera 
waanden, dat deze god god-
spraken gaf, en •zij, gingen 
hem te Clar.os, JDelp/ios, 2>e-
IQS, era in andere plaatsen 
raadplegen. Het is ontegen
sprekelijk , dat dergelijke ora
kels met tallooze bedriegerij* 

3 
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en gepaard gingen; maar heb
ben er geene antwoorden be
staan, welke de duivels aan 
lieden gayèn, welke eene bij-
geloovige en heiligschennige 
nieuwsgierigheid zoo ver bragt, 
dat zij het toekomstige wilden 
onthullen? Deze vraag is 
niet gemakkelijk op te los
sen. — Zie FoNTEKEliE, 
BAHTHUS. 

ASOLX.0 (HORBB)J 
HOR-A»OI«Ï.O. 

Zie 

Arouo of Apoiii,o8, een 
Jood, oorspronkelijk van A-
lexandrië, bezat de gave der 
welsprekendheid.' Gedurende 
de afwezigheid van des hei
ligen PAMTTS , te Efeae ge
komen, sprak hg vrijmoedig-
lijk in de Synagoge, en be
wees, dat JESUS de CHRIS
TUS was. Nadat AQUIIA en 
PRISCIMA hem gehoord hadr 
den, haalden zij hem in hun 
Imis, en men is van gevoe
len , dat hij) alstoen het doop
sel ontving. Eenigen tijd daar
na naar Gorinthe gegaan zijn
de, stichtte hij aldaar veel 
nut, en overtuigde de Joden 
door de heilige Schrift. Maar 
de verkleefdheid, die zijne 
leerlingen voor hem hadden, 
bragt bijna eene scheuring te 
weeg, wijl deze zeiden: Ik 
behoor tot PAUIUS, gene: ik 
behoor tot Avovuo, en an
deren: ik behoor tot CEÏHAS, 
Intusschen belette deze ver
deeldheid niet, dat PATOKS 
en Aroixo in eeaen selfden ' 

geest, door de banden der 
Christelijke liefde verbonden 
waren j en de Apostel geeft 
bij deze gelegenheid den Chris
tenen bewonderenswaardige 
lessen , over de zuiverheid en 
on verdeelbaarheid der beweeg
redenen van hun geloof, dat, 
terwijl hel hen aan JESUS 
CHRISTUS verbindt, elk men*, 
schelijk opzigt en zelfs per
soonlijke en al te natuurlqke 
verkleefdheid aan zijne die
naren moet buitensluiten. In 
hun Martelaarsboek noemen 
de Grieken AÏOM.O Bisschop 
van Duras, en in hun Kerk* 
boek maken zij hem tot twee
de Bisschop van Calophas in 
Azië, FEKRAKIUS maakt hem 
tot Bisschop van Cone of lco-
ne 'xaPfirygië. Anderen noe
men hem Bisschop van Ce-
sarea, 

ApoLLODORira, van Athene, 
een beroemd taalkundige, om
trent het jaar i5o vóór J. 
C , was een leerling van A-
nisTAHcnus. Wij bezitten van 
hem niets meer, dan drie 
boeken zijner Bibliotheek, die 
voor de eerstemaal te R°m.», 
in i5öo, in 8;'° en vervol
gens in 1661 te Saümur, 
door LEFÈVKE in 12.0 ,,n ftel 

Grieksch en Latijn Bijga
ven werden. Nog ty* e i 

twee uitgaven van te Goton
gen in het licht gekomen, «e 
eerste 178a — 83, 4 öl.«'J 
la.o de tweede iSo3, a vu 
in 8.vo Men vindt er zc«r 
belangrgke onderwerpen »• 
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Zijn Werk, over den oor
sprong der Goden, dat uit 
meer dan 20 boeken bestond, 
h geheel verloren geraakt; 
vele geleerden zijn van ge
voelen, dat zulks hetzelfde 
werk is, als zijne Bibliotheek. 
Anderen integendeel zijn van 
gevoelen, dat zijne Biblio
theek niet van hem, en slechts 
eene korte schets zijner wer
ken is. De ouden halea som
mige werken vaa dien schrij
ver aan. 

AjPOMoDoRirs, schilder van 
•Athene, bezat eene bijzon
dere begaafdheid, om de na
tuur in al hare bevallighe
den te schilderen. Men ver
zekert, dat hij de kunst, om 
de kleuren te smelten en te 
schakeren en in de naauw-
keurige nabootsing der scha
duw grondig ervaren was, 
ZETIXIS zijn leerling overtrof 
hem nog. Hij leefde in het 
begin der 5,de eeuw v<5ó> de 
Christelijke jaartelling, 

APOILODOEUS van Damas-
cus, een beroemd bouwkun

stenaar onder de regering van 
keizer TRAJANUS , deze kei
zer liet hem het Forwn bou
wen , dat zijnen naam droeg, 
op eenen berg, welken men 
144 voeten afnam, en in 
Welks midden de tuil van 
TRMAXVS opgerigt werd. De 
andere voorname gebouwen, 
door dezen kunstenaar opge
rigt,zijn: eene groote boe
kerij , een Odeum of zang
zaal, een geregtshof, badhui
zen , waterleidingen en de 
zoo beroemde brug over den 
Donau, welke uit een en 
twintig bogen bestond, 170 
voeten breed was, en wel
kers zuilen zich ter hoogte 
van i5o- voeten verhieven. 

" Deze brug was daarom bij
zonder merkwaardig, wijl de 
Donau op die plaats bijzon
der breed en snelvüetend is; 
men vindt nog eenige over
blijfselen derzelve op eenige 
mijlen beneden het dorp Or-
sova. MAHSIOLI heeft in het 
a.de deel van zijn opus Da° 
nubianum (*) eene beschrij
ving derzelve gegeven. ASOÜ» 
JLODOHTTS was zoodanig van 

(*) Deze brug was geheel van steenen gebouwd, behalven de trappen 
der zuilen was er niets van hout. Tegenwoordig zijn eenige dezer trap
pen half versteend. Er is niet meer noodig geweest 1 dan deze verstee-
Bi°g, om stelsels over de oudheid der wereld, te ontwerpen. Men heeft 
gezegd, dat nis er zestien eeuwen vereischt werden, om eene verstee-
n i a6 te beginnen» er honderd noodig waren om groote boomen te Ver-
stecnen; maar dat vertoog steunt op eene" verregaande dwaling; en voor
uitte r? ,ida t a l ^ c v e r s t e e u ' D g e H °P e e n e gelijke wijze, en in eenen 
ü«» J Scuchieden, niettegenstaande het bewezen ia, zelfs door de 
natuur der v«r«Uende ligchamen, dat dezelve dikwijls in zeer kortea 
X L 6 " j m ï 0 ° te'8'pwfcw» eensklaps plaats hebben, en dat in het 
.•gemeen de snelheid of traagheid dezer steeuwording van toevallige om
standigheden e n oorzaken afhangt. 
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den geest en bet yuur zijner 
kunst doordrongen, dat hij 
degene, welke dezelve niet 
behoorlijk verstonden niet zou 
vieijen. Op eenen zekeren 
dag, dat hij zich met TRA
JANUS over eenig gebouw on
derhield zeide de houwkun
stenaar tot HADRIANUS, die 
ongeroepen zijn gevoelen uit
drukte; ga uwe pompoenen 
schilderen (met het schilde
ren dezer plantgewassen hield 
HADRIANUS zich toenmaals 
bijzonder bezig). Met de
zelfde vrij moedigheid maak
te hij zijne aanmerkingen op 
deii tempel van VENUS, die 
door HADRIANUS was opge-
rigt. De tempel is niet ruim 
genoeg, schreef hij aan den 
fceizer , hij is te laag, en de 
beelden der godinnen te grqot', 
indien sp willen opstaan , om 
naar buiten te gflcan kunnen zif 
aulks niet, Deze vrijmoedig* 
heid kostte hem in het jaar 
JSO na J, C, het leven. Men 
ziet hieruit, dat HADRIANUS 
in het stuk van kunstbeoor-
deeling minder verdraagzaam 
was, dan ÜIONYSIUS de tiran. 

ArortoNiA, eene maagd 
van Alexandrie, onderging 
den marteldood in het jaar 
249. De bewijsstukken, die 
wij van haren marteldood be
zitten , verdienen weinig ge
loof. Men leest er in, dat 
zij te Rome gemartiliseerd 
werd, hetwelk valschis, wijl 
ztj te Alexandrie den mar- j 
teldood onderging, (Zie T H * j 

IEMONT 3.e deel, hladz; 
295). Een geloofwaardig ge
denkschrift is de brief van 
den heiligen DIONYSIUS van 
Jlexandrië aan FABIUS, Bis
schop van Antioohië, welke 
ons door EUSEBIUS is bewaard, 
en waarait men ziet, s dat 
er onder de geloovigen, die 
gevangen werden genomen, 
eene maagd was, APOLLONIA 
genaamd, even eerwaardig, 
om hare jaren, als om hare 
deugd. Men brak hare taur 
den door de geweldige sla
gen, die men haar in het 
aangezigt gaf. Daarna ont
stak men buiten de stad een 
groot vuur, en men bedreig
de er haar in te zullen wer« 
pen, indien zij weigerde, 
zekere goddelooze woorden uit
te spreken. De Heilige vraag
de eenigen tijd, als om te 
overwegen, wat haar te kiezen 
stond, die haar werd toege
staan, Maar men had haar 
niet zoodra in vrijheid ge
steld , of, om hare vervolger* 
te overtuigen , dat haar offer 
vrij willig was, wierp zg zich 
selve vrij willig midden in " e 

vlammen, waarin zij " a r e 

ziel aan haren Schepper we
der gaf»" Deze daad, «»e 

met de gewone regelen der 
Christelgke zedeleer schgnt te 
strqden, doet eene blonde» 
re beweging van den geest 
Gods onderstellen. «Wij aui-
len ons wel wachten, «egj 
een godvruchtige schaver, o» 
de wnze, waarop onze Hei
lige haar leven eindigde, aan 
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de geloovigen ter navolging 
voortestellen. Indien de Kerk
vaders haren moed hebben 
geprezen, is zulks, omdat zij 
met den heiligen AUGÜSTINÜS 
vermoedden, dat zij door eene 
bijzondere ingeving des He
mels had gehandeld, of ten 
minste, omdat hare daad, het 
uitwerksel eener godvruchti
ge eenvoudigheid was, die 
den ijver en de liefde ten 
grondslag had. Indien men 
al deze omstandigheden in 
aanmerking neemt, indien men 
overweegt, dat de Heilige 
maagd oogeublikkelijk in het 
Vuur zoude geworpen woeden, 
en dat hare strafoefening en
kel eenen oogenblik werd uit
gesteld, om haar te bekoren 
en te verleiden, dan zalmen 
ligtelrjk bevroeden, dat, door 
de levendigheid van haar ge* 
loof medegesleept, zij in dezen 
stap enkeleene nadrukkelijke 
beantwoording zag, : op de 
yruchteloojse aansporingen ha-
rer verleiders. (Zie RAZIAS), 
Men ziet te Rome eene zeer 
oude kerk, die den naam der 
heilige Apollonia draagt, waar
in de godsvrucht een groot 
aantal geloovigen lokt» De 
kerk vereert deze Heilige op 
den 9 Februari], 

AEOHONIAS of ABOHÓNIS, 
te Cyzkus geboren, trad met 
ATIAIAJS I . inning vaf l iPer, 
gamus m den echt. Hoewel 
van eene geringe afkomst werd 
«9 echter als koningin ge
hoond, ea behield tot op het 
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einde van haar leven al de 
voorregten van het opperste 
gezag. Met eene verhevene 
ziel begaafd, en onbekwaam 
tot listige kunstgrepen, nara 
zij nooit hare toevlugt tot die 
lage liefkoozingen, die aan eer
lijke vrouwen zoo weinig pas
sen ; enkel door hare deugd, 
door hare goedhartigheid en 
zedigheid, won zij het hart 
van haren gemaal. Nadat de 
dood hem het eerste had ge
troffen , wist APOLLONIAS zich 
over dit verlies te troosten , 
door hem in vier kinderen te 
zien herleven, die zij alle e-
ven teeder beminde, en wel
ker hart zij niet ophield tot 
de deugd te vormen. Deae 
Vorstin, den rang waardig, 
waartoe hare verdienste haas 
had verheven, leefde nog et: 
nigen tijd gelukkig* en door 
hare kinderen en onderdanen 
bemind. Men verhaalt, dat 
toen hare kinderen haar eens 
te Cydcus, werwaarts zij zich 
na den dood van haren echt» 
genoot begeven had, waren 
komen bezoeken, haar in hum 
midden plaatsten, en hunne 
armen rondom haar gestren
geld hebbende„ haar dooree
nen talrijken stoet gevolgd, in 
de tempels bragten, en door. 
de stad droegen. Na haren 
dood rigtten zij eenen tempel 
op > te faarer eere, 

AFOÜLONIDES, een Genees
heer van het eiland Cos, leef
de eenen geruimen tijd met 
roem aan het hof van ABTA-
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XBUXBS I. Op AMYÏIS, zus
ter van dien Vorst verliefd 
geworden, bragt hij haar in 
den waan, dat zij van eene 
ongesteldheid, waarover zij 
zich beklaagde , niet kon ge
nezen worden, tenzij zij ha
re neiging voor de liefde op
volgde. Het tegendeel had 
plaats. De Prinses werd ern
stig ziek, en hij verwijderde 
zich van haar. AMESTHI», 
moeder van Aars-na, bragt 
het zoo ver-, dat men haar 
ASOHONIBES overleverde , 
deed hem gedurende twee 
maanden menigvuldige folte
ringen ondergaan, en eindelijk 
op den dag des overlijdèns ha-
rer dochter levend begraven; 

ABOMONIÜS van Perga of 
Pergi, in Pamphilie, een leer
ling van EUBUWDES, die on
der Et/cLiDjss gestudeerd had, 
schreef verschillende Verhan
delingen over de Wiskunde. Er 
bestaan nog slechts acht hoe
ken derzelye, over de kegelsnij-
dingen, waarvan hij de the
orie het eerst leverde. Dit 
werk is door latere wiskuns
tenaars, aan welke hetzelve 
Veel licht heeft verschaft, 
dikwerf vertaald en met aan-
teekeningen verrijkt. De bes
te uitgave van dit werk is 
die van Oxford, ij ja, in fol. 
De geleerden hadden in den 
beginne enkel de vier eerste 
boeke» van dit werk tot in 
i658. Het was in dat jaar, 
dat JOANNES AIFONSWS Bo« 
B8M.1, in de Bibliotheek van 

MEDIOIS een Arabisch hand
schrift vond, met dit Latijnscn 
opschrift: Avoziomi Pergwi 
Ubri octo. Men vertaalde het
zelve in het Latijn, en BAE-
KOW gaf hetzelve te Londen 
in 1675- in fol. in het licht. 
ROBERTUS SIMSSON heeft er 
eene nieuwe uitgave, van in 
het licht gegeven, eene latere 
is door HALLEY in 1710 be
zorgd. APOILONIUS bloeide 
onder de regering van Pio-
lOMEUS -EvEKGETES , koniflg 
van JSgypte, zoo als wij zulks 
in het Jeven van AROHBMIDES 
door HERACI.IU» zien kunnen 
in 224 vóór J. C. In zijne 
verhandeling De Subtilitate 
plaatst CAHDAN hem onder de 
vlugste geesten, en geeft hem 
den zevenden rang. 

AronoNurs van Jlexan* 
drie, bijgenaamd 'jDyscolm, 
heeft vervaardigd: i.° f"r 

boehen over de woordvoeging > 
die in het Grieksch in de 
Spraakkunst van THEODOBW» 
D ' A M B , 1495 in fol. voorko
men , en in i5go te Frank

fort afzonderlnk in 4it0 6e" 
drukt z i j n . - Ï.» f ' f 
commentltios, Grieksch en w.-
tijn, doorJoANNEsMEUBSius, 
Leyden, 1620 in 4«t0 

W t o i r n r s van modus, 
oorspronkelgk va» ^»*" n , 
drie, doch, w i j l hg l^ e » \ f 
te Modus onderwezen WW. 
en in die stad stierf, de IW 
diaan bijgenaamd , was iy 
genoot van APOHCN"» 
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Perga, Hij was een leerling 
van CAIÜIMACHÜS , en de op
volger van EIUTOSTHENES , in 
het ópzigt over de Bibliotheek 
van Alexandrië. Hij heeft 
verschillende werken geschre
ven, waarvan het beroemd
ste is, zijn Gedicht op dan 
togt der Argonauten, Leg
den, in 8.vo, 1641» Floren
ce, ï5g6 in 4.to , Fenetiè', 
met Grieksche Commentaria, 
i5ai . Hetzelve is in ver
schillende talen vertolkt. Vol
gens QDINIIÜIANUS houdt dit 
gedicht den middelweg tus-
schen de hoogdravendheid en 
de platheid', de gang is ge
matigd en eenparig.' LONOINDS 
velt er hetzelfde oordeel over. 

APOLIONIUS, van Tyana, 
een vlckin Cappadocië t werd 
eenige jaren vóór J. C. ge
boren. Van zijne kindschheid 
af, door de wijsbegeerte van 
PYTHAGORAS bekoord, is hij 
derzelve gedurende zijn ge-
heele leven getrouw gebleven. 
Hij voedde zich enkel met 
groenten, onthield zich van 
wijn en van vrouwen, gaf 
zijne goederen aan de armen, 
leefde in de tempels, stilde 
de oproerige bewegingen enz. 
APOLLONIUS, op deze wijze 
Wende, zich énkel door 
krachtige, doch duistere spreu
ken uitdrukkende, moest op 
eene volksmenigte, die steeds. 
door het uiterlqke wordt me
egesleept, indruk maken. 
fcfcreenvolgdehem.de hand
werkers zelfs verlieten hun

ne werkplaatsen j de steden 
zonden hem afgevaardigden j 
de godspraken zongen zijnen 
lof, waarschijnlijk om dezen 
drogredenaar te bewegen, den 
haren op zijne beurt te rin
gen. Deze bedrieger verkreeg 
alom aanhangers.- Hij stond 
in betrekking tot de Indische 
Braminen, de Perzische Ma-
gi, de Egyptische Gymnoso-
phisten, en deed, zich door 
dezelve bewonderen. Te M-
rdve, te Efeie, te Smirna, te 
Athene, te Corinthe en in ande
re Grieksche steden, verscheen 
APOLLONIUS als een prediker 
Van het menscheljjke geslacht, 
veroordeelde de schouwspelen, 
bezocht de tempels, verbeter
de de zeden, en predikte al
om de hervorming van alle 
misbruiken. Te Rome, vt&kv 
hrj, zoo als hg zeide geko
men was, om van nabij te 
zien, welk dier een tiran was, 
sprak hij met nadruk tegen 
de baden. Hij beweerde wel
dra wonderen te kunnen doen. 
De lijkstaatsie eener_ jonge 
dochter van de familie eens 
consuls ontmoetende, nader
de hij de baar, waarop men 
haar droeg, raakte haar aan, 
en zeide in stilte eenige woor
den ; het meisje, dat men dood 
waande,; ontwaakte, sprak 
tot iedereen , en keerde naar 
het huis haars vaders terug." 
öit kluchtspel, zonder twij-* 
fel met lieden overlegd, die 
zijne bedriegerijen begunstig
den, maakte daardoor op de 
menigte niet minder indruk 

http://fcfcreenvolgdehem.de
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(De heer Htnsr en andere ge
leerden nebben dit gewaand 
wonder, volgens al de regelen 
eèner gezonde critiek weder-
ïegdj. Er ontstond eene zons
verduistering , met donder ver
gezeld: AIOLIONICS zag naar 
den hemel, en zeide op eeaen 
profetischea toon: Er sal iets 
groots gebeuren en niet ge
beuren. Drie dagen daarna 
viel de bliksem op de tafel 
van Nuno en sloeg hem den 
beker uit de hand, dien hg 
aan zijnen mond bragt: het 
volk liet niet na te beweren, 
dat APOLLONIÜS had willen 
zeggen , dat het weinig zoude 
schelen, of de keizer werd 
getroffen. Dit was eene on
gerijmde verklaring aan be-
lagchelijfce woorden geven. 
Keizer VESPASIANIW, die niet 
soa als het yollz had moeten 
denken, beschouwde dezen 
bedrieger toch als een god
delijk masj, en vraagde hem 
om raad. Toen DOHITIAMUS 
tot de keizerlijke waardig* 
heid verheren was , besloot hrf 
hem te doen sterven, wijl hij 
NEEVA, aan wien hij dea 
troon had voorzegd, tegen 
hem had opgewonden; maar, 
door eenen duivel ondersteund, 
die hem, zegt men naar Pouz» 
nol vervoerde, en hém in 
eenen halven dag, drie dag
reizen liet afleggen, verdween 
hij uk zijne tegenwoordigheid, 
Te Efeze zijnde, en het'volk 
aansprekende, hield hij eens
klaps stil, en riep met een 
verwilderd gelaat uit * Tref 

den tiran! tref den tiran! 
er bijvoegende, dat men Do* 
MITIANUS gedood had ; het* 
welk naar waarheid bevon
den werd. Hij overleed om
trent het einde der eerste 
eeuw; sommige zeggen in 
97, anderen in 99, Men 
rigtte standbeelden op en, 
men bewees goddelijke eet 
aan dien man, wiens naam 
heden wellïgt onbekend zou. 
de zijn, zonder eenen zeke» 
een DAMIS , de getrouwe deel
genoot zijner bedriegergen, 
die zijn leven beschreef, en 
zonder PHHOSTBATUS , dien 
de keizerin JÜMA DOMKA, 
vrouw van SEPTIMUS SEVE-
KÜ8, eene zeer buitensporige 
vorstin, die het sonderiinge 
zeer najaagde, aoo jaren 
daarna belastte, alles opfe-
sporea, wat de ligfgeloovig-
heid, op rekening van dien 
bedrieger heeft uitgestrooid. 
Ia een werk de geschiedenis 
van APOI-ZOSHOS van Tyana, 
van valschheid en bedrog 0-
vertuigd bewijst de heer Dn-
riir; 1.0 dat de • geschiedenis 
van dien heruchten bedrieger 
van geloofwaardige getuigen 
ontbloot is; a.a dat PHIMS-
TRATOS slechts een roman 
heeft gemaakt; S.° *»* de 

wonderen aan AFOMO?103 

toegeschreven merkbare ken-
teekenen van valschheid dra

gen, en dat er geen enkel 

is, dat men niet aan , de be
hendigheid, aan het toeval 
of aan het bedrog b » &' 
schrgven; 4»0 eindchjk, fl« 
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de leer na dien wijsgeer 
met de gezonde rede strijdt} 
dat God deaelye aldus op gee-
nerlei wijze heeft kunnen 
handhaven, Daarbg moet meri 
nog voegen, dat Apoujoiatrs 
geenen (Jodsdienst heeft wil
len instellen; dat hij zich 
voor geenen afgezant van God 
heeft uitgegeven} dat hij niets 
onder aanroeping van den 
naam Gods beeft gedaan; dat 
zijne nagedachtenis, en die. 
zijner gewaande wonderen, 
bij alle volken is verloren ge
raakt; dat er geen spoor, geen 
gedenkteeken, geene, zelfs 
geene volksoverlevering, geen, 
uitwerksel noch gebeurtenis, 
die men aan hem kan toeschrij
ven, van overblijft. Het zou 
dus eene beleediging voor het 
gezond verstand zijn , indien 
men, naar het voorbeeld van 
BIISROOI.ES, deze bedriegergen 
met de wonderen van J. C,, 
met daadzaken wilde verge
lijken, welker echtheid zoo 
dikwerf laan het gestrengste 
onderzoek zijn onderworpen 
geweest, die de wereld be-, 
keerd hebben, en waarin elke 
oplettende beschouwer het 
werk der Godheid erkend 
heeft. « Terwijl PAUIUS (zegt 
de abt BEKAULT) . met roem 
den naam van JESUS CHRIS. 
* " predikte, wilde de hel 
niet alleen tegen den Apos
tel , maar zelfs tegen znnen 
aanb»ddelgken Meester een' 
mededinger stellen. Te Ty 
«na ia Cappadacië stond eens-

klaps een buitengewoon man 
op, deze was de doorluch* 
tigste aanhanger der onge
wijde wijsbegeerte en des 
Heidendoms, en tevens de 
geschiktste om aan dezelve 
gewigt bij te zetten." En na 
de verschillende streken van 
den toovenaar of kwakzalver 
verhaald te hebben, voegt 
hij er bij: «Wat er ook van 
den grond der zaken, zij, de 
profeet des Heidendoms was, 
in denzelfden tijd en in de
zelfde gewesten niet bestand 
tegen den Apostel van J . C 
Het werk Gods, waarmede 
PAUIÜS belast was, bestaat 
na meer dan achttien eeuwen; 
daar men integendeel, na ver
loop van naauwelijks twee 
eeuwen, niet meer aan eenen 
Ajeox-soNiirs dacht." — Zie 
PHILO8IJRAX0S. 

ApoitONiirs, dien de hei
lige HiüHotfritfüs • een zeer 
geleerd man noemde, leefde 
tegen het einde der tweede 
of in het begin "der derde 
eeuWi Hij schreef tegen Mort-
TANirs en zijne leerlingen, 
en stelde hunne leer en hun
ne voorzeggingen in een bë-
Iagchelijk licht voor. De heiw 
lige HIERONTMOS noemt dit 
werk insigne et longun volu
men. TEUTÏTJDIAUÜS , die de 
droomérijën vaa MONTANITS 
niet ongenegen was geweest, 
zag mat leedwezen Jiet werk 
van ApotioNiirs, die dezelve 
openlp ten toon stelde, en a 

http://Biisrooi.es
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om den slag af te weren, 
schreef hg zeven verhande
lingen tegen de Kerk: in de 
laatste trachtte hg de kracht 
der bewijsgronden van ABOI.-
IONÏÜS te ontwijken, en noem
de dien' schrijver, een' op-
vliegenden lasteraar. Er is ons 
van het werk van AÏOLLONI-
•os slechts een fragment over
gebleven, dat men bij EUSE-
BUTS vindt aangehaald, — Men 
moet he.ra niet, zoo als Ni-
CEBHOHTja gedaan heeft, met 
A*oi.i.omus , een Romeinscb. 
raadsheer, verwarren , die de 
verdediging van den Christe-
lrjken Godsdienst, in den vol
len senaat op zich nam, en. 
daardoor in het jaar 186 de 
fcroon der martelie verdiende, 
Zie 5 Dissertatia hypatica, 
$ë$ de consulibus Caesar eÏ3, 
in 4.*°, pag. ai7. door den 
Kardinaal Wouis. 

: AEioioNiwa i een, drogrede
naar, te Akxandrië geboren, 
of die er in de school van 
DID-ÏTIMJS geleefd heeft, heeft 
zich op het einde der Romein* 
sche Republiek, of onder de 
eerste Keizers, door zijn LexU 
gon graecum Iliadis et Odys
sees beroemd gemaakt. De 
Heer Bjü VHMISIH heeft van 
dit werk de eerste uitgave 
met de Fransche vertaling in 
Jhet licht;. gegeven, Par$s, 
1773,. a dl.» in 4.to eene an
dere Grie&scüe uitgave, kwam 
er in 1788 te Bath in 8.vo 
ïn het licht 5 het is een werk, 
dat, om HOMERUS wel te ver

slaan, zeer nuttig is, en dat 
vele overeenkomst met dat 
yan HESYOHIUS heeft, 

APOLIONJUS, èen Stoïcijnsch 
wijsgeer, werd te Chalets, 
in het eiland Euhea, of, Vol
gens adderen, te CaMedoni^ 
Bithynië geboren, kwam op 
verzoek van ANTOJSIKUS te 
üo/ree, om de leermeester te 
worden van MAncus-AonE-. 
Hos, den aangenomen zoon, 
van dien vorst. Zoodra de 
Keizer van zijne aankomst 
verwittigd was, liet hij hem 
zeggen , dat hij hem met on
geduld wachtte. AS0X.I.0!IHK> 
die bij de onwellevendheid van 
«enen schoolv08> de trotsch-
heid .van.eenen wijsgeer be
zat , liet hem antwoorden! 
9 dat het den leerling betaam
de den meester op te komen 
zoeken, maar dat geenszins 
de. meester deü leerling te 
gemoet behoefde te komen. 
ANTONINTTS, even zöo zacuf-
aardig als deze Stoïcijn on
beschoft was, antwoordde ai 
grimlagchende: n dat bet zeer 
te bevreemden was, dat ASOL-
iwuim, te &ome,fa*$ 
van znn huis naar het pató» 
langer vond, dan fen van 

Chalets naar Rome." fin °f 
genblikkelgk zond die vorst, 
in deze omstandigheid *eH* 
vender dan het noodig J » , 
MABOW-ATOBIIOS «"»«"?"£ 
leermeester, wiens trom 
heid te vernederen.m*ff 
zou znn geweest, aan ° , 
door eerbewgzen te voed.»* 

s 
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die hij niet verdiende. ] 

ApoiLONitrs (L-EVINUS) , op 
een dorp tusschen Brugge én 
Gend geboren, leefde in de 
zestiende eeuw, en heeft zich 
door zijne beschrijving van 
Peru, en de reis der Fran-
schen naar Florida , eenen 
grooten roem verworven; de
zelve zijn in het Latijn on
der deze titels gedrukt: i.° 
Xfe navigatione Gatlorum in 
terram. Ploridam, deque cla-
de anno tSGS ab Hispanis 
accepla, Antwerpen, l568 ,; 
in 8.v°, een zeer belangrijk 
werk. 2,0 Libri V, de Pe-
rupicet regionis inter novi or-
bia provincias celeberrimce, 
inpentione et rebus in eadem 
gestis, Antwerpen, i56j, 

APOJÜ.ONIUS-COI,I,ATIUS (PE
TRUS) een Priester van i W 
f are in de vijftiende eeuw, 
is de schrijver van een ge 
dicht op het beleg van Jeru
zalem doOP VjËSPASÏANTTS, i» 
4 boeken, Müane. 148i, in 
4,to over den 'strijd van f>4' 
rtn niét GOLIATH en eenlge 
andere ; dichtwerken , Md. 
»6ga ïn 8.W Hij mengt in 
deze dichtwerken den naaiaj 
van den waren God met dien i 
der ongewijde godheden, een 
contrast, dat evenzeer door den 
godsdienst als door den goe
den smaak verworpen wordt. 

APOXIOS (HeWge) eén KIUÏ-
«enaar, die evenzeer door 

X 

RtmNus als door SOZO-MENUS 
geprezen wordt, stichtte 'êtni 
klooster, waarin men meer 
dan 5oo Monniken telde, en 
welks roem door de naauw-
keurige waarneming der kloos
terregels, alom verspreid werd. 
Hij was omtrent 80 jaren oud, 

, toen hij door den heiligen PJE-
TBONIUS bezocht werd, die 
•omtrent het jaar 3g3 Bisschop 
van JBologne ,was. Men is 
van gevoelen, dat hijkortna 
dit bezoek overleden is.J 

APON B'ABANO (PETRUS), 
een geneesheer en astrologist, 
werd te Abano , een dorp op 
het grondgebied yan Pakua, 
in 1250 geboren. Na te Pa
rijs den doctoralen hoed in 
de wijsbegeerte en genees
kunde te hebben ontvangen, 
ging hij deze laatste weten
schap te Bologne onderwijr 
zen. Men zegt, dat hij nim
mer eenen zieke buiten de 
stad wilde gaan bezoeken, 
ten zij men zijne visite mét 
5a krooneri betaalde, Paus 
HoNonius IV. had h'èra ont
boden : hij wilde,' zich niet op 

, reis begeven, dan nadat meJI 
hem'400 dukaten 'dagelijks 
had beloofd. Hij. vyerd zoo 
hatelijk door zijp e gierigheid, 
dat men hem, door hem van 
ketterij en toovërij te beschul
digen, trachtte Van kant te 
helpen, Zijn Èïucidarium ne« 
promanticum en andere ge-
schriften, waarvan ereenige 
met die van COBNEVÜS A.o-aï&-

a 
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r* zijn verzameld, gaven ge» 
wïgt aan de beschuldiging van 
zwarte kunst. Hij werd aan 
de Inquisitie overgeleverd, en 
overleed, zegt men, vóórdat 
het proces ten einde was ge-
loopen in i 3 i 6 , in den ou
derdom van 66 jaren. In-
Jusschen wordt er in een op
schrift, dat de senaat van 
Padua, aan den voet van 
een standbeeld, dat dezelve 
te zijner eere Het oprigten, 
gezegd, dat h$ was vrrjge-
sproken. Astrologie» adea pe-
ritus , ut in magics suspicio» 
Mm incident, falsoque hee-
resis postulatus, absolutus 
fuerit.' Maar welligt heeft 
zulks enkel betrekking op 
de beschuldiging van ketterij. 
FHEDEBIK, Hertog van ür-
bino, plaatste zijn standbeeld 
ook onder die der beroemde 
mannen. Zijn Condliaior def-
ferentiarum phitoso'phorum, 
et praecipue medicorum, te 
Mantua, 1472 in fol. ge
drukt,, heeft hem den haam 
van bevrediger verworven, 
wijl hij de verschillende ge-, 
voelens der. wijsgeeren in dat 
werk tracht overeen te bren
gen ; men kan ligtelijk nagaan 
met welk gevolg. Hij heeft 
nog andere werken nagelaten \ 
waarvan er zich eenige in de 
Bibliotheek des Konings van 
Frankrijk te Pargs bevinden. 

AJoNius, een kerkelijk 
schrijver der zevende eeuw, 
van wien wij een Commen-
tarium op het Hooglied be» 

zitten; Friburg, iS38 in fol. 
en dat ook in de Bibliotheek 
der Kerkvaders voorkomt, het 
is eene verbloemde rede, die 
de verbindtenis van J.C.met 
de Kerk ten onderwerp heeft. 
De Commentators, die na hem 
gekomen zijd, hebben veel 
gebruik van zijn werk ge-
maakt. Zie SALOMON. 

APOSTEL (DANICI.), veldheer 
der Kosakken, was de eeni
ge zoon van PAUIUS APOSTBI', 
kolonel van Mirogrod, en de 
afstammeling eener oude Mo!-
davische familie. Naaüwelijks 
had hij den ouderdom van 19 
jaren bereikt, toen zijn vader 
overleed, hetwelk in hetjaar 
1678 plaats had, ondanks dit 
overlijden werd hij door den 
veldheer SAMooxowiTzin den 
post van kolonel van Miro
grod bevestigd, in welke be
trekking, hij de algemeene 
achting verwierf. I» hetjaar 
1689 was hij met 1000 man
schappen op de grenzen van 
ükrain, om de bewegingen 
der Tartaren gade te slaan , 
toen hij het berigt o ^ n g 
dat MAZEBPA door het lege* 
als veldheer was uitgeroe
pen. Op bevel des CwrstroK 
ArosTE* met hem voor **-
rikermour en nam m K"rtea 

tijd deze aan *>„?*?"** 
legene en den 'lurken toe 
behoorende stad in. ™ *J° 
werd hij. verpligt. o m g j 

naar Lifland te w ^ ' 
alwaar hg b$ Stagmt'W** 
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SoHtirpENBACH, een Zweedsch 
veldheer, wonderen verrigtte. 
In 1704 deed bij met £000 
Kosakkén eenen inval in Po* 
kn, en bragt niet alleen veel 
toe, aan de inneming van 
Warschau, maar versloeg 
daarenboven eene Zweedsche 
afdeeling, en maakte 100 
krijgsgevangenen. JNadat MA-
ZEI'PA in 1708 de partij van 
Zweden had omhelsd, bleef 
AÏOSTEI. den dar getrouw, 
die hem het opperbevel over 
al de üonsche Kosakkén en 
over eenige duizenden Zapo-
raviërs opdroeg. De stad 
Moltwa, die in zijn kanton 
gelegen was, werd doorhem 
«net zeer vele dapperheid te* 
gen_ de Zweden verdedigd, 
en in den slag van Pultawa 
overlaadde hij zich met eer» 
In 1711 voegde hij zich met 
6000 Kosakkén bij het leger 
van den Czar en bragt den 
Turken bij de rivier de Pmth 
veel nadeel toe. Nadat de 
vrede gesloten was, hield hij 
zich meestal op zijn landgoed 
in Ukrain op, tot dat hij in 
11732 bevel ontving, om te
gen, de Circassische vorsten te 
veld te trekken, Hij trok te 
dien einde dadelijk met 1 ïoo 
manschappen naar Astrakan 
«P, en kwam nog tijdig ge
noeg om den Russischen bri
gadier VKEBHANI , dien den 
J r ? 1 MAHMOÜD in de stad 

Andnow h„a opgesloten, te 
ontzetten. Zoodra de veld-
logt ten einde was, ont-

X" 

55j 

ving Ajeosxüi, van den Kei
zer deszelfs portret, koitbaac 
met edelgesteenten omzet „ 
maar bij het leven van dien 
vorst, en van Keizerin CA-
THARÏNA kon hij den rang 
van veldheer niet verwerven. 
Zoodra PETER II, den,troon 
had beklommen, herstelde hij 
de Kosakkén in al hunne 
voorregten, en zij kozen A* 
POSTEL eenpariglgk tot hunnen 
veldheer. Hij gedroeg zich 
altgd, op eene wg'ze, die in 
staat was, om den Cxat te
vreden te stellen > /die hem 
kort daarna, de ridderorde van 
St. AlEXANDER N E \ V S K Y (zïe 
dat artikel) schonk. Üe Kei
zerin ANNA bewees hem ook 
bij verschillende gelegenheden 
bare achting, verleende hem 
vele voorregten, tot dat hi£ 
den 27 Januarïj 1734 te 
Gluchon overleed. Bij Jtrii-
ANA ISKB.EK.1 , eene adellijke 
Poolsche dame, met welke 
hij in 1677 in den echt was 
getreden, verwekte hij eenige 
kinderen. De beide volgende 

: zijn de voornaamste: 1.° PAU-
LUS APOSTEL, die in .1727 
zijnen vader als kolonel van 
Mirogrod opvolgde, en 2.0 

PETRUS APOSTEL , zeer erva
ren in talen en wetenschap
pen. De veldheer APOSTEL, 
hun vader, was een man, die 
geen vijand kon versaagd ma
ken f bij droeg, volgens de 
gewoonte zijns lands, eenen 
zeer grooten knevel, maar hij 
had slechts één oog, het an~ 
$ 
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dere had hij in eenen veld
slag verloren. 

APOSTOOH (SiMuër.), predi
kant der doopsgezinde kerk 
te Amsterdam t gaf zijnen 
naam aan de sekte der Apos-
toliërs, anders Waterlanders 
genaamd, wijt zij zich in 
1664 voornamelijk in Waler-
lund, eeri gewest van Noord-
Halland, verspreidden; deze 
Mennonieten, ook wel rek
bare "(crassiorea) genoemd, 
onl ten van de Vlaamsche 
Mennonieten te onderscheid
den , Bestonden uit twee dee-
leri, Waarvan bet eene, dat der 
Gdenisten genoemd, GALENüs 
'ABRAHAM &E HAAN en het 
andere, dat; dei? verkleefden 
(adhefenten} genaamd, SA-
aïtrè'ü Ap'osTOÓi a$ii deszelfs 
hoofdJItad, ";Glhmua nam al 
diegene in "zijne "gemeente 
tip, die bij i e t "geloof aan 
de gewijde boeken, zuivere 
aéden, en «ene onkreukba
re regtschapénheid voegden. 
Terwijl SAMUSI. APOSTOOI, de 
eigenaardige leerstellingen der 
Mennonieten , over de onge
rijmdheid van den kinder
doop , de nutteloosheid der 
Overheden \in het rgk Gods 
verdedigde, handhaafde hij 
tevens de regtzinnigheid, van 
alle andere punten van de 
leer der hervormers. Vruch
teloos heeft toen later ge
tracht, om fee beide takken 
eéner zelfde sefcfe te veree
nigen s de Waterlanders en 
se Galcnisfen h@hben altijd 

twee onderscheidene partijen 
gevormd, die door geenepu
blieke akten hebben kunnen 
vereenigd worden, maar die 
door de onverschilligheid der, 
laatste tijden zulks bijna gedaan 
'zijn. Men heeft van SAUV-
'èv APOSTOOÜ niets dan eenen 
kleinen Catechismus, onder 
den titel van Veritatk eser-
citatio, dien hij gezamenlijk 
met SAMtrër. DEYL vervaar
digde. Men vindt over A-
posTooi,, en zijnen tegenstre
ver ' GALENUS , de' naauwkeu-
rigste bqzonderheden, in 
HERM. SCHIJN, Deduct. ple-
nior histor. mennonit. XVt en 
XVIII. hoofddeel. (Zie ook 
MOSHEIM , lnstit. hist. ecolé' 
siastique, bladz. 1012). 

ApPJËLIUS ' (JoANDEi BES-
DRIK), in 1767 It Middel
burg geboren; alwaar zijn 
vader predikant der Waal-
sche Hervormde gemeente 
was; volbragt zijne studiën 
aan de Universiteit te Uij' 
den, ea had zich. alvorens 
de staatkundige loopbaan m te 
treden, aan het Notariële va« 
gewgd, en was schepen van 
het ambacht Middelburg, «4 
trad het eerst als staatsman op 
in de Nationale vergadering der 
Bataafsche republiek, waar
van hij in .1795 l d w ^ p ' 
en waarin hg •ach door eene 
buitengewone werkzaamneio, 
eene bewonderenswaardige 

schranderheid, en MJ» e*J. 
slepende welsprekendheid on 
derscheidde, Haad derft».»"» 
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ciën en lid van den staats-, 
raad, onder, het bestuur yan 
den Raad - pensionaris SCHIM-, 
MGiPJSNNINCK, Werd AfPEI.1-
rs door konjng LODEWUK 
NAPOLEON benoemd tot Minis
ter secretaris van staat. In de
ze nieuWe betrekkingen hand
haafde hij den roem, dien 
hij billijkerwijze verworven 
heeft, namelijk van buitenge
woon heldere denkbeelden:, 
en eene; groote natuurlijke 
bekwaamheid voqr» de" ver
schillende takken van het, 
adüiïnistf ative vak te bezit» 
ten; na het ontslag van den 
Heer Goojav in 1808 werd 
APPÏELIUS Minister van finan
ciën. Toen Holland in'.1810 
deszelfs onafhankelijkheid ver
loor , en bij het Fransche kei-
aerrijk werd ingelijfd, werd 
hg in hoedanigheid van staats
raad naar Parij* geroepen, 
alwaar hg in de afdeeling 
der financiën zitting nam. 
Den 13 April 1814 verliet 
hij die hoofdstad, om naar 
zijn vaderland, dat het Fran
sche juk had afgeschud > te-
rugtekeeren, en weder vrij 
te worden. Bij zijne terug
komst werd bij door den 
Souvereinen Votst benoemd 
als staatsraad voor de pro
vincie Zeeland, «n daarna 
aan het hoofd van de admi-
nietratie der financiën voM 
«e zuidelijke provinciën ge
plaatst. In , 8 l 5 w e r ( j hg-

directeur-Generaal der in
directe belastingen voor het 

geheele Koningrqk: het is in 
deze hoedanigheid, dat hij het 

<| stelsel van indirecte belastin* 
'gen, zoo als hetzelve thans 
• (1829) nog in het koningrijk 
der Nederlanden bestaat, 
heeft ontworpen; doch het in 
181$ door hem aan de twee. 
de kamer der, Staten - Gene
raal aangeboden ontwerp van 

•\ wet op de successiën, werd 
door eene geringe meerder
heid dier kamer:;verworpen.\ 
In 18x9 werd. ArwLiirs tot 
Commandeur ;der orde van 
den ..Nederlandschen Leeuw. 
benoemd. • In het, volgend? 

; jaar werd hij Minister Van 
; staat, met de algemeene di
rectie der ontvangsten belast.-
In 1824 eindelijk werd hij 
in plaats van den Heer E-
IOÜT , die tot het ministerie 
van Marine en Koloniën o-
verging, tot den rang van 
Minister van financiën verhe
ven, en het is in deze hoe
danigheid, dat hij den ia 
April 1828, aan de gevolgen 
van graveel èa aanhoudende 
verzwakking, te '«G/wen-» 
hagei is overleden. 

APPIANO (JACOEUS D'), zoon 
' van dien JAcoBPSD'ArpiANO, 

die,, in eenen vergeten stand 
geboren, zich aan GAMBACOR» 
TI', het hoofd eener volkspartij 
in Fi$a verbond, en in 1348 
op bevel van keizer KAREE, 
IV. onthoofd werd. PETRUS 
GAMBAOORTI in i36g in zgn 
vaderland teruggeroepen, zija-
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de, bragt er JACOBWS D'APPI-
ANO, in men-hij al zijn ver
trouwen had gesteld, mede 
ïn terug; hg liet hem tot 
voortdurend kanselier der Re
publiek benoemen. JACOBUS 
maakte van al den invloed 
gebruik, hem door zijnen 
post gegeven, om langs dien 
weg zich zfilven- aanhangers 
te verschaffen, en zijnen 
weldoener in den grond te 
helpen. Hij omhelsde met 
eene bijzondere geestdrift de 
partg der Gibelliners, en ging 
een naauw verbond aan met 
JOANNES GAIEAS-VISCONTI , 
Heer van Milane, Den ai 
October i3ga deed ABPIANO 
ïn Pka, door het vermoor
den van twee zijner vijanden, 
eene hevige volksbeweging 
ontstaan. De voorstanders 
Van GAMEACORTI kwamen zich 
bij hun hoofd "aanbieden, om 
aijne verdediging op zich te 
nemen, en de heleediging te 
tvreken, die hg ontvangen 
had. GAMBAOOIITI , die f i j 
nen vriend van zulk een 
zwart verraad niet kon ver
dacht houden, weigerde hun
ne hulp, en liet een gehoor 
bij AÏPIANO vragen; maar 
deze liet hem vermoorden 
op den oogenblik, waarop 
hg zich bij hem aanbood; 
de zonen van dien ongeluk-
kigen Vorst vielen ook in 
handen van den overwin» 
naar, werden gekwetst, ge
vangen gezet en weinige da
gen daarna doop vergif om 
het leven schrage, Men plun

derde dé huizen der aanhan
gers van GAMBAOORTI ,- en 
den aS October verkreeg de 
tiran den titel van Heer van 
Pisaï APPIANO regeerde in 
Pisa, als een gunsteling van 
JOANNES GALEAS , en nieï 
als een onafhankelijk Vorst. 
Daar zijn oudste zoon gestor
ven was, beproefde dé Heer. 
van Milane, zelfs bij het le
ven van APPIANO , den twee
den zoon van de opvolging 
van het hoogste gezag uitte-
sluiten; maar zijne pogingen 
waren vruchteloos; de Mila-
neesche soldaten op de vlugt 

' geslagen, de Citadel van Pi-
: sa dapper verdedigd, en GA-

iEAs, genoodzaakt om voor. 
zijnen overwinnaar het spit 
te delven, dit alles verzeker
de aan GERARDUS APPIANO 
de kroon zijns vaders, die 

i den 5 September van het jaar 
I3Q8 overleed. ; 

APPIAMÜS , een Grieksch 
geschiedschrijver werd te A-
lexandrië uit eene aanzienlij
ke familie geboren, Hij bloei
de onder TRAJANUS , HAPHU-
NUS en ANTONINUSPH'»)

 0IP* 
trent het jaar 123 der Chris
telijke tgdrekening. Hij deed 
eenigen tijd de Homeinsche 
pleitzaal van zgne talenten 
weergalmen, daarna verkreeg 
hg het toezigt over de keizer-
lgke Domeinen. Er bestaat 
van hem eene JRomeinsohe (**" 
schiedenis niet, zoo als d'G 
van Ti*™ LIVTVS , volgen» <*« 
opeenvolging der jaren &* 
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mengesteld, maar elke natie 
wordt in dezelve afzonderlijk 
beschouwd- Dit met regt op 
prijs gestelde werk bestond, 
uk vier en twintig boeken 
en gaat van de verwoesting 
van Troje tot aan de regering 
van TKAIAHUS, Er is óns 
slechts datgene van overge
bleven, wat de, oorlogen'in 
Afrika, in Syrië, met de 
Partbers. met MITHBIDATES in 
lberiê of Spahje en met HAN-
NIBAI,J betreft; daarenboven 
bestaan er nog fragmenten van 
hetzelve uit den Illyrischen 
oorlog, vijf boeken over de 
burgeroorlogen, en vele ande
re losse stukken, die HENDBIK 
VAN VAIOIS verzameld heeft. 
De beste uitgave dezer Ge
schiedenis is die van Amster
dam a Dl.n in 8.0 1670. De 
eerste Lalijnsche vertaling der-
zelve werd in 1472 te Ve
netië in fol. gedrukt, deze 
uitgave is zeer zeldzaam. 

APPIANUS (Heilige) te Ly-
cië van aanzienlijke ouders 
geboren, was een leerling van 
den H. PAMPHIIÏÜS, en ón
derging den 2 April 3o6 in 
het negentiende jaar van zij
nen ouderdom den martel
dood. Zijne Aden in het 
Chaldeeuwsch geschreven,, 
"jja door ASSEMANI in het 
licht gegeven (Act. Mart. t. 
a » P- 188). EÜSEBIÜS, oog
getuige van hetgene, wat hij 
verhaalt, heeft in zijn boek 
de Martyr, P^i, c, 4. de 

X 

treffendste bijzonderheden van 
zijnen marteldood nagelaten. 
De jongeling bezocht de school 
van den H. PAMPHIUUS , die 
te Cesarea in Palestina de 
H. Schrift verklaarde, toen 
ér brieven van GAJCERIUS 
MAXIMIANWS aankwamen , 
waarin bevolen werd, dat al 
de onderdanen des -rrjksi- bij 
de offeranden moesten tegen
woordig zijn. Hevig hiero-

, ver getroffen wac-htte hij niet 
om zijne gevoelens te verkla
ren tot dat men hem kwam 
Opzoeken. Mij ging uit, zegt 
EUSEBIUS , zonder aan ie
mand, selfa niet aan ons t 

met wélkè hij zumentvoonde, 
zijn oogmerk bekend te heb-
ben gemaakt; hij trad onver
schrokken den tempel bin
nen, en wijl de soldaten der 
wacht, die niets kwaads ver
moedden, hem hadden laten 
voorbijgaan, zoo naderde hij 
den landvoogd UBBINUS. Toeit 
hij hem de hand zag ophef
fen om het offer, optedragen, 
greep hij hem bij.den arm, 
en hield hem tegen, terwijl 
hij hem zeide, dat men en
kel den waren God moest 
Manbidden, en dat dé eer-
dienst, den afgoden bewe
zen ,, eene heiligschennis was. 
« Deze stoutmoedige daad, 
zegt een levensbeschrijver, 
kwam niet met de gewone re
gelen der voorzigtigheid over
een; maar in deze omstan
digheid handelde de jonge 
APi-utfva volgens goddelijke 
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ingeving, om daardoor de 
goddeloosheid der afgodendie
naars te beschamen en om 
aantefoonen, ja hoe verre 
een leerling van J» C, den 
dood verachten kan." , Men 
kan niet zonder huiveren, en 
tevens niet zonder de Chris
telijke standvastigheid te be
wonderen, de verschrikkelij
ke folteringen lezen, welke 
men hem deed ondergaan. 

AFBION. —- Zie APION. 

APPIÜS CÜATJDIUS. -— Zie 

Arïoi.oHio (GIACOMO , gen 
kleinzoon van den beroemden 
BASSA.NO, en leerling van 
GIBOLAMO en GIOVANNI 8AT-
TISTA BA,SSANO, geboren, te 
Venetië in 1584 eii overleden 
in x 654, was een der uit-
niuntendste Italiaansche schil-
èevsi \ •, 

AJRAXIN, Russische veld
maarschalk onder de regering 
der keizerin EMSAEETH, Hij 
was het, die aan FBEDERÏK 
II. in IJruisnen veel te doen 
maakte, en zich voornamelgk 
in den slag bij Groszjügern» 
dorf (go Augustus t75j) on
derscheidde. Een toeval was 
.oorzaak, van zqn ongeluk. 
De troonopvolger van EOSA-
XZTB,>PMTW Ui, was een nog 
grootejr aanhanger van den 
grooten koning dan EW 8 A . 
»ETH demelvm gehaat had. 
Eene ziekte, welke de keizer-

ia overvallen had; scheen 
haren dood na zich te zullen 
slepen, waarom de kanselier 
BESTUCHEJ? , uit vrees voor de 
ongenade van PETER, aan den 
veldheer hevel tot den terug* 
togt gaf, toen eensklaps de 
ziekte der keizerin eene guns
tige wending nam, en hare 
volkomene genezing ten ge
volge had.; Zoodra zij den 
terugtogt des legers, en de 
oorzaak daarvan vernam, 
werden de kanselier en de 
veldmaarschalk in regten be
trokken, de eerste werd van 
alle bedieningen ontzet en 
verbannen, en APEAXIH stierf 
nog alvorens het proces ten. 
einde was geloopen. 

APHIANIE of AFPIANI (AS* 
DREAJ, een beroemd Ifaliaansc.il 
schilder, die de kunst vanop 
natten kalk [infresco) schilde-» 
ren4 welke bijna geheel verlo
ren was gegaan, weder deed 
herleven , en het in dezelve 
zoo ver bragt, dathgalzgne 
tijd - en kunstgenooten over
trof. Te Milane, waar «e 
meeste paleizen, met zgne 
in fresco stukken pronkeni, 
spreidde hg «g'n talent t>g* 
zonder ten toon in de.KC-ep.ei 
der kerk St. Maria di S. o*r 
«o. In Parij* scbildetdeh^ 
NASOMON met *9B* £ ! 
geheele familie, verscheidene 

veldheeren en " " " ^ " U - » 
lllaar zijne meesterstuk^» 
zijn de zolderstukken in liet 
koninklijke paleis te 1 / J £ 
zgne allegorie», u i tent 

http://Bassa.no
http://Ifaliaansc.il
http://de.KC-ep.ei
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levea van NAPOLEON, en zijn 
APOÉLO met de zanggodinnen 
in de Villa Buonapartei Zij
ne stukken in olieverw -zijn 
van minder waarde. APÜI-
ANIK overleed in bet jaar 
1817. 

APRIÈS, koning vm Egyp
te volgde , zegt men , in liet 
jaar 595 vóór J. C. zijnen 
vader PsAataïrs in de rege
ring op. Hij maakte zich 
meester van het eiland Cy
prus en van de stad Sidon, 
en werH na eene vijf en twin
tig- jarige regering gedood. 
Men gelooft, dat hij dezelfde 
is, welke in de H. Schrift 
UPHBEE of ÖPHRA genoemd 
wordt, en waarvan men bij 
JEBEMUB XLIV, 3ix - leest: 
«Ik zal PHARAO '~ EPHREE , 
koning van Egypte in de 
handen zijner vijanden, in 
de handen van diegene le
veren , welke hem het le
ven zoeken te benemen." 
Dit geheele gedeelte der ge
schiedenis van Egypte, en in 
het algemeen de ongewijde 
geschiedenis dier -eeuwen- is 
in het duistere gehuld, en 
enkel door "de H. Schrift kan 
men er nu en dan den draad 
van ontdekken, welken men 
verpligt is iostelaten, zoodra 
<*e gewijde bladeren ophou
den ons te geleiden. 

AEROSIO (AiiaEtico) een I 
Augustgner religieus werd in 
loc? te rintimiglia geboren, 
*n oragt in het Augustgncr 

klooster zgneE vaderstad ee
ne zeer schoone bibliotheek tot 
stand. Hg vervaardigde eene 
beredeneerde catalogus der-
zelré onder den titel van Bi-
biiotheca Aproniana, te Ba. 
logne in 167» in het licht 
gegeven. Deze lijst, welke 
slechts de drie eerste letters 
van het alphabet bevat,. is 
zeer zeldzaam,; üeze religi-. 
eus verdedigde op eene na
drukkelijke wijze, en onder 
aangenomenenamen, den A» 
DONis van den ridder MARI-
xr, en gaf over dit zedeloos 
dichfatuk verschillende ge
schriften in het licht, die 
zijnen stand niet tot eer ver
strekken, en geen zeer guns
tig denkbeeld gaven van zij
ne verkleefdheid aan de goe
de zeden. Het meest beken
de, is het S/ersa poëtica Sa-
pricio Saprici, Venetië 1643 
in ia.° Hij overleed in 1682, 

ABSEXJS , was de bewerker 
van >den opstand der Palmy» 
rifers» die, kort na de innê» 
ming hunner stad door AUKE-
IIANUS, eenen zekeren Acait» 
LEUS of ANTIOCUS, een bloed* 
verwant: der koningin ZENO-
EIA , tot keizer verkozen.'- Av-
KELIANUS trok op Pdlmyra 
aan, nam die stad in, sloopte 
dezelve., en deed alles behalve 
den gevvaanden keizer, dien 
hg, zegt men, uit minachting 
spaarde, in het jaar 373 of 
374 over den kling springen. 

APBIKÜS , een Atheenscb 
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drogredenaar, is de schrijver 
van een werk getiteld \ Brce-
cepta de arie'rhetorioa, in de 
Rhetores grwci van ALBE 
voorkomende, maar wijl er 
ten minste van drie van den
zelfden naam en hetzelfde be
roep wordt gewag gemaakt, 
die in de derde of vierde eeuw 
leefden, zoo weet men niet, 
wie hunner dit boek heeft 
geschreven. 

APWMÏTJS (LVCIVS) te Ma-
daura, in Jfrika, uit een e aan
zienlijke familie gebojren, leef
de in de tweede eeuw onder, 
'ANTONÜTOS en MAKCÜS Atr-
itEiius. Hij volbragt zijne 
studiën te Karthago, XtAthe* 
ne en te Rome. Hijbragt 
bijna zijn geheel erfdeel met 
reizen door, om op dezelve 
zijner nieuwsgierigheid te vol
doen,' en zijne wijsbegeerte 
te volmaken. Van zijne tog-
ten terug gekomen, wijdde, 
hij zich; om aan de armoede 
te. ontsnappen, te Rome aan 
^e pleitzaal toe. Hij huwde 
daarop eene rijke weduwe, 
die zijne zaken herstelde. De 
bloedverwanten zijner vrouw, 
beschuldigden hem, zich van 
tooverij te hebben bediend, 
ten einde zich van haar hart 
en hare beurs meester te ma
ken, en PONTIANUS, den zoon 
dezer, dame, te hebben doen 
omkomen; maar hij verdedig
de zich voor den landvoogd 
van Afrika tegen deze dub
bele beschuldiging, door eene 
fabel, welke wg nog bezit

ten , en die de heilige Atmusï 
TINÜS eene welsprekende en 
bloemrijke rede noemt. Het 
volk hield hem desniettegen
staande voor eenen toovenaar, 
en dit denkbeeld, aan zijnen 
naam verbonden, is nog niet 
geheel uitgewischt. De tijd 
heeft, weinige werken van 
AÏÜIEUS gespaard, ofschoon et 
vele waren, die uit onrijm en 
dichtmaat bestonden, Het 
meest bekende^dergene^wel
ke er nog van bestaan is zij
ne Metamorphoses, of de 
gouden exel, in elf boekent 
Het doel van den schrijver, 
zegt de geleerde WAKBOBTOJT 
is geweest, om het nut der 
Heldensche geheimen te be
wijzen: hetwelk geen groot 
denkbeeld noch van zijn oor
deel, noch van z '̂ne zedelijk
heid geeft. Andere knnst-
régters zijri niet van gevoe
len , dat dit hetdoej van APU-
IEÜS geweest is, en beschou
wen zijnen gouden ezel als ee
ne beuzeling, een oude wijven-
sprookje, Sommigen heboen 
gemeend, dat Asotsva, op-
eene ernstige wijze toorer-oe-
draven als waarheden verhaal
de, en hebben dezelve, even als 

de begoochelingen van Asoi.-
IONIÜS (Zie dat artikel) tegen 
de wonderen van 3. C, wiiwn 
overstellen; «ne aanmati
ging, waarover de heijge 
Ivlvwims, in zijne boeken 
Over de stad Gods, niet «« 
medelgden spreekt, hetwel* 
dezelve verdiend. De overige 
voortbrengselen van AMTJ»"» 
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handelen over de wijsbegeer
te van PIATO, aan welke de 
schrijver was toegedaan. Zij
ne werken zijn te Gouda, 
i65o, in 8.*° gedrukt, ad 
usum Delphini 1688, 2 dee-
len in 4. t0 De Fransche uit
gaven Van den Gouden Ezel 
{Ane d'or) van i6a3, i63i 
en 1648, in 8.vo worden zeer 
gezocht om de platen. De 
ltaliaansche vertaling van Ao-
NOI,O-FIRENZUOAI,A , Venetië, 
1567, in 8.vojs, even gelijk 
de eerste uitgave van het oor
spronkelijke, Rome, 1469, 
in fol. zeer zeldzaam. Dit 
boek is in bijna al de Euro* 
pesche talen vertolkt. De 
episode van PSYCHE in de 
4-e, 5fi en 6> boeken, van 
hetzelfde werk vervat, is ver
scheidene malen in het Fransch 
vertaald: en laatstelijk in 
Ï802, met den Latijnschen 
tekst door de Heeren DUBOÏB 
en MAHCHAIS, schilders. 

AQüA-PjENDBNTtl. Zie 
FABRICIUS (HTEHONYMUS.) 

AQUAVIVA (ANBBEAS MAT-
THIAS D*) , Hertog van Atri, 
Prins van Ter.amo, in het ko
ningrijk Napels, beschermde 
degene, die de kunsten en 
wetenschappen beoefenden, 
en was mede een beoefenaar 
derzeWe. Hij diende in den 
begmne onder FERBÏNANB V., 
honing van Aragon, wasbq 
twee verloren veldslagen te
genwoordig, en werd in den 
Matsten gevangen genomen; 

maar, nadat hij zijne vrijheid 
had weder bekomen, dacht 
hij de rust des kabinet» bo
ven het gewoel der wapenen 
te moeten verkiezen. Hij ver
vaardigde eene-zeer onvolle
dige Encyclopedie, en Com-
mentariën op de zedeleasen van 
PJLVTARCHOS, Hij overleed 
in i5a8 in den ouderdom van 
7a jaren. 

AQUAVIVA (OOTAVIO) , een 
bloedverwant van den voor
gaande, referendaris der hand-
téekeningen, Vice - legaat van 
het erfdeel van den heiligen 
PETRUS, vervolgens Kardinaal, 
daarna Legaat van het Gam-
pagna di Roma, eindelijk Le
gaat van Avignon, eenea 
post, die toenmaals zeer ne
telig was, uit hoofde van de 
onlusten, die de ketters niet 
ophielden, in dat gewest te 
verwekken, en die door de 
standvastigheid en on verstihrok-
kenheid van AQÜAVIVA ge
stild werden. Aartsbisschop 
van Napels geworden, on
derscheidde hij zich door ai 
de deugden eens goeden her
ders , beoefende 'de letteren , 
beschermde de geleerden en 
overleed in 1612 in het 52a 
jaar van zijnen ouderdom. 

AQÜAVIVA { CiAimrus) ; 
mede uit hetzelfde huis, in 
i58i generaal der Jesuiten, 
overleed in i6i5 in den ou
derdom van 7 a jaren. Hij 
was het, die hét beruchte 
statut, bekend onder den naam 
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van Ratio studiorum, Eome, 
i586 in 8.*° deed opstellen; 
hetwelk door (?e inquisitie werd 
afgeschaft, en door de Jesui-
ien, die in hunne gevoelens 
niet wilden belemmerd wor-< 
den, door een afgunstig oog 
aangezien. Men herdrukte het
zelve , doch verminkt, in i5gi. 
AO.UAviVA, beval in dat be
roemde reglement aan zijne 
religieuzen de onverdiende ge
nade der voorbeschikking te 
onderwijzen, hun echter toe
staande , om dit stelsel door de 
overeenstemming (congruisme) 
te verzachten. Er bestaan van 
AQUAVIVA s I.° Brieven. 2.° 
Overwegingen, in het Latijn , 
over de Psalmen 44 en g3. — 
3.9 Directorium excercitionum 
sancti lamjTii industries su-

•perioribu,.? sooietatis adcuran-
dos aramee morbos,' Venetië, 
«61* , in ï^." 5 ontwerpen} 

i635 in 8.™ , een werk dat 
eene -groote kennis van liet 
menschelijke hart verraadt ~ 
4.0 Oratio de passi'one Do* 
mini, 1641 in ia." AojrA-
VIVA was een man van een 
vast karakter, die met stand» 
vastigheid alles wilde, wat 
hem regtvaardig en redelijk 
scheen; hij deed niet ligte-
lijk uitspraak, maar, wanneer 
eenmaal zijae partij gekozen 
was>?hield hg zich met eene 
soort van hardnekkigheid, die 
door'de hinderpalen eener 0-
verdrevene toegevendheid lig-
lelijk kan geregtyaardigd wor
den, aan dege]ye. 

AQUAVIVA ( OCTAVIUS ) , 
zoon van JOSIAS, hertog van 
Atri, den a3 September 1609 
geboren, werd den 9 Maart 
i65a door Paus .INNOCENTIUS 
X. tot Kardinaal benoemd; 
hij was alstoen landvoogd van 
Fiterbo, De Kardinaal A-
QÜAVIVA overleed te Rome 
den s3 September 1674, in 
den ouderdom van 65 jaren, 
en werd in de kerk van de 
heilige CKCILIA begraven. 

AQÜAVIVA (RVDOM?) een 
Jesuit, de zoon van JOANNES 
HIEROHYMUS AQTTAVIVA , her» 
tog van Atri, en neef van 
Pater CJCAUDIUS AQÜAVIVA, 
overste der sociëteit van JE-
SÜS , omhelsde reeds vroeg den 
religieuzen staat j ondernam 
de reis naar Indtë, a/waar 
Mj veel nut stichtte; ging van 
daar naar het land van den 
Mogol, alwaar keizer AKE-
BAR Missionarissen vraagde, 
en eenige hoop gaf, Christen 
te zullen worden; en ver
wierf door zijne verdiensten, 
de achting der volken van 
dat uitgestrekte rgk, endoor 
zijne zachtmoedigheid en z^-
ne deugden, de vriendschap 
van AKEBAR, ög zgne te
rugkomst te Goa, werd ng 
naar de Salsettische «landen 
gezonden, om er fiectoryan 
het Collegie zgner Sociëteit 
te zgn, alwaar hij met V«« 
andere Jesuiten den ÏÖ J«'y 
i583, met pijlen1 doorscho' 
ten, in den ouderdom van 
32 jaren oyerleeds 
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AQÜAVIVA D'ABAOONA (THO
MAS;, te Napelf uit het ge
slacht der Hertogen van^*r£ 
geboren, ging in de orde 
van den heiligen DOMINICUS, 
waarin hij niet alleen de The-
oiogie onderwees, maar zoo 
wel in Italië als Spanje met 
roem prediktet Hij was ge
durende eenigén tijd de deel
genoot van den meester van 
het heilige paleis.' UBBANUS 
VIII. benoemde hem tot Exa
minator der Bisschoppen, en 
CLEMENS IX. gaf hem den 14 
Mei f 1668, het Bisdom van 
Bitonto, dat hij tot aan zij
nen dood in 1672 wijsselijfc 
bestuurde. FONTANA en Top-
EIO spreken: zeer gunstig over 
dezen Prelaat , en de laatste 
telt hem zelfs onder de Na-
politaansche schrijvers, wijl 
hij in i665 te Napels, de 
lijkrede van FHU,IMUS IV". 
Koning van Spanje, welke 
hg in de kerk van de hei
lige &,AiiA. had uitgesproken, 
liet drukken. 

AQUIAB. — Zie ACIÏIAB. 

AOJDILA, bijgenaamd de 
Pontiker, wijl hij oit Pontus, 
een Aziatisch gewest^geboor
tig was. Het was hij hem v 
dat de Apostel PAÜLÜ3, toen 
£9 van Athene te Corinthe 
fewam, aj^ej, j n t r e j , . n a m > 

Ueze Apostel bekeerde hem, 
met 2gne vrouw, P m s c i ^ . 
f9 bewezen hem groote diens-
i « Ae.E^ie> tot zelfs hun 
leves m de waagschaal te 

stellen, om het zijne te red
den. In zijnen brief aan de 
Romeinen, spreekt de heilige 
PAUIÜS met grooten lof over 
hen. Men kent noch den tijd, 
noch de plaats van hunnen 
dood. De Marlyrologiën van 
USUARD en ABON, stellen den-
zelven in Khin-Azië, op den 
8 Julij, 

AQÜII-A van Sinope, om 
dezelfde reden als de vorige, 
ook de Pontiker bijgenaamd , 
omhelsde in het jaar 129, on-
der de, regering van keizer 
HADHIANÜS den Christelijken 
Godsdienst. Maftr, wijl zijne 
hardnekkige verkleefdheid aan 
de droomerijen der geregte-
lijke sterrewigchelarij hem 
uit de kerk hadden doen ver
jagen, ging hij rot het Jo
dendom over. Rabbijn ge
worden zijnde, verkreeg hij ' 
eene naauwkeurige kennis der 
Hebrëeawsche taal, en be-> 
ijverde zich, om het Oude 
Testament uit het Hebreeuwscta 
in het Grieksch te vertalen, 
Hoewel zijne vertaling, waar« 
van er niets meer dan eenige 
fragmenten overblijven,' woor
delijk volgens den Hebreeuw-
schen tekst geschiedde, zag 
men echter duidelijk, dat het 
oogmerk, om de schande zij
ner afvalligheid té bedekken, 
hem had bewogen, om de 
aan het Christendom gunstige 
teksten te verdraaijen. * AQUI-
I A , zegt de doorluchtige Bos-
SÜÊÏ , vervaardigde zijne ver
taling uHdrukkelgk, om die 
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der zeventigen, waarvan de 
kerk ziek naar het voorbeeld 
der Apostelen bediende, tegen 
te «preken, en om de getui
genissen te verzwakken, die 
J. C. betroffen. JUMINIANOS 
verbood het lezen derzelre 
aan de Joden, de heilige 
HIERONYMUS zegt echter, dat 
bij het aanhoudend onderzoe
ken der vertalingen van AOJUI-
IA , hij er dagelijks vele din
gen in vond, die ons geloof 
gunstig waren: hetwelk en
kel bewijst, dat A<JUH,A niet 
alles vervalscht heeft, dat ve
le punten aan zijne kwade 
trouw ontsnapt zgn, en dat 
de waarheid, zoo als zulks 
altijd gebeurt, door al de lis
ten der dwaling henen schijnt. 

AQÜIIA (SEBASTIAAN T>') 
AQÜIIAKUS, een Italiaansch 
geneesheer, wiens ware naam 
onbekend is, was geboortig 
van Aquila, eene stad in het 
koningrijk Napels, en oefen
de zijne kunst in dé Univer
siteit van Padua uit. Hg 
was vooral beroemd ten tijde 
van LODEWIIK of ALOYSIÜS 
van Gonzaga, Bisschop van 
Mantua, aan wien hij een 
werk opdroeg; en hij over
leed in 1543 Men heeft van 
hein eene Verhandeling De 
morbo gallico, Lyon, i5o6 
in 4.fo; me|; j e ^ ^ ^ v a n 
andere geneesheeren, Bolo-
gne, 1517, in 8.™; et De 
febre sanguinea ad mentent 
G-tiBHi, in &e Praktijk van 1 
6ATTIN A R 1 Ü 8 } Bazel i55j, in | 

Q V. 

8.TO, en Lyon, 1538, in 8.» 

AQUILAHO (SEBAPHINO) dus 
genoemd naar zijne vaderstad 
Aquila, de hoofdstad der Na« 
politaansche provincie Abmf 
ao, alwaar hij in 1466 werd 
geboren, maakte zich eenen 
naam door zijne Italiaansche 
gedichten, die te Rome va. 
i5o5 in S.vo gedrukt werden, 
en in klinkdichten, herders
zangen, brieven enz. beston
den. Hij was de tijdgenoot 
en medestrever van CAVITEO , 
I'ALXIÖSIMO en THEBAI-DEO 
DA FEKHABA. Deze dichters 
waren mede van de eersten, 
om het juk der barbaarsen-
heidaf te schudden, hetwelk 
in die eeuw de Italiaansche 
dichtkunde wanstallig maakte, 
maar al hun roem rerdween 
toen SANNAZAR en BBMBO op 
het toonéel verschenen. A-
QUILANO overleed te Romein 
ïöoo, in den ouderdom van 
34 jaren. Zijn familie-naam 
was' CIMIHO. 

AQÜIEINÜS (Heilige), <« Ba" 
yeux in het jaar 620 van adel
lijke ouders geboren, werd, 
na den dood van den heiligen 
EtERNirs, in 653 Bisschop van 
iïvreux, en maakte zich door 
allerlei herderlijke deugden be
roemd. In 68awasngbguet 
Concilie van Rouanen tegen< 
woördig, hetwelk op bevel va« 
zgnen Metropolitaan was W 
een geroepen. Hg overle,„ 
op het einde der zevende 
eeuw, {6gö) nadat hg/pl3* 
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ren de Bisschoppelijke waar
digheid had bediend. Zijn 
feest wordt te Evreux op den 
19 October gevierd (Zie zijn 
Je ven ia SUBIVS, in de Hés-
toire d'Evreux, p. 40 ; T m -
GAN Rist. Eccl, deNormanr 
die, T, 1. p. 3OQ). 

AojtriMus (MAECIUS) con
sul en ambtgenoot van MA-
HIÜS. In het jaar 101 vóór 
J . C. werd hg naar Sicilië 
gezonden, om de slaven, die 
onder de bevelen van ATHE-
WXON, aan het muiten waren 
geslagen, te beteugelen. Wijl 
zijne pogingen voor de eerste 
maal niet toereikend waren 
geweest, om hen te onder
werpen, werd hij het vol
gende jaar in hoedanigheid 
van landvoogd derwaarts ge
zonden. De strijd begon, 
maar de zegepraal bleef Jan» 

II. DEEL. 

gen tijd onzeker; de beide 
veldheeren moede, zoo veel 
volk te zien omkomen, nade
ren elkander, om door een 
tweegevecht, den twist te be-
sliSsent In tegenwoordigheid! 
der beide legers, worden zij 
handgemeen, en ATHENION, 
verpligt, om voor de kracht 
en de dapperheid van zijnen 
mededinger onder te doen, 
viel dood aan zijne voeten 
neder. De Romeinen, van de 
zegepraal huns veldheers ge . 
bruik makende, vielen op do 
muitelingen aan , en doodden 
een groot getal derzelver. Ec 
bleven er slechts tien duizend 
van over, die liever elkander 
ombragten, dan zich te onder» 
werpen, of tot den zegetogt 
van eenen gehaten vijand te 
moeten dienen. Bij zijne te« 
rugkoinst viel AQUJEHITS de 
eer van bet ovatio (*) t e 

Y 

'•(*) Of kleine zegetogt, welken de Romeinen aan hunne 
veldheeren verleenden, wanneer de overwinning niet aanzien» 
lijk was, of als de oorlog niet volgens de wetten' des rij ka 
was verklaard geworden. Degene, die aldus triomfeerde, 
kwam Rome te voet binnen, of, volgens andere geschiedschrij
vers , te paard. Hij droeg een Mirten-krans, van eenen boom 
aan VZN6S toegewijd: waarom MARCÜS CIMSSÜS , aan wien 
het ovatio was toegekend, den senaat dringend veriocht, dat 
tnen hem, als een gunstbewijs ,mogt toestaan een' lauwerkrans 
te dragen. De triomfant deed zijne intrede onder het geluid 
d»r fluiten en niet onder trompetgeschal, en droeg geenenge* 
oor duurden tabbaard, soo als degene, dien de eer van den 
grooten zegetogt te beurt viel: hij werd enkel door de senato
ren vergettlU, en door zijn leger gevolgd. Men noemde den 
zen kleinen zegetogt ovatio; wql men, als men tot het Kapt» 
tooi was genaderd, een schaap offerde, in het Latpn ovis 
genaamd, daar men integendeel bij den groeten zegetogt eenen 
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beurt. Door I" Ftrsius van 
jknevélarg'ën beschuldigd en 
zelfs overtuigd, had hij' en
kel aan zijne vroegere dien
sten te danken; dat hg aan 
de straf * ontsnapte, welke 
op hém wachtte. Hg stierf 
op eene minder schaiïdelijke 
wijs in den oorlog tegen mi-
•THBifiATES, . 

AQUILLTUS - GAIHTS, een 
beroemd regtsgeleerde, f en 
redenaar en de vriend van 
CICERO , bloeide omtrent het 
jaar 65 vóór J. C. Zijne 
regtvaardigheid en wijsheid 
openbaarden zich in de zaak 
van ViTEiiiiua VARRO. Deze 
man, die in eeneh minnen-
handel met eene zekere vrouw 
leefde, had ziek geworden 
lijnde, bg zgaen uitersten 
wil bevolen, dat men, na 
zijnen dood aas die vrouw 
eene zekere som zoude beia
len, welke hg erkende haar 
schuldig te «sij'n. Toen Kg 
weder hersteld was, vorder
de de vrouw deze som vaa 
hem, en zeide, dat zg heai 
dezelve geleend had, en be
diende zich van zijne beken
tenis,, om te bewijzen, dat 
zulks eene werkelijke schuld 
was. AOJTILUTHJ ontdekte 
hare kwade trouw, en om in 
zulk: èea ingewikkeld geval, 
ea vele andere dergelgke te 

vWraiea, vervaardigde hij 
eeae verhandeling De dok 
malo. Hg heeft ook andere 
nagelaten: De posthumomm 
institutione, Ds stipulatione, 
enz. die men in den Codex, 
en in de pandekteh dikwijls 
vindt aangehaald, doch, waar
van de zamenhang is vecto
ren geraakt. 

AQtrri,i,nrs - SABTNUS , een 
liomeinsch regtsgeleerde, de 
CATO zijner eeuw bijgenaamd; 
was Consul in het jaar 214 
der Christelijke tgdrekenmg:. 
Men, heeft gemeend, dat hij 
de vader is geweest van A-
QuiiiA SEVEKA , eene Ves-
taalsche maagd, die met kei
zer HEI,IOGA:&AÏ,ÜS in den echt 
trad. Hij was zulks zekerlijk 
van FAEIÜS - SASMVS , een 
groot regtsgeleerde, die door 
keizer AMXANDER -SEVEBOS 
tot staatsraad werd verkozen. 
Geen der werken van Ap,trii« 
MUS is tot ons gekomen. 

• AQtrjXïitrs - SsvEnvs , of 
AcHiitius 'of hoiuvs was 
een geschiedschrijver en dicft-
ter onder keizer VAS»*»** 
ANÜS, Een Spanjaard van 
geboorte zonde, behoorde -, 
hg tot het geslacht van 6E-
VEEUS aan wien LACTANTX-
t>s twee boekdeelen met brie
fen had opgedragen. AQÜU-

was sherofferde. De eerste, die op deze wijze triomfeerde, 
f. PosTavmms TCBBR*VS } cmml in het jaar U<> &» 
bmmng van Home, en het jaar So5 fóór J.C. nadat ® *' 
vatynen hadverslagen, ' Vertaler, 
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MUS - SEVBHUS schreef een 
werk in ónirijm en dicht-
maat, dat het dagverhaal 
zijns 'levens werd genoemd,: 
en waaraan hij den titel gaf 
van het treurig voorval óf 
de beproeving, maar hetwelk 
niet meer bestaat; het 
schijnt, dat het leren van 
AQUIÜIUS eene aaneenscha
keling van buitengewone toe
vallen is geweest, en dat hij 
hetzelve om die reden be
schreven en deszelfë zonder
lingen titel gegeven heeft. 
Hij overleed in het jaar 370, 

AGÜIIO , een woedende 
wind, die uit het Noorden 
blaast, De fabeldichters ma
ken hem tot eenen zoon van 
Eoj&trs en AUHORA. Zij zeg
gen, dat hij eenen slangen ~ 
staart en witte haren had, 
zonder twijfel, uit hoofde 
van dè koude, die hij ver
oorzaakt , en de sneeuw, 
waarmede hij vergezeld gaat; 
tegelijkertijd beschouwen zij 
hem echter als de oorzaak 
Yan de schoone zomerdagen. 

j£t dato cernes sylvas A* 
quihne moveri, 

VIKO. I. Geörg. 

AQUIN, de Chdteau- Lyon, 
(PETRUS LODEWUK), in 1720 
Je Parijs geboren , en over
leden in l 7 g 7 , fjg verkreeg 
oen gcaad van Doctor in de 
geneeskunde, maar wffdde 
zich voornamelijk aan de let-
terende toe, Men heeft van 

hem J 1.0 Contes mis en vers 
par un petit cousin de RABE~ 
&Als, (Berijmde verhalen, door 
een achterneef van RABBLAIS) 
ljj5 in 8.vo -—2.0 Leitres 
sur les hommes cëlèbrea dans 
les sciences, la litiêrature et 
les, arts, sous Ie regne. de 
Louis JCf. (Brieven over de 
beroemde mannen , in de. wc* 
tensekappsn, de letterkunde, 
en de kunsten onder de rese-
ring van LöèmriJK XP.) 
1752, 2 Dl.«* j in ia.» hér», 
drukt in 1753, onder den 
titel van Siècle litteraire de 
Loaïs X.fc (Letterkundige 
eeuw van LonÉrriJKlKV,). — 
3.v La Plèïdde Frahpaise, 
ou l'esprit des sept plus grands 
poet es, (De Fransche ke ven
ster , of de geest der zeven 
grootst» dichters) ij5/t, 2 
ï)l.n in 12.° — 4>° Semaïne 
littéraire (Letterkundige week) 
XJ5Q, in ïa.ó — Gemeen» 
schappelijk met DBOAUX. —*• 
5,o Idéé du siècle littéraire 
présent, reduit a sijs vrais 
auteurs (ïfenkbeeld d'ér tegen
woordige letterkundige . eeuw, 
tot zes ware 'schrijvers be
paald)',, — GKES'SKTJ CHEBII.-

IiÖN," T R Ü B M E T , FoNïÊNEI.I .B, 
MoKTEsQujEir ea VO'LTAIKÉ. ~* 
iti ia.» zonder jaarmerk. •»— 
6.° Almdhdch littéraire, ou 
JStrerines ayJpoito»t (Letter
kundige Almanak of Nieuw
jaarsgeschenk van APOLLO), 
I777 _ 1793. 17 UJ.n.ia, 
i.2,0 sommige aijn onder den 
naam van eenen neef "Van 

Y 2 
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BABELAIS en andere onder 
dien van RABEIAIS D'AQÜIN. 
Hg heeft ook nog andere wer
ken in het licht gegeven, die 
zich evenmin door derzelver 
iitete als door het talent des 
schrijvers aanbevelen. 

AQUINE (THOMAS VAN)» — 
Zie THOMAS. 

AQDINO fPnuiBPus), een 
Joodsche Rabbgn, geboren te 
Carpentras in Frankrijk, ont
ving het Doopsel te^iquino, 
ïn het koningrijk Napels, 
•waarom hg in plaats van 
MARDOCHAÏ of MABDOOHBUS , 
zoo als bij vroeger genoemd 
•werd, den naam van AQUI-
NO verkreeg^ Deze bekeerde 
Jood onderwees te Parijs het 
Hebreeuwscn, en overleed al
daar ia het jaar i65oi De 
beroemde LE JAI belastte hem 
met den druk en de verbete
ring der Hebrëèuwsche en 
Cbaldeèuwscfie teksten zijner 
Polyglotte (Bijbel in verschil
lende talen).. Zijn voornaam
ste werk is een Hebreeuwsch 

„. Rabbqnsch-Talmudist-Woor
denboek, hetwelk ten titel 
heeft: Dictionarium hebraïoo -
chaldoso - thalmudicq - rabbi* 
nicum, Parys, 1629, fa M. 
$og bestaat er van hem: 1,9 
\$fortels der heilige taal, Pa
rijs, 1620 in fol, —- a » Ver-
Maring der dertien middelen, 
waarvan de Rabbijnen sich 
bedienden, om de boeken van 
Mozzts te verklaren, uit den 
Thalmud i>ersameldt «•. 3,0 

Italiaamche vertaling der ze
de- spreuken van de oude leer-
aars der Joodsche kerk. — 4,0 
J4QVIHJTI9 hcbrceos lingua 

prqfessoris lacrymce in obitum 
illust, eardinalis DS Bsiajzr 

ZE , in dit werk betreurt hij 
den dood van den Kardinaal, 
zijnen weldoener en zijn' 
steun. 5.° Bede voeringen uit 
de veldhut en de legerplaats 
der lsraêliten, Pari/s l6a3, 
in 4.*o — 6.Q Verklaring van 
den Boom der geheimkundt 
(cabale) der H^breèrsjParga 
in 8.vo zonder jaarmerk. — 
j.° Voces primigeniceteutad-
dices grwoce K Parijs, 1620 
in 16.0 «—' LOBEAVIÏK AQOI-
NO, zijn zoon, die, even als 
zijn vader, zeer bekwaam 
werd in de Oostersche talen, 
heeft vele 1 Rabbgnscfie wer
ken nagelaten. — .ANTONIOT 
AQUINO, eerste geneesheer van 
LODEWWK XÏV., in het jaar 
1696, te Viohi overleden, 
was de zoon yan dezen laatste. 

AojJINO (KABEÜ »')/ f" 
Jesuit, te Napels 'm i6H 
geboren, onderwees te Rome, 
alwaar hij in het jaar 1740 
overleed, gedarende 18 jaren 
met veel roem en het beste 
gevolg de Rhetorica, Hg vra 
lid van de Akademie van we
tenschappen Z*J»e f™Z 
worden om derzelver stql, en 
de geleerde aanmerkingen, 
die er in voorkomen, zeer go ? 
zocht. Men heeft van hf-
1,° drie deelen met £«'?" 
wh» gedichten, Moms, l1°* 
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Hel eerste bevat ARACRBQV 
reoantcftus: dit zijn oden, in 
getal aan die van ANACREÖM' 
gelijk, maar die door de zui-
verbeid der zedeleer, welke 
dezelve bevatten, als een te
genhanger voor de wulpsche 
voortbrengselen van den IS-
nischen dichter kunnen die
nen; het tweede bevat Hel
dendichten en treorzangen; 
bet derde Hekeldichten, en 
aanteekeningen. — st,° Ora-
tiones, Home, 1704, 2 Dl." 
in 8.v° —- 3.° Sirnilitudines 
ex comcedla DMrts JtLia-
Beul, latinis totidem cav' 
minibus redditce , Rome, 
3707, in 8>vo — 4,0 Lexicon 
militare, Home, 1738 en 
1739 a Dl.u in foL Behalve 
de verklaring der militaire 
kunst woorden, vindt men in 
dit \V*oordenboek, waarne
mingen , dienende, om de ou
de en nieuwere schrijvers te 
verklaren, en geleerde ver
handelingen. •—« 5,o MisceU 
laneorum, libri 111., Rome, 
1725, in 8.™ — 6.0 Frag-
rhenta histories de bello hun-
garico, Rome, 1726, in 12.0 

•— ijft Vooabularium archi-
Ucturcé cedifioatorioe, Rome 
1734, in 4. t0 —•' 8,e iVo-
menclator, seu Lexicon agri-
culturts, Rome, 1736,in 4»to 

ARA , een ketter der eerste 
eeuwen des Christen doms, 
beweerde, dat JESUS CHRISTUS 
?elf„Tf* de erfzonde niet was 
beyrgd gebleven. 
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ARABSCHAH, een Mahonie* 
taansche geleerde, is de schrij
ver der geschiedenis van'fA-
MERIAN, die hg op eene echt 
Mahometaansche wijze geti
teld heeft: JDe wonderdadi
ge uitwerkselen pan het god-, 
delijke raadsbesluit in het ver
haal der bedrijven van Truoztj 
de tekst daarvan is te Leym 
den, in 1636 in het ÜchÉ 
gegeven. De koninklijke Bi
bliotheek van Frankrgk be
zit twee kostbare handschrif
ten dezer geschiedenis in de 
oorspronkelijke taal, Hij heeft ^ 

'nog andere werken geschre
ven, onder andere eene Ver» 
handeling over de éénheid van 
God. Deze schrijver overleed 
te JDamaskus, zijne vaders 
stad, in 1450. Men vindt be
langrijke bijzonderheden oirer 
dezen geschiedschrijver, in de 
levensgeschiedenis, yan ABUI.-
MAHACIW, -

AKACHNE, eene zeer bei 
kwame borduurster uit de stad 
Colopkon., durfde eens aan 
MiNEiivA den roem betwis
ten van een meesterstuk in 
borduurwerk te vervaardigen. 
De godin, ziende, dat het 
werk van hare mededingstec 
volmaakt schoon was, wierp 
haar met haren staf naar hel 
hoofd, deze hoon verbitterde 
ARACHNE zoodanig, dat zijj 
zich uit wanhoop verhing j 
maar uit medelijden veran
derde haar de godin in eene 
spin. die Oyxmvs aaa hel 
3 
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eiqde dezer fabel,, aldus af» 
schildert Ï 

Jn latere ejüea diglti pro cru» 
ribqs Juerent: 

C«fera venter habet, dé guo 

Staraen, et antiqtias exercettra
lies tetas, 

.ABAOIB, Hertog van Bé-
nevehio , schoonzoon van den 
Lqngobardischen Kfoning DB« 
»»»EHiti8. Hij liet zich door 
zijne gemalin ADELBBH&A op
woei», m W m/fok ha-
rer familie,, a*» K A R » a?«?» 
Graoten te preken, en om 
deel te nemen ^an het, ver
bond tegen dien vorst. Maar 
het groote plan van zijnen 
schoonbrqeder ABEIGIS mis
lukte , en hi| had reden, om 
zicki tg, vcri'eugèn,, van niet 
Inv'̂ ejt I,ö!t- ssijcter bondgenoo-
f en te moeten deelen. 

ABAGOH- (JOAWNA VAK}, 
echtgenoote van ASCANIUS CO-
XONA , .prins van Tagliacpzzi, 
onderscheidde zich door ha
ren moed en hare bekwaam
heid; maar wijl zg zich in 
de, geschillen gemengd had , 
welke er tusschen de COÜO-
MA'S en PATOTTS IV, heston* 
den., verbood men haar Rome 
te, verlaten, en indien men 
hifrin , uit aanmerking van 
hare, se^sg, niet was terugge
houden, zou men haar zelfs 
gevangen -"hebben genomen. 
Zij. stierf in ïjet jaar iSjym 
een en hoogen ouderdom. De 
dichfstw!»'Ije!5, welke de schou
we geesten ym dien tijd te 

Barer eer vervaardigden, zijn 
te Venetië in iflfig, onder 
den titel van Tempio alla di~ 
yina signora Qtordx*A z?A~ 
RdootiA in het licht gegeven. 

AKANBA (EMMANtje'xi n ' J , 
te, Brugge, in 1612 gebo
ren , leefde nog in 1671. Hij 
begaf zich in zijne jeugd naar 
Spanje, en werd op zijne 
terugkomst van daar naar 
zijn vaderland, door de Al» 
gerijnsche zeercovers gevan
gen genomen, en moest twee 
jaren als slaaf te 'Algiers blij
ven. In 164a in zijn vader
land teruggekeerd, gaf hg 
eene geschiedenis zijner ge
vangenschap, met eene korte 
beschrijving van de oudheden 
der stad 4lgier$ ia het licht. 
Deze geschiedenis werd te 
Brussel en te Parij's gedrukt, 
onder den titel van Verhaal 

I der gevangenschap en, der be-
*>r#dj,ng van den Meer Ex-
MJMëz zfAttANDA, vroeger 
slaaf te Algiers, waarin ver-

. scheidene belangrijke bq*on-
derheden over Afrika voorto-
men, nieuwe uitgave, met 
dertien verfcalen vmïï* 1 Pa" 

'rff8., 1665 in 16.» Dit werk, 
oorspronkelijk in het Fransch 
geschreven, is ook inhetEn-
gelsch en VJaamscb vergald; 
la 1682 heeft men te Brag: 
gp eene vermeerderde «»fga^ 
van hetzelve in het licht ge
geven. 

ABAJNJJA f Don PKnno'Pi»» 
ABAROA m BQLKA , Graaf W> 
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staatsdienaar van KABEL IV.„ 
werd.in.17i6te .Wagossage-
boren, tig stamde af van Don 
SAJSOWVS AEARCA , .Koning 
van 'filavarre, die ,in 108a 
leefde. Hg maakte den veld-
tpgt mede van het jaar 1740, 
en werd in den gedenkwaar-
digea slag ym Campo- Santo, ' 
waaria hg.als gesneuveld werd 
achtergelaten, zwaar gewond; 
doeh twee dagen daarna, door 
een zijner bedienden,, die 
hem:, onder e«;n' hoop lijken 
erkende, gered, In ij,58 
vrerd hij als afgeganï benoemd 
bij AÜGVSÏKS III.'^ Koning 
van Polen, en verkreeg bg 
.zijne terugkomst den sang van 
kapitein-generaal des koning
rijk» Valentia.,. De Koning 
riep hem eenigen tijd daarna 
terug, om hem als Voorzitter 
in den raad van Rasiilië te 
benoemen, en zijn moed, en 
zijne standvastigheid schon
ken aan de hoofdstad weldra 
de rust weder. Hg bescherm
de de kunsten en wetenschap
pen,; rigtie nuttige gestichten 
op; heil hem, indien hg bij' 
het daarstellen vant nJenwe 
instellingen, zijne gedachte
nis niet bezoedeld had, door 
de vernietiging der beroemd
ste aller instellingen, de So
ciëteit van JESITS namelijk. 
Hij was het, die, hetsij' uit 
«aat, of uit eenen geest van 
valsche wijsbegeerte, op êene 
krachtdadige wijze aan ha
re vernietiging medewerkte. 
ARANDA behoorde met den 

1 A, 37.Ï. 

markgraaf GAMÏO - ALLEGRO $ 
»E MoNiKo en BECAMPOMA-
NBSJ, tot den geheimen, raad» 
waarin dit even zoo onstaat-
kundige als ongodsdienstige 

: werk, achter de gordijn voor
bereid werd;, en tnen weet, dat 
hij' zich daarin geenszins de 
vriend dier religieuzen betoon
de, en dat hij zijne instractiën 
aap AZAKA, ambassadeur te 
flome zond, opdat deaedelaat
ste hand aan dat werk zoude 
slaan j hg bëvaf hem zelfs* 

' sterk aan,-..de..secularisering 
f wereldlijk^verklaring)" der, 
Jesuiten .niet jte, ondèrteeke-
nen, raaajr'„eenvoudig de ge* 
heek vernietiging- te vorde
ren. Ondanks den invloed^ 
dien de Jesuiten bg de aan* 
zienlgkste personen hadden, 
konden «ij echter den slag 
noch voorzien, noch tegen
houden. Op één en hetzelfde 
uur, werden zij, in alle oor
den van Spanje met eene 
barbaarschneid gearresteerd, 
waarvan men weinige voor
beelden kent»en als bannelin
gen naar Malie"gezonden.•-
ARANDA viel, kort daarna in. 
ongenade,, en'.wgrd als afge-; 

: zant- naar., Parijs gezonden»; 
Gedurende-zijn,verblijf in die; 
hoofdstad ' stond hij er zeer 
in aanzien, hoewel gijn bij
zondere omgang mét de Apos
telen der nièuAvere wijsbe
geerte, hem bij de vrienden 

: van den Godsdienst zeer vep« 
dacht moet maken» ^eaigje 
woordwisselingen, die hij mejf 

. 4 - • „,.,-:, 
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dén markgraaf de FXORIDA-
BI,ANCA had, deden hem in 
1784 naar Spanje terugroe
pen. Na den dood van KA
BEL III, benoemde de Konin
gin hem, in plaats van Fto-
SIDA-BLANOA, tot minister; 
maar hij kwam in die be
trekking enkel op het too-
neel, om plaats te maken voor 
Don MANDëi GODOÏ, zoo be
rucht onder den naam van 
Prins des vredes. Hij bleef 
echter oudste van den staats
raad: maar, nadat hg* ia dien 
raad met te veel openhartig, 
leid den oorlog, tegen de 
Fransche Republiek onderno
men , gehekeld, en te dien 
opzigte vrij scherpe woorden, 
tegen den gunsteling GODOÏ 
gebelgd had, werd hn naar 
zgn landgoed in Aragon ver
bannen. Aldaar eindigde hij 
™ '79i zgne loopbaan, hö 
zijne jeugdige echtgenoote^ 
eene dochter des hertogs van 
•«WA» geene kinderen nala-
lende. Ondanks al den lof, 
dien ABANDA , d o o r > 

kerepartrj, w e l k e i W , f * , 

land beheerste, werd toe-
gfzwaa.d, fcan mea e c h 

™ t zeggen, dat hg e e n groot 
a a n w a s . .Indien hg, Zoo 
als zgne Vrienden Z 1 1 £ v e r : 
jekerd hebben, eenendiep. 
denkenden en werkzamen 
geest bezat, ,Vhg voor aHe 
Mmpen, die hg veroorzaakt 

ffiS' e" J
waarvan ZW land 

ej „2 d e *rmtiP vruch. Ie« Plukt, n0g miÉkdeg 

schoonbaarj wal baat hef,-
dat hg in den grond aanlij
nen Godsdienst grootelrjks ver
kleefd was? de geschiedenis 
zal hein bordeelen volgens 
hetgene, wat hij voor den-
zelven heeft vérrigt; en wan
neer zij de gesprekken zal 
herhalen, die hg, in het ge
zelschap zijner vrienden, te
gen de, religieuze orden , en 
den Godsdienst zijns vader» 
lands handhavende instellin-
gen, hield, zal de nakomeling
schap hem beschouwen, of 
als een vijand des Christen
doms, of als een vrggeest, 
die door vooroordeelen, zeer 
verschillende van die, welke 
men zgner natie toeschrp, 
het heil van den Godsdienst, 
in datgene waande fe zien, 
wat deszelfs ondergang moest 
na zich slepen, 

AHANTON (JoANNES B'J k 
iGuo op het kasteel Alex, 
ia het Geneeföche geboren, 
Werd Bisschop van Geneve 'm 
1660 en overleed in i6g5. 
Pater IE MASSON, overste der 
karthuizers heeft zijn /even 
beschreven. Bit werk is een 
voorbeeld van leefregel voor 
de Prelaten. ARANTON was 
door de zuiverheid zgner ze-
den, de bewondering van zgn 
Bisdom, en door zijne welda
digheid i>n ïfoMarfieheid, dé uiouuiu, en aoor zij»" •" 
digheid en liefdadigheid, 
liefde zgner kudde. 

AHATOR, een Liguriër," «Jat 
wil zeggen, op de kust va» 
G-enua geboren, was secret*: 
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ris en intendant van ATHA-
XAMCH én werd, zegt toen, 
ïa iQO geboren. Den gees
telijken staat omhelsd heb
bende , werd hg Sub - Dia
ken der kerk van Home, en 
bood in 544 aan Paos VIGI- : 

IIOS de Handelingen der A-
postelen, in Latijnsche verzen 
aan, welke nien met andere 
Latijnsche dichfstukken , Ve
netië i5oz in 4.'? in de Bi-" 
hliotheek der Kerkvaders, en 
afzonderlijk aantreft. Indien 
men niet kan zeggen , dat deze 
verzen schoon zfjn, kan men 
dezelve toch ook niet' als plat 
uitkrijten, zoo als zekere Cri
tici gedaan hebben, die in 
een zuiver geschiedkundig 
dichtstuk of, als nien wil ee-
ne berijmde geschiedenis, zon
der twijfel den geest van den 
JEneis hebben willen vinden. 
In een e eeuw, waarin de 
Latijnsche taal beter bekend 
was, dan tegenwoordig, vond 
Paus VIGILIUS dezelve waar
dig, om; in de kerk voor
gelezen te worden.. Pater 
SIKMOND heeft eenen brief 
in versmaat, door ABATOR 
aan PABTHENIUS geschreven, 
in het licht gegeven. Deze 
dichter was ook een onder
handelaar ; hij genoot het al-
gemeene vertrouwen en aan
zien , e n Werd t volgens ver
schillende schrijvers door A-
THAtAiuca als afgezant naar 

37/ 

°S«NUNUS gezonden. 

AR*™°,vanSicyonetmvil 
• y 

in die stad, in hef jaar aja 
vóór J. G. geboren. Aan de 
moordenaars van zijnen ra
der CITNIAS ontsnapt, vorm
de hij in zijne prilste jeugd, 
reeds het ontwerp, om de 
tirannen uit zijn vaderland 
te verdrijven. Hij verbond 
zich met eenige zgner land-
genooten, die mèt denzelfden. 
geest bezield waren, en ging 
met hen het paleis van JMi-
OOCLES , tiran van Sicybnet 
in brand steken, en dwong 
hem de vlugt te pemen. JNa-
da't AKATÜS aan" zijne mede
burgers het grootste heil had" 
bezorgd, waartoe hij meen
de in staat te zijn, de-vrij
heid namelijk, stelde hij hun 
voor in het Achaaische ver
bond te treden, dat nit der
tien steden bestond, die er 
vele andere van de slavernij 
onthieven, na zelve het juk 

. van slavernij afgeschud te 
hebben. AKATÜS was veld
heer van dit verbond, en o-; 

verrompeHe de vesting Co- '• 
rinthe, verjoeg er den JVIace-
doriischea koning uit, verlos
te Ar^os "van de slavernij, 
vereenigde yerscheidene ste
den mét zijne republiek, en 
verdiende, dat Sicyone, te 
zijner eer, een standbeeld, 
met den titel van Verlosser 
oprigtte. Nadat, PHILIPPDS 
II., koning van Macedonië, 
hem door eene geveinsde? 
vriendschap aan zich verbon
den had, liet hij hem door 
vergif ombrengen. Zonder 

5 
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zich te beklagen; en even 
alspf hem eene gewone ziek
te, was overkomen, verdroeg 
ASAÏÜS iet uitwerksel van 
het vergif. Poch op eenen 
zekere» dag, in tegenwoor
digheid van eenen vriend ^ 
die in zijne kamer was, 
bloed gespuwd hebbende, zd-
de hij , op het bloed wijzen
de ; Ziedaar de vrucht van 
dg vriendschap der koningen? 
Hij overleed in het jaar 214 
vó£r 3. C. 

AHATUS , dichter en. sterre-
knndige ten tijde van Prai.15-
MJJUS - PSIJCADEDPHUS , werd te 
Soles, in CUicië. geboren, en 
was een der hovelingen van 
AMMOONPS -, GONATAB,,, ko
ning van Macedonië,., Zjjjn 
gedicht ov,er.,de sterrekunde: 
de X,whtver$chij melen, ge
naamd, werd door de Ouden 
zeer geroemd, boswel de 
verzen onnaau wkeurig zijn, 
en ABATUS veeleer een rij
melaar, dan een, dichter moet 
genoemd, worden, Men weet, 
dat men in de leerdichten, 
noch de verhevenheid van 
denkbeelden, noch de kracht 
en de sierlijkheid van uit
drukkingen vordert, die men | 
in-een heldendicht yerwacht, 
en dat men zich in de eerste 
meer, aan het nut der lessen, 
dan^an, de bevalligheden van 
den. stijl, verbindt. Het is 
daardopr dat de Qichthimde 
{Ars p.Qët.) waarvan de vee
zen hard en prozaïsch zijn, 
niettemin de algetneene goed

keuring wegdraagt. Het 
dichtstuk van AHATDS kan ia 
drie deelen verdeeld worden, 
Het eerste bevat de opnoe
ming der verschillende ge
sternten, derzelver onderlin
ge standplaats, den grooteren 
of minderen luister, waar
mede dezelve schitteren, In 
het tweede handelt ARATOS 
over de voornaamste cirkels 
der Spheer, In het derde 
ontwikkelt hij de gesternten, 
die hoveiji den gezigteinder 
stijgen of er onder dalen, 
wanneer elk der twaalf lee
kenen van den dierenriem 
begint te verschijnen. 'WTM>' 
oude schrijvers hebben het 
gedicht van AiiATus in La-
tijnsche verzen, vertaald: de 
eerste is CWEBO. Hij was 

jong toen hij deze vertaling 
onder den naam van Jratea 
Vervaardigde 3 maar de me
nigte verzen, die hij er ia 
zijn tweede boek De natura 
deorum uit aanhaalt, bewqd, 
dat hij in eenen gevorderden 
ouderdom, deze vruchtz^f 
jeugd niet miskende^ 
niet meer van, 

De 

Et is 
dan het drie 

vierde gedeelte; tot ons geko
men; (Lmirs heeft het ori 
brekende aangevuld, 
tweede vertaler van ABAWJ 
was G^RMANicira-CiïsAfl) 
derde, FBSTÜS- AVI*«*S/

 ai 

onder 
van, keizer 
welligt onder dis van 
D 0 S IÜS I. geschreven j £ * 
Dit werk heeft * • $ • £ ! 
goedkeuring der oudheid m 

de regering der * » « 
eizer h***"^ 

-_J„^ AU van IHEO 
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gedragen, en men kent het 
vers van OVIDIDS , die niet 
vreesde aan ARATDS eenen 
roera te verzekeren, in duur
zaamheid gelijk aan de on
derwerpen, dié hg bezongen 
heeft, 

Cum sqle et luna semper 
ARJTBS erit. 

Men weet, dat de heilige 
PAU tos,, in de verhevene Re
devoering over de Godheid, 
welke hij in den Areopagw1L 
uitsprak, den dichterARATUS 
heeft aangehaald: Stout' et 
quidam vestrorum poetarum 
dixerunt: Jpsms jsttm JET 
GBUÜS SVMBS {Handelingen 

XVII. 28.). Het is in het be
gin, dat men de aangehaal
de plaats yindt: Tot) y«p wï yï 
voi }&iiév, CICERO heeft zulks 
aldus vertaald: 

Non asi>vs ntxiffs, nobis 
ill» omine magno 

Dextera prcesignat, etc. 
De, beste uitgaven van zijn 

gedicht zijn die, welke GRO-
TJTTJS in 1600, te Ledden in 
4,.to ia het licht gaf, en die 
van Oxford, 1672, in 8.vo 

ARBACES, landvoogd van 
Medië voor, SARDANAPAI/ÏTS , 
koning der Assyriërs, veree-
nigde zich met BEIESIS, land
voogd van 4s$yriët om 5AR-
«ANAPA.I.IJS te onttroonen. De
ze koning, eenigen tijd daar» 
n a > door den vijand in het 
saauw gebragt, stak zon pa
leis m btand, en verbrandde 
ach zelve,, e n de zamenge-
sworenen verdeelden zgnrgk 

in drie deelen. Aan AKBA-
CES viel het rgk van Assyrie 
ten deel: zijn opstand deed 
verschillende rijken ontstaan, 
waarvan ARBACES één verbon
den rgk vormde. Maar eene 
eeuw na zijnen dood, herkre
gen de koningen van Nmeve 
hunne oude magt op de vier 
groote Aziatische monarchiën. 
ARBACES regeerde 28 jaren: 

: het juiste, jaar van zijnen dood 
is onbekend, sommige stellen 
denzelven op het jaar g3o, 
en anderen op het jaar g2o 
vóót J. C, 

AJRBAUD. — Zie POBCHÈRES. 

A K B E L I . E S (ANDREAS D ' ) . —• 

Zie ANDREAS. 

AjRBER» DE VTAI-EN&IN ( K A -
RB.1. AJIEXANBER Graaf van) , 
achttiende en laatste Bisschop 
van Ipêren (provincie Weau 
Vlaanderen) t w e r d d e n 21 
Augustus 1734 te Mvelle, eene 
stad \%%uid-Braband., uitee-
&e edele families gej>or#n >.zg-
nen geslachtnaam ontleende 
zijne familie van de sterk
te Arberg, gelegen in het 
kanton Bern, in Zwitserland, 
Zijn vader was erfelijk maar
schalk van het toenmalige her
togdom Limburg, en, ridder 
lid der Hanoyerschp staten, 
en zjtjné niet minder edele 

i moeder was kanonikerse van 
\ Mvelle, Na volbragte stu-
| dien aan de universiteit van 
Luwen, aanvaardde hij den 
Priesterlijken staat, Zijne kun-

\ 
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de en bekwaamheid verhieven 
hem tot Kanonik van -Lsusé 
in Hanover, daarna van Door
nik en in 1765 tot Kapittel-
heer van Luik, waarop hij 
proost der Aarts-Diakoniekerk 
van Moei, examinator Syno-
dalis, en Bisschop in Parti-
hus van *dmyzon, in Klein-
•<tsië in 1767, en medehel
per van het Bisdom van Luik 
werd. In het jaar 1785 werd 
hij door Pius VI. in het be
zit van het Bisdom van Ipe-
ren gesteld, al Waar hij het 
volgende jaar plegtstatig ont
vangen is. In deze waardig
heid griefden hem zeer de 
rampen, welke de nieuw-zie
ke JOZEF II. in zrjn Bisdom 
aanrigtte, Zie hier wat VAN 
AHBERG, dienaangaande, na 
het a/gedrevene orkaan, in zn* 
nen bevelbrief van den 17' 
December 1789 zegt. «Gansch 
'Nederland zuchtte, staag over 
de onheilen, waarin het door 
de willekeurige regering las 
gedompeld. Het gezag der 
Bisschoppen, hunne voorreg-
ten, dekerktucht, de leerin
gen zelfs, met één woord'al
les wat den Godsdienst wekt 
werd omvergeworpen en ver
woest." Overigens met wel
ken gver hg de bevelen zij
ner voorzaten bewerkstelligd 
heeft, met welke zorgvuldig
heid, hfj slechts degenen tot 
de ziel-aorg bevorderde, wel» 
fee na afgelegd examen door 
kunde en godsvrucht daartoe 
waardig bevonden werden • 
met welke zorg m naarstig! 

heid hij jegens de regelfuchf 
en het beheer van het bis-
schoppelgke seminarie bezield 
was, getuigt ons Pirs VII. en 
eeae Apostolische breve van 
Hen. 10 Julij 1800, welke hij 
tot VAN ARBEIIO- rïgtfe, en 
zich onder anderen aldus uit
te : 1 Onze Bisschop heeft in 
zulke moegelijke tijdsomstan
digheden, de schittere'ndste 
voorbeelden van trouw en 
standvastigheid aan den dag 
gelegd." Na de overeenkomst 
van 1801, tiisscben den H. 
Stoel en het Fransch bewind, 
heeft hij zijne Bisschoppelij
ke waardigheid nedergelegd; 
blijvende bij, van den H. 
Stoel daartoe'bevoegd, zijii 
Diocees als Vicaris te bestieren, 
tot dat in JunrJ i8o3, BB 
BEAUMONT tot eersten Prelaat 
des nieuwen Bisdoms Gend 
geïnstalleerd werd. Aldus ver« 
viel het Bisdom van /peren, 
dat door Pitrs IV. in i56o 
als SufFragaan van Mechekn 
opgerigt was, van welk de 
zevende Bisschop, COJRNMIPS 
JANSENIWS, ooi zijne geleerde 
werken altijd beroemd, en 
om zijne, wanstallige dolin
gen tot heden toe berucht is,-
Het overige zijner dagen bragt 
de waardige en ij ver/ge Pre
laat van ABEEB» op zijn voor
ouderlijk landgoed, la B°' 
chette, twee uren va" Luik, 
in eenzame Godsdienstoefenin
gen door, alwaar hijden 10 
Mei 1809 overleden is. 

ABBMO (De toaaf w)t 
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veldheer in Keizerlijken dienst. 
In 1789 verkreeg hij het be
vel over een Oostenrijksch 
corps,, dat bij Turnhout, door 
eene divisie JBrabandsche op
standelingen , geslagen was, 
en kwam binnen Gend, al
waar de standaard des op-

, roers zwaaide. Eénige der 
troepen, die onder aijne be
velen stonden, bedreven bij 
deze gelegenheid, buitenspo
righeden , die, wel verre van 
den Gentenaren vrees aante-

J'agen, enkel strekten, om 
ten nog meer te verbitteren. 

In vele wijken der stad ont
stonden er hevige schermut
selingen, tusschen de Oosten
rijkers en het corps'vrijwil
ligers, door een gedeelte van 
het gemeen ondersteund. Een 
vrij aanzienlijk getal huizen 
werden geplunderd, en som
mige in brand gestoken j na 
een tweedaagsch, hardnekkig 
gevecht, capituleerde de Heer 
AKBEAG- eindelijk, en ont
ruimde de stad. Deze ge
beurtenis had den grootsten 
invloed op den algemeenen 
staat va.» België, en k-agt 
veel toe tot het ontruimen 
van Brussel, dat kort daarna 
plaats had. ftïen haalt de 
volgende bijzon der heid, als 
een voorbeeld der woede aan, 
welke de beide partgen inde 
zaak van Gend bezielde; na 
de verlossing dier stad vonden 
«te orerwinnaars op elkander 
mfgestrekt de lijken van een 
Oostenrqksch officier en van 
eenea jongen-Gentenaar, die 

elkander dooisloken badden; 
daar de worsteling waarschijn
lijk zelfs na hunnen val was 
voortgezet, zoo had de laat
ste de tanden in het aange-
zigt van zijnen vijand staan. 
JNa de algemeene retraite, 
behield de Graaf van A&BERG. 
zijn Commandemènt, behaalde 
in den beginne eenig voor
deel op de opstandelingen, en 
begon hun vele bekommering 
in te boezemen; maar hij 
werd eindelijk teruggeslagen, 
en had het verdriet y al zijne 
eigendommen in Henegouwen 
verwoest te zien. Hierop ver
liet de Heer AHBEHO de mi
litaire loopbaan, en verkreeg 
zijn ontslag. Hij is te Brus
sel den 17 September i8i3 
overleden. 

AUBEKG DE VAIILENGIW (KA-
REI. PHIIIPPITS VAN), zoon • 
van den voorgaande, graaf 
van het Duitsche Rijk, offi
cier van het legioen van eer „ 
groot-kruis van de orde der 
Reunie} is een der Belgen, 
die in de laatste tijden, met 
den meestea luister pp het 
staatkundige tooneel hebben 
geschitterd. Hij was omtrent 
28 jaren, toen NAPOLEON hem 
tot zijnen kamerheer benoem
de, ; Zijn werkzame geest, en 
de gemakkelijkheid, waarme
de hij zijn gevoelen wist uit-
tedrukken, deden hem wel
dra onderscheiden, en hij werd 
met eene zending naar Sint-
Petersburg belast. Na de 
gebeurtenissen van Bayotine, 
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werd hem het toezigt over de 
Spaansche prinsen opgedra
gen, die door het lafhartig-
sfe verraad in Frankrijk wa-
ren gelokt, én die op het 
kasteel van Fahnpay gevan
gen werden gehouden. Hij 
spreidde in de uitoefening 
dezer nieuwe bediening soo 
vele waakzaamheid ten toon, 
dat het der opperste magt ten 
bewgze konde strekken, zich 
in hare keuze niet bedro
gen te hebben. Daarna werd 
hij tot de prefecture Van Bre-
me verkozen, alwaar het wil
lekeurige gezag, dat men de 
Constitutie noemde, door op-
roerige bewegingen, die zich 
in 1813 in de Hanze-Steden 
geopenbaard hadden, was ge» 
sfremd geworden. Hg' kweet 
zich van die bedieningen roet 
zijne gewone schranderheid, 
en met al de wakkerheid, 
die deze omstandigheden vor
derden. Van'deze préfecture 
moest hij tot die van Mentz, 
overgaan; maar wijl de ge
beurtenissen van den veldtogt 
van 1814 hem niet toegelaten 
hadden, er bezit van te ne
men, zoo kwam hij in Pargs 
terug, alwaar hij den 18 Mei 
van hetzelfde jaar aan eene 
ziekte bezweek, grooJendeels 
door de vermoeienissen en 
ongerustheden ontstaan, waar
mede hij ïn die netelige om
standigheden overladen was 
geweest. De Heer VAN ARBEBO 
heeft bestendig den roem ge
noten van een bekwaam re. 
gent en een schrander hove-

J ling te zgn; de beminnelgk-
11 heid zijner handelwijze, ver

borg of ten minste verzacht
te dikwgls de gestrengheid 
zijner bedien ïngen. Op zij
ne reize, die keizer' NAJ?O-
IEON in 1810 door de Ne
derlanden deed, werd hij dooc 
den Graaf VAN ARBER<Ï ver
gezeld. 

AEEETION of AKBITION, een 
gelukskind in den krijgsdienst, 
die zich in denzëlven van den 
laagsten rang tot het Consu
laat verhief, welke waardig
heid hij ia 355 onder de re
gering van CONSTAKTIDS be
kleedde. Men droeg hem het 
opperbevel op van een leger 
tegen de Duitschers , die hij 
in eenen geregelden veldslag 
overwon. Den roem van SIL-
VANÜS , zoon van BONIT , een 
veldheer van Frankischen oor
sprong, bengdende, bragt hij 
veel toe, om- hem in Galfó 
tot veldheer te doen verkie
zen, wijl hg hoopte daardoor 
eenige gelegenheid te vinden, 
hem te gronde te doen gaan; 
deze noodlottige Hst gelakte 
hem, In 357 vverd hij ze» 
van muiterg verdacht, doen 
door het vertrouwen der ge* 
snedenen redde hg zich. Daar* 
op werd hg in 36i doot kei
zer CoNSTANTH"» teS^n 

Perzers opgezonden; daarna 
tegen JULIANUS den afvallig»» 
die aan het muiten was ge
slagen. Toen deze Vorst tot 
het rijk was gekomen, os-
noemde hg hem tot W <>er 
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kamer van Justitie, die in 
Chahedonië tegen de staats
dienaars van keizer CONSTAN-
witrs, was opgerigt. AHBE-
TION leefde nog onder keizer 
VALENS , dien bij met vrucht 
tegen Paocouivs diende. Hg 
was een gevaarlijke, boos
aardige geest, wiens nijd zich 
over alle weldenkeaden uit
strekte. 

ABBOGAST ,' afgevaardigde 
, bij de Conventie in Frank' 

rijk, den 4 Ociober 1759 te ; 
Mutzigen in den Elzas gebo
ren, was» vóór de omwente
ling , Rector der Universiteit 
van Straatsburg, Hooglèèraar 
der wiskunde '"bij de artillerie-
school, en Correspondent der 
Akademie, van wetenschap
pen van Sint-Petersburg, dié 
hem ïn 1792 den prijs der 
wiskunde heeft toegekend. 
Een gematigd aanhanger der 
nieuwe denkbeelden geworden 
zijnde , Werd hij door het 
Departement vau den Neder-
'Bijn, alwaar zijne inborst 
niet minder, dan zgne talen
ten op priijs werd gesteld,' in 
September 1791 tot afgevaar
digde bij de wetgevende ver
gadering benoemd. Bij den 
opstand van den 20 Junij 
stelde! hij aan de vergadering 
voor, zich niet te bepalen, bij 
"e* zenden eener deputatie 
van 34 leden bg den Koning, 
maar drong er op aan, dat 
een ander gezantschap van 
ia leden zich naarden Kroon-
*«ns (Dauphin) zoude be-
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geven, wijl de geheele fat* 
ninklijke familie toenmaals 
grootelijks in gevaar was. Dit 
voorstel werd niet aangeno
men. Gedurende zgne wetge
vende bedieningen, spreidde 
de Heer AHBÖGAST vele wijs* 
beid in zijn gedrag ten toon. 
Hij werd in 1792 tot lid der 
Nationale Conventie benoemd, 
en gedroeg zich in die ver
gadering op eéiië wijze, oia 
de eervolle Méuze te rëgf-
vaardigeó, dié óp hém geval
len was; In bet proces vaa 
LODÏWIJK XVL stemde AR» 
BOGAST vóór de beroeping op 
bet Volk, de gevangenhou
ding yan deti vorst tot den 
algesueenön viede én hét uit
stek Na de conventionele 
zitting, heeft hij geene open
lijke bediening meer waarge
nomen, maar zgne studeer
kamer weder opgezocht, al
waar hij zich op nieuw aan 
die studie beeft'overgegeven, 
die hem zijn geheèlè lëveri 
had bezig geboudeta. Hij is 
den 8 April ï'8b3 iü deho'ü-
dérdom Van slechts 44 jaren 
óveriederti 

AltBoGASTEs, eën Galliërj 
werd door Keizer GHAÈIANÜS 
ónder zgne beste veldheerën 
geteld. Deze Keizer benoem
de, na den dood van zijnen 
oom .VALENS, den dépperen 
Spanjaard, 'ÏÈLEODOSIVB tot 
AUGUSTUS f mede Keiaer) met 
de landvoogdgscftap van het 
Oosten eaJHiyrië(3j8), dook 
weldra werd Keizer GKATIA» 
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KUS, bg Lyon, in den op
stand yan MAXIMUS , ver
moord, en ÏHEODOSIUS was 
verpligt ook dezen MAXIMUS , 
als AUGUSTUS te erkennen. 
Wijl hg echter tegen zijne 
beloften den jongen Keizer 
VAIENTINIANUS in Italië over
viel , verklaarde ÏHEODOSIUS 
hem als vijand; in Pannonië, 

-ontmoetten de beide legers 
elkander (388). MAXIMUS 
werd gevangen genomen, en 
ter dood gebragt. Thans was 
VALENTr̂ viANus II. Heer van 
het PVesten, en ÏHEODOSIUS 
van het Oosten des Romein-
schen Rijks. De aandrang 
der Duitsche volken werd door 
ABBOOASTES aan den Rijn met 
kracht en moed gekeerd, ja 
hij deed zelfs togten in het 
land der Chamavers en Brak-
teren , en was de ware steun 
van den Westelijken troon. 
In Grallië heerschte hij era zijn 
leger, en de Keiaer voeras 
er alleen het gebied in naam. 
Weldra echter zag hij in, 
dat ABBOG-ASTES een overwigt 
en magt op hem beaat, en 
onberaden gaf hij hem te 
fienne zijn ontslag,; ARBO-
GASTES , die niets zoo zeer op 
prgs stelde als eer, ontstak 
zoo zeer in toorn, da* hij 
den Keizer het geschrift ver
scheurd voor de voeten wierp, 
en uitriep: » Ik heb oujn aan
zien van u, o Keizer! niet be
komen , en ik zal het ook 
«onder u weten te handha* 
ven." De Keiaer zag wel-
d r a i n , dat hg in een laad, 

waar ABBOOASTES Heet was, 
dezen stap onbezonnen had 
gedaan, hij riep daarom de 
hulp van gijnen schoonbroe-
der , ÏHEODOSIUS in , maar 
weinige dagen daarna (10* 
Mei 392) vond men den 
Keizer dood, hij was op ee~ 
ne gewelddadige wijze ge
wurgd. — Het volk verkoos 
ARBOG-ASTES tot Keizer, deze 
was echter verstandig genoeg, 
om de keuze van de hand te 
wijzen, en eenen zekeren 
spraakkunstenaar EBCENIÜS 
voor te stellen, met wiea hij 
weder naar zijn goeddunken 
kon handelen. Er waren in* 
tusschen twee jaren verloo-
pen, gedurende welke ÏHEO
DOSIUS geweldige voorbereia-
selen tot wraakoe/ening ov« 
zijnen schooabroeder had ge
maakt, maar ook JEDGBNII/S 
en AKBO&ASTES waren niet9 
minder dan werkeloos geble
ven; hunne legers waren uit
muntend georganiseerd, e» 
door een bondgenootschap met 
de Duitsche vorsten, hadden 
zg ook aanzienlgke hulptroe
pen verkregen. •Bvos»«n 
voerde de benden van VA^N-
TiNiANua aan, en ABBO&AS-
TES . was de ziel van het le
ger. Aan den voet der JtU* 
sche-Mpen, ten Nwri<*J* 
Aguüeja ontmoetten de beide 
legers elkander; dezelve be
stonden , uit krijgslieden van 
verschillende volken en taie»' 
uit drie werelddeelen, «" 
elkander, aanvoerders, ƒ»" 
wel als soldaten, voor de e" 
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ste maal zagen. De voorhoe
de van het Oostersche rijk 
bestond uit Gothea ea Span
jaarden , en werd aangevoerd 
doos AI,AHK3H en BACORIUS, 
aan Ijet hoofd derzelve werd 
met. geestdrift de standaard 
des heiligen Krnïses gezwaaid; 
van beneden aan den berg 
blanken haar de standbeelden 
van JUPITER en HERKUIES uit 
het leger des Westerschen 
rijks tegent J3e slag begon; 
maar- Gothen noch Span j aar
den; konden den geweldigen: 
aandrang van den dapperen 
ABBOOASIJÊS mSX. wederstaan, 
met 10,000 krijgslieden dek
te BAotjRiira het slagveld, ea 
zwanger van onweder brak 
de nacht over de bloedige 
plaats aan. Alles scheen ver
loren behalve de gelatenheid 
van den. vromen THEODosiufl, 
Hij waande zich in den droom 
als overwinnaar, en de hei
lige Apostelen JOAXNES en 
PHIIIIPÏUS , als aanvoerders 
zfjn& legers gezien Ie hebben. 
Boven van het gebedje weer
galmden de jufaeltoeaen van 
het leger ...vaa • AEBOGASTES , 
doch het: spel zou ;op eeng. 
verschrikkelijke wijae een ei»?; 
de nemen. JuisS hadden zty 
bij het morgenrood, dat zich' 
bloedig tusschen dreigende; 
wolken liet zien, op nieaw 
d e» aanval begonnen, ea 
reeds begonnen de scharen 
van het Oostersche , rgk ta 
wankelen.. D o c h e e i I s k iapS 

i r J T z i c h d e wolkan, 

met zulk een geweld over het 
leger van ABBOOASTES, dat 
elke tegenstand onmogelijk 

•; werd, en een yree»»elijke 
stormwind met eene dikke 
wolk van sneeuw en hagel, 
viel over dat van EUGENIUS; 

'.'; alles zonk voor de magt der 
• elementen, schild * en helm 
was een speeltuig des win ds 
geworden. Zonder orde be
gon de vlugt en de eene ben
de stortte de andere in den 
afgrond neder. EÜÖENIUS werd 
gevangen genomen en afge
maakt, maar ARBO&ASTES viel 
in zijn eigen zwaard. Qp de
ze wijze werd ook aan THEO-
BOSIÜS de . zegepraal gemak-

; kelijk gemaakt, die nu we-
j der, maar ook de laatste groo-
' te keizer en alleenlieerscher 
van het üomeinsche rijk werd. 
-^-Christenen, zoowel als Hei
denen, bewonderden deze ge-

• lukkige overwinning, van daae 
dat CLAÜDIANÜS zegt: 

Onimium dilectö Deo, 'cai furie 
dit ab antïïs > - - " ' 

AEOMJS aroiatas hiemes t cui 
; . militaï AeEJier. 
! E t coojtüi^tï veoiunS. ad Qass i -
•; Ca vehtio •' *—--'- -. ' ' 

;! ARBOGASTÜS {heilige), een 
!: Aquitaaier, 6.6 Bisschop van 
I Straatsburg, * leefde .'ten- tijde 
; van den Frati&ischen koning 
I OAGOBERT. De Straatsburger 
kr,ontjk verhaalt van hem, 
dat hg den zoon des konings 

: SÏEGÏSBEBTUS (IJl.), die mtt. 
fcijn paard gevate* was , en 
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reeds als dood werd beschouwd, 
weder tot het Ieren teruggeroe
pen heeft, «n dat hij, zeker om 
een doorslaand voorbeeld zij
ner Christelijke ootmoedigheid 
te geven, beval dat men hem 
onder de galg zoude begra
ven, hetwelk dan ook na zijn 
overlijden in 668, volgens zijn 
verlangen ten uitvoer werd 
gebragt. Zijn leven is om
trent het midden der twaalf
de eeuw door OTTO , Bis
schop van Straatsburg be
schreven , welke levensbe
schrijving ook in de Act. S. 
S. van pater BOSOH onder 
den 5 Julij voorkomt» Hem 
ter eere werd het klooster 
Arbogaste gebouwd, 

ABEOÜSE (MARCURETHA VB-
NY s') werd in Auvergnege-
boren.! LOBEWUK XIII., deed 
haar het klooster van Saint. 
Pierre de Lyoh, waarin zij 
religieus was, verlaten, om 
haar de abdij van onze iiave 
vrouw van Val- de. Grdce , 
te Parijs te geven. Hare 
eerste gedachte, in hare nien-
we betrekking, was om er 
! f l , r o r m i nS bevoeren , 
en dezelve door wijze regle
menten te handhaven. Z« 
stond zelve hare abdij af9 

e ° | u n s t t ^ r abdis, die b 
i6a6 verkozen werd; en o 
verleed in hetzelfde jaar ia 
den geur van heiligheid te 

waarts rfr gfcfc begeven had I 

te fcewteliea. De abt &„ " 

RY heeft haar leven bescbre* 
ven, 1685, in 8.vo 

ARBRISSEI, (ROBERT D') dus 
genoemd haar een klein vlek 
in Bretagne, alwaar hij in 
1047 geboren werd, was 
Aartsdiaken van Rennes en 
kanselier van den hertog van 
Bretagne. Hij bestreed 'm dat 
Bisdom de ongeregeldheid det 
geestelijkheid en de Simonie 
( geestelijke ambtkooping), 
twee ondeugden, in die eeuw 
zeer in zwang. Hij begaf zich 
daarop naar Angers, en vaa 
daar naar het Craoner-woad, 
alwaar hij eene broederschap 
van reguliere kanoniken sticht
te. Eenigen tijd daarna ver-
Het hij zijne eenzaamheid, 
zonder zich tot eenige plaats 
te bepalen, overal prediken.' 
de, en overal met de meeste 

! vracht. Paus URBANÜS II., 
die het ontwerp tot een' kruis-
togt in Fmnkrgk had gebragt, 
en die zich ter inwijding, der 

.abdij-kerk van iSint-N/co-
• t.dA.3, te Angers bevond, wil
de eenen manieeren kennen, 
waarvan het gerucht zoo ve
le wonderen verhaalde. "9 
hoorde hem op den dag der ; 
plegtigheïd prediken, en was | 
zoo zeer over hem roloaaa, 
dat fa^ hem den titel «f 
Apostolischen Missionaris gat. 

met de volmagt, om met «e voimagi, «•» ---
vangelie over de geheele aar
de te prediken. Wg he.ge' 
tal zijner leerlingen dagelgw 
toenam, en de vrouwen,« 
hem in de woestijn vols®*' 
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onvermijdelijk onder de man
nen moesten vermengd wor
den , zoo zocht hij een e plaats 
op, waar zij gevoegelijk kon
den wonen, zonder de cri-
tiefc van het publiek optewek-
ken, dat zich met deze nieu
we wijze, om het Evangelie 
te verkondigen, en die ver
kondiging aan te hooren, niet 
kon vereenigen, Hij vond es-
ne zoodanige plaats aan het 
uiterste einde van het Bisdom 
van Poiüers, op eene plaats 
Fontevrault genaamd; daar 
vestigde hg zijn nieuw gezin. 
Men vervaardigde in den be
ginne hutten, om zich tegen 
het gure jaargetijde te be
schermen; ROBERT scheidde 
daarop de vrouwen van de 
mannen, bestemde de eerste 
tot het gebed en -de laatste 
tot den arbeid, Zijne leer
lingen moesten den naam dra
gen van armen van J. C, 
en aan de vrouwen, die er 
de dienstmaagden van wa

ren , gehoorzamen. Niet lang 
duurde het of deze armen 
werden rijk; maar deze rijk» 
dom was de vrucht van hun
nen arbeid: zij hadden moe
rassen, heidevelden en bos-
schen vruchtbaar gemaakt. 
Behalve hipt voornaamste kloos
ter stichtte AjvBmssjjx er ver
scheiden andere in verschil
lende gewesten. Maar wijl 
het goede niet zonder tegen
spraak kan geschieden, zoo 
werd hem ook zijnen voor
spoed zeer benijd. Men tracht
te zijnen ijver en zijne deugd 
te bezwalken. Eenige zelfs 
eerwaardige personen lieten 
zich zoo ver innemen dat zij 
hem zelfs schreven, en ver
zochten zich te regtvaardigen j 
zoo als onder anderen Gxox-
SROI, abt van Vend6me\ en 
MABBOBÜS , Bisschop van Ren
nes f ten minste, indien de 
aangehaalde brief werkelijk 
van hem is [*]); maar wel
dra zegevierde de waarheid; 

Z a 

[*]• Pater ALEXANDUR en Pater DE LA MAINFERJIG beweren, dat deze 
brief niet van MABJBODUS is; de vervolgers der letterkundige Geschiedenis 
van Frankrijk, hebben bewezen, dat deaelve van hem is; maar znlks 
bewijst niets tegen ARBRISSELO MARBODÜS spreekt enkel volgens ge
ruchten; al zijne uitdrukkingen ademen Christelijke liefde. Hij vermaant 
KOBEHT, om, indien hij schnldig is , zich te verbeteren, of, indiea 
hij onschaidig mogt zijn, zich te regtvanrdigen. Hij ontdekte daarna 
oe waarheid, deed zijne deugd regt wedervaren , en beschermde in 1101 
«e missiën, die hg in Bretagne ondernam. Het schgnt zelfs, dat hijl 
>«a uitaaodigde , om de geloovigen van zijn Bisdom te komen onder-

deed"* / J E O Ï ' F R O 1 van fendóme werd even zeer beter onderrigt» en 
di«ér ^f.J ISSEI ' *eB' wedervaren; hij werd zelfs zijn vriend en verde-
aanzi'enr 1 f g i n § ^ fte(n t e Pontevrault bezoeken , alwaar hij eene 
y 7 / w ' l " ! ' 8 schonk; ook bouwde hij er voor zich zelvea een 
en me flaAe z i c h gemakkelijker met hem te kannen onderhouden; 
•rL»™ t,.) " eens» w a s kii h e m behulpaanm f in de aityoeriog zijner 
o"u 'rHC«t»Sc ondernemingen, —— 
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GEOITHOI en MABBOBÜS wer<* 
den later zijne verdedigers, 
en de bevorderaars van zijnen 
ijver, ea men begrijpt niet, 
hoe er onder latere schrijvers, 
mannen zijn gevonden, bedor
ven genoeg, om oude lasferini 
gea, door den HJd zelfs bij al 
wat geloofwaardige lieden gijn, 
te schande gemaakt en der 
vergetelheid toegewijd, we-
,der óptewannen, en, als ware 
bet, te doen herleven. (Zie 
Mistoire de VorUre de Foute-
vrault, — Vie du B, ïio-r 
3SEÜT D14EBMSSB& , -— i l l -
stitut de l'ordre, par lepere 
PÏCQVET, Jésuite, Paris 1642 
en Angers 16S6 , in 4.t° en 
JDissertation apologêtiqus pour 
Ie B. BoBSitr O'ARBRISSMZ^ 
cóntre BatiB, paf Ie père 
Soms, in 3.v° Anveta 1701) 

ABBKISSJEI, was in ÏJ04 bij 
ds'kerkvergadering van Beam-
genci tegenwoordig, en boe-
wel een eenvoudig priester 
zijnde, nam hij er echter 
plaats onder de prelaten. In 

.1114 vergezeldie hij den graaf 
van Poitiers bij de verovering 
van Toulouse, en overleed 
den 24 Februarg m 7 ïn het 
klooster van Orsan, bg Linie* 
res mBeny. LEGE», Aarts» 
bisschop van Bourges, Het 
zijn lijk naar Fontwrauk 
•vervoeren, en hield er zijne 
Jpplegtigheid met RAovi< m 
Tav'RB, RENAVD D'ANOEBS, 
en 'eea grool aantal aa»jzien-
Hjke personea» •• Lomse VAN 
BOÜBBON'., in 1BS8 abdis van 
'JPontevrauiti liet de 

n fee overblijfselen van den stick. 
ter, in een marmeren praal
graf plaatsen, waarop men 
door een grafschrift in wei
nige woorden, al zijnedeug
den vermeldde; hetzelve is 
voor dien tijd zeer wei ver
vaardigd ; zie hier een/ge re
gels van hetzelve: 

Attrivit lorica ktua, silis arida 
fauces, 

Dm a fatnes stomachum > lumina 
duva vigil. 

Indulsit raro requiem sibi, ra» 
rina eïcam; 

Gutttira pascÈbat gramme 1 cor-
da Deo. 

Legibus est eubjecta caro tlomi» 
na; rationis 

Et sapor tmns ei , sed sapor il-
le Deus, 

ïn 1644, onderzocht de Bis
schop van Poitiers, verschei
dene wonderen, d/e door zij
de voorspraak hadden plaats 
gehad, Hij is na zijnen dood, 
onder dea titel van Gelukza
lige vereerd geworden, en 
men vindt zijnea naam in de 
litanie zijner orde. Hij heeft 
echter geen bij zonder ojfidt 
ea op zijnen feestdag wordt 
de mis der heilige Drievul
digheid gelezen. 

A H B Ü Ï H N O T (AlBXANDEIt), 
werd in aö38, 'm Schotland, 
uit eene aanziende familie 
geboren. Na te Bourget, m 
Frankrab, onderden beroem
den GUÏAS, cleregten gest"; 
deord'te hebben, werd hg 
principaal of regent van Wt 
koninklijke coliegie van Abtr-
dem. Hg was kort tevoren 
Protesfantsch geworden, eH 
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speelde eene ro! in de oa-
ïusten, die deze godsdienst 
in Engeland te weeg bragt. 
Tweemalen is hg lid der alge-
ffleene vergaderingen geweest. 
Men heeft van hem in het 
latijn Redevoeringen over den 
oorsprong en de voortreffelijk
heid van''het regt, Edimhurg 
iSja, in 4.t(» en de uitgave 
der Geschiedenis van Schat* 
land van BUCHANAN , zgnén 
vriend, wiens grondbeginselen 
en dweepachtigen sektengeest 
hg aannam. Hg overleed in 
iSS3 te Aberdeen ia den <ou 
derdorn van 46 jaren. Hg 
bezat eenen valschen en on 
bestendigen geest, a;eer ge-
schikt voor listige kuastgre* 
pen en geheime partijschaps 
onderhandelingen. 

S89 

ABBÜTHNOT (JOANNEB) me
de een Schot, onderscheidde 
zich in het begin der acht
tiende eeuw, door vele ge» 
achfe genees- en leHerkraidi. 
ge werken; de vooraaaïnste 
derzelye zifra." a.° Vertoog 
over het nut 'der wiskundige 
studiën, Ï700. a.c Tafel 
«er munten, gemgten en ma-
ten der ouden , in eene reeks 
^ verhandelingen door voor-

* — ó.v Uver de uitwerk. 

4 ° D ,gch9am» 1733- — 
hunde V ? ' om in s t e « ' -
JUXHNOT is e e n ^ £ • . 

' , e ö e kennis der meest 
• , , Z 

verschillende soorten van we
tenschappen met de uirge-
breidste en grondigste &„„. 
digaeden heeft weten te ver
eenigen. Hg is te Londen 
in 17 35 overleden. 

ARC (JEANNE D') of DU 
LYS gewoonlijk de Maagd 
van Orleans (la Pucelle d'Or
leans} genaamd, werd in 24ia 
te Domremy, bfj Vaucouleurs 
in Lotharingen geboren, em 
was de dochter var» eenen 
landman JACOBBS B'ARQ ge»" 
naarad, In haar zeventiende 
jaar verbeeldde zij zich dea 
heiligen .MIOHASX. , bescherm
engel van Frankrijk, te zien , 
die haar beval het beleg van 
Orleans te gaan doen opbre* 
ken, en vervolgens koning 
KA HEI, VII. te Reims te doen 
zalyen. Hare verschijningen 
bewogen bare ouders haar aan 
BAUDJUCOUBT , landvoogd vare 
Kaucoulmrs , voorlestellen. 
Deze edelman dreef in deus be* 
ginne saèt de maagd den spoÊ, 
doch na sets buiteagewoons'ini 
haar genieend opgeeaerlt 8e 
,hehbe'iiis zond M| Isaar ïtaay dm 
koniisgo ' gij herhaalde aam 
dea vorst wat sg reeds aan 
BAWBBICOURT ,:ïea opaigte yaa 
de versch^ningeovandéniheir 
ligen Aartsengel MicHAë'x,,. en 
van tiare zending tegen de 
Engelschen gezegd had. Men 
dacht, dat men, om zich 
van de waarheid te yerzefce<-
ren eerst moest weten, of 
zij maagd was, öe .scfeooa-

3 
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moeder des konings liet haar 
ïn hare tegenwoordigheid door 
vroedvrouwen onderzoeken, 
die haar nog maagd bevon
den. Er werd zelfs uitspraak 
gedaan, dat zij, hoewel reeds 
17, of volgens anderen 27 
jaren oud^ nog niet eens aan 
de gewone ongemakken ha
rer sekse was onderworpen 
Na het onderzoek der vroed
vrouwen, onderging zij dat 
der geneesheeren , en ook de 
uitslag van dat onderzoek was, 
dat God aan eene teedere 
maagd wel ontwerpen kon toe-
vertrouwen, die in de gewone 
orde der dingen, eene man
nelijke dapperheid vereischen. 
Het parlement, waaraan de 
ïtoning haar zond, was'ee-
nïgzins moeijelijker; het noem. 
de haar eenezoftin, en durf
de haar een wonder vragen. 
JOANNA antwoordde aan het
zelve, dat zij niet in gebreke "1 
zoude big ven te Orleans won
deren teidoen. DeEngelschen 
fielegerden toenmaals die stad 
en waren op het punt om de
zelve mtenemen. KABEL, die 
door het verlies derzelve, zijn 
laatste redmiddel zou hebben 
verloren, dacht van den moed 
v a 9 ee« meisje gebruik te 
moéten maken, die de geest-
dnft eener mgegevene en den 
moed van eenen held scheen 
ie bezitten. Daarop snelde 
JHAMM D'ABC in het manne
k e gewaad, als een krijgs-
ww gewapend, der stad te 1 
S J - s P r a k wt «et leger ia 
5,6,1 «aan, van God. e n deed « 

hetzelve in het vertrouwen 
deelen, waarmede zij be
zield was. Zij ging daarop 
naar de stad, deed er levens
middelen binnen komen, en 
trok er zelve zegepralende 
binnen. • In den aan val van 
een der schansen trof baar een 
pijischot aan den schouder, 
doch zulks belemmerde haren 
voortgang niet: » Het zal mij 
een weinig bloed kosten," zei-
de zij, o maar die ongelukkigèn 
zullen der hand Gods niet ont
snappen.", ea oogenblikke-
lijk beklom zij de vijandelijke 
borstwering, en plantte zelve 
haren standaard. Weldra 
werd het beleg van Orleans 
opgebroken ; de Engelschen 
werden in Beauce geslagen; 
de maagd. toonde dom eene 
heldin te zijn, Nadat het 
eerste artikel harer zending 
vervuld was, wilde zij ook 
het tweede vervullen. M 
trok naar Ileims, deed er in 
1429. den Koning zalven, ea 
was bij de plegtigheid tegen
woordig, met haren standaard 
in de hand. Kuu», »>oa,s 

het betaamde, dankbaar voor 
den dienst van dit krngsjat-
tige meisje, veradelde hare 
familie, gaf haar-den jaap 
van DIT LTS, en voegde er 
een grondgebied^, *fdten 

naam te kunnen « f f » 
Verstandige gescbiedschrgvers 
zijn van gevoelen geweest, 
dat deze buitengewone maapi 
het daarbij had ^ff9

d 
berusten, en dat ««. ,g 
harer zending, zoodanig ais 
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aij hetzelve te kennen had 
gegeven, bereikt zijnde, zij 
het hof en het leger had moe
ten verlaten. Maar de ijdel
heid, of de tegenzin om zich 
van een gezag en eene be
langstelling te ontdoen, die 
haar natuurlijker wijze zeer 
moesten vleijen, beletten 
haar deze partij te kiezen. 
Zij hield weldra pp gelukkig 
te zijn, en werd bij den aan
val op Parys gekwetst, en 
in eènen uitval bij het beleg 
van Compiegne gevangen ge
nomen. Deze ongevallen de
den de verwondering en den 
eerbied verdwijnen, waarme
de zij iedereen tot zelfs hare 
vijanden doordrongen had., 
Volgens den geest der eeuw 
werd zij zelfs van tooverij 
beschuldigd. De predikers ver
kondigden zulks alom, en de 
Universiteit van Parijs beves
tigde heti — CAUCHON, Bis
schop van Beauvais, vijf an» 
tl ere Fransche Prelaten, een 
Eugelsche Bisschop, een Do-
minikaner, en vijftig doctoren, 
oordeelden haar te Rouanen. 
Zoodra het verhoor was af-
geloopen, geleidde men de 
maagd naar het kerkhof van 
Saint- Ouen te Rouanen, in 
liet gezigt des volks, en men 
veroordeelde haar ïn 14.31 j 
als eene toopèresse, waarzeg' 
ster, ^ heiligsehendster, afgo' 
dendienares, den naam Gods 
en der Heiligen lasterende, 
naar het vergiet.m van men-
schenbloed hakende 1 de eer-

z 

% t 

bare'schaamte harer sekse ge
heel afgelegd hebbende, vors
ten en volken verleidende enz. 
JOANNA verscheen op den 
brandstapel, met denzelfden 
moed, als waarmede zij zich 
op de muren van Orleans on
derscheiden had. Men hoor
de haar enkel den naam 3E-
ms aanroepen, Zelfs de Ëngel-
schen beweenden haren dood, 
KAEEI, VII. deed niets , om 
haar te wreken, bij liet eerst 
tien jaren daarna hare bloed
verwanten tusschen beide ko
men , om aan den heiligen Stoel 
de herziening van het proces 
te verzoeken. CALIXTUS III. 
herstelde hare gedachtenis, en 
verklaarde haar als eene Mar
telares van haren Godsdienst, 
haar vaderland en haren Ka" 
ving. Hare regfers onteer
den door hare sfrafoefening 
hunne rede en hunne regt-
vaardigheid. Wijl zij eene 
krijgsgevangene was, schon
den zij, door haar te veroor-
dcelen het f egt der volkeren. 
Er is geene geschiedenis, 
waarin men zoo veel Won
derbaars gemengd heeft, als 
ia die van JEABNE D'AEC. Zij 
was eene arme herderin door 
den Hemel der vergetelheid 
onttrokken, om den troon der 
koningen van Frankrijk te
gen de overweldigingen der 
Ëngelschen te ondersteunen. 
Een hemelbode daalt neder, 
om haar hare zending bekend 
te maken. Z% bewgst dezel
ve aan de ongelooyigen, door 
4 
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den Koning onder de menig
te der hovelingen te erken
nen, en door zijne geheimste 
gedachten te raden. Dit ze
ventienjarige meisje doet won
deren van dapperheid, in ee« 
nen ouderdom, waarimzelfs de 
mannen hwnne volle kracht 
nog niet bezitten. Zij be
zwijkt naderhand en onder
gaat den wreedsten folter
dood ; maar haar dood is even 
zoo bewonderenswaardig als 
haar leven. Al hareregters 
sterven eenen schandelijken 
(ttilaine) dood, zegt MEZEHAI ; 
en op haren brandstapel voor
belde zij aan de Engelschen 
de ongelukken, die hen Ja-
ter zouden treffen. Haar hart 
wordt ongeschonden in de as-
sche gevoudsn, en midden 
vit de vlammen siet men ee
ne" witte duif als een sinne-
beeïd fiarer onschuld en ha-
rer zuiverheid vliegen. Dit 
is nog. alles niet: men doet 
haar na baren dood herleven, 
en met een Lotharingsch Heer 
in den echt treden. Men dob
bert in bijna s3!e gefchiede-
nissen in het onzekere, maar 
vooral in deze, wijl de ge
schiedschrijvers niets vergeten 
&ebben, om er duisternissen 
in te verspreiden. Wat heeft 
men^ al niet gezegd , om te 
Mwijzen, dat JOANNA aan 
den branddood zoude ontsnapt 
zijn ? Wat aegt men nog niet ? 
Dit gedeelfe der geschiedenis 
van JjüAWWE O'ARC is vooral 
«onderling. Mea. veroordeelt 
Saar om levend verbrand ie 

worden , len einde daatdoor 
aan den wraaklust der Eu> 
gelschea te voldoen; maar 
wijl zij niet schuldig genoeg 
was , om deze straf te ver
dienen , stelt men eene on
gelukkige, in hare plaafs, die 
eenen zoo schandelglen dood 
verdiend had. Ziedaar een 
welgesraeed verhaal, maar 
kan hetzelve opwegen tegen 
de stukken van het proces door 
ÏW HAII,X,AN en andere ge
schiedschrijvers aangehaald; 
tegen de uitspraak der Com
missarissen , door den Paus 
met de regtvaardiging dier 
doorluchtige heldin belast; te* 
gen de verdediging harerna-
gedachtenis, welke de kanse
lier der Universiteit in 14̂ 6 
opmaakte ? Zouden af deze 
lieden met die zonderlinge 
gebeurtenissen onbekend sijn 
geweest ? en, indien zij bet 
geweten hadden, waartoe zou
den dan alle pogingen, ge
diend hebben, om haar van 
de schande der doodstraf te 
ontlieiïen?... .Maar er zijn 
eeoige famiJsë'n zal ®ea zef>~ 
gen, die beweren van de 
maagd van Orleans af te stm-

'wen. Maar vindt men m ge
heel JEwopo geene trotscM 
zouten, die van de iabelheifn 
willen voortgesproten zqn/ 
Gelooft men hen op » 
woord? Dat er famihënzqn, 
die tot de maagd behooren, 
dit kan Sn eene $delmg*w 
linie waar zijn; naar in.«e»J 
regtstreeksche linie is f "f 
Idaairblijielgk yabefc. f,ft,s 
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waar; dat er zich, eenige 
jaren na haren dood in •Lot
haringen eene gelukzoeltsfer 
opdeed, welke zich de Maagd 
van Orleans noemde, en die, 
onder begunstiging van dien 
schoonen naam, met eenen 
Heer DES ABMOISES huwde. 
Pilaar heeft men geene val-
sche DEMETBIUSSÈN in fius-
land gezien V De Heer BES 
AMMOISES aal ook de valsche 
JOAJNHA gehuwd hebben, die 
hij Voor de ware hield. Zon™ 
der twijfel, aal hij lafer het 
bedrog ontdekt hebben; maar 
zijne eigenliefde zal hem ge
zegd hebben stil te zwijgen, 
zoodat hij aan zijne geluk-
zoekster altijd den eerwaar-
digen naam van handhaafster 
van den Franschen fcrijg3roem 
zal gegeven hebben. Ziedaar 
de oorsprong aller Acten, 
welke men ons onder den 
naam van BES ABMOISES en 
JEAHNE nu LYS opdischt. De 
Ijdelheid, heeft dezelve ge
schreven , en eene ijdele 
nieuwsgierigheid delft dezelve 
op. Men heeft met reden op
gemerkt, dat JEANHE P'AHO 
tot alle zonderlingheden aan
leiding heeft gegeven. Het 
lot van twee dichters, die 
haar in haar vaderland be
dongen hebben moet vooral 
"iet vergeten worden. De 
eene (CHAPEIAIN) besteedde 
30 )are« om haar te Vieren, en 
wanneer hg, na eenen zoo 
langen arbeid, zgB gedicht 
ro het licht deed komen, werd 

Z 5 

hg ; na het hoofd van den 
Franschen Pamasms te zijn 
geweest, vcor den geringsten 
iqmeiaar gehouden. De an
dere (VOLTAIBE) verliest wel 
is waar, zijnen roem als 
dichter niet, maar door schil
deringen , waarover zelfs een 
ABETINO (zie dat artikel) zou
de gebloosd hebben, verkreeg 
hij den naam van schaamte
loos schrijver*** %ie de Mis-
toire de Js/txrNS I?ARO} vier ge 
heroïne et ̂  martyre d'état, 
twee deeltjes in i2.w° door, 
den abt LENGIET BUFXESNOY, 
in ïy53 uitgegeven, en her
drukt in ij>}5 in drie deel
tjes , onder dezen titel: His-
toire de JEAVNJS o'Ano, dite 
la Pucelle d'Orie'ans, Nog 
onlangs zijn er twee werken 
aan de heldin van Orleans toe
gewijd , in het licht versche
nen , het eene door den Heer 
BEHRIAT BJB SAimvPmx één 
deel in 8.v», het andere volledi
ger en uitgebreider, voor den 
Heer X.E BSUN-BES-CHABMET-
TES 4 dl» in 8.vo De.Ooog-
daitsche dichter SCHUIER , 
heeft hare nagedachtenis in 
zijne Romantische 'Tragedie, 
üie Jungfrau van Orleans 
mede zeer roemrijk vereerd. 

AnoADiüs, Keizer van het 
Oosiersche rpk} zoon van 
ÏHEODOSIUS den Groote, itt 
377 in Spanje geboren, werd 
door zijn -vader in 384 > toea 
bij pas Aen ouderdom van 7 
jaren bereikt had, met het pur-
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per bekleed, en volgde hem 
op in 5$5> Aan HONOHIVS, 
zijnen broeder, viel het Wes-
tersche rijk ten deel. RÜH-
ITNÜS, prefekt der keizerlijke 
lijf wacht, bestierde hem in 
den beginne, en ondersteunde 
eijnen ijver tegen de Heide
nen en Arianen, maar wijl 
hij hem niet had kunnen be
wegen, zijnen schoonzoon te 
worden, zoo opende bij het 
Oosten voor de Barbaren. 
Nadat deze verrader eenen 
treurigen dood was gestorven, 
schonk ABOADIÜS zijn vertrou
wen aan iemand, die hetzelve 
nog veel onwaardiger was, 
ÜOTRO^IÜS, een gesnedene, 
dien hij tot groot-kamerheer 
benoemd had, eerst slaaf, 
daarna knecht en gelukskind 
tevens, geleidde hem, volgens 
de uitdrukking van ZOZIMÜS , 
gelijk een beest; ARCADZUS, 
na alle zorg aan zijnen guns
teling overgegeven te hebben, 
schonk ook zijn geheele ver
trouwen aan zijne gemalin 
KVDOXIA, aan wie hij den 
heiligen JOAHNES-CHRYSOSTO-
MTIS (sie dat artikel) opoffer
de. ARCABIUS overleefde dit 
doorluchtige slagtoffer zqner 
imsdadjge toegevendheid niet 
lang. Op den eersten da* 
des jaars 408, werd deze gods* 
dienstige en «wakke, zacht
moedige c n onbestendige, 
schroomvallige en beperkte 
vorst, in den bloei van zon 
leven, daar hg slechts den 
ouderdom van Si jaren be-
reikt had, opgeroepen, om i 

rekenschap ïe geven, van liet 
kwaad, dat hij gedaan had, 
of liever gedurende eene der» 
tienjarige regering, aan de 
leiding zqner vrouw en zij
ner gesnedene overgegeven j 
had laten doen; heil nem, 
indien hij in zijnen zwakken 
moed, of in zijn beperkt ver» 
stand zgne verschooning heelt; 
kunnen vinden! 

ARCAS , zoon van JTOITJS 
en van CAIISTO , gaf zijnen 
naam aan Arcadie, datgene 
van al de landen van Grieken
land , waarvan men de meeste 
fabelen verhaalt. Toen AR
CAS groot geworden was, stel
den hem herders aan koning 
LYOAON., zijnen grootvader 
voor, die hem niet erkende. 
Om de magt van JVPITBR te 
beproeven, die bij LYCAON 
zgnen intrek had genomen, 
zoo diende deze Barbaarsere 
Vorst hem op een gastmaal, 
de ledematen van AROAS voor, 
die hg in stukken had ge
sneden. JOTMKBI over «enen 
zoo verfoeilijken aanslag, e« 
een afschuwelijk «•««-*«• 
ontwaardigd, veranderde L Ï -
CAOK in eenén wolf, en An-

CAS in eenen beer, teM» 
den Hemel bg z^e moeder 
plaatste; dit isbetsterrebeeid 

de kleine Been 

*ms), werd in ^98 te ^ 
seitte geboren, S g ™ 
tongr^gahe va» bet w 
Hum, onderwees emi&w* J 
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de humaniora, en deed zich 
onderscheiden, door verschei
dene prijzen in de dichtkun
de, die hg in verschillende 
Academiën behaalde, welke 
zich beijverden, hem hare deu
ren open te stellen. In 1743 
vestigde hij zich te la Rochelle, 
en werd big vend secretaris der 
koninklijke maatschappij van 
landbouw. Daar vervaardigde 
hij, volgens de bouwstoffen, 
welke Pater JAIMOT reeds op
eengestapeld had: Histoire de 
la Rochelle etdupaysd'Aanh 
(Geschiedenis van /«Rochelle 
en het land Aunia), 1756. 2 
DI.n in 4.*o Dez& geschiede
nis wordt eeer op prijs ge
steld , en verschafte aan der-
zelver schrijver eene jaarwed
de uit de provinciale kas, en 
den titel van correspondent 
der Academie van opschriften 
en schoone letteren. Daar
enboven bestaat er nog van 
hem: 1.0 Journal historigue 
de la prise de Mahon (Ge
schiedkundig dagverhaal der 
inneming van Mahon). — a.° 
Mémoire apologêtique de la 
révolution de Corse. (Verde
digend gedenkschrift der Cor° 
sikaansche omwenteling in 
tf6o), — 3.0 Dissertation sur 
Vëtat de Vagriculture ches las 
Jiomains (Verhandeling over 
d*n Haat vAn -den akkerbouw 
o$de Romeinen) , ia 8.v», Pa
rijs 1776, j ) e z e v e rha ndeiing 
öehaalde het accessit tot den 
prgs, door de academie der 
opschriften uitgeloofd. Au-
«UKE bezat zeer uitgebreide 

kundigheden, zoo wel in de 
oude talen, als in de geschie
denis. Hij heeft aan de Bi
bliotheek van het Oratorium 
van Marseille zijne handschrif
ten , Arceriana genaamd, na
gelaten , welke uit 4 ül.n in fol. 
bestonden, en is te la Rochelle, 
als overste van het Oratoria 
um dier stad, den 7 Febru-
arij 1782 overleden. 

* AncEsiLAus of AROESHAS , 
van Pitana in JEolides, leer
ling en opvolger van CHAN-
TOR in de Platonische school, 
vormde de sekte de tweede 
Academie genaamd. Zijne 
grondbeginselen waren, dat 
men overal aan moest twijfe
len en niets bevestigen. Dit 
stelsel, dat tot deszelfs juiste 
grenzen beperkt, welligt het 
eenige redelijke is, werd door 
de wijze, waarop AKCBSIÜAUB 
hetzelve onderwees, het ver
val aller wetenschappen. Het
zelve is grondig wederlegdin 
het boek van CICERO , Lu™ 
cullus genaamd (lib. 4. Acad. 
Qucestion). s Hoe kan men 
zich, wordt er in gezegd, 
tot eene sekte bepalen, die 
het ware met het valsche 
verwart, die ons alle gebruik 
der rede en des oordeels be
neemt, die, ons verbiedt iets 
goed te keuren, en die on» 
yan onze denkbeelden berooft. 
Nog hebben die Cimmersche 
volken , welke men zegt nooit 
de zon te zien, eenige vuren 
en schemeringen, die hen 
reriichten. Maar die wijs-
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geeren lafea ons ïe midden 
der diepe duisternissen, waar
mede zij ons omringen, geene 
evkeh vonk, welker schijn
sel op ons afschemert. Zij 
iiouden ons als gekneveld, 
door banden, die ons niet 
toelaten eenige beweging te 
maken; want door ons te 
verbieden, zoo als zij doen, 
onze toestemming, aan wat 
het ook wezen moge te geven, 
benemen zij ons werkelijk 
het gehnrik des verstan ds, 
en verbieden ons tevens elke 
vrije handeling." Doch on
danks dit alles,, bad ARCBSI-
IAUS vele leerlingen, hoewel 
aijn gedrag weinig geschikt 
was, hem aanzien te verschaf
fen , en vertrouwen in zijne 
lessen ïn Ie boezemm, Van 
zijne voorlezingen ging hij tot 
de baifensporigbeid e» den 
vuilen overdaad in drank o-
ver. Men verhaalt, dat hij 
aan de gevolgen van een on
matig gebruik van den wijn 
ia den ouderdom van jö ja
ren, in het jaar 3oo vóórJ. 
C overleden is. Iemand heaa 
gevraagd hebbende , waarom 
zoo vele leerlingen de sekten 
bunnec meesters verlieten, 
o»n die van EPICURIUS te om
helzen , daar geen enkel Epi~ 
curiër, ooit de zijne verliet, 
om eene andere te volgen, 
antwoordde bg; i Wijl tnen 
van mannen gesnedenen kan 
makenj maai? men uit de ge
snedenen nimmer mannen kan 
vormen." Het zoude betamelijk 
ker en duidelijker geweest zijn, 

te antwoorden, dat eenmensch 
wel zijn verstand kan verliezen, 
maar dat hij , hetzelve een
maal verloren hebbende, niet 
dan zeer moegelijk tot zijnen 
eersten staat kan terug ko
men. — Zie PYBRHO. 

ARCHAGATOS, eenGrieksck 
geneesheer, dè eerste dier na
tie, die zich in het jaaraoo 
vóór J. C, te Rome kwam ves
tigen. Het zij uit bewondering 
voor zijne talenten, hetzij om 
de diensten, die het fiomein-
sche volk van zijne kunst ver
wachtte, kocht het hem, eenen 
winkel in de voorstad van^E' 
Mus en liet hem den titel van 
burger verleenen. Hij volgde 
ïn de uitoefening der heelkun
de, met het beste gevolg eene 
zeer zachte behandeling, zoo
dat men hein den naam jan 
Fulnemrim (WondheelerJ 
gaf} maar weldra verplïgt 
scherper middelen, zooals het 
staal en het vuur te gebrui
ken , gaf men hem den naam 
van Beul, en werd men op 
het hoogst tegen de genees
kunde vooringenomen. Doch 
eenige jaren later Verzoende 
de genezing, welke de be
roemde ASCÜEPIADES bewerk? 
te, het fiomeinsche volk we-
der met eene even zoo raoei-
jeigke als nuttige kunst. 

AKOHMAÜS, koningvan U* 
cedemonië, maakte zich mees
ter van de stad E&* en van 
sommige andere plaatsten en 
overleed na eene regering va» 
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60 jaren, omtrent het jaar 
800 vóór J. C, 

AHCHEIAÜS, natuurlijke zoon 
van PERDICCAS, en volgens 
sommige van ALEXANBER , 
voorganger van PEKBICCAS, 
maakte zich meester van den 
Macedonischen troon, na er 
den wettigen erfgenaam van 
te hebben doen sterven. Indien 
zijne wreedheid te verschoonen 
was, zou men kunnen zeggen, 
dat deze overweldiger zich als 
een groot Vorst gedroeg; hg 
bragfc de krijgstucht in zijne le
gers, versterkte zijne steden, 
rustte vloten uit, en bescherm
de de kunsten en wetenschap
pen. Hij besteedde zeven ta
lenten (ruim/ 19*000) om zijn 
paleis door ZJSUXIS te doen 
beschilderen, die wijl hij veel 
smaak voor de schilderkunst 
in dea Vorst ontdekte, hem 
sïjne schilderij van PAW ten 
geschenke gaf. De grootste 
schrijvers en de bekwaamste 
kunstenaars kwamen in me
nigte aan zijn hof. SOCRATES 
werd er geroepen , maar "hij 
antwoordde, dat hg* niet kon 
besluiten, eeaèn man te gaan 
bezoeken, van wien hij wel
daden ontving, die bij hem 
aiet kon wedergeven. Men 
gelooft, dat die wijsgeereene 
andere reden voor zijne wei
gering had, het harde bestuur 
van diea Vorst, en de stseds te 
duchten luimen der tirannen, 
üen zauer gunstelingen ver
moordde hem in het jaar 398 
VOOA' J, C, na eene reg«ring 

van 14 jaren. De Macedo
nische geschiedenis van dat 
tijdvak, is in zijne bijzonder
heden niet zeer naauwkeurig. 

ABCHEIIAUS, zoon van AK-
CHELAÜS, die het opperbevel 
over de troepen van MITHRI-
BATES had, verkreeg van 
POMPEJÜS het Pontificaat van 
Comana in Pontus. Hij dien» 
de eenigen tijd bij het Re-
meinsche leger in Grieken
land; maar, nadat hij met 
de "koningin BERENICE , die 
kortsgeleden , haren eersten 
man had doen wurgen, in 
den echt was getreden, deed 
hij zich als koning van .E» 
gypte huldigen. Zijne rege
ring duurde slechts zes maan- / 
den, daar hg door de troe
pen van GABINIPS, een Ro-
ineinsch veldheer, in het 
jaar 56 vóór J»C. gedood werd. 

AROHEMLÜS , klein - ZOOK 
van den voorgaande, weri 
door MARCUS ANTQNIÜS - tot 
koning van Macedonië verhe
ven. Hij ondersteunde dien 
veldheer bij den slag van -Au» 
tium tegen AUGUSTUS , en wist 
zich echter onder dien kei
zer te handhaven. TIBERHTS , 
minder toegevend, wiSde zich 
wreken, wijl hij hem., gedu
rende zijn verblijf te Rhodus, 
de minste eer niet had bewe
zen , en noodigde hem, ondec 
de schoonste beloften, uit, om 
naar Home te komen; maas 
naauwelrjks was hij er aan» 
gekomen, of hij Het hem in 
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eene j strenge gevangenis op
sluiten , waarin hij in het 
zeventiende jaar der Christe
lijke tijdrekening na eene 
twee en vijftig-jarige regering 
overleed (*). Zijn koningrijk 
werd tot eene provincie des 
keizerrijks verklaard. 

ARCHEIAÜS, zoon van HE-
ROBES den Groote, volgde 
hem op, in het koningrijk 
van Judea in het jaar 3 na 
J. C. Hij begon zijne rege. 
ring met het ombrengen van 
3,ooo Joden , die ontevreden 
waren, dat men diegene ter 
dood had gebragt, welke ee-
nen gouden adelaar van het 
portaal des tempels hadden 
gerukt. Daarop vertrok hij 
naar Rome. Keizer AUGUSTUS 
bevestigde zijne koninklgke 
waardigheid ; maar hij gaf 
hem slechts de helft van de 
staten zijns vaders; en,,op 
klagten, die tegen hem wer
den ingebragt, verbande hg 
hem naar Fienne in Gallië. 
«g overleed aldaar in het 
jaar 6 na J. C. Het is deze 
ARCHBLAÜS , waarvan er in 
het tweede hoofdstuk van den 
Evangelist MATT H E Ü 8 gespro
ken' wordt, e„ wien« wreed
heid ongetwijfeld aan den 
heihgen W bekend1 was" 

daar h i j , toen hij vernam 
dat deze Vorst deszelfs vader ! 
was opgevolgd, het voorzig- , 
tig oordeelde niet naar Judea I 
terugtekeeren. 

i 

ARCHEIAÜS, een Grieksch ! 
wijsgeer, een leerling van 
ANAXAGORAS, onderwees met 
eenige veranderingen, de leer 
zijns meesters. Hij dwaalde 
in de natuur- en zedektmde, 
en zulks ondanks men hem 
den naam van natuurhundige 
had gegeven, wijl hij het 
eerst de natuurkunde uit /o- ; 
nië naar Athene bragt, al- ( 
waar hij , zegt menjEuatPi-
BES en SOCRATES fot leerlin
gen had. Hg hield, even 
als ANAXAGORAS , staande, 
dat alles uit gelijke deelen 
gevormd was; dat alle daden 
onverschillig zijn, en dat de
zelve enkel daarom regtvaar-
dig of onregtvaardig zijn, 
omdat de wetten of de ge
woonte, dezelve als zoodanig 
hebben gemaakt; eene dwa
ling, welke de wgsgeeren , 
dezer eeuw, weder trachten j 
optewekken; en welke den 1 
grondslag aller zedeleer om-
verwerpt. Deze ARCHELAUS, ; 
die aldus, omtrent het jaar 1 
444 vóór J. C. filosofeerde, 
was de meester van SOCBATBB, I 

« « 3 S A H C H E Ï A I / * ? $m boo*ea V e r d o m , en ™ ^infeJ"l 
senaat, t o t l m S < T > . h * d ** Ï W B E i p . »g t « * . . * ° ° ^ d ï 

dat hij de neraofiZn f?ed.ert«erenheid van XIBERIUS, daarin DM 
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ARCHEICAÜS, een beroemd 
beeldhouwer, zoon van A-
roiiONius, was van Priène, 
eene Ionische stad. Hg vet-

. vaardigde naar men meent, 
onder keizer CJ&ATTDIUS, een; 
marmeren standbeeld van den 
vergoden HOMERUS. Dit ge-
denkteeken werd in i658 , 
in een buitengoed aan de 
JPrinsen COIOJKNE toebehoo-
rende, opgedoken; en het 
is dat buitengoed, waarop 
men beweert, dat keizer 
CiAüDitrs een Iustslot had ge
had. 

ARCHEIAÜS, Bisschop van 
Casoar of Cashgar , in Me* 
sopotamië, maakte zich even
zeer beroemd door zijne gods« 
vrucht, als door zijne kunde, 
In eene bijeenkomst in het 
jaar 277 gehouden, maakte 
hij MANES beschaamd; het 
verhaal daarvan hestaat nog 
in het latijn, door ZACAGNI , 
volgens het (Jrieksch vertaald. 
Volgens sommige schrijvers 
is dit verhaal niet door An-
CHJ3Ï,AÜS> geschreven. — Zie 
Append, ad torn I Bibüot, 
oriënt, p, 40*. ' 

AncHBsïon; zoon van LY-
CURGUS , koning van iïemea, 
werd door zijne minne op fiene. 
ePpe-plant geplaatst, terwgl 
zg den Vorsten, die Thehe 
gingen belegeren, eene fon-
tem aanwees; e e n e s i a ng b e e t 
nem, en hg stierf aan déze 
Wond. LTOÜUGUS wHde de 
onachtzaamheid der minne 

met den dood bestraffen, 
maar de Arginiërs namen haar 
in hunne bescherming. Het 
was ter gedachtenis van dit 
ongelukkige toeval, dat de 
Nemeïsche spelen werden in
gesteld , welke men alle drie 
jaren vierde. De overwin
naars trokken rouwgewaad 
aan, en bekroonden zich niet 
eppenkruid. 

AnCHENHOLZ (JOANNJES Wxï,-
ÜEM VON) , in 174$ te Lan
gen/art, eene voorstad van 

' Dantsig, 'geboren , ontving 
zijne .opvoeding,; in het ka-
dettenhuis te Berlijn, en 
werd in 1758 bij de Pruissi-
sche legermagt geplaatst. Na 
het einde van den zevenjari* 
gen oorlog, ontving bij, reeds 
als kapitein, zijn ontslag, ei» 
wel omdat hij aan FJR.EDBB.IX 
II., van eene niet zeer voor-
deelige zijde, vooral als een 
hartstogtelijk grof-speler be
kend was. Hg ging nu op 
reis, en bezocht in een tijds
verloop van 16 jaren,, alle 
gewesten van JDiAtschland, 
Zwitserland, Engeland, de 
Nederlanden, Italië , Dene
marken en Polen, Een on» 
gelukkige val van het paard» 
dien hij in Italië had ge
daan , gaf hem voor zijn ge
heel volgend leven eenen 
lammen voet. Daarop leefde 
hij van zijnen letterkundigen 
arbeid, waartoe hij bij eenen 
naauwkeurig- waarnemende» 
geest, en eene zeldzame er
varenheid, het belangrijke en 

http://Fjr.edbb.ix
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karakteristieke aïjner reis
ontmoetingen niet alleea ge-
lukkiglijk wist aantewe^nden, 
maar bok in eene levendige 
«n bevallige taal wist voor-
testelien. Zijne voornaamste 
werken zijn : Engeland en 
Italië (Leipsig l</85) waarin 
hg echter Engeland al te 
zeer verheft, en Italië te 
zeer ïn het duistere stelt en 
zijne Geschiedenis van den 

• xevenjarigen oorlog (Berlijn 
1793 in 8.v°). In Dresden 
trad hij in den echt, en gal 
daarop ook zijne latere wer
ken in het licht, zoo als de 
Britüsche Annalen, en de 
MINEBVA , ook is hij de 
schrijver van het leven van 
GUSTAA* WASA, en uitgever 
yan de Geschiedenis der Mi-
bustiers. Ofschoon reeds on
der den last der jaren ge
bukt, ondernam hij, in het 
jaar 1810, van zgn buiten.» 
goed in het Holsteinscbe ee
ne reis naar Berlijn, hield 
zich aldaar zes maanden op 
en keerde daarop naar aijn 
landgoed Oyendorf bq Ham-
h*rg terug, alwaar hij wel
dra door eene longontsteking 
werd aangetast, die bij zn'n 
zwak gestel, en bgkomende 
beroerte den 28 Februarg 
18ia, in het 71ste j a a r v a n 
zijnen^ ouderdom, een einde 
aan zgn leven maakte, 

> AncnrAs, een Grieksche 
dichter» is meer bekend door 
het welsprekende pieitgeding, 
dat CICERO te zijnen yoor- i 

deele uitsprak; dan door de 
kleine fragmenten, die van 
hem tot ons zijn gekomem 
Hg leefde omtrent het jaar 
60 vóór J, C. Hij had een 
dichtsfuk vervaardigd op den 
Cimbrischen oorlog , en een 
ander begonnen op het Coa* 
sulaat van CIOEBO. De 
veertig puntdichten, die-ons 
van hem overblijven, aqn 
eerst in de Grieksche Antho
logie (Bloemlezing) opgeao-
men, en eenigen tijd daarna 
door OAKISI. ALS WORT afzon
derlijk ,i uitgegeven» — Er 
heeft nog een andere AR-
CHIAS bestaan,' dien de stad 
Athene, als haren stichter 
beschouwt. 

ARCHtDAHïu, dochtervan 
CLEOKYMUS, koningvan Spar-
ta, vernomen hebbende, dat 
de senaat bevolen had, dat 
al de vrouwen de stad moes-
tea verlaten vóór het beleg, 
waarmede PYBRHUS dezelve, 
in het jaar 271 vóór J. C<> 
bedreigde, verscheen met den 
degen hv de-hand voot de 
Senatoren. Zij »^ie bm 

voor, dat de moeders zoo ve
ler dappere fag^Ueden, CM 
zich tot den sttgd gereed 
maakten, met geenen me
deren moed dan zij rooi: *» 

verdediging rt».toï.^fc land bezield warens hetwej 
den senaat verpügtte. deszelis 
besluit intetrekken; 

AncniDAMus I., toninff *. 
Sparta, uit liet geslacht aec 
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Procliden of Euripontiden, was 
de zoo» van ANAXIDAMUS, en 
achter-klein-zoon van eenen 
anderen ARCHIDAMÜS, die, al
vorens den troon te beklimmen 
oyerleed, en die de zoon van 
koning THEOEOMBÜS was. AR« 
OHÏDAMÜS I. had totambfge-
nooten EÜBYCKATES, zoon van 
ANAXANDBR , LEO en ANAXAN-
BRIDES, uit het geslacht der 
EüRYSTHBNIDEN. ARCHIDAMÜS 
begon zijne regering in het 
jaar 668 vóór J. C. ; Hg re
geerde niet lang, en had tot 
opyolger AGASIOHES. 

AKCHIDAMUS II , ; koning 
van Sparta% uit het. geslacht 
der Procliden; was de zoon 
van ZEUXIDAMTTS; die, alvo* 
rens tot het bestuur te ko
men overleed, en kleinzoon 
van koning LBOTYCHIDES. Hij 
beklom den troon nog bij het 
leven van zijnen grootvader, 
die in het jaar 475 vóór J. 
C. genoodzaakt was geweest 
de vlugt en de wijk naar 
Tegea te nemen. ARCHIDA
MÜS deed verscheidene inval
len in Attika r dat hij bijna 
jaarlijks verwoestte: hg nam 
Platea in, dat in bondgenoot
schap metv de Atheners stond, 
en stierf in het jaar 434 vóóe 
J» C., in het 42,6 jaar zijner 
regering, zijnen oudsten zoon 
AGIB , ala opvolger nalatende. 

AKCHIDAKUO III., zoon en 
opvolger van AOBMIAS I I . , 
koning van Sparta, overwon 

de Arcadiërs, weerde de aan
vallen van EPAMINONOA8 te-
,gen Lacedemon af, onder-r 
steunde de Tarentiërs, en 
werd door de Lukaniërs , in 
het jaar 338 vóór I . C, ge
dood. Door zijne roem waar
dige daden in den oorlog, en 
door de andere omstandighe
den zijns levens, was Mj met 
regt allen lof waardig. De ou
den hebben ons verscheidene 
zijner snedige gezegden opge-
teekend. Iemand vraagde aan 
ARCHDiAWfus, tot hoe ver het 
grondgebied derLacedemoniërs 
zich uitstrekte? Hij antwoord
de : Tot alle kanten wërwaarts 
tij hunne lansen kunnen uit
strekken s een verschrikkelij
ke grondregel, maar die on
gelukkiglijk , in alle eeuwen 
en bij alle volken in uitoe
fening wordt gebragt. Hij 
schreef aan PHIIIPFÜS van 
Macedonië, die zich op het 
geluk zijner wapenenverhoo-
vaardigde, dat indien hij 
zijne schaduw in de zon be
schouwde, hij deaelve niefi 
grooter zou vinden, dan vóór} 
de overwinning. 

AROHIDAMUS IV., koning 
van Lacedemonië, en zoon 
van ETJDAMIDAS , ging DEME-Ï 
TROTS POIXORCETES, koning 
van Macedonië, die in het 
jaar 296 vóór J, C. Athene 
had ingenomen, te gemoet. 
Hij bood hem slag, maar 
verloor denzelren, en was 
genoodzaakt de vlugt te ne-

a 
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mem Dmsi&ivtf vervolgde 
hem tot bij Spartat< alwaar 
het leger' van ARCHIDAMÜS , 
in een tweede 'gevecht geheel 
verslagen werd s al wat hem 
overbleef, was zich in de 
s t ad t e redden. Deze vorst 
had tot opvolger zijn zoon 
EUDAMIDAS, en tot amhtge* 
noot LEOMIDAS II., uit het 
geslacht der Eurystheniden 
of Aaiden, die ABCHiDAMrA, 
vrouw van ARCHIDAMÜS, deed 
schaken en vervolgens wurgen. 

AHOHÏDAMÜS y Bisschop , 
werd. door Paus JDXIUS, in 
het jaar 347, als legaat van 
den heiligen stoel, naar het 
Concilie van Sardica gezon-

i den,. .... 

ARCHHOOHÜSJ een Grielcsch 
'dichter, werd in het jaar 
700 vóór J. C. te Par os uit 
een aanzienlijk geslacht ge
boren. Hij droeg in den be
ginne de wapenen, en deelt 
ons in een zijner gedichten, 
zelf mede, dat hij in een 
gevecht de vlngt nam, en, 
om in dezelve minder be
lemmerd te zijn, zgn schild 
wegwierp. Hg" slaagde beter 
in de dichtkunde dan in den 
oorlog. Hij was de groot
ste hekeldichter der oudheid. 
Wanneer hij moede was zij. 
ne vrienden of vijanden te 
hekelen., begon hij van zich 
Keiven kwaad te spreken. 
Uit zijne verzen vernemen 
wij, dat Mj een zoon van 
TKMBIOXBS en der slaw'n E* 

MIPPO is geweest jf dat de 
honger hem noodzaakte zijn 
land te verlaten, dat hij 0-
veral, waar men hem ken
de, veracht werd, en dat 
hij aan r allerlei buitensporig
heden was overgegeven. Hg 
barstte in zulk eene fievige 
woede, tegen L̂ OAMBES los, 
wijl deze zijne dochter, te
gen zïjn; gegeven woord, aan 
een* rijker mededinger belooid 
bad, dat de onnoozele man 
zich uit wanhoop verhing. 
Zijne woede strekte zich zelfs 
over de familie van dien on; 
gelukkige uit, en wel met 
zulk eéne woede, dat dezelve 
den hoon haar door dien dol' 
zinnige aangedaan, niet wil
de overleven. ARCHIIOCUUS 
was in zijne gedichten ev« 
zoo uitgelaten als kwaadspre
kend. Lacedemon verbood , 
aan zijne burgers deszelfs ge
dichten te, lezen; en keizer 
JBXIANUS, eene voor het 
Christendom eervolle vergelö-
king tusschen de Christelijke 
zeden , en die der Heidenen 

• • 'it een' der 
dat 1 het 

makende, zeide tot een 
Hooge - priesters, dat 1 
middel om de Christenen na» 
tevolgen was, het lezen der 
ontuchtige boeken» en voor
al der geschriften van Av 
CHII.OOJB.US te veringden., 
Men vindt fragmenten der-
zelve in de Grieksche dich
ters, Genen, *6o6 en i6i4 
a Dl.» infol. Hij was een 
der eersten, die zich raoj» 
jambische versmaat bedien^ 
Xfjn stijl is rol kracht, stout 

http://chii.oojb.us
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heid, vnur, hevigheid en na* 
druk men heeft hem met 
eenen . beroemden wijsgeer 
onzer dagen vergeleken, die, 
wat de hevigheid en de gru
welijkheid der beleedigingen, 
alsmede de losbandigheid zij-
nee geschriften betreft, als 
de AKCHIHOOHUS der acht
tiende eeaw kan beschouwd 
worden. Deze schimpende 
moordenaar werd zelf ver
moord: men. wreekte zich 
door,het staal, op den dolk, 
welken zijne gedichten in het 
hart staken, j 

AIWUHMEDESJ werd te Sy. 
racusa in het jaar 287 vóór 
J. Ci uit eene doorluchtige 
familie geboren» .Hij was 
vermaagschapt met koning 
HIERO, en verkoos de beoe
fening der wiskunde, boven 
de grootheid, welke zijne 
geboorte hem beloofde. HIK-
?.o, zijn vriend en opper-
heer, sprak dagelijks met 
hem, • over de theorie en de 
$rahtgfa der wetenschappen, 
welke hij beoefende. Men 
wil, dat; hij hem eens, ter
wijl hij hem de uitwerkselen 
der bewegende krachten ver
klaarde, durfde zeggen, dat, 
indien hij eene andere aar
de , dan onzen, bol had, om 
er aijne werktuigen op te 
plaatsen, hij de onae naar 
goedvinden zon opligten. De
ze trek, Weike door yele 
geschiedschrgvers verhaald 
wordt, is door eeaige latere 

. A 

schrijvers, zonder dat men 
weet, om welke reden, als 
eene fabel beschouwd; dit 
gezegde .yan ARCHIMEBBS , is 
echter zeer redelijk en ge
grond j daar er zelfs niet 
eens buitengemeen sterke 
werktuigen zouden vereischt 
worden, om dit uitwerksel 
te weeg te brengen. Wat 
de glazen hoepelkloot betreft, 
waarvan men zegt, dat de 
cirkels de bewegingen des hèi 
méls volgden, zoo moét men 
vooronderstellen, dat zulks 
waarschijnlijk eene soort van 
minder volmaakt planetarium 
was, dan dat, het welke wij 
thans bezitten; 0e geschie
denis der brandspiegels, waar
van hij zich bediende , om de 
schepen van MARCEUUS , die 
Siracusa belegerde te verbran
den, is door DJESCARTJËS als een 
sprookje beschouwd; Pater 
KIROHBR heeft er echter de 
mogelijkheid ^van bewezen. 
s Laat ons vooronderstellen/' 
zegt die geleerde Natuurkun
dige in zijne Magia catoptri* 
ca, s dat.de volgende grond* 
stellingen waar zijn: r .° Hoe 

• grooter de oppervlakte van 
eehen regten:spiegel is, zoo 
meer licht dezelve terugkaatst, 
op het vlak, dat men aan den-j 
zelven tegenoverstelt; wan
neer de spiegel slechts de op
pervlakte van ééa voet heeft, 
zal hij ook slechts een voet 
lichts op den muur afkaat
sen, en daarenboven moet de 
muur jaog in de nabijheid 

a a • 
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van den spiegel zijn; de onder
vinding leert ons, dat dezelve 
er slechts het vierde gedeelte 
op zoude afkaatsen, indien 
er een afstand van honderd 
voeten tnsschen beide was. 
2.0 Dit licht is zamengesteld 
uit een oneindig getal van 
stralen teruggekaatst door de 
oppervlakte des spiegels. In
dien men dus eenen tweeden 
vlakken spiegel, naar dezelfde 
plaats als den eersten rigt, zoo 
zullen licht en warmte dubbel 
zijn; zij zouden driedubbel 
zijn , indien men er op de
zelfde wijze eenen derden 
vlakken spiegel op rigttej 
en dus met de overige tot in 
het oneindige. 3.Q Om te 
bewijzen, dat de graad van 
werkzaamheid des lichts en 
der warmte in onmiddellgke 
verhouding tot de terngkaat-
sende oppervlakten bestaat, 
heb ik vijf spiegels genomen; 
ik heb dezelve in de zon uit
gezet, en ondervonden, dat 
«et teruggekaatste licht door 
«en eerste, mg minder warm-
L g a 7 Aan P6* re6tstreek-

twee ï ? ' , d e c Z 0 Q ; ««et 
de S a r S ' 8el" vermeMderde 
oe warmte aanmerkelijk • d™ 

S f g ^ e n m y e e S e i a t 

K A a , I e ° P het zelfde p c u t 

geneel ondragelgk. fc E 
daaruit besloten! dat men 
«oor op deze wijze de vlak.' 
*J pegels te v W n i g f u t 

alleen grooïer uitwerkselen; 
zoude te weeg brengen, dan 
die, welke men in het brand-
punt der brandsnedige, leeg-
kegelsnèdige en elliptische 
spiegels beeft; maar ik zou 
deze uitwerkselen op een groo-
ter afstand hebben? vgfspie
gels hebben mij dezelve op 
honderd voeten afstands ge
geven. Welke verschrikke
lijke uitwerkselen zou het 
niet opleveren, indien men 
duizend spiegels gebruikte! 
Ik verzoek dus de wiskunste
naars, die de spiegelkunde 
beoefenen, dringend, om de
ze proefneming met voorzorg 
te bewerkstelligen -, zij zullen 

[ ondervinden, dat er geen 
CatoptriscA werktuig bestaat̂ , 
hetwelk zoo zeer geschikt is 
als dit, om op eenen zeke
ren afstand te branden." De 
heer BË BOTÏON heeft deze 
theorie ivan den Jesuit ge
volgd, en volmaakt. Zijn 
brandwerktuig is omtrent uit 
400 ylakke spiegels, vanee
nen halven voet in het vier' 
kant zamengesteld. Op ee
nen afstand van 140 we.ten 

smelt hetzelve lood en tin, 
en ontsteekt het hout, dat 
nog veel verder verwgderd is. 
Zoodat dat van A*aa*f*' 
hetwelk op eenen afstand van 
1S0 a aoo voeten brandde, 
niet als eenehewenschmi moet 
beschouwd worden, «et uit
vinden van werktuigen en 
batterijen, hetz^ voor T 
aanval of voor de verdel
ging der steden,-$n van ff«' 
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kè zijn vaderland zich met 
voordeel bediende, beeft aan 
AHCHIMEDES geenen minde
ren roem te beurt doen val
len. Zijne talenten waren 
niet enkel tot de wiskunde 
bepaald. Toen een goudsmid 
in een e kroon voor den ko
ning koper onder het goud 
bad gemengd, vond bij het 
geheim (toenmaals onbekend, 
thans zeer algemeen), om 
het bedrog te ontdekken; hg 
was zoo verblijd over deze 
ontdekking, dat hij met drift 
het bad verliet,, ea, zonder 
er aan te denken, dat bij 
naakt was, uitriep: Ik heb 
het gevonden l ik heb het ge' 
vonden! Daar Syraeusa ech
ter, na een langdurig beleg, 
aan MAKCELLUS in handen 
was gevallen, zoo beval hij, 
de stad binnen trekkende, 
dat men ARCHIMBDEB zoude 
sparen; maar de inspan-
ning van dien wiskunstenaar 
bij zijne studiën kostte hem 
het leven. Geheel afgetrok
ken door de oplossing van 
een twijfelachtig vraagstuk, 
vernam bij niet eens de in
neming der stad, dan toen 
«r een soldaat bij hem kwam, 
om hem te bevelen, zijnen 
veldheer, te komen spreken. 
°e wijsgeer verzocht hem een 
geinig te wachten, tot dat 
bj3 eqne wiskunstige bewer-
* ,ng geëindigd had; maar de 
soldaat, die van al wat hn 

stak hem m a c t j a a E aia 

Aa 

vó^r J. C. met zijnen degen. 
De dood yan dien grooten 
man veroorzaakte den Ro-
meinschen. veldheer een e le
vendige smart, hij behandelde 
deszelfs bloedverwanten met 
eene blijkbare onderscheiding, 
en liet hem een praalgraf op-
rigten, waarop men eenen 
cilinder met eenen spheer er 
in zag. CICERO , Questor in 
Sicilië zijnde, ontdekte dit 
gedenkteeken dés eerbieds van 
MAHCELIXIS voor dien wiskun
stenaar. Er bestaan van hem 
eénige verhandelingen, wel
ke men aan dé Grieken, 
die na de inneming van Kon-, 
stantinopel de wijknaar Ita
lië namen, te danken, heeft. 
De meest gezochte uitgaven 
zijn die van Zonden, ïfySj 
in 4.'o en die van JParga 
J 6 Ï 5 ïn.fol., welke de beste 
is. Zie de nasporingen om
trent het leven van ARCHI-
MBDES , door den heer ME*. 
XOT in het 14.0 deel der ge~ 
denkschriften van de acade« 
mie der opschriften en schoo-» 
ne letteren. De wérken van 
AROHIMEDEB zijn in verschei» 
dene levende talen vertolkt. 

ARCJHINTO (OCTAyiusj, door 
PiiiHPPifa III., koning van 
Spanje tot Graaf van Baratt 
verheven, was uit eene door
luchtige familie van het Her
togdom Milane, welke van 
de Longobardische koningen 
beweert aftestammen. Hij 
was een der grootste oud« 
3 - - . : • • 
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heidkundigen van Se zestien-
de eeuw. Men heeft eene 
Verzameling van oudheden, 
welke hg in i deel in fol. 
vereenigd had, zonder druk-
plaats * noch jaarmerk, in 
het licht gegeten. Dit werk 
*s: zeeg aeldzaam. Men stelt 
ook veel belang in zijne JEpi-
hgati raconti del Ie antichi-
ta e nobüta della famiglia 
•AROBIUVI , eta ufggiuntavi 
una breve eepositione degli 
anüchi marmi che ne' palaw 
di quentajamigliè se leggonoi 
Milane 1648, ia folio. 

i_ AHCHINTO (Graaf KAHEI) , 
Jameri. edelman van keizer 
•LuosoiD, ridder van het 
Gulden-vlies, én Spaansche. 
kroote, werd te Milane den 
Zo M% 1669 geboren. Na 
agoen 'Cursü* in de>wn'sbe-
perfe en wiskunde te heb* 
fceavolbragti reisde hö door 
verschillende landen van Eu-
ropa, hield zièh ïangen tn*d 
Z jRowze «P, «n ^egaf zich 
L 1?°,°,w e d er «aar Milane 
««« zich m die stad te vesti-
f£\Jen vwlichte triend 
der letteren zgnde, hield hii 
?ch n,et verschillcndStïee 

&*&rta S £jet 
™ m-Zg'n paleis e e n e X ' 
^ « . f g e b r e i d e b o e k v e r i ! 
iing te vereenigen, bij welke 

Jg ook verwijlende LhmJ 
« wiskundige werktuigen 

Yoegde.' Het is onder gijn 
opaigt en door zijne zorg, 
dat de Palatijnsche Maat
schappij fot stand kwam, 
welke de letterkundige we
reld, met eene menigte kost
bare uitgaven heeft verrijkt t 
beginnende met de verzame-

I ling van MUKATOBI Scripto-
res rerum italicarum. Men 
heeft van AHCHINTO niet an* 
ders gedrukt dan eenïge aan* 
teekeningen, op drie boeken 
der geschiedenis van AHNDX* 
raus van Milane (Scriptores 
rerum italicarum 4.e Deel), 
en eenige lijsten na zijnen 
dood in het licht gegeven, 
welke ten titel voeren: 2ï*« 
bulce proecipuce scientiarum 
ei artium capita digesta jpw 
ordinem reprwsentanUB. Zij* 
ne familie bezit een groot 
aantal handschriften, die het 
licht nog niet hebben geaien. 
Deze achtenswaardige ge
leerde overleed den 17 D# 
cember 1732. 

AKCHI-TÏIENI»S. —-Zie j 
HAtrüEVHAE (JOANMS m), J 

ARCHON (LÖBEWÏÏK), Ka-
pellaan van IOBBWÖB »IY. » 
werd te Eiom in Awergnef 
in 1645 geboren, en over
leed aldaar in 17 *7'. f " 
heeft van hem Geschiedenis 
van de kapel der Koningen • 
vanFtonklfii ^ J ? ° I 
- 1711, aWto^'Z i 
belangrijke nasponngen. »» 
eerste deel bevat de ge»*» • 
denis van de kapel der JW. 



A n Gj 407 

ningen vaa Frankrijk uit het 
eerste en tweede geslacht; 
éa hel tweede de geschiede
nis der kapel van het derde 
geslacht,, tot op LODÉWIJK 
XIII, Een derde deel, dat 
hij waarschijnlijk niet heeft 
Kunnen ten einde brengen, 
ïnoest de geschiedenis der 
kapel van JLoDEwiïK XIV. 
bevatten. Dit werk is niet 
slechts ;eene eenvoudige lijst' 
van de'officieren dezer kapel, 
maar eene stichtelqke 'ge
schiedenis hunner godsvrucht, * 
en een geschiedkundig ver
haal vatt .hunne deugden'y 
hunne milddadigheid en Ülnn-
nen döód. u V '' '"/ ' ' •:''""" 

AKCHYTAS ; vart Tarente, 
omhelsde de wijsbegeerte van 
PYTHAGOBAS', en was zijn 
achtste opvolger ïtt de lei
ding dier Secte; hij was een 
tijdgenoot van PLATO. Even
zeer ervaren in de meet- als 
in de wèrktuigkunde, ver
rijkte bij de laatste met de 
schroef en de katrol, en be
wees der roenschheid éënèn'-
grooten dienst', -door de wis--
kunde op de dagelijks gebrui-
kelijke zaken toetepassën. 
EBTOCIÜS; _vèrhaalt> daf hg 
de verdubbeling van den leer
ling uitvond, eene bntdëk~. 
fc"»g, die .nuttiger was, dan 
"ie van de vliegende duif, 
w e l « men wil, dat hg 
vervaardigde. Zgne school-
scbe bezigheden beletten hem 
met, een groot staatsman en 

A 

een goed veldheer té zijn. 
"Hij had verschillende bedie
ningen, en vervulde dezelve 
met even zoo veel beleid als 

'j vernuft. Deze Pythagorïsche 
'„ wijsgeer werd op de kusten 
van Pomüe, waarop hem ee-
riè schipbreuk geworpen had, 
dood gevonden. Hij bloeide 
in het' jaar 408 vóór J. C; 

" POBPHYRUS heef t ons een fragj 
ïmënt van AHOHYTAS nagela
ten; De heer JOANNBS GnAMfja 

s] een Deen', heeft er eene nft-
ïgave met èèhëLatrjnsc^ever-
•j; taling van geleverd. Hg heê ft 
•dezelve versierd met eene 
sehoone verhandeling, over 

i, dien oorlogzüchtigen eri staat-
; kundigen wijsgeer Tn 4,*», 
Koppenhagen. 

ARCO (NIÖOI.AAS)J uit het 
geslacht der graven van Ar~ 
co ia Begeren, wordt door, 
PAVZVS UBAÜDINI, onder de 
schrijvers van Ferorïe geteld $ 
welligt omdat hij eene vfpniilg 
en goederen in hef grondge
bied dier stad had. De graaf 

; van Arco, een dichter én 
', geschiedschrijver,' o Verleed in 
; 1546. Et bestaat VaffHera'èene 
: Verzameling" van Latgnskne 
1 gédichtény 1546 ïï^fövyétög 
bekend, völgeni Öe aanmer-

"IcingvanSciBiolTAPïajï, wijl 
hetzelve zeldzaam is geworden. 
In eenen brief, die aan hef 
einde dier verzameling voor-

i komt, haalt men de volgende 
werken van denzelfden schrij
ver aan*: Hymniecclesiasiici; 

i 4" ' 

t 
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Conflictua ticinenais; De lau-
dihus oliuce; Ohsidio Hen
nes f alle in dichtmaat. 

A B § P N (J0A*JN£S ClAUBI-
VS ElEONOHBXE MlCBA,ÜD X>') , 
ec-senateur, algemeen - of
ficier van genie, in i,733 te 
Poxaarlier geboren. Van zq-
ne jeugd af, in navolging van 
zqn' vader, voor depleitzaal 
bestemd, kantte de jonge D» 
4 R S ° N zich steeds tegen het 
verlangen zgner familie aan , 
en hield z lc t t enkel bezig met 

.Jet schetsen van. plans, en 
™* teekenen van sterkten, 
41 de pogingen, die men aan
wendde , om hem tot eene loop-

Je jw zqnde,, ZQ0 werd er 
g ^ nadaag"dY 0«-

ÏÏ?A • fflen n e m "aar de 
««M»J van Mezières ZOude 
«enden; Hg maakte ^rTul-
£ g g b vorderingen dat ft 
a i r / S m , 1 . e t eigende jaar 
a a n l W ° P n ,n&e,»eur werd 
S ^ S T P 1 - H^ondej-scfaeid. 
• \ y m Kassei, va 17B1 I„ 

% g z o o g e m a l k e l n k ^ S 
Seweeat, R o j o n e , ^ f j j g 

meren, en maakfe zichin 

Februarg 1793 na elkander 
meester van JBreda, door den 
graaf VAN BYÜAND als veld
heer verdedigd, en nnGeer-
truidenherg. Hg deed ver
slag aan de conventie van de 
inneming dier stad. Beschut* 

:, dïgd van rJuMoraisz in zijne 
: vlugt te hebben gevolgd, ver
klaarde hg openlijk, dat de
ze beschuldiging eene vuil-
aardige lastering was. , Naat 
het departement der Jura ge
weken , bleef hij gedurende 
eenige jaren vreemd aan aJ-

; Ie publieke zaken. CARNOT 
deedjhem ia 1799 benoemen 
tot lid van het militaire bu
reau, bij het Directorium ge
vestigd. Geraadpleegd over 
de ontwerpen van veldtogï 
voor dit tgdvak, keurde hg 
dezelve niet goed, voorlag 
er de gevolgen van, en werd 
niet gehoord. Deze strijdig-

' heden deden hem besluiten, 
naar zijn gewest teragtekee-
ren. Na den Ï 8 Brumairc, 
werd hg er door: den eersten 
consul,, die hem tot Senaieur 
benoemde, uit teruggeroepen. 
Nadat de heer D'ABPON hg 
het dorp Aut$uil bet schoone 
landgoed la Thuüerie had ge
kocht, bragt hg er slechts 
een klein getal gelukkige da
gen met mevrouw DE VAVPÉ, 

izijne dochter, op door} hij 
overleed er den ï.eB J"1*J l 8 o ° ' 
Mevrouw DE VAITBB heeft er 
mede niet lang genot van ge
had, door het verval harer 
fortuin zelve genoodzaakt,va» 
dit eigendom aftezien, heett 
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zg het aan de maricgrayin van 
Brienne verkocht, die er kort 
daarna op oyerleden is. 

ABCONVUIE ( GENOVEVA 
CHARIOTXE D'ARTUS echtge-v 
noote van LOBEWIJK LAZA
RUS THIROUXV) heeft onder 
den sluijer der Anonymiteit, 
een groot aantal werken in 
het licht gegeven." Wij zul
len er de lijst van opgeven, 
zoodanig als dezelve bg den 
heer.BAiusijER voorkomt: i.<» 
Pensees" et rëflëxions morales 
sur divers sujets (Zedelijke 
gedachten eri overwegingen o-
ver verschillende onderwerpen) 
aan mevrouw ANGBAN D'AL-
MRAJT, zuster der schrijf
ster, opgedragen. Avignon, 
Pargs i 7 6o kl. in 12.° , a.e 
vermeerderde uitgave, '«Gra-
venhage en Parijs i 7 6 6 ; fel. 
in ia.o _ a < c De VAmiiié 
(Over de vriendschap) Am
sterdam en Pari/s, 1761, 
" l 8 - v o - 3." Bes Pa/sions 
IVver de hartstogten), Pa-
rffs Mfe - j „ s.vo Deze drie 
zedelgke werken zgnrvanee-
ne zeer verstandige persoon , 
me zeer r p in denkbeelden 
»«, en deze denkbeelden- bhV 
zonder wel weet uittedrük-
«en. Oe beide laatste zijn 
ja 1766 vereenigd in 12.* 
^ g e v e n , — 4,0 Essaipour 
2'T d Phistoiredelapu. 
ne{UTT iP^momteSie, 
verrolu de S^^denisider 
verrotting, * W 1 7 6 6 • 
S.vo een «„»»• 9 , 7 * 

een n«u,g> belangrgk 
A 

en zeldzaam werk, — 5,0 
VAmour, éprouvè par la 
mort, ou Lettresmodernesde 
deux amans de Ï^ielle-Ro, 
che (De liefde door den dood 
beproefd^ of nieuwe brieven 
van twee gelieven van Viel-
Ie- Roche), Parijs 1763, ia 
12.0 « - 6." Mémoires dema-
demoiselle DB VAMOVHT (Ge
denkschriften van, mejuffrouw 
DB VAWOVUT) Parijs, 1767 
in 12.» 2 Dl.fl — \ j . Q La 
vie du Cardinal o'OSSAT) Het 
leven van den Kardinaal n'Qs-
SAT t Parijs 1 7 2 1 a Dl.» in 
8.v° Dit leven is zeer zeld-
zaam en bijzonder wel za-
mengesteld. — 8.° La vie de 
MAKIM DB MBDICMS (Het le
ven van MAMA VAK MBDI-
CIS) , Parijs, 1774, 3 Dha in 
8.vo In dit voortreffelijke 
stukje straalt vele naauwkeu-
righeid en openhartigheid door, 
_— g.o Histoire de FRAtxgois 
II,, Roi de France (Geschie
denis van FBAJHCISCVS II., 
Koning van Frankrijk) ge
volgd door eene redevoering, 
volgens het Italiaansch, van 
IVhoHAëi, SÜRIAMO, afgezant, 
Parijs, 1783, 2Dl.n in 8.?o 
— io.° Avis d'un.pèreêtsa 
fille (Raadgeving eens vaders 

; aan zijne dochter) , door den 
markgraaf van HALLIEAX , uit 
het Engelsen vertaald, Lon
den (Parijs) 1766 in 12.° > 
herdrukt in 1757. Een werk 
vol redekracht, wijsheid en 
bondigheid. — n . ° Lepons 
de chimie, propres è perfecti-
5 
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onner la physique; U 'com-
tnerce et les arts (Scheikun
dige lessen, geschikt ter vol
making van de natuurkunde, 
den koophandel en de ,kuri» 
sten), dootP. SHAw,mt het 
Engelsch vertaald, Parijs, 
1759 in 4. — i a . o Traite 
d'osteologie du docteur Motino 
{Verhandeling over de been^ 
kunde van doctor MONBO) uit 
het Engelsch vertaald , Pa-

T o ' » 7 5 9 ' a D.''B "»'fol 
*3.° Romans traduits de F An~ 
glais (Romans uit het En
gelsch vertaald) volgens l ax -
TLKTON en Mevrouw BEHN , 
Amsterdam, Parys, 1 7 6 ï , 
in xa.° Mèn vindt in dit 
deel de Brieven van eenen 
Perser in Engeland; p0zr-
voms en Etiuu; ^ONBSDÊ 
CJSTRO. Deze laatste roman 
is van Mevrouw BEUN. — "14,0 
Mélanges de poèsies Anglahes 
(Mengelingen van Engelsche 
gedichten) naar hef Engelsch, 
W , in i a .« . Oit deelbe* 
j a t : Proeve over de dicht-
««vanBxrcKiNOHAMjden 
f™Pgdesro,ms}doovPö-
Vï* f*"*'* en E*** -
(Be ï» By°-Uier Pm°^phe 
l~* "9»g*nge jweliiA een 

«ODSiEï, Londen i 7 6„ i n 

JmtTöBet de TBBHÜ tr 
'achiedenis van AMTKTO{Z 

«770, tweededen in i a o i J 

beaux (Overwegingen 0p de 

gr af plaatsen), naar het En
gelsch van HERVEY , Parife , 
1771, in ia,° — 18,0 De 
Samianen, een verhaal naar 
het Engelsch; de PheMx, 
eene Arabische fabel; G/-
ZTSTS en, PBIESTOB , een 
Griéksch verhaal, uit hef I-
taliaansch vertaald, Parifsi-
1781 in ia„Q — Mevrouw 
D'ARCONTII,I.E was in 1720 
geboren, en is te Parijs in 
1805 overleden. In hare le
vensschets, welke voorlromt 
in de Cours de botdniquimêA 
dicale comparée, door den 
heer BODAUD , worden hare 
goede hoedanigheden gepre
zen , doch weinige bijzonder
heden uit haar leren,' of van 
hare daden aangevoerd; . 

AHCQ (Patuasm AVGVB" 
TÜS BE SAINTE-FOT, Ridder 
van), natuurlijke zoon van 
den -Graaf van Touhuss; 
werd. te Parys geboren, en 
overleed in 1779 te Tullc, 
werwaarts hij verbannen was. 
Hg beoefende de letteren mei! 
veel smaak. Men heeft van 
hem: 1.0 Mes loisirs (ffine 
ledige oogenbUiken) »• ]76* 
in i a . % in het Hoogdttrtsch 

vertaald, Helmstadt, 1759« 
Het is eene verzameling *an 
Gedachten» meestal aange
naam en leerzaam, doch«om-
mige paradox. Hetgene,wat 
niet tot eene geriH6e,,eec'' 
aan een» man der wereld uit 
de achttiende eeuw verstrek, 
is; et niet alleen den gooi-
dienst in geëerbiedigd, «88= 
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zich nog daarenboven met 
ijver tegen diegene verzet te 
hebben, welke denzelven 
aanranden. — 2.° Le palais 
du silence (Het paleis der 
stilzwijgendheid), ijSlj. , in 
fis.» een met zeer vele óm-
zigtigheid geschreven Roman, 
waarvan het doel is, om af
schrik voor de ondeugd en 
liefde tot de deugd inteboe-
gemen. D Het ware te wen-
schen, zegt een achtenswaar
dige beoórdeelaar, dat het 
drie-vierde gedeelte der hé-
dendaagsclie schrijvers, zich 
een tijd lang in dat 'paleis 
gingen ophouden," — 3.° 
Lettres d'OsiiA» (Briepen 
van OSMAN) een Roman. -— 
4." La noblesse militaire (De 
militaire adel), 1756,in 12.° 
dien hij tegen den handel-
drijvenderi adel van den Abt 
COYEK overstelde, — 5.0 His-
toire générale des guerres 
(Algemeene geschiedenis der 
oorlogen) 1756, in 4,to 2 Dee-
ïen, welke door verscheidene 
andere móesten gevolgd wor
den* Ofschoon wel geschre
ven j heeft dit eènïgzins op
pervlakkige werk, niet veel 
opgang gemaakt. — 6,0 His-
toire du commerce et de la 
rtavigation des anciens et des 
modemes (Geschiedenis van 
d*n koophandel en de see* 
vaart der oude en nieuwere 
volken), i758, ,'a: Dl.n j n 12.» 
vol iiasporingen, wijze en 
nuttige ïnzigten; De schrH-
ver heeft gebruik gemaakt, 
van datgene, w a t Huux en 

PJCUCHE over de scheepvaart 
en den koophandel der ouden 
hebben geschreven. 

AHCTTDIÜS (PETRUS) een 
Grieksche Priester van het 
eiland Cor/u, kwam te Ro~ 
me studeren: GHEGORIBS XÏV« 
zond hem naar Polen en Rusa 
land, om aan de uitroeiing 
der Grieksche scheuring ia 
die gewesten te arbeiden. 
Van zijne reis, die vrij ge
lukkig was geweest, doch wek 
ker vruchten van geenen 
dum? waren, teruggekomen, 
verbond hij zich aan den 
Kardinaal BORGHESE, en ver
diende deszelfs bescherming 
en achting. Er bestaat van 
hem ï.° een geleerd werk 3 
getiteld: De concordia eccle
sia} occidentalis et orientalis, 
in septem sacramentoritm ad-
ministratione, JParijs, 1672 
in £.to _ ' a.o Vtrum detur 
purgatorium? Rome i632 in 
4,fo — 3,0 Be purgatorio ,ig-
ne, ibid, 1637 •", in &.*<> — 
4,0 Opitscula de prdcessione 
spiritus sancti, ibid. i63o 
in 4,t" De grond dezer wer
ken en van sommige andere 
van denzelfden schrijver, 
wordt zeer op prijs gesteld; 
maar de orde ontbreekt er 
soms aan, en de stijl is ee-
nigzins vrij. Dezelve zijn 
vooral geschikt, om de Ca-
tholpe kerk en derzelvec 
leer tegen de scheuring dec 
Grieken te verdedigen; en 
dit heeft hem bg de partij 
der Kleine kerk (Jansenisten) 
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gehaat gemaakt, en hem van 
den kant der schrijvers dier 
sekte, aan allerlei schampre-
den blootgesteld. LEO At-
IACCI of AILATHTS, een ge
leerd schrijver, en zelf een 
Griek} vol geestdrift voor de 
yereeniging, doet hem meer 
regt wedervaren: hg schijnt 
hem echter van eenen over
dreven ij ver te beschuldigen, 
daar hij zegt, dat hij tot zelfs 
den naam der nituwsgeün-
den haatte} maar als men 
over de vruchten van den/ 
nieuwigheids geest, en over 
datgene, wat men nièuwsge-
zinden noemt, wel nadenkt, 
zal men zich overtuigd hou
den, dat dit oordeel veeleer 
eene lofspraak dan een e cri-
fiek is,. De Abt RENAUDOT 
schijnt hem f e beschuldigen, 
de Grieksche kerk in een ha-, 
telcjk licht te hebben willen 
plaatsen', maar, wat er ook 
van deze aangetijgde bedoe
ling wezen moge, zoo kan 

t men geru6telijk vaststellen, 
dat, wijl het om Grieken te 
doen wös, die tot scheuring, 
domheid en bijgeloof verval
len waren, AHCUBIUS hun 
geen groot onregt heeft aan
gedaan. Hg" overleed in het 
jaar 1634 >B hetCollegie der 
Grieken, werwaarts hij de 
wijk had genomen. Hij leef* 
de dus nog toen LEO AMAO-
CI in i€S3 zijne Apes urba-
nce uitgaf, maar hg was 
reeds overleden toen PAH-

TAIEON LlGAHIDIUa zijne 
verhandeling Me purgatorh 

drukte. 

AKD1;NE ~ Zie ROME, 

ABSSCHIK BABEOHAHT, of 
ARTAXEKXES, eerste Koning 
uit het huis der Sassam'den, in 
Perxië, ontnam de kroon zij-
ner voorvaderen weder aan 
AHDAVAN , die dezelve over
weldigd had. Hij overwon, 
en bragt vader en zoon ter 
dood; en door deze overwin
ning werd hij Koning, in 
het jaar aa3 der Christe
lijke jaartelling. Hij heeft ons 
een naauwkeurig dagverhaal 
van zijne bijzondere en open
bare daden nagelaten f het is 
echter waarschijnlijk, dat hij 
zich niet'altijd aandenaauw-
gezette waarheid heeft gebon* 
den, en'dat hij, hoewel hg 
eenigê door hem begane mis
slagen verhaalt, echter niet 
alles zegt. Hij verzuimde noch 
het nuttige, noch het aange
name. Hg versierde zijne sta
ten met de schoonste gedenk̂  
teekenen der bouwkunde. Bij 
zijne Ie vensgeschiedeni», voeg
de hg een werk geteld: 
Regelen, om ml te leveni 
aan vorsten en onderdanen 
gerigt. De grondregels van 
dezen vorst waren, dat, » a« 
volk deszelfs gehoorzaamneia 
naar de regtvaardigheid des 
Konings regelde; dat de god
delooste aller vorsten diegene 
is, welke de deugdzame* 
vreezen, en waar de boo< 
doeners hunne hoop op « J 
wen.» Hij wilde, dat de 
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straffen naar de misslagen ge-
evenredigd werden, en hg 
herhaalde dikwerf aan zijne 
officieren: Gebruik den degen 
Tiiett wanneer de rotting vol' 
doende is. Hg overleed na 
eene vijftienjarige regering 
in het jaar a38. 

ARDUIN of HAKDJJINOS , 
(Markgraaf D'ÏVREÉ) , werd 
in het jaar 10.02, na den; 
dood van ;OTTO III. tot den 
troon geroepen, maar HEN-
BRIK; Hertog van Begeren y 
liet hem niet in het vreed
zame bezit des rijks. De reg-
ten der OTTO'S op de Italï-
aansche kroon willende hand
haven, werd hij onder-den 
naam van HENDRIK II., zijn 
mededinger. Door de Duit-
schers, zijne onderdanen, en 
door een groot gedeelte der 
Italïaansche Heeren in zijne 
aanmatigingen ondersteund, 
liet hij zich in 1004 te Pa. 
via zalven, en in al de Lom-
bardijnsche steden huldigen. 
ARDUIN sloot zich in zijn 
kasteel van Yvrëe op, én liet 
zijne onderdanen met elkan
der twisten, om te weten, 
aan welken Koning zij' moes
ten gehoorzamen. Een ge
ruste aanschouwer van de ge
schillen der volken, liet hij 
aan de geestdrift en de dap
perheid zijner aanhangers, 
«e, zorg over, om hem het 
rgk te verzekeren, maareen 
tweede inval van HENDRIK 
«. in 1013 en 1014 sloeg 
hem geheel eq al ter neder: 

D. 4*3 

hij werd ziek, en legde* zij
ne koninklijke sieraden, op 
het altaar van het klooster 
Freuterie, in het Bisdom 
Yvrée neder. , Hij overleed 
den 3o Ctetober van het jaar 
tötS't na het kloostergewaad 
aangetrokken te hebben. / 

ARDÜÏNI (PJETRWS) , een 
kruidkundige te Verona 'm 
het jaar 1728 geboren,heeft 
over deze wetenschap zeer 
gezochte werken in het licht 
gegeven, onder tandere zijn 
Animadpèrsionum botanica-
rum specimen pars L, PatO» 
viiy 170*9, in 4 . t 0 , tab. i a ; 
pari II., „JfenetiiSf 1704, 
in 4ito tab» 20, Hg werd te 
Padua tot hoogleeraar in de 
landbouw- en landhuishoud-
kunde benoemd en vervaar
digde bij deze gelegenheid, 
aanmerkingen en waarnemin
gen over het aankweèken en 
het gebruik van verschillende 
planten, die in de land - en 
huishoudkunde van nut kun
nen zijn, onder dezen titel: 
Memorie di óbservationi -e 
d'esperienze sopra la coltura 
e gli usi di parie piante che 
seroir possono alfr economia, 
Padova, 1766 in 4.t<* LIN* 
NJBÜS heeft hem onder den 
naam van Arduinum eene 
plantsoort opgedragen, die la
ter met de Carissa is vereenigd. 

ABDYS in het jaar 678 
vóór J. C. koning van Lydië , 
was de zoon van GYGBB. Hij 
nam de wapenen op tegen de 
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Joniërsj maakte zich van de 
stad Priem, meester, en deed 
verscheidene invallen in het 
land van Miletus. Op zijne 
beurt, moest hij den inval der 
Cimmerië'rs: verduren.; Deze 
volken door da Nomadische 
Scyten van de boorden des 
Sosphorua verjaagd, maakten 
zich van Sardea, hoofdstad 
van Lydië, meester, en nood
zaakten ARDYS de wijk te 
nemen in de citadel. Deo te
genstand des Konings moede, 
kozen deze rondzwervende 
krijgslieden denaftogt, en 
lieten. ABDYS meester van zijn 
rglc, dat hg tot aan zijnen 
dood, in het veertigste jaar 
van zrjn bestuur handhaafdeé 

• AnE-Fnom, da! is de Ge
leerde, een IJsIandsche ge
schiedschrijver, een der be
roemdste jaarboefcschrgvers 
Tan het Noorden, werd in 
het jaar 1068 in IJshndge-
boren. SNORROKverzekert, dat 
hg een werk over de Konin
gen van Noorwegen, Dene
marken en. Engeland heeft 
geschreven, SNORHE-STÜRM. 
SON, wordt intusschen als de 
eerste geschiedschrijver van 
het Noorden beschouwd, hoe-

heeft., Volgens hetgene, wat 
men in Svnu leest (J3i$t 
ent. tome A), wordt er in 
de verzameling van A«NAa. 
mxasEvs een handschrift be 
waard, dat men als het ver
korte werk van ABE.PBOBE 
beschouwt, ea dat ten titel 

voert: Geslacktregisier der 
Koningen van Noorwegen, een 
enkel fragment van hetzelve 
wordt slechts als echt he-
schouwd, namelijk het Sche-
dce de hlandia, TBEOJJOHVS 
TaosiiAcitra, Bisschop van 
IJsland, gaf hetzelve ia 1668, 

! te Skalholt in het licht, Het 
belangrijkste gedeelte van dit 
fragment, is een geslachtce-, 

: gister der voorouders van 
AHE-FHODE ; , hetzelve klimt 
op van ROGNOALD , neef vaa 
Koning HEKALDUS PÜLCHRI-
CEMÜS, die in 8o3 leefde, 
tot INDKUS , tijdgenoot vaa 
ODIN, : ARE-FKODE overleed 
in 1148, in den ouderdom 
van 80 jaren, 

A H E M A H - O (JoAXNES » . ' ) , 
I een , Spaansch schilder, te 
[Torcys, bij Toledo in ,1607 
:: geboren. Hij was, een Ieer-
• ling van JOANMES DE SOMS, 
en onderscheidde zich vooral 
in het schilderen van bloe-

. men. Hg overleed te Ma-
' drid in 1670 in iea ouder
dom van 63 jaren, De kerk 
van otise lieve Vrou* o™ 

! den goeden raad in aie stad 
bezit vier zgner schilderen. 

I— Men telt nog vier andere 
AREÜLANO'S, de eerste (k-i&-

ÜIS RAMIEEZB'J, voorzitte? 
van den lnquisitie-raad heett 
eene Verhandeling opgesteld 
De privilegüs creditorum, en 
een werk getiteld: El memo-
rial de la grandeza del con-
de ^quilar. i)e tweede (IU 
Mini^ «eeft eene Spaafl^e 
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verhandeling over - de spel-
lunst geschreven, De derde 
(J. SALVADOR BAFTISTA) , een 
Spaansche monnik in de ze
ventiende eeuw, heeft ge
schreven : ifi Antiquitates 
vrbis Carmonie ejusgue his
tories compendium. — 2,c JOe 
origine imaginia sanclce MA.* 
mm. '—~ 3i° De reliquiis JOs-
TJE et Honirx. De vierde 
eindelijk (MicHA&t, GOMEZ), 
was ridder van den heiligen 
JAOOBUS, en lid van den In-
disehen raad; hij heeft ge
schreven • 1,0 Opera juridioa 
tripartita y Antwerpen t i65i , 
in 4.t0 — Sfl Juris canonici 
aniilegomena, •*>**• 3.° Theore* 
mata pro immaculata concep-
tione sanctce MJRIJE, — 4,0 

'Süpplicatio ad INHOCBXTIBM, 
ten opzigle der onbevlekte 
ontvangenis! 

IftREiiii. — Zie AURKLLIS. 

Annfcius t een beroemde 
Romeinsche schilder, in het 
jaar 4 vóór J. C, geboren, 
bezat eene bijzondere begaafd
heid, ont godinnen afteschil» 
deren; hij versierde de mees-. 
Ie tempels dier uitgestrekte 
stad met zijne'voortbrengse
len» Zijne talenten werden 
«oor zeer bedorvene zeden 
^zwalkt. Onder de zïnne-
oeelden van JÜ No, MINERTA 
enz, maalde hg de trekken 
van verscheidene ontuchtige 
vrouwspersonen, Zoodra de 
senaat zulks vernomen had, 
werden dezelve alle,'ondanks 

denielver schoonheid, vernield, 

AREMBERG (JOANNBS DE 
LIG-NE, Graaf van) onder
scheidde zich in verscheidene 
gevechten voor dea dienst 
van het huis van Oo?tenrfh 
KAREI. V. benoemde hem- tot 

, ridder van het Gulden vlies, 
PHIUPSDS II, schonk, hem 
de land voogdijschap der pro-

> vincie friesland, en keizer 
•• MAXIMHIAAN verhief hét 

grondgebied van AREMBERG 
tot eén Prinsdom, dat onder 
den Neder - Rijnschen bteits 
werd getrokken. Hij werd 
den. 24 JWei i5681 in het 
Landschap Groningen, in ee-. 
nen veldslag tegen de mis
noegde Nederlanders gedood; 

ARBMBERO (Pnirippus KA~ 
RBÜ1?RANCI80ÜS, Hertog van), 
den 10 Mei 1663 geboren, 
maakte zich beroemd door 
zq'ae heldendaden tegen de 
Turken, en overleed aan de 

, gevolgen zijner wonden ,• die 
hg den a5 Augustus 1691 
in den slag van Salanhemen. 

f! had ontvangen,.. 

AREMBERG ( ANTONIÜS, VAN),-
'Graaf van Seneghem, ?oon 
van KAREI, Hertog van Croy, 
Aerschot, Aremberg, enz., 
en van ANNA , Hertbginne 
van Croy en Prinses van CAi-
m«y » ging den 4 Maart 1616,... 
in den ouderdom van a5 ja . 
ren, in de orde derCapucg-
nen, nam den naam van 
KAREI, aan, en OBdetScheid-
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de zich gedurende 40 jaren 
in verschillende bedieningen. 
Hg heeft geschreven: ifiFlo-
res seraphici; waarin hij be-
knoptelgk het leven dergener 
beschrijft, welke de orde van 
15a5 tot in i58o beroemd 
hebben gemaakt', de platen, 
waarmede dit werk versierd 
is , werden op kosten zijner 
familie gegraveerd.— 2.0 Se~ 
raphicus clypeus, Keulen, 
1643, 5 Dl.u 

ARENA (ANTONIUB »') een 
Regtsgeleerde en dichter, 
werd té SouUera in het Bis*? 
dom Toulongeboren. Inden 
beginne vervaardigde hij ee-
nige werken van weinig be
lang .over de regtsgeleerd-
heid, en troostte zich over 
het slechte onthaal, dat aan 
dezelve te beurt viel.,. door, 
zijne Macaronische verzen. 
Men weet> dat deze dicht* 
trant, welken MERHNO Coq-
CAIE in Italië beroemd maak-
te , daarin bestaat, dat men 
op een verwarde wijze, half-
latrjnsche , half - Fransche , 
half- provengaalsche woorden 
aaneenschakelt, en er eene 
onbeschaafde mengeling van 
maakt, Het voornaamste 
werk in dien smaak van den 
Proyengalen dichter, is zijne 
HescHption de la guerre de 
CttjRZEa-QaiNT en Proven- 11 
ce (Beschrgvirig van den oor- J 
log van KABEU V, in Pro-
vence)t Avignon i53j, zeer 
zeldzaam, in 1747, te Parys, 
ondes den naam van Avig-

non, in 8.™ herdrukt. Er 
bestaan nog andere Macaro
nische; gedichten van denzelf
den schrijver, zoo als: Be 
Bragardissima villa de Spie 
riis, e tc : 1670, in ia,o Hij 
overleed in 1544, als regter 

; van Saint- Remi, bij Arles, 

ARENA (JOZEJ) op k t ei
land Gorsika geboren, was, 
even als zijn broeder BAR-
THOLOMETTS , afgevaardigde in 
den raad der vijt htmderdent 
In 1793 tot den rang van 
adjudant - generaal geklom
men , onderscheidde hij zich 
bij het beleg van Toulon, 
door eene schitterende dap
perheid, en zijn naam werd 
in de .officiële rapporten met 
roem ;vernaeW. In den raad 
der. vijf-honderden toegela
ten , waartoe hij door het de
partement du Goh, voor de 
zitting, die déh ,ao Mei 1796 
begon, verkozen was, deed 
htj er in de zitting van den 
28 October 1797 verslag o-
ver de nederlaag der mmte-
lingen in Corsiha. De haat 
van ARENA tegen BONAPARTB 

was zoo sterk, dat, * « B 3 - 1 
na den afloop zgner bedie- , 
ningen hij het wetgevend 

, ligchaam, tot Chef de Bn- ; 
ïgadebndeGendarmene^ti 
[ benoemd hg, «a degebeu^ 

tenissen van d e a ^ , » ^ ™ 
ber 1799 om W . « 
verzocht, w# h9 « * 2 pligtwHdezbn^enbes'uj1 

te dienen, waarvan die veW 
heer het hoofd was geiden» 
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ARENA ontveinsde noch zij
nen haat, noch zijne smart, 
en beschouwde in iedereen 
eenen vriend, die de gevoe
lens met hem deejde, waar
mede hij geheel doordrongen 
wassen die hem weldra zoo 
ver bragtên, dat hij betrek
kingen aanknoopte, die zij
nen ondergang bewerkten. 
De policie van BONAPARTE 
deed hem nagaan; men ken
de de oogmerken, der per-" 
sonen, met welke hg eene 
naauwere verbindtenis was 
aangegaan; men kwam zon- : 
der vele moeite, en ten ge
volge van eenige onvoorzigti-
ge woordenwisselingen, ach
ter de beweegredenen, die tot' 
deze verbindtenis aanleiding 
hadden gegeven; eindelijk ver
nam men, dat CERRACHI , 
een beroemd Romeinsch beeld
houwer, ToptNo - LEBRUN, 
een schilder en voormalig ge
zworene der Revolutionnaire 
regtbank, DEMERVIME , oud-
secretaris van BAIIÈRE, in 
het Comité van Algemeen -
welzijn, en DIANA, een jon
ge Romein, die een trotsch j 
karakter bezat, het ontwerp 
hadden gevormd, dep eersten. 
Consul met den dolk te door
steken, wanneer hij zich in 
de opera naar zijne loge zon
de begeven. De bewerkers 
van dien aanslag waren veel \ 
meer nog 0 p verdenking, 
dan op be W ^ z e n ) in de zaal 
zelve der opera, op den 9 
November l 8 oo , waarvan 

•H, ÜEEl, 

zij, zeker niet zonder oog
merk, de verjaring hadden 
gekozen, gevangen genomen. 
De instructie dier zaak werd 
lang slepende gehouden, toea 
de uitbarsting van het hel-
sche werktuig (machine in
fernale) alle vrees weder op
wekte, en in de oogen van 
het Gouvernement, de nood
zakelijkheid van een afschrik
kend voorbeeld onvermijd^k 
maakte/ AIIBNA. was, toen 
deze gebeurtenis plaats had 
sedert 40* dagen, in la Farce 
gevangen; zoodra hij er het 
berigt van vernam, riep hij 
uit: » Dit is ons doodvonnis." 
Hij bedroog zich niet; wei
nige i dagen daarna, met zijne 
vier medebeschuldïgden, voor 
de criminele regtbank van 
het departement de la Seine 
gevoerd, werd hij er den 9 
Januarij 1801 met drie hunner 
ten dood veroordeeld.,- DIANA. 
alleen, hoewel niet minder 
schuldig, ontsnapte enkel aan 
hetzelfde lot* door het be
lang, hetwelk zijne jeugd 
inboezemde, en welligt door 
de on verschrokkene vrijmoe
digheid zijner bekentenissen. 
Nadat de veroordeelden bij 
de regtbank van Cassatie op 
dit vonnis geapelleerd had
den , stond het gevoelen der 
regters eenigen tijd in even-
W'gt, maar eindelijk behiel
den eene buitengewone ge
strengheid, en weJligt hoo
gere beweegredenen de over
hand , en het appèl dier on» 
b 
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gelukkigen werd bij eene 
zeer geringe meerderheid ver
worpen; zij werden den 3o 
Januari) 1801 ter dood ge-
bragt. Alle vier groetten het 
publiek en beklommen moe
dig het schavot. ABENA voor
al scheen den dood met eene 
Stoïcijnsche onverschilligheid 
te gemoet te zien, 

ARENTB (THOMAS) een Ne-
derlandsche dichter werd den 
6 Junq" l65a te Amsterdam 
geboren, Hij was van gerin
ge afkomst: rijn vader was te 
Kampen en zijne moeder te 
Keulen geboren; Hij was 
makelaar, en daardoor/veel 
geld winnende, beoefende hij 
van tijd tot tijd voor zgne 
uitspanning de dichtkunde. 
Veel werkte hij in Bijbelsche 
onderwerpen. Hg werd als i 
lid aangenomen in de maat» 
schappij tert spreuk voeren
de : NU volentibus arduum. 
Men heeft van hem elf a 
twaalf tooneelstnkken, zoo 
treur-als kluchtspelen, 

AKJGBI (PAUIÜS) in 1674, 
te Ctemona in Italië gebo
ren, onderscheidde zich in 
de orde der Theatijnert, en 
werd later Bisschop van ZV-
toria, ia het Milaneesche, Hij 
beoefende en beschermde de 
letteren. Men heeft van hem 
JLalijnsche leerreden, wijs~ 
geerige, Godgeleerde, mystie
ke werken, en een geleerd 
stuk, over de gewijde zin
nebeelden , in het Raliaansch, 

in fol, 1 en ook te Mihne ia 
1625 in 8 deelen in 4,to ge
drukt. Deze Prelaat stierfin 
zgne Bisschoppeigke stad in 
het jaar 1644. 

A B E T J S Ü S , van Cappadocië, 

een Grieksch geneesheer, tot 
de sekte der Pneumatikers 
behoorende» WIGAN is van 
gevoelen, dat hij ondet de 
regering van NERO leefde. Er 
bestaan van hem verschillen
de verhandelingen oy«r de ge
neeskunde , waarvan de voor
naamste is die der hevige of 
smartelghe ziekten, BOEUHA-

VE heeft eene Grieksche en 
Latijnsche uitgave van dezel
ve, met geleerde aanteeke-
ningen in het licht gegeven, 
Legden, i^3S ia fol, die 
Van WIGAW, te Oxford, 172S, 
in fol., wordt ook zeer op 
prns gesteld, Deze genees
heer beoefende de natuur meet 

dan de boeken. Zgn stgl is ( 
beknopt en ineengedrongen, , 
even als die van Hiwow**»» | 

ARB*AS, koning der Ara
bieren, was de schoon-vader 

der hevigste vervolgers van 
de eerste Christenen, Bg»J 

heiligen PAUIÜS lB j i.« 
hebbL o p g * **J% 
toen de Apostel zictt m 
stad bevond, &J"X&. 
laten bezetten. »aar o«» 
dingrijke ^ } f £ ^ . gen, maakte zgne n?Sgfen 

gen Yracbteloos. m 
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den heiligen FAurvs boren 
van de stadsmuren in ~eene: 

mand ncderzakken, en redden 
Item aldus in het jaar 4* na 
J.C., uit de handen zijner 
vijanden. Dit dreigende ge
vaar wordt door den Apostel 
zei ven verhaald» in de tref
fende schildering, die hij van 
zijn lijden geeft, inden2.de1» 
brief aan de Corinthera het 
eJfde hoofdstuk, 

AUEXAS, Bisschop van Ce-
aarea 'm -Cappadoeië', in de 
lofi eeuw (zoo als zulks blijkt 
uit de Palosograph. grceco van 
BERNAHDITS DE MONTFAÜCON , 
bladz, 43 en ajö), is dé schrijd 
ver van een Commentarium 
op het boek der Openbaring, 
welk in het Grieksch en in 
het Latijn te Parijs in i 6 3 i , 
in fol, is gedrukt. Hetzelve 
wordt in de bibliotheek der 
Kerkyaders gevonden, 

ARETHPSA , dochter van 
NEREOS en DOKIS , en gezel-
linne van DIANA , verkoos de 
jagt boyea de teederheïd van 
AI-PHEÜS, die smoorlijk op 
haar verliefd was. Om haar 
van zijne vervolgingen te be
vrijden, veranderden haar de 
goden- in eene fontein) en 
den minnaar in eenen stroom, 
die ondanks zijne verandering, 
zgne wateren, zonder ver
menging, midden door de zee 
deed vloegen, e n z j c n m e t 
de fontein Arethum in &«-
té ging vereenigen, 

B 

AKEIIWO (GÜIDO) , werd te 
Arezm geboren. Hij ging in 
de orde van den heiligen BE-
NEDICTÜS , en werd Abt. Ia 
plaats van de zes letters, van 
hel Romeinsche alphabeth f 
waarvan men zich in het Gre* 
goriaansche Kerkgezang be-, 
diende, voerde hij de letter
grepen ut, re, mi, fa, solt 
la, in, die hij uit de drie eerste 
verzen van den lofzang, üt 
queant laxis enz. ontleende, 
en ! vereenvoudigde de zang* 
kunst zoodanig, dat hij in
een jaar aan een kind leer
de, hetgeen, wat een volwas
sen mensch, aaauwelijks in 
tien en twintig jaren kon lee-
ren. Paus JOANNJBB XIX. be
wonderde zijne uitvinding, 
en liet hem te Bome komen* 
(Zie in de Dictionnaire ds 

; musique van Bnossjtso, de 
ontwikkeling der vernuftige 
uitvindingen Van Gtrino AaB-
•riNo), Deze Benedictijner 
bloeide in het begin der elfde 
eeuw. Hij heeft twee geschrif
ten over de toonkunst nagela-

: ten. — Zie Mvas (JOANNESJ,. 

ARËTXNO (LEONARDO) , dus 
ï genoemd, wijl hg in 1370 
| te Presto, geboren was. Zijn 
"familie-naam was BRUNI. Na 
zijne derste studiën, in zgne 
vaderstad, volbragt te hebben, 
begaf hij zich naar Florence, 
alwaar hij zich roet ijver op 
de regtsgeleerdheid en staat» 
kunde bevlijtigde. Hg leer
de de Grieksche taal ondei? 

b a 
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EBIMANÜEI CMIYSOLORAS. De 
roem zijner talenten en zij
ner bekwaamheid, door de 
gedienstigheid van Poofto, 
gijnen boezemvriend, nog meer 
verspreid, verwierf hem in 
eenen nog jeugdigen ouder
dom , onder INÏOCUNTIVS VU, 
den post van secretaris der 
breven, welken ,h^ onder het 
bestuur van dien Opperpries
ter, en van vier zgner op
volgers, met roem vervulde. 
Hij was in 1415, met Jo-
AHNES XXIII. op de kerkver* 
gadering van Gonstam tegen
woordig. Nadat deze Paus 
in dezelve was afgezet, oor
deelde ABETIKO , dat het voor 
degene, die zijne partij wa
ren gevolgd, te Constans niet 
zeer veilig zoude zijn., en 
nam heimelijk de vlugt ..uit 
die stad. Hij keerde naap 
Florence terug, alwaar hij 
den tijd, die zijne verschil
lende bedieningen hem over
lieten, aan zijnen smaak voor 
de letteren, en aan het za-
menstellen van verschillende 
•werken toewijdde, Hij werd 
door zijne republiek, welker 
Kanselier hij was, in ver
scheidene gezantschappen ge
bruikt , en overleed in 1444. 
,0p algemeene kosten werd er 
eene plegtige uitvaar! over 
iiem gehouden j; men hield 
zijne Jgfcrede, terwfl zijn 
Jigchaam in de kerk was uit
gesteld} op bevel der over
heden kroonde de redenaar 
hetzelve met eenen lauwer
krans, LEONARBO ABETINO II 

moet als een der schoonste 
Geniën zijner eeuw, en als eeu 
dergene . worden beschouwd, 
die bij het herleven der lette-
ren zich, onsterfelijk hebben 
gemaakt, Geschiedscfiri/rer, 
redenaar, potygraapA (schrij
ver over verschillende zaken) 
vertaler zijnde, slaagde hij in 
alles niet even gelukkig;maar 
hij overtrof,, de meeste zijnet 
tijdgenooten, vooral in de ge
schiedenis. Er bestaan een 
groot aantal gedrukte werken 
van hem; de voornaamste zijn: 

.° Pfie boehm overden.Pu" 1. 

• nischen oorlog, die.-hij bijna 
geheel nitPoiYBus heelt over
genomen ,, en die tot aanvulling 
van'.sommige kunnen dienen, 
welke ons in Xww Lxvn» 
ontbreken, iS3; ia 8,y° — 
a.° Geschiedenis *>an Aet fa
belachtige oude Griekenland 
en van Rome, onder den ti
tel van Aqiala «olenta, ?«• 
netië 15/J.5, in 8.vo.— 3. < 
Be bello Italico adversus 
Gothos gesto Ubri IV., *47° 
in.-fol, - ^ EkloriarwA 
florentinarum UbriAÏ}> w°t 
in 8;»o dat hij fa bet™t 
aansch vertaalde, i#* ' ,™' 
fol. — $,°, Latijnscte ^ta
lingen, van sommige ïejrens. 

'beschavingen .mt- *J"*1dt 

de staat- en h"»uou *nt8T0-

•ssr,ïï.,V*rï 
van NAODÉ herdrukt. W V 
Epistels Dit l M ö ^ J g 
wordt zeer op prg» gestew» 
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zoowel om den stijl, als om 
de menigvuldige voor de ge
schiedenis van dien lijd be
langrijke aanleekeningen. De 
Abt MEHTTS gaf ia 1741, Ie 
Florence eene nieuwe uitga
ve van hetzelve in 2 dl> in 
8.TO met aanfeekeningen en 
het leven des schrijvers ver
rijkt, in het licht 

AKEWNO (PIETBO) , een na
tuurlijke zoon van LOMWIJB: 
BACCI , een edelman "te Arés-
SQ, dea ao April 1492 ge
boren, gaf een proefstuk van 
zijn dichterlijk talent, door een 
klinkdicht tegen de aflaten. 
Van de aflaten ging hij tot dé 
koningen over, ei» hoonde de* 
zelve met zulk eene onbe
schaamde vermetelheid, dat 
hij de roede der Vorsten werd 
genoemd. KABEL V. en FHAN-
CISCUS I. waren goed genoeg, 
om* aan dezen onbeschaamde 
het stilzwijgen te betalen, 
waartoe zij hem op eene ge
heel andere wijze hadden be-
hodren te noodzaken. Itali-
aiïiflche vorsten, minder wel
levend dan die beide konin
gen; gebruikten énkel den 
stok, om tiem tot zwijgen te 
brengen, en bevonden er zich 
veel beter bij. Wel verre, 
dat de geschenken hem tot 
«edaren bragfen, ontvlamden 
dezelve zijne woede iiog des 
te meet. Om hem te doen 
awggen, zond hem KAKEL V. 
m zgne terugkomst uit JfrU 
*« , eene gouden keten, ter 

B 

waarde van honderd dukaten; 
PP elk eene geringe gift, zeide 
de hekeldichter, voor eene 
zoo groote dwaasheid i Hij 
beroemde zich, o dat zijne 
pamphletten, meer nut on
der het menschdom stichtten, 
dan de pr£dikatiën.\* Men 
zeide van hem, » dat zij
ne pen hem meer vorsten 
onderworpen had, dan de 
Vorsten volken onderworpen 
hadden." Hij liet gedenkpen
ningen verspreiden, waarop 
aan den eenen kant zijn borst
beeld , met deze woorden 
U dirinp ARBTIXO was gesla
gen, en op den anderen kanf 
zag men hem op eenen troon 
gezeten, ; de afgevaardigden 
der Vorsten ontvangen. JU>eze 
godèlijhe man was, als het 
hem aan brood ontbrak", de 
]af- en laaghartigste aller 
vleijers. Dan waren sïjne 
lofgedichten even zoo overdre
ven, als bg andere gelegen
heden zijne hekeldichten. Zoo
dra men hem eenige hoop had 
gegeven, was. niemand lasti* 
ger dan h g , dan zo'odra had 
hg hëtgeöe, waarom hij vraag" 
de , öiet bekomen, of zijne 
moedwilligheid kende geène 
palen. Hij antwoordde aan 
eenen schatmeester van het 
Fransche hof, die hém eene 
gratificatie kwaal betalen: 
1 Wees niet verwonderd, dat 
ik stil zwijg. Ik heb al mij
ne krachten met vragen ver
spild, om te danken, blgven 
er mij geene over." Om des 

b 3 
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te beter zijndoelte.bereiken, 
maakte AKETINO gebruik van 
de kunstgrepen der kwakzal
vers. Hij was onvermoeid in 
liet grootspreken, een onfeil
baar middel om de menigte te 
misleiden. Men kan hem zelfs 
in dat opzigt als een wonder 
van onbeschaamdheid beschou
wen» Na in zijne schriften 
de dichters van zijnen tijd ge
monsterd te hebben, besluit 
'hij, dat het hem alleen toe
komt , de helden te prijzen s 
» Aan mtj," zegt hi j , D die 
luister aan de verzen en kracht 
aan het onrijm kan bijzetten, 
en niet aan die schrijvers, 
•wier inkt geparfumeerd is en 
wier pennen niet dan minia
turen, schetsen.... Het lofge
dicht (schrijft hij elders) dat 
ik op Jvnvs til. heb ver» 

; yaardigd, ademt iets Godde
lijks. Die verzen, waarin ik 
de afbeeldsels van Jtoxnrs, 
,van KABEI, van CATHARINA 
en van.FRAwci'soüs, heb ge* 
schetst/ verheffen zich als 
gouden en zilveren zuilen, bo
ven de standbeelden van mar
nier en metaal, welke ande
ren te hunner eer oprigten. 
In deze verzen, welker duur
zaamheid, die der zon zal eve
naren, erkent men de ron-
« d e r deelen, hef kracht
wee der spierea, al de plooi-
jen der verborgene hartstog-
ten. Indien ik J E m CHRIS
TUS had gepredikt, op dezelf
de wgze als ik den keizer 
heb geprezen, zou ik meer 
schatten in den Hemel j ^ . 

be» verzameld, dan ik schal-
den op de aarde heb." ARE-
TIUO onteerde zich nog meer 
door zijne Ragionamenti, 'm 
drie deelen verdeeld; door 
zijne Brieven en zijne Klink
dichten, op de zestien hou» 
dingen des ligchaams, naar 
de teekeningen van JMOTS 
ROMANUS in i5a5 doorïiUu-
OÜS-AKTONIUS van Bólogne 
gegraveerd. Al wat fde ge» 
slepensfe geilheid verfoeije-
lijkst kan uitvinden, is ia dit 
eerloos werk aantetreffen. De 
schandelijkheden desoverdre-
vensten bederfs worden er met 
eene schaamteloosheid inont-
sïuijerd, die den nog niet ge
heel bedorvene eenen aftwi 
doet hebben en voor den schild 
der en voor den dichter. Hij 
overleed in %55j te Venetië 
in den ouderdom van 66 ja
ren. Men verhaalt, volgens 
liAURENTIÜS PoiITIANtTS, dat 
AHETINO bij het vernemen 
der wulpschheid zgner beide 
zusters (die te Venetië eene 
schandelijke levenswijze voer
den) zoo zeer begon te lag-
chen, dat de stoel, waarop 
hij zat, het evenwigf verloor 
en viel, door welken val hg 
zich het hoofd verbrgzelde, 
en oogenblifckelijk stierf. «* 
de verhandeling over de vrgr 
heid der schrijvers, die een 
gedeelte uitmaakt der Latgn-
sche brieven van den Kanse
lier BE i'HopiïAt, vindt men 
zeer schoone verzen, wei«e 
ons schonen te berigten, «« 
ABBTIWO «Zfn leven te Vent-
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tó door den strop eindigde, 
deze Republiek moet zich dus 
zeker niet zoo ligt om den 
tuin hebben laten leiden als 
de Vorsten, die hem onge
hinderd zijne gal lieten uit" 
braken. 

Haper Aretinos Ven«toe ee claa-v 
serat urbis 

Moeuibus, nnde, velut celïa sn-
blimis in arce, 

Omnea Europa roges figebat 
acaüs 

Incssaens jacalis et dirae verbsre 
lingnno: 

Atqoe illum missis btnai regione 
tyr'auui 

Plaqabant donis; tantum mala 
vatis atari 

Lingua potest! at ei clarac tu-
telae nee urbis 

Prof uit, Jonii longe regnantiain 
altot 

Sïön circumfusae miserum texere 
palades 

Quin tneritas laeso poenaa exsol» 
Toret orbi 

Terrarum, dignum vel haberet 
carmine f noem. 

ASOSTOLO ZENO heeft deze 
wrjae van sterven van ARE-
•PINO tegengesproken, uithoof
de, dat deszelfs vijanden er 
zich niet van bediend heb
ben, om zijne gedachtenis te 
schandvlekken. Maar men 
weet, dat dergelijke gebeur
tenissen te fenetië niet bij 
f rompef tengeschal uitgebazuind 
worden* — Degene, die de
zen hatelijken schrijver van 
naderbij mogten wenschen te 
kennen, kunnen la Vita di 
PISTRO 4nBTim, JPadua, 
A741 * in 8.vo raadplegen. De 
Jgat der Voornaamste werken 
van Auturo kan men in de 

B 
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Dictiannaire des liurts rares 
[Woordenboek der zeldzame 
boeken) door den Heer Os-
MONT nazien. Men vindt in 
dezelve, na eene lange reeks 
van afschuwelijkheden eene 
leyensbeschrgving der heilige 

. CATHAHINA van Siena, eene 
; omschrijving der Psalmen van 
Boetvaardigheid, en andere 
stichtelijke werken, welke 
sommige schrijvers in den waan 
hebben gebragt, dat AHETINO 
op het einde zijner dagen, 
tot regtschapener ea Christe
lijker gevoelens was overge
gaan ; andere integendeel zeg
gen , dat deze werken niets 
anders bewijzen, dan dat deze 
bedorven mensch, van het 

[ heilige tot het onheilige met 
dezelfde gemakkelijkheid over
ging, als hij zulks van de 
kwaadsprekendheid tot de 
vleijerij deed* 

AHETINO of ARETIN» — Zie 
ACCOI-TI (FKANCISOÜS). 

ABÏE (JUAN D') werd te Se-
villa in i6o3 geboren, en gaf 
zich reeds vroegtijdig aan de 
beoefening der beeldhouwkun» 
de over, voor welke hij eene 

, onwederstaanbare neiging ge
voelde» Hij nam in den be
ginne de eerste lessen derzelve 
in zijn vaderland, en ging 
naar Italië reizen, om zich 
te volmaken. Bij zijne te
rugkomst hield hg zich met 
verschillende werken bezig, 
die hem achting enbewonde» 

0 4 
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ring hebben verworven, on
der andere met de marmeren 
standbeelden, ter hoogte van 
20 voeten, der Spangelisten 
en kerkleeraars, in de kapel 
der Communie te Sevilla. 

ARI?E (JÜAMT »') , ook wel 
XRHE SxvhksK&o genaamd, 
werd te Lèon in 1524 gebo
ren. Hij beoefende met roem 
de beeldhouw- en bouwkun
de: men heeft van hem een 
werk getiteld: Quilador, dat 
is de toetser van goud, zilver 
erl edelgesteenten, Valladolid , 
:157 a , Madrid, 1678. — ABFB 
overleed te Madrid in i5§5, 
in den ouderdom van 71 jaren. 

ARGAIZ (GRBGOKXO D') , een 
Spaansche Benediktijner, werd 
ie Logrono in Oud - Kastilië 
geboren, en legde zijne kloos* 
tergelof te af in de abdij van 
den heiligen Verlosser te Ona, 
Eene buitengewone' bevatte-
ïgkheïd, gevoegd bij éènèln-
gespannen arbeid, deden hem 
onder de geleerden, daar deze 
orde vol van was, weldra in 
aanmerking komen. Er be
staat van hem: l.o Kerkelijke 
Geschiedenis van Spanje, ont
leend uit de geschriften van 
den heiligen GBEGOHÏUS, Bis
schop van Grenada, en uit 
de kronqk van AUTBERTTTS , 
een' Spaanschën Monnik, a 
dl.a in fol,, GARCUS DE MO-
•«NAbeschuldigt hem, zon» 
der dat mei* weet op welken 
grond, énkel volgens zijne 
ywheeldingskracht gewerkt, 

en de kronrjk van AUTBERTUS 
voorondersteld te hebben, — 
2.° 'Geschiedenis van onze Lie
ve Vrouw van Mont-Serrat, 
In dit werk beweert ARGAIZ ,• 
dat de geestelijke oefeningen 
niet van . den heiligen IGNA-
TIUS, maar van eenen reli
gieus van " MontSerrat zijn. 
Na den dood van domAirao-
MIO D'YÈPES, werd AUGAIZ 
met het vervolg van de jaar
boeken der orde belast, welke 
deze geleefde begonnen had, Al 
zijne werken maken eenc ver
zameling uit yan 14 dl.» in foli 

ARGANII. — Zie MicHAëü 
DELI,'ANNPirOrATA, 

AnoBÏA i.) echfgenoofe van 
IWACHUS en moeder van Jo, 
a.) dochter van ADRABTÜS en 
van AMPHITEA, vrouw van 
POITNIOES , den zoon van OE-
msvB. Zg volgde haren echt
genoot, op den togt tegen 
Thehe, en waagde het met 
ANIIGONE, om, ondanks het 
wreede verbod, het lijk van 
haren gesneuvelden Sem^f. 
verbranden, en zgne asen 09 
te zetten. Enkel door̂ eene 
snelle vlugt, redde zn. zien 
van de gruwzame straf, 

AROENS f J0ANN E *Bf^ A 

DE BOYER Markgffaf f"> 
werd den 24 J u D i 1 7 ° L S 
Jix, in het Fransche gewest 
Provence geboren , en wasiw 
zoon van den procureur-gene 
taal bij het parlement **• 
stad, f e vergeefs wilde hem 
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zijn vader aan de magistra
tuur toewijden. Hg koos in 
den 'ouderdom van i5 jaren 
de loopbaan der wapenen. Hg 
heeft in zijne gedenkschriften, 
de geschiedenis zijner onstui
mige jeugd medegedeeld. Van 
Koastantmopel teruggekeerd, 
was hij verpligt, om zijnen 
vader te gehoorzamen, de pleit-
zaal te bezoeken ~, doch in 
17 SS ging hij andermaal in 
militairen dienst. In 1734 
was hij bij de belegering van 
Kehl tegenwoordig, bij wel
ke gelegenheid hij ligt ge
kwetst werd. Na de belege
ring van Phüipsburg, deed 
hij eénen val van het paard, 
die hem buiten staat stelde, 
om verder het zadel te be
stijgen, en hij was verpligt 
van den dienst af te zien. 
Hij ging naar Holland, al
waar zijne pen hem onder
houd verschafte. Toen FHB-
BEHIK II. tot den Pruisischen 
troon was gekomen, liet hij 
hem tot zich komen, en ver
bond hem, in hoedanigheid 
van kamerheer aan zijnen per
soon. Na omtrent 25 jaren 
te Berli/n; alwaar hij in den 
echt trad, te hebben doorge-
hragt^ sloeg hij zijne blikken 
weder naar zijn vaderland, 
keerde naar Aix terug, al
waar hij een wgsgeerig le
ven leidde. Hg overleed in die 
stad den %% Januarij 1771. 
^nn onderhoud was door eene 
vurige levendigheid, en door 
geheel uorspronkelgkekwïnk-

B 

slagen, zeer aangenaam. Bij 
dit alles had hij echter eene 
neiging tot zwaarmoedigheid; 
maar was steeds een goede echt
genoot , een goede vriend en 
een goede meester. Hij had, zoo 
als hij zelf zeide, leerstellingen, 
die van de jaargetijden afhin
gen) ook liet hij soms zijne 
pen met ,eene vrijheid gaan; 
die veel naar losbandigheid 
geleek. BAYLE was zijn voor
beeld, en ongetwijfeld, de 
bron zgner aanvallen tégen 
den Godsdienst Hij bezat 
een' zoo vurigen weet lust, dat 
dezelve zich tot alles uitstrek
te* Hij was verschillende talen 
meester, hij hield zich met 
schei- en ontleedkunde op; 
hij schilderde bijzonder wel. 
Zijne werken zijn algemeen 
bekend. JDe voornaamste zijn: 
1.0 Lettres juives (Joodsche 
Briefen), — Lettres chinoises 
(Sinescke Brieven) en Lettres 
cabaüstiaues (Geheimkundige 
Brieven), welke inen mét de 
PMlosopnie du bon sens (Ge
zonde wijsbegeerte) Vereenigd, 
onder den titel van Giïuvres 
du marquis D'AXGBNS (Wer* 
hen van den markgraaf YAV 
ARGBÜS), in «768, in 24 
dl.» in 12.0 heeft uitgegeven. 
De Godsdienst wordt in die 
verzameling weinig geëerbie
digd, en deszelfs bedienaren 
niet alleen met eene onge
paste, maar zelfs ergerlijke 
verwoedheid geschonden; voor 
het overige stralen er geest 
en na'sporingen in door, en 

b.8 • 
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ontmoet men er eenige naauw-
keurige aanmer kingen in 5 
maar de stijl derzelve is Ie 
wijdloopig, en bezit geene 
genoegzame kracht. Zijne pen 
bezat meer vloeibaarheid dan 
nadruk» Men ontwaart alom 
een' man zonder; vast grond
beginsel, en die tusschen de 
tegenstrijdigsfe gevoelens dob
bert. — 2.° Een gropt aantal 
slecht ontworpene Romans, die 
op eene flaauwe en onnaauw-. 
keurige wijze geschreven zijn. 
Üe eenige, die men zich soms 
nog wel eenste binnen brengt, 
is die welke hij onder den ti* 
*el van Mémoires du marquis 
tfAaaEKs (Gedenkschriften 
•van den markgraaf VAW An-
Gms) nieuwe uitgave, 51807, 
% dl. in 8.™ in het licht gaf. 
De daadza&en, welke er in 
verhaald worden, zullen den 
schrijver nimmer onsterfelijk 
maken, en verdienden zelfs 
niet tot de nakomelingschap 
over te gaan. — 3.° De her
talingen uit het Grieksch in 
liet Fransch van OCEMWSXÏT-
eANUS, en TIMEUS van Lo
er es beide in ia,° en in 8.vo 
Dezelfde schrijvers zijn door 
den Abt BATTETJX naauwkeu-
riger in het Fransch vertaald. 
,i.o Ook heeft hg in het Fransch 
övergebragt, de Redevoering 
van JvzrjHVs over het Chris
tendom, een met den Gods
dienst strijdig werk, dat te 
Geneve met vermetele en on
betamelijke aanteekenïngen 
herdrukt is. — 5fi Mèmoire 
secret de la repuhüque des 

lettres (Geheim gedenkschrift 
van de republiek der letteren), 
1744, 7 dl.1» in I2.° — 6." 
Lettres philosophiques et cri-
tiquea (Wijsgeerige en ophel
derende Brieven), door den 
Heer COCHOIS, met de Ré-
ponses (antwoorden) van den 
Heer AHGENS,. 1744$ 1 dl, 
in ia.0 enz. Op het einde 
van zfja l leven scheen de 
markgraaf VAN AKGENS, van 
zijn scepticismus terug te ko
men , en tot den Godsdienst 
zgner vaderen terug te kee-
ren, van welken eene opge-
blazene wijsbegeerte hem ver* 
wijderd had. Hij droeg het 
Nieuwe Testament steeds bij 
zich, en las hetzelve, wan
neer hg' zich alleen bevond, 
zoo als zulks een zijner be
dienden, die Protestantse!» 
was, getuigd heeft. Op zijne 
laatste reis, die hij in Pro» 
vence deed, te Eiguitte bij 
zgaen broedet den president 
van Eiguüle zijnde, was hg 
altgd de eerste, die hem 0-
ver godsdienstige onderwerpen 
sprak, en hein tegenbeden-
kingen maakte. De president, 
die met eene gwote ziel het 
verlichtste en edelmoedigste 
geloof vereenigde, maat die 
voorzïgtig genoeg was, om W 
zgnen broeder niet te sferJt 
aan te dringen, stelde zich te
vreden met zgne bezwaren 
op telossen, en hem te doen 
gevoelen, dat dezelve enWJ 
voortvloeiden, uit devalsche 
begrippen, die hg zich va» 
den Godsdienst had gearmd, 
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Hetgene^rwat ook een en bij-
zonderen indruk op zijnen 
geest maakte, was het gezel
schap van twee hoogsteer-
waardige Geestelgken, znn 
broeder de Abt ARGENS, en de 
Abt BE MONVAION, dié met 
hem op het landgoed waren, 
en die, bg de hoedanigheden 
des geestes, die schoone een
voudigheid voegden, welke uit j 
<ïe onwrikbare deugd ontstaat, 
en die voor hovelingen steeds i 
»n het oog vallende, is." Bn j 

t het verlaten van het landgoed, ' 
zeide -hg tot zgnen broeder: I 
IK geloof, wel is waar, nog I 
niet, maar ik verzeker u , ' 
«at ik ook niet ongeloovig ben.i 
*.ene ziekte gaf aan znne be- \ 
Keermg haar volle beslag. Heti' 
was in denabgheidvany0«. ' 
*on, bg Mevrouw de baronnes» 

*??£.**•****»** zijne zuster, 
«at hg ziek geworden zonde, 
om de kerkelgke Sacramenten 
verzocht, en zgn leedwezen te 
Kennen gaf over al de wer
ken, die hg geschreven had. 
Uit gebeurde is bevestigd door 
eetf proces-verbaal, dat in 
Jet register der besluiten van 
net kapittel der hoofdkerk 
van loulon h gevoegd. Hij 
«verleed den n Januarn i 7 7 1 . 

d < ü ! } \ 3 m P°gïögen, om 
«en Godsdienst belagchelnk 
Ln e?' was h? -«*teï oeen g o d v e feer ( M e n ^ 

veraer Qyet dezen schrijver: 

4»7 

' ARGBNfiQtA (LüBEHCIO LE« 
ONAHDO DE en BARTHOIWE 
BERNARDO DE) twee broeders 
werden tfi Balbastro in dra
gon geboren, de eerste in 
i565, de tweede in i566. 
Beide beoefenden de dicht* 
kunde en de letteren met zeer 
veel vrucht, BAUWST en F E P -
TRY noemeft hen: de HOUATI-
TJSSEN van Spanje, en Aw-
TPNIO heeft van hen gezegd, 
dat hunne tijdgenooten hen 
beschouwden als tweelingen 
van APOLLO en van eenige 
Zanggodin, uit hoofde van de 
volmaakte overeenkomst hun
ner talenten. Hunne werken 
zgn verzameld, onder den ti
tel van? Gedichten van La-
PBHOIOS LiioXAüDvs , en van 
Doctor BJRTHOJCOMBPS BES-
NjnDXfs os AROBIUHOZJI , <S«-
ragossa, 1634, in 4.'° Men 
heeft daarenboven van BAR-
THoiOMExrs: l.° Verovering 
der Moluksche eilanden, Ma
drid'i 1609, in fol. — a.° 
Eerste ^-gedeelte der jaarboe« 
hen van Arragon, om ten 
vervolg te dienen op die van 
Zurita, — 3fl Eenige losse 
stukjes, die niet verdienen 
aangehaald te worden. — 
BARTHOLOMEÜS had den gees
telijken staat omhelsd;, tof 
Kanonik der Metropolitaan-
kerk van Saragossa benoemd, 
werd hg na elkander kapel
laan der keizerin MARIA van 
Uostenryh, Rector van VU* 
la-Hermosaen Geschiedschrij
ver van Arragon. Hij over
leed in J 6 0 I , »8 jaren na 
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zonen broeder verloren te heb* 
ben, dien hg* naar Napels 
vergezeld Md, toen hg* der
waarts werd geroepen, om er 
onder deïi vice-koning, graaf 
van Lemos staats-setoetaris van 
oorlog t« zijn. 

iftrioiüTAi (KAEËL Axrotrs-
•riNTis DE FJERHIOL , graaf van) 
werd den 20 December 1700 
te Parijs geboren; zijn va
der, de Heer DE FBRRIOI. , 
was president bij het parle
ment van Met*, POST-DE» 
"VESLB, schrijver van den 
Complaisant was zijn broe
der , en zijne moei, mevrouw 
DE TJEMCIN. In den beginne 
voor den militairen stand be
stemd, werd hij door zijne 
bloedverwanten van denzel-
ven réraggeaoüdeh >- die heni 
Voor de balie wilden bestem
men, hem, in plaats vaüzij-
nen broeder, die er afstand 
van had gedaan, tot raads
heer bij het parlement van 
Parys deden benoemen; later 
werd hij tot staatsdienaar van 
den Hertog van Parma bij 
don koning van Frankrfk be
noemd. Al deze eerpösten 
zouden hem niet aan de ver-

.gêtelheïd onttrokken hebben, 
indien zijne vriendschappelij
ke betrekkingen met VotiAi-
HE zijnen naam niet naast 
dien van den beruchtsten wijs
geer hadden geplaatst. De 
blinde geestdrift, waarmede 
hij den Patriarch van Fer-
my bewonderde, en de om 
zoo te spreken zonderlinge 

genegenheid, welke hij voor 
hem koesterde, verbonden 
hem met de toenmaals heer-' 
schehde sekte, en verwierven 
hem eenigen lof van zijnen held. 
MiiiMöiiTEii, die onpartijdi
ger was, noemde hem de ge
doemde siel van VOCTAIRB , 
en schildert hem af als eenen 
onnoozele, die zelf niet in 
staat was, een denkbeeld te 
vormen. In de daad, zijne 
eenige bezigheid was, de boe
ken van zijnen vriend nitle-
venten, deszelfs haat ten dienst 
te staan, en uit al zijn verf 
mögeft, aan de bevordering 
zijner grondbeginselen mede-
tewerkem Er bestaan van 
hem eenige gedichten, dje 
niet geheel van bevalligheid 
ontbloot zgn, maar Óie den 
roem, welke aan dezelve is 
te beurt gevallen, veeleer aan 
de lofspraak, die aan dezelve 
is toegezwaaid,1 dan aan ei
gene verdiensten te danken 
hebben. Het schgnt voor het 
overige, dat de dichtkunde 
veel aanlokkends voor hem 
had, daar hij zelfs op den 
dag van zgnoverlgdfn,eene 
zg*ner oudste vriendinnen met ] 
eenige dichtregelen toesprak. j 
Naar het zeggen dezer Dame | 
is hg de schrgver van he 
werk, ten titel voerende / 
Comte de "Co***»*? YT 
Graafmn CoM«t«°™) c e a*; 
roman, aan Mevrouw »* 
TENOIN toegeschreven, en on. 
der haren naam o « J ' 
welligt is hg ook de u»tgeve ; 
der Anecdotes de l* D0Ur 
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d'EnóïïJRD (Geheime geschie
denis fan liet hof van. EOVARB), 
mede a»n zijne moei toege*-
schreven. De Graaf van Aa-
OENTAI. overleed den 6 Janu-? 

arij 17881, na gedurende 40 
jaren den post van raadsheer, 
bij het parlement te hebben 
waargenomen, welken post 
Lij bij zgne benoeming, tot 
Minister-Secretaris van staat,, 
nedèrlegde. 

•AKGENSON.;~» sZie VASTER» ; 

ABOENÏEÜÏI. !(ANTOWIHS; MF 
BASCLB, Markgraaf van) om
helsde, nog zeer jong zijnde, 
den Militairen stand,: verliet 
denzelyen echtec; weldrai en; 
begaf zich naarzijnëlandgoe* 
deren, alwaar hij gerust van? 
het gewoel dér wereld verwij
derd, leefde, toen de Fran4 
sche omwenteling hem aan 
zijn vreedzaam bestaan kwam 
ontrukken. In 1783 door den 
Adel van het landschap Aux~ 
ois, als afgevaardigde bij de 
Staten- Generaal gezonden, 
scheidde'hij zich niet; van de 
meerderheid des adëls af, en 
weigerde*aan de beraadsla
gingen over de vereeniging 
dier orde met den burgerstand 
deel te nemen. Toen deze ver
eeniging werkelgk plaatshad, 
en de verschillende standen in 
de Nationale vergadering' in 
™n

m 8«s«nolten werden, nam 
de. Markgraaf van ARÖENTBUII.' 
zitting aan de regterzüde der 
vergadering, en stemde aan
houdend, zelfs met cenige 0-
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verdrevenheid, in den geest 
dier zijde, welker vertogen 
tegen de handelingen der ver
gadering, hij op den i a en 
i5 September 1791 ondertee-
kende , op den oogenblik zelfs , 
waarop de koning, door de 
aanneming der Constitutionele. 
acte>, welke hem den 13 Sep
tember werd aangeboden, 
zgne volkomene bekrachti
ging aan dezelve gaf... Bijna 
onmiddellijk na de zitting der 
constituerende <vergaderingi 
verliet de Heer D'ARGENTEÜII. 

; den Franschen bodem,.begaf 
zich naar het leger der;Vor
sten, maakte met hetzelve-
dën veldtogt van 1793, en 
overleed in 1793. 

ARGEIWIER (JOANNES), te 
Castelnavo in Piémont gebo
ren , maakte groote vorderin
gen in de geneeskunde en on
derscheidde zich in delbespie
geling zijner wetenschap. Hij 
overleed te Tutin, in i 5 / a , 
in den ouderdom van 58 ja
ren. Zgne werken werden 
na' agnen dood verzameld en 
te Venetië, in 159a-— 1606 
en 1610 in 2 dl.» in fol. uit
gegeven! Deze geneesheer was 

'i énkel voor zgne studeerkamer, 
, geschikt; Wanneer zgne na-

sporingén in beoefening moes
ten worden > gebragt, bragt 
zgn geheugen hem dezelve 
niet té binnen. Met bittere 
heid hekelde hg de schriften 
van GAIENOT, en hierdoor 
verkreeg hg den bgnaam van 
hekelaar der genees heereri. 
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ARGÉNMNA (TaosiAa VAN) 
ook Wel THOMAS vare Straats
burg genaamd, wgT hij in 
die stad geboren was: in i8&5 
een geleerde en godvruchtige 
Overste der Augustgnen. Er 
bestaan van hem Commenta? 
rièn over het Boek der Spreuk 
leen, Straatsburg, 149° «* 
fol,, en andere werken, die 
zeer gezocht zijn. Hij over
leed te We^nm, na zijne 
orde wijsselgk gedurende 12 
jaren bestuurd te hebben. 

AUGENTKÏ (BKRNAUDÜS B') 
in ï5ia te Vitré geboren, 
maakte zich in de i6.e eeuw 
door zijne regtschapenheid en 
zijne kunde beroemd.; Üe regts-
geleerdlieid en de geschiede
nis werden bijzonder door 
hem beoefend; Hg was een 
goede burger r en overleed in 
IÓQO ia den: ouderdom van 
7 x jaren, yam verdriet, zegt 
men, wijl hg zijn land fes 
prooi zag aan burgeroorlogen, 
dié het Calvinisinus er in had 
te weeg gebragt Men heeft 
van hem Commentariën óver 
de gebruiken van Bretagne» 
Parijs, i6ai in fol, Latijn; 
en de Geschiedenis van Bre
tagne,- Rennes, i58». Dit 
werk, met overhaasting, vol
gens de gedenkschriften van 
PETRUS I E BAUD, gemaakt, 
die in het jaar 1480 schreef, 
is vol fouten. De schrijver 
ontdekte zulks, herzag zijn 
werk, en gaf er te Parijs, 
»588 eene nieuwe uitgave 
Tan in het licht* KAREI D'AR-

GENTRÉ , Heer van Boissière, 
zoon des schrijvers, herzag 
andermaal het werk i zijnsva
ders, en gaf er te Parys% 
in 1612, eene verbeterde uit
gave in fol. van in het licht. 
NIOOJ^AAS VIGNIER, eerst een 
Protestant, doch later Catho-
lijk, ontwikkelt ia zgn werk 
de l'Ancien E lat de la Pa' 
üte-Bretagne 7 Parijs 1619 in 
4.to met al te veel bitterheid ̂  
de gebreken dezer geschiede
nis, en bestempelt met den 
naam van lasteringen j het-
gene, wat welligt niet dan al 
te waar is, 

ARGEÜTR^ (&IREI, DtTBMS-
sis D'J werd in 1673 ge
boren > zgn vader was de oud
ste uit den adel van Bretag-

1 nu. In 1700 ontving hg" den 
docforalen hoed der; Sorfon-
ne> en in 1709 werd hg aal
moezenier des' konings. In 
1723 werd hg tot Bisschop 
van Tulle benoemd. Hg sticht
te zgn Bisdom door zgne deug
den, ;en verlichtte hetzelve 
door zgne kunde. Ondanks 
zgne herderlijke bezigheden, 
studeerde hg «even uren daags. 
Men heeft van hem verschew 
dène werken: het meest be
kende is in 3 dl.ninfol. te 
Pargs iq 1728 onder dezen 
titel uitgegeven: Colkdiojw 
diciorum de novis erronbus, 
(lui ab initio seculi **, <*<* 
annum *ja5, in ecclesia pro-
scripti sunt et natatt, eene 
Compilatie, die Vo lge^ ' f 
nasnoringen is, & bestaat 
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ook nog van hem: Grondbe* 
ginselen der Godgeleerdheid, 
in het Latijn, Parys 1702, 
in 4. t0 en èene Verklaring der 
Sacramenten, 3 dl,n in 12.° 
Eindelijk predikatien, en an
dere theologische en stichte
lijke werken. Deze Prelaat 
overleed in 1740 door de ar
men, wier vader, en door 
de weidenkenden, wier licht 
en voorbeeld hij was, harte
lijk Betreurd. 

'ABOBxm'iiZtBf — Zie * D B -
ZilLIBH. ', 

AROIA , dochler van ADRAS-
TBS, koning der Argihers, 
maakte zich in de oude ge
schiedenis beroemd, door ha
re huwelïjks-trouw ten op-
zigte van POIYNICES, in het 
beleg van Thebe gedood. On
danks het bevel van CBISON, 
waardoor zulks op levensstraf 
verboden werd, zocht zij met 
hare schoon-zuster ANTIGONE, 
zijn lijk onder de gesneuvel
den op, en bewees hem de 
laatste eer, CK^ON , door de 
oventreding zijner bevelen ge
belgd, en ongevoelig voor 
den kreet der natuur, veree-
nigde haar met haren echt
genoot. Deze gebeurtenissen 
gingen den Trojaauschea oor
log vooraf. 

AROIS(BOVOHBR V ) — Zie 

A«ooM(A»BBBA8),eenwf8-
fcunstenaar m i57o te Ta* 

gliacoszo, in hef koningrijk 
JSapefo, geboren j onderging 
in zijn vaderland onaange
naamheden, die hem nood
zaakte de wijk naar Fenetis 
te nemen. De Senaat kende 
zijne geheele verdienste j be
noemde hem tot Hoogleeraar 
in de wiskunde aan de uni
versiteit van Padua, en gaf 
hem ia i636 den titel van 
ridder. Hij overleed in 16$ 3. 
Er bestaat van hem: i.° De 
diebüs criticis, l6ó~2. — 2.° 
Ephemerides ^ ab anno 1620 
ad ij00, — - ' 3 . * Aatrönomi-
corum libri III. — 4.* Pro-
blemata astronomica. Wer
ken , ,-welke voor dien tijd 
zeer naauwkeurig waren, en 
waarvan de latere sterrekun-
digea veel gebruik hebben ge
maakt, 

AWOLI (GIOVANNI), zoon 
yan den voorgaande, werd 
in 1609 met eene bepaalde 
neiging voor de dichtkunde 
geboren. Reeds in den ou
derdom van i5 jaren gaf hij 
eene Idylle op de zijdeworm 
(Bambace e seta) in het liclit. 
Kort daarna door de toejui
chingen aan den schrijver van 
het al te vrije dichtstuk van 
ADONIS toegezwaaid, door 
naijver ontvlamd, ondernam 
hij , om er een over hetzelf
de onderwerp te vervaard!» 
gen. Zich in eéne kamer op
gesloten hebbende, waar men 
enkel in kwam, om hem te 
eten te brengen, bragt hij in 
den ouderdom van 17 jaren, 
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in zeven maanden tij ds, een 
dichfstuk in 12 gezangen En~ 
dymion genaamd, teneinde, 
Dit werk werd door dezelfde 
schrgvers geprezen, die het 
voorbeeld hadden toegejuicht 
(zieMAwHi). Hij is de schrij
ver van véle andere zoo wel 
Italiaahsche als Lal^nsche ge
dichten , waarvan de meeste' 
ongedrukt zijn gebleven. Zijn 
smaak voor de schoone lette
ren, had hem niet belet zich 
aan de beoefening det regts-
geleerdheid overtegeven, wel
ke hij eenige jaren te Bo? 
lognq onderwees. Hij over
leed in het jaar 1660. 

AROONNE (BONAVENTORA D') 
in 1640 te Parijs geboren, 
stierf in 1704, in den. ouderr 
dom van 64 jaren als JKarthui-
zer te Gaillon. Zijn geest en 
zijne kunde hadden hem door
luchtige vrienden verschaft, 
met welke hij eene geregelde 
letterkundige briefwisseling on^ 
derhield, die hem zijne een
zaamheid veraangenaamde, en 
de oogeublikken, welke de 
godsvrucht en de ordepligten 
hem overlieten, innamen. Er 
is van hem in het licht: i,° 
Traite', de lalecture des Pères 
de Vëglise, (f'er handeling o per 
het lezen der Kerkvaders) met 
onderscheiding en «maak ge
schreven. De beste uitgave 
is die van 1697, in ia.0 door 
den Heer PBIIESIKB bezorgd 
die dezelve zeer vermeerderd 
heeft. Men Jieeft er eene 
I<atijnsche vertaling van ver

vaardigd, Turin, 1742; — 
a,° Mélanges d'histoire et de 
littéfature {Geschied- en lat' 
lerkundige Mengelingen), on
der den naam van VIGNEUL DE 
MAR raus uitgegeven, 1725, 
in t 2.° 3 dl.", van welke de 
Abt BANIER het laatste bijna 
geheel heeft zamengesteid : 
deze uitgave is boven de an
dere te verkiezen. Het is ee
ne zeldzame en belangrgke 
verzameling van letterkundige 
anekdoten en beoordeelende 
aanmerkingen, dikwijls juist, 
maar, die ook somtijds zelve 
stof tot hekeling zouden kunnen 
geyeh.— 3fil'£ducation,Mai 
ximes ei Puflexions, avec un 
discours du sel dans hs ow 
vrages d'esprit (De Opvoe-
ding, Grondregels en over-
wegingen, met eene Mede we-
ring over het zout in de wer
ken van vernuft), onder den 
naara van MONCADE uitgege-: 
ven, Jtiouanen, 169I. #9 
heeft ook nog eenige onge
drukte Ver^n nagelaten. 

AEGOÜ (GABRI&)/ in «e t 

Fransche gewest rwarml* 
boren, was advokaat W 
het parlement van P«tf«» 
maakte zich even bemmneig* 
doof zijne zeden als door aflnj 
kunde; en overleed mJiei 
begin der achttiende eeuw. 
Hij is de schrgver eener m 
Jtution au Wit J r W j 
(Aanleiding tot het Framch* 
Regt) z dl.» in 1 3 . 0 » » -
tend zamengesteid. ü e • 
leiding tot het kerkelgkeKegt, 
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door den abt FZEURY ; zgV 
vriend, bewoog hem tol het 
schrijven van dit werk. 

ARGWGS (GERARDDS DES) een 
meetkundige der zeventiende 
eeuw, werd in iSgj te Ly' 
on geboren, en overleed al
daar in het jaar i66*. Hg 
was de vriend van DESOAR-
TES ; deze vriendschap was aan 
beide nuttig: DESOARTES on-
derwees zijnen vriend, en 
DES ARGÜES verdedigde zij-
nen meester. Er bestaat van 
hem: ifl> Tegite'deperspeeti-
vet (Verhandeling over de ver* 
gezigtkunde) in fol. — 2.° 
Ttailè des sections coniques 
(Verhandeling over dé koni* 
sche sneden) , in 8.V0 -—'&° 
Pratique du trait (Oefening 
in hetpfhchieten) in 8,TO Eene 
zeer goede Verhandeling over 
de steensnedein 8.v°. 

ARGDS, zoon van ARESTOR , 
had, volgens defabolleer, hon
derd oogen: wanneer hg wil
de slapen sloot hg er nooit 
meer dan de helft van. Jirao 
belastte hem de nimf Io te 
bewaken, welke JOPITERbe
minde; maar hg werd door 
MBBCÜRIUS in den slaap ge
wiegd en gedood. De godin 
veranderde hem in eenen 
paauw, die even zoo vele 
oogea i« den staart draagt, 
ais ARGÜS er in het hoofd 
had. üe fabelkundigen zeg-
gen, dat ARGUS het uitspan
sel heteekent, waarin wg-ee-

ne menigte sterren zim schit
teren , die voor het heil der 
aarde sehijnen te waken, dooc 
Io, onder de gedaante eea«e 
koe, uitgedrukt. MERCÜMOT. „ 
dat is de zon , doodt dtea 
ARGV8» zoodra hij dea dag 
aanvoert; maar* eyém gelijk 
de helft der ARGUS- oogen om 
pen bleef, zoo gaat de helft 
der sterren yoovl, in hetnalf-i 
rond te schitteren. ̂  hetwelk 
de zon niet verlicht. 

ARGYNNIS, ee» jonge Griek, 
verdronk terwijl hij in deri* 
vier Cépfiisis wilde baden. A-
GAMBJÏNPN, die hem zeer lief 
had* liet te zijner eer eenen 
tempel bouwen , welke hg aan 
VENÜS ARÖ-VJSKIS toewijdde. 

ARGYRA , eene Acbaaitcne 
nimf, bezat het nart van den 
schoonen SEIBMNDS geheel en 
al; deze echter verteerde van 
verdriet, wijl hij zag dat zij 
aan zijne Uefde niet beant
woordde, VENUS, door me
delijden bewogen, verander* 
de hem in eene rivier, die 
even gelijk AM?HEOS ten öp-
zigte van AKETDÜSA f zie A-
RETHUSA) de fontein ging op
sporen, welke door deze wufa 
te nimf beheerscht werd. Het 
gelukte SEIEMNUS de ondank
bare ARGYRA te vergeten, en 
hij beaat sedert dien tijd het 
vermogen, om. diegene,wel
ke beminnen, wanneer zij 
van zijne wateren drinken, 
of er zich in baden; hunne 
c • 
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teederheid te doen vergeten. 

ARGYBOSBIIVDS , ARGYRO-
ZVIAJS of ARGïfioïiri,o (Jo-
AMHES) , te Konstantinopel ge
boren, stak in 1434 naar 1-
talië over, en hield zich ee-
nigen tijd te Padua op. In 
Konstantinopel teruggekeerd, 
verliet hij deze stad ander
maal, nadat dezelve in 1453 
door MABOMBD II. ingeno
men was. Zich ten twee-
denmale naat Italië begeven 
hebbende, werd hij door COS-
MUS DE MEDICIB , hoofd der 
Florentijnsche republiek, tot 
hoógleeraar in het Grieksch 
en onderwijzer van deszelfs 
zoon benoemd. Daar de pest 
hem noodzaakte Toshane te 
ver/aten, ging hij' te Rome, 
volgens den Griekschen tekst 
van AHISTOTEIÉS, lessen in 
de wijsbegeerte gevern. Hg 
overleed aldaar in 1474, aan-
een onmatig gebruik van me
loenen. JoANNES LASCARIS, 

die aijn leerling was ge
weest, vervaardigde hem in 
het Grieksch een zeer eervol 
grafschrift. Men zegt, dat hij 
zeer veel at, en dat de op
brengst zijner werken, en 
andere inkomsten, voor de 
verteringen zijner tafel naau-
welps toereikende waren. Er 
bestaat van hem eene Ver
taling der zedeleer en na
tuurkunde van ARISTOÏEMES , 
aan COSMÜS DE MEDIOIS op
gedragen. Men zegt, dat THEO-
MORD8 VAN GAZA , zijn vriend, 
hemdezeiye afstond, en hem 

aanspoorde, om eene minder 
goede overzetting, waaraan 
hij werkte, te vernietigen. 
Men heeft ook nog van hem 
eene verhandeling Be regno 
et Consolatio ad imperatorum 
Constantinopolitanum, enz. 

ARGYRÜS (ISAAK) een Griek-
sche monnik, en bekwaam 
wiskunstenaar, bloeide in de 
veertiende eeuw. Hij is de 
schrijver van verscheidene 
aardrrjks » en tijdrekenkundi-
ge verhandelingen, en van 
eenige andere over gemengde 
onderwerpen. 

ARIADNE, dochter van MI
NOS, koning van Creta,tn 
van HELIADJB PASIFHAB, die, 
toen THESEO-S (zie THESECS) 
naar Creta vertrokken was, 

, den zekeren dood des schoo-
' nen jongelings hartelgk be

treurde, welke smart w 
gloegende liefde ontstak, zoo
dat hare èenige poging wa», 
THESEÜS te redden, ty 
maakte hem haar hartsfogte-
lnk gevoel bekend, en gat 
hem een kluwen garen, met 
behulp van hetwelke hq na 
den gedrochtelqken Minomw 
rus (MIHOS - stier) pfort* 
hebben, zich weder mt he 
doolhof zoude kunnen reov 
den. Na het monster ver 
slagen te hebben,, nam bj 
het minnende « • ^ £ « • £ 3 
zijn schip; dan op ^ « J j 
i V « ^ , wilden zgnetogf|e 

nooten niet gedoogeö, «« J 
h ^ r , die eene verraa^r 
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baars vaders geworden was; 
mede naar bet vaderland zou* 
de nemen» Hij moest haar 
achterlaten; Terwijl zij sla
pende was; verliet THESEÜS 
de redster zijns levens. Hoe 
zeer verschrikte ARIADNE , 
toen zij bij baar ontwaken, 
haren geliefde niet meer zag; 
vruchteloos riep zij zijnen 
naam uit, eindelijk ontdekte 
zij in de verte zijn schip, 
dat naar zijn vaderland ste
vende. Uit smart over zijne 
óntrouw, zou zij zich zelve 
van het leven beroofd heb
ben , of eenen Iangzamen 
kwijn - dood gestorven zijn, 
indien niet tot haar geluk 
BACOHUS, van zijne togten 
teruggekeerd, de troostelooze 
gevonden, zich over de wee-
nende ontfermd had, en van 
trooster eindelijk minnaar ge
worden was. De tijd lenig
de hare smart, en in de ar
men van den god des wijns 
vergat zij den trouweloozen 
ÏHEBEUS» 

ARÏADNE, dochter van kei
zer LEO I . , werd aan ZENO 
uitgehuwd, die in het jaar 
474 der Christelijke tijdreke
ning den keizerlijken troon 
beklom. Deze vorstin werd 
beschuldigd van in eenen ge
heimen minnehandel met A-
**?*«"» den Zvfger &• 
wikkeld te z^n . Volgens 
JOHNANDES z o u Z E M O a a n 

een zqner olficieren bevel 
«ebben gegeveB om haar 

omtebrengen; maar de kei- / 

zerin, daarvan verwittigd, 
Vlugtte in het huis van den 
Bisschop ACACIUS , die aam 
ZENO het gruwelijke dier. 
misdaad voor oogen hield; 
waarop de vorst toestond, 
dat zij weder in het paleis 
zoude komen» Volgens som
mige schrijvers, wreekte zij 
zich op haren echtgenoot t 
deze vorst, na eenen overda-
digen maaltijd in eene diepe 
flaauwte gevallen zijnde (anJ 
deren zeggen, dat het een 
aanval van vallende ziekte 
was) deed zij hem in eenen 
grafkelder sluiten, waarin hij 
dolzinnig stierf. Maar de 
echtheid van dit verhaal is 
op verre na niet genoegzaam 
bewezen, dan dat men het
zelve geheel voor gangbare 
munt zou kunnen aannemen 
(zie ZENO) Geloofwaardiger 
is het, dat ARÏADNE ANAS-
TASIÜS tot keizer liet uitroe
pen, en slechts 40 dagen na 
den dood van ZENO wachtte, 
om met dezen nieuwen kei
zer in den echt te treden. 
Zij overleed in het jaar 5i5. 

ARIARATHES I . , koningvan 
Cappadocië, begon te gelij; 
kertijd met zijnen broeder 
HOXOFERNES, en volgens som
migen ÖROPHERNES in het 
jaar 370 vóór J. C. te rege
ren. Hij voegde zich in den 
Egyptischën veldtogt bg O-
CHÜ8, koning van Perztë; hij 
verwierf veel roem in dea» 

c 2 
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zelven * keerde zegepralende 
naar aqn rgk terug, en stierf 
kort daarna. 

ABIARATHES II. , zoon van 
HOI.03FERNES OÏ O R O P H E R N E S , 

in het vorige artikel vermeld, 
was verpligt zijne staten te 
verdedigen, welke PERDIC-
OAS , een der opvolgers van 
AIEXANBER den Groote, en 
voogd van den jongen koning 
Paxiwstrs , beweerde hem 
ten deel te aqa gevallen. De 
ongelukkige ARIARATHES werd 
verslagen, en op bevel van 
den overwinnaar, met zijne 
voornaamste officieren, in 
het jaar 3ai vóór J. C. aan 
een, kruis geklonken, Hij 
was alstqen 81 jaren oud,; 
Sommige schrijvers zeggen, 
dat hij zich zelrea van het 
Se ven beroofde., maar dat 
verhaal is; minder waarschijn-

ARIARATHES III,, zoon van 
den voorgaande, en zoo als 
hq, koning van Cappadocië, 
had, tijdens, dat zqn vader 
ter dood werd gebragt, de 
wqk naat Armenië genomen. 
Het berigt van den dood van 
PERDXCCAS en EÜMENES ver
nomen hebbende, kwam hij 
weder in Cappadocië, be
haalde eene overwinning op 
AMYOTAS, een Macedonisch 
veldheer, en beklom den 
lroon in het jaar 3oo vóór 
J, G, AKIAM^ES, zgn oadste 
zoon, volgde hem 0p, 

ARIAHATHES IV., bezat de 
kroon van Cappadocië na A-
RiAMNis. Deze vorst regeer
de eenige jaren gemeenschap
pelijk met zijnen vader. Hij 
was met SÏHATONJCB , doch
ter van ANTIOCHÜB THEOS in 
den echt getreden. Na eene 
achtentwintigjarige regering, 
overleed hij in het jaar aso 
vóór J. C. De tijdrekening en 
de verschillende omstandighe
den, van dit bestuur en van 
dat der drie voorgaande ko
ningen, worden noch met ge
noegzame zekerheid, noch een* 
pariglijk door de geschied
schrijvers verhaald. 

ARIARATHES V.,' ZOOH CU 
opvolger van den voorgaande, 
huwde AWTIOCHIDA, dochter 
van ANTIOCHUS den Groote, 
Hij verleende hulp aan den 
SyriscUeti koning tegen de \ 
Romeinen, maar toen zgn | 
schoonvader overwonnen was, 
zond hg, om zich te veront- | 
schuldigen, afgevaardigden \ 
naar Rome. Hg werd ver- , 
oordeeld, óm eene som van 
aoo,ooo kroonen te betalen, 
waarvan de senaat hem later, 
op verzoek des konings van 
Pergamus, de helft teruggaf. 
Daarna verbond zich ARIA* 
RATES met EÜMENW» tegen 
PHARNAOES, koning vaji Pon* 
tus, die, de bemoeiing dr 
Romeinen van de hand ge 
wezen hebbende, deze wa 
gering vrij duur betaal > 
daar hg verpligt werd, een 
zeer nadeeüg verdrag te s"» 
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fen. ANTIOCHIDA,, ecfifge-
noote van ARIARATHES, die 
kinderloos vreesde te blijven, 
had hem twee zonen onder-
stoken, ABIABATHES en Ho-
10EERNES of O R O P H E R S E S , 

maar later werd zij zwanger, 
en baarde MIXHRIDATES en 
eenen anderen ARIARATHES, 
De koning zond den eerste 
naar Rome, om er op de 
Roraeiusche wijze Opgevoed 
te worden^ de andere volgde 
hem op; ARIARATHES onder
steunde de Romeinen tegen 
PÈBSEUS, en overleed na eene 
lange regering in. het jaar 
ï68 vóór J. C., algemeen als 
een vorst bekend, die even 
onbestendig ir» zijne vriend?' 
schap als in zijne verbindte-
nissetf tvas. 

ARIAKATHB» Vi», zoon en 
opvolger van <len;Vöoi?glande, 
bijgenaamd Phiiopato*, uit 
hoofde van zijne verkleefd-
heid aan zijnen vader, die 
hem reeds bij, zijn leven het 
opperste gezag in handen wil
de geven'; hetwelk de zoon 
echter niet wilde aannemen. 
In het jaar i66 vóór J. C. 
nam hg den Schepter op, 
Deze koning vernieuwde het 
bondgenootschap, hetwelke 
ARIARATHES V. met de Ro
meinen onderhouden had. DE-
MKCBUTS, koning v.an Syrië, 
verbitterde hij tege» zich, 
daar hij weigerde, met de 
zuster van dien vorst in den 
ccftf te treden; DEMETMUS 
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hitste eenen zekeren H010-
FERNES of OROPHERNES, die 
een broeder van ARIARATHES 
beweerde te zijn , tegen den 
Gappadocischen koning aan. 
ARIARATHES werd van den 
troon verjaagd. De senaat 
beval de deeling tusschen de 
beide mededingers; maar AT-
TAEUS , koning van Perga-
mits ondersteunde ARIARA
THES •', en herstelde hem in 
zijne staten. Deze vorst voeg
de zich bij de Romeinen te
gen ARISTOHICUS , overweldi
ger van het koningrijk Per-
gamus: hij sneuvelde in de
ze» oorlog, in het jaar i3o 
vóór J, C. en liet zes kinde
ren »a. LAÖDICE , weduwe 
van ARIARATHES, en regen
tes van het rijk, haar ge
zag vreezende te verliezen, 
liet vijf harer kinderen door 
vergif omkomen; de zesde, 
die volgt, redde zich door 
iuiddel van zijne bloedver
wanten. Hét volk bragt de
ze wreede moeder om het 
leven. 

ARIARATHES VIL werd in 
het jaar i3o vóór J. C. tot 
koning van Cappadocië uit
geroepen. Deze vorst trad 
met LAODICE, zuster van Mi» 
THRIDATES ECEATOR in den 
echt, bij wie hg twee kin
deren verwekte. Zijn schoon-
broeder Heï hem ombrengen. 
LAODICE gaf hare hand en 
de kroon aan JNIOOMEDES , ko« 
ning ya» Bi*hyniët Jtëirai-
3 
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DATES verjoeg dezen nieuwen 
koning, ea gaf de kroon te
rug aan zijnen neef, zoon 
van denzelfden ARIARATHES, 
welken hg had doen ombren
gen: 

ARIARATHES VIII. MITHRI-
BATES wilde hem noodzaken 
GOKDIÜS, den moordenaar 
zijns vaders aan zijn hof te 
doen komen; dan deze vorst 
bragt een leger tegen zijnen 
oom op de been. Deze lokte 
ARIARATHES tot eene onder
handeling uit, doorstak hem 
met eenen dolk, ia het ge-
zigt der beide legers, en liet 
zijnen eigen zoon, die eerst 
den ouderdom van 8 jaren 
fcereikt had, in zijne plaats 
regeren. De Cappadociërs 
sloegen aan het muiten, en 
plaatsten ARIARATHES ^ broe
der van den laatsten koning, 
op den troon. 

ARIARATHES IX. MlTRIDA* 
TBS, de_ wreede vervolger de
zer familie, verjoeg den nieu
wen koning, die kort daarna 
van hartzeer stierf, en her
stelde a^uen zoon. Toen trok 
NICOMEDES , voor zijne eige
ne staten beducht, de Ro
meinen in deze zaak, De 
senaat wilde de Cappadoci
ërs vrij maken; maar het volk 
vraagde eenen koning. De 
Romeinen gaven hun te dien 
einde AR xoRAKZANESj in het 
jaar 91 vóór J. C. 

ARURATHJBS X., bijgenaamd. 

Philadelphus , werd bezitter 
van het koningrijk Cappado-
cië, door den dood van zij
nen broeder, AMOBARZANBS 
III,, in het jaar 42 vóór J. 
C. De kroon werd hem be
twist door SISIHNA , oudste 
zoon van GLAEHYEA, bijwijf 
van ARCHEI-AUS , Hoogepries-
ter van BELLONA, te Comana, 
in Cappadocië. MAROUS AH-
TONIUS verklaarde zich ten 
gunste van SISINNA. ARIABA
THES beklom echter den troon 
weder, en werd andermaal 
verpligt denzelven te verlaten, 
om hem oyertegeven aan AR-
OHE1AÜ9, tweeden zoon van 
GÜAPHYRA, ia het Jaar 36 
vóór J, C. 

ARIAS-MONTANCTS ( B E N B D I C -

TUS) 'werd in i5uj te Frexe-
nal in Estramadura geboren. 
Hij was de zoon van eenen 
notaris, volbragt zijne studi
ën te Alcala, alwaar h^m 
de doode en levende talen 
groote vorderingen maakte; 
hg nam het ordekleed van 
den heiligen JACOBÜS aan, en 
in !56a nam de Bisschop van 
Segopia hem mede naar ner 
Concilie van Trente, :•!*«« 
hö zich met roem onderscheid
de. Bij zqne terugko^.1*" 
gaf hij zich, om zich geteel 
L u zijne hóeken te kunnen 
toe w^den, naar het kluis van 
Onz? Lieve Vrouw der En
gelen , bh' Aracena, «ff*»-
Imlh onttrok hem aan z r 
ne afzondering, en helste 
hem met eene nieuwe u>rsa 
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ve van den Polyght-Byhel, 
(Bijbel in velerlei talen). De
zelve werd van i£6g tot 1573 
ïn 8 folianten te ontwerpen, 
ia de.Plantijnsche Drukkerij 
gedrukt. Hoewel min der vol
ledig dan de Èngelsche; is 
dezelve echter kostbaarder. 
ABIAS-MONTANÜ8 vermeerder
de dit werk met Chaldeeuw-
sche omschrijvingen,, en met 
verscheidene fouten welke hij 
bij de vertaling van PAGNIN 
voegde, die zelve reeds met 
vele feilen behebfwas. P H I -
XIJPPUS bood hem tot beloo-" 
ning yqor zijnen arbeid een 
Bisdom aan; maar de even 
zoo godvruchtige als geleerde 
schrijver, bedankte voor de
zen jast, nam enkel een kpni-
mandeurschap van den heili-
gen JACOBUS, en eenen post 
van kapellaan des fconings 
aan. Hij overleed in i5g8 te 
Sevilla, in dea ouderdom van 
71 jaren. Zijne werken han* 
delen bijna alle orer de heilige 
Schrift. Zijne 9 boeken over 
de Joodsche oudheden, Iteij+ 
den, i5g6 in 4,'° wórden het 
meest op prijs gesteld. ARIA? 
hééft Oök, het Boek der Psal* 

men in JLatijnsche verzen be
rijmd, 1074)014.'? R.ICHARD 
SIMON heeft met vele voorin
genomenheid over dezen schrij
ver gesproken; en hoewel vele 
zijner oordeelkundige aanmer
kingen gegrond zijn, behoeft 
men zich echter niet aan het 
denkbeeld te houden, dat hg 
van deszelfs werken geeft. 

C c 
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ARIA8 (FBANOISÖÜS) , een 
Jésuil van Sepilia, overleed 
in i6o5, in den geur van hei
ligheid, 7 a jaren oud zijnde. 
Zijne stichtelijke werken ge
noten de goedkeuring van den 
heiligen FRANCISCÜS VAN SA-
I E S , die het lezen derzelvec 
in zijne Inleiding tot een 
godvruchtig leven zeer aanbe
veelt. Dezelve zijn uit hel 
Spaansch ia het Latijn, 
Fransch en Italiaansch ver
taald. — Er is nog een an
dere ARIAS (AÜVAREZ) ge
weest , mede een Jesuit van 
SE VILLA geboortig en in 1643 
te Rome overleden. Hg had 
bij de sociëteit de eerste 
Waardigheden waargenomen* 
Hij gaf verscheidene werken 
in het licht, een onder an
dere ten titel voeren des En-
comia es. Euchariatics et B. 
Virginis MARIJS, ex sacra 
scriptura deprompta. ,i : 

,. ARIAS (ANJTONIO. .FERNAN-
BEZ) , een zeèr;;• beroemde 
Spaansche schilder. ?;Hoewel 
yele beroemde kerk-schilde-
rijën, alsmede de afbeeldsels 
der Spaansche koningen hun 
bestaan aan sijne kunst te 
danken hebben, zoo trof hem 
toch in zijnen ouderdom het 
lot van den, beroemden Augs» 
burger, Bouwmeester EH^AS 
H O M ; want hij verviel tot 
diepe armoede, en «tierf in 
het gasthuis. 

.4 
ARIBJËBT, zoon yan C10-
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TARIVB, en broeder van DA-
©OBERI I, bevond zich al
leen, in den ouderdom van 
14 jaren, bij zijn' vader toen 
deze overleed! hij had zich 
wel van de schatten der kroon 
meester kannen taaien, en 
zich doen zalven; maar tot 
zulk een waagstuk te jong, 
zag hg den schepter in de 
handen zijns broeders, die de 
meeste overhaasting in het 
w«k gesteld had, en daar-
«M«: al de ontwerpen van 
aemen soefcdioger v«arkwam. 
ÜAttoBBR* stond aaa ARIBERT 
een gedeelte des »gks af 
en deze kwam den zetel van 
zga bestuur naat Toutaue 
overbrengen, alwaar hn zich 
deed zalven. Maar hg stierf 
twee J a r e n daarna-, eenco 
^oonna/afende, dié hem 
kort Jaarna f„ .fiet g r a f yoJ 

™ Jf ^ ° ^ v aan wien, 
Saden w f ? T * ' de mis" ?aden wemig kostten, bleef 

V A I S L
 e t g e ° , e w a t pa*er 

1 A " S Ï T E v a n *> ^ide an-

»s het m de daad in*.» 

den ouderdom \ a n , 6 j a J ? 
overleden, drie kinderen heeft 
kunnen nalaten? " n n e e t t 

. J W B T f,, k0n;ng der 
^ngobarden, zoon d e l l £ 

| togs van Aati; een Beger 
van geboorte, werd in 653, 
ala opvolger van RABOAID, 
tot hoofd der tongobarden 
verkozen. Hij was de eer
ste, die den Catholi/ken godss 
dienst op den troon plaatste, 
en het Ananismus geheel 
verbande» Hij overleed in 
661, na zijne staten tusschen 
zijne beide zonen PERAHHI-
TES en GODEBERÏ verdeeld 
te hebben. 

ARIBERÏ II., Koning der 
IiOngobarden, was de zoon 
van RAOIMBERT, hertog van 
Turin, die na denLongobar-
dischen sehepter in 700 over
weldigd te hebben, zijnen 
zoon mede in het bestuur aan
nam, en kort daarna over
leed, Hg deed den door zij-
nea vader onttroonden Ko
ning LtriïBERT sterven, en 
oefende gruwelijke wreedhe
den uit tegen de vrouw en de 
kinderen van ANSFRATJD, voogd 
van dien koning. Hg gaf aan 
de Roomsche Kerk de goede
ren terug, die haar inde Cot-
tkohe Alpen hadden toebe
hoord, bestuurde eg'ne sta
ten in vrede, en beoefende 
met eenen buitengewonen ijver 
de regcriagsregelen. Wen 
zegtf dat hij b0 nacht ver
momd uitging, e n z , ^e r °™ 
te zien hoe e^ne officieren 
zich van hunnen pbgt kwe
ten, ouder zgne onderdanen 
mengde. In vrede genoot ng 
de vruchten van zijn bestuur, 
teen AwflfBAtrjD in 7*2 , n 



A ft I. 44! 

Lombardyë viel» AHIBEBT, 
van zijne soldaten verlaten, 
wierp zich, om zwemmende te 
ontsnappen, in de 2>«n,maar 
het gewigf des gouds, waar
mede hij belast was, was de 
oorzaak van zijnen onder
gang, hij verdronk; maar 
zijn lijk werd uit de rivier 
opgehaald en te Pavia be
graven. 

AKIBONJ eerste 'Abt yan 
bet klooster Schleóhdorf in 
Begeren, welks stichting in 
het jaar ?53 wordt gesteld, 
werd in het jaar 760 op den 
stoel van Freisingen geplaatst, 
en overleed in y83. Wg heb
ben van hem: 1.0 Leven van 
den heiligen EMiÉtjsiijiavs, door 
Sraius in het licht gegeven; 
in het derde deel van den 
Thesaurus, door CANISIÜS 
komt hetzelve ook voor. — 
a.o Leven van den heiligen 
C0BBIMM41W8, eersten Bisschop 
van Freisingen, door Srftï0s • 
uitgegeven, en in het derde 
deel der Actes van MABIM.ON 
geplaatst. 

AHIBON, Aartsbisschop van 
Menx, bloeide in de elfde 
eeuw, en was Aartskapellaan 
van Keizer HÉNDHIK III. Hg 
kroonde Keizer KOENHAAD II, 

» MI 1034. Hg* was een groo-
Je «reraar -roor ile kerkelijke 
tucnt. Er bestaan verschei
dene werken van hem, on
der andere Commentariën OVM 
<ie»5Graauaal.pSalraen, aan 

BBHNO, Abt van Michemon 
opgedragen. Deze Aartsbis. 
schop overleed den 13 April 
van het jaar J O 3 I . 

AniEH (JA KOE JUOA) Rab
bijn der Amstèrdamsche Syna
goge, meer bekend onder den 
naam van LBO pan Modéna , 
was dezoon van ISAAK, Rab
bijn van Venetië, en Rector 
der synagoge. Hij is de steller 
eener geleerde Beschrijving der 
'veldhut. £r bestaan verschei
dene uitgaven van in 4,to in 
het Spaansch, Hebreeuwsch, 
Nederduitsch en Latijn. Deze 
Jood bloeide in de zeventiende 
eeuw en overleed in 1654* 

AKI GE of AKO* {Heilige), 
zoon yan AsÓOHASIDS en SBM> 
PBONIA, beide door hunne ge
boorte onderscheiden, werd 
ia 579, na de afzetting van 
SAGITTARIUS , tot - Bisschop 

[\ Van Gop verheren. In 598 
deed hij, om de graven dfer 
heilige Apostelen te bezoeken, 
eene reis naar Bomey eü werd 
door den heiligen GRÉGORÏUS , 
die toenmaals den stoel van 
den Heiligen PETRUS bekleed
de, met zeer vele onderschei
ding ontvangen. Deze beide 
groote mannen vereenigden 
zich met elkander door de 
banden der naauwste vriend
schap j zij konden elkander 
niet verlaten, zonder tranen 
te storten, en i§ troostten 
zich enkel door de hoop, van 
zich weldra weder met élkan-
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der in den Hemel vereenigd 
te( zien, De heilige GREGO-
mira schreef verscheidene brie-
ren aan den heiligen ARIGE , 
en verleende hem de vrij
heid, welke hg hem voor 
zich en voor zijnen eersten 
Diaken gevraagd had, om na
melijk den Dalmatiek te dra
gen j waarvan het gebruik in 
dien tijd nog niet gewoon 
•was. De heilige ARIGE leef
de niet lang na zijne terug
komst uit Rome: het juiste 
tijdstip Tan zijnen dood is on
bekend. Het algemeenste ge
voelen, is, dat hij den _i Mei 
604, in den ouderdom van 
69 jaren overleed. Toen hg 
zijn einde voelde naderen, 
liet; hij zich voor het> altaar 
van den heiligen EUSEBIÜS 
ferengen; zich daar op asch 
geplaatst hebbende, ontving 
hg de teerspgs, van het, Lig-
chaain en Bloed van" J. C» 
die hem door Isiciusj Bis
schop ; van Grenoble werd 
toegediend. In verscheidene 
Martyrologiün, vindt men zgn' 
naam op den 1 Mei; en het 
is ook op dien dag, dat hg in 
Prqvence en in Dauphiné 
vereerd wordt. 

As.vnLh.ms, eenedóordePer-
zers aangebedene Godheid, en 
volgens de leer van ZOROASTER, 
de bron van alle kwaad, zoo 
als OROMAZES de bron van alle 
goed wasj Het is waarschijn
lijk hiervandaan, datdeMa-
nicheé'rs de beide grondbe-
ginselen ontleend hebben, 

ARIMAZES, vorst van een 
gedeelte van Sogdiana, sloot 
zich, om aan de wapenen van 
AIEXANDER den Groote te 
ontsnappen, in een kasteel 
op, dat op de punt eener 
rots gebouwd was. Toen deze 
vorst hem had opgeëischt, 
om 'zich over te geven, liet 
ARIMAZES hem vragen: ofhfa 
kon vliegert ? Nadat AIEXAN-, 
DER zich van het kasteel had 
meestergemaakt, liet hij Aar-
MAĴ ES en zijne soldaten op
hangen. ARIANÜS, die hier
in met QuiNTüs-CtTRTiüs ver
schilt, zegt enkel dat het 
kasteel zich in het jaar 3a8 
Vóór 3. C. overgaf. 

ARINGHI. •—• Zie fiosio; 

ARIOBABZANBS I . , Koning 
van Cappadocië, werd in het 
jaar 91 voor J« C. door de 
Cappadocié'rs verkozen; zulks 
geschiedde echter onder het 
goedvinden der Romeinen, die 
hun de vrgheid hadden aan; 
geboden, waarmede zij zich, 
zoo als zij zeiden, niet wel 
konden behelpen. Hg werd 
uit zgn rgk verjaagd, door 
TiGRAMs, Koning van ^ r -
menië, maar POMEEIU» her
stelde hem in het jaar 66 
vóór J. C. Eenigê jaren la
ter legde hij ten gunste van 
zgnen zoon, ARIOBARZASES 
II., de kroon neder. Ueze 
vorst werd ongelukkig nfc »« 
de burgeroorlogen gewikkeld, 
welke het Oosten na den dooa 
yan CasAa beroerden, «**»-

http://As.vnLh.ms
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sitrs liet hem in zijne staten 
overrompelen, die geplunderd 
werden, en op bevel van 
denzelfden CASSIUS, werd hij 
in het jaar 42 vóór J, C. ge
dood. CICERO spreekt in zg
ne schoone rede: pro lege 
manilia met vele belangstel
ling over hem, als over eenen 
getrouwen bondgenoot van het 
Romeinsche volk, 

, . AKIOBARZANES , landvoogd 
van Persidië voor D A R I U S , 
dreef AIEXANDER terug, en 
belette hem den intogtinzijn 
gewest; maar daar deze vorst 
zich door eenen herder, die 
het land kende, had doen ge
leiden,- zoo overrompelde hij 
ARJCOBARZANES, die, na ver
slagen te zijn, naar Persepo* 
lis, de hoofdstad zijner Jand-
voogdij wilde trekken ; maar 
de inwoners sloten voor hem 
de poorten derzelre, waar
door hg verpligt was tegen 
den vijand terug te keeren, 
denzelven slag te leveren, in 
welken hij in het jaar 33o 
vóór J. C. met de wapens 
in de hand sneuvelde. 

ARION, een Grieksch toon
kunstenaar en dichter, werd 
op het eiland Lesbos geboren, 
en bloeide in het jaar 626 
yó6r J. C. Men zegt dat hg 
de uitvinder van het drink
lied was, e n dat hij in de' 
Iiergedichten uitmuntte, PE* 
RIANDER , Koning van Corin-
the telde hem langen ffid on
der zgne hovelingen. Van 

1. 443 
1 

daar stak de muzikale, dich
ter naar Italië en Sicilië over, 
alwaar hij zich verrijkte en 
besloot van zgne verkregene 
schatten in zijn vaderland ge
bruik te gaan maken. Toen 
de matrozen van het schip, 
hetwelk hij bestegen had, 
hem' wilden uitplundëren, 
stortte hij zich, zegt men, 
in de zee; en een dolfijn 
door de bekoorlijke toonen 
zijner lier uitgelokt, droeg 
hem tot aan de kaap Tenare 
pp zijnen rug, PERIANDER, 
tot wien de toonkunstenaar 
de wijk nam, deed de ma
trozen sterven, en rigtte ter 
eere van den dolfijn, die ARI-
ON gered had, een gedenk-
teeken op. 

ARIOSTO (LOBOVICO) werd 
den 8 September 1474 uit 
eehe adellijke familie teBeg-
gio geboren. Zijn vader, die 
langen tijd in dienst van HER-
cTri.us I. geweest was, werd 
door dien Hertog tot regter 
der eerste regtbank vsn.Fer~ 
rare benoemd. LODOVICO , de 
oudste van tien kinderen, 
toonde .reeds vroegtijdig zgne 
talenten voor de dichtkunde. 
Hij behaagde aan den Kardi
naal HIJ?POI.YTDS D'ESTE; maar 
daar hij, om zgne zwakke 
gezondheid, geweigerd had, 
denzelven in i518 'm Hon
garije te vergezellen, verloor 
hij de bescherming des Kar? 
dinaals. Zijn broeder ALFON-
sus I . , Hertog van Ferrare, 
riep hem aan «sijn hof, he-
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noemde hem tot zijnen edel
man , en maakte hem deelge
noot in al zijne uitspanningen* 
Zijn onderhoud was een uit
stekend genoegen voor dien 
vorst. AKÏOSTO was de La-
tijnsche taal volkomen mees
ter; maar bg verkiezing 
schreef hg in het Italiaansch. 
Oé Kardinaal BÈMBO, wilde 
hem bewegen, die taal niet 
meer te gebruiken; hij stel
de' hem voor, dat hèt roem
rijker voor hem zoude aijn 
ia het Latijn te schrijven, 
eene taal die welluidender en 
woordenrijker „iss Liever wil 
ik% antwoordde hem ABXOSTO , 
de eerste der Italiaansche, 
dan de tweede der Latijnsche 
schrijvers spn, Deze dichter 
had te Ferrare een huis ge
bouwd, en er eenei* tuin hg'r 
gevoegd, alwaar hg overwe
gingen en dichtstukken maak» 
te. In dit huis heerschte de 
eenvoudigheid van eenénwïj-
ze. Boven den ingang van 
het huis had hij de volgende 
dichtregels doen plaatsen: 

» Par va, sed apta mihi, sed 
nutti obnoxia, sed non 

Sordida, parta meo sed ta
rnen aere domus!' 

Men vraagde hem, waar-
om h# het niet prachtiger had 
gemaakt, hg, die op zulk ee
ne voortreffelpe wijze in zij-
nen EOESAND , zoo vele prach
tige paleizen, schóone over* 
dekte galerijen, en aangena
me fonteinen fia«3 beschreven ? 
Hg antwoordde, dat men veel 
tyaediger, en gemakkefyker 

woorden dan steenen verza
melde. Zg'ne regtschapenheid 
en braafheid waren zoo zeer 
bekend, dat een oude Pries
ter , die drie of vier rijke 
kerkelgke inkomsten bezat, 
en beducht was van dooree
nigen dergene, die op zg'ne 
nalatenschappen wachtten, 
vergeven te zullen worden r 
ARIOSTO boven al zg'ne vrien» 
den en bloedverwanten ver
koos, om" met hem te wonen. 
ARIOSXO, wiens gezondheid 
zeer zwak en wankelbaar was 
aag zich dikwerf verpligt zij
ne toevlngt tot de genees* 
kunde te nemen. Hij over
leed den 6 Junif Ï533inden 
ouderdom van 58 jaren, m 
zich door zijne hekeldichten, 
blijspelen, klinkdichten, ma
drigalen, balladen; liederen; 
en vooral door zijn gedicht t de 
Mazende RoBzam (ORLAHDO 

furioso) beroemd te hebben 
gemaakt. Ten opzigte van 
het laatste dichtstuk hebben 
zich de lofspraak en de heke
ling beide uitgeput! »Indien 
men," zegt een «chrandere 
geest, » de Odyssea van Ho-
MERiia, met den HOEI-AND 
van AEIOSTO in de weegschaal 

willeggen, heeft het Itali
aansch in alle opzigten een 
overgewigt. Beide znn met 
dezelfde gebreken behebt, 
met eene overdreyene ver
beeldingskracht namelgk, en 
al te romaneske schilderingen» 
Aiuosxo heeft deze gebreken 
weder goed gemaakt, * « 
ainspelingen vol w a a r n a 
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door gegronde en fïjfte heke« 
Jingen, door dé bevalligheden 
van het kluchtige, dat onop
houdelijk op geduchte trek
ken volgt, eindelijk door zoo 
menigvuldige en verscheidene 
schoonheden, dat hij het ge
heim heeft gevonden, om een 
bewonderenswaardig gedrocht 
daartestellen." De gropte be
gaafdheid van ARIOSTO is die 
gemakkelgkkeid om beurte
lings van het ernstige tot het 
koddige, en van het korst-
wijlige tot het verhevene o-
vertegaan. De dichters van 
zijnen itijd putten hunne ver
dichtselen uit de ridderge-
schiedenissen «n romans, van 
daar die bijverdichtselen (epi~ 
soden), die met het hoofd
onderwerp in geen verband 
staan, die fabels, waarvan 
het wonderlijke den lezer 
moet doen walgen. Men heeft 
van hem gezegd, dat kg wel 
sprak, maar kwalijk dacht; 
en men heeft zulks moeten 
zeggen. Ook heeftvmen ge* 
zegd, dat het graf van ROE
IEND in het Verlost Jeruza
lem was, en zulks is waar; 
want de roem van AJUOSTO is 
merkelijk verminderd, sedert 
dat TASSO de aandacht der 
Italiaansche letterkundigen tot 
zich getrokken heeft» De geest 
hunaer werken is, wel is 
waat , zeer verschillend, en 
scngnt niet in vergelgking ge-
oragt te kunnen worden; 
maar zelfs daarom heeft Am-
OSTO, die zich in het boert-
achtige onderscheidde; het 

veld inoefen ruimen, aan, 
dengenen, die met de dich» 
terjijke begaafdheid, deftig
heid en rede paarde. Me« 
zegt, dat de Kardinaal D'E$. 
TE , aan wien hij zijn ge
dicht opdroeg, hem al lag-
chende zeide: Dove diavafa 
messer Lwoyico, avete pi* 
gliato tante coglionerie ? (Wat 
drommel, Meester LODEWIJK ! 
waar hebt gij al die zotter-
nijë'a van daan gehaald) LA. 
FOMTAINE heeft er eenige 
vertelsels oit ontleend. De 
gedroehtelijke vermenging van 
het heilige en ongewijde, die 
hij de vermetelheid had ïn> 
zijne werken te brengen, de 
geringe eerbied, dien hij voor 
de betamelijkheid en de ze
den aan den dag legt, zullen 
de weidenkenden dezelve nim
mer doen lezen. AKIOSTO 
was gedurende eenigen tijd, 
met het bestuur eener Ape-
ngnsche provincie belast ge° 
weest, welke aan het muiten 
was geslagen, en welke door 
bandieten en struikroovera on
veilig werden gemaakt. AKI» 
osxo herstelde alom de orde» 
bij verkreeg in het geheels 
gewest eenen grooten invloed 
op de gee3fen, en bijzonder 
op die dieven. Op eenen ze
keren dag, dat de dichterlijke 
landvoogd, dieper in gedach
ten verzonken, dan naar ge
woonte, in zijnen nachtrok 
het kasteel had verlaten, 
waarin hg zijn verblijf hield, 
gebeurde het, dat hij in hun
ne handen viel. Een hunner 
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erkende hem, en waarschouw-
de zijne makkers, dat hij de 
Signor AKIOSTO was. Bij den 
naam van ARIOSIO , van den 
schrijver des gedichts ORX>dn-
so/urioso, vielen al destruik-
rooyers aan zgne voeten ne
der, en bragten hem naar 
het kasteel terug, terwijl zij 
hem zeiden, dat de hoeda
nigheid van dichter hun in 
zijnen persoon, den titel van 
landvoogd deed eerbiedigen. 
De meest»gezochte uitgave 
van de Razende ROSZAXB in 
het Italiaansch, is die van 
Venetië, ia fol, 1584, met 
de aanteekeningen van RVB-

v OEIII , en de platen van 
POKRO. Men heeft al de wer
ken van ABIOSTO in 2 deelen 
in fol, yereenigd, Venetië<r 
xj5o. 

ARIOSTO (AIBXANDER) re
ligieus der orde van den hei
ligen FRANOISCÜS, leefde in 
het begin der zestiende eeuw 
en liet te Parijs in het jaar 
1514, ten dienste der Biecht
vaders en zielzorgers een werk 
over de gewetenszaken druk
ken , ten titel voerende ln-
terrogalorium pro animabus 
regendia, in i 5 4 o t e L 

en in 1579 te Brescia in 
Italië, onder dezen titel her
drukt: Enchiridion, seu Sum~ 
ma confessariorum, 

AHIOVIST , koning der Sue-
ven in Germanië, werd door 
Jirtiüs GESAR, in het jaar 
58 vó-dr. j , c, verslagen, 

Twee zijner vrouwen kwa
men op de vlugt om het le
ven , en van de beide doch
ters , die hij had, werd de 
eene gedood, en de andere 
gevangen genomen. Hem ont
brak noch krijgsbeleid noch 
moed,'maar hij bezat eene 
fier- en trotschheid, die hem 
zeer nadeelig was. 

ARISTACRIDAS, een Spar-
taansche veldheer, maakte 
zich door zgne dapperheid 
beroemd. Toen ANTIPATER 
luitenant van AMXANDER in 
33o vóór J. C» de Lacedemo-
niërs verslagen, en hunnen 
koning A&isgedood had, hoor
de ARISTACRIDAS eenen man 
uitroepen: 0 Ongelukkige Spar
tanen , gg zult dus de slaven 
der Macedoniërs worden?" 
Waarop hij met nadruk ant
woordde: o Wel hoe! zou dan 
de overwinnaar den Lacede* 
moniërs kannen beletten, om 
al strg'dende voor hun vader
land, door eenén scboonen 
dood aan de slayerng te ont
snappen ï'? 

.' AiusTAC-ouAS, landvoogd 
van Miletc voor ÜARIPS , deed , 
daar hg zich aan de magt 
van zijnen meester wilde 
onttrekken, vruchtelooze po
gingen, om den Spartanen 
de wannen te doen opvat
ten. De Atheners en andere 
Grieken haalde hg tot dat
gene over, waartoe hg «e 

Lacedemouiërs niet had Kun
nen bewegen, Men gaf hem 
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aS schepen, mét welke hij 
landingen deed op het vijan
delijke grondgebied, Sardea 
innam en verbrandde. De 
koning DARIUS , op dezen ver
rader vertoornd, beval, dat 
men hem dagelijks zoude te 
binnen brengen, dat hij een e 
onregtvaardigheid te wreken 
had. De Perzische veldhee-
cen tastten de muitelingen aany 
en sloegen dezelve in verschil
lende gevechten, ARISTAGO-
EAS kon zich weder insche
pen , nam de wijk naar Thra-
cië alwaar hij in het jaar 498 
vóór J. C, gedood werd. 

ARISTANDER, een beruchte 
waarzegger, was van Tel-
mese, eene stad in Lycië ge
boortig ; hij oefende zijne kunst 
uit aan het hof van P H I U P -
PUS van Macedonië en later 
aan dat van AÜEXANDER. den 
Groote, bij wien hij zich door 
de vlijen ds te voorzeggingen 
bemind maakte. PHILIP* us 
droomde, dat hij op den buik 
der koningin een zegel plaat
ste '; waarop het afbeeldsel van 
eenen leeuw geëtst was; de 
waarzeggende hoveling liet niet 
na om te beweren, dat deze 
droom te kennen gaf, dat de 
koningin van eenen zoon zoude 
bevallen, die met den moed eens 
leeuws zoude bezield zijn. In 
een gevecht tegen de Perzers, 
deed AaisÏAMDEa a a a de troe
pen een' arend opmerken, die 
boven het hoofd van AMXAN-
»ER zweefde; dit gelukkige 
weken bemoedigde de soldaten 

J en was den voorzegger zeer 
voordeelig, 

AnisTAncHuS, van Samos; 
een sterrekundige, die in het 
jaar 264 vóór J. C. bloeide, 
is een der eersten, welke be
weerd hebben, dat de aarde 
om haar middelpunt draait, 
en jaarlijks eenen cirkel ron
dom de zon beschrijft. Maar 
dit stelsel was onvolkomen, 
zonder zamenhang, noch be
wijs. NlCOÜAAS DE CuSA ,, 
CoïERNICüS , GALILEÏ , DES-

OARTES, NEWTON , hebben 
zulks door hunne bewijsgron
den beurtelings gestaafd. Men 
zegt, dat hij eenen zonne
wijzer uitvond; maar het ia 
zeker, dat deze uitvinding in 
het algemeen veel ouder is 
(Zie EzEcniAs). Men heeft 
Van hein eene Verhandeling 
over de grootheid en den af
stand der ton en der Maan, 
te Pesaro, i5ju in 4,*° uit
gegeven , in het latijn ver
taald , en met aanteekeningen 
vermeerderd door FREDERIK 
COMMANDIN; men vindt de
zelve in het 3.e deel der Wer» 
ken van JVAXZIS , Oxford, 
1695 tot 1699. Het wereld-' 
stelsel, dat onder zijnen naam 
is in het licht gekomen, is 
yan ROBERVAII. 

ABISTARCHUS van Samo-
thracia , een beroemde Griek-
sche spraakkenner, was de 
onder wijzer des zoons van Pro-
XEMEU8- P H I L O M B T O R , Ctt Werd 

in het jaar 160 vóóc J, C. 
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geboren. Hg graf negen boe-
ken met verbeteringen in bet 
licht op den JUias van HO
MERUS; op PINDARUS j op A-
HATÜS en vele andere dich-

„ ters. Hg onderzocht vooral 
de werken van HOMERUS, met 
eene ongelooflijke, maar wei-
ligt al te strenge naauwkeu-
righeid; want zoodra een vers 
hem niet behaagde, behan
delde hg" het als onderscho-
yen. Men gelooft, dat hg het 
»s, die den lllias en de Odya-
eeaAn ZQQ vele boeken ver
deelde als er letters ïn het 
alphabetzgn. HOHAÏIC$ geeft 
>n zqnt Ar$ poëtica > een zeer 
gunstig denkbeeld van zijne 
critiekj hg noemt hem een 
regtschapen en voorzigtig man, 
dieÉ de waarheid boyen de 
Vlegerg verkiest: 

V , l \ ° n D f ? c .P r u d e D s Versos r e . 
prehencfet inertes 

Colpabit duros, etc. 

£ntego amicnm •• ; • 
Offendam in nngis? 

? L ? r
3

I e e d , o p Ut * « • * 
^Was» aan de gevohren PP-
ft waterzucht, in den '«I 
derdom van 72 iarP„ v 
* » kwaal &rZnl2 
genezen, verkoos hij d e S f 
gerdood te s t e r v e n T e S 
zgnen naam aan s c h e r p L S 

9 •*•' *ood van geboorte I 

was, te Thessahnikai Hn 
vergezelde dien Apostel naar 
Efeze, en bleef bij hem,ge
durende de twee jaren, die 
hg er vertoefde, gezamenlijk 
de gevaren en werkzaamhe
den aan het Apostolaat ver
bonden , met hem deelende. 
In het oproer, dat een goud
smid dier stad, over het stand
beeld van DIANA verwekte, 
was. hij met CAÏÜS bijna om
gekomen. Hij verliet JS/ese 
met den heiligen PAULTTS , en 
vergezelde hem naar CorintAe. 
Ook volgde hij hem nog op 
de reis naar Jeruzalem, en 
ging met hem scheep, toen 
hij in het jaar 60 naar Rome 
werd vervoerd. De heilige 
PATCÏTS aan de Cojossensers 
schrijvende, betuigt, dat hij 
met hem was, en noemt hem 
den medegezel zijner gevan
genschap, cöncaptiws mem, 
Men weet niet» wat er van 
hem, na den dood van den 
heiligen PACIUS is geworden. 
De Grieken vereeren hem, 
onder den titel van Apostel 
en Martelaar, den 14 April, 
en de Latijnen maken op den 
4 Augustus gewag van hem. 
(Zie handelingen der Apos
telen XIX. XX. en XXVU. 
— Briefaan PBIMMOH , ai> 
— Colosti, IV. 10.) 

AMSTARCHÜS, een t|dre-
kenaar , die eenen geschied
kundigen brief der stad & 
thene en van datgene, wat 
de Apostelen er verrigtten» 
schreef. Hitvvtma «aalt 



A R ï, 449 

denzelven aan, in den brief 
aan LOJDEWIJK den Zacht" 
moedige,, die hem aanraadde 
het Ieren van den heiligen 
DIONÏ8IUS te schrijven. Som
mige schrijvers, zijn van ger 
voelen -geweest (men weet 
niet op , welken grond)* dat 
hij wel dezelfde als de in 
het vorige artikel vermelde 
zou kunnen zijn geweest. — 
Het door HIXDUINUS aan 
AmsTAïicHirs .toegeschreven 
werk, is zeker een onderge
schoven stuk. 

ARISTENETPS | een Griek-
sche schrijver uit de vijfde 
eeuw, kwam in eene aard-

'be ving, die dê  stad Nicorne-
dia verwoestte, om het le
ven. Er bestaan van hem 
zeer geestige brieven, Eatgs 
1610, in 8.vo, die mede in 
het Fransch vertaald zijn; 

ARISTEUS, zoon van Aroi,» 
10 en de Nimf CYRENA leer
de van de Nimfen de kunst, 
om de melk te stremmen, 
de olijfboomen aantekwee-
ken., bijenkorven te vervaar
digen, en dezelve te onder» 
houden. Hij huwde met AU
TOMOE , dochter Yan CADMUS, 
bij wie hij AOTEON verwek
te, die op de jagt door zij-
ie eigene honden verscheurd 
werd. Na , j e a d00(j v a n djei l 

zoon begaf hg' zich naar het 
eiland Co«; Yan daar naar 
Sardmg d a t h~ h e ( e e r s t 

beschaafde, e n waar hn m-
II. ÜMX., D 

ne geheimen bekend maakte, 
en eindelijk uaar Tkracte.;, 
waar BACCHUS hem in de ge
heimen zijner feesten opnatn. 

: Daarna werd ABISTEUS op 
'EURYDICE, de vrouw van OK-
IPSEUS verliefd; bij het ont» 
;vlugten zijner vervolgingen; 
werd zij door eene slang ge
stoken, hetwelk haar dea 
dood veroorzaakte. Om zich 
op ARISTEUS te wreken; dood-
den: de Nimfen zijne bijen; 
maar, nadat hij deze godhe
den, door het offeren van 
eenige stieren1 bevredigd had, 
kreeg hij het verlorene terug» 
Het verhaal dezer iabelkun-
dige geschiedenis, in het 4^ 
boek der JLandgedichten, is 
een der schoonste stukken 
van Vmaimvai De goden 
plaatsten hem onder de ster
ren, en hij werd de 4qua~ 
rius van den dierenriem ge
noemd. 

ARISTEUS , de P'roconesiëg, 
een Grieksch geschiedschrij» 
ver en dichter, bloeide ten 
tijde van CYRUS en CROSUS, 
omtrent het jaar 556 vóór 
J. C. Men schrijft hem een 
heldendicht toe in drie boe
ken over den uorlog derAri-
maspers of Noordsche Scyten. 
Dit werk is verloren geraakt. 
LONGINÜS haalt, in zgne 
Verhandeling over het verhe*' 
vene, zes dichtregels uit het* 
zelve aan, en XZETZES zes 
andere. ARISTEUS heeft ook 
nog een prozaïsch werk oveï 
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de geslachten of de afkomst 
der goden geschreven* Dit 
werk is niet tot ons geko
men, ea zulks is meer te be
treuren dan zijne gedichten* 

AitiBTEusi door Pssma den 
Oude bijgenaamd , leefde fen 
tijde van AIEXANDER den 
Groote. ETJCIIÜES koesterde 
zoo vele achting en vriend
schap voor hem, dat hij nooit 
over een onderwerp wilde 
schrqven, hetwelk zijn vriend 
behandeld had, uit vreeze 
van daardoor desselfs roem 
te zullen benadeelen. Men 
had van hem twee werken, 
die over de hoogere meet
kunde handelden; maar de 
.vernielende tgd heeft er de 
nakomelingschap van Beroofd. 

_ AmsTEvs i een officier van 
PTOIOMEÜS PHIÜADELFHUS , 
koning yan Egypte, was van 
Joodsche afkomst Deze vorst 
zond hem naar den Hoogen-
pnesterExEAZAR, ten einde 
Jem geleerden te vragen, om 
H e W * de

t
r . J o d «nu i t het 

fe vSTch i?,het ( i^kSch 
«r 7a> zes nfc eiken stam 

« è n a L 7 l a I i n g ' ^ - ^ 
S ? a a m £ vervaardigden. Men 
mi, dat ARI8TET;S de ge
schiedenis dezer vertaling S -
instelde. ^ t a a t e f w e 
is waareene, die zijnen naam 

m te beslissen in hoe verre 
dezelve geloof verdient. B E ' ! 

sommige anderen zijn van ge
voelen geweest, dat het de
zelfde was, welke door de 
heilige HIERONYMÜS, EUSB-
BIUS en TËRTULUÏSVS werd 
aangehaald; maar LODEWIJK 
VlVBS , AtïONÏOT SAIMEHON, 

, SCAII&ER enz. twijfelen niet 
of het is een dooi: eenigen 
Jood ondergeschoren stuk, 
en hieromtrent schijnt geen 
twijfel meer te bestaan, na
dat men hetgene^ wat:Hsx-
pRix VAÏT VAtofs daarover 
in zgne aanteekeningen op; 
EusEBnrs zegt, gelezen heeft 
Dezelve is onder dezen titel 
in het licht gegeven: Histo
rici de suncicc scriptwee inter-
pretibus Oxford, 1692 ia 8.*> 
en in den Bijbel van Rome, 
1471, .a deelen in fol. VAN 
DAIEN heeft eene verbande, 
ling over dit werk in het 

[ licht, gegeven, Amsterdam, 
1705 in 4.t0 Hg beweert, 
dat PTOJWMHCEÜS enkel de vijf 

: Boeken yan MOZES Het ver
stalen, en dat de andere boe

ken, welke men in de ver
taling der zepetitigtn *,n°£» 
door anderen zijn vertolkt 

: geworden 5 maar dit gevoelen 
wordt tegengesproken door 
BONPRERIÜS en anderegeleer
den. Wat hier ook van we
zen moge deze zeer oude 
vertaling, te allen tijde door 
J. C. en de Apostelen gevolgd, 
heeft altijd met het Penta-
tencon hetzelfde gezag ge
had. De heilige vaders heb
ben de vertaling der zeventi
gen beschouwd als een ram^ > 
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door de Voorzienigheid uitge
kozen, om de natiën tot de 
prediking van het Evange* 
lie voort ebereiden, en men 
schrijft den vertalers gewoon
lijk reene bijzondere onder
steuning des heiligen Gees-
tes toe, hoewel de heilige 
HIEKONYMÜS over deaelve 
niet altijd te vreden is. 

AHIBTIDES, bijgenaamd ;afe 
Megtmardige, had de be
roemde Tn:EM:is!rooi,Es te ••A-
thenejol mededinger. Deze 
beide mannen van hunne 
prilste jeugd af te zamen op
gevoed, hadden zeer verschil
lende hoedanigheden 5 de ee-
ne i" als men de voorsfan*'' 
dersvan AKISIIDES zal,ge» 
looven, behartigde het alge-< 
meene welzijn met alle op-
regtheid en den meesten ij
ver; de andere daarentegen 
was listig vol bedrog en door 
eerzucht als het ware ver
teerd, Maar natuurlijker is 
het te geJoove», dat zij beide 
hetzelfde doel najaagden, na» 
melijk: heE opperste geaag, 
doch, volgens verschillende, 
naar hunne inborst afgeme» 
tene wegen. AKISMDES zou 
zijnen mededinger van het 
bestuur hebben willen ver
wijderen , maar hg werd zelf 
w het jaar 485 vóór J, C, 
door bet Ostracismus (Schel-
pengeregt) tot de ballingschap 
veroordeeld, De Atheaers, 
een zoowel in Z g a e n haat als 
mzgiieyerkleefdheidonbesien-

" 'D 
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dig en overdreven volk (zie 
PEEICI .ES , SOCKATBS, A H Ï - ' 

TUS enz.) riepen hem eenïgen 
tijd daarna met de overige 
bannelingen terug. Hg spoor
de de Grieken aan, om zich 
tegen de Perzers te yereenï-
gen en onderscheidde zich in. 
de veldslagen van Marathon , 
Saïamis, en" Platea, Hij 
liet eene krijgskas oprigtea, 
ten einde dien oorlog te kun
nen goed maken* De be
langeloosheid en onpartijdig»* 
heid, waarmede* hg de bij de
ze gelegenheid opgelegde be
lasting invorderde deed zijn 
bestuur met den naam van 
gulden eeutt* bestempelen* Hij 
stierf zoo arm/dat de repu
bliek verpligt was, zijne lijk-
statie te bekostigen, «ijne 
dochters uitteauwen en zijnen 
soon met eenige goederen te 
begiftigen. LYSIMACHUS, de 
zooa van eeas zijner doch
ters, won zijn "bestaan me6 
op de hoeken .van de .sfratem 
de drooüaen te wesklzsen. Dé 
bijnaam» van regwaardigë 
werd hem dikwerf reeds bif 
zijn leven gegeven. Maar om 
deze soort van titels wel te be« 
oordeelen moet men zich on
ophoudelijk den staat te bini 
nen brengenj waarin de eegfc-
vaardigheid en al de overige 
deugden bij ijdele en bedor-
vene natiën waren. De man, 

" die ach slechts eenigzins,_ al 
ware het ook raaar in schijn, 
voor de ondeugden der me
nigte wachtte, ging voor eea 

http://Peeici.es
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Wónder van wijsheid door. 
ÏHEOPHHASTB3 verzekert, dat 
AHISTIBES , wanneer de staat
kunde zulks eischte, noch 
regtvaardigheid noch deugd 
meet kende; dat hij de AT 
theners van den eed van ge* 
trouwheid ontsloeg, en geheel 
alleen den meineed des volks 
op zich nam. Hij maakte het 
zich tot pligfi en tot eenen 
vasten stelregel om zich te
gen de raadgevingen van THB-
MÏSTOOLES te verzetten , dan 
zelfs wanneer zij van een 
algemeen erkend nut waren, 
en hij haatte hem zoo zeer, 
dat hg durfde zeggen, dat 
het met de republiek gedaan 
was, indien hg niet in eenen 
afgrond gestort werd. Deze 
haat, die der rust der Athe
ners zoo noodlottig was, nam, 
volgens sommigen, zijnen oor
sprong in eene mededingende 
liefde, en niet in eene va-
derlandsche geestdrift. — Zie 
Cotuirs , LücfANBS, MABCUS 

AüBEMüS, SENEOA, SoiON , 
SOORAÏES, TlUJANüS, ZENO 

enz, 

AniaTiDEs van Mikte, een 
geschiedschrgver, maakte zich 
beroemd, door zgne Miksia, 
hen, romaneske en dikwerf 
losbandige verhalen. A*tn,E. 
vs, schrgver van den gulden 
ezel, herigt in zgne voorrede 
dat hij verhalen volgens de' 
wiilesiaken wil leveren; het
welk ten bewijze verstrekt, 
«at het werk van AHISTIDES 
met roem feekend was, PLVm 

TARCHÜS haalt hen» in zijne 
kleine vergelijkingen dikwerf 
aan. 

AHISTIDES (Heilige) een A-
thener en wijsgeer leefde in de 
tweede eeuw, Christen ge
worden zijnde veranderde hij 
zijn beroep niet, maar deed 
de wijsbegeerte ter staving van 
het Evangelie van J. G. dienen; 
want hij vervaardigde voor 
de Christenen een uitmuntend 
verdedigirtgs geschrift, dat hij 
aan keizer HADBIANÜS, toen 
deze vorst te Athene was, 
in het jaar ia5 aanbood, 
Hetzelve bragt al het uitwerk-
zel niet te weeg, dat men 
er van verwacht had, maar 
bet verzachtte ten minste de 
gestrenge hesluiten, die te
gen de Christenen genomen 
waren. De heilige HIBROHT-
Mqs zegt, dat men dit werfc 
nog in zijnen tijd zag, en 
EÜSEBIUS maakt in het 4«de 

boek 3Ae en 5.de hoofdeel 
zijner, geschiedenis gewag van 
hetzelve. De oude zoowel 
als de latere schrijvers der 
martelaarsboeken stellen de 
gedachtenis van dien Heilige 
op den 3i Augustus. 

AKISTIDES (Miïva) een 
grieksch redenaar, en priester 
van JüEIrEB,in het jaariag 
der Christelijke tgdrekenwg 
te Badriani in Mysië gebc 
ren, nam den bijnaam van 
THEODOKI/8, dat is, Genadt 
of Gwe Gods aan, tot gedacö; 
tenis eener genezing, welke hg 
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bad ondervonden, en die hij 
bovennatuurlijk waande. De 
groofste meesters gaven hem 
lessen in de welsprekendheid, 
en hg bragt zgn geheele le
ven door met redevoeringen 
te houden en te reizen. Toen 
Smyrna door eeöe aardbeving 
verwoest werd, schreef hg 
aan MARCITS AUREIIIOS eejien" 
zoo aandoenlijken brief, dat 
die vorst oogenblikkelijk be
val ,. de stad weder optebou-
wen. De dankkare inwo
ners rigtten ter eere van A~ 
BISTIDES een standbeeld op. 
Hg overleed in zgn vaderland 
in den ouderdom van 60 ja
ren. Er bestaan van hém 
Prozaïsche lofzangen ter eere 
der goden, ën helden, Jof-
Jijfc* en verdedigingsfëden, 
redevoeringen, waarin hij het 
voor en het tegen verdedigt. 
^AMtEü JEPP , een geleerd 
lüngelsch geneesheer, heeft er 
eene uitmuntende Grieksche 
en Latijnsche uitgave in twee 
deelen in 4. t o , Oxford,iy aa 
—- 17 3o , van in het licht 
gegeven; deze uitgave is met 
zeer schrandere aanteekenin-
gen verrijkt, grootendeels ont
leend Uit CAMER , PAÜXMIER , 
SPAMHEIM , NoRMANN , TRIS-

**» , LEBEVRÉ, LODEWIJK 

"*» 1 doch waarbij de uitge-
yoegd.Ö°k d e z 9 n e heeft ge-

J £ l d e ? . ' W a » heerste,zegt 
«nen. ^ de aaadoeningei der 

D 

ziel en de hartstogten, die 
haar tot drg'fveer verstrek
ken, op het doek bragt. P i i -
HIÜB, de natuurkenner zegt, 
dat; AxxAta» tot 6000 Ses-
tertiussen, VOOF een zijnet 
schilderstukken bood, hg leef
de ten tgde van AJPELLES, 
in het jaar 340 vóór J. C. 

ARISTIJPUS van Cyrepe, 
een leerling van SOCRATES, 
stichter der Cyrenaïsche sek
te,, verliet Lybiëy pm SO
CRATES te -dtkene te gaan hoo-
reu. De grondslag zijner leer 
bestond hierin, dat de welt 
lust hef grootste heil van den 
mensen in hetondermaansche 

Zulk, een, gemakkelijke is. 
",, T ' ' O — < — — ~ — , " 

wijsgeer, kreeg vele aanban 
gers, de groote wereld be
minde hem, DioNYSitra de 
Tiran, zocht zijne vriend
schap. Aan het hof van dien 
vorst hedekte hij 4en wgs-
geerigen mantel met dien des 
hovelings. Met hem danste 
hij en dronk hg zich dron
ken. Hij deed uitspraak over 
al de schotels, en de koks 
ontvingen van hem de bevelen, 
omtrent de toebereiding en de 
keurigheid der spijzen. Door 
éene menigte kwinkslagen was 
zgn gezelschap zeer onder
houdend. DioNïSrus de Ti
ran vraagde hem eens, waar
om de wijsgeeren de deuren 
der Grooten belegerden, daar 
deze nooit hij de wijsgeeren 
gingen: Het is, antwoordde 
ARISTIJFBPS, omdat de wfjs-

d 3 



'm ' A R i 
geèren hunne hehoèfteh leu
nen, en dat de Grooten met 
de-hunne onbekend sijni An
deren zeggen, dat hij hem 
eenvoudiger antwoordde! Het 
is, omdat de geneesheer en ge-
woonlijh by de "sieken gaan, 
Men ziet door deze antwoor
den, dat de wijsgeeren, zelfs 
de Ephuriers, te allen tijde 
eene sterke dosis eigendunk 
en trotschheid hebben beze
ten; te allen trjde hebben zij 
Voor onderwijzers van het 
menschelyke geslacht willen 
gehouden worden. De on
tucht van -AnisiiMüa even
aarde zgrie -gdelheid,; maar 
dezelve was aan zonderlinge 
onbestendigheden onderwor
pen. Op eenen zekeren dag 
gat dezeHde vorst hem de 
keuze tmschen drie oatuch-
üge vrouwspersonen. Oewns-
geer nm iezèhe alle drie 

TSt W ® bonden had, 

uLrat afem SodiLen 

$•£t\haar v e r v o , s e n s 

S a n T d T e n l ï e t haar 

i e r ' z ö n
e

e r n d besP°Ue ^ 
f t r ^aar> zeide hij ik 

met H^had hier V „ ; & 

"9l ^ «arbtogt K i l ' ; 

% a n ? f V 0 0 onb^ 
** djen tijd,- m f £ 2 
m « * elkander nittejoJS 

/«(ie» Jtxrsi'/pPBs, zeidede 
Cynische DIOGEN'ES, ach met 
groenten wist te vergenoegen, 
sou hij' zich niet verlagen, om 
op eene M/hartige »>yze de 
vorsten te vleijen. — Indien 
degene^ die mij veroordeeltt 

hernam AKISMPPWS, de vor
sten wist: te vleijèn, tou hij 
sich niet met groenten te vre-
den stellen. Toen men hem 
eens vraagde, wat de wijsbe
geerte hem geleerd had, ant
woordde h i j : om wel met ie
dereen te leven, en om niets 
te vreeten, — Waarin zijn 
de wijsgeeren boven de ge
wone menschen verheven ? — 
Hierin, zeide h i j , dat als er, 
geene wetten waren, de gf 
wone menschen juist zoo sou
den leven, als de wijsgeeren 
doen f eene groot - spraak, 
die niet ligt iemand bedriegen 
zal. Hij was gewoon te zeg
gen , i dat het beter was arm, 
dan onwetend te zijn, wij'1 j 
de arme slechts door een wei
nig geld kan geholpen wor- i 
den, in plaats, dat de weet- j 
niet nog geheel menschelgk 
moet gemaakt worden." Hg 
dacht er niet aan; dat de 
aienschelrjkheid veeleer de 
hoedanigheid der onweten
den, dan der pronkgeieerde» 
is. Men zegt, dat h§ de eer
ste was, die van zgne leer
lingen helooningen eischte. 
Toen hrj asn eenen vader vnf' 
tig drachma's voor het onder
wijs van z§nen zoon had ge
vraagd , antwoordde deze man, 
hoet vp/tig drachma's daar 
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iö'uik hem eenen slaaf voor 
kunnen koopen. -— Welnu, 
hernam de wijsgeer, koopt 
hm dien, en gij tuit ér twee 
krijgen. Hij leefde omtrent 
400 jaren vóór J. C. Hg 
heeft geschied- en zèdekun-
dige werken zamengesteld, 
die wij iniet meer bezitten, 
doch welker verlies waar* 
schgnlgk niet zeer te betreu
ren 1S. . ' • - "! ;: .-•.". . 

AHISTÖPÜS , bijgenaamd de 
Jóiige ', klein - zoon« van den 
voorgaande," werd in het jaar 
364-vóór J, C. een der'ijve
rigste verdedigers der sekte 
van zgnen grootvader. Deze 
sekte erkende als grondslag 
aller handelingen twee aan
doeningen der ziel, de smart 
en het vermaak, 

Afti8TiH?üS, tiran van Av 
go* leefde in de verschrikkin
gen, die het gevolg der ti
rannie zijn. Hoewel de deu
ren van zijn appartement 
door een groot aantal solda
ten bewaakt werden *„ sloot hij 
dezelve des avonds echter met 
de grootste zorgvuldigheid; 
daarna beklom hg\ door mid
del eener ladder met zijne 
minnares 'eene afgelegene ka* 
«net: de moedervarihet incis
ie nam dadelijk de" ladder 
w e g , 6loot dezelve vast en 
kwam den volgenden dag, 
dezelve weder aan het • Inifc 
plaatsen, om de*gevangenen 
aflejaten. Ondanks al deze 

'•••••'• • ' - D é 

voorzorg werd AAUTHSSVS in 
het jaar 242 vóór J, G.door 
een' Cretenser vermoord. 

AIUSTO ,ïn het jaar 56o vóór 
J. C. de opvolger zijns vaders 
AGASICIBS , in het koningrijk 
van Lacedemon', is in Piir-
TARÜHOS door zijne schrandere 
antwoorden bekend. Iemand 
hem gezegd hebbende, dat 
het de pligt eens koning was, 
zgnen vrienden wel en zgnen 
vijanden kwaad te doen; zoo 
antwoordde • hi j , 1 dat het den 
koning 'veel heter zoude pas
sen zijne oude vrienden te 
ontzien, en zich uit zijne 
grootste vijanden, nieuwe 
vrienden te maken." $lada« 
hij Vernomen had •, dat men 
eene lofrede had gehouden op 
de Atheners, die al strij-
dende tegen de Lacedemo-
nié'rs gesneuveld waren, zei-" 
de h i j : * Indien zij aldus de 
overwonnenen vereeren, wel
ke eer verdienen «dan de 0-
verwinnaars ?" —-: Zijn ;zoon 
DBMAHATES was zgn opvolger. 

AaisTo-, van het eiland 
Ohm, bggenaamd ^Sirehus^ 
een leerling :van ZENO , Ver
liet zgnen eersten meester, 
wiepsgeslrehge stoïsche grond
beginselen hem hadden afge
schrikt, en verbond zich met 
PASJEMOIT , wïëna zedeleer zeer 
wel met zgnen zachten aard 
strookte. Hij vormde zich eene 
bijzondere leer t hg zeide, dat 
een wijze, volmaakt wel maar 
4 ,, ; ., :.. v . ,:',; ; ... 
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een ïooneelspelèr . gelijkt,,die 
den rol: van koning en slaaf 
even gemakfcelgk uitvoert. Het 
öoogste goed was, volgens bem, 
de onverschilligheid voor alles, 
wat tnsschen de deugd en de 
ondeugd is. Op eene schran
dere wg'ze vergeleek hü de 
vertopgen der redenaars ,̂ met 
fle.spinnewebben, die, hoe-
wel zeer kunstig gemaakt, 
echter nutteloos zijn. Hg ver
wierp de redeneerkunde, wül 
deaelve ««, afe hgzeide, 
sonder doel was; W ae n a ! 
taurkunde, omda! zö o n z e 

geestvermogens te bovengaat 
Hoewel hg M zedeleer «iet 

W n i e e n e , n i e t YeeI betee-
tonende zaakvan. Hg erken-
pttectotem* enkele d o 

jaar fü36 vódr J f• » n l h e l 

*« hg Zeer ' i r* e a f** 
welfc, hem J e n h K ' h e t ' 

*ea op ^ „ , kaal ÏÏ3? ! ' 

^ 0 r e ^ V e e n R « -c ö "gtsgeleerde, ondes 

de regering van TIUJANÜS; 
zocht, de belooning der deugd 
W de deugd zelve. Hetwelk 
eene soort van ongeremdheid 
is» want de deugd moet een 
van haar zelve verschillend 
grondbeginsel, en eenen van 
haar- verschillenden beweeg
grond hebben. Door eene lang
durige ziekte aangetast, ver̂  
aocht hij zijne vrienden den 
geneesheeren te vragen, of 
hij aan den dood zou kunnen 
ontsnappen, hun tevens ver
klarende, dat, indien hem 
geene hoop meer overbleef,' 
hg zich zelven van het leven 
ffoude berooven; maar dat, 
mdien zg'ne kwaal niet onge-
neeslgk was, hg'Besloten had 
tei lijden, en voor zijne vrouw, 
zijne dochter en zg'ne vrienden 
te leven. PUNIÜS de Jongt 
zwaait hem grooten lof toej 
maar al kon men hem enkel de 
zwakheid van den zelfmoord te 
last leggen, zoo zou zulks nog 
voldoende, zijn, om dien lof 
niet voetstoots aantenemen. 

A$ISTOBUIÜS L, bijgenaamd 
EhileMen, koning der Joden, 
en oudste zoon van JOAHNES 
HmcANps, vorst en Hooge-
JPriester der Joden, yolgde 
zijnen vader in het jaar 104 
vóór J. G op, en voegde de 
koninklijke êkdeem h? oen 
Hooge-priesterlijken tulband. 
Bij het leven zijns vaders voer
de hij het bevel in het beleg 
van Samariër en versloeg de 
troepen van AnvwcBvsdeCi' 
ticcniër. Het vorstendom JW<* 
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daarna in een koningrijk ver
anderd hebbende, verbond hij 
zijnen broeder ANS-IGOHUS aan 
de icroon, deed de drie an
dere met zijne moeder (die 
bij den hongerdood deed ster
ven) in de gevangenis opslui
ten j en ten overmaat van god
deloosheid, liet hij ook AN-
TI&ONÜS , tegen wien hg eeni-
ge verdenking had opgevat, 
om het leven brengen, en 
stierf zelf van verdriet in het 
eerste jaar zijner regering. In 
dien korten tijd, had hg' zij-
ne staten met een groot ge
deelte van Iturea vergroot, 
en de inwoners gedwongen den 
Joodschen Godsdienst te om
helzen. 

4 5 / 

T ^«ÏSTOBUIÜS II., Koning der 
Joden, was de zoon van A-
1EXANDEB JANNEUS. NA den 
«ood van zgne moeder A-
MXANDBA , in het jaar 6 9 vóór 
J ; \ n a m hg , nazgnen oud
sten broeder HYRCANITS in ee-
nen veldslag verslagen te heb-
nen, de teekenen der konink
lijke waardigheid aan; endoor 
een verdrag, hetwelk deze 
zegepraal volgde, verbleef hem 
d e kroon. Maar ARBTAS, ko
l d e r Arabieren, die zich de 

?cL;k k e a . ' l egerde Ams-

C ^ ' J j f laatste wist 
,,SI', .' veldheer van Po*. 

verdreef, £ $ m v 9 a ; l d e a 
l> aen daarop zelf ver-

D 

volgende, sloeg hg hen. De
ze voorspoed bragt HYRCANUS 
zoo zeer in verwondering 
dat hg de hulp van POHVS' 

|f JUS, die zkh te jOctmaskus 
bevond, ging inroepen. ARIS-
TOBVLVB begaf zich ook der
waarts, en POMPEÏUS beloof
de hen te zullen verzoenen," 
zoodra hij de oproerige Na-
bateërs tot hunnen pli'gt zon 
hebben gebragt Maar de han
delwijze van AIUSTQBTJXÜS , die 
hem op eene onbeschofte wij
ze verlaten had, ergerde hem 
zoo zeer, dat hij Jeruzalem 
ging belegeren, die stad in heC 
jaar 63 vóór J . C . innam, 
en. den koning met zgne zo
nen AMJXANDER en ANTIOO-

•NUS, gevankelgk naar Home 
zond. AKISTOBITIÜS ontsnapte 
echter met den laatste zijner 
aonen; en, ïn Judeaterugge
keerd, verzamelde hij eenie-

[ ger, om zich op den troon 
te handhaven i maar het on
geluk gehad hebbende van 
door de Romeinen overwon
nen te. worden, werd hij 
door GABINIWS gevankelgk 
naar Home gezonden. JULI-
08 GSSAB schonk hem kort 
daarna zgne vrijheid weder, 
met oogmerk, om zich in Jsië, 
van. hem te bedienen, waar 
de voorstanders Yan POMPBJOS 
hem door vergif deden sneven. 
Hij was een wijze en moedige 
vorst, maar de haat van Pow* 
BEJÜB was de oorzaak van zij* 
nen ondergang en van dien 
zijner familie. Soirro, land-

d5 
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voogd van Syrië, liet te ge-
I p e r tgd ia het jaar 49 vóór 
J. C, te Aniiochië AIEXANDER , 
den zoon van ARisTOBiuiTJS 
onthalzén. 

AMSTOBDIITTS f Hoogepries-
- ter der Joden, was de zoon 
van AIEXANDER, zoon en op-
Volger van ARISTOBULUS IL, 
en van AIBXANDRA , dochter 
van HYKOANÜS. HERODES de 
Groote had het Hoogepriester-
6JJttaP . a a n

 ANANBI, gegeven, 
01e uit eene iet geringste 
ïamiliën was. AXEXANDBA 
hoogst misnoegd, dat men 
een' man zonder eenïg aan
zien hoven haren zoon ver
koos, om hem met zulk eene 
verhevene waardigheid te be-
kleedea, schreef aan Cwo-
" m > °«i haar te verzoe
ken aan HEBODES deze waar
digheid voor haren zoon te 
vragen. Gaarne bewees haar 
deze -Koningin, dien dienst, 
doch te in den beginne niets 
verkrggea; maar wgï HERO-

ErV • £ z e e r Kstig w a s > z i c h 

kort daarna met A M X A U U 
en IVIARIAMNE veinsde te ver-
«oenen, zoo droeg hij het 
Hooge-priesterschap aan W 
-«ait tw op, die toen noV 
maar den ouderdom van , J ' 
<fe i • welke het volk over de 
verheft^ Van »di3„ J ^ J 
vorst aan den dag legdÊ, Werd 
hetzelve noodlottig. Want 

een jaar daarna, door HERO-

suchhg omtrent z p geaag 

I was, aangespoord, om zich te 
baden, deed hg" hem in het 
jaar 34 vóór J. C. verdrin-
ken. Om zijne misdaad ver
borgen te houden, liet HB-
RÓDES eene prachtige uitvaart 
over hem houden, 

• ARISTOBUIUS, uit het ge
slacht der Joodsche Hooge-
priesters, was de onderwijzer 
van PKOIOMEÜS E.VERGEÏES , 
oudste zoon van PTOIOMEUS 
PHU,OMETOR , Koning van 
•Egypte, De synagoge der Jo
den te Jeruzalem schreef hem 
eenen schoonen brief, om hem 
berigt te geven van. de ge* 
nade, welke God aan de 
natie bewezen had, door haar 
van den wreeden ANTIOCHUS, 
en van de verdrukking der 
Macedoniërs te bevrijden, den 
Solimitaners het sedert zoo 
lang verborgen vuur :te ont
dekken. In dezen brief wer
den hij én al de Joden, die 
in Egypte waren, tevensuit-
genoodigd, om met dankbaar
heid, plegtigheid en luister het 
loofhuttenfeest te vieren. — 
Het gevoelen van •fism»»», 
SERARIUS en MABIANA IS r dat 
JUDAS de Esseniér, de schrn-
ver Van het tweede boek der 
Machabeërs, die ie Jeruzalem, 
zoo wel om zijne diepe wijs
heid, als om zgne *en? ,s v a n 

het toekomstige, zee%m aan
zien stond, de schrgver va» 
gemelden brief is geweest,ƒ 
er ten minste de schets toe 
ontworpen heeft. — Wat de-
zen ARisiroBUivs betreft, zoo 
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is men te zijnen opzigte zeer 
verdeeld van gevoelen* De 
heilige CXEMENS van Alexan-
drië,, en EÜSEBIUS spreken 
over eenen AB.ISTOBUI.FS , die 
een Jood ett Peripatetisch 
wg"sgeer was, onder Koning 
PTOJLOMEUS PHIXOMETOK in 
Egypte leefde, en die ver
klaringen over de hoeken van 
MOZES had geschreven, wel
ke aan dien vorst waren op
gedragen. Het is echter niet 
waarsdhgnlgk, dat hg een 
«er sevenügèn is geweest, 
die onder PTOLOMETTS PHILA-

HEWHDS den Bijbel in het 
Grieksch hebben vertaald, De 
boven vermelde brief was van 
Jet jaar 188 der Grieken, 
nat is « 4 vóór J. C. onder 
«e regering van PTOXOMEUS 
*.VEKGETES. De Abt RÜBER-
TUS , en na hem SERARIUS 
verzekeren, dat sedert PHI -
IADEMHÜS , de vertaling der 
zeventigen bad doen vervaar-
digen, dé Egyptische Konin
gen altgd Joden tot onder
wijzers hehben gehad. '; • ; 

• AKISTOBTTIUS i zoon van 
HEKODES en MARÏAMNE , huw
de BERENICE , dochter van 
SAIOMJÉ, zuster van HERO-

v 8 , L e n w e r d z 0° ongelok-
* W in de misdaden gewik-, 
•*J2*> welke men aan zgaen 
S! e t

J
A l E S : A W M a ^ 'ast 

S i da t» hoewel hunne on-
wn« „JenoeSzaam bewezen 

l*'* f9 echter heide te •&..-
gewurgd werden. 
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ARISTOBUOTS , was de zoon 
van HERODES, Koning van 
Chaleide, die hg bij eene 
eerste vrouw, en niet hg BE-
REJTICE verwekt had; deze 
BERENICE eene dochter van 
Koning AGRIKPA , zijnen broe
der, baarde, hem BERENICE 
en HYRCANTTS. Nadat NERO 
in het jaar £4 Keizer CIAU-
DIUS in het bestuur was op
gevolgd, gaf hij Klein-Arme-
nië aan ARISTOEULOS. 

-ARISTOBUIDS, eenGrieksch 
geschiedschrijver, leefde in 
het jaar 33a vóór J. C. ten 
tijde van AXEXANDER den 
Groote, dien hij op zijne tog-

.ten vergezelde. Hg schreef 
zelfs de geschiedenis Van dien 
vorst, welke door ARRIAUUS . 
geyolgd is, zoo als deze zalks 
opregtelijk in het begin der 
zijne hekent. PIOTARCHUS 
haalt hem niet alleen in het 
leven van AXEXANDER, maar 
ook nog op andere plaatsen 
aam 

ARISTOBUXUS , door Pxtr-
TAHOHÜS AOATHOBUJCUS g e -
noemd, broeder van Ericu-
aus, leefde omtrent het jaar 
5oo vóór J. C. Hg was een 
vriend der wijsbegeerte en 
maakte er zich zelfs beroemd 

.in, zoo als men zulks door 
de getuigenis van PHIXQDE-
MUS , door D100BNES LAER-
ÏIÜS aangehaald, en door die 
van PXDTABCHOS weten kan. 

ARISTOBUXVS, een Peripa-

http://Ab.istobui.fs
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fetïach wijsgeer onder de Jo* 
den, Moeide omtrent 176 ja< 
ren \66t J. C, Hg schreef 
eenige werken, onder andere 
Comméntariën op de boeken 
van MOZES, welke hg aan 
JPTOIEMBITS PHIIOBATOR , Ko» 
ning van Egypte, opdroeg, 

AftisToj3ïji,rs, consul en 
prefekt van Rome onder Kei
zer CABINUS , in het jaar a85 
der Christelijke tijdrekening, 
werd door DIOCLETIAHTJS in 
heide deze waardigheden ge
handhaafd. Hg is waarschijn-
Igk dezelfde, die fa het jaar 
*g3 nog prefekt van Rome 
was, 

'AaisTOBujtüs, een der leer
lingen van JESt7s CHHISTTT» 
f ?,* »a« wen zegt, na den 
JeiJigen Geest ontvangen te 
bebbea, het Evangelie in 
^root-Brittaniën ging p r edi-

S ; , K i D } e ^ e I v e a l d a a « , ' D e t 
znn bloed bevestigde, fiet. 
™IJ hij uit liefdevoor J C 
welkeV^Maartf°nzek«i„ 
i7Ktp!aar) *tme' D e &«-

aan de Romeinen XVI, i 0 , 

fer 7 n ^ e « « « war, waari 
nq, in tieq boeken, de vn 
^hilfende g C m Jen 'der w | l . 

geeren beschreef. Hg haalde 
waarschgnlp hetgéne, wat 
LYCON ten opzigte der offeran-
den welke ARISTOTELES, vol
gens ,hem, dagelps aan de 
schimmen zijner vrouw op
droeg, ejafcel aan, om het-
aelve te wederleggen. — Er 
is nog een andere AMSTOOÜEJ 
van Jihodes geweest, die in 
de eeuw van ivuvs GJCSAR 
bloeide, EROTIANDS spreekt 
van hem als van eenen taak 
kenner; en VARBO merkt aan, 
dat zijne bepalingen duister 
waren. DIONYSIUS van Ra* 
licdrnmsua noemt hem eenen 
redenaar; en AMMONWS haalt 
zijne verhandeling over de 
dichtkunde aan. De heilige 
CIEMENS van Alexandrië, die 
hem onder de geschiedschrij
vers plaatst, noemt geen en
kel zijner werken; maar PLV-
TAROHOS spreekt OYer het derde 
Hoek zijner Geschiedenis van 
halte. Men weet niet aan wien 
dezer beide ARISTOCIESSEH 
men de boeken der paradox» 
stellingen, waaruit STOBSVS 
eenige woorden heeft afge
schreven, even zoo min als 
aan wien men de dichtrege
len moet toeschrijven, die 
over eenen woedenden stier 
handelen, welken eene pnes-
teres hg" het oor vasthielden 
beteugelde, en d^ n™ ?9 
JEvum» vindt aangehaald. 
Men kan ook aan een dezer 
beide schrijvers het fragment 
toekennen, dat men bgKP; j 
flEBitrs in het negende boe* 
der Evangelische voorberei-
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ding, onder den naam van 
AnxavoiELEa vindt; want het 
blijkt ten duidelijkste, dat dit 
fragment niet van dien groo-
ten wijsgeer is, wijl er in 
hetzelve over ARIST'OXENÜS , 
die een zijner leerlingen was, 
gesproken wordt. 

AKISTOCHES , f e Pergctmua 
geboren, verbond zich inden 
beginne aan de Peripatetische 
wijsbegeerte, liet dezelve la
ter voor de welsprekendheid 
varen, welke hij ^ te Rome 
onder HERODES^AT-IICUS, ten 
tijde van 'KeizeriMARctfs Au-
HEMUS, in de tweede eeuw 
beoefende. Daarna hield hg 
in zijn vaderland openlijke 
redevoeringen, met welke men 
het echter niet zeer hoog op 
had, daar men bevond, dat 
dezelve van alle kracht ont
bloot waren» 

ARISTOCLIDES, tiran van 
Orchomenie in den Peloponne-
am\ deed, wijl hij bij de schoo-
ne STYMFHALIDA geene we
derliefde kon verwekken, ha
ren vader sterven, en was 
daarna wreed genoeg, om 
het meisje zelve, aan den 
voet des altaars van DIANA, 
alwaar zij eene schuilplaats 
waande te vinden, te ver
moorden. Geheel Arkadië 
°ver deze verfoegelgke daad 
verontwaardigd, stond tegen 
öen tiran op, en wreekte den 
Jood van STYMPHAiIDA , door 
jera van kroon en leven te 
nerooven. 

AEMWJCKAMS I,.., koning 
van Arkadië, was een zoon 
van iEcnMis, dien hij in het 
jaar 726 vóór J. C. opvolgde. 
Een zeer schoon meisje ver
kracht hebbende, die enee 
priesteres van eenen tempel 
aan DIANA toegewijd, in de 
nabijheid van Orchomenitt 
was, verbitterde hij zijne on
derdanen door deze heilig. 
schennis zoodanig, dat zij te
gen hem opstanden .en hem 
steenigdên. Zij wilden daar-

; na , dat het priesterschap van 
dien tempel, enkel doorééne 

; vrouw zoude worden uitgeoe
fend. . Hij had eenen zoon 
H10ETA8 genoemd, die hem 

i in het bestuur opvolgde. 

ARIBTOCRATES I I . , laatste 
koning ran Arcadië was de 
zoon van HICETAB, en klein-, 
zoon van ARISTOCHATES I. 
Een Leger op de been ge-
bragt hebbende, om de Mas-
seniërs, zijne bondgeuooten, 
tegen de Lacedemoniëra te on
dersteunen, liet hij zich door 
geld omkoopen en reeds in 
het begin van den slag zgne 
bende den aftogt nemen, 
zoodat de Messeniërs geheel 
verslagen werden. Daarna 
weigerde hij het opperbevel 
over het leger der bondge-

' nooten; hetwelk zgne onder
danen tot eenen algemeenen 
opstand deed overslaan, ia 
welken hij vermoord werd. 
Zijn zoon ABISTODKMVS, die 
na, hem wilde regeren, ging 
slechts voor een tiran doorf 
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AHISTODEMÜS, »een afstam
meling van HERCUXES, • de 
eerste uit dat geslacht, wel* 
Ice ,;te Lacedemöh zegeerde; 
ABISTÓBBMUS , was een der
gene, dia bij de verovering 
van den Peïoponnesus in /hel: 
jaar . 1129 vóór J. C. tegen
woordig was. Hg, TEMENES 
en €BÉS*HONTES ; waren zo
nen van AaisTóMAcnua en 
achter-kleinzonen 1 van Kxx-
i-wa, die 100 jaren vroeger 
door ECHBMTJS, koning van 
Tegea, vermoord was. PATJ-
SANIAS en AïofcLODOHus zeg
gen y dat ABISTODEMUS ge^ 
durende de toebereidselen tot 
den oorlog stierf, en vóór 
hen was zulks, sedert den 
tgd van HBRODOTPS, het al* 
gemeen gevoelen der Grie
ken | • aiaar deze schrgYer 
merkt tevens aan, dat de 
met Jiunae -. geschiedenis ' hV 
ter bekende Lacedemöniërs 
Jet. tegendeel staande hieldenj 

\ r?g9nrangevoelen,datwq i 
Hen volgen, en met hen zeg- I 
gen moeten, dat aan ABISTI 
j f T n ' - * ? o v e r eengedeelte 

jarea liet bevel invoerde. I K 

zonen, P B O 0 J £ \ Ï £ 
a w w ,• die hem o p v o E 
IBBRAS;-. broeder van A ? 
« M raeente het rijk, * :" 
« g r f é hunne minder arfgl 
Iieid, «n het is 0m dê e t i 

den , , daï men het tijdrak 
hunner regering eerst met hef 
jaar 1102 vóór J. C. begint, 

ARISTOjDEaiUS Of ABISTOME-
NBS Iy,kcniog der Messeniè'rs 
in Morea.v Ontblootte Laee-
demon in eeaen oorlog, dien 
hg' met deze republiek voer
de , zoodanig van burgers, dat 
het Ijacedeiraonsche legerde 
nieuwe soldaten, naar Spar' 
ta zond, en hun de vrouwen 
en dochters .'"-prijs gaf, om 
het land wöder te be volken. 
Degene, dier.uit „dezen om
gang geboren werden, noem
de men Partheniersf zgyer-
bandeii zich zelve uit Spar-
ta, en gingen onder het ge* 
Jeide -van zekeren PHAIAS-
TUS j zich tó Tarente in Ita
lië vestigen.. 4BISTODEIHÜS 
bragt s zich j?elyen. -op het 
graf zijner dochter"om het 
leven, die hij had opgeof
ferd, om eene pest te doen 
ophouden, welke zgn land 
ia het jaar, 724 vóór J.*» 
verwoestte. 

ARISTODEMÜS of AHISSOMB-
NES, veldheer der Messentërs, 
bragt ia 685 vóór J. C. zijn 
land in opstand tegen Spar-
ta. Die van Jrgos, Mm 
en Sicyone begunstigden dien 
opstand, Avassonsms ver
sloeg de Lacedemöniërs, drong 
Slparta gedurende den nacht 
binnen, en hing aan de tem
peldeur van MIWERVA een 
schild op , waardoor de in
woners dier stad in do gtoot' 
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ste bekommering geraakfem 
•Na eenigen voorspoed wer
den de Messeniërs, door hun
ne Dondgeaootea verlaten, o-
verwonnen en verpligt, om 
zich in eene sterkte op den 
«erg ira optesluiten. Ams-
TODEMUS hield het beleg ge
durende i i jaren uit, maar 
eindelijk yerpligt te wgken, 
nam hg de vlugt naar het 
eiland Rhoduè, Eenigen tijd' 
daarna werd hij gedood of,* 
volgens anderen, stierf hg aani 
de gevolgen eener ziekfè IK 
het jaar 640 vöór J, C,i-Meoi 
zegt, dat j toen agaïgk ge
opend werd, men bevond dat; 
zgn hart geheel met haar be
wassen was. PAUSANI AS heeft* 
zijn leven beschreven. 

ARISTÖDEMUS I.., zoon van 
ARÏSTOCBATES II. koning van 
•drladië, wilde na zijnen 
vader regeren; maar de Ar-
kadiers wilden hem niet er>-
kennen en beschouwden hem, 
als eenen tiran. Men zegt, 
dat hg zich naar Cumes in 
Italië begaf; én dat 'hg den 
Romeinen grootelijks- van 
dienst was in den oorlog, y dien-
zg met ÏARQUINIÜS SUPER. : 

BUS voerden, hetwelk echter > 
«wet met het tgdvak van den 
oorlog der Messeniërs over-' 
f e « W . (Zie ARISTOORA^S 

echter ni»!' ? a a r oP m e n h e m 

den JH W konde dul-
S f c * 9T- tr°tschheid èn 
Placht verbeterde z$ne m . 
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derdanen, en de Bloedverr, 
wanten van verscheidene bur
gers, die hij gebannen had, 
om zich van hunne rijkdom» 
men meester te maken, span
den tegen hem zamen en door
staken hem met dolken in zgne 
kamer, waarin zij door XENO-
ORIÏA , eene dochter van een' 
der bannelingen, welke hij 
onderhield, gebragt werden, 

AKISTODEBIÜS II., tiran van 
Mëgalopolis In Jtrkadië vseiS. 
door TRÏ*KUS, een zeèjr rijk 
burger dier stad ,• als zoon aaa-
genomea. Bij overwon de 
Lacedemoniërs en doodde den 
Prins ACROTATES ,• zoon van; 
CI.EOMENES i l , dit gebeurde 
in het* jaar S09 vóór J. C. 
Daarna werd ARISTOBBMUS , 
door zgne eigene onderdanen 
vermoord, die na ARISTOCJBA» 
TES II. geenen vorst meer er
kennen wilden. ; 

ARISTOBEMUS van Spar ia 
werd, gereed zijnde, om deel 
te nemen, aan den beroemden 
veldslag vasi Thermopylea«. 

i tusschen de Lacedemoniërs en 
Perzers, eensklaps door eene 

; zinking op de oogen overval"1 

len, die : hem buiten staat 
stelde , om * te dienen. Na 
dus zgn ontslag gevraagd te 
hebben, keerde hij huiswaarts 
en was deeenige der.drie 
honderd, welke aan deze ne
derlaag ontsnapte. In Spar* 
ta teruggekeerd, verweet men 
hem deze daad, als eene laf
hartigheid , hetwelk 1iem zoo 
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zeer ter harte ging, dat, om 
zijnen moed te toonen, hg 
zich in deri veldslag van Pla-
tea in 479 vóór J. C , vrij
willig opofferde, en zich in 
een vijandelijk smaldeel wierp, 
waarin hij den dood vond. 

ARISTODICÜS , zoon van HE* 
BACHDES, van Cümes ïn Klein-
Asië, leefde ten tijde van 
CYRÜS, en was een der eer
ste mannen van zijn vader
land ' „ t o e n die vorst het ko
ningrijk Lydië verwoestte» 
Het schijnt, dat hij in den 
opstand van PAOTIAS gedeeld 
heeft; toen deze ongelukkige 
zich naar Cumes had begeven, 
oordeelde men het van pas, 
om, alvorens hem aan de Per-
zers, die hem terug eischten 
uitteleveren, de godspraak te 
raadplegen, en daar de god
spraak beval, dat men hem 
terug zoude geven, zoo deed 
AMSTODICÜS, ontevreden 0-
ver dit antwoord, een twee
de1 gezantschap bevelen, waar
was Lze- t e g e n ^ o o ^ g 
JES* u $ w^ z e» waarvan hg 
z^h bediende, om A*oMo 
te overtuigen, dat hrj onge* 
lgk had te begeeren, dat de 
Cumeers eenen man zouden 
uitleveren, die zich onder 
hunne bescherming had ge-
steld, is vrg koddig; hg ver
joeg al de vogels, die hunne 
nesten in den tempel had. 
oen, en zonder door eene 
stem te verschrikken, die 
z»ch uit het diepst van het 
onderaardsche. hol deed hoo-

ren, en hem van goddeloos* 
heid en heiligschennis beschul
digde , zoo deed hij de over-
eenkomst opmerken van dat
gene, wat hrj deed njet het. 
gene, wat de goè van de Cu-
meers eischte, 

AntsxooiToN trad tegen 
HIPPARCHÜS, tiran van A-
thene in eene samenzwering* 
Hg voegde zich bij HABMO-
DITTS, en verloste zijn land 
van den geesel der tirannie. 
HIPPIAS, broeder- van Hnr-
ÏAROHUS deed vruchteloos ver* 
scheidene personen op de 
pijnbank plaatsen, onder an
dere een ontuchtig vrouws
persoon, die zich zelve veel
eer de tong afteet, dan de 
zamenzwering te ontdekken, 
AaisTooiroN, op zijne beurt 
op de pijnbank gebragt, be
schuldigde al de vrienden van 
HIÏJPIAS van medepligtigheid, 
die alle ter dood werden ge
bragt. Toen de tiran hem 
vraagde, of er geene meer 
waren? Antwoorde hem A-
HISTOÖWON al grimfagcfienaes 
a Gö alleen znt den dood nog 
schuldig!» In het vewlg 
lieten de Atheners, op net 
publieke marktplein, stand
beelden oprigten ter eerefan 
hunnen verlosser, eene eer, 
die vroeger aan niemand te 
beurt was gevallen. Eene 
klein-dochter van A R I B W 
TON werd door de republieK 
uitgehuwd en met een huwe-
Igksgoed begiftigd. &t,ra" 
nen werden uit Mlum f 
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jaagd, in hetzelfde jaar, dat 
de koningen zulks uit Rome 
werden gedaan, namelijk in 
het jaar 5i3 vóór J. C. 

AaisriHiAtra, een uitmun
tend schilder, bij PJCINIDS 
vermeld, die hem onder de
gene rangschikt, welke die 
kunst met den meesten roem 
uitoefenden. 

AuISTOLAirs; Gemeensman 
van keizer THEODOSIÜS den 
jonge, werd om zijn verstand 
en zijne Godsvrucht verko
zen, om aan de verzoening 
te werken van den heiligen 
Cyaitius pan Alexandrië meï 
JOANNES mn Anüochiët die 
NESTORIÜS handhaafde. Hg 
bragt het zoo vér, dat deze 
laatste in 43a, alles onder-
teekende, wat er in het Conci
lie van É/ezeherolen was, en 
zich, tot heil der kerk, met 
de regtzinnigen yereenigde. 

AnrsTonrAOHirs , de naam 
van eenen schrijver uit Solos, 
van wien er eene Verhande
ling over de honinglijën be
staat , op welke insekten hij 
zoo zeer verzot was, dat hij 
ér gedurende meer dan zes* 
tig jaren onderhield. 

AIUSTOMACHUS , een Athe-
ner, schreef een werk, waar-
«•ng de kunst, om wgn te 

* maken, leerde. 

ABISTOMAOHVS, Tiran van 

Argos, in den Peloponnetusr 
leefde omtrent het jaar 248 
vóór J. C,; bezat het karak
ter eens tirans in den vol
sten zin des woords, daar 
hij , na het opperste gezag 
in zgn vaderland overweldigd 
te hebben, al zijne burgers 
haatte, omdat hg van alle 
moest gehaat worden:, hij had 
zelfs zorg gedragen, hen te 
ontwapenen, en men kon inr 
Argos het geringste wapen
tuig niet dragen, zonder zich 
aan groote straffen blootte-
stellen. ARATUS, Landvoogd 
der Achajers, die al de ti
rannen even zeer haatte, had 
besloten Argos van dezen te 
verlossen; .ZESCHÏXÜS en CHAT 
BiMENEs namen deel aan zgn 
ontwerp; heimelijk zond hij 
hun dolken of korte degens, 
en alles was gereed, toen 
het aan een der zaamgezwo-
renen behaagde, eenen man ia 
de partij optenemen, die aan 
iEscHYi,us niet behaagde. Meer 
was er niet noodig, om hét 
geheele plan den bodem in te 
slaan .* ÏESCHYJ&US wilde be
proeven, om het waagstuk 
zonder CHARIMENES te onder-' 
nemen, en deze, daarvan be
wust , ging den tiran waar-
schouwen van zich in acht 
te nemen, wanneer men op 
hem zoude aankomen. Deze 
omstandigheid vertraagde z#-
nen dood toch slechts eenige 
dagen, want kort daarna 
werd hg door zijne eigene 
slaven vermoord. 

E e 
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ARÏSTOMACHUS de jonge, 
mede een tiran van drgos, 
volgde, door den Macedoni-
schen koning ondersteund, 
ARISTIÏPUS op, die den vö* 
rigeh ARISTOMACHTJS vervan
gen "6ad. Men weet niets 
van hem tot op het tijdstip, 
waarop ARAÏUS hem bewoog, 
om van de tirannie aftezien, 
en zijn vrg vaderland met 
de republiek der Achajers te 
vereenïgeu, Bij deze gele
genheid , eischte hij, hoewel 
hg zeer rijk was, vgftig ta
lenten; om de soldaten, die 
hij in zijnen dienst had, af-
tedanken, hetwelk echter niet 
belette, dat de Achajers hem 
het volgende jaar tot Pretor 
fcenoemde. Hg behield daar*, 
na altgd veel gezag in zgn 
vaderland, en hij was een 
oergeneni die zich het eerst 
van de Achajers scheidden, 
toen men zag, dat dezelve 
de nederlaag bekwamen , in 
Jen^ oorlog tegen CI^OMENES , 
Koning;van Lacedemon; maar 
aaar deze vorst later over
wonnen , endoor AH T I G t m t r s , 
koning yan Macedonië; uit 
al zgne overwonnen landen 
verdreven werd, zoo werd 
a ^ / het onheil, dat 
J g eertgdsaan zgne burgers 
fcerokkend had, en voor zö! 
«en afval, stretogelgk ge
sira»; want men veroordeel, 
«e henn om uit de haven 
^enchrees in zee geworpen te 
worden, welk vonnis in het 

E ? Jf* v ó ó r J : C ' wn hem 
wn nuvoef wsrd getagfc, 

ARISTOMBNES.' — Zie A-
RISTODEMUS. 

ARISXOMENES van Athene, 
een Grieksch dichter, leefde 
omtrent het jaar 428 v<5dr 
J. C. Men gaf hem den bij
naam Van Bvfo%aiig jamarum 

fahricator. Andere zeggen 
van vvfonotis caseos parans. 
Hg is de schrijver van ver
schillende blijspelen. 

ARISXOMENES , van Cappa-
docië, een Heidensch wgs-
geer, onder de regering van 
keizer JTTJCIANTT», in de vier
de eeuw. Deze vorst schreef 
hem eenen brief, om zich te 
beklagen, dat hg hem te 
Home niet was komen be< 
zoeken even gelijk de overi
ge wijsgeeren gedaan hadden. 

ARISTONIC0S, zoon va» 
EUMENES, en van eene»9?'| 
uit Efexe, verbitterd, o« 
AxxAitrs III. het koning/n* 
Persamm aan de Boffl«ne« 
had gegeven, z°°h8tteJz 
vantemaken ,eaerz ichn 
te handhaven, en versloeg 
den consul LIOINIUS CEAHSM 
in het jaar i3i voor .Mj 
In het volgende Jf» "™A 
hg door den consul &»****£ 
gevangen genomen; en » 
Home vervoerd znnde, y 1 

hij, 6P bevel van * . £ * 
in de gevangen» gejJJ 
Deze vorst was & }fl. 
der AxrAiiDEW, 01e g 
rende eene l^druimte v 
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154 jaren, den troon yan 
Pergamus bekleedden. 

AnisiroNYMire een klucht» 
dichler, die omtrent het jaar 
260 vóór i, C. bloeide. Hg' 
was Bibliothecaris van PTO-
10MEÜ8 PöixiopATOR, en volg
de in die bediening APOIHO-
sius op, die dezelve na E-
BATOSTHENES, onder de rege
ring van PTOLOMEÜS P H H A -
BEIIPHÜS bekleed had. Anisro-
WÏMÜS overleed aan de ge
volgen eener belemmerde wa
terlozing, volgens SOIDAS, in 
den onderdom van 77 jaren. — 
Er heeft nog een andere A-
KisTONYMxrs bestaan, die een 
luit-speler van AMXANDER 
den Groote was, 

ARISTOJPHANES, een Griek-
sche BJijspel-dichter, deed het 
Atheensch tooneel van de 
toejuiching weergalmen, wel
ke . men aan zijne stukken 
gaf. Men wees hem bij een 
publiek besluit, eene kroon 
van den gewijden olijfboom 
toe, en zulks uit erkentenis 
voor de ongunstige zinspelin
gen, die hij op degene had 
gemaakt, welke aan het hoofd 
der republiek waren, en die 
eene dergelijke hekeling noo-
% hadden. Hij had 54 Blg-
«pelen vervaardigd; waarvan 
*r slechts xi tot ons zgnge-
Komen. Hetgene, wat hem 
onder de Grieksche klucht-
dichters onderscheidt, is het 
talent der baerterg, Onge-

kunsteld wist hg de aandacht 
op het belagchelijke te ves
tigen , en hetzelve naar waar
heid en met vuur voortedra-
gen. PiAio heeft gunstig 
over dien dichter geoordeeld; 
daar hij hem eene onder
scheidende plaats in zijn feest
maal aanwijst, waarin hij 
hem, volgens zijn karakter, 
doet spreken. Men verhaalt, 
dat dezelfde PJ&ATO aan Di-
ONYSIUS den tiran, een ex
emplaar van dien schrijver 
zond, hem vermanende, om 
indien hij den staat der A-
theensche republiek in den 
grond wilde kennen, hetael? 
ve met aandacht te lezen. 
De wijsgeeren zijn tegen hem 
losgevaren; én deze verbitte
ring is uit de vooronderstel
ling ontstaan, dat zijn blij
spel de PVolhen, den dood 
van hunnen patroon SOCUA-
TE8 heeft té weeg gebragtj 
doch door niemand is hij meer 
gehekeld dan door VOLTA IBE , 
die zelfs gezegd heeft dat 
deze kluchtdichter, die noch 
dichterlijk noch kluchtig was , 
bij de Franschen niet sou 
zijn toegelaten^ om zijne kluch-
ten op de kermis van Saint-
Laurent te vertoonen» Het is 
natuurlijk te begrijpen, - dat 
eene zoodanige stelling, de 
drift der geleerden gaande 
maakte} ook heeft zich de Heer 
BRUNCE, een der beroemd
ste Critici voor dfe Grieksche 
letterkunde onaer dagen niet 
kunnen onthouden van zij-
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ne verontwaardiging te be
tuigen. Hg beweert, . dat 
YOLTAÏRE A R I S T O E H A N E S HOOit 
in het Griekscb gelezen had; 
dat ARISTOI?HANE9 even zoo 
min den dood van SOORATES 
beoogde, als dien van Ai-
CIBIADES, ChÉOS , P E I U C M S , 
P K R Y N B U S , EuRIFIDEB, CU 
andere, die hij ten tooneele 
heeft doen voeren, zonder 
eenigen invloed op den dood 
van een hunner te hebben 
uitgeoefend. Het eenige ge
gronde verwijt ; dat men hem 
doen kan, zijn de vuile on
tuchtige redenen, de platte en 
oneerbare snakerïjen, waar
mede hij zijne stukken als 
doorzaaid heeft. Toen J u u -
AAN , de afvallige aan een' 
zijner Opper-priesfers schreef, 
om hem de middelen op te 
geven, ten einde de zeden 
der Heidenen aan die der 
Christenen gelijkvormig te 
maken, drong hg voorname
lijk op het verbod aan, om 
de werken van ARISTOBHAHES 
te lezen. LUDOLS KUSTER, 
heeft eene prachtige uitgave 
«er Blijspelen van ARISTO-
BHANE8, in het Grieksch en 
Latqn mét geleerde aantee-
kemngen geleverd, Amster-
dam, 1 7 i o , in foI.De n i t . 
gave van KU8TER j s j n , 7 g 0 
te Legden, door de zorg yau 
BVRMAUN, cum notis Vario-
rum, in 2 DI.o in 4.0, her-
drakt; maar deze herdruk 
hoewel wel uitgeroerd, heeft 
Je verdienste der oorsproa-
fcelnke uitgaye mU yesmk-

derd. De Blijspelen van A-
RI3T0ÏHANES zijn: de Pio» 
TTTS , de Vogelen, beide te
gen de Goden en Godinnen; 
de Woï&eri, tegen SOCRASTES, 
waarin de ijdelheid, en de 
dezen wijsgeer eigene dweep
zucht, niet kwalijk ten too
neele worden gevoerd} de 
Kihvorschen, de Riddent de 
Acarnaniërs, de Wespen, de 
Vrede, de Babbelaarsters, 
de Vrouwen in den Senaat, 
en LYSISTBATÜS/ ARISTOSZIA.-
NES bloeide omtrent het jaar 
389 vóóYJ. C. 

ARISTÖPHANES, van By&an-
iium, een leerling van Ê  
HATOSTHEWES , en een beroemd 
taalkundige, verdiende den 
post van opperbesfuurder der 
Bibliotheek van Mexandrië, 
welken de koning PTOIOMEOS 
EVERGETES hem schonk. Hg 
overleed in eenen zeer hoo< 
gen ouderdom in het jaar 
aao vóór J. C. en is de eer
ste geweest, die het gebruik 
der leesteekens heeft ««ge
voerd, 

ABISTOBHOK, «ea Atheen-
sche Redenaar, Af een der 
meest beminde Demagogen 
was, en omtrent de 9a« <£ 
lympiade het Volk langen.gd 
geleid heeft. Hij was het, 
die de wet voorstelde, dar 
niemand als Atheenschbur 
ger zou erkend worden, wie» 
moeder niet vrg'geboren was-

A H I M O T » » , bg*genaamd, 

http://foI.De
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de forst der Wijsgeeren, 
werd te Stagyra, eene Ma
cedonische stad, in het jaar 
384 vóór J. C. geboren. Zijn 
vader JMICOMACHUS was een 
geneesheer, en stamde, zegt 
men van JSSKPIAAP «af, A-
KISTOTEI.ES denzelvèn zeer 
vroeg yerloren bebbende, 
verkwistte zgn vermogen, 
gaf zich aan de losbandigheid 
over, sloeg de loopbaan der 
wapenen in, en verliet de» 
zelve weder, om zich aan de 
wijsbegeerte toetewijden. Het 
orakel van JDelphos beval 
bèta naar Jthène te gaan, 
hij begaf zich derwaarts ; 
kwam in de school vanPaA-
T O , en werd de ziel en de 
roem derzelve. Men zegt, 
dat hg , om een bestaan te 
vinden, verpligt was,* de 
artsenijmengkunde uitteoefe-
ncn. Bestendig aan bet werk 
overgegeven, at hg weinig 
en sliep hij nog minder. Dx-
OOENES LAERTHTS verbaalt, 
dar, om niet geheel door 
den slaap overweldigd te 
worden, hij eene band bui
ten het bed uitstrekte, waarin 
hij eenen koperen bal hield, 
opdat het gedruisch hetwelk 
dezelve al vallende in een 
bekken veroorzaakte, hem 
zoude ontwaken. Na den 
dood van PÜATO, begaf A-

nisT0Ttex,ES zich naar Atarna, 
eene kierae s t a d y a n Mysië 

bg zgnen vriend RERMIAS, 
overweldiger v a n <jat lan<j. 
Deze vorst, op bevel des 

••'- <• , . E • 

konïngs van Penis ter doodt 
gebragt zijnde, huwde Ams-
TOTEXES zijne zuster, die zon
der goederen was gebleven; 
Toen AXEXANDER de Groote 
omtrent den onderdom van 
14 jaren bereikt bad, be
noemde PHII IPPÜS, zgn va
der, ARISTOXEX.ES, om zgnen 
zoon aan hem toe te vertrou
wen. Oe brief, dien hij hem 
bij de geboorte van denzelvèn 
schreef, strekt evenzeer dem 
Vorst.en den Wijsgeer tot eer ï 
o Ik geef u kennis, meldde hij 
hem, dat mij een zoon is ge
boren. Ik dank de Goden, nicf 
zoo zeer omdat zij hem mij 
geschonken hebben, dan om
dat zulks ten tijde van ARÏS-
TOTEI.ES is geschied. Ik hoop 
dat gij er een' opvolger, die 
mijner, en een' koning, die 
Macedonië waardig is, van 
zult maken." De hoop van 
PHIXIEPUS werd niet .verij
deld. De onderwijzer leerde 
zgnen kweekeling de weten
schappen, waarmede hij zelf 
bekend was, en die wijsbe
geerte, zoo als PHJTARCHÜS 
zulks zegt, welke hij aan 
niemand mededeelde, hetwelk 
van die wijsbegeerte juist het 
beste denkbeeld niet geeft, 
want de ware wijze is er 
enkel op uit, om zijne ken
nis te verspreiden: men. is 
zelfs op het denkbeeld geko
men, dat deae wijsbegeerte 
die van MACHIAVEX zoude 
zgn, Het gebruik, dat A-
IEXANDBK er van gemaakt 
3 
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heeft y bevestigt dit denkbeeld. 
PHIUPPDS rigtte te zijner 
eeré standbeelden op, en 
Ikt zgne geboortestad weder 
opbouwen, die door den oor
log verwoest was. Toen zijn 
kweekeling zich tot zgne 
veroveringen gereed maakte, 
keerde ARIBTOTMÜËS , die de 
rust boven het gewoel der 
wapenen verkoos, naar A-
thene terug. Hij werd er 
met al de eerbewijzen ont
vangen, welke aan den on
derwijzer van AIEXANDEII, 
en aan den eersten wijsgeer 
van zijnen tijd toekwamen. 
De Atheners aan welke JPHI-
XH-ÏTIS, om, zijnent wille vele 
gunstbewijzen had verleend -t 
gaven hem het Lyceum, om 
er . zgne school te openen, 
flg gaf zgne lessen gewoon
lijk al wandelende, waardoor 
a p e sekte den naam van 
peripatetisctie heeft verkre
gen. De opgang der wijsbe-
geerte van ARMTOTEMS bleef 
f"» AIEXANBEE niet onbe
kend. Deze Vorst verzocht 
fiem, a,ch op de beoefening 
van de geschiedenis der die
ren toe te leggen, zond hem 
800 talenten, voor de uit
gave , welke deze si ndie vor
derde en gaf hem eengroot 
aantal ,agers en visschers 
om nasporingen te doen. A^ 
HISTOTEIES , ten toppunt van 
eer gestegen, was niet boven 
de hartstogtèn en dwaashe
den verheven, die er het 

THT r ™fmtksel ™* #1. 
*m hefde yoor de wulp* 

sche PYTHAÏS werd eene 
soort van woede, die hem 
zoo ver bragt, dat hg haar 
tot eene godheid verhief, en 
hij haar, na haren doodg 
dezelfde vereering toezwaai-
de, als de Atheners aan CE-
RES bewezen. EUKYMEBON, 
priester dezer godin, be
schuldigde hem, van er niet 
aan te gelooven. ARISTOTE-
IES vertrok naar Chalcis, 
op het eiland Eubea (thans 
Negropont), om daardoor te 
beletten, dat men eene on-
regtyaardigheid tegen de wijs? 
begeerte beginge; maar er 
zoude meer regtzkmige wijs
begeerte in hebben doorge
straald , het voorwerp zijner 
dwaze liefde niet te vergo
den. Het is zonder grond, 
dat eenige latere Critici, 
deze anekdote ontkend heb* 
ben , even als of de waar
heid der geschiedenis aan den 
roem van groote mannen 
moest worden opgeofferd. A-
RISTOTEIES overleed in het 
jaar 3aa vóór J. C. twee 
jaren na den dood van A-
MXANDEK, in den ouderdom 
van 63 jaren. De Stagynten 
rigtten hem altaren op, en 
wijdden hem eenen feestdag 
toe. Het schijnt echter met, 
dat hi j , noch door zqne deug
den, noch door zgne gods
dienst- en zedeleer zoo vee 
bewondering had behooren te 
verwekken. Zonder over de 
misdaden te spreken, waar
aan DlOGEWES LAëBTHre «I 
AïHENEüs hem met HOT*«AS 
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schuldig kennen,~ over zijn 
dwaas en goddeloos gedrag 
omtrent PYTHAÏS, ZOO doea 
de pogingen, die hg in het 
werk stelde, om al degene, 
êic eenigen roem hadden ver
worven , eenen slechten naam 
te geven, de kwaadsprekend-
heid en de beleedigingen, 
waarmede hij hen verdrukte, 
de blijkbare valschheden, 
welke hij hun te last legde, 
de..wijze, waarop hij HER-
MIAS in zijne ongenade ver
liet, zijae afgunst omtrent 
SKGITSIHPUS , zijne vijandschap 
jegens XENOCRATES , het twist-
vuur, dat hij in het hof van 
PHIMPPUS en van ALEXAN-
»ER den Groote aanstookte; 
eindelijk zijne trouweloosheid 
omtrent dienzelfden AMXAS-
DER, zijnen weldoener, de 
gesteldheid van zijn hart dui
delijk genoeg kennen. Xi-
ÏHIMNIÜS berigt ons, dat 
keizer CARACALI-A uit afkeer, 
voor den verfoeijelijken raad, 
die ARISTOTEI.ES, aan ANTI
FA TER had gegeven, om A-
MSXANDER door vergif om het 
leven te brengen,, al de 
boeken van dit hoofd der 
peripatetische sekte, deed 
verbranden. Hij beweerde*, 
dat God aan de wetten den 
natuur onderworpen, zonder 
voorzienigheid, doof en blind 
w*8, voor alles wat de men-
«chen betreft, daarenboven 
beschouwde hg de wereld als 
eeuvwg, en, volgens het al
gemeen gevoelen zgner Com-
• ; • . - . • , : . . E 

mentatores; de ziel onsterfe
lijk. Hij maakte diegene be-* 
lagchelijk, welke de men-
schen tot de kennis van en 
het geloof aan eenen eenigen 
God wilden terugbrengen, 
zeggende, dat deze denkwij
ze , wel is waar, die van 
eenen wij ze en deugdzame was, 
maar dat er vele onvoorzigtig-
heid in was opgesloten, wijl 
men, aldus handelende, zijne 
eigene belangen benadeelde,, 
en zich aan de wraak der 
Polytheïsten blootstelde, eene 
schoone zedeleer, een hoofd 
der wrjsgeeren waardig, (Zie 
PLATO , STIMO). Indien wij 
DIOGENES LA'ëRTius zullen ge-
Iooven,, was zijn dood aan 
zijn leven gelijk; om zich 
aan den toorn van MEDON te 
onttrekken, bragt hij zich 
zei ven door vergif om het Ie; 
ven. Maar de heilige GREGO-
RIUS van Naiipnse f de hei
lige JOSTINTTS ën andere schrij-. 
vers zeggen , dat hg "zich ,1a 
den Euripus stortte. Hg liet 
van PYTHAÏS ,,. eene doghter 
na, die aan eenen klein-zoon 
van DEMARATÜS , koning van 
Lacedemon, werd uitgehuwd. 
Bij een ander bij wijf had hij 
eenen jsoon verwekt, even als 
deszelfi grootvader, NICOMA-
cHua genaamd; het is aan 
hem, dat hg zijne boeken o* 
ver de;Zedeleer opdroeg. Het 
lot van ARISTOEEMS is na zij
nen dood niet minder zonder
ling geweest, dan bg" zijn 
léven. Hg is langen tgd de 

64-
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eenige godspraak der scholen 
geweest, en daarna heeft men 
hem al te zeer versmaad. Het 
groot aantal zijner oude en 
nieuwere uitleggers, kan van 
het belang getuigen, dat men 
in zijne werken stelde. Wat 
de wisselvalligheid betreft, 
waaraan zijne gedachtenis is 
onderhevig geweest, zoo kan 
men zeggen, dat hij hierin 
met alle stichters van filoso
fische sekten hetzelfde lot ge
deeld heeft > daar dezelve zoo 
wel de vrucht van de luimen 
der nakomelingschap als van 
oen aard der onderwezene 
stelsels zgn, DIÓG-BHES LASII-
*IDS haait eenige ziöner ze-
delessen aan, die niets bij-
zonders bevatten, en waar
van er eenige overdreven of 
va/scfi, en andere al te ver 
gezocht Zgn. , De weten-
ffappen hebhen bittere Wor
telen, ,a a a r derzelver vruch-

lll*?» « . . . . Oe vriend
schap is als de ziel van twee 

S a k ee™erendniens^» 
Wedigalseene weldaad..., 
»J&ooP is de droom vauVen 
wakend mensch r , , . 
^e vrienden van V a a t o n s 

™A™>. «a nog meer van de 

5S2r ??•:•: wffii 
«trekken tot sieraad in den 
voor- en tof troost in dej 
Jegenspoed. B ^ 2 g n o v e S 

TES zg"nen leerling en opvol
ger in het Lyceum; maar de
zelve zgn niet geheel en zon
der verminking tot ons ge. 
komen (Zie AmuicowJ, De 
meest gezochte zgn zijne i?«. 
deneerhunde, zijne Zedeleer, 
zijne Geschiedenis der dieren, 
zgn Vertoog over de dicht
kunde en zijne Rhetorica, De 
onderwijzer van AIEXANDEK 
betoogde in dit laatste werk, 
dat de wijsbegeerte de gids 
•an alle wetenschappen is. 
Hij dolf met veel beleid de 
bronnen op van de schoone 
kunst om té overtuigen. Hij 
deed zien, dat.de redeneer* 
kunde er de grondslag van is, 
en dat welsprekend te zgn, 
is weten ts kannen bewijzen; 
Al zijne gezegden over de 
drie soorten, het overwegen
de , het betoogende, en het 
Oordeelkundige; over de harts-
togten en de zeden, over de 
zeggingskracht; zonder welke 
alles kwijnt, over het gebruik 
en de keuze der verbloemde 
spreekwijzen, enz. verdien* 
beoefend te worden. AMBXO-
TEXES vervaardigde dit werk 

' volgens de grondbeginselen van 
'PiAio, zonder zich slaafs aan 
de wgze van zqnen mees-
ter te honden. Deze had de 
wg"ze der redenaars gevolgd; 
zijn leerling dacht die der 
meetkundigen te moeten ver-
kiezem Zgn Vertoog om 
de dichtkunde, is eene ver
handeling de voorgaande waar
dig; beide werden voox Ai*** 
Axom opgesteld, Waf zgne 

4'A 
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wijsbegeerte beitelt; zoo 
mengt hij met juiste en diep-( 
zinnige inzigten, grove dwa
lingen en duisterbeden, die 
zgnen verklaarders veel te 
doen hebben gemaakt. Een 
zijner geliefkoosde grondbegin
selen ia, dat de ziel hare denk' 
beelden door de zinnen ver
krijgt, een grondbeginsel, dat 
door zeer geleerde bovenna»-
tuurkundigen bestreden wordt, 
en dat, zelfs volgens het gevoe-,: 
len van ARISTOTEI.ES , toeval
liger wijze moet begrepen wor
den, zoo als de Arabieren zulks 
uitdrukten, dat is te zeggen, 
dat de zinnen de gelegenheid 
der denkbeelden zijn, welke 
de ziel zich zelve van de stof
felijke dingen vormt. « Maar 
er zijn, zegt een • wijsgeer, 
vele denkbeelden, waarvan de 
zinnen de gelegenheid zelfs 
niet kunnen zijn. Er U niets, 
dat wij duidelijker begrijpen, 
dan ons eigen denkbeeld, 
noch een voorstel, dat ons 
duidelijker kan zijn, dan dit: 
Jk denk, dus besta ik. • Dat 
men ons zegge, als men kan, 
door welke zinnen in onzen 
geest de denkbeelden zijn ge
komen van het bestaan en 
het denken." De beste uit
gave der werken van Anis-
TOTEMS is die van Parys, 
au Louvre 1619, door DÜVAI 
m adLMnfoi,, Griekschen 
Latgn uitgegeven. Men kan 
een werk raadplegen van Jo*. 
AHNES XAXTNOÜ De varia 
•dBtSToxsiia /brtuna, dat 

E 

van PATHICIÜS ; Peripaieticcë 
diaeussiones, en een e verhan
deling van Pater RA*IN , Com-
paraison de PZATOÏT et a('.d?~ 
nisTOTB (yergelijking tmt-
schen PJIAXO en ARISTOTELES,) 

ABISTOTEI.ES van Chalcide , 
heeft een e geschiedenis van 
Eubea geschreven, door fihr-
BocHATio en door den uitleg
ger AroiLONius aangehaald. 
—• DIOGENES LAëKTiirö spreekt 
over verscheidene andere A-
KIST0XEI.E9SEN, waarvan de 
eene de Atheensche Republiek 
bestuurde, en zeer sierlijke 
Redevoeringen in het licht 
gaf; de andere schreef over. 
den lllias van HOMEKTJS ; een 
derde, te Cyrene geboren, 
schreef eene Verhandeling 
over de dichtkunde, enz, 

AEISTOTEI.ES. —• Zie A u 
BERTI-AKISTOTEII» 

AiusToTiMirs, tiran van 
Elide, leefde ten tijde van 
PYAKHUS , koning der Epiro* 
ten. Na ongehoorde wreed* 
heden te hebben uitgeoefend, 
werd hij door THKASYSÜMTS 
en LAMP i s , die HEILANICPS 
daartoe had aangespoord/ in 
eenen tempel van JWITÈR 
vermoord. Zijne vrouw en 
beide dochters hingen zich 
uit wanhoop met hare gort 
deïsop. 

ARisToxusüSi Van Tarente 
in Italië f was een leerling 
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van AnisTOTELEs, en wijdde 
zien, onder AusxANDER den 
Grooie en zijne eerste opvol
gers, aan de beoefening der 
toonkunst en wijsbegeerte toe. 
Van de 453boekdeelen, daar 
SUIDAS hem de schrijver van 
maakt «bestaat er niets meer 
dan zijne Overeenstemmende, 
grondbeginselen in 3 boeken, 
welk werk, de oudste toon-
kunstige verhandeling is, welk 
tot ons is gekomen, MEUR-
SIVB heeft dezelve in 1616, 
te Leyden in 4.to in het licht 
gegeven. Het bestond reeds 
ïn het Latijn met de Har
monica van PTOIOMÈÜS , door 
AMÏONINÜS GOGAVIN* , Véne' 
ti*i ï56i , in 4.to Heiwerk 
iVan ARISTOXENUS, kwam veel 
aaanwkeuriger in het licht in 
de verzameling der Grieksche 
Itoonkunstenaars van MARCÜS 
MaiBOMius, 2 dl," in4,to^OT<. 
sterdam i652, met geleerde 
aanteekeningen. 

ARIÜS, koningvan Sparta, 
verbond ;aich met ( W 
Hooge-pwester der Joden, en 
schreef hem eenen schoonen 
onet op een vierkant blad 
en met een stempel verze-

Jl^gmzgneklaauwenjlion-
dende>, was nitgedrukt. Hij 
maakte hem bekend, i n h u 7 
ne^rdnven gevonden te heb-
b e « » d a t d e JodenendeLa-cedemómers s i e c ï l f s ééa, e n 

waren t b e ! d e v a Q *»*«*« 
waren voortgesproten? en dat 

zij alzoo ook slechts dezelf
de belangen moeaten hebben. 
(Zie / . B. d, MachabeërsJM). 

ARIUS , hoofd en sfjenter 
der Ariaansche sekte, werd 
in Lybië, of, volgens ande
ren ,; te Alexandrlè geboren» 
AcHix.x.As, Bisschop dier st^d, 
Wijdde hem in eenen ver ge
vorderden ouderdom tot Pries
ter, en belastte hem met de 
prediking en het bestuur van 
eene zijner kerken. Zijne 
welsprekendheid, zijne ge. 
strenge zeden, zijn verstor
ven gelaat, schenen hem der 
heilige bediehing waardig te 
maken; maar zijne eerzucht 
was de oorzaak van zijnen 
val. Na den dood van den 
heiligen Bisschop ACHIMAS, 
bestreed de Priester Anius, 
gebelgd deszelfs opvolger niet 
te zijn geworden, de Catho-
Iijke leer, omtrent de godde
lijkheid des Woords. Hö&e-
weerde, dat de Zoon Gods 
een schepsel was, uit net 
niet getrokken, dat voor deng-
den en ondeugden vatöaar 
was, dat fl# ^ « « f l g 
G.od, maar zulks efe\b]l 
deelneming was, zoo•»#«"«• andere, aan welke men den 

naam van God geelt- ler-
wgï hg bekende, dat gLvoor 
alle eeuwen bestond, beween 
de hg tevens, dat Hij .wtf 
mede-eeuwig met God was. 
- D e heilige AW*A*W*' 
Bisschop van AUxandrv0, 
doemde zqne leer w «*JJ 
Kerkvergaderingen in Ww 



A 

521 gehouden. De Ketter, zich 
intusscheri naar Palestina be-
geven hebbende, haalde Biss 
schoppen in zijne belangen 
over, onder welke EUSEBITTS 
van Nicomedië en EUSEBIOS 
van Cmarea de vurigste wa
ren (hoewei de laatste eenige 
verdedigers vindt). Aaius was 
ïeyens werkzaam, om zijne 
dwalingen onder het volk te 
verspreiden; hij bezong de
zelve in liedjes: zijn gedicht 
THALIA genaamd (een naam, 
aan een verwijfd stuk van 
SOTADJES, eenen Egyptischen 
dichter ontleend) op eerlooze 
zang wijzen gebragt, is slechts 
een Samenweefsel van god-
deloosheden, en laffe lofspra» 
ken, die hg zich zelven toe-
zwaaide; EusEBiirs van Ni-, 
comedië verzamelde een conci
lie , zamengesteld uit het groot
ste gedeelte der Bisschoppen 
van Slthynië en van Pales
tina , dat Anius van den ker» 
keiijken ban, tegen hem uit
gesproken , ontsloeg, Hij wilde 
ook aan K'ONSTANTIJN diets 
maken, daf deze geheele zaak 
slechts eene ijdele spitsvin-
digbéid was, een bedrog, dat 
de hedendaagsche wijsgeeren 
niet ophouden te herhalen, 
en dat, desniettemin, het top
punt van ongerijmdheid en 
goddeloosheid is; wöl de 
Godheid van J. G , op de 
wene * zelfstandigheid des 
Woords gegrond, het grond-
stelsel des Christendoms fs; 
en dat, lndien dit leerstelsel 
gecne waarheid is, J. C» ee

lt 475 

rten valschen Godsdienst ge
sticht heeft. Het is daarenbo
ven duidelijk, dat, indien de 
drie Goddelijke personen, de 
Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest in den naauwkeurigsten 
en strengsten zin', niet één 
God zijn, zoo is het Chris-; 
tendom, zoodanig als hetzelve 
in alle gezindheden bestaat, die 
noch Ariaansch noch Socinir 
aansch zijn, eene wezenlijke 
veelgoderij (polytheistrius), 
wijl wij aan deze drie Goddelij
ke personen, dezelfde opperste 
eerbewijzen. Tusschen de Hei
denen en ons zal er geen ver-* 
schil bestaan, dan alleen, dat 
zij een grooter getal goden 
aannemen, dan wij, en dat 
wij, onze veelgoderij door 
drogredenen weten te bewim
pelen , die hun onbekend wa
ren. Eindelijk, J. C, heeft 
verklaard, dat Hij in de we
reld is gekomen, om den 
menschen te leeren, aan God 
eene aanbidding in geest en 
waarheid te bewijzen, en Hij 
wil, dat alle aan den Zoon 
dezelfde eer zullen bewijzen 
als aan den Vader. Indien 
Hij dus, niet een éénige God 
met den Vader is, zou deze 
eerbewijzing, dan regtvaardig 
en billijk zijn? Neen, de ; 
zelve is eene ontheiliging, 
eene goddeloosheid. (Zie Eu-
ÏYOHES, NBSTOJUTTS,) Zonder 
moeite begreep KONSTANTIJN 
het gewigt der waarheid, 
welke ARIWS durfde aan
randen, hij beriep in 5a5, 
te Mcea in Biihyniè een al-
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gemeeöe Kerkvergadering , 
waarin de ketter, van zijne 
dwalingen overtuigd, door de 
Vaderen geëxcommuniceerd en 
door den vorst, tot eene bal
lingschap veroordeeld werd. 
Een besluit, dat tegen de Sor 
cinianen bewgst, hoe zeer 
het geloof aan de goddelijk
heid van J. C. voor de Kerk
vergadering van Mcta, be
stendig en algemeen was, wijl 
hetzelve aldaar, als eene oude 
en ontegensprekelgke waar
heid eenparig erkend en het 
tegenstrijdige gevoelen, als 
eene godslastering verworpen 
werd, (Zie PAÜIÜS ya B SaLc 
sata). Hier moet nog bij 
opgemerkt worden, dat, ter
wijl de Kerkvergadering ABI-
vé veroordeelde, Zg tevens 
ook mne I W A doemde: 
het welk ten bewgze verstrekt 
dat men toenmaals den min
den twgfel niet koesterde, 
omtrent de onfeilbaarheid der 

ftelLte,!Tfgtevai,Ieet-
* 3 ? . 8 t u k k e «- Na eene 
driejarige ballingschap riep 
KONBTAMIIN, door de listige 
kuipergen van een Atiaansch 
Priester misleid, AHIUS met 
zgnen aanhang, die even zeer 
door de KerkvergaderingS 
Micea veroordeeld was VI 

,„ was, te-
rog, Deze huichelaar hood 
den keizer eene geloofsbelij
denis aan, die zoo listig was 
samengesteld, dat het moei. 
jelgk was /e r de dwalingen 
in te ontdekken> die men, 
onder het masker der waar- il 
beid verborgen had. Aarirs II 

kwam zegepralende te Jhs* 
andrië terug, maarAwuNA. 
SIÜS , opvolger van ASBXAHW 
DER , wilde hem in zijne ge
meenschap niet opnemen, h 
335 was hg bij de Kerkver
gadering van Tyrus tegen
woordig , aan welke hij zijne 
listige geloofsbelijdenis aan
bood, ; die aldaar werd aan. 
genomen. De Vaders schre» 
ven-zelfs te zijnen gunste aan 
de kerk van dlexandrië, Hij 
keerde naar die-stad terug, 
alwaar het volk, door,' den 
heiligen ATHANASIÜS voor het 
vergif der dwaling bewaard, 
hem weigerde te ontvangen. 
KONSTANTIJN van den onlust 
onderrigt, dien zijne tegen
woordigheid, te AlexandrU 
veroorzaakt had, riep hem 
naar Konatanünopel; alwaar 
hij hem vraagde, of hij het 
geloof van Nicea volgde ? A-
KÏÜS bezweerdezulks, en bood 
hem eene nieuwe geloofsbe
lijdenis aan, waarin de ket
terij door woorden uit de hei
lige Schrift ontleend, bedekt 
was. KoNSTAimwï, niet ver-
raoedende, dat de ketter hem 
bedroog, beval aan AIBXAN-
DER', Bisschop van Komtantf 
nopeLhem in de gemeenschap 
der geloovigca op te «emen. 
Maar dit bevel bleef zonder 
uitwerksel, dooreeiiegebeur
tenis, die, tenvql dezelve de 
Catholgken deed zegevieren, 
aan de geheele wereld een 
doorslaand bewijs *a" d e JT 
heime en verschrikkelgke be
sluiten deK Gpddehjke regt-
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vaardigheid opleverde. »Men 
had een' zondag gekozen," 
zegt een geschiedschrijver, 
die de zaak in de belangrijk
ste bijzonderheden verhaalt, 
» om de herstelling van de
zen goddelooze des te meer 
opzien te doen haren, ües 
zaturdags tegen den avond, 
terwijl de heilige AMSXANDBR 
zijn gebed vervolgde, bewoog 
de ongeduldige trotschheid de 
ketters, om Aaius, als in ze
gepraal door de ' stad te ge
leiden, èn hg zelf hunne 
ijdele praal aanvurende , 
barstte in onbeschaamde re
devoeringen uit. Oe menigte 
was niet te tellen, en groeide 
van straat tot Straat nog aan. 
ïoen men het plein het Kon-
ftantij/nsche genaamd naderde, 
én men in den achtergrond 
Van dat plein den tempel ont
dekte , waarin de ketter zou 
hersteld worden, verbleekte 
hij voor het oog van een ieder, 
ondervond eene plotselinge 
schrik en hevige wroegingen. 
Te gelijker tijd deed zich ee» 
nige natuurlijke behoefte bij 
hem gevoelen. Hij trad een 
der heimelijke gemakken bin
nen , die in het nieuwe Rome, 
«net even zoo vele pracht 
vermenigvuldigd waren, als 
™ de overige gebouwen, 
üaar gaf bij onder de hevig; 

ste smarten; en onder het uit
braken, eenergroote hoeveel
heid bloeds met een gedeelte 
zijner ingewanden, in het jaar. 
336 der Christelijke jaartel
ling ,den geest; een waardig 
uiteinde van eenen goddeloo
ze , die gedurende zijn leven al 
te gelijkvormig, aan den trau» 
weloozen JUDAS was,. »m hem. 
ook niet in de omstandigheden 
van zijnen dood te gelijken (*). 
Deze verschrikkelijke ontwik* 
keling, en die voor wonder
dadig doorging, bragt onder, 
de Arianen. even zoo -vete, 
neerslagtigheid te weeg, als 
zij den regtzinnigen geloovi-
gen tot hoop verstrekte. De 
plaats van dit treurige tóoneeï 
werd de' algemeene afschrik; 
en eindelijk werd dezelve door 
eenen Ariaan gekocht, die, 
door dezelve tot een ander 
gebruik interigten, de gedach
tenis van deze schandvlek 
trachtte uittewisschen.'* Hei 
scheelt echter veel, dan da£ 
zijne ketterij met hem zoude 
gestorven zijn. Men is ver
baasd en verschrikt i over al 
de verschrikkelijke tooneelen, 
welke de geschiedenis van het 
Arianismus aanbiedt. De god
deloosheid, de schijnheilig
heid , de boosaardigheid, de 
trouweloosheid der Arianen, 
zouden ongeloofelijk schijnen, 

waarom . ® w a , s e e ö eenVOudig Priester geBtorven. Men weet nie t , 
OD hJthncP «edenkteekenea hem, met den Bisschoppelqken mijter 
welkeTvao°t(J T o o r a t e l , e n» het was hem zelfs ia die korte zegepraal, 
dr«gen, e e n Z 0 ( ' t r e u r % siftde hadi niet geoorloofd deaelye te 
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indien dezelve niet door de 
getuigenis aller geschiedschrij-
vers.:van dien tijd, en zelfs 
door die Tan den heiligen 
AÏBANASIUS > gestaafd wer
den. Het Arianïsmus,é be
schroomd in deszelfs beginse
len, stelde rekkelijkheid en 
list in het werk; Door de 
keizerlijke magt ondersteund, 
werd het steeds stouter, en 
kende het geene grenzen meer 
in derzelver trotsche. aanma
tigingen. Het scheen de kerk 
met eenen volslagenen onder
gang te bedreigen; maar het 
slaagde er niet in, wijl Hg, 
die deze kerk gesticht heeft, 
haar tevens heeft beloofd, 
dat de poorten der hel haar 
niet tullen overweldigen, —< 
Zie ATHAirASiira {Heilige), 

AMWAM», koning derLon-
gobarden (624), was een zach
te en goedaardige vorst, maar 
huisselijke kwellingen verbit
terden zijne laatste jaren. 
Zijn gunsteling ADA-MTI,!? drong 
zich in de gunst der koningin 
GDNBEBERS, eene dochter 
der Beijersche THEQDEMNDE, 
Daar hg echter afgewezen 
werd, ontstak zich de wraak 
in zijnen boezem, hij bragt 
de edele vrouw zelve bij den 
koning in verdenking, alsof 
zij eene verbodene liefde met 
den hertog van JEtmrië, TATO 
had aangeknoopt, ja zelfs in 
eene zamenzwering met den-
zelveh getreden was, om ha
ren gemaal te dooden, en den 
hertog op den troon fe ver- 1 

heffen. De ligfgeloovige Jco-
ning sloot zijne echfgeuoote in 
het slot Lamello op. JWaac 
de koning der Franken, &,o-
TARios trok zich harer aaid
en begeerde, dat een Gods» 
geregt deze zaak beslissen 
zoude. KAKEL, een dappere 
krijgsman, trad tegen ADA-
1.01» op, en velde hem ne* 
der, in het jaar 634. Uit 
dankbaarheid voor de redding 
harer eer, bouwde de ko
ningin te Pavia eene prach
tige kerk St. Gioyami delk 
Donne genaamd. Drie jaren 
daarna, namelijk in 637, 
stierf ARIWAID. 

AHKEÜ (JOANNBS VAN) ze
ven en veertigste Bisschop 
van Utrecht, volgde in die 
hoedanigheid den Kardinaal 
NICOI.AU8 BE CABÜTIIS in het 
jaar 1368 op; in welk jaar 
hij te Home door den Kardi
naal GANZEWNÜS , Bisschop 
van Albano,, gewgd werd, 
Eene bijzondere zorg van de
zen kerkvoogd was, om de 
door eenige zijner voorzaten 
verkochte of verpande kerke
lijke goederen weder -iaw-
Iossen, - Hij bezat echter 
een zeer oorlogzuchtig karaj» 
ter, en dikwerf «noesten ƒ 
Hollanders, Vriezer1 en £el-
derschen de kracjt zguec 
wapenen ondervinden; OOK 

tusschen de Soehschen e" 
Kabeljaauwschen. Later naar 
het Bisdom huik verplaatst/ 
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is hij in die stad in bet jaar 
1378 orerieden, en aldaar 
in de kerk van den H. MAK-
ÏINDS begraven. Hij w&s een 
in de Geestelijke en wereld» 
sche wetenschappen zeer er
varen prelaat, en schoon zij
ne werken niet tot ons zijn 
gekomen, heeft hij er, vol
gens W. HXDA.-, toch vele en 
belangrijke geschreven.— Hij 
heeft de slad R/wnen bemuurd, 
of tên minste de vervallena 
muren, weder laten oprigten. 
Hardenberg is door hem met 
grachten en schansen voor* 
zien. — Mastbroek, eene moe* 
ras, in de nabijheid van Zwolle 
heeft hij bedijkt en aan zijne 
kerk geschonken ; en de helft 
der tienden derzelve, uit eer-, 
bied voor den heiligen LEBUI-
MUS, aan de kerk van Deventer 
gegeven. Ook heeft hij te 
Gorinchem, kort voor zijnen 
dood, een aanzienlijk kapit
tel opgerigt van 13 kanoni-
ken; welk kapittel later 
heeft opgeleverd den beroem
den JoANNEs van Hare, een 
Gorkummer, en de eerste op-
rigter der Haagsche Boekerij, 

ABKWRIOHS (SIR RÏCHA.HD 
Ridder van) een, zoo niet 
door de uitvinding ten min
ste door de volmaking van 
spin - werktuigen, zeer - hé-
roemdeEngelschman, diehet, 
door werktuigelgke proefne
mingen, zoo Ver bragt, dat 
h 9 van barbiers - jongen , 
een man van vermogen van 
öoojooo ponden sterlmgs werd5 

Arm van geboorte zijnde; 
werkte hij in den beginne 
bij eenen barbier te Manches
ter, en huurde van zijn ge
spaard loon eenen kelder, ia 
welken hij zijne hantering 
voor zijne eigene rekening 
ging uitoefenen. Op zijn uit
hangbord stond dit opschrift: 
Bij den Barbier in den kel
der wordt de baard voor eenen 
Penny geschoren. 'De'toeloop 
was zoo gróót, dat de andere 
barbiers mede: genoodzaakt 
waren , hunne prijzen lager te 
stellen, waarop hij den zij~ 
nen tot eenen halven-Penny 
bragt. Men verhaalt, dat er 
eens een schoenlapper met 
eenen geweldig harden en 
langen baard bij hem kwam, 
om zich te laten scheren. — 
AHKWHIGHT stelde hem voor, 
dat hij, daar bij er een mes 
bij wagen moest, zulks dus 
voor eenen halven - Penny 
niet kon doen. Wijl deze 
echter op den bepaalden prijs 
aandrong, zoo gaf ABXWKIGHT 
toe. Deze trek verwekte de 
bewondering van den schoen
lapper, die ABXWKIGHT lief 
kreeg, en hem met eenen man 
bekend maakte, die eene spin
machine uitgevonden had. Dit 
was het begin des geluks van 
ARKWIUGHT , die met fcijnen 
vindingrijken geest, de ter 
uitvoering van nieuwe plan
nen , zoo noodzakelijke volhar
ding verbond. Met deze hoe» 
danig,heden uitgerust, gelukte 
het hem, na verscheidene 
yjucjitelooze proefnemingen, 
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het wolspinnen fot dien graad 
van volkomenheid te hrengen, 
waardoor de Engelsche fa
brieken een zoo groot over* 
wïgt bekomen hebben. Tot 
belooning zijner groote ver-
diensten verhief hem de ko
ning, op verzoek der Nota
belen van Wichworth, tot 
Ridder. Hg werd middea 
in zijnen arbeid door den 
dood verrast, daar hg te 
Crümdforè in Derbyshire in 
179a overleed. 

ABIATJD (JACOBUS ANTONI» 
trs) werd in Ï 668 te Genene 
geboren. Reeds vroeg, be
oefende hij de schilderkunst, 
en was zijn eigen meester,; 
Zoodra hij den ouderdom van 
sta jaren bereikt had, begaf 
hij zich naar Frankryk, al
waar zijn zacht penseel en 
zijn schitterend koloriet, hem 
grooten roem verwierven. De 
hertog van Orleans, regent 
van het koningrijk, de be
schermer en regter aller kun
sten , zeide, over zijn schilder
werk in miniatuur spreken
de: t De schilders hebben 
tot dusverre slechts beelden 
gemaakt; ABIAITO beeft hun 
geleerd portretten te maken. 
Zijne miniaturen bezitten de
zelfde krachtvolle uitdruk
king, als schilderstukken in 
olieverw," Deze vorst ver
bond hem aan zich, en schonk 
hem eea appartement in zijn 
kasteel van Saint-Cloud, al
waar AKÜATTB hem lessen 
gaf. Zijne portretten waren 

niet alleen gelijkende, zg 
bezaten daarenboven nog de, 
zonderlinge verdienste, de 
ziefe - hoedanigheden der per* 
sónen, welke hij afschilderde 
uittedrukken. Daarna begaf 
AKÜAUD zich naar Genept, 
De groot-hertog van Tosha. 
ne, ^JOANNES GASTON, de 
laatste uit het doorluchtt. 
ge geslacht der MEDICISSENJ 
wenschte het portret van AK« 
I-AÜD bfj de groote verzame
ling te voegen, van portret
ten, der beroemdste schil
der», door hem zelre ver
vaardigd, welke men in de 
galerijen van Florence ziet. 
AKXAUD zond hem zulks, en 
uit erkentenis daarvoor ont« 
ving hij eenen zeer schoonen 
gouden gedenkpenning. Hij 
overleed te Géneve in 1747» 
aan .de Bibliotheek dier stad 
liet hij eene verzameling van 
zeldzame en belangrijke boe
ken, en vele goede, oude 
en nieuwe. schilderijen nar 

AM,ES (de Kardinaal »')• 
— Zie AMSMAK (Lom-mm.) 

ARMNGTHON. - Zïe(BEN! 

HET HENDBIK.) . 

Arno*™, Pastoor der pa
rochie van den heil'gen JÜS; 
.TOS te JBlorence, ^ ^ „ 2 
in i3 95 geboren werd, r̂jn 
familie-naam was MAXSAB» 
ofMAiNAKDo,maarhnisbjna 
niet anders, dan onder die» 
van AMOTTO bekend, «e» 
man maakte zie h m z9nfin 
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tijd, door zijne kwinkslagen, 
zijne boertige trekken en oor
spronkelijke invallen, zeer be
roemd. Men vervaardigde na 
zijnen dood eene verzameling 
derzelve, onder den titel van: 
Facetie, fapole, e motti del 
Pior<tm ARZOTTO)prel*JÏ0' 
untino. Deze Verzameling is 
verscheidene malen gedrukt. 
Hij overleed in het jaar 1483, 
na zelf het volgende grafschrift 
voor zich vervaardigd te héb
ben •' Dit graf heeft ARZOXTO 
voor zich zelvefr, en voor al 
degene, die bij hem willen lo
geren , laten vervaardigen, • 

ARMAGH Of ARMA0IÏANïf8>— 
(Zie RlCHAHD VAN AHMAOH^. 

ARMAGNAC (JoANNBS D ' ) , 
Kardinaal, natuurlijke zoon 
van JOAWNBS II. grasf van 
Armagnac, en broeder van 
JOANNES III,, en van BER-
NAHDUS , con nestabel van 
Frankrijk, werd in l3gi 
doof CMMEWS VII. tot Aarts-
bisschop vatt Aüoh benoemd; 
in 1401 door koning KAREÏ. 
Vï. tot staatsraad; en einde
lijk in 1409, door PETRUS BÉ 
W A , tot Kardinaal. Kort 
daarna is hij overleden. 

ARMA&NAC (BER&ARDÜS , 

graat van), broeder van den 
voorgaande; was een heer vol 
verdiensten. Met roem had 
«9 gedurende aö jaren de 
wapenen gevoerd. De fco* 
ö'ngin, vrouw vanKAHE! VI. 

II . I l p r r . > ' r 

liet hem aan het hof kom en, 
om hem in de partij der Or-
liariezen te wikkelen (1410); 
het is om deze reden, dat de 
aanhangers dier partij ook Ar~ 
magnakken werden genoemd 
De graaf liet zich zeer duur 
betalen, want behalve den 
degen van Connestabel, dien 
hij reeds bij zijne komst ont* 
ving, liet hg zich daarenbö» 
ven nog het onbepaalde be
vel over de troepen en de 
financiën geven. De verbind* 
tenis der koningin met den 
Connestabel was niet van lan-

': gen duur. De graaf van Aa-
: MA&STAc, die een streng ze-
: delijk nian was, keurde het 
gedrag dier vorstin openlijk 
af, die, om zich van hem 
te ontdoen, zich met hare 
vijanden verzoende. De ko
ningin ziende, dat de oppers 
véldoversfe haren ondergang 
gezworen had, en, dat de 
koning, tegen haar ingeno
men , haar zoude verbannen , 
nam de vhigt, en ging zich 
onder de bescherming van deus. 
hertog van Boürgondië stel
len. Deze prins wapende zich 
te harer verdediging. De 
connestabel liet Parijs den 
29 Mei 1418 overrompelen» 
Te vergeefs hield -hij zich 
schuil, hg werd door eenea 
metselaar verraden, bij wien 
hg zijnen intrek had geno
men, Dé Bourgondiër» deden 
den Connestabel geen ander 
leed, dan dat zij hom, inde 
hoop, dat hij de plaats zoude 
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noemen, waar zijne schatten 
verborgen waren, in de ge» 
yangenis opsloten. Maar eeni» 
ge dagen daarna, jging het 
woedende: volk, op het ge
rucht , hetwelk zich had ver
spreid, dat hij en de kanse
lier , .voor geld hunne vrij
heid zouden bekomen, hen 
met geweld uit de gevange
nis halen, en vermoordde hen 
«ogenblikkelijk op de plaata 
yan het paleis. 

ARMAGNAC (JOANNES VAN), 
maarschalk van Franhrijk, 
heer va,n Gourdon, ridderen 
kamerheer van köningXoDE-
WIJK XI., was de natuurlij
ke zoon van JOANNES IV., 
graaf van ARMAGNAC. Hg 
was een der voornaamste 
gnnstelingen van ZODEWIJK 
XL, die hem het landvoog-
dijschap van Dattphiné gaf. 
Hij overleed in 1471, eenen 
zeer geringen roem van be
kwaam- en dapperheid nala
tende. Hg had, daar hij 
nooit gediend had, denmaan 
schalks-staf enkel aan de gunst 
van LoDEWlïK XI. te danken. 

ARMAGNAO ( GEORGIUS VAN) 
zoon van PETRUS, natuurlijken 
zoon van KAREI, VAN AR
MAGNAC, graaf van Jle-en~ 
Jourdain, ml5oi ^bovm 
werd Aartsbisschop van 2te-
huse, mede-Jegaat en Aarts
bisschop van „Avignon, In 
1*544 ontving hg van PATT-

ïObi bg J e Conferentie yan 

Poissy: tegenwoordig, en, na 
bij verschillende gelegenheden 
zijnen ijver voor den Catho-
lijken Godsdienst aan den dag 
te hebben gelegd, overieed 
hg in i5,85, te Avignon in 
het Minder-broeder klooster > 
dat'hg zelf gesticht had, Hg 
beschermde dé geletterden en 

; maakte er aan FRANCISCUS I. 
| verscheidene bekend. 

ARMAGNAC (JOANNES , graat 
van). — Zie JOANNES Yi, 
graaf van J-rmagnac, 

ARMAGNAC, - T Zie Ne» 
MOÜRS (JACOBÜB VAN AttMAG» 
MAC , hertog van). 

ARMAND DE BOURBON, prins 
van Conti- — (Zie CONTI). 

ARMBRÜSTER (JOANNES MI-
cHAëx,), K.K. werkelgkhof-
secretaris bg de opperste hot-
politie en censuur ia IVee-
nen, in 1761, te -SW» in net 
Wurtembergsche geboren, w» 
in den beginne secretaris &fl 
den predikant I,AVAW« m 
Zurich, daarna n*W* {9 
Zich in Constam,.alwaar ng 
den volksvriend w f p f ^ 
blad hem door de Oosten^ 

: sche regering werd aanbevo
len , die hem in , 8 o ° ;* 

saris benoemde, l a % ? e 

hg zich zelyen doof: «e» ?' 
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stoolschot van het leven, 
waarschijnlijk, om aan den 
onstuimigen aandrag zijner 
scJmldeischers een einde te 
maken. 

ARMEJCIE, eene door nare 
godsvrucht beroemde maagd, 
in 1606 te Campënac, in het 
Bisdom van Saint-Malo, ge
boren, en te Vannes in 1671 
overleden, was verpligt zich 
in vreemden dienst te begeven. 
Zij bragt de 35 laatste jaren 
haars levens bij eenen edel
man door, die van al de 
voorbeelden van deugd, wel
ke deze maagd hem had ge
geven , van de buitengewone 
kunde, welke zij in het stuk 
van Godsdienst bezat, van 
de zeldzame en verhevene 
gevoelens, welke men in ha
ren staat niet zoude vooron
derstellen, verslag deed. De 
ongewijde geleerden begrijpen 
dit soort van wonder niet; 
maar zij, die in de Godde
lijke wegen onderwezen zgn, 
zien er niets wonderbaars in: 
1 Ik hoor, zegt yader Botm-
BAiouE, eene goede ziel, 
die mij over God spreekt, 
ik ben, haar hoorende, over 
de wijze, waarop zg zich 
uitdrukt, verbaasd. Hoe wor
den hare woorden, door vuur 
beleid! welk eene zalving 
vergezelt dezelve! zij drukt 
zich met eene vloeibaarheid 

' j e d o o r niets belem
merd wordt; zg kat zich in 
bewoordingen hooren, die, 

F 

zonder iets gedwongen noch 
opgesmukts te hebben,"mij 
de verheyenste denkbeelden 
zoo wel van het Goddelijke 
Wezen als van zijne barm
hartigheid/ zijne oprdeelèn, 
van de wegen der Voorzie» 
nighéid, van haar gedrag 
ten opzigte der uitverkorenen , 
van hare inwendige gemeen
schap, doen opvatten. Ik bë~' 
wonder dit alles', en bewon
der het des te meer, naar 
mate , de persoon { TJfrelke mg 
deze taal voert, somtijds 
slechts een eenvoudig meisje , 
eene dienstbode,; eene dorpe-
linge is. In welke school 
heeft zij haar onderwijs ont
vangen ? Welke meester» 
heeft zij gehoord ? ' Welke 
boeken heeft zij gelezen 't 
Ach, mijn God, er heeft vooc 
deze edele ziel geen andere 
meester bestaan,'. dan 'Gij 
zelf en uw H. Geest. "Zij 
heeft geene andere school 
gehad, dan het gebed, waar
in zij haar harfc met eenvöu« 
digheid en ootmoed geheel 
voor U heeft uitgestort. Zifi 
heeft geene andere boeken, 
geene andere lessen noodig 
gehad, dan een' liefdevolle» 
blik op uw kruis, dan eene 
aanhoudende herinnering aan 
uwe tegenwoordigheid, dan 
eene Godvruchtige deelneming 
aan uwe heilige geheimen, 
dan eene volkoraene onder» 
werping aan uwen heiligen 
wil , dan een opregt verlan
gen, om denzelven in alles te 

f a 
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vervullen, Ziedaar hefgene, 
waardoor zij zich gevormd 

. heeft, of liever, ziedaar het-
gene, waardoor zij, o mijn 
God, verdiend heeft in zoo 
verre het der menschelijke 
zwakheid mogelijk is, door 
uwe genade gevormd, ver
licht en verheven te worden." 
Haar leven ii door eene Ut* 
selliner non van Pannes, 
zuster JOANNA der geboorte 
genaamd, beschreven. POIKET 
deed hetzelve in 1704 onder 
den titel van Ecole du pur 
amour de JDieu, {School der 
zuivere liefde tot God)'m ia . 0 

drukken, Hen verhaalt er 
in , dat ARMELXE de duivels 
onder verschrikkelijke gedaan» 
ten waande te zien; (zie H. 
ANTONIÜS de Kluizenaar,) 
dat, daar zij haren geest 
aanhoudend met het gehei
ligde voorwerp harer liefde 
bezig hield, zg hetgeneé wat 
zg onder de handen vond. 
drukteen vraagde? Zat J 
het niet die den velbeminde 
myns harte verbergt? Men 
*egt, kathaar dood een Ke-

ï e de V?o. ? ? O V e rS r o o t e 
jieitie tot God was. Men 

Ï M J Ï rK} **\ S te len , of hare Godsvrucht wis z e e r 
levendig; hare deugd zuiVer 
e* standvastig, en het i Je 
onregte, dat lieden, d i e z i c h 
met den gewonen gang der 
dingen wet kunnen vereen!-
S f » ' f * over eenige bijzon
derheden geé'rgerd hebben 
waarvan sterk bewogenë zie! 
fe» ach niei altrfd'kHnne; 

verwijderd houden, of waars 
door het aan God behaagt, 
hen te onderscheiden. Men 
kan echter aan hen, d/ede le
vens der Heiligen of van an
dere, door eene bijzondere 
Godsvrucht doorluchtige per
sonen beschrijven, den wij
zen raad, welken een zeer 
oordeelkundig man hun geeft, 
niet genoeg inscherpen. 1 De 
handelwijze van God ten op-
zigte der zielen, aan welke 
Hij zich op eene bijzondere 
wrjzè veropenbaart, bezit 
verborgene geheimen, die 
het nutteloos en dikwerf zelf 
gevaarlijk i», voor de oogen 
van het publiek te ontsluie
ren. Behalve dat weinige 
personen in staat zijn, dezelve 
te Begrijpen, en dat het niet 
in de boeken, maar in de 
school van den H» Geest is» 
waarin men dezelve kan lee-
ren , zoo worden dezelve dik
wijls steenen van ergernis 
voor degene, aan welke God 
het niet gegeven heeft 1 de
zelve te begrgpen. Volgens 
de waarschouwing rm ftt 

H, geleider van TOBIAB kan 
men de werken, waardoor 
de Heer aan de wereld agne 
magt en zgne goedheid wei 
wil openbaren, niet genoeg 
verkondigen; maar er bestaan 
zekere geheimen, <»e JHJ zelden veropenbaart, en enkei 

aan die zielen, in welke Hn 
het gejchikt oordeelt, zgnrjK 
op eene geheel geheimaum'f 
wijze, welke het met be
taamt te verbreiden," res"& * 
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Sactamentum regis ahscon-
dere bonum est; opera autem 
Dei revelare et conjïteri ho-
norificum est* TOB. i a . " Het 
is op deze aanmerking, dat 
men deze woorden van 3. C. 
kan toepassen: nemini dixe-
ritls visionem» MAT. XVII. en 
die van den H. PAUXUS: 
audivit arcana verba, quae 
non licet homini loqui. II. 
Cdy. XII. (Zie H, CATHARINA 
yan Siene, RUSBROCH , XAU-
XERB.) De Heer DUOHE DE 
VANCY Tieeff in zijne stichte
lijke geschiedenissen eene ver
korte levensbeschrijving van 
ARMEÜIE gevoegd. De naam 
van AHMEiiE xt&s haar in 
bet doopsel gegeven. (Er zijn 
in Sretagne twee Heiligen, 
die den naam van AHMEME 
gedragen hebben). Hare ou
ders waren GBORGE NICOIAAS 
en FRAWCOISJB NEANT, arme 
dorpelingen, van welke zij 
niets anders, dan eenè chris
telijke opvoeding kon ont
vangen, 

iflEMEltlNI (HlERONYMtre), 
door sommige schrijvers AR-
MENINI , maar meer algemeen 
naar zijne geboorteplaats HIE-
K0NYMÜ8 VAN FAENZA ge
naamd , ging in de orde van 
den H, DOMINICUS, en was 
H» i5i6 geloofs-onderzoeker 
te Mantua; een Calabrisch 
sterren.wigchelaar TIBERIO 
*08SIMAMO, beweerd hebben-
wi^8.1 ^ e n d o o r testerren. 
W e l a r g de zamenkomst 

F 

der planeten had kunnen 
voorzien, welke den zond
vloed van KOE te weeg heeft; 
moeten brengen, zoo schreef 
AnMEtLiNi als antwoord daar» 
op, een werk,"dathem eenea 
grootén roem verwierf/ en 
waardoor bij aan al zijne tijd-
genooten zijnen lof deed uit
bazuinen. Dit boek is enkel 
bekend, door hetgene, waf 
ECHARD Script» ord. praedic. 
U 2. p. 33. van hetzelve zegt, 
die tevens verzekert, dat er 
een handschrift van hetzelve 
in de bibliotheek van het 
Fatikaan bestaat. MAZZU-
CHEMI heeft, na vele na" 
sporingen, hetzelve noch ge
drukt, noch in handschrift 
gevonden. Men verzekert, 
dat ARMEI,I.INI ook in de 
uitgave der werken van A-
RISTOTEXES is betrokken ge
weest. 

ARMEXMNI (MARIAND) , 
een Benedictijner van de 
Congregatie Monte-Caskno, 
werd te Rome in i66o ge
boren, en omhelsde tien re
gel van den fl. SENEDKÜTUS , 
in de Abtdrj van den H. 
PAÜIÜS, dier stad, in het jaar 
1677. Te Mo/ite - Cassino 
beoefende hij met het beste 
gevolg de Grieksche taal, en 
onderwees te .Florence* de 
wijsbegeerte. Vol ijver voor 
het heil der zielen, en met 
geestdrift bezield voor de 
verkondiging des woords,deed 
hij zone stem in de kerken 

f 3 
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van Rome' en ïn vele andere 
ïtaliaansclie steden höoren. 
De Congregatie der Benedic
tijnen vereerde zijne talenten 
en-bewees bem, door hem 
de aanzienlijkste bedieningen 
optedragen» welt een belang 
zij in dezelve stelde,. Hij yvttd 
Abt te Sïena, te Assisië en 
te Foligno; wijl al de waar
digheden dier Sociëteit slechts 
driejarig waren, ARMELMNI 
overleed in 1737 in den ou
derdom van 7.7 jaren* Er 
bestaan van hem een groot 
aantal werken: Ifi Let>ender 
gelukzalige MARGAKEXHA C01H 
BADI, in het Italiaansch. 
Venetië 1736. in 12.0 Dit 
is. het eerste letterkundige ! 
voortbrengsel van den schrij
ver; uit hetzelve bleek reeds 
wat ^njeivjyan, zijrte talenten, 
kon verwachten.^a.0Bibli-
otheca &enedictino«>Cassinen-
sis sive Scriptorum Cassinew 
sss Congregqtionis, alias sanc- '• 
tae Justinae Patavinae, qui 
in ea ad haec usque tempora 
Jloruerunt, operum ac gesto-
rwn notïtiae, isie deel \dasi* 
sië 17S1 in fol, ade deel 173a 
ïn iol. Deze lgst bevat de 
namen, de geschiedenis en 
de werken van al de man
nen ? die zich in de Congre
gatie * onderscheiden hebben. 
— 3,° Catalogi tres Mo,na-
ahorum, Ëpiscoporum, Re-
formatomm^ et virorum sanc' 
lüate t illüstrium e Congre-
gatione Cassinensi, Assisië 
*733. aaa dei» Kardinaal MA
MA Coww van de' oitfë'yan' 

dep Hi BENEDIOTDS opgedra* 
gen. ~— 4.0 Continuatio ca
talogi virorum Sdnctitale il
lüstrium etc. 1734 in fol. 5.° 
Additiones et Correctiönes 
bibliothecae Senedictino-Cas-
sinensis, Foligno 1735. in 
fol. 6.0 JSibliotheea Sy-
noptica ordinis Sancti Bene-
dicti etc. Deze onvermoeide 
Schrijver heeft tot de eer dj-
ner orde gedenkteekenen op-
gerigt, die hem te allen tijde 
in de achting en erkentenis 
zijner medebroeders moeten 
doen deelen» 

ARMEXINQ (FMSOISCUS), 
te Perome uit eene onaan
zienlijke familie geboren, won 
het vertrouwen van LEO A., 
die hem in i5x7 met J 
parpet vereerde, hem W 

;bevelhehberschapvan^«^ 
't gaf, en het beheer der fiagj 

ciëa aan hem opdroeg, «n 

verloor &tf»»»*££ 
ADKIANTTS VI., «e uc 
lastingen afkeurde, waarmj 
deh|hetVolkhadheZJ^ 

verschaffen. JB»* iend« 
VIL schonk h e m J ^ f t t 
schap weder, t™ e a 

Aartsbisdom *£*%£&to 
pdereaanZienlnkc;metdi 

inkomsten. H9 ^ ^ ^ 1 
Paus in lötf, » , t d w 

overleed van ^r^J.Rom 
hrj,brjdeïnneffimgja» ,,, 

verloren had, flUJJ' f», 
zeer iep. ia landeigen 

file:///dasi*
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en hij zonder testament over» 
leed, kwam zijne nalatenschap 
den Paus zeer van pas, om 
i§n rantsoen te betalen^- -

AKTCFËIBT (KAREX. Baron 
van), Zweedsch veldheer, 
werd in 1666 geboren. Zijne 
natuurlijke neiging, deed hem 
in den beginne tot de wape
nen overhellen, en hg ging 
zqn eerste proefstuk bij vreem
de natiën afleggen. Doch in 
den schoot van zijn vader
land ontlook een held, die 
zijnen eigen roem en dien! 
zijns legers, aan de uiterste 
grenzen der wereld moest doen 
weergalmen, KAREI, XII. had 
den troon beklommen, ARM> 
BEMST Ïsnelt naar hem toe, 
om deel te nemen aan zijne 
heldendaden. Na de neder
laag van Puliawa^ werd hij 
naar Finland gezonden , om 
zijn van alle kanten bedreigd 
land, voor vreemden inval te 
verdedigen. Met de andere 
veldheeren bragt hg veel toe, 
om. de rampen zijns vader
lands te lenigen, en JZOOBDO-. 
gelijk 4e herstellen»; In 17i3'! 

door - P E Ï E R . J . fn Helsing/Ors;'; 
belegerd» bood hg eenen: al- ', 
lerhardnekkigsten tegenstand; 
en, verpligt, om voor het 
geweld te wijken, spoorde Mj; 
de inwoners aan, liever Iran-
»e stad te verbranden, daa 
dezelve aan de vijanden ten 
prooi te geven ; een gedacht 
voorbeeld, dat de Russen la
te zoo wel hebben nagevolgd. 

Nadat hg het opperbevel over 
al de troepen in Finland had 
bekomen, welker getal uit 
bijna zes honderd manschap
pen bestond, sloeg hij bij 
Siórhyro% den Hussischen 
veldheer A a « 0 , die, aan 
het hoofd van achttien dui
zend soldaten , eene buiten
gewone moeite had, om hef 
Zweedsche leger in te drin* 
gen, dat te midden van sneeuw 
en ijsbergen den dappersten 
tegenstand bood. AUMIELDT 
verliet het laatst het slagveld. 
Toen KAKEL XII, in s 718 in 
Zweden Was terug gekeerd, 
beval hij hem in de Noorde
lijkste deelen van Noorwegen 
door te dringen; hij vertrok 
ondanks al (die hinderpalen, 
die zich tegen zijnen togt ver
zetten , hij trok over mee
ren en met sneeuw bedekte 
bergen, en wilde, om aan 
zijnen vorst te gehoorzamen, 
liever zijn leven in de waag
schaal stellen „ dan om voor 
eene gevaarlijke onderneming 
terug te. deinzen; maar de 
elementen;zegevierden op den 
moed en de onversaagdheid 
zijner soldaten; het grootste 
aantal verkleumde te midden 
der sneeuwbergen, en ABM-
ÏELÖÏ waa verpligt, om, met 
een klein getal officieten > wel
ke het strenge klimaat ge
spaard had^ naar Stokholm 
terugtekeerem Deze veldheer 
overleed in 1726, eenigen tijd! 
na den dood van KAKEL XII, 

f 4 • : • . 
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A^MINIUS of HEKMAN , een 
Heer uit den voornaamsten 
adelstand der Cheruskers, een 
Germaansch volk, werd in 
hét jaar j8 vóór J. C» gebo-

. ren, Hij w a s B0S JonS *oen 

hg' reeds het ontwerp vorm
de, om zgn vaderland van 
het juk van Rome, alwaar 
hg" opgevoed was, te bevrij
den, AUGUSTUS had hem den 
titel van ridder bevestigd, 
en hg diende in zgn legen 
Vol dapperheid, vruchtbaar 
in middelen, om zich te red
den, éenen schranderen en 
geveinsden geest bezittende i 
wist hg zich behendiglgk in 
het vertrouwen van VARUS, 
Romeinsch Veldheer, die in 
Qermanië het bevel voerde, 
te dringen* terwijl hg" onder 
den slufjer des geheims ,de 
afgelegenste gewesten des rijks; 
tot opstand aanspoorde. De 
ligtgeloovige VAKUS, met de 
samenzwering onbekend, trok 
met drie legioenen tegen de 
muitelingen op; maar na zich 
oavoorzigtiglijkin eenen naau-
wen weg tusschen bosschen 
«n bergen verwikkeld te heb
ben, ontdekte h$, niet dan 
te laat, dat hij verraden was, 
en werd er het slagtoffer van. 
ARMINIUS, die, onder voor
wendsel van versterking aan-
tebrengen, hem met zijne 
benden volgde, viel de Ro
meinen eensklaps aan, hakte 
hen in de pan, en door eene 
oyerdrevene wreedheid liet 
hg al de gevangenen onthal
en of kruisigen. Deze bloed

dorstige overwinnaar verde
digde nog gedurende eenigen 
tijd de vrijheid zijner land-
genooten, en wist zich zelfs 
tegen den beroemden GEBMA-
HICÜ» te verdedigen j maar 
door zgn en voorspoed ver
blind, wilde hg de verdruk» 
iker derzelye wolden,̂  en hen 
aan zijne heerschappij onder
werpen, en ziedaar de oor
zaak van zijnen val. In het 
zeventiende jaar der Christe
lijke tijdrekening, werd hij 
in het 37 jaar van zgnen 
ouderdom in eene zamenzwe-! 
ring vermoord. In de hoofd
kerk van Hildeshim ziet men 
nog eenen pilaar, lrmmsaul 
genaamd, wélken men nog 
voor eenen aan AEMWSTOS 
toegewijden steen hondt, °* 
dien men welligt als het voet
stuk van zgn standbeeld moet 
beschouwen. Deze steen wa« 
een afgod der oude door KA-
KEI, den Groote verspreide 
Saksefs geworden. Hetisvrg 
waarschgnigk, dat de stad 
Mermamtad in Ztvenbergen, 
door Saksers bewoond, san 
ARMHUUS haar bestaan1 te 
danken heeft, daar ƒ öoog-
duitsche woordgronders An-
uxmvB door H ^ f - f * 

talen, en het is onder dezen 
naam, datdeberoemdeHoog 
duitsche dichter *%""£, 
in zijn treurspf • £ ^ 

van AR^NÏUS - " « " g 
bezongen heeft. &a * £ ? 
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Ratisbonae, if53\, 3 dl.n in 
4.0 art. ARMINIUS et lrmen-
sula, 

ABMINHTB (Jjicoims), stich
ter der Arminiaansche of Re-
monstrantsche sekte, werd te 
Oudewater, een stadje in de 
provincie Zuid-Holland, in 
i56o geboren, yolbragt op 
koste der regering van Am
sterdam, een gedeelte zijner 
studiën1, te Geneve ; welke stad 
bg echter moest 'verlaten, 
wijl hij liet blijken met welk 
eene geestdrift hij aan de 
wijsbegeerte van RAMUS ver
kleefd was. Na verschillende 
togten door Italië, en Zwit-r 
seriand, kwam hij te Am
sterdam terug, alwaar hij ge
durende i5 jaren predikant 
was» Daarna werd hg in 
1603 verkozen, om, in plaats 
van FEANCISCÜ8 JUNIUS, den 
leerstoel der Theologische fa
culteit aan de Hoogeschool te 
Zegden Je vervullen. De les
sen, die hij er gaf over de 
voorbeschikking, de algemeen
heid der verlossing enz. brag-
ten de verdeeldheid onderde 
Protestanten. God, zoo als 
CAtviNug Hem afschilderde, 
namelijk als een Wezen, dat 
de menschen evenzeer tot de 
zonde als tot de deugd be
zemt, niet kunnende begrij-
Pen> zoo vervier hij ia een 
ander uiterste, hij verzwakte 
namelnk de regtea der gena
de, en verhief die der vrn-
beid al te zeer, Hü werd den 

F 

I 3o Ocfober 1608 naar 'sGra-
venhage voor de Staten ont
boden, om rekenschap ran. 
zijne leer te geven. Het ver
driet, dat hem zulks veroor
zaakte, de. reisvermoerjenis -
sen troffen hem zoo zeer, dat 
hij aan de gevolgen derzelve 
den 19 October 1609 over
leed. Hij liet verscheidene 
leerlingen en aanhangers na, 
Arminianen genaamd, welke 
door de gestreng-Calvinisten 
in 1618 en 1619 te Dord
recht veroordeeld werden, 
maar deze veroordeeling. viel 
ten nadeele hunner tegenpar
tij uit, en berokkende hun 
veel meer nadeel, dan aan de 
Arminianen zelve. » De Ar
minianen of Remonstranten, 
zegt MOSHEIM: , verzetten zich 
tegen hunne tegenpartij met 
zoo veel beleid, moed en 
welsprekendheid, dat bijna 
iedereen, van de regtvaardig-
heid hunner zaak moest over
tuigd zijn. Vier Nederland-
sche Provinciën weigerden de 
Synode van Dordrecht te on
derteekenen ; , in Engeland 
werd dezelve met verachting 
ontvangen, wijl de Anglika-, 
nen eerbied voor de Kerkva
ders hadden, waarvan er geen 
enkele aan de goddelijke barm
hartigheid grenzen heeft dur
ven stellen. In de kerken 
van Brandenburg, van Ure-
mm ja , te Geneve zelfs, 
beeft het Arminianismus de 
overhand behouden." Mos-
HBIM voegt er bij, dat de 
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Fransche Calvinisten oin aan 
de Catkolgke Theologanten 
niet te veel op hen vooruit 
te geven, den stellingen van 
AUMINIDS ook toetraden; maar 
zeker vergeet MOSHEIH , dit 
zeggende, dat de besluiten van 
Dordrecht in 1623 in de Sy
node van Ckarentón, wettig 
zijn aangenomen. Hieruit 
volgt, dat, of deze aanne
ming was niet opregt, of de 
Calvinisten hebben later over 
de verblinding hunner leer
aars moeten blozen: zeker is 
bet, dal de tegenstrijdigheid 
der Calvinisten te Dordrecht 
vergaderd, de gewaande her
vorming met eene eeuwige 
schande heeft overladen. Na 
iot grondregel dier hervorming 
te hebben aangenomen, dat 
de H. Schrift de eenige regel 
In geloofszaken, de eenige 
regier in leerstellige geschil
len is, was het ten hoogste 
ongerijmd, de Arminiahen te 
veroordeelen, niet volgens den 
tekst der Hj Schrift alleen, 
maar volgens uitleggingen,( 
bqschriften, ophelderingen en 
verklaringen, die het den 
Gomaristen (tegenpartij van 
AKMINIÜS) behaagde er aan 
te geven. "Wanneer men de 
oogen werpt op de teksten, 
welke de contra - remonstran
ten in de Synode van Dord. 
i-echt aanhalen, ziet men dat er 
bgna geen enkele is, bq wel
ker letter zij niet iets byvoe-
gen, en dat de meeste eenen 
geheel anderera zin kunnen 
hebben, dan die», welken $ 

er aan' geven; Van hunnen 
kant haalden de Arminiaaen 
ook Schriftuur-teksten aan, 
die de Gomaristen echter ge
heel onbeantwoord lieten; 
hoe kan men de onbeschaamd
heid toch zoo vet drijven,-
van * te beweren, dat de H, 
Schrift uitspraak ia geschillen 
moet doen, daar het juist de 
H. Schrift is waarover men 
twist? (Zie GOMAUUS, VORS* 
TIDS). Men heeft van AKMI-
NIÜS vele werken, te Frank
fort i63i — i635 onderden 
titel van Opera theologica in 
4.«" uitgegeven. De voor? 
naamste zqn i.° Dkpuiatm-
nes de diversis Christianae 
religionis capMbus. — 2-
'gsamen Uhelli GüJtmmi 
PsBKimi de praedestinatioms 
modo et ordine» — 3.° Dis-
sertaüó ,de eero sensu capU's 
Vil ad Romanos, — 4-° Jlia' 
lysis Cap. IX, ad Romanos 

enz. 

ABMONVJW.E '{J. W'JjT 
gevaardigde bij &\«%onZ 
conventie in *««*ƒ# f» 
gemeene zonderlmgheid tan 
deaen man, die noot>»** 
vergadering ^ , **£ 
dronken, .dat hg g> * 
beenen niet * » l * ' ^ 

Hg^aswolkaarder te^2» 
toSnderevoIutionnmredo^ 
nigheid de oogen °P « f ™ » 
slaan: in September M 
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Werd hij door het Departe
ment la Mame als volksver
tegenwoordiger bij de conven
tie verkozen. Daar hij even 
zoo wreed als dom was, 
stemde hij voor den dood van 
LOBEWIJK XVI., en de uit
voering van het vonnis bin
nen de 24 uren, en gebruik
te daarhij zulke afschuwelijke 
en barbaarsche uitdrukkin
gen , dat het niet in onze 
magt is, dezelve alhier te her
halen.: Onder het bestuur van 
het eerste Comité van alge
meen welzijn, door de .vrees 
binnen de grenzen van eenige 
welvoegelijkheid gehouden, 
gaf hij zich echter na den 9 
Thermidor aan al de uitspat
tingen, van een bedorven hart 
over: hij bezocht enkel de 
publieke plaatsen die in den 
slechtsten naam stonden, en 
daar gaf hij dagelijks aanlei
ding tot de ergerlijkste too» 
neelen, zoodat het dikwerf 
gebeurde, dat hij op zijn 
aangezigt de ondubbelzinnig-
sïe teekenen van zijn twist
ziek karakter droeg. Toen 
in November .1794 eenige 
jongelingen van Parijs, waar-
\% zich een groot aantal 
goede burgers gevoegd had
den, de Anarchisten > in de 
zaal der Jacobijnen verza
meld, dwongen, hun het slag
veld aitestaan, had ARMON-
•viiis de eer een der laatste 
te znn, die de zaal verliet, 
aan beide z^den met de tee
menen van zijnen tegenstand 
en «e verontwaardiging dec 
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overwinnaars, bedekt. Aan 
het niet teruggegeven, waaruif 
de omwenteling hem slechts 
voor eenige oogenblikken had 
kunnen trekken, is ARMOH-
V I I M in 1817 , aan de el
lende en vergetelheid ten 
prooi, in een gasthuis over
leden , waarin hij de laatste 
dagen van zijn bestaan enkel 
aan het algemeene medelijden 
te danken had. 

ARNAUD of ARNQI.», van 
Bjrescia va Italië, leerling van 
ABEILI/AIID (zie dat artikel), 
trok het monniken - gewaad 
aan, om zijne dwalingen, des 
te beter ingang te kunnen 
doen vinden.; Hij verwierp 
de heilige Mis-offerande, hét 
bidden voor de overledenen, 
het doopsel der kinderen, de 
vereeriug des kruises enz. Hij 
beweerde, dat Bisschoppen 
en Monniken, die landerijen 
bezaten, onvermijdelijk moes
ten verloren gaan, en dat de 
goederen der kerk den vors
ten toebehoorden. Deze leer, 
in eene eeuw gepredikt, waar
in de struikroovers.mct zeld
zaam waren, verschafte hem 
vele aanhangers, tegen welke 
men verpligt was, de wape
nen op te vatten. Paus IN-
NOOENTIUS IL veroordeelde 
hem, in de Kerkvergadering 
van Lateranen, in 1139 ge
houden. De veroordeelde Aa-
NAÜD, nam met zijne leer
lingen de wqk naar de ge
bergten van Zwitserland. Hij 
onderhield steeds eenen ver» 
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mogenden aanhang in Italië, 
en in zich zelvea , den op-
roerigen en onstuimigen geest, 
waarmede al de sekten»stich-
ïers bezield zijn. Hij kwam 
ïa 1141 in Rome terug, ver
wekte eenen opstand tegen 
den Paus, deed hem devlugt 
nemen, vernietigde de waar
digheid van Prefekt van Rome j 
noodzaakte de voornaamste 
burgers, zich aan den Patriciër 
te onderwerpen, en deed de 
paleizen der Kardinalen plun
deren. Paus ADRIANTJS IV., 
de opvolger van EUGENIUS III., 
werd na vele gevechten met 
dezen dweeper eindelijk te 
Rome ontvangen. Eenigen tijd 
daarna werd ARNAUD door den 
Kardinaal GEKARD gevangen 
genomen, en, ondanks de po
gingen der Burggraven van 
Campanië, die hem in vrij
heid hadden gesteld, werd 
hij naar Rome gevoerd, en in 
nfl5 ter. dood veroordeeld, 
JVIOSHEIM , de verklaarde ver
dediger aller ketters, zegt: 
a dat ARNATJD van Brescia, 

'een man was, die eene ver
bazende geleerdheid en ge
strenge zeden bezat, maar dat 
zijne inborst ruw en onstui
mig was; dat hij geene leer 
schijnt aangenomen te heb
ben, welke met den geest 
van den waren Godsdienst on
bestaanbaar is; dat de grond
beginselen, volgens welke hg 
te werk ging, enkel berispelijk 
waren, omdat hg dezelve te 
ver dreef, en dezelve met eene 
woede, even zoo misdadig als 

onvoorzigHg ten uitvoer bragt; 
dat hij eindelijk in 1155 als 
het slagtoffer van de wraak 
zijner vijanden gekruist en in 
het vuur geworpen werd." 
MOBHEIM- heeft ongetwijfeld 
vergeten f dat Aniutro van 
Brescia;, een Monnik was, 
en geen enkel werk heelt na
gelaten, waaruit zijne schran
derheid blijken kan: het was 
dus niet zeer gelijkvormig, in 
hem zoo vele schranderheid te 
vooronderstellen, na de Mon
niken van dien tq& als weet-
nieten te hebben afgeschil
derd. Deze veroordeelde hel 
doopen van kinderen, de H< 
Mis-offerande enz.; hg wd-
de, dat men de Geestelgkeji 
van de goederen; welke zg 
wettig bezaten, zoüdeberoo-
ven; hg wa» de stokebrand 
der muiterijen, Hierm er
kennen wij de grondbeg«nse: 
lenen den geest der gewaan
de hervormers; maar « w 
ze geest met den geest van 
den waren Godsdienst bestaan
baar, daar de l a a t s t e ^ 
dereen, en vooral aan a«« 
Monnik zonder «»*g g

t e * 
verbiedt de « f e ^ S j b ï 

storen? Z o n * f ^ £ ? S ' kuanengoedviuden,dt^ 

moede hem de bc,d« ? 3 e n 
welke hij bezat, « J J J , 
had? A«NAÜD *» "fat 
was dus niet he »»Pj 
van de wraak a f ' / S 
den, maar werf. « J ; . 
regtmatige w g » * e e 
teling en stoorder v*» 
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gemeene rust gestraft: hg 
werd niet gekruist, maar aan 
eenenpaal gebonden, gewurgd 
en rerhrand, 

AjustAvtt (FRANCISCBS), werd 
den ij Julij 1721 te Aubig-
nan geboren. Vroeg reeds 
sloeg hij de geestelijke loop
baan in, maar zijne neiging 
tot de letteren jniet kunnen
de wederstaan, verwaarloosde 
hij de wetenschappen van 
zijnen staat, om zich-geheel 
aan de letterkandé te kun» 
nen toewijden. In 175a 
kwam hg tïj Pargs en tien 
jaren daarna openden hem 
zijne talenten den ingang der 
Academie van Opschriften en 
«choone letteren, Zoo lang 
als de Hertog van Wurtem-
berg inFranschen dienst bleef, 
was ARNAXID aan hem ver
bonden» Nadat de advocaat 
GBRBIER, zijn vriend, in 1765 
eene zaak voor de Fransche 
Geestelijkheid tegen de orde 
der Benedictijnen bepleit en 
gewonnen had, verzocht hij 
als eene belooning voor zij
nen moegelijken arbeid de 
Abdij van Grand "Ghamp 
•oor den Abt ARNAÜD. Deze 
nam bezit van dezelve en 
keerde naar Pari/s terug. 
^ 1771 werd hij als lid der 
fctansche Academie aangeno* 
«»en, verkreeg eenigen tM 
daarna den titel van Lector 
en gescmedschrqver van MON
SIEUR^ en overleed te Paras 

2. 'I 4' ,H9 had de *«««> 
«uuhge loopbaan geopend 

door een werk; getiteld Let
tre sur la musique au comte 
de CAYI.Ï;S {Brief over de 
toonkunst, aan den graaf' d* 
CAXXUS); dit stukje werd 
met de meeste geestdrift 
ontvangen, en overlaadde 
den schrijver van hetzelve 
met lofspraken, die beter 
verdiend hadden kunnen 

• worden. De smaak van den 
Abt ARNATJD voor de toon
kunst deed hem in 11777 deel 
nemeü in de geschillen.,-.die . 
er tusschen de bewonderaars 
van PiooiNi en GLUCK ont
stonden. Hg werkte met den 
Heer SFARD, zgnea vriend, 
van Januarg 1760 tot Maart 
1762 aan -het dagblad Ie Jour» 
nat è'tranger, én van 1^64 
tot 1769 aan de Gatette de 
Franc», de Gatette de l'Eu-
rope, aan de Variétés litté
raire* enz. Er bestaat nog 
van hem JDeseription 'des 
principalen pierres dit Cabines 
du Duo d'Orleans [Beschrij* 
ving der voornaamste steenen 
uit het kabinet van denüeva. 
tog van Orleans) 1780 2 dee-
len in fol., het tweede draagt 
den naam der Abten DE LA 
CHAU en X.Ë Bx.oND j ver
scheidene Verhandelingen in 
de gedenkschriften der Aca» 
demie van opsohriften en stshoo* 
ne letteren; losse stukjes, de 
meeste uit het Italiaansch ver
taald; en. welke hg zich tot 
eene bijzondere eer schijnt te 
rekenen; dezelve zijn uitge
geven door den Heer LEÖNARB 
BOWDOU onder den aeer. troi-



494 A Et N. 

schen titel van (Bmrea com-
plètes de PAbbé ARÜAVD 
(J^oliedige werken van den 

.Abt AMJVD) I 8 O 3 , 3 dee~ 
len in 8.vo

 ARIÏATO bezat ee<-
ne bijzondere gemakkeiykheid 

* om iets te bevatten, hetwelk 
in verband met zijne natuur
lijke luiheid, hem belette aan 
iets te werken, noch iets te 
doorgronden. Hij zou zijnen 
roem zeer vermeerderd heb
ben, indien hg al den tgd, 
welke hg in de Pargsche ge
zelschappen doorbragt, waar» 
in hij met vermaak werd ge
zien , en waarvan hg de ziel 
en het leven was, aan de 
studie had toegewijd. 

AHNAUD (FRANCISCUS Tao-
MAS MARIA BE BACU£ARB D'J , 
uit een adellijk geslacht van 
het graafschap Venaissin ge
sproten, werd té Parijs in 
1718 geboren. Zijn smaak 
voor de dichtkunde bleek reeds 
in zijne kinderjaren, Pas 9 
jaren oud zijnde, vervaardig
de hg reeds dlchtstukjes, die 
de bewondering der Jesuiten , 
zgne onderwijzers, wegdroe
gen, Een zóó vroeg zich ont-
wikkelend talent kon niet wer-

( keloos blijven ; in zgne jeugd 
vervaardigde hij twee treur
spelen IDOMENEA en Dmo, 
die noch gespeeld, noch ge
drukt werden, en een derde 
Coii&wi of de BdRTBono. 
usvs-nacht dat in 1740 ge
drukt werd. V W A I R E , die al 
de ontluikende talenten be
spiedde om er apostelen der 

wijsbegeerte van te maken , 
liet weldra de oogen op Aa-
NAUÖ vallen, moedigde hem 
aan door loftuitingen, die in 
den mond yan eenen man 
zoo als hij , altijd rleijendc 
zgn, en ging zooyer, dat h'q 
hem zelfs ondersteuning ver
leende , oifc hem in de onge
stoorde beoefening der lette* 
ren behulpzaam te aijn. Toen 
ARNAÜD in 1754 °P een lief
hebberij tooneel zijn blgspel 
Ie mcmvais riche deed ver-
toonen onderscheidde VOITAI-
RB onder de acteurs den jon
gen LEKAIN , deed hem, na de 

uitvoering van het stuk, W 
zich komen, ontwikkelde hem 
als het ware het geheim van 
zijn verheven talent, en ver
bond zich aan hem als aan 
eenen man, van wien hgfoo-
tendeels den goeden « « 

1 zgnèr stukken verwachtte. 
Hetzq door zijnö werken, ftM-
zij door zgne s « e ^ 
ARNATJ» de aandacht des». 
ninEs van Pruissen totzica, 
r 8 h e m t o t z g n e n c 0 r C 

d e n t t e ^ ^ b e « 0 « m f £ 
later naar M » lf\JCde-
met eene tf»- f «£% 
lgkheid onthuld, *JJ £ 
nenOviDicsnoemde,enn 

zelfs vcrze<n ^ g , ^ V 
TAIRE, wgl hg » ° d w , 
de o n d e r g a a n d e ^ w f j ^ 
geleken, nacjaand e i i n o o . t 

noch aan den anuc 
heeft kunnen *«*TJM 
wraakgierige en atgu 
Wegeer on««* » » J J ^ 

I genblikaf a a n » A B ^ 
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ne bescherming; en spoorde 
alle middelen op , welke zijne 
gekwetste eigenliefde kon uit
vinden, om hem te benadee-
Ien. Na bijna een jaar aan 
het hof van Berlijn te heb* 
ben doorgebragt, begaf An-
NADD zich naar Dresden, al
waar hij legatie-raad werd. 
Hij kwam te Parys terug, 
alwaar hij in eenen uitge» 
zochten kring verkeerde, uit 
denwelken hij zich langza
merhand verwijderde, om 
zqne talrijke werken zamen 
te stellen. Gedurende de om» 
wenteling werd hij gevangen 
genomen, en zelfs voor de 
revolutionnaire regtbank ge

b o e r d , door welke hi j , on," 
danks zqne talenten, zijne 
gevoelens en zijne misdaad, 
werd vrijgesproken; want in 
dien tijd werd het voor eene 
misdaad, gerekend eenen uit
gewekenen, in te nemen. 
Zonder eenige andere for
tuin , dan de opbrengst zijner 
werken > en de ondersteuning 
ï?an het gouvernement, leefde 
hij in eene vergetenheid,' die 
gebrek aan spaarzaamheid 
weldra in diepe armoede ver-*-
anderde; iedereen is met zij-r 
ne zucht bekend, om kleine 
sommen te leenen ± welke 
hij nooit terug gaf, hetwelk 
CHAMÏORÏ heeft,doen zeggen, 
oat ABNAUD meer dan hom 
derd duitend kroonen aan 
ses stuivers stuiken schuldig 
was. Aan het hof vanFnE-
MRIK had hg edeler gevoe
l s a a r d e n dag gelegd, Bg 

eenen avondmaal tg d, waarop 
men zich vrijelijk over den 
Godsdienst uitdrukte, zweeg 
hij alleen stil, FaEDEiux; be
merkte zulks, en zeide hem: 
« W e l n u , D'ABMAua, hoe 
denkt gij over dat alles V 
a Sire,'? antwoordde B'AR» 
HAUO , (i gaarne geloof ik aan 
het bestaan van een Wezlen , 
dat boven de koningen ver
heven is:" hetwelk zou doen 
vermoeden, dat de wijsgee-

'. ren, in wier geselschap bij 
: in zijne jeugd leefde, weinig 
invloed op hem hadden ge
had; hij overleed in iSo5 , 
in het Sg.ste jaar van zijnen 
ouderdom* Hij heeft eene 
menigte schriften nagelaten,. 
de voornaamste zijn: i.° Les 
épreuves du sentiment, les 
déla&semens de l'homme sc«« 
sible, et les loisirs utiles {De 
proeven van het gevoel, de 
vermaken van den gevoelige/t 
mensch, en de nuttige uii^. 
spanningen). Deze voortbrengt 
sels zijn vol gevoel. Die zwar
te en sombere kleur, die den 
grond van zijn karakter uit-. 
maakt, heerscht over het al
gemeen in dezelve„ waarover 
men zich niet zal verwonde» 
ren, als men weet dat deze!** 
ve uit het Engelsen getrokken 
zijn; RonssEAir heeft zijn, 
best gedaan, om het gemaakte 

! belagchelijke, waarmede men 
hem heeft willen overladen, 
wegtenemen , door van Aa-
NAUB té zeggen s » de mees
ten onzer geletterden schrij
ven, roet bun hoofd m Imisr 
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ne handen, de Heer ARNAVD 
schrijft met zgn hart." 2.0 
Les époux malheureux, oü 
Bisloire de flf. ** M™ de 
Labédoyère. {P« ongelukki
ge echtgenooten, of Geschie
denis van den Heer en Me" 
vrouw de Labédoyère), het» 
welk hij voor de eerste maal 
in 1745 in het licht gaf. 
Het zou te wijdloopïg: zijn 
om hier al zijne romans, 
welke weinig bekend en 
vruchten van zijnen ouder
dom stjn, aantehalen. Hij 
heeft slechts vier tooneel-
stakken vervaardigd ., yan 
welke enkel de Comte de 
Comminges (Graaf van Co/ra* 
minges) vertoond is, en zij* 
nen uitslag, enkel aan de 
nieuwheid van het schouw
spel te danken heeft. Zijne 
Lamentations de JÉR;ÉMIE 
(Klaagliederen van JEREJ&IAS) 
hebben hem van dien kant 
van VOMAIRE, het puntdicht, 
tegen den Heer de POMPIG-
NAN gemaakt , verschaft, 
waarvoor hij den naam van 
AHNAUD, in plaats van dien 
van LBÏRANO plaatste, 

AHNAU» (ANTONIT/S), een 
Fransch Generaal, den 14 
Januarij 17^9 te Grenoblè 
geboren, ging, den ouder
dom van 18 jaren bereikt 
hebbende, onder de Garden 
van Lotharingen, verliet de
zelve in 1779, en werd 
in 1791 tot Kapitein bij 
he,t eerste bataillon van het 
departement Calvadoa be

noemd. Ia het begin van 
den oorlog verkreeg hij den 
rang van Luitenant Colonel, 
in 1793 onderscheidde hij 
zich in den slag van Hond-
schoote, en werd in den lin
ker ara zwaar gekwetst. 
Zijn gedrag in deze zaak 
verwierf hem kort daarna 
den rang van kolonel bij het 
48ste Regiment. In 1795 en 
1794 voerde hij den oorlog 
in België, en leende gedu« 
rende eenige volgende jaren 
in de zaak van Noord-Hol
land zgne hulp. Toen de 
vgand den 5 Jong 1800 ee-
nen aanval uit het bosch van 
Battsheim begon, ontving 
kolonel ABÏTAÜ» bevel, om 
dènzelven aan het hoofd van 
ynf Compagnien van zgn Re
giment aantetasten; eenelaag 
van schroot, eenige schreden 
van hem afgeschoten, ver-
flaauwde noch zijnen moed, 
noch dien zgner dappere solda
ten, wier gelederen door het 

vuur van den vband dun 1ge
maakt waren; H51 deerne 
O o s t e u r p s c h e b a t a f c ^ 
eene Compagnie » * g j g ; 
ruesteund. tuimelen, m*A*™ rugsieuno, « n e a met 
zich yan acnr Ka«u" derzelver kruidige»8 ^ 
ter , en noodzak e l

a
a ° e , 

manschappen, om w r h 
nen nedertelegge;» » 
gevangen te g e j e « . ^ ; i n . 
onderscheidde zicu" 
der, den 3 D e c e m b e r i ^ 
in den beruchten w>«» 
van Holwinden, " ' b 

het lot van J>*»U** 
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sliste. Mei de dappere 48e 
halve-Brigade, waarover hij 
hef bevel voerde, bragt hij 
veel toe, om de Oostenrijk-
sche artillerie in* handen der 
Franschen te stellen, In het 
jaar 1802 tof Brigade-Gene
raal in J&anover benoemd, 
werd hij, na den afloop van 
den veldtogt, in het volgen
de jaar 'va. Zeeland geëtnploi-
jeerd, en overleed in die 
eilanden aan de landziekte. • 

ARNABD BE NoBLEVILLE 
(LODEWIIK DANIÖI,),, een ge
neesheer in 1701 te Orleans 
geboren, en den ïs'en Maart 
1778 overleden. Er bestaat 
van hem: 1.0 Manuel des 
dames de charitê', ou formule 
de medicamens facties a pré' 
parer. (Handboek der zusters 
van liefdadigheid, of recep
ten van gemakkelijk te berei-
dene geneesmiddelen), 1747 in 
ia .° verscheidene malen her
drukt en in verschillende ta
len vertolkt. — 2.0 Traite 
du Rossignol franc ou chan
teur, (Verhandeling over den 
zingenden nachtegaal.) i?5l 
in 12.° — 3.° Histoire natu
relle des anitnaux, (Natuur
lijke historie der dieren) om 
tot vervolg te dienen op de 
geneeskundige verhandelingen 
van GEOITROY 1756 9 Dl.*» in 
la«° Hg had tot medearbeider 
aan dat werk eenen zekeren 
ÖAIERNE. _ 4 i 0 pescription 
des plantea muelles employees 
dam Ie manuel des dames de 

charitê (Beschrijving der ge-
bruikelijke planten voorkomen' 
de in het handboek voor de 
liefdadige zusters) met den
zelfden medearbeider 1767 va. 
12.0 •— 5fl Cours de mëdicine 
pratique , rédigë d'après les 
principes de FEKHEIN. (Ver* 
handeling over de beoefenen
de geneeskunde t volgens de 
grondbeginselen van FERREIN) 
1769 en 1781, 3 Dl.a in 12.0 

ARNAtJD DE ROÜSIÜ (GEOR-
GE) , een beroemde' Fransche 
heelkundige ^ ;'.. onderscheidde 
zich langen tijd te Parijs meC 
roem in zijne kunst, en begaf 
zich daarop naar Londen, al
waar hij den 27 Februari/1 <JJ§. 
overleed. Onder zgne^talrgke 
werken verdienen vooral ver
meld te worden. 1,0 Ver
handeling over de breuken 
1749. 2 Dl.n in i2i» in héï 
Engelsch. —• 2.0 Waamemin». 
gen omtrent de. polsaderge-
zwellen 1760 in 8.° — 3,° 
Eenvoudige en bevattelijke on-, 
derrigtingen over de aiekten 
uit den pisleider en de blaas, 
ontstaan. Amst. 1764 in I2.a 
4.0 Verhandeling over het 
belangrijke der ontleedkunde f 
in een e Akademische Verga-; 
dering uitgesproken, Zonden , 
1767. — 5." Geschiedkundige 
gedenkschriften over de beoe
fening der Meel- en Genees
kunde, in Frankrijk en in 
Engeland, Londen tnParys, 
1768. 2 Dl.n in 4>t0 Deze 
heelmeester; leefde in eenera 
g 
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m, waarin-'de wetenschap 
weder begon te herleven, en 
eenè nieuwe veerkracht ver» 
kreeg; dóór zijne kundei 
bragt hg veel,toe, om den 
snellen voortgang derzelve te 
bevorderen, 

'AKKAUD DB * VlH**M>VB ', j 
een Geneesheer der i3<s eeuw,: 
werS in het jaar 1235 gebo- ; 
ten, en wijdde zich reeds 
vroeg aan de talen en we
tenschappen toe, <Na, omsïch 
te volmaken, verschillende 
landen doorreisd te"hebben, 
vestigde-Bij zich te Partjsï 
alwaar hg -de genees- pn-
sterrekunde uitoefende, tïïj 
beweerde, dat het einde der 
wereld, onfeilbaar1 zeker,! 
ómirébi iet midden der' Ï4B 

eeuw'zoude plaats hebben» ! 
en bepaalde daartoe zeïfs het: 
Jaar i355 of 1345. Hg hield 
tegelijkertijd staande, dat de 
Duivel het geheele mensene-
iijke geslacht Bedorven, eis 
het geloof had doen te niet 
-gaan-, dat de monniken alle 
zouden verloren gaan, en dat 
God enkel diegene met heï 
eeuwige vuur bedreigd had, 
welke slechte Voorbeelden ge
ven. Bij deze droomergen 
voegde hg nog andere dwa
lingen. Ka door de Universi
teit van Parfs veroordeeld te 

• zijn, begaf tój zich naar Sicilië, 
bij FHEDBRIK van Arctgon, 
Toen -hij eenigen tijd daarna 
door dien Vorsf naar Frank* 
rijk was tetHggeaonden óm 
CIEMENB Ys toenmaals -riek, 

te behandelen,- verging hij 
met het schip, waarop hij 
was, en werd in i3i4 te 
Genua begraven. Vijftien uit 
zijne werken ontleende stel
lingen werden naaljnen dood,* 
daar dezelve in Spanje aan
hangers vonden, door den 
-Inquisitie-raad van Tarragona 
veroordeeld. Zgne werken 
zijn met zijne levensbeschrn,-, 
ving en aanteekeningen van 
NÏCOIAAS TAOTBMOTI te lyon 
ia i5o4 en i5o5 en te Ba-
r„i in i585 in fel. H ™ * 
Men is van gevoelen geweest; 
dat de Vut-Aïio^strs,; aan 
wien POOT»- het werk, * 
tribus impostoribilsimohxgït, 

was* waar hh MONNOÏE be-
Wös , dat fci«u& &»J* 
I S werken, onder 
naam van V«»A«TtfWj 
•heeft uitgegeven. Voor J 

noch aan "e t t / t t f l n»zege-

dé boosaardigheid «» d^aa
d

s; 
heid heeft f h

fi
a
eVmensche-

voortteling Jj»*£ d e scheï-

fcund/te'fcjS^woriyk 
CEÏ.ST-8 , dien men » rpe I 

als den «ersltde i b6« 
van ««'««ÏÏÏihW* schouwt, heeltmc. A 

'eeuwen nahem-««« orat 

algemeen als de a ^ a e t e f , 
den wijngeest,v* Jrje*eii* 
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de wateren beschouwd, ook 
heeft hij de drie zuren, als 
het zwavel-zuur, het, zout
zuur en het salpeter-zuur ont
dekt. :— Zie zijne levensbe
schrijving te ylix 1719 in 
*3,° onder den naam • van 
PiiniiE JOSEPH uitgegeven: 
dezelve is van eenen Profea-
$alen letterkundige, BAIT^E 
genaamd. 

AHNAUID ( ANTONIÜ»), oud
ste zoon van ANTOÏÏIUS AR-
NAui.D, algemeen advokaat 
der koningin CATBJAMNA VAN 
MEDIOIS,^ werd te Parfs in 
i5i6 geboren* Hg wei;d bij 
het Parlement» als advokaat 
toegelaten,, en onderscheidde 
zich bij hetzelve in verschil
lende pleitgcdingen. Vanalie 
regts-gedingen -, waarin hij 
pleitte, is er geen beroem
der, dan dat. waarbij HEN-
JMUK IV*. en de Hertog van 
Savooije tegenwoordig waren. 
De zaak betrof eene vrouw, 
die eenen jongeling van den 
jmoord̂  van haren .zoon be
schuldigde; ARNAIOXD de ad
vokaat deff moedeE won hei 
geding. Zijn pleit-geding te» 
gen de Jesuiten, fieia ?oor-
deele der Univemtejj: .fm, 
Parqs in j5g4 gehouden, 
maakte hem nog algemeener 
bekend." , De omstandighe» 
d e n > waarin het gehouden 
we™, zegt da Schrijverden 
arie eeuwen, bragten veel 
toe, om hetzelve bü de vrj-
andendetSocieteïf, opgajg 

te doen maken; Indien men 
het tegenwoordig koelbloedig 
leest, zal men er veel eer 
dien heeten en driftïgen toon 
in waarnemen, welke uit de 
vooringenomenheid voortvloeit, 
dan het ware karakter dec 
welsprekendheid welke de 
waarheid der daadzaken met 
de zeggings-kracht vereenigt," 
Hetzelve is in 1717 met een 
pleitgeding van den Heer 
CHEVAIMEB. J in 1610 advo
kaat bij het Parlement, in 
12.0 herdrukt. Hg gaf een 
ander werk tegen de Maat
schappij in het licht, ten ti
tel voerende. Ze franc, et 
yeritabl? discours au Roi, su? 
Ie, retablhsjgnient quijui est 
demandè poitr les Jestdtes. 
(De openhartige en ware re» 
devoering tot dm Koning, 
over de Tiém gevraagde her* 
stelling der lesuifen) in 8«® 
HENDRIK Pf», aan wiea de
ze rede gerigt was,, sloeg 
dezelve in den wind, era her
stelde de Jesuiten, ~ Onder, 
zrjae andere ,wetkea haalii 
men voornamelijk aan. i.<* 
Uanèi:Espagnol en de beide 
Pltiüppiques, tegen PHÏII-P» 
BOS IL Koning van Span/e. — 
2.° La fleur dé li& (Be lelie* 
bloem) I5QS m, 8,f* --• 3.9 

ha. déliurance de la Bretagne 
(.Be bevrijding pan Bretagne) 
160a'in 8.° ~ 4i° Avis au 
Roi Louis XÏlhpour Men re-
gner {Raadgeving aan Koning 
Jhomtruic XIU. om wel te ré- . 
geren), i6i5itt8,V<» ARJUÜI.» 
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overleed in 1619 in den ou
derdom van 5g jaren. Bg 
CATHABTNA MARION heeft hg 
sta kinderen verwekt, waar
van er 12 vroeg overleden 
anfi", 4 zonen en 6 dochters, 
de laatste alle religieuzen. 
Men heeft hem beschuldigd 
een Hugenoot te zijn; doch, 
ofschoon het waar is, dat hg 
zich zeer tegen de Ligue ver
zette, is het echter zeker, 
dat hg zich niet minder, te
gen den gewaanden hervorm
den godsdienst aankantte. 

ABNAÜID D*ANDIW,I (RO-
BBRTÜS) oudste zoon van den 
Voorgaande, werd te Parijs 
ïtt het jaar i58g geboren. 
Vroeg reeds verscheen hij aan 
ïiet hof, en bekleedde er 

\ posten, die hij met roem 
waarnam. Hij had hee) veel 
invloed bij hetzelve, doch 
gebruikte denzelven alleen, 
om zijnen vrienden dienst te 
bewijzen* BAMAC zeide van 
tem, i dat hg over de Chris
telijke deugden niet bloosde , 
en zich op de zedelijke deug
den niet verboovaatdigde," 
In den ouderdom van 55 jâ  
ren verliet hij de wereld, om 
zicb in het klooster van Port-
'JRoyal des Ckamps aftezon-

) deren. Van de koninginne -
moeder afscheid nemende 

V „ „ ^ h a a r ' * da» indien 
I W. M. hoorde zeggen, dat 

' men te Port-Eoyal holsblok-
ken of klompen maakte, zij 
zulks «iet geloofde; maar dat 
indien men haar berigtte, 

dat men er leïboomen aan* 
kweekte, zijner geloof aan 
sloeg, en hij dus hoopte er 
H. M. vruchten van te doen 
eten." Jaarlijks zond hg" er 
haar eenige derzelye, welke 
MAZARIN , al boertende, Se*e< 
gende vruchten noemde, 1 ue 
anekdote der holsblokken, zegt 
een zeker schrijver, schijnt 
buiten allen twq'fel te zgn; 
zulks was daarenboven geene 
beschuldiging, waartegen de 
nederige, en zich zei ven ver, 
stervende Kluizenaars zich ber 
hoefde te verdedigen, laaien 
de beruchte PAU" *™f' 
deelte zijns levens: met het 
weven van kousen heeft door-
eebragt, waarom zouden dan 
andeS Heiligen derzelfdepar-
tij behoeven te blozen, kom-
p9e„ te maken?" Hg over^ 
in !674 ^ den ouderdom vaj 
85 jaren. Tot aan j g « 

zijne geest- en H^^U 
ïogenl Er bestaan v e r f 
lende werken v a n j i e ^ 

[De vertaling *n M f m 

der belijdenimy*» {111^ 
AvwarnsV* ia8',gSesChiede~ 

nis der 'oden *ol£ensKs* 

Volge^ het oordeel 5 afl 
geleerden en voorn«jj^ 
Pater G i u ^ . " J - T l , fï 
taler dezer S « f ' l ^ U 
deze vertaling van ^ 
meer sierlgj ^n

ia
ë

die f»» 
De beste uitgaf « flI

deelen 
Amsterdam 168*> \Q pie 
In fol. met pi» — 0ï 
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der levensbeschrijvingen der 
H. Vaders uit de woestijn en 
van eenige heilige vrouwen, 
door de Kerkvaders geschre
ven, 3 deelen in 8.»° — 4,0 

Die der S. ladder van den 
•B. J0ANMB8 CtlMAOBOS, 
5,° Die der werken van de 
H. TjajsRBsiA. 1670 in 4;t° 
— en 6.? eindelijk die der 
werken van den gelukzaligen 
JOANWES iïArizd in fol. AI 
deze werken hebben een zeer 
gunstig onthaal genoten, en 
men kan niet ontkennen, dat 
zij onder de Christenen veel 
hebben toegebragt, om den 
geest van godsvrucht en ge-
loof te onderhouden» Die, 
welke uit het Latijn zijn ver
taald, zijn veel naanwkeuri-
ger dan degene, in welke 
men den Griekschen tekst heeft 
gevolgd. Dezelve bezitten in 
het algemeen eenen duidelij-
ken en ongedwongen stijl. — 
7.0 Mémoires de ma vie (mijne 
levensbij zonderheden), 2 dee
len in ia.» in 1734 gedrukt. 
Dergelijke geschriften zijn ge
woonlijk de vrucht van het 
eigenbelang, en hoe loos de 
eigenliefde ook wezen moge, 
erkent men er dezelve toch 
altijd in, (Zie HADRIANUS kei
zer). — 8.° Poème sur la vie 
de J, C, ( Dichtstuh op het 
leven van J. C.) 9.0 (Eu-
vres Chrètiennes en vers(Be-
rgmde Christelgike ff er ken) en 
vele andere werken, Deschrrj-
yer van het ontwerp van 
&°urg.Fontaine is van geyoe-

G 

Ien geweest, dat de AA.van 
het verhaal van F IHEAU, AR-
NAUID D'AHDE&I,! beteekenen. 
(Zie FÏJDIEAU.) 

ARNATOD (HENDRIE) broe
der van den voorgaande, werd 
in ,1597 te Parijs geboren. 
Na den dood van GOURNAY , 
Bisschop van Toul, werd de 
Abt ARNAULD , toenmaals de
ken dier kerk, door het ka
pittel dier stad eenpariglijk 
tot dezelfs opvolger verkozen. 
Op verzoek van den beroem
den Pater JOZEF, bevestigde 
de koning deze benoeming ; 
maar de geschillen, uit het 
verkiezings-regt ontstaan, be
letten ARNAUMJ dezelve aan 
te nemen. In 164.5 werd hij 
als buitengewoon afgevaardig
de van Frankrijk naar Rome' 
gezonden, om de geschillen 
te vereffenen, tusschen de 
Barberinén en INNOCENTIUS 
X, ontstaan. De Abt ARNAÜLD 
trok zich de belangen van 
zijn vaderland. en die van 
het huis BARBERIN met zeec 
veel vuur aan. Dit huis liet 
te zijner eer eenen gedenk
penning slaan en een stand» 
beeld oprigten. ARNAUID in 
Frankrpk teruggekeerd, werd 
in het jaar 1649 tot Bisschop 
van Jngers benoemd. Slecht» 
eene enkele maal verliet hij 
zijn Bisdom en deed zulks 
om den prins fan Tarentete 
bekeeren, en hem met zij
nen vader den hertog van 
Tromouilh te verzoenen, Toet» 

i 3 



5oa A B N * 

de stad Jngers in het jaar 
ii65a aan het muiten was 
geslagen, werd de koningïnne-
jmoeder, die reeds in aantogt 
was, om dezelve te straffen j 
door den Prelaat bevredigd: 
toen deze yorstin eens uit de 
handen van AHNAUI.D com
municeerde zeide haar deze 
Prelaat: Ontvang, Mevrouw, 
uwen God, die, al stervende 
aan het kruiè, aan zijne vij
anden vergeven heeft. Deze 
zedeleer was even zeer in 
zijn hatt gegrift, als dezelve 
.van zijne lippen vloeide. Men 
zeide van hera, dat het beste 
middel, om gunsten van hem 
te erlangen, was hèm ie be-
leedigen. Hij was de vader 
der armen en de troost der 
bedrukten. Het gebed, de 
Jeesoefemngea, de ambts-fee-
aigheden namen al zijnen'tijd 
ïn. Toen mem hem eens voor
stelde, dat hij ten Minste 
eenen dag in de weekeeaige 
uitspanning moest nemen, 
zeide hg; Gaarne wil ik zulks 
doen mits gij mij- ehchts ce« 
nen dag bepaalt, waarop ik 
g«en timehop ben. ïn den 
oorlog der Prinsen was bij 
den koning getrouw. • Hij on* 
derteekendehetformüfena 
hetzelve geweigerd te hebben, 
hevredjgde ziCa m zoader 
«enige uitvJugten met €us. 
msm Ï1L (zie C u a a W ÏX) 
«Men moet, asgt• «en'oor-
deeikimèg era gematigd schrij
ver, •eèaige feeroetode aan-' 
*»ea, die ïn de eercfe tijden 

• van net Jansenismus eeeige" 

neiging voor deze ontluikende 
ketterij hebben getoond, niet 
te streng heoordeelen. Dei 
zelve was toenmaals zoo wel 
geslaagd, om het uiterlijke der 
godsvrucht der gestrengheid 
en zelfs der verkleefóheid aan 
de Catholijlce Kerk aan te ne
men, dat vele, zelfs schran
dere personen de speelballen 
der huichelarij moesten wor
den, De ergerlijke toonec-
len vaa den H, MEDABDOT, 
de ergerlijke kluchtspelea 
der Secöuristen, de *>«•«£ 
scheuring der gewaande kerk 
van utrecht hadden nog niet 
plaats gehad. Het oordeel 
der Kerk heelt zich door 
duidelijker en bondiger uit
spraken, dowr ptylïge en al
gemeen aangenomenc rau-
selijke besluiten» doorderou 
ledige en aïgemeene orer-
taïgisg aller Catholijken ge
openbaard; al de altvlagw» 
der partij, al de sp.tsvw-
digbedea der h a r d * 
dwaalleeraars. # » t e «JJL 

• de gemaakt; de g*wj"J? 
godsvrucht heeft voor * «J 
Lndigheid en *$*% 

toW^LZZ bestaan, 
gttiae heeft k u n I f L t is en
ig verdwenen; en MC, eIe 
twrjfelbaar zeker, « a ^ 
Heden, die A* F»g ^ c h 
tig hebben gesel»»?», z

f t 
wel souden wachten, ^ 
heden nog te «J»• 
gevoelt wel, ?at d f V 
merking de *» ' f f ' ^ den en voorname age 
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der partij niet betreft (*), Au-
UATOD orerleed in het jaar 
1692, in den ouderdom yan 
95 jaren. Zijne onderhan
delingen met den stoel van 
Rome, ea. met verschillende 
Itaüaarische horen zijn'te Pa-
rif* in 1748 in 5 dl.u in 12.0, 
uitgegeven. Men vindt in de
zelve vele belangrijke anek-

" doten en bijzonderheden, som
tijds door den partijschaps-
geest geheel onkennelijk ge
maakt,- * 

ARKAÜID (ANTOHIUS) broe» 
der van den voorgaande, in 
161a geboren, volbragt ztjne 
humaniora en wijsbegeerte 
aan de colegiën van Calvi éa 
Lisieuss; daarna jaara hg zij
ne, theologische lessen onder 
LESOOT, die de verhandeling 
over de genade voorlas, en 
zich tegca zijnen Hoogleer
aar verzet f e« In zijne proef-
thesis, iRw i635 verdedigd, 
droeg hjj gevoelens over de 
gebade /4v»%' geheel strijdig 
met djseywelka msnhemhad 

G S ,4 

voorgelezen en verdedigde de
zelve met een vuur, hetwelk 
reeds te kennen gaf, wat er 
later va«i hem zon worden. 
In 1641 ontving hij den doc
toralen hoed der Sorbonne ; 
en bij het afleggen van den 
gewonen eed, in de Xieve 
vrouwe kerk ( Nolre-Dame ) 
op het altaar der Martelaren 
zwoer hij de waarheid te ver
dedigen , al moest hij dezelve 
ook met zijn bloed verzege
len , eene belofte welke ïia 
hein al de doctoren'; afleggen; 
Twee jaren daarna gaf hi j , 
met de goedkeuring van eenige 
Bisschoppen, en van 24 Leer
aars der Sorbonn§ zijn werk 
ira .hei, licht', Bë la frequente 
Cammunion \Q\>er de veelvul
dige Communie) waaraan bij 
eenen geheel tegenovergestel
den titel had kunnen geven. 
Deze verhandeling "werd door 
degene, tegen welke dezelve 
gerigt scheen ie zijn, hevig 
aangevallea; maar nog hevï-
ger was de verdediging der-
zelve» ; ©e geschillen., oyèc 

('0,' ®e begingen eener sekte vertoonen sieh bijna altijd onder de 
zacMtste gedaaa^u, maar, door een regtvaardig oordeel Gods» valt het 
jnasvte weldra (af. Be geest; van opstand en haat tegen den 3 . Stoel, 
diefde latere leev-lingsa van JANSENIÜS bqaonder bezield heeft; de ver
wijdering yan dè Sacramenten onder hot ruime voorwendsel onzer on-
p.£™iI ie i lV t0? ^nm stelregel gemaakt, eindelijk de gewaande burger-
•$ti o n s t , t"^ e ^ e r Geestelijkheid zijn een volledig samenstel van be-
*Mi8tni7°0ri s ? t l e ' w a t w9 a i e r invoeren, en bijna kan men op de 
f nuseaiate sekte desa dichtregels der Henriadc van VoMAIRE toepassenx 

Faihi? nailr0 autrefoisle Galvinisme en France 
'*» m<tr°fnni dans l'ombre, httmbh dan» sa naissence, 

door F E m M A a M„ s yemM, 

mt\SakVnS SlsindU > in y^nkrijk pas geboren 
imie* «» whuw voor Htieht, een'schuittoekopuensporen* 
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de genade gaven hem weldra 
gelegenheid, zijne welspre
kendheid op eene andere wij
ze aan den dag te leggen. 
Een Priester van St. Sulpice 
aan den hertog BE LIAN-
COBHT , die in de verdediging 
van het boek van JAHSENIUS 
op eene buitengewone wijze 
vermeld werd, de absolutie 
geweigerd hebbende, zoo 
schreef AKMAULD bij ^ deze 
gelegenheid twee brieven. 
Men trok er twee stellingen 
uit, die door de Sorbonne in 
ii656 gecensureerd werden. 
Se eerste was in deze be* 
woordingen vervat: n De kerk
vaders verwijzen ons op ee-
nen regtvaardige in den per? 
soon van den H. PETRUS, 
aan wien de genade, zonder 
welke] men niets vermag, in 
eene gelegenheid ontbroken 
heeft, in welke men niet 
kan zeggen, dat hij niet ge
zondigd heeft." De tweede 
•was aldus • »Men kan twij
felen, dat de vgf stellingen 
«oor INNOOENTIUS X. en A-
XEXAMDER Vil. als van JAHBE-
NIÜS, Bisschop van Yperen 
zijnde, veroordeeld, in het 
hoek van dien schrijver ge
vonden worden." Daar AK-
KAtfiD de veroordeeling niet 
had willen onderteekeneh, 
zoo werd i hg buiten de fa
culteit gesloten. Eenigen tgd 
te voren had hij zich reeds 
afgezonderd en na deze on«* 
genade verborg hg zich nog 
d«per in de eenzaamheid, 
«n verliet dezelve niel, dan 

bij den gewaanden vrede van 
CiEMENS IX; in 1668 (Zie 
CIEMENS IX.) Hg" werd aan 
den Nuntius, aan LOBBWIMC 
XIV. en aan het geheele hof 
voorgesteld. Men onthaalde 
hem volgens de verdiensten 
zijner talenten en het verlan
gen, dat hij deedbIn>n,om 
de rust te genieten, welke 
aan de onderwerping aan de 
Kerk verbondenis. Van toen 
af werkte hg, om de wape
nen, van'wette hh' ach te-
een de Sorbonne en de Bis
schoppen bediend had, tegen 
de Calvinisten tekeeren. Die 
gelukkige tijden biagtende 
Geduurzaamheid dés Geloof 

bmJwrping der * * * * £ 
Jt C. door de CalvwuM 
(Eenversement de la» « J * 
r/P J C.par les Calmi^l 
£ vele andere w e d e r g e 
werken voort, de hemJ9 
de Calvinisten gefof * * 1 
ten. Het scheen* d a t t o j 

rustheid voor E j ^ j r W 
dergekeerd, myiit^%m, 

de weldra da f t *$Pt* 
de kalmte. Aiapf $j*ti 
de talrgke bez ien , ,„, 
ontving verdafeW f-^jy, i - j 
en door 'LoiAtf-J, trok?in 
gevaarlijk ^f^lande^ 1679 ^ J K * alduS.Vï' en verwgder* B

 bctoagaft 
den storm, * ^ d 
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Fransche Geestelijkheid en 
der Engelsche Catholijken, te
gen den Predikant JÜRIEVX,) 
eene rrucht zijner afzonde
ring, wekte de gal op van 
den Protestautschen Profeet. 
Déze schrijver gaf met den 
meesten spoed een libel in 
het licht, ten titel voerende, 
Geest van den Heer AR-
jfdüzo, waarin hij dezen 
leeraar op eene verregaande 
wijze schond en lasterde; 
ARNAULD weigerde er op te 
antwoorden; maar was er 
echter zeer gevoelig over. 
Eert nieuw geschil hield hem 
weldra bezig. Pater MALS
ER ANCHE , die verschillende 
gevoelens omtrent de genade 
bad opgevat; ontwikkelde de
zelve ïn eene verhandeling, 
welke hij aan ARNAUMO toe
zond. Zonder aan MAIBRAN-
CHE te antwoorden, wilde 
ARNAUID het drukken van 
deszelfs boek te keer gaan, 
hetwelk geene zeer edelmoe
dige handelwijze was. Wijl 
hij hierin niet had kunnen 
slagen, was hij er enkel op 
bedacht, hem den oorlog te 
verklaren, en begon de eer
ste vijandelijkheden in i683« 
Er ontstonden van beide zij
den verschillende geschriften 
met scherpe uitdrukkingen ea 
«evige verwijten opgevuld. 
ABNATIU) rigtte zijne aanval
len met tegen de Verhande
ling over de natuur en de 
genade, maar het gevoelen, 
«*at men alles in Go* ziet 

G 

in de nasporirig der waar
heid, door hem vroeger zoo
zeer geprezen, ontwikkeld. 
Hij noemde zijn werk: Over 
de ware en vahche denkbeel
den. Hij sloeg dien weg in, 
welke niet de kortste was, 
om, zoo als hij aan MAIE-
BRANCHE zeide, zijne gelief
koosde bovennatuurkundige 
bespiegelingen te leeren wan
trouwen, en zich daardooir 
des té13 gemak keiijker, om
trent het leerstuk der gena
de beter te doen onderrigteny 
MALEBRANCHE beklaagde zich ,-
dat een onderwerp, waarvan 
het minste gewag niet was 
gemaakt, juist omdat hetzelve 
het meest na het bovenna
tuurkundige overhelde, en 
juist daarom in de oogen der 
meeste inenschen het belag* 
chelijkste was, gekozen was. 
ARNATTU) ging tot beschuldi
gingen over, die zekerlijk 
niet staande konden gehou
den worden: dat zijne te
genpartij in God eene stoffe
lijke uitgestrektheid vaststelt, 
en op eene listige wijze leer
stellingen wil inschuiven, die 
de zuiverheid van den gods
dienst schenden. Men ge
voelt, dat de geest van AR» 
NAOIID geheel oorlogzuchtig, 
en die van MALEBRANCHE 
zeer vreedzaam was. AR-
NAUID had eenen talrijken 
aanhang, die voor deszelfs 
hoofd reeds zegezangen zon
gen, zoodra hij in het strijd
perk verscheenj Zijne Re 

g 5 • • -
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flexions pUlosopUques et 
tMologiquès sur Ie Traite de 
ld nature et de la gr ace 
(tfysgeerige en godgeleerde 
aanmerkingen op de Vcrhan* 
deling over de natuur en de 
genade), in i685 ia het licht 
gegeven» deden hem in de 
oogea zijner voorstanders als 
over winnaar zegevieren; maar 
MAwsBftANcBË was ia de po* 
gen zijner leerlingen, en zelfs 
volgens het oordeel van lie
den , die geen belang bij het 
geschil hadden, geen minder 
overwinnaar* üit geschil 
dilttfde tot 'op den dood van 
AaüAxrat», die in 1694 te 
Brmsel plaats had {*}. MALE* 
ütiAJfCHE had hem verklaard, 
»_ dat hij moede was, om 
ach ?oor da wereld ten toon 
te stellen, en het Journal 

des Savans mei hunne we; 
derkeerige benzelingen op te 
vullen," Pe voorstanders van 
JAHSENIBS verloren den be
kwaamsten verdediger, dien 
zij ooit gehad hebben. Zijn 
hart werd naar Part~Royal 
gebragt eis later naar fdai-
seau vervoerd. $ANTEDn.ea 
BOWCEAÜ vervaardigden e\fe 
een gra&ehrift voor hem, de 
eene ia het; Latijn, en de 
andere ia het Fransch. Nie
mand was met een wgsgeeri-
ger geest geboren, zegt een 
beroemde schrijver; maar a$-
ne wnsbegeecte werd door 
de factie, die hemmedesleep-
te , bedorven. Deze, gevaar
lijke factie, w i e l d e gedu
rende 60 jarea, eenen geest, 
die geschapen scheen, om 
de meascfaea te verlichten, w 

(*) Hoewel wea vrg algeiaesn overeenkomt, *rth?.j!?™"?*JJflu,te 
leden , bestaan er echter'groote geschillen, met betreküini, tot rE. 
•waar hij zonde begraven zijn. Een geschiedactogver vaa " ^ ,ieB 
over ïijn aa»r Port-Royal vervoerd hart sprekende, zegt. » dt 
eerbied men ook voor het hart koeaiere, soo is zulks toen » . ^ 
kleine relikwie; het ligchaam u de groote, maar ïederee" de me-
wiar het m t . Men houdt diQ plaats zeer geheim, "keVflT»lia, e« 
aigte b e d m „ t e n t e belrttw» d i e öerwaarls zouden 6"?»*" chrijver 
welker gevoigeu ta Wtlm z o u d e a .., D e dweep* f Lf *£ *« 
van M Jansenist*. Woordenboek ia 6 deelcaj «^V !L*f'wiefor 
|«ochle„kerk der heilige CATHAEXSA, te Bm^l U *g £ « £ » £ * , 
S * WH ^ ** **' fco^,- en door eene z o n d e r t a s ' K W 

i « l t ó ? t 0 e ' . * e l k e i n d e ^««ëe Schrift, ten W l £ riw « -
wa MOZES voorkomens I f „ a S V < ' ( t a 8 ^ " f i W * » 
Ivér I / ' ' a T " ' e W ' " T ^ i e z «« oordeelku«dige « ^ d e

S
d e r 

Pjer dit onderwerp in de èiot. Mist. van LADVOCAÏ, v°° ",-eke-
ÏÏPV'L?764» h h t X X V ' "VWTonderrigte- P f g S S * . 
reü, dat ARKAÏÏLD oader het Hoogaltaar van do * " k J X , , dat het 
Jen» te W , * hij Eruml j , t e g

Ë
r a ï e n . Sommige be«««»'e uit 

l L T a 5 Q?ESNEE- «w. -«iok' ook in bevindt, hetwelk, «**«£ £ * 
K̂oWaBci ajdnar fc óvergebragt, om dat van aqoea voo'fi»0»"' 

Maeeniate-oppcrhoofdigheid gesejs'cluip te houden. 
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leerstellige geschillen, altijd 
vervelend en dikwerf nutteloos, 
eö doïflpelde denzëlyeüinon-' 
gelukken die steeds aan de 
eiijlhooidigheid verbonden zijn. 
Hg leefde tot in den onderdorn 
van 8a jaren, ïn eene onbe* 
kende eenzaamheid, zonder 
fortuin, en zelfs zonder be
dienden; hij, wiens neef 
Minister van staat was, hij, 
die, indien, men zijne aan
hangers gcJoovett ssaV Kar-' 
dinaal had kunnen wtóen, 
en aulkk om gevoelen/ aan 
welke hg zelf geen geloof 
sloeg (Zie JANSENIÜS). Het 
vermaak, het hoofd eener 
Sekte te zijn', ging bij Itóitf 
alles te boven. Bij was zoo 
bevreesd, in Vlaanderen et-
kénd te worden,-en dat men 
van hem eene onbepaalde on
derwerping aan de uitspraken 
der kerk mogt vorderen, dat, 
toeii hij zijn einde* voelde na
deren, hij liever den geest 
in de armen Van Pater QWES-
NJSI,, sijnen leerling, wilde 
geven , die hem, hoewel zon» 
der volmagt, de laatste teer» 
spijs en het heilige oliesel 
toediende, dan eenèa pries
ter te roepen, die doof den 
Bisschop van het diocees was 
goedgekeurd. Men heeft on
der zijnen naam omtrent 140 
«oekdeeleu in Verschillende 
formaten, waarna een groot 
aantal het werk s p e r leer-

. «ogen», « e hun hoofd daar
door hebhen willen vèreerea, 
ot deze voortbrengselen door 
aet gezag van eenen groöten 

naam, opgang willen doea 
maken; Men kan dezelve in 
vijf klassen verdeelen: de 
eerste betreft de schoone let-

\ teren en de wijsbegeerte: i.Q 

Grammaire générale et rai-
sonnée rAlgemeene en bere
deneerde Spraakkunst), met 
den Heer LANOEIOT, la 1756 
op nieuw onder eenen ver
meerderden titel uitgegeven, 
ia 12.?. -— 2.? Elémens de 
Geometrie (Grondbeginselen 
der Meetkunde), — 3.° Ld 
Logique, ou l'art de penser 
(De Redeneer kunst of de kunst 
om te denken), met NICOIB , 
een zeer ,methodisch werk, 
waarin de regelen eener goe
de Logica zeer bevattelijk 
worden voorgesteld. «— 4,? 
Refiexions sur Véloquence des 
predicateurs {Aanmerkingen 
over de Kanseltvelsprekend* 
heid) Parijs 1695, aatt den 
Heer DBBOIS, Lid der Fran-
scheAkademiegerigt, die, in 
de voorrede eener Verhande
ling uit den heiligen Au&us-
TÏNUB vertaald, beweerd had, 
dat de predikers de welspre» 
feeradheid niet beoefenen moes» 
ten. Men kan de aanleiding 
tot en de öedordeeling van 
dit werk vinden In de Bibli-
oihhque Franpaise van den 
Abt) GOTJÏET. — 5.o Objeoti-
•ons sur les mdditations de 
DESCARTES {Tegenbedenkin* 
gen op de overwegingen van 
DESOAKTBS). — 6.» Traite des 
uraies et des fausses idees 
(Verhandeling over de war e en 
vahche denkbeelden) $ Keulen, 
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II68SJ —- Oe tweede klasse be
staat uit werken over onder* 
werpen, die de genade betref
fen, waarvan men eene zeer; 
uitgebreide lijst in het Woor
denboek van MOBERI vindt. 
Het voornaamste is dat, waar
over wij boven hebben ge
sproken, onder den titel van 
Wijsgeerige en Godgeleerde 
aanmerkingen. De meeste der 
overige ̂  indien men er de 
vertaling der Boeken van den 
heiligen AÜGUSTIMIS , over de 
verbetering, do genade enz. 
van uitzondert, enkel over 
bijzondere geschillen. De der
de klasse zijn wederleggende 
.werken tegen de Calvinisten. 
|l.° De geduursaamheid van 
het gelooft een werk, waar
aan hij , zoo als men zegt, 
,ycel had medegewerkt, en 
'dat hi j , volgens het verlan
gen van zijnen medewerker 
WIOOIB, op zijnen naam uit» 
gaf. CLEMENS IX., aan wien 
het was opgedragen, Cii» 
MENS X. en INNOCENTIBS XL , 
lieten hem brieven van dank
betuiging schrijven. Vele 
schrijvers hebben verzekerd, 
dat dit werk geheel van Ni-
COLE was, en dat het, zoo 
als vele andere, enkel aan 
'AKNAULD werd toegeschreven, 
om den roem en het gezag 
van het hoofd der partij te 
vermeerderen; eene hoeda
nigheid, waartoe hij bijzon
der geschikt scheen, daar hij 
de broeder was van AnMAtn,» 
»*AHDH,IÏ , Disschop van An-
£««» yan Moeder ^NOEWKAJ 

en neef van den Hertog van 
LIANCODRT: en onfegenspre» 
kelijk is het, dat zijn groote 
roem meer het werk zijnet 
Sekte, dan dat zijner kunde 
was; De Jansenisten noem
den hem niet anders dan den 
Grooten ABNAUL». »Onder de 
oproerige geesten, zegt een 
beroemde redenaar, is het de 
voornaamste verdienste hun 
aanhanger te zijn, zulks niet 
te zijn, verdient bij hen de 
grootste verachting. Indien 
gij hunner partg zijt toege
daan, behoeft gij u n»et.be! 
kommeren, om bekwaamheid 
en régtschapenheid te etluh 
gen. Uwe verkleefdheidal
leen vervangt dat alles, m 
bijzonder kenteekèn der ket
terij" is hare begunstigers en 
aanhangers tot in den hemel 
te verheffen, en diegene, 
welke haar durven aanranden 
of bestrqden, totinhetstot 

te vernederen. De wg» yan 
doen der stichters vaai WK* 
rgen, was eerst zich f^ 
en daarna hnnne r e 
ders en aanhangers, aft*» 
zame en bniteogewon man 
nen te doen rf*%&J* 
werd groot; a e n ^ 

vorderen, was een T 
¥•> w-neer men ^ h O d e 

deren van weifD hen ge-

Serm. mr. fa^ugle^)- -
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•Sa.0 De Omverwerping eter 
zedeleer van J, C. door de 
Calvinisten, 16 ja ïn 4.10 —• 
3." L'impiété de la morale 
des Calpinistes. (De godde
loosheid van de tedeleer der 
Calvinisten) 1675. — 4;0 A-
pologie pour les Catholiques 
(Verdediging voor de Catholi/-
ken)» — ;5.° Les Calvinistes 
convaincus de dogmes irnpies 
sur la morale (De Calvinisten 
van goddelooze leerstellingen 
betrekkelijk de sedeleer óver~ 
iuigd). <*"- 6.°' Leprince d''0-
range, nbuvèl ABSAION , now 
vel HERODE , nouveau CROM» 
W E I (De Prins van Oranje, 
een nieuwe ABSALON, een 
•nieuwe HERODES , een nieuwe 
CROMWEI,). De Schrijver der 
Eeuw van LOBEWMK XIV. 
beweert, dat dit boek niet van 
ARNAUID is , omdat de stijl 
des titels naar dien Yan Pa
ter GARASSE gelijkt; hij was 
ongetwijfeld niet met den 
overvloed van uitdrukkingen 
bekend, welke den Heer AR-
NAULD, zoodra zijn ij ver zich 
ontstak, dadelijk voor dea 
-geest kwamen. Dit werk is 
altijd voor het zijne doorge
gaan; men zegt zelfs, dat 
LODEWYK XIV. beval., dat 
hetzelve gedrukt, en exem
plaren van hetzelve aan alle 
Europeache hoven gezonden 
werdcu. Tot de vierde klasse 
behooren de geschriften tegen 
deJesmten, onder welke men 
onderscheidt: Morale prali-
que des Jésuites (Beoefenende 
sedeleer, der, Jemiten\ U» acht 

deelen, die; met uitzondering 
van het ie , en een gedeelte 
van. het ae deel, bijna alle 
van ARNAULD zijn. Ondec 
deze vierde klasse kan men 
verder al de geschriften stel
len, tegen de Morale rel&~ 
cJie'e gerigt, waarvan hij een 
der heetste vijanden was (zie 
PONTCHASTEATJ). — De Vijfde 
klasse eindelijk bevat de 
werken over de Heilige Schrift 
i.?, Jïistóire et concorde 'E-
vangélique (Evangelische ge
schiedenis en overeenstemming) 
in het-Latijn, i653. —• s,° 
Tradiiction du Missel r en 
langue vulgaire, autoriséepav, 
l'Ecriture Sainte et par les 
Pères (Overzetting van liet 
Missaal in de volkstaal, door 
het gezag der Meiüge Schrift 
en der Kerkvaders goedge-
keurd) gezamenlijk met Vor» 
SÏN geschreven; — Zie eene 
aanmerking van FÉNÉLON, 
bij het artikel EUSÏOCHIUM. — 
3.° Défense du nouveau tes
tament de Mons, contre les 
sermons dé MAIMBOURG (Ver.» 
dediging' van het nieuwe tes
tament van Bergen, tegen de 

. predikatiën van MAIMBOÜRO) , 
met NICOIE ; en eenige andere 
geschriften over hetzelfde on
derwerp, enz, enz. IWen heeft 
na zijnen dood negen Boek-; 
deelen met Brieven gedrukt, 
welke aan diegene van eenig 
nut kunnen zijn, die zijn le
ven willen beschrijven. Men 
Vindt in het derde deel dier 
Brieven, een antwoord op 
de beschuldigingen t di§ pen 
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hem had gedaan t zich name
lijk van heleedigende uitdruk
kingen tegeazgne tegenpartij 
te hebben bediend; hetzelve 
voert tea titel: Dissertation 
seton la mëthodeLdesgèqmhr 
tres , pour la justiftcation 4$ 
ceux qui en de certaines ren-: 
contres, emploient en écrivant 
des termes que Ie monde es' 
time durs ( Verhandeling, vol
gens de wijze der meet kif ndi-
gen, ter regtwardiging der-
gener die in xekere omstan
digheden , in hunne geschrif
ten, uitdrukkingen gebruikenj 
welke de wereld als hard be* 
schouwt). JHg* tracht hierin 
door de Heilige Schrift en de 
Kerkvaders te bewijzen» dat 
het geoorloofd is, zijne tegen
partij met vinnige, bijten
de en scherpe uitdrukkinr 
gen te bestrijden* Hij dacht 
er niet aan, dat zijne tegen-: 
pr t t j gewoonlijk diegene niet 
was, tegen welke de Heilige 
Schrift en de Kerkvaders te 
veld trekken, en dat een 
ontvlamde ijver tegen de vij
anden van God, zeer ver«? 
schillend van dengenen w^ 
die voor valscue gevoelens 
en de eer eener partg brandt. 
Deze verdediging kon dus 
zg"nen scherpen en beleedi-
genden «tijl niet verschoonen. 
Wrj willen dit artikel eindi
gen, met eene aanmerking 
van den godvruchtigen her
vormer van la Trappe, den 
Heer DE RANC^: » Eindelijk 
w. de Heer ARKAUX,» oyerle-
m (schreef hg aan den abt 

NicAïsEi Kanonik van Dy on)-, 
na zgne levensbaan zoo v« 
gerekt te hebben, als het 
mogelijk was, heeft hg den 
eindpaal derzelve moeten vin
den./ Zijne kunde ea zijn 
gezag waren voor de partg 
yan een groot gewigt; HeiJ 
hem/ die geen ander zoekt, 
dan in JESUS CHMSTDSI" 
Pater QÜESNEI. heeft het le
ven van AHNAUID met stuk
ken daartoe betrekkelijk, en 
onuitgegevene geschriften van 
diea schrg'ver in het licht 
gegeven, - Zie hmwm-*, 
P A R I S , . MONT&EBQN , tlo-i 
OHJBS — (JACOEOS -«•]» 

ABNATOD (Axiomvs), .«M 

van Chmmu. ° # l ? foon 

yanlloBERTiif ARNAULD p'As-
DiMiibragt «enige jaren» 
den dienst door, Daarna oe-
gaf hg zich naaï> J « 
en overleed in 1698. «y 

•heeft Gedenkschriften nage
laten, waarin hg .** *J* 
over zgaenv vader beklaagd 
1756, 3 Dln i« i a ,° 

Aa* w (*"")' t e -
graaf van ^P0"'**?r°en 

neef vanden neru 

Royal, • * * * ree & » • « 
ouderdom v a n ^ J a t e , J ' 
onderhaudelaar m J M ^ J t 

«ruikt. Hij a W * * J £erd 
dan een verdrag'- J J deS 
vervolgens b^mdhebbtt 
legers van den koning, v 
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ri665 buitengewoon afgezant 
ia Zweden, Aldaar bleef hg: 
drie jaren; en nam denzëlf-
den post in 16ji andermaal 
waar* In hetzelfde jaar 0» 
verleed er een staats-secreta
ris. ' » ik was eenigen tijd 
onzeker (zegt LODBWIJK XIVJ 
in eene memorie, die in de 
bibliotheek des konipgs van 
Frankrijk nog bewaard wordt) 
wien ik dezen post zou laten 
vervullen, en; na wel onder* 
zocht te hebben,» bevond ik > 

• dat eens: man•. die langen tijd 
in : gezantschappen; igedieu4 ; 
had, diegenen'was,.- welke 
denzelven het best zoude ver
vullen. Ik ontbood hem. MgV 
ne keuze :werd door iedereen 
toegejuicht s-è « *« maar de 
bediening die ik hem gege
ven heb» was te groot en te 
uitgebreid voor hem. * * # ' » ' 
Eindelijk moest ik hem be
velen zijn ontslag te vragen> 
wijl alles, wat door zijne • 
handen ging, de grootheid • 
-en kracht verloor, welke toet 
de uitvoeriag der bevelen des: 
koniags van 'MmnÈtijk moe- :; 
-ten «gepaard1 gaaa-," „ARMAUXD '! 
werd in 2679 yara het mi=' 
nisterie van jHïitealaBdsehe 
zaken beroofd; aijne öagena-
de kon echter niét beletten t ] 
dat hij i a -.Mrankayk als eea : 
ïegtechapen, deugdzaam ;en .'•' 
verstandig staaisndiéjiaarward =! 
beschouwd. Door zone hoe* 
damgheden werd hij ia de 
gfoote m m gezoc

y
at € n 

dikwerf ^ ^ 0 ^ h* d ' 
wwg^sderjieaejiigefejinge,, 

waarin hg behaagde, boven 
de. staatszaken. De koning 
liet hem den titel van Minis
ter van Staat met de vrijheid 
behouden, om zitting in den 
raad te nemen, $Ie» heeft 
van hem de Onderhandeling 
van zijn eerst gezantschap 
naar Zweden. Hij overleed 
in het jaar 1699 in den our 
derdom van-81 jaren. 

• ABNAUÏID (HENDKIK KA-
xm.) meer bekend onder den 
jja^m van -4&* van Pomponne; 
werd5;in 1662 te ?« Graven-
hage i alwaar de markgraaf 
YSn. JPomponne afgevaardigde 
wask, geboren, Zijne geboor~ 
,te.„verschafte aan de belang» 
lposkeid van zijn vader eene 
soort van zegepraal. De sta
ten-generaal boden hem aan, 
zijnen Koon fen doop te hou
den: deze eer verschafte aan 
het kind eene jaarwedde van 
2000 krooaen. De;. park-
graaf .van JPomponne bevreesd 
vaa in zijne ojjderhaa.delisi-
gen •door,de erkeuteais-'-be» 
iemmerd te worden, bedankt 
te de staten, Reeds in den 
oude,rdpm vaa i5 jaren werd 
de Abt vaa Pgmponne met de 
abdij -yan ':St,: Maixent be
giftigd; negen jsren daarna 
dooï den koning tot die van 

•jSh M.edmd berpepea zijnde; 
stwad h% vass de eerste af; 
Ia 1-699 verloor hg jsg'nen 
vader. • IOD^WIJK XfV, wil
de zijne" smart wel verzach
ten, door in dezelve met 
liem te deelen; deze verse 
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zeide hem: gij beweent eènen 
vader, dien gij in mij sult 
wedervinden, en ik verlies 
eènen vriend, dien ik nim
mer aal wedervinden. Tot 
afgezant te Venetië benoemd, 
handhaafde de Abt Pomppnne, 
te midden der rampen, zoo 
wel als in den schoot" des 
voorspoeds, de eer van Frank-
rgk. De standvastigheid was 
de hoofdtrek van zijn karak
ter. In de bedieningen van 
bevelhebber, kanselier, groot
zegelbewaarder en bewindheb
ber der financiën, en konink
lijke bevelen; die hem later 
té beurt vielen, stelde hij 
zïch het algemeene nut, als 
zijn voornaamste doel voor, 
en had het geluk in dit ede-; 
Ie doel ook meestal te slagen. 
In 1743 werd de Abt de 
Fomponne tot lid der akade-
mie van opschriften enschoo-
ne letteren verkozenj en, 
hoewel zijne jaren reeds zeer 
gevorderd waren > hadden de 
Muzm hem toch nog niet 
verlaten. Hg overleeed in 
*756. 

ARNATJM» (AHGEI.IK.A) ZUS» 
ter van ANTONIUS ARNATJXD, 
en in den ouderdom van 11 
jaren reeds Abdis der abdij 
Van Port - Royal des champs, 
oegon reeds in haar i7 jaar 
aan de hervorming harer ab-
«9 te werken. Zij had het 
geluk, in dit gesticht de ou
de tucht der orde van den 
**• BEUNARDUS te zien herle
ven. De hervorming der ab

dij van Mauhuisson door zus» 
ter GABHIEMA, D'EsTniEs,'.be
stuurd , gaf haar veel kootf 
mer, wijl zij er te gelijker
tijd de nieuwe dwalingen wil
de invoeren, die zij reeds 
te Part' Royal had/doen in
gang r vinden. Zij overleed 
in 1661. "—..Harezuster,moe
der AGNES , gaf twee werkjes 
in h$t licht, het eéne geti
teld : V Image de ld religiën-
se parfaile et imparfaite {Eet 
beeld'der - volmaakte ew on-
volmdakte. kloosterlinge) Pa* 
rifs 1665 in 12.°, en het 
andere: Ie chapelet secret 
du saint Sacrament {De ge
heime rotehrans van het af 
lerheUigste Sacrament) lbW 
in i a . ° , door sommige leeir 
aars van dwalingen besciiul-
digd.enteiïomeveroo^eW' 
Moeder A&NÉS overleed ƒ 
i67u Er waren « »« ' 
zelfde klooster 5 zusters,^ 
zich alle Bterktegea*«J 

. derteekening van het tpimu 
lier aankantten, en ajn » 
hevige geschillen oret de g 
nade8 w i k k e l d e » . , * £ « £ 
BoastrEï, alsof Ut''» af 

ge geloof'metJ^yoot 
dan dit alles, easo 
dochters, m meet» „ 
G o d e . g e w ^ e m g ^ i d g 
nederigheid en onj ^ 
haar voornaamste siw 
ten uitmaken. 

van Laborie, Bel*a
 d e ï 

Perigord, m W l . ? 2 . &* 
zestiende eeaW geb«eD» 
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helsde den geestelijken staaf, 
en onderscheidde zich inden-
zelyen, door zg'ne verdiensten 
en zgne bedieningen. Hij 
werd deken van Carènac, pri-
oor. van Lurcy, Aarts- dia
ken van Bordeaux en kanse
lier der universiteit dier stad. 
Hg overleed te Perigueux, in 
1607, in eenen zeer hoogen 
ouderdom. Er bestaan van 
hem: i.° Les anüquitës de 
Perigord [De oudheden van 
Perigord) ISJJ , een zeer 
zeldzaam- voorkomend werk. 
— a,° L'anti- Drmac, Tou~ 
huse 1564 dit is een verde» 
digschrift der adellijke, goe
de en wellevende vrouwen. 
— 3.B Traite des Angea et 
des demons (Verhandeling o-
ver de Engelen en duivelen), 
Volgens het Latijn van Jo-
AUNJES MALDONAT. JRouanen 
1619 in 12»* 

ARNDE (JOANHÏS) Arndti-
ua, een der Myatiken van den 
Protestantschea godsdienst, 
tverd in het jaar \555 te 
Ballenstadt, in het Hertog-, 
dom Anhalt, geboren. Eerst 
beoefende hij de geneeskun? 
de; maar deze kennis hem 
niet hebbende kunnen behoe» 
den van gevaarlijk ziek te 
worden, -deed \ïag eene ge
lofte , om, iödiea hg genas, 
zich 0p de godgeleerdheid 
toeteleggea, ty w w d ? e j > 

volgens m zijn land, te Qued-
^rgenteBrunmijkvtt-

UD m o e 9 e l 9 k h e d e n > 

welke hg t e yerduren had, 
de dwalingen waarvan men 
hem betichtte, noodzaakten 
hem» 01a zich naar Jsleb te 
begeveni GEORGES, hertog,van 
Luneburg, deed hem drie; ja
ren daarna Ï in 1611, van 
daar vertrekken, om hem 
het oppertoezigt over al de 
kerken r vaa het Hertogdom 
Luneburg, te. geven. Hg o-
verleed In'iööi» Men, heeft 
van hem een vermaard werfe-, 
tea titel voerenden Over het 
ware Christendom} hij trachf 
in hetzelve te bewijzen, dai 
de ongebondenheid der ze
den , welke toenmaals onder 
de Protestanten, vheer^chtej 
enkel ontstond, door «lat,..zij
de goede werken verwier
pen , en zich met een on
vruchtbaar geloof vergenoeg
den. Hij had veel geleaea,, 
TADIEBUS, THOMAS A KSMEIJS, 
den heiligen BEUNARDITS, en 
andere zedekundige schrijvers 
dikwgls overwogen. Hij had 
moeten beginnen met Jast 
ware geloof, hetwelk dege 
schrijvers beleden, te «ynheï-
zea, en eerst daarna had hij 
bij hess het geheimzinnige 
licht moeten trachten ie verr 
krijgen., LUCAS OSIANDEEJ, 
godgeleerde! vaa Tubing&n, 
heejt Kam in zijn Judicium 
theoldgipum: op eene. niet vrien* 
dejljke wijze aangevallen. -

ARNDT . (Joziri), hoogleer-
aar in de Logica, te Rostpk „ 
hof- prediker en kerkelijke -
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raad fan den hertog van 
Mechlemburg, overleed den 
5 April 1687 te Omtrow, 
zijne geboorteplaats, in den 
ouderdom van 61 jaren. Er 
bestaan van hem: i.° MU-
cellanea sacrat 1648 in 8.vo 
— • 2.p Antï- Vallemlurg, 
Gustrow, 1664 in4>10 — 5° 
Glavis antiquiialum judaica-
rum, Leipzig, ijoj in 4«t0 

Hg bezat eene zeer uitge
breide kunde in de geschie
denis en in de wetenschap
pen. — Zijn zoon KAREL, 
hoogleeraar in de dichtkunde 
en het Hebreenvrsch, in de 
school van Melchin, is in 
1721 overleden, en heeft vele 
'JDichtkundige verhandelingen, 
in de Leipriger Mengelingen 
voorkomende, en eenige an
dere minder-beduidende wer
ken, waarvan men mij Mo» 
s m de lijst kan vinden, na
gelaten. 

ARNHEM (GODEFRIBÜS VAN}, 
dus genoemd naar zgne ge
boorteplaats, de Geldersche 
hoofdstad Arnhem, was de 
een en dertigste Abt der 
Voormalige abdij Aduart of 
Adewert, in de provincie 
Groningen, Hij was in de 
geestelijke en wereldlpe we
tenschappen niet onbedreven, 
en muntte vooral uit in de 
zangbüiïde, Buiten, zoowel 
als binnen het klooster, was 

' i n een ijverige zielzorger. 
Wanneer de broeders zich 
ergens in te buiten gingen, 
strafte bij hen zeer gestrea-

gelijk; doch altijd zoodanig, 
dat hg hun tevens blijken 
zijner liefde gaf. Hij was 
een deftig redenaar en on
vermoeid in de rerkon d/ging 
van het Woord Gods, Oe 
inwendige ïnrigting van heï 
kloostergebouw had au hem 
vele verbeteringen en siera
den te danken, zoo als hg 
ook de boekerg der abdq 
met een groot aantal boeken. 
van de beste schrijvers ver
meerderd heeft, Ook heeft 
hg eene poging aangewend f 
om de Nonnen van 'Irimont 
naar het klooster tegenover 
te brengen, en had daartoe 
reeds eene Bulle van Aa 
paus en de toestemming van 
den Spaanschen koning ver
kregen ; doch moest zijn p'aD > 
hoewel ia het belang: van 
beider gestichten ontworpen, 
weder laten varen, daar ny 
Zoo wel door de nu**» 
van Asson »ls door :fo Tg 
Trimont in hetzelve *«J 
iegengewerkt.. Na J« e ** 
de, tot in het jaar i ^ ' " ^ 
den grootsten j r j , m 

meeste g^v\uc.hLf is hij verzorgd tejf^ » J 

vallen, «elBW . teKenvfoot' 

digheid der >»». waardig-
heeft hij dus f « e J efl; 
Ixeid willen «edffU«g. 
hoewel hij m' ! J J heeft zondheid terug bekwam» et 

bgZgnebedien.ngno«nVz.cIi 

wUIen aanvaarden, niaa 
naar aijn ïan^oed 9 
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den begeven, alwaar hij zijn 
leven in den dienst van God 
en in hef uitoefenen van wer
ken van barmhartigheid door* 
bragt. Door het krijgsrn-
moer verontrust, keerde hg 
eindelijk toch weder naar 
Aduart terug, alwaar hij 
den u5 November 1574 in 
den Heer ontsliep. »-. 

ARNIM (JOANNES GEORGE 
VAN) , gewoonlijk ARNHEM 
genaamd, Keizerlijke en Keur-
Saksische Luitenant-Generaal 
ïn den dertigjarigen oorlog, 
een getrouwe aanhanger van 
WAILENSTEIN , van daar zijn 
onredelijk gedrag omtrent alle 
partijen, hetwelk hem met 
regt verweten wordt. Hij 
overleed te Drtsden in het 
jaar 1641. 

ARNXM (GEORGE ABRAHAM 
VAN) , Pruisische Generaal-
Veldmaarschalk, geboren in 
1651, overleden in 1734, 
een dappere krijgsheld, die 
25 veldslagen en 17 belege
ringen mede gemaakt heeft. 

ARNISAEUS (HENNINGUS) , 
werd bij Halberstadt gebo» 
ren, en overleed in i6<56. 
Hg' onderwees de geneeskun
de aan de Universiteit van 
Helmstadf, fin reisde door 
•^"•geland en Ëmnlrijk. De 
koning Y a n Denemarien, 
tjHMBWAAK IV. riep hem aan 
«5* hof, en maakte hem tof 
.zgnen raads- ea geneesheer. 

H 

Hg heeft vele staatkundige, 
regtsgeleerde en geneeskundi
ge werken geschreven: 1.0 De 
auctoritale principum in popu-
lum semper im>iola,hiU} Frank" 

fort, 1612, in 4.*° Dit grond
beginsel verklaart hij in het
zelve zoo gunstig voor de rust 
der gouvernementen, dat her 
volk in geen geval het gezag 
yan den vorst mag aanranden. 
— a.° De jure majestatis, 
1610 , in 4.<*> •— 3.° De jure 
connubiorum, 1613, in 4 . t o — 
4.0 De Subjectione et exemp-
tione clericorum f in 4,'° «-*• 
5.2 Lectiones politicae, in 
£,to — 6.° Obsercationes am 
natomicae, 1610, in 4>t0 

enz, enz* * 

ARNO, ïn Engeland gebo
ren , een broeder van Aicuiw 
(zie AICÜIN), eerste Aarts
bisschop van Saltsburg. Her
tog THASSII.O II. zond hem 
in 787 naar Rome, aan Paus 
LEO III., ten einde eene be
middeling te bewerken bij 
KAREL den Gr00te t die ech
ter niet gelukte; ARNO had 
daardoor intusschen de ach
ting des Keizers en des Pau-
ses verworven, de eerste 
vereerde hem zelfs in 80S 
met een bezoek. 

ARNO , een regulier Kano-
nik, bloeide in de twaalfde 
eeutar Hij was deken der 
gemeente lieichersberg in Bei-
jeren, en overleed den 5o 
Januarg U75. Hg was een 

h-a ".:'.':". 
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door zgne godsvrucht, weten
schap en zijnen ijver voor de 
hervorming der Congregatie» 
yan reguliere Kanoniken, zeer 
beroemd man, zoo als men 
zulks ziet ïn een werk, geti
teld Sculum Canonicorum, 
waarin "hij over de levens
wijze, de gebruiken en regels 
der reguliere Kanoniken van 
zijnen tijd spreekt, Er straalt 
in dit geschrift vele godsvracht 
en zalving door; hij beweert 
er in, dat de staat van re
gulier^ Kanonik even zoo 
volmaakt kan zijn als die van 
'monnik» Hetzelve is tóeteen 
van 3e geringste stukken der 
verzameling 7 welke REYMÜN-
»U8 DUELLI, onder den titel 
van Misccllanea i Augsburg, 
1723, in 4 > heeft in het 
Jicht gegeven. ARNO was met 
geenen minderen ijver bezield 
voor de leer der kerk, en 
tegen degene, welke dezelve 
durven aanranden. Hij ver
vaardigde een zeer goed werk 
tegen FOMIAK, Proost van 
•TreiffenstemiaFrankèfiland „ 
«he dwalingen omtrent hét 
leerstuk van het Allerheilig
ste predikte. Men kan ten 
öpzigte ya.n dit werk de U-
bliotJïéeËdér Kerkvaders _£n 
het auctariüm van AïiBEKTtra 
XE MIKE raadplegen. 

tmoiivs, de Oude, een 
vermaard redenaar, onder
wees te Sicca, ïn Afrika, zijn 
vadeiland, de welsprekend» 
««d. LACEAHT'XUS was'zijn 
leeflmg, H ^ omhelsde, onder 

de legering van DIOCMTIA.; 
Nüa, het Christendom, en 
onderscheidde zijnen overgang 
tot den godsdienst, door zijne 
geschriften tegen de Heide
nen t Home t 1542» in fol,-

Amsterdam, ï65l, in 4.to 
De beste t uitgave ia die va» 
Parijs, 1666, ten vetyofc 
ge der werken va» den H< -
CTPRIANUS. Hg was nog niet 
gedoopt, toen hij dit werk 
schreef; en daar hg nog met 
volmaakt met onze geheimen 
bekend kon zgn, zat> ont
snapten zijnetpen eenige mis
vattingen. I E ISOURKY en 
CBMU*II hebben hem öffitreBt 
vele artikels géregtvaard/gA 
Pater FJJTAIT heeft eenige fan 
ziine uitdrukkingen, het ge
heim der Drieeenhéid b* 
treffende,. al te gestreng w-, 
Oordeeld. Hefgeae hg tegen 
iiéti-ïeideadom zegt, WÖ"11' 
dlg genoeg; zijne beffgzen 
voor he t ' e t ó t enaou» .^ 

minder gelukkig. h'*f* 
gtijl straalt de hevigheid «« 
benadruk der Afrifon" * J J 

•Tvbijschrijft **yMh. 
Hoogleeraar m «« '7° s p 
kendheid. Hg ^ * *« 
tochtige nmmkkim^^ 

zgae fcekeenng ** J*t 

Heidendom f s r e r v g 
de j H e i d e n ^ g g f c g j , 
heid, en # het tlina». 
zeer vg'andig was>. f\'f het 
gen8 dezenKerkva&r, tot« 
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laatste werd geroepen $ door 
waarschou wingen, welke hem 
door den Hemel in den droom 
werden gegeven {Somnüs oom*. 
pulms), öe meest-geachte 
geschiedschrijvers, verhalen 
verschillende voorbeelden van 
bekeeringen, welke in die 
voor de kerk onstuimige tij
den, ten gevolge van buiten-
gewone dróolmen, of boven-na» 
tuurlijke verschignselen plaats 
Badden. Men kan in het bij-
zondera hierover'nazien* hei
gene, wat EFSEBIUS Lib. VI.' 
Cap. 5, van den Heiligen 
BASHIBES^ een'soldaat, zégt, 
Maar niets is belangrijker, 
dan hetgene, wat de geleer
de en bondige ORIGENBB (Lib, 
contra CEISUM:) daarover 
schrijft: 'o Velen, zegt hij , 
hebben het Christendom , door 
den geest Gods omhelsd, die 
op hunne zielen, eenea plot
selinge» indruk te weeg bragt, 
en hun, zoo wel bij dag als 
bij nacht verschijnselen deed 
ontwaren j zocdat zij, in plaats 
.Van het woord Gods te ver
werpen, 'dagelijks geschikter 
werden, 001 er hun leven 
naar iaterïgten. Ik heb er 
sneer dan een voorbeeld van 
gezien.... Ik neem God tot 
getuigen, dat mgn doel is , 
den Godsdienst van J» C. te 
doen beminnen 5 niet door uit* 
gevondene sprookjes, maai? 
door de waarheid, en door 
net verhaal vanhetgene, wat 
m m*me tegenwoordigheid is 
•voorgevallen,» Aam»™ 0-

H 

verleed in hef jaar 3ao< 
THRITHEMDS heeft hem ten 
Onregte een Commentarium 
op de (Psalmen toegeschre* 
ven, hetwelk van ARNOBIUS 
den jonge is,; dié volgt. 

ARNÖBIBTS de jonge, diea. 
men voor een' Galliër hondt, 
was, zegt men, in het jaar 
460 , een monnik van Lerins i 

. of, volgens anderen, een diec 
priesters van Étarsêille, die, 
in de 5e eeuw eenigë punten 

, der leer van den heiligen 
ApotisTijsus en deszelfs leer
lingen aanrandden. Hij is de 
schrijver Van een Commen
tarium over den geheelen 
tekst der psalmen. Bazelt 
iS3j en 156o Ia S.vo, ene 
Parijs i53g in S.vo en ein
delijk in de Bibliotheek der. 
Kerkvaders, De overige, wer
ken , welke hem toegeschreven 
worden, zijn niet van hem, 
Het half-pelagianisatus, aan 
degen 'schrijver te last gelegd, 
steunt voornamelijk op de 
volgende zinsnede: 'Op de
zelfde wijze als de genade 
den wil voorafgaat p zoo gaat 
ook de ml de genade vooraf ; 
want gij wordt n$et gedoopt, 
alvorens te willen gehoven, 
Be schrijvers der Gallikaan-
sche kerk merken aan, dat 
mee aan deze woorden eenen 
Cathqiijken zin kart" geven; 
anderen hebben er minder 
gunstig over geoordeeld. Zon
der volkomen zuiver te zijn, 
is de stijl Van ARNOBIVS noch 

fis 
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'duister, noch vatï sieraden 
ontbloot. r 

'ARHOKD. — Zie ftllNAUD 
.VAN BuESClAt 

'ABNOID-MEIOHIAI,; — Zie 
ÜEI.CHXAI.» 

'AHNOM) (GODEFRIDVS) J 
predikant fan Perleberg en 
GeschiedschrgVer des koniiïgs 
van Pruissen, werd den 5 
September 16 65 te Anndberg, 
in het Ertsgebergte geboren. 
Hij was een der hardnekkig
ste verdedigers van de Sekte 
der Piëtisten, eene protes-
tantscbe Sekte van JDuitsch-
land, die zich beroemt re
gelmatiger te zijn dan de 0-
verige. Hij overleed in 1714. 

x Men heeft van hem eene 
Geschiedenis der Kerk en der 
Ketterijen, Leipzig, I 7 0 0 , 
in 8.v0 die hem vele ongele
genheden op den hals haalde. 
Zijne geschiedenis der geheim
zinnige godgeleerdheid is bij
na het eenige werk, dat hij 
ïn het Latijn heeft geschre
ven. Er bestaan nog vele 
andere HoogMtscbe werken 
van hem, die enkel door die
gene worden gelezen, wier 
verbeeldingskracht niet beter 
geregeld is, dan die van den 
schrijver. Het sch^nt, vol
gens dese^ werken j dat hn 
zijne studiën zeer wel vol» 
bragt had, en fret hem niet 
aan schranderheid ontbrak, 

&KK01.» (ÖEpnroirDs), een 

beroemd Amerikaansche veld» 
heer. Voor de losbarsting 
van den Noord-Amerikaan, 
schen vrgheidskrijg, was hij 
een paardenkooper, doch ge
raakte in het jaar 1775 aan 
den overste AILEN verbon
den, dien hij Ticonderoga 
Hielp veroveren en de\es« 
ting Quebeck belegeren* In 
1776 werd hem het bevel 
over de Noord-Amerikaansche 
vloot opgedragen; hg was hef 
ook, wiens beleid het meeste 
er toe bgdroeg, dat het En-
gelsche leger, onder BOTJR-
OOYNE, zich moest overgeven; 

Wgl hg, wegens ^ f ^ ? T 
mene wonden, »>. he: wM 
niet meer behoorlgk bmik-
baar was, zoo werd hem 
door WASHINGTON opgedragen 
het door de Engelsehen «er, 
latene PUladelpUa ia K g 
te nemen.- Hier leefde J 
met eene buitengewone pracM, 
en om zulks nog meer w 
kunnen doen, veroor hoWW 
zich .allerlei verdrukking^ 
zoodat de eene felagte^e an^ 

dere bij W ^ ^ i e r 
drong. Dezeopp^ d i0 

Sre^SS; 
de schuldig te sgn. Atf 
werd daarover ^ 
alleen gcrinorj , g* ^ 
zijn vaderland eene 

wraak. ( t a ^ J J U 
voer te brengen, k e " hij 
m den M f ^ T W eenigen tijd verlaten 
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Éerug j 'en werkte na aan 
het plan, om zijn vaderland 
den Êngelschen door verraad 
ja handen te spelen. Hij trad 
daaromtrent met den Gene
raal CI-INTON ïn onderhan
deling , en beloofde hem 
de forten van Westpoint met 
derzelver bezettingen, wape
nen en' onnitputbare magazij
nen aan de Êngelschen over-
televeren. Het gelukte hem 
werkelijk het opperbevel over 
deze forten te bekomen, en 
zoo als hij zijne maatregelen 
had genomen, zou het hem 
ook werkelijk gelukt zijn, 
zijn doel te bereiken, indien 
niet de zending Yan ANDRÈ4 

(Zie ANDRE"—JOHN—) toe» 
valligec wijze, was ontdekt 
geworden; De generaal werd 
door den overste JAMESON van 
de aanhouding van ANDRIS 
onderrigt, Dlings besleeg hij 
een vaartuig, en kwam ge-
lukkiglijfc te JSeu> - Turk; 
daarop hielp hij zijne lands. 
lieden'beoorloogen, ea stak, 
na het sluiten van den vre
de, naar .Engelandover, al
waar hij in 1801 algemeen 
veracht, te Londen overle- r 
dén is^ 

.ARNOÏBUB; dertigste Bïs= 
schop van Utrecht, Na den 
flo°d van BALDUINUS II., ne-
8eja en twintigsten Bisschop van 
^"•«** in 1195, zijn DIE-
waiK Y1I., g?aa'f yin BoU 
tonrf, et» OXÏO, graaf van 
Gelderland, ,& m t e e n e 

H 

bende krijgsvolk binnen Ui
trecht gekomen, en hebben 
het door kuiperijen, elk yaijt 
zijnen kant, zoo ver weten 
te brengen, dat een gedeelte 
der Kanoniken voor den Dom? 
proost THEODORICUS of DIE* 
DEKIK, broeder van den voor-
gaanden Bisschop BAX,DUINÜS , 
en een ander gedeelte VOOR 
ARNOLDUS , uit het huis van 
Isemburg, proost van Deven
ter , gestemd hebben. De 
laatste werd door graaf OTTÖ 
en de eerste door graaf DIR-
DERIX voorgestaan, middeler-: 
wijl deed keizer HENDRIK ' V., 
zijnen neef THEODORICUS door 
ring en herderstaf bevestigen, 1 
tot zoo lang als de Paus uit
spraak in deze zaak zoude 
gedaan hebben; deze uitspraak 
bleef niet languit: INNOCEN-
XIVS III., die toenmaals de 
pauselijke waardigheid bei 
kleedde, verklaardde de be
vestiging yan THEODORICUS 
als nietig en plaatste ARNO!» 
DUS op den Bisschoppelijkem • 
stoel van Utrecht, die echtec 
deze waardigheid niet lang 
bekleedde, daar hij reeds den 
8 April 1198 te Rome over
leed; door zijnen dood kwam 
THEODORICUS nu in het rus
tige bezit yan den ouden ze
tel van den heiligen W I L I E -

BRORDTTS» . 

ARNOJDDÜS VAN HOORN , (Zie 
HOORN), 

ARWOJUJUB , veertiende Abt 
i 4 ' •- ' 
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van het besóèm&& klooster te 
Mgmofid, van wien ruen in de 
jaarboeken vm&gmond, niets 
smders viodt opgeteelzefld, 
dan dat lig in liet jaar ia35 
aog leefde, er*1 Aal 'hij door 
THEODOHICOS opgevolgd Wêtd, 

i AEWOIBUS , vierde Abt der 
abdij van Middelburg, werd 
ia-het jaar 1220 totdie waar* 
«Hghsid verheven. 'In liet eer
ste jaar van zijn bestuur over
leed ADA, weduwe van graaf 
I5XOBIS III,, welke door den 
'Abt ARNOLDÜS in de Mid
delburger- abdij is begraven. 
Dese AM.werd oofrmei ee-
ne verzegelde Bülle van Paus 
HONOKITJS III. vereerd, waar-
ïjij de afpersingen bij het ver
biezen ya&' nieuwe Ketk*te-
%eaten gebtuikeïqk, ook voor 
•«e-MiddelfeusfgÊcaeabdij, vol» 
$ens den 66,*» regel der vier
de 'Kerkvergadering ym Xa*-
teranen, opgeheyea werden, 
AnuoLBirs overleed in het 
jaar 12S9. 

• • AHNOÏDÜ» Hauov. — Zie 

AswotTJus (NIOOIAAS) , een 
Protestaatscn : predikant, in 
1618 te Zesna geboren. Na 

-verscheidene steden afgeloopen 
<fe hebbeu (zich inbeeldende 
ssgne taleaïea door dergelpe 
pélgrimaadien te volmaken) 
werd hg fa »«5<j tot rector 
«*er school van Jahlonow be
noemd. Later tot hoogleeraar 
m de godgeleerdheid fe ,£*•«-

ïjeÉer bevorderd j verwierf .hij 
zich eenigen roem door zijne 
predikatiën en oyerlecd in 
i68oi Zijne werken zijn; i.« 
PPederlegging van den Soci-
niaanschen Catechismus, — 
2.0 Commentariën over, den 
Brief, aan de JSehtëm •""" 
S.O' Zz« in tenebriu enz. 
Leiptig, 1698, in 8.v° Dit 
is eene verklaring der Schrif
tuur-teksten, waarvan deSo-
cinianen een misbruik maken, 
Het prijzenswaardige der ge* 
schriften van dezen predikant 
i s , dat, in plaats van naar 
het voorbeeld .zijner ambtge-
noofen* met verbittering te-
%m de Catholgken «Uteval-
leaVbghgna alfgd zqneira
penen tegen de vijanden der 

"" van 1, C. wendt, 

AnHoï/i.(ai%);Bissc6op 
ysm- Mets. in het jaarfii4j 
oefeade verschillende bedie-
aingets uit aan hef hot van 
THEOBEBEBTUSII., koning^? 
Austmüëi Na den dood en-
mt Ecbtgenoote omhelsde «g 
den geestelnken J ^ ' ^ . , 
werd hg tot het B isdom^ 
benoemd. Nadat C x o ^ l ' -
in 632 zijne staten verdeeld, 
en %Jn aoon D " K « £ 

tot koning f m ^ S d i 
_noemd had, s t e lde^ * » 
H. AüNora wet Ptf^g \f -LANOTN aan het hoofd van 

den raad des r f f M * f 5 
•Zoo lang ab de B ^ J J 
aan het bestuur •»»d» 2 % 
de DAOOBEK* met eren ^ 
veel deugd als roem en gel"* 
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Maar wijl AHNOUX ffen lust 
aiet meer kon wederstaan;, 
QvuMch aan net gewoel der 
wereld te onttrekken, zoo 
ging hij zich in de woestijnen 
der Vosges afzonderen. De 
fl.' AKSOUI. had big DOKA , 
zijne vrouw» twéé zonen ver
wekt, de eene ANCPISÜS ge
naamd,; was de vader van' 
PIPYN- van" Heristal, van 
wiens zoon KAKEL MARTEI, 
het tweede geslacht der ko
ningen van Frankrijk is 
ontsproten. Het leven. diens 
heiligen Bisschops getrouwe
lijk door zïjnep opvolger be
schreven , is door ARNAUED 
»'ANDIILÏ in het Fransen ver-t 
taaldij De H, ARMOTI, over* 
leed den 16 Augustus 641. 
Zijne overblijfselen, naat Mets 
Vervoerd, werden in de abdij 
van zijneqr naam bewaard. 
Het Roomsche Martyrologium 
maakt oa den Ï 8 Julij gewag 
van hem, doch in Frmikryk 
wordt zijn feest den 16 Au
gustus gevierd. ~- Een ande
re ARHOÜI wiens leven ons 
Mjna geheel onbekend is-, pre» 
dikte-, nadat -CIÓVIS of Cio-
oovEüs door den H. REMI-
GUTS gedoopt was, Jiet geloof 
onder de Franken* Zijn apos
tolische arbeid werd door groo-
te tegenkantingen gedwars? 
boomd. In het Ypetinerïfoud, 
imdten. Chartres en Barys , 

'* j , ^e martelaarskroon 
ten deel, x e parp>ieIldmSt 

ia door geheel Frmkryk wordt 
^ seer vereerd; men vindt 

H 

zijn feest in den Brevier van 
Meims op den 19 Julg bepaald. 

• ARNOÜI (Jffeiligt), uit eene 
doorluchtige Fransche familie 
gespïoten, koos de loopbaan 
der wapenen, en diende met 
roem onder de koningen R^» 
BERT en HENPRIK I» Na bijna 
vier jaren in dezen stand te 
hebben, doorgebragt, werd hij 
door- de geestelijkheid en de 
inwoners van Spisson aan de 
Vader§ dejp'. Kerkvergadering 
•van Mtéaux-t door den legaat 
van Paus GREGOBIPS VII. bij 
een geroepen, tot Bisschop ge
vraagd. Toen de afgevaar
digden; yan het concilie hem 
van zijne verheffing berigt 
kwamen geven, gaf hij hun 
het volgende antwoord: 1 Laat, 
een zondaar aan God eenige 
vruchten, van boetvaardigheid 
aanbieden $ en verpligt niet 
eenen man zoo als ik ben, 
sich met eênen last te bela
den , die zoo yele wijsheid 
vordert." nij was echter ver
pligt vaa toe te geven, en 
vervulde aï de verplig&ingen 
des bjs$choppelijke waardig
heid wet eenea buitengewo
nen -gver,: Maar de onmoge
lijkheid* om eenige schreeuw 
wende misbruiken Je verbe
teren, ea de vrees voor de 
rekenschap, die hij voor zich 
zejyèn en anderen zou moe
ten afleggen, deden hem om 
agn ontslag verzoeken. Daar
na stichtte hij een klooster 
te Aldenburg, eene toen-
5 
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tnaals aanzienlijke sfad in de 
nabijheid van Ostende gele
gen. Hij overleed aldaar in 
10S7 oj» een boete-kleed en 
asch. Er hadden bij z^n 
graf verschillende wonderen 
plaats, welker echtheid door 
de Kerkvergadering van Beau* 
vais in n a i erkend" werd. 

ARNÖTTI., Bisschop van Li~ 
nieux leefde in de XII. eeuw 
en was de openlijke verdedi
ger van Ai.EXAN»Eft UL en 
den H. THOMAS VAN CANTEI.» 
sijB&. In 1147 ondernam hij 
snet- LoDEWiiK den Jonge 
de reis naar het heilige land, 
en kwam. twee jaren daarna 
lerag. Op het einde van zijn 
leven legde hg zijne bisschop» 
pelijke waardigheid neder, 
en overleed in 1184, ün de 
abdij van den H. Vicfcon te 
Pargs, werwaarts hij zich 
begeven had, Er bestaat van 
hem een boekdeel inet BHe<* 
ven in eenen vrij sierlijken 
stijl geschreven; dezelve zrjn 
vooral merkwaardig door de 
bgzonderheden, welke zij ten 
opzigte van de geschiedenis 
en de kerkelijke tucht van 
zgnen tijd bevatten. 'Zvmk. 
BE gaf er te P«,fs in a585 
eene uitgave Van in 3.vo in 
net licht, Daarenboven heeft 
raen nog Gedichten van hem 
Aegezamenlgk met de brieven 
gedrukt SgB , en Wem de 
Bibliotheek der Kerkvaders 
voorkomeEi, 

ARNOTO (FHAHOISOÜSJ , een 

Dominikansr in heï oudelfraa-
sche gewest Ie Maine gebo
ren, ontwierp, omtrent het 
midden der zeventiende eeaw} 
een plan ter oprigting eener 
ridderorde voor het vrouwe
lijke geslacht,, voornamelijk 
bestemd ter uitbreiding der 
v.ereering van de Hi Maagd* 
AwNA-vaa Oostewyh, regen
tes van Frankrijk, aan welke 
hij zg'n plan mededeelde, gaf 
hare goedkeuring aan hetzel
ve. De nieuwe insteller maak
te in 1647 het ontwerp zg-
nel orde t Collier céleste du 
Sacré fiosaire, cornposédejo 
demoiselles genoemd, te Pa-
rifsmieLyoMtf Da« 
hn geen orde-stichter had kun
nen zijn, wilde hg ten mm-
ste van eenig nut wezen; JM 
verschillende middelen ge
proefd te hebben r welke goe
de uitwerkselen hadden te 
weeg gebragt, gaf *J g g 
ve onder den" titel van Bé»*-

geboren, m °«™ x&tu 

LENS. 
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ARfTOtTÏD (AMBÏ10SIÜ8 MU-
IUA) , Jid van den raad der 
ouden, en vervolgens van dien 
der vijfhonderden, gaf in 1791 
een geschrift in het licht, de 
la balance du Conimerce, (o-
t>er de schaal des Koophari' 
dels) genaamd, waarvan hg 
drie jaren later een uittrek
sel leverde, Tot dat tijdstip 
•was hij uitsluitend bij de geld
middelen gèëmplogeerd. De 
Heer AKNOUÜ) had zich in 
de staatkundige discussiën niet 
gewikkeld, maar toen de Coh» 
ventie den 2a ën 3o Augus
tus 1795 de herkiezing van 
twee derde harer leden in den 
raad der vijfhonderden en der 
ouden besloten had , kantte 
<le Heer AHNOITM) zich open
lijk tegen deze maatregelen 
aan , vereenigde zich met de 
oppositie der sectiën, en werd 
een harer leden, die den 
meesten invloed wist te weeg 
te brengen. Na den 5 Octo? 
ber ij9$, gelukte het hem, 
zich aan de nasporingen, te
gen de bewerkers der laatste 
gebeurtenissen gerigt, te ont
trekken en hield hij zich ge
durende «enige jaren verschot 
len. In 1798, zag men hem 
onder de afgescheidene (scis-
sionnaires) kiezers van Pa
rijs weder te voorschijn ko-
wen, die hem voor één jaar 
*ot Üd van den raad der ou-
oen benoemden. In dezen 
raad hield hg z i c h enkel met 
S e ^ e / P e a bezig, die de 
geldmiddelen betroffen; hij 
werd tot secretaris derzclve 

gekozen1, verdedigde 'de be
lasting op het zout, en werd 
in 1799 tot den raad der vijf
honderden benoemd. Den io 
November 1799, kwam hij in 
de wetgevende commissie, met 
het voorbereidende werk tot 
de staatsregeling van het jaar 
8 belast; den 17 December 
van hetzelfde jaar, maakte 
hij de voortgaande uitwerkse
len van het openbaar crediet 
bekend, en schreef dezelve 
aan de omwenteling van 9 
November toe. De Heer AR* 
NOUID , voor wien zijne vrien
den de portefeuille van finans 
ciën bewaard dachten, was 
lid van het tribunaat, op het 
tijdstip, dat de staatsregeling 
Van het consulaat in werking 
werd gebragt. Hij ging voort', 
zich bij hetzelve, enkel met 
het financiële bezig te hou
den, en ondersteunde kracht-
dadiglijk, den wensch , door 
sommige zijner ambtgenooten 
uitgedrukt, om de kroon op 
het hoofd van BONAUARTE en 
de keizerlijke waardigheid er
felijk in zijne-familie te zien 
verklaard. Bij de vernieti
ging van het tribunaat, werd 
hg tot rekwestmeester be
noemd* Hij is in 1812 over^ 
leden. '--:•'' 

AIWOTTT of ARNÜMHITS, der
de graaf van. Bolland, zoon 
van graaf DuvmiK II. en 
van HIÜIEGONBA , eenedoch=> 
ter des Franschen konings 
LODBWIÏK IV., werd, na den 

! dood zijns vaders, in het jaar 
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989 tot graaf; gehuldigd» tew 
wijl.' zijn broeder PAI/DUI-
j?tJS> op dei Bissckoppelfj.* 
jken stoel van Utrecht werd 
verheven. De West-Vriezen 
stonden tegen nem op, en 
trachtten zelfs da Hollanders 
iti hunne muiterij te doen 
deelen. ARNOS» trok, te 
iranjf&c beteugeling, te veld, 
dpeb. weldra, op eene hoogte 
door- den vijand ingesloten, 
iiad zgn leger van gebrek 
aan water bijna omgekomen; 
In deae omstandigheid gaf 
AKNOÜÏ een doorslaand bê t 
uygs, zijger godsvrucht en van 
aijn vertrouwen op God; voor 
liet oog van geheel zijn leger' 
viel hij op zijne kniën neder, 
en smeekte den Pemel oai 
uitfepnisg in dien nood} waar? 
op uit de, aarde eene heldere 
waterbron, ontsprong, zon.' 
dat het gansche leger zich 
geheel verkwikken en zgnen 
dorst lesschen kon* Daarojt 
begon het gevecht, dat zes? 
bloedig was, en waarin An* 
WOUT wonderen van dappèiw 

.voor de overmagt der West
friezen ropest bezwijken» en 
«eerlijk mishandeld, dan ï 8 
September 993 sneuvelde. Zm 
!gk werd ia hét *a îÜW?af 
te Bgmond 'bijgezet; — \ \ „ 
gens sommige schrqvers zon 
«ginder dr He i | e a S 
geplaatst, 8 y n 

&ÏOTEOKH ( f twDs)? qen 

" » » m Bef eren geboren jt 

schreef eene J&rorqk van 
Begeren 'tot "'het jaar ity5, 
en ee«< vara Oostenrijk, tot 
op den tijd vaa FÜ)PBBKIK: UI, 

ARNU (NicotAisjj den i r 
September 1629 te Méraw, 
poter,. t bij Verdun geborene 
Ouderloos geworden, en door 
zijnen foogd mishandeld, 
kwam hg te Par#s, om er 
geplaatat 'te worden. Daarin 
niets hebbende kunnen slagen, 
ging hg, in het gevolg van 
een Catalonisch Heer, «aar 
Per.pignan>tnV°im\Wf 
rheiorica in «fe. «fet ™ 

1644 g ü i g ^ ^ ^ ' 0 " - 1 ! ? 
den H. Oowwfo^, en on. 
derscheidde zich ij» «ael*«i 
tot groote tevreilesiheid zq-
ner oversten onderwees «9 
in agne «ede, de wnsbegejj • 
te en de godgeleerdheid, öj 
wödde zich ook aan het pre-
dikambt toe e» b e h a * wei 
roem in hetzelve. Van *9£ 
talsnten onderrig* t m ^ 
ter EOCCA Hwsi, f9» <,e"e

n 

droeg hem J , M 5 i j f 
van den heilige *« Hn 
h e t n o o g l e e r a a r a ^ ^ . 

om. er W V , . £ te beklee-bovennatuutkun^ te ^ 

den. Hij «verleed^* 

ï692, Men 5 * S * V 
mifóeff, * ^ ' * J W « 
DL« in i*£ 7 ™ ^ , * 

fiKfl? vduntatts e tUnin 
»*, etó., interpres', 4 « 
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ia.° — Een derde werkj dat 
aanmerkingen behelst, over 
het verbond fusschen den kei
zer, den koning van Polen, 
enz. tégen den grooten Heer 
waarin ARNIT, op, ik weet 
niet welke voorzegging steu
nende, het Turksche rijk 
met cenett toekomstigen on
dergang bedreigt, heeft zij
nen roem zeer veel vermin
derd, ea hem, van zonder» 
lingheid en eigenzinnigheid 
doen beschuldigen; dit belet 
échter niet, dat hg in alle 
andere opzigfen een geleerde 
religieus en een yerdienstelij-
Ice man is geweest» 

!AKND%]? , natuurlijke zoon 
van KARIOMA» / ' koning van 
Bèiferen en Italië, hertog 
van Carinthië in 880, werd 
tot koning van Germanië uit
geroepen fn 887, en in 
896 'te Rome tot keizer ge
kroond. Hg was naar Italië 
getrokken, orn het erfdeel 
van zijn' oom, ÏCuusr. den 
•Dikke in bezit te nemen, Hg 
werd In verschillende oorlo
gen gewikkeld met GUIDO , 
koning van Italië, dien hg , 
door de Hongaren onder
steund, overwon; daarop 
versloeg hij ZUEHWEEOJÜD , 
koning van Moravië. Door 
raus FOUMOStra .tot keizer ge
kroond, vernietigde het Con
cilie van Home in 808 zone 
verheffing. 4 n S f ü M zag zich 
aistoen gerjooasaakt nieuwe 
oorlogen te voeren: hg" bele» 
gerde Spoktto, Mea beweert, 

dat eene vrouw hem dok 
een' zijner bedienden eenew 
vergiftigden drank deed ge
bruiken, en dat dit vergift 
zijn leven langzamerhand oa~ 
dermgnde. Zeker is het,d&@ 
hij voor dé derdemaal over 
de Gilpen toog f en zulks met 
een uitgeput ligchaam, een', 
ongerusten geest en een red
deloos leger. Hij overleed ia 
899 voor FérJTto, • éa.t hij be
legerde, Düitschland in eene 
groóte verwarring nalatende» 
Zijn zoon LQBEWIJK IV. 
volgde hem op, en zijne 
dochter GUÏBMÜXVDA , werd 
de moeder yaa KO-ENBAAD I. 

•AHN-UI*, 'deze vorst was 
de zoon van den beroemden 
markgraaf LVIVPOLD , die den 
titel van Markgraaf van Noord. 
cn PPest>»&eijeren voerde, ea 
in eënen ongelukkigen slag, 
tégen de Hongaren bij Pres-
burg gevallen was. Hij gtam» 
de uil het geslacht der oude 
;igilolfir)gers af, -doch was 
ook van de vrouwelijke sgds 
mét de Karolingefó vermaag-* 
schapt, Naauwelrjks echiei* 
was hg in het bestuur getreden.,' 
of de Hongaren vorderden de 
verdere voldoening yaa eene 
ónder keizer LODËWIJK ïièt 
JCstó'gegevene schatting. Daar 
Anuui.3? hunne vordering van 
de baad sloeg, zoo Vielen zij 
met een talrijk leger in zg» 
land., en éen groot gedeelte 
der Beijersche en Zwabische 
steden, vlekken ea dorpeis 
werd verwoest; iaaar/AKHTOJ? , 
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die de kern zg"ner manschap* 
pen rondom zich verzameld 
had, verwachtte hunnen te« 
rugtogt bg Oettingen, alwaar 
hij, met de Zwaben verbon
den , dia hen achtervolgd 
hadden, hen insloot, en hun 
zoo geducht de nederlaag gaf, 
dat er naauwelïjks dertig Hon
garen in hun vaderland te* 
rugkeerden. Deze vermogera* 
de vijand bestond dus met 
meer, maar een andere niet 
minder gevaarlijke naderde 
in den persoon van keizer 
KOENRAAD, die, wijl JSep' 
ren zich voor een onafhan» 
keiijk rijk had verklaard, 
AKSVJ.V op eene vijandelijke 
•wijze behandelde, en hem 
door een groot leger dwong, 
de vlugt te nemen; eene po
ging, oni ferugtekeeren, viel 
ongelukkig uit, en zoo lang 
als keizer KOENRAAD leefde, 
bleef Beijeren aan zijne heer
schappij onderworpen. AR* 
whv intusschen in zijn va-
derland nergens bescherming 
Vindende, zocht dezelve, als 
een tweede THEMISTOCIIES , 
bij zijne vijanden, en wer
kelijk namen de Hongaren, 
als andere ARTAXERXESSEN , 
dapperheid ook in den vijand 
vereerende, ARNÜM gewillig 
aan. Na den dood van KOEN-
BAAD , keerde hij naar Bege
ren terug, dat reeds sedert 
lang reikhalzend naar hem 
had uitgezien, waarom het 
hem gemakkelijk viel, om 
Bïch, ook zonder de hulp der 
Hongaren, in het bezit van 

hetzelve te stellen; Hij nam 
den titel van koning aan, 
en om niet ten derden male 
verpligt te zijn, roor den 
keizer de vlugt Ie nemen, 
bevestigde hij Regensburg 
met muren en torens, nog 
ziet men op eenen detzelven 
het borstbeeld des konings 
met eene gouden kroon ge
sierd. Toen HENDRIK I, de 
Vogelaar, met een groot le-
ger° naderde, vond hij, tegen 
zijne verwachting een wei-
uitgerust leger en eenesterke 
stad. Reeds, stonden de bei
de legers vgandelqk tegen 
over elkander, toen de kei
zer hem tot eenmotvögesprek 
uitnoodigde, waarin dadelnk 
een vergelijk werd getroffen. 

ABOTM bleef nu in het raj 
tige bezit van B$«*>** 
4 * inkomsten en voort* 
teB , deed echter afstand VM 
den'koninklijken titel « I » 
de in 9ao den leen-eed at, 
Hg overleed in g37' , 

HARD, «onder j 
zonder zqn land | ^ V 

^0ed V a B d e T e S ^ n v ? a r d 
vangen, fSflrfUaft igen 
had, met ö e n K 2 l l o g , die 
^ • ^ « weldra aanzie 

een broeder van JU 
werd p r i w w j %£ aan 
Middelerwgi de W*' 
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fien Ryn de handen vol had -t 
stond zijn eigen zoon LUBOI/F 
tegen hem op. ARNTJLÏ meen
de nu ook deze gelegenheid 
zich ten nutte te moeten ma
ken, hetwelk hem ook ge
makkelijk viel, daar zelf de 
Beijerscke troepen in het kei
zerlijke leger, hetzelve ver
lieten , en zich bij hem voeg^ 
den. Vruchteloos werd Re
gensburg door OTTO bele
gerd, hij moest den aftogt 
blazen} doch naauwelrjks was 
hij verdwenen , of AKNULJ? , 
dien het geluk vermetel had 
gemaakt, trad zelf als aan
valler op, en weldra was 
Jugsburg in 2gne handen, 
en de Bisschop aldaar, de 
heilige ULIUCÜ, die een boe
zemvriend dea keizers was'^ 
werd in Schwabmünchen be
legerd, ARNUM? waande zich 
al te veilig; eene plotselinge 
overrompeling, door den broe
der van dezen Bisschop, den 
graaf THEQEALD VAN ÖILLIN-
GEN gedaan, bragt zijn leger 
in verwarring, en niet alleen 
werd hij lot den terugtogt 
gedwongen, maar zelfs ge-

* raakte zijn broeder HËRMANN 
in handen des vijands. AR-
MÜLI? zag zich zeer in 't naauw 
gebragt, doch de Aartsbis
schop ÓAROID van Sahburg 
smeekte de Hongaren, die 
eens den vader vaa ARNÜLI?, 
bescheraang en ondersteuning 
gegeven hadden, om hulp, 
en deze trokken op eene ver
woestende Wg^e n a a r ltalUi 
tóteschen verscheen OTTO 

andermaal vóór Regensburg; 
doch was oolc ten tweeden-

, male verpligt het hazenpad 
te kiezen, hetwelk ook ten 
derdenmale het geval zou zija 
geweest, indien er in Regens
burg niet gebrek aan levens» 
middelen ontstaan ware. AR-
suir waagde eenen uitval» 
en alles week voor den aan
drang der Begeren; vijf urea 
lang streed de Hertog zege
vierend, toen een pijl een ein
de aan zijn heldhaftig Ievea 
raiaakte, en zijne getrouwe» 
zich genoodzaakt zagen, te-
rugtekeeren; wig eenen gerui-
men tijd echter Verdedigden zij 
zich met woede, tot dat de 
honger hen dwong zich over 
te geven. De Aartsbisschop 
HAAOX.» werd tot straf, dat 
hij de Hongaren geroepen had, 
van het gezigt beroofd, 

Awnxjusnva, — Zie ARNOUT. 

ARONCIUS of ARBKS , klein
zoon van TARQUINIUS den 
oude, en broeder van TAR« 
Qvimua den irotsche t trad 
in den echt met TTTLLÏA , 
eene dochter vaa SERVIUS 
TULLTUS, eene vorstin vol 
wreedheid en eerzucht, die 
zich in het jaar 435 voor 3. 
C, Yan haren man ontdeed 
en vervolgens met haren 
sckoon-broederTARQirxNitrs in 
den echt trad, wiens karakter 
even woedend en driftig was» 

ARONCIUS, zoon van TAB.: 
OJJISIÜS den trotsc/ie, en. vaa 
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de wreede TTOÜA , werd ia 
ïe t jaar 5ög vóór 3. C. met 
zijne geheele familie _ uit BQ* 
me verdreven; eenigen tijd 
daarna werd hg door BRU« 
TUS in eenen veldslag gedood, 

AROUET. — Zie VOLTAIHEÏ 

AHPAD, zoon van AMIUS j 
in 889 Hertog der Hongaren, 
een groote veroveraar, die 
niet alleen geheel Pommeren 
aan zijne magt onderwierp, 
maar wiens legers zelfs tot 
in Italië stroopten, en Bei» 
jeren en Zwaben verwoestten» 
AKPAD stierf in 907, als ees 
hoogbejaarde grijsaard, 

ARPAJON (LÖDE-WIJK Mark
graaf van Severac, Hertog 
vanj, onderscheidde îcZi in 
1621 bij het beleg van 'Mon<*' 
tauban, bragt veel toe aan 

. het behoud van Casal, Moni-
ferrat en Piemont? was bij 
de inneming van verscheidene 
steden in Francfo - Comté 
tegenwoordig, maakte zich 
meester van Luneville, en 
v a n , menige andere plaatsen, 
en bragt in 164a geheel Gui-

' enne tot zijnen pligt terug, 
Toen de sultan IBEAHIM in 
1645 het eiland Maltha be-
dreigde, ging hg den groot-

/meesfer zgnen dienst asnbie^ 
oen, die hem tot hoofd van 
va» zijnen raad, en veldheer 
«er godsdienst-legers benoem* 
«e.' De groot-meester JOAN-
ïtts-pATiLüa LASCARIS, en 
«gae orde, met dankbaarheid 

doordrongen voor den ijver; 
waarmede hij in de veiligheid 
vaa Maltha had voorzien, 
verleenden hem, zoo voor | 
zich aelven, als yoor zgne 1 
oudste afstammelingen, het j 
vaorregt, om bij hun wapen, j 
dat van den godsdienst te j 
voegen; van bij zijne geboor
te een hunner kinderen, j 
naar de keuze des vaders, j 
tot ridder te benoemen, die j 
in den ouderdom van 16 ja- j 
ren groot-kruis zoude zijn. < 
Dit voorregt zou, na het uit- , 
sterven yan bet mannelgke : 
geslacht, op, de dochter van ; 
den laatste» «pnnt, *»* d a t 

geslacht, aan den Graaf van 
SOAIMM gehuwd,overgaan} 
en m 8 e b r e k van zonen, 
aan de dochters veïblgve». 
LODEWIIK van Jrpajon, m 
Frankrijk teruggekeerd,,*«« 
als buitengewoon gezant naai 
Polen aan LAMM**» IV. g« 
zonden 1 en na den «lood va» 
dien vorst, begunst.gdehgÜ6 
verheffing van CASIMIB» «« 
zelfs opvolger. L°?EVr*al lot 
benoemde hem J f ^ -

hertog. Hg fl°;n
er,!«oer land, , 

te -Seiurao een zgnc* 
goederen. 

in .168a *e :Kf' stiuui» 
van het h e r t o g ^ V 
geboren, ^ S J e a t o t e B geboren, w*b' b e 8 t o r e B 
zgns levens ^ B e

d i p g e n 
van bgzondere _ j d hapS. 
door; stond m v«ena ei? 
betrekkingen niet JM. 
BASKAO*} bekleedde g 
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rende eenige jarea, eenen 
hoogleeraars-post ia de regten 
in zijn vaderland, begaf zich 
daarop naar Hamburg, al
waar hij tot aan zijnen dood, 

'm 1748, huilen bediening leef
de. Zijne voornaamste wer
ken , waarvan er sommige, 
zoo als de titel zulks reeds te 
kennen geeft, zeer onregtzin-
nige gevoelens prediken, zijn 
belangrijk en gezocht. Zie hier 
de titel van eenige derzelve; 
i.° Bibliotheca fatidica, si\>e 
Museum scriptorum de divi* 
nitate, 1711, in 8.v° — a.° 
Apologia pro Jan. CJE3ABE 
VATSIWO , 1712, herdrukt in 
1718, ia 8.vo — 3,0 Thea-
trum fati j sive Notitia scrip
torum de pirovidentia, fortuna 
étfatot 1712, in 8«v° — 
4»° Dialriba de prodigiosis 
naturas et ar fis operibue, *a-
lis mala, et amuleta dictie 
cum recensione scriptorum hu-
Jus argumentif 1717, in 8,° — 
5.° JLaicus véritas vindes, 
sive de jure laicorum prceci-
puè Germanarum in promo-
•uendo religionis negotio, twee
de uitgave 1720, in 4. ' 0 — 
6,0 Ferice csstivalis, sive scrip-
forum suorum historia, 1726. 
Wt is de lijst der werken, 
welke AHEE reeds had uitge
geven, of zich nog voorstel
de» om uit te geven. •— 7,0 

J-hemi& cimbrica, sive de cim-
brorum tt vidnarum gentium 
annqumimis institutis, i7Zi 
«1 e.?» Nog wordt hg voorde 
schrgver gehouden van een 

antwoord op de Verhandeling 
van IA. MONNAYE over het 
Boek der drie Bedriegers; ea 
de Heer RESOÜAKD beschouwt 
hem als den schrgver van het 
onder den titel- van Traite des 

"trois Imposteurs uitgegeven 
werk; zulks is echter geheel 
ongegrond. Dit geschrift, dat 
sedert het jaar 1769 in Frank
rijk ronddwaalt, is niet an
ders dan de geest •.yairSBi-
NO3A, in 1719, ten vervolge 
op zijne levensbeschrijving, 
in 8.vo gedrukt. 

ARÏHAXAD, zoon van SEM, 
en kleia-zoon vanNoë, twee' 
jaren na den zondvloed gebo
ren , had, volgens de zeventi* 
gen, CAÏNAN tot opvolger, Jo-
BEPHUS is van gevoelen, dat 
hij den Ttger over toog en 
zich in het land eerst Arpha- ; 
xitidem, daarna CAaWea ge
naamd , nederzette. 

' ARPHAXAD , koning der Me-
ders; van wien er in het hoek 
JÜDITH ( I . , 1.) gesproken 
wordt, is , volgens het alge
meen e gevoelen, dezelfde als 
PHUAOHTES , zoon en opvol
ger van DEIOOES, koning dec 
Meders. HEROKOTUS zegt, 
dat lig eerst de Perzers on-
derwierp, zich daarna ach-
tereenvolgends van al 'de A-
ziatische volken meester maak
te; maar dat hij eindelijk 
toen hg Ninioe en het Assy-
rische rijk kwam aanran
den , doOC NAS0CHO»ÖNO3OR , 
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in het aasfe iaat zijnet rege» 
ring 'werd éyërWonnen £K ter 
dodri'gébr&gt» Het gezag van 
HEsóBoa-üs fs) :weHs waar, 
zeer zwak j . maar zijn verhaal 
schijnt hier overeerttekomen, 
DI et het hoek JÜDIÏK , waarin 
gezegd wordt, dat hijdesïad 
Bcbatanq bohY!i&, en i» de 
plakte vaót Ragau overwon* 
nen werd (zie MONTSATJCON 
vétitède l'Ristoire de JODita). 

AÏIBINO (Jozïi? D') , op het 
kasteel Arpino in het -jaar 
i56o geboren, ïs in de school 
der schilders hekend, ouder 
den naam van JOSEFINO* Toen 
hij den ouderdom van i3 ja^ 
ren bereikt had, plaatste zijn 
vader hem hij de schilders, 
welke GHEGORIUS 'XIII. tot 
het beschilderen- der vertrek
ken van het Vatikaan had 
aangesteld. Men gebruikte 
ïiem, om de paletten te be
reiden , en de kleurea'eh 
verwstoffen te wrijven. Bij 
toonde zulk eënen gelukkigen 
aanleg, dat de Palas beval s 
dat, zoo lang als hij aan het 
Vatikaan zoude verwen,men 
hem dagelijks eene gouden 
fcroon zoude betalen. Paus 
CLEMEN'S- VIII. voegde nieuwe 
gunstbewijzen bij dié van GRE-
GORIDS. Hij benoemde hem tot 
ïïddet van de Christus-orde, 
en bestuurder van denH.J0-
AMKES v«« Lateranen. Ia 
2600 volgde hg den Kardinaal 
Ai,j)oi8nAwmKi op die als le
gaat was benoemd" bij gele
genheid yan het hu welp yam 

HENDRIK IV. met MARIA VAK 
MEJBÏÖÏS. Eg die gelegenheid 
werd hg tot ridder van den 
H. MicHA'ëi benoemd. Eens 
door GXHAYAGE, zijn' vijand 
en mededinger, aangerand 
zijnde, weigerde AHÏIHO , om 
met hem te vechten, wql 
CA&AVAGE geen riddeiwas.' 
Om deaen hinderpaal uit den 
weg te ruimen, moest de 
laatste zich naar Maltha be
geven, om als dienend ridder 
te worden opgenomen. AR> 
PINO overleed te Rome m. 
het jaar 1640% Weinig 
schilders hebben hunne denk
beelden op zulk eeae verimt-
tige wgze in hunne stukken 
gebragtj maar zijn. Coloriet 
is koel, en zgne nitdtukkm-
g e n gedwongen. Hetis met 
het vernuft in de scfolfe-
kunde even als in deletter-
kunde gesteld/-zelden komt 

hetzelve overeen,, roet uu 
vrnhéid'en het vuur der£-
nie. De stukken uit de BA-
meinsche e ^ ^ i J Z 
leend, die men van hm ® 
het Capitool ziet, zg« < g 
beste voortbrengsel. 2 

Frankrijk *™t - d r e V 

Mhildentnktaos«w**piaB-B 

te des Zaligrnah^ 
én. Jcteon, en ^ ^ 
van Europa. ^ 
ook met sterkwater. 

PPTI hemcIlt 
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Arcadie geboren, had al zij
ne tegenstrevers teJPancras 
en tweemaal te Olympus 
(612,608,604) nedergeveld, 
De Jaatste maal bleef er hem 
s/echts één over, om te over
winnen , dien een toon ge
broken was, en dus verklaard 
fiad, dat lig buiten het ge
vecht was; desniettegenstaan» 
de overrompelde hij ARRA-
CHIONV die opgehouden, had, 
hém te achtervolgen., en viel_ 
met zulk een geweld op hem" 
aan, dat hij hem als eene» 
razende de keel toekneep en 
óp deze wijze wurgde. De 
Eléërs, die van deze trou-
welooze list getuigen waren, 
wezen deniprijs aan .het lijk 
van ARRACHION toe, tdiena 
zijnen dood als overwinnaar 
werd verklaard. Wat moet 
men van natiën denken, 
welke men ons dagelijks als 
deugdzaam en wijs voorstelt, 
en welker zachtste voldoening 
was, zich met zulke afschu
welijke tnoordtooneelen te ver
maken ? En hoe treurig wordt 
diï denkbeeld, wanneer men 
over weegt, dat men inde een
wen door het Christendom ver
licht, deze tooneelen in de rid-, 
derlijke steekspelen ea tour-
noogen "heeft vernieuwd, in 
spelen, waarin bijna altijd 
«et strijdperk door het bloed 
«er worstelaars gevemd was 1 
wat moet men daarenboven 
denken van die dagelgks voor
vallende tweegevechten, wel-
Ke de besturen, door dezelve 

• I 

toetelaten, schijnen goed te 
keuren? De zuqhj tot die 
verschrikkelijke tooneelen is 
meestal de vrucht der onge
regelde zeden , die altijd door 
bloeddorstige en onmênsche-
lijke vermaken gevolgdwordti 
—'Zie NERO. 

ARRAES (AMATOR) , een 
Portugees, te Beja geboren, 
ging in i5/i5 te Lissabon 
onder de barrevoeter Kar
melieten,; waakte, zich ...be-i 
roerad, door .zijne \ 'JTheoIogi-
sche lessen en zijne predika-
tiën, en won de gunst van 
den Kardinaal HENDRIK, Aarts
bisschop van Swrq, die hem 
to.t zijngn.coadjutor benoemde» 
In 1081 benoemde hem Pxri-
X.WBV3 11, tot Bisschop van 
Portahgro, in welke hoeda
nigheid hij als een Jfeilige 
leefde * daar hg, op het einde 
zijner dagen aan niets meec 
dan , aan de eeuwigheid wil
de denken, zoo begaf hij zich 
te Coimbra in het klooster 
zgner orde, alwaar hg 'm, 
1600 overleed. Men heeft van 
hem _ 'geschiedkundige- .santen" 
spraken in het Forfugeesch. 
Coimbra ,i58Q en 1604. 

ARREBOE (ANBREAS), eerst 
Lutersche Bisschop van Dront-
heim In Noorwegen, doch in 

' 1622 om zgne ligtzinnigheid 
en buitensporigheden afgezet, 
en als predikant te Wording-
horg overleden, was een der 

» beroemdste Deensqhe dichters, 
* a 
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AHBHÈNIÜS (JAXOB), werd; 
f6 Linkosping in Zweden in 
het jaar 1642 geboren. Hg 
was de broeder van CLAÜDIÜS , 
AKHHJËNITJS, den schrgveree-
ner Kerkelijke Geschiedenis 
van Zweden t die veel ge
docht wordt. Ook hg beoe
fende de geschiedenis en werd 
teüpsal als Hoogleeraar be
noemd. Aan de Universiteit 
verbonden, bewees hg aan 
dezelve gewigtige diensten, 
door hare geldmiddelen in een' 
bloegenden staat te brengen, 
en 'hare boekerij met- vele 
kostbare werken te verrijken. 
Hg is het,* die het gebouw liet 
oprigten , dat voot de boekerij 
bestemd was, Hg overleed in 
1723 in eénen hoogen ouder
dom. Er bestaat van hem: 
1,0\ Patrió, et ejus amór, ex 
CtcuBRoxB de legibus lib, II* 
Upsal$ 1607»— stfl Verta* 
meling van gezangen in het 
Zweedscht Upsal, ï68g.— 
3.° Latijnsche Verhandelingen 
over de verschillende geschied
en letterkundige onderwerpen. 

Anmi ,• eene Romeimche 
Dame, in de oudheid door 
haren moed beroemd. CEOIN-
KA PJETUS, haar echtgenoot, 
roet SCKIBONIANÜS verbon
den, die iïfyrië, tegen keizer 
titAUDius m opstand had ge-
èragt, werd uit hoofde van 
dien--aanslag» ia het jaar 42 
der Christelijke tijdrekening 
ter dood veroordeeld. Ziende 
dat zg" het leven van haren 
aan niet km ïedden, 8{afc 

AKRIA zich eenen dolk in den 
boezem» en denzetyen er we
der uittrekkende, zeide zijr 
JPJETÜS het veroorzaakt mijgee* 
ne smart; en, naar het voor
beeld zijner vrouw, bragt ook 
deze Romein zich zelven om 
het leven. Er bestaat een 
schoon puntdicht van MAMUU 
op deze dolzinnige heidia» 

AlUUAGA (RODEBIOO D*) 
ie Logrono, in Spanje, u» 
1592*geboren, ging in 1606 
onder de Jesuiten, onderwees 
de godgeleerdheid te Sala-
manka en te Braga, Hg 
overleed in die laatste stad 
in het jaar i667fVii Men heeft 
van hem verschillende w*. 
ken: x.°.-eene Ferhandelwg 
over de wijsbegeerte} J»1' 
werpen, -163a, in lot ™ 
ontwaart in dezelve eens 
groote redeneerkracht, som
tijds zelfs een wem'g « g -
vinnigheid, maar vele onder 
werpen, die in znnen t ^ 
aangeroerd werden, e*W« 

lea voor het overige g * » 
de inzigten in door, * • * » dt vovderingea dev wem 

schappen zeer g u * J | . . ^ 

g 'verlichting, — n S T e 
o n t d e k k i u g e n ^ ^ ^ 

breiden. >-* * . D e sci!n|-
logie, 8 d l « ' " f ; " .e daal 

toen hem ae «» fa-. ,et 
Ofschoon Iangwglig»^"Jd, 
altijd duidelgk, g j *Jrf. 
stellingen fegen aü« aa, |y 
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ien willende dekken; rekt hij 
zijne bewijzen, en overstelpt 
dezelve, als ware het, door 
de al te talrijke middelen, 
jom dezelve tegen de aan
vallers te verdedigen* Zijne 
'Zogica en bovennatuurkunde 
zijn uitmuntend, maar de H. 
Schrift en de Kerkvaders wor- ' 
den door hem eenigzins over 
bet hoofd gezien* 

ARRIAÖA (PABO/US JOZEF »') 
een Spanjaard, werd Jesuit 
ïn het jaar 1579. Hij trok 
naar Peru en was de eerste, 
die er de redeneerkunde on
derwees. Hg'was zeer voor 
de Missiën bezorgd, en bragt 
er op verschillende plaatsen 
tot stand. Hij was geduren
de 24 jaren, op verschillen
de tijdstippen, Rector van het 
collegie van Lima, In 1622 
scheep gegaan zijnde, om naar 
Europa terug te keeren, zoo 
leed zijn schip in de nabij
heid van Havana schipbreuk, 
waarin hij verongelukte. Er 
bestaan van hem verscheide
ne stichtelijke werken, en 
eene voor de Missionarissen 
zeer nuttige verhandeling 
Over de wijze om aan de bekeu
ring der ongeloovigentewer.' 
leen, Lima, 1621, in 4,to 

ABMANUS, een dichter, die 
len tijde van keizer Auors-
TU3 en TIBERIUS, ïnhet jaar 
14 n a J . C, leefde» hg wordt 
voor dea scbtgver van een 
dïchtstuk in 3 4 Boeken ge

houden* waarvan AMJXANDER 
de Groote de held is. 

ARRIANUSJ een Grieksch. 
geschiedschrijver, ïn het jaar 
i 3 / der Christelijke,tijdreke
ning te Mcomedië, in JSi-
thynië geboren, maakte zich 
onder de keizers HADRIANTTS , 
AMTOMINXJS en MABCUS ATJRE-
iiirs, door zijne kunde en wel. 
sprekendheid,.beroemd. Mea 
noemde hemdden snieuwen 
XEJSOJ?«ON. HADRIANUS be
noemde hem tot landvoogd 
van Cappadocië, Hij ver
sloeg de Alanen, en beteu
gelde hunne strpoperijen. Er 
zijn ons yan;hem 7 Boeken 
der Geschiedenis van AX.ES> 
AKDBR den Gtoote overgêble -̂
Ven, Zeyden, 1704, in fol. 
Amsterdam i66ti en ij5j, 
In 8.V0 cum noti$ Variorum. 
Hij is minder welsprekend,, 
maar meer waarheidminnenö 
dan QiriNTOs-CtjRxius. Zijn 
werk wordt zeer op prijs ge
steld, wijl hij in de geschiede
nissen van AJUEXAMDER. , door 
PTOIOMEUS LAOUS en ARIS-
TOBÜLTIS, had geput. ARRIA-
NUS schijnt ook evenzeer in de 
krijgs- en staatkunde bedreven 
te zijn geweest. Zijn stijl 
is minder zacht dan die van 
XEHOBHON, met wien men 
hem vergelijke, ESICÏETUS, 
een Stoïsch wijsgeer, was 
zijn meester geweest. De 
leerling gaf vier boeken met re
devoeringen van dien wijsgeer 
in het licht. Keulen, 1Ö95 in 

i 3 

http://Ax.es
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S.vo Zonden ï?39; ardl.n in 
4.to Er beslaat daarenboven 
nog van hem ho^ondaeilen van 
den Pontus'JEiMnas', of de 
'Zwarte 'zee, ' d a t der Roode 
&Bê eene legêrkündé oï tak-
tieh ; en eehe* Verhandeling 
over de jagh "Deze laatste 
werken zijn in het Grieksch 
eri in het Latijn gedrukt met 
den Enchiridiön van ÈPICTE-
'svs. Amsterdam ï683 en 
herdrukt in 1750 in 8.° Deze 
JE nchiridiönV/as ook doöT 
ABKIANUS ontworpen. An-
SIANUS is in 161 overleden. 

AnKitioui (Poaipjjjifs), Kar
dinaal in i&>2 te Rome uit 
eene adellijke familie geboren. 
Hij volbragt zijne stadiën aan 
de beste Ifaliaanscae Univer
siteiten, en, na te Pddua dèn 
doctdralén hoed in de godge
leerdheid en de regten te 
hebben ontvangen, keerde hij 
naar zijne vaderstad terug, om 
de vrachten van zijnen ar
beid en de eer, meer nog aan 
sijne talenten, dan aan sagne 
geboorte verbonden, te ge
nieten. Boor den koning van 
'Spanje gekozen, om zijnen 
aTdvokaat te Rome te z i j a , 
werd hg door Paus GREGO-
ïuus XIII. opgemerkt, die 
Iiem tot consistoriaal advbkaat 
benoemde en door Paus Ga jE . 
opaiys XIV., ö i e hm 

bgzrtter i r d e regtzaken van 
het Apostolischpaleis verhief. 

der in de loopbaan der ker
kelijke* eerposteu. Hg werd 
auditeur der Rota, in i5g6 
Kardinaal-Diaken, en, onder 
het. Pausschap van LEO XI; 
en PAULÜS V« JDatarim, door 
den laatsfen Opperpriester 
werd hij ook tot Aartsbisschop 
van Benet>ento benoemd, Zoo 
vele voorregten onder zoo yele 
verschillende Paussen voor
onderstellen in ARRIGONX eene 
groote mate van wezenlijke 
talenten.i Hg deed zich wer
kelijk onderscheiden dooreene 
Latgnsche redevoering den 
»S Julg 1588 over A& hei
ligverklaring, van Santo Dut» 
GO D'AICMA, te Rome uit
gesproken, en door eene an-
dere redevoering in i5H voor 
Paus GKEGOKIÜS XIII. gewa
den, bg gelegenheid der be
noeming* van de Kardmato 
FONDBAM en VAWÏBE. men 
heeft van hem verschaf 
brieven, welkej zegt mgn, 

onder diegene G^aït%' die aan J. B.iAunovfordn 

toegeschreven, ^ " l b . ± 

fel wordt V***»xiTu 
ÖONI is den 4 Apnl 101 
liapels overleden. 

_ Zie HAIK 
ARKlNGïONf 

RINGTOH. 

Annoy (BEZtAs) 
aan de Sorbonne, 
logal (*) te l-yon, 

doctor 
e n The* 
is slechts 

",0 boageiaercle lessen most gecen> 
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dooE.eeaïge werken bekend, 
die vele,inspanning, en uitge
breide kennissen vooronder
stellen»; De voornaamste der-
zelve zijn i,a Questions deci* 
dées sur la fustice des ar-
mes des rois de Frame et V 
alliance avec les hérétiques et 
les infidHes, {Besliste vraag
stukken over de regten der 
wapenen ::,f>art de Fr arische 
honingehnjm^ het bondgenoot* 
schap;.<fnei[de -ketters en on* 
geloovigen},, i 6 3 4 , i" $«*° 
r— 2.° Apologie jpour Véglhse 
de Lyon, jcpntre'les notes.et ; 
prétendues correclions sar Ie 
nouveau bréyiaire de Lyon 
^Verdediging der kerk van \ 
JLyon, tegen de aanteeheningen ; 
en gewaande verbeteringen van 
4en nieuwen brevier van Ly-
on) 1644 in 8.v<> — 'ÓP Brie-
ve et devote histoire de l'ab' 
baye dè"_ Visie JBarbe. (Korte 
«n stichtelijke geschiedenis der , 
abdij van het eiland Barbara) " 
•Lyon 1664 in I2.o — [£ 
Pomus Umbraevallis Vimiacae i 
descriptio 1661 in 4.10 > Dit; 
is eene beschrijving van een ' 
Iusthnis des Aajtsfsisschops vjn ' 
Lyon, . • ._;w , • ! 

AREOWSMITH (JOAHHES) in 
1660 ïsoogleeraar te Cam* 
bridge, is -de sehrijver van 
verscheidene . goede werken, 
zgne Tactica sacra, Cara-' 
bridge i6 4 7 Ï E 4 f t o w o r dt 
voomamelgk zeer op prgs 

ARUUBAL (PJÏTRUS D') in 
%55Q fe Cénicëros, in Span* 
je op de grenzen Van Na-
varre en Oud-Kastilie ge
boren, ging in 1679 ónder 
de Jesuiten, hqpgieéraar in 
de godgeleerdheid f e Sala-
rnanka en te Roma ,.; werd 
ïn plaats van VAI/GNTIA > die 
ziek was geworden in de 
Congregatie» de auxüiis met 
de verdediging van het mohV 
nismus belast; Hg overleed 
ïn 1603 te Salamanca. EE 
bestaan van Kei» twee boek* 
4éelën, 'JÓe 'X)eo uno et ïrino, 
et, 'de Jngelis, met juistheid, 
en duidelijkheid geschreven. 

ARSACES L , grondlegger 
en koning van hél rijk der 
Partners, Uit eenen zeer la
gen stand gesproten, werd 
hg omtrent het, jaar aSavóor 
J» C. op den troon /verhe
ven, en onder de Partners 
even zoo beroemd, als Cr RUS 
onder de Perzers. Hij ver» 
dreef de Macedoniërs, sloeg 
de yeldheerea van SÈIEUODS 
*ea nam zelfs "dezen vorst ge
vangen. Eindelijk gaf hij aan 
dit Oosfersche rijk een vast 
bestaan, waardoor hetzelve 
langen •tijd tegen het Ro-
meïnsche rijk opwoog, en 
een, koperen' bolwerk."''was, 
dat door de overweldigers der 
natiën niet kon doordrongen 
worden. De opvolgers van 
dien koning werden Arsati-
den genoemd. — Zg« ZOOIÏ 
en opvolger ARSACES H, yoer-
4 : 
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de langett Hfgd' met een af
wisselend geluk den oorlog 
met ANTIOCHUS deri Groote, 

AKSAOES - TIRAN'US , een 
Catholgk koning van Arme* 
nië, werd door JraTANtrs den 
Afvallige verpligt, hem tegen 
fle *rPerzers te vergezellen. 
Na den dood van dien keizer 
bestreed AHSAOJJS die volken 
met het beste gevolg; maar, 
onder voorwendsel van een 
bondgenootschap te willen 
sluiten, lokte SAÏOH hem uit, 
en ontnam hem, na hem de 
oogen te hébben doen uitstek
ken, in 369 fiét leven, 

ARSACIUS (Heilige) van Fer-
zïschen oorsprong, diende in 
het leger, werd daarop be
stuurder, van de onroerende 
goederen dès keizers. Het 
Christendom en het bespie
gelend leven omhelsd hebben
de , legde hij zijne geloofsbe-
Igdenis af, en deelde in de i 
vervolgingen van LIOINIUS. 
God verleende hem de gave 
der veropenbaring. Hij voor-
zeide eene groote aardbeving, 
die in de stad Nkomedië groo» 
1e verwoestingen moest aan-

' ïigfen; men wilde hem niet 
gelooven, maar de uitkomst 
regtvaardigde zgne voorzeg» 
ging. De aardbeving had in 
het jaar 358 plaats. IN adat 
dezelve had opgehouden, vond 
men den heiligen man dood 
ïn eenen toren, in de hou
ding van eenen biddende} 
öe Heer RA LANDE maakt in 

zijne Reize 'door Italië, ge
wag van eene dergelijke voor
zegging ; die den ondergang 
der stad Pleurs voorafging, 
welke plaats den 26 Augus
tus 1618 onder eenen inge-
storten berg verpletterd werd; 

' AKSENIUS , diaken der 
Roomscbe Kerk, uit een 
doorluchtig geslacht geboren, 
bezat eene zeldzame verdien
ste en was volmaaktelijk in 
alle goddelijke en mensche-
Jijke wetenschappen onder
wezen: Hij Jexde te Rome 
met zgne züstet een afgezona 
derd leven, toeitt hg in 383 
door Paus DAMASWS verko* 
zen werd, on» de onderwij
zer te zijn van ARCADIÜS en 
HONORIUS, de zonen m 
keizer iTiiEODosiirs. D 5 e 

vorst verzocht hem zqne 

kweekelingen als zgne eigene 
kinderen te beschouwen, en 
over hen, het gezag eens ra-
ders aaritenemen. Op eenen 
zekeren dag, dat de J g * 
in de kamer zgner kmderm 
kwam, o m b g h u w e l ^ ; 
tegenwoordig * «9J*J°™ 

staan 5 waarop «y .(-

ste verzocht van te g « 
ten, en aan agn*/" a{ bevaI %?i£!!i$~ 
tevens * e f

 n f £ e r l n k e sïe-hen van alle *«?£$ et raden zoude o u t b l o o ^ w 

bij voegende, da\."y
zoUde 

den troon oflwaard.gzJ 
keuren, md'en «q ««» r 

nen onderwar n i e t m 
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bewezen, welke zij hem 
schuldig waren. Deze waar
schouwing had echter geenen 
invloed op het gemoed yan 
AncADius j en AKSENIDS , die 
zich niet meer kon vleifen, 
de irotsche en hoofdige in
borst van dien Prins te bui
gen, verwijderde zich van 
het hof en ging zich in de 
woestijn van Scethé verher-
gen (*),: Men zegt,' dat AR-
CADIDS,. na den dood van 
THEOBOSIÜS , de begane mis
slagen omtrent zijnen onder
wijzer , willende herstellen, 
hem aanzienlijke geschenken 
deed aanbieden, die AESENI» 
vs echter van de hand wees. 
De belangeloosheid was een 
der" voornaamste deugden van 
dezen geestelijke. Toen een 
officier hem eens den uiter
sten wil van een' zijner bloed
verwanten bragt, die hem tot 
erfgenaam benoemde, vraag
de hem AESENIUS, omtrent 
welken tijd deze erfgenaam 
overleden was? De officier 
daarop geantwoord hebbende? 
s sedert weinige maanden ,'•' 
zoo hernam AESENIUS , o veel 
langer reeds ben ik zelf ge
storven, hoe zou ik dus zijn J 
erfgenaam kunnen zijn V Zij
ne nederigheid evenaarde zij
ne overige deugden. Met ee-

I i 

ne uitgebreide wetenschappen 
lijke kennis, eene groote wel
sprekendheid, een door zijne 
lange gestalte, zijne zilver
grijze haren, zijnen tot op den 
gordel nederhangenden baard, 
indrukverwekkend uiterlijk, 
bezat lig al de ingetogenheid 
en zedigheid der jongste klui
zenaren. Hij wilde nooit o-
ver groote onderwerpen der 
heilige Schriftuur handelen. 
» Waartoe, dient mij, zeide 
hij, al mijne wereldscheken
nis? die goede Egyptenaren 
hebben in hunne landelijke 
oefeningen de grootste deug
den verworven." Toen hij 
eens een en deugdzamen maar 
eenvoudigen grijsaard raad
pleegde, zeide hem een der 
broeder»: i hoe kunt gij toch, 
pater AHSBNÏUS , uwe toeriugt 
tot zulk eenen gids nemen , 
gij, die al,de wetenschappen 
der Grieken en Romeinen be
zit?'* Hij antwoordde: * ik 
heb zonder twijfel de weten
schappen van Home en Athe
ne zeer beoefend; maar ik 
kën het alphabet van -dien 
goeden grijsaard nog niet.*' 
Hij overleed ïn 449 in den 
ouderdom van 95 jaren; het 
Iloomsche martyrologium , 
maakt melding van hem op 
den 19 Julij, 
5 

O De wil van God» die zijne gaven uitdeelt, zoo al» het Hem be-
naagt, is «onder twgfel- voldoende, om de roeping v*n ARSENIÜS te 
'-verklaren. Men ]jBhoef6 das niet met eenige levensbeschrijvers te ge-
looven, dat een geheime hartstogt er eenig aandeel aan had. Met de 
ivoor^en geheim, misschien enz. discht men tams de helagchelijkste 
aneKaoten als waarheden o p , al ÏOU men zulks enkel doe»> om over 
ae «uiTerste dengd «enigen nevel te' trekken. 
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AHSÊWÏITS f Biéschofr van 
•JSjyps'eluèia Thebaïsoï Op-
•pevEgypte, behoorde tot de 
sekte der Meleciërs. ËOSEBHIS 
van Nicomediëi en andere 
voorstanders van net Arïanis-
jnüs, beschuldigden den hei
ligen ATHAHASIUS, hem ge* 
iöod /ea zqne verdorde reg» 
teröand bewaard te hebben, 
oia er gïch tot tooververrigtïni-
gsn 'vaa te bedienen, -Zij 
vertoonden werkelgk eene 
hand,' welke zij beweerden / 
die van ABSEKIUS te zijn 5 
maar' de heilige AÏHANASIÜS 
raaafeiè lièa beschaamd' en 
rëgtVaaniigdë- zich, door Axi* 
SENIÜS, die heimelgkop.de 
Kerkvergadering van Tyfus 
gekomen, en tot?de.gémeënr 
schap van dien verdediger der 
Godheid van J. C. overge
gaan was,* eensklaps te voor-
echgn te doen komen* 

ARSENIUS, een Monnik van 
net gebergte Athos, was in 
»2ö5 Patriarch vm Konstan. 
unopd. Wql hg den keiz e r 
flj«nu«* PBMÖIOOM, die 
«en jongen JOANSFS LASCARIS , 
aan zgne voogdijschap toe
vertrouwd , de oogen had doen 
totsteken, geëxcommuniceerd 
had; werd hij i« l 2 g 0 y a 
agne waardigheid onféet, en 
•paar-het eiland Procone'l 
veroannen?, alwaar lm w ,OG, 
overleed, Mea heeft v a n hem* 
;"£> Een Nomocanom of eene* 
rer&ameHrig van 'Canons m 

^ w l n i e w e t t e n ; W a a m c a e 

dezelve vergeleken zijn. — 
> a.° JEea Testament door Co-
TEMER in het GrieJcsch en 
in het Latijn;inheta.de deel 
van de Gedenkschriften der, 
Grieksche kerk, fa het licht 
gegeven. •. 

AKSENIUS; een Griék6che 
vfflonnik der zeventiende eeuw, 
heeft'eenen brief geschreven 
tegen CYRIÜUS - LUOAR (zie 
dat artikel), voorkomende in 

-de acten der Kerkvergadering, 
waarin PxnimsivB f Patri
arch Wn Konstantinopd, de 
geloofsbel^denis van CïRir.-
OTs-LuoAa in 164a deea ver--
oordeelen. Er bestaat van 
hem eene Verzameling van 
Grieksche Zedespreuken, en 
eene Veraameling: van Aan-
werkingen 0$ Aa Treurspelen 
van EraiEWESr, 

AnsEs, de jongste der zo
men van ARXAXEBXES-OOHÜS, 
Jconing van Perzië, regeerde 
na hem, en werd door den 
gesnedene BAOOAS vergeven, 
'die ook zgnen vader en zg-
ne broeders vergeven, e« hem 
vervokens op den icoon ge-

Ie t jaar 436 V ó & J < t ' 
Zie BAGOAS. 

COC^ON, werd s m o o r d e 
mind door A B O E O ^ . ^ 
deze het hart zgnernnnnar^ 
Se niet had kunnen wiP J 
**> stierf hg van f » * * 
Auam»* was cr met door g« 

http://heimelgkop.de
http://inheta.de
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tronen t ja waï meer ïs, zij 
beschouwde de lijkplegtighe-
den van haren ongelukkigen , 
minnaar met een ongevoelig j 
oog; -VENÜS, door hare on- j 
vef'sehilligheid gebelgd ,< ver
anderde haar in eènen kei
steen. - ;- : ••-'•'• 

ARSINOE', de naam vaii ver
scheidene Vorstinnen, waar
van -••' de voornaamste zijn: 
t.° -ARSÏNOE" in- het jaar *3oo 
v66i' J»» C., -DiètLVsiiAAbBtrs' j 
koning van 2%r&cï#|'éhüWd, 
en vervolgens met PioxsMEr 
WS-CERAUNÜS , haren eigen-
broeder, die haar op het ei
land Samothracië of Saman-
draii-'-veiharidé? eri zijnfrbei- < 
de neefjes, hare zonen', deed 
ombrengen, ten einde in hun
ne plaats te regeren- — a.° 
AusiNoè", zuster der voor
gaande , dié ook iriet haren 
eigen broeder PTOÏ-EMEÜS-PHI-
IADEI,J?HU3 , korting van '22-
gypte, in den echt trad, die 
haar zoo teëder beminde,: 

. daf f indien de: dood hem 
zulks niet belet had, hg een' 
tempel' te harer' eeV zon 
hébben doen bouwen. - —; 
&" AnsiNoë, echtgerioqfe van ; 
MAG-AS, koning van Cyre-
ne, bekend, door hare lief
de voor DEMETRIUS, broe
d t van den Macedoriischen 
koning, m e t wiëa ZD Jater 
huwde. ;..• ; 

AnSïlAN. ^ zie A » - A B - ' 
SSAN. 

ARTABANÜS, broeder van 
DARIUS, zoon van HYSTASEES, 
en oom van XERXES, gaf 
aan den Prins-, zijnen neef j , 
wijze en gematigde raadge
vingen, en trachtte vruchten 
loos hem van den oorlog te
gen de Grieken terug te hou* 
den. -Hij had ook vergeef-
sche pogingen aangewend, 
om DARÏVS,: zijnen broe
der te beletten) den Scrj-
then den oorlog; aan te doen. 
XERXES dacht' het bestuur 
van dea Jstaat,1 gedurende 
zijne afwezigheid', aan geen 
getrouwer en wijzer man 
te kunnen toevertrouwen dan' 
aan ARTABANUS. -— Een an« 
dere ARTABANUS , een Hirca° 
nier van geboorte, hoofd
man der lijfwacht van XER* 
XBS , wurgde dien Vorst in 
zijn bed in het jaar 1165 
xóót- J.' C ARÏAXERXES, 
zoon van dênzelfden XERXES, 
bragt hij in ;den^ waan, dat 
DARirtrs, zijn broeder, de 
bewerker van dien aanslag 
waV Deze Vorst bragt zgV 
nen broeder om het leven'; 
maar, wijl hij in hetzelf
de jaar' de trouweloosheid, 
yan ARTAÖANUS ontdekte, die 
zich op 'den« troon wilde* plaat
sen, doodde hij hem/ t e r 
wijl hg zich hield, als of hij 
van harnas met hem wilde 
verwisselen, fir zijn nog vier 
Panische koningen van dien 
naam geweest, die langen 
tqd tegen de Romeinen ge
worsteld hebben., 



54ö A R T. 

ARTABASDES» — Zie A R T A -
.VASDES, \ 

ARTABAZUS, zoon van 
PHARNACES , veldheer van 
XEBXES vergezelde dien vorst 
op zijnen togt tegen de Grie
ken. Hg volgde hem met 
eene keurbende van 60,000 
man tot aan den Hettespont. 
Na den veldslag vanPlatea, 
waarin de'onvoorzigtige MAR-
DONIUS zich, tegen den raad 
van ARTABAZUSgewikkeld had, 
kwam deze wijae veldheer 
net 40,000 man, waarover 
lig het bevel voerde, e» die 
lig door dezen ajftpgt redde, 
'terug. /. 

ARTABAZUS, zoon vanPnAE-
WABAZÜS en va» A*AMEA., 
eene „dochter van ARTAXER-
SES-MNEMOIT-, verklaarde aan 
het hoofd eener bende mis« 
noegden, in 356 vdór J.. C. 
den oorlog aan OCHÜS, zijnen 
koning. Hij versterkte zich 
ïn LyMë, en riep de Athe» 
ners te zijner hulpe op. CHA-
•Rhs, admiraal der Atheenscbe 
ïepoMek, betaalde, in ver-
eeniging met ARTABAZUS , eene 
roemrijke overwinning op het 
leger van OCHUS. De Atheen
sche senaat, daarop deszelfs 
iegerteruggeroepen hebbende 
WersloegAHTABAws, door 
dè 1 üebanen ondersteund de 
Feraers geheel en al. Hij ver
kreeg daarop genade, kwam 
in Perste terug, was getrouw 
aan DARIÜS - CODOMANNBS 
fin diende hem tegen AMX' 

ANDER den Groote; Ka dea 
dood van DARIUS, werd hij 
vriendschappelijk door dea 
Macedonischen veroveraar onta 
vangen, die- hem in 35o V66K 
J. C. tot. Satrapes of land
voogd benoemde. AmABAZtra 
was toen reeds Q5 Jaren oud t 
en legde zijne Iandvoogdij-; 
schap weldra neder. Bijstel
de negen zijner kinderen aan 
AIEXANDER. voor, die hen op 
dezelfde wijze als hunnen va
der ontving, en hun land-
voogdijschapnen gafi 

ARTAGNAN. — Zie Mos? 
TESOJfflOU. :, , 

ABIAI,!» (3oz*i), een ïfa-
liaansch dichter in 1628 te 
Mcaareno in .Sicilië geboren, 
was evenzeer een vriend der 
Muzen als der wapenen. .»a 
zijne studiën volbragten slechts 
den ouderdom van ïjjwm 
bereikt te hebben, kjet 
hij eenen hekeldichter doote 
lijk, na hem vooraf stokslagen 
te hebben gegeveni e n g 
trok zich aan de vervolgd 

der der militaire 01 . 
Stf George te vvord^'l6"!-
overleed te W \ » $ 
Er bestaan van .M» 
geschriften in dichtmaat 
onrgra, 



A R T. 54i 

ARTAPHEBNES •, was een der 
zeven Perzische vorsten, weï-
6e naar de kroon dongen, 
die DARIÜS in het jaar 5ai 
VÓÓE J, C. verkreeg. Hem 
werd hef bestuur der zeeste-
den opgedragen, en hij voerde 
den Jonischen oorlog. Na den 
,dood van DARIUS beweerde 
h g , dat XERXES , bij voorkeur 
öp zijnen broeder ARTABAZA-
NES, op den troon moest ver* 
heven worden, wijl de laat
ste van eenen vader geboren 
was, die sjechts nog maar 
prins, en XERXES integendeel 
de zoon eens konings was; 
de eerste geboren zijnde al
vorens DARITTS de kroon be
zat, en de tweede nadat hg 
op den troon verheven was. 

- ARTABYRAS , van JSyrcanië} 
was onder de regering van 
CAMBYSES een der voornaam
ste heeren van het Perzische 
hof, en deelde zoo zeer in 
het vertrouwen des konings, 
dat deze hem zelfs het ge
heim van den dood zijns broe
ders openbaarde. In gemeen
schap met den gesnedene BA-
GAPATES hield ARTASYR'AS de
zen dood steeds verborgen, 
en deed CAMBYSES door den 
Magus epvojgen, maar toen 
hg zag, dat zijn geheim lui d-
tuchtig werd, verliet hij dien 
ongelukkige en begunstigde 
uit al zgn vermogen de tegen 
nem gesmede zamenzwering. 
ttadat de Magm gedood was, 
betuigde OARIOS Z g n e erken-
temg aan ARTASYRAS, door 

hem al hef gezag té doen 
behouden, hetwelk hij on
der de vorige besturen geno
ten had. Het schijnt, dal 
hij omtrent denzelfden tijd 
als déze vorst gestorven is. 
ARTABAN, zgn zoon, volgde 
hem op in het gunsfgenot, 
en is berucht in de geschie
denis door zgne misdaden. 

ARÏAUD (PETRUS JOZEF) in 
I706 te Bonieux, in Frank'. 
rijk, geboren, ging vroegtijdig 
naar Parijs^ en vervulde met 
onderscheiding de verschil
lende leerstoelen der hoofd
stad. Pastoor van Saint-Mer* 
ry geworden, stichtte en on
derwees hij zijne kudde. 
Door zgne verdienste verkreeg 
hij in ij56 het Bisdom Ca-
vaillon. Hij overleed in 1760, 
den roem nalatende, van eea 
voorbeeldig Kerkvoogd en een 
beminnelijk man te zgn ge» 
weest. Er bestaat van henu 
ï,£ Panêgyrique de Saint 
Lovis, (Lofrede op denlieiligen 
XionxfrtJK) 1754, ïh 4 . t o _ 
2.° Discours sur les mariages 
(Redevoering over de huwe~ 
lijhen), bij gelegenheid der 
geboorte van Mg.r den Her
tog van Bourgondië, I-JSJ , 
in 4.*° «~ 3.° Benige Mande
menten en Herderlijke onder-
rigtingen. In al deze werken 
straalt eene bondige en Chris
telijke welsprekendheid door. 
Zijne predikaten waren voor
beelden van den gemeensa? 
men'stijl. 
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ARTAVASDBS Of A R Ï B A S D E S , 

schoonzoon van keizer LEO 
tfen isauriër, en veldheer zij
ner legers, was landvoogd 
van Armenië toen 'KOMSTAH* 
TIJN COPRONYMÜ?-in 741 den 
troon van Komtantinopel be
klom. Wijl deze vorst, die 
zijne eerzuchtige oogmerken 
kende, hem van kant had 
willen helpen, zoo liet AR
IA VASDES zich in October 74a 
tot keizer uitroepen. KON-
STANTIJN trok tegen hem te 
veld ea overwon hem in ee-
nen geregelden veldslag, nam 
ia September 743 IConstanii-
nopel in, wertvaarfs de over
weldiger de vlugt had. geno
men , en, na hem de oogeh 
te hebben doen uitsteken, 
zond hij.,hem met zijnen zoon 
NIOEJJHORÜS in baljingsphap. 
Gedurende zijn kort bestuur, 
had' ARTAVASDES zich bij het 
volk aangenaam weten te ma
ken, __door de bescherming, 
die hg den Catholpen tegen 
de Iconoclasten verleende,en 
door vele andere bescheidene 
handelwijzen. 

ARTAVEI,. 
VEM.E, 

— Zie ARTE-

ARXA X E R X E 3 1, bggenaamd 
Aongonutmu, zoon ea onvol. 
ger vaa_XEBXES 0p den Per-

.zischen troon, welken hif in 
«et, jaar 464 vóór J. c. be 
^eeg, na twee vermogende 
fecnen, die hem denzelven 
J a t t e n , verdelgd té heb. 
öen. Hg doodde z^nen broe

der DARITIS, dien ARTADANTJS,-
de moordenaar zijns vaders van 
die misdaad beschuldigde, en 
bragt daarop, na'de svaarheid 
erkend, en de zamenzwering, 
die ARTABANUS gesmeed had, 
om, hem van den troon te bon-
zen ontdekt te hebben, den 
moordenaar zelven om het le
ven. De bloedverwanten en 
vrienden van dezen ARTABA-
NÜS vormden eene inagtige par
tij tegen hem, verzamelden 
legerbenden, en durfden hem 
slag leveren, dien zg echter 
verloren. (Vele schrijvers heb
ben dezen ARTABANUS met 
den oom vanXER?.ES verward}. 
Hij behaalde vervolgens eene 
zegepraalt» JBYSTASPES, zij-

. aen broeder, wiens partij bij 
I' geheel en al vernietigde. Daar

na keerde hij zijne wapenen 
tegen dé Bactrianen en over
won dezelve, ÏHEMISTOCI.E3 
aan zijn hof gekomen, werd 
met eerbewijzen en geschen
ken overladen, Hij gaf hem 
200 talenten, en kende hem 
vijf "steden toe voor zgn on
derhoud. Hgypte in opstand 
gekomen zgnde, ging hrj het
zelve weder tot zijnen pUgl 
brengen, en verdreef̂ de A-
thenersmtketZelve,;d.ehef 
waren komen onietstmea. 
Het is deze vorst,. dia g 
ESBRAS toestond de R e p u g 
en den godsdienst der,-Joden 

te herstellen ^ ^ S l S weder optebouvren. Wiet ne 

twintigste jaar «P#*% 
ring (wanneer men den igu 
mederekent welken hg » e t 
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zijnen vader heeft, geregeerd 
en het zevende sedert dat 
hij alleen regeerde) begin
nen d? zeventig wekea van 
D4Nièi,>waarna de MESSIAS 
moest ter dood gebragt wor
de», Hij overleed in het jaar 
424. vóór J. C, na den vre
de met de Atheners gesloten 
te hebben.' 

ARTAXERXJES II. Mnemon,f 
werd door de Grieken, om zijn 
buitengemeen gelukkig geheu
gen, aldus genoemd. Ëij volg
de in het jaar 405 vóór J . 
C, op DARIÜS I I . , zijnen va
der. CYETIS ; de broeder van 
dien vorst, hem het bezit van 
dea troon bentjdende^maak
te eenen aanslag op zijn Ie- • 
ven, Zijn ontwerp werd ontr 
dekt; en 2gn doodvonnis uit
gesproken ; maar ARÏAXERXES 
had de edelmoedige zwakheid 
van hen te vergeven. Deze 
ondankbare ligüe, onder ver
schillende voorwendsels, troe
pen, ea kwam met iz3,ooo 
snan zijnen broeder veldslag 
Ie vereis., die hij Canaxa zS 
Xnfjlea vos. Baby Ion plaats had; 
Cxntrs werd in denzelven door. 
de handen.;zgns broeders ge- ; 

dood. PARISATIS zijne moeder, 
het aanzien van STAÏIR'A , hare 
schoondochter, benijdende,. 
hragt deze vorstin door ver- • 
gif om. het leven , en stoorde 
«e rust der regering yan AR» • 
TASEKSES. B e koning stelde 
zich tevreden, met haar ia 
Babyhn optesluifen, wer-
waartszij veaocht had, aich 

ie mogen begeven; OCHUS 
het derde der kinderen, wel
ke hij bij SÏATIBA had Ver
wekt , wilde ook koning zijn, 
en deed te dien einde zijne 
beide broeders ARSAMUS en 
ARIASBES omkomen. Deze 
ongelukkige spaarde zelfs zij-
nen vader niet. ARTAXERXES 
viel na eene regering van 43 
jaren in het jaar 361 vóór 
J. C. door de handen van 
zijnen eigenen zoon. Hij was 
een zacht, menschlievend, 
milddadig vorst, die al zijne 
onderdanen hartelijk beminde. 
De roem zijner wapenen breid
de hij in de afgelegenste ge» 
westen uit, velde de raagt 
•van Lacedemon geheel en al, 
en veroverde op deze repu
bliek de Grieksche steden en 
eilanden van jt&is, Zqn le
ven is bezwalkt, dqor het 
slechte voorbeeld, dat hij hef 
eerste gaf in het huwea van 
twee'zijner dochters» 

, ARTAXERXES III. bggeEaarod 
Ocaus, zoon ea opvolger vaa 
den. voorgaande, beklom, den 
tsopn in, het jaar 36 a vóór 
J. C. Gedurende ip maas» 
dea hield hg' den dood zijns 
:?aders verborgen, om zich „ ia 
naam des overledenen hande
lende , des te beter te •beves
tigen.' Weinige tirannen zijn 
ooit wreeder geweest. Het 
ontwerp gevormd hebbende, 
ai het koninklijke bloed te 
yerdelgea, liet hg pïjne ei-
gene zuster OCHA, wier doch?» 
ter hg gehuwd had, leyeacï 
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begraven. Een zijnet oomeh 
werd met 100 zijner zonen 
of fclein - zonen onthalsd, al 
de voornaamste Perzische 
Grooten ondergingen hetzelf
de lot. Een enkele, DATHA-
MUS genaamd, ontsnapte aan 
deze algemeene slagting, en 
maakte zich in Capadocië, 
en Paphlagonië eenen aan
hang, Wijl OCHUS hetn niet 
Ikon overwinnen, zond hij 
hem moordenaars onder den 
titel van afgevaardigden, ÜA-
anAMos hen ontdekt hebben
de, deed aan allen debehan-

, deling ondergaan , die zij hem 
hadden toegedacht. Hij liet 
zich eindelijk door eenen on
gelukkige bedriegen, die, na 
zijne vriendschap gewonnen te 
hebben, hem met verschei
dene dolksteken doorboorde. 
De Veldheeren en Landvoog
den van AETAXERXES waren 
hunnen meester waardig, zij 
behandelden al de gewesten, 
die aan hunne heerschappij 
onderworpen waren, op de 
wreedste wijze. Wijl Egypte 
en eenige andere provinciën in 
opstand waren gekomen, zoo 
trok ARTAXEIIXEB tegen hen 
op, maakte zich meester van 
het eiland Cyprus, dwong de 
Sidoniërs, hunne stad in brand 
te steken, nam Pelmhum in, 
en verspreidde zich van daar 
over geheel Egypte. H^ be
zoedelde zijne zegepralen door 
ongehoorde wreedheden, ver
woestte de steden, plunderde 
de tempels, en deed den os 
dpi8 dooden, waarvan hg 

zich bij eenen maaltijd liet 
voordienen, nam de Gods
dienstige boeken en de jaar
boeken der monarchie wêg. 
Oe gesnedene BAGOSS, een 
Egyptenaar, die zijn lot in 
handen had, door de han
delwijze van AimxEuxEs, 
omtrent den god Jpis, verbit
terd, liet hem in 338 v66t 
J, C^door zijnen geneesheer 
vergeven» De moordenaar, 
plaatste de kroon op het hoofd 
Van ABSES, den jongsfen der 
zonen van AÜTAXBKXES, en 
zulks, nadat hij al de ande
ren had doen omkomen. Wen 
gelooft, dat het onder zijne 
regering is, ÖatBAGOÜS {eene 
uitdrukking, die gesnedene 
beteekent; den tempel ont
heiligde , en den Joden eene 
schatting van vijftig » 
ma's vóór elk lam oplegde» 
dat zij als. ten offer zouden 
opdragen, zoo als zulks Jo-
w r a , Ub. XI. Af Jud. 
Cap. / . verhaalt. SET»* 
SIFÏMWI« is van gevoel n 
geweest (LÜ.U.Bi't.Sac.h 
dat deze A E ^ ^ S , 

NABXT0HOBOKO8OR der « 

Schrift is, ^ J l T s l 

waarsch i jn lqke^ td^^ , 

koning van ^ssïmt 

„ ' ; 'Zie AB»' Ï 

ARTAXERXBS. — m \ 
SOHIR. 

AXTXOCBVS d*n Groot*,* 
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te zich met toestemming van 
dien vorst, meester van Ar
menië, en deelde hetzelve met 
eenen anderen veldheer, HAN-
WBAS, dïe aaa het hof van 
dien vorst eene schuilplaats 
had gezocht, raadde hem 
Artaxate aan de rivier Araxa 
te bouwen. ARÜ?AXIAS, ver
hief dezelve tot de hoofdstad 
zijns rijks, Na de nederlaag 
van ANTWCHVS, had deze 
vorst zijn rijk 'aan de Ro
meinen onderworpen. Daar
na werd hij zelf in het jaar [ 
ïjfg- vóór J. C. door ANTIO* 
catra EPH?HANES verslagen. 

ARTAXIAS IL, koning van 
Armenië, was de aoon van 
ARTAVASBKS, jdie door Aw-
TONIÜS overrompeld en ge- i 
vankelijk medegevoerd werd. 
Door ARTAVASDES , koning 
der Mcders, verslagen, nam 
hij de wijk bij de Partners. 
Hij voegde zich bij hunnen 
koning PHRASTES , versloeg 
ARTAVASDES, en keerde naar 
Armenië terug; maar in het 
jaar 20 vóór J, C. werd hij 
door zijne eigene onderdanen 
gedood, die ,hem te Home 
beschuldigd en ÏIGBAOTS tot 
koning gevraagd hadden, 

S&5 

> « « Iff., toningvan 

Reeds inli^N°Pa^^-
hij zultV?™ ,euSd s c M e 

K & 

der Armeniërs, dat hg" daar-
door de gunst der natie won f 
zoodafc GjmMANicua van ge
voelen was, dat men om de 
plaats van VONONES te ver? 
yaagen, welken de Arme
niërs verdreven hadden, de 
oogen niet op iemand anders 
behoefde te werpen. Hg be
gaf zich dus naar Artaxate} 
en, in tegenwoordigheid van 
al het volk, plaatste hij m 
het jaar 18 der Christelijke 
tijdrekening, de kroon o» 
het hoofd van ZXSNO, Op 
denzelfden oogenblik werd 
hij door de vergadering, naar 
den naam der hoofdstad, ,als 
ARTAXIAS mfgeroepenV I A » 
cjfxüs stelt zijnen dood injjet 
jaar. 35 na J. C. 

AnTBAöAjfSrEPHAMus) werd 
in 1744,in Spartjs geboren, 
volbragt m^t roem zijne sta
diën, ' en ging. gndc.f» de Je-
guiten, "kort vóór, dat de 
noodlottige 'zamenzwering los
barstte , dje derzelver .vernie
tiging ten gevolge had. Ver-
pïigt zijn klooster en Spanje 
«e verlaten, trok hij na?* 
Itialtë, de wijkplaats van al 
de Jes,uiten zijner, natie. Be 
Kardinaal AiBBUG-ATsr, die 
hem te Soiogm zag, ver
bond hem aan zijnen persoon 
en, b?ejd hejn Jspgen tijd bg 
zjch. ••Daar., is hét, dat hij 
zich -met. den ridder AZAR;A 
verbond, die hg n a a r P a r ^ 
volgde, alwaar hg den s'è 
Octobcr 1799 overleed. JE? 
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bestaan van bem verscheide
ne werken, onder andere: s.° 
Verhandeling, over het schoo« 
ne ideaal, in het Spaansch. 
— 2.0 De omwentelingen *>an 
Jiet toonhumtig tooneel in Ita
lië, van destelfs oorsprong 
tot op onze dagen, in het lta~ 
Jiaansch, Venetië, 17 85 3 
JDÏ.n ïö 8.V0— 3.o Verschei
den geleerde Verhandelingen, 
die hij zich voorstelde in het 
licht te geven, doch waarin 
hij door den dood yerhiaderd 
werd. 

AR£EDI (PÊTKTIS), een be
roemd Zweedsch natauron-
derzoeker en geneesheer in 
1705 in lngermannland ge«* 
boren, was de boezem vriend 
van den grooten himmva, 
die hem ai zijne ontdekkin
gen mededeelde, zoo als hij 
ook wederkeerig aan LINNÜ-
vs al de vorderingen open
baarde, welke hij in het ge
bied der natuur had gemaakt. 
liiNNjEus werkte voornamelijk 
ïn de kruidkunde, ARTEDI 
bjevlijtigde zich op de naspo-
ring van de natuur der vier
voetige dieren, dervisscheri, 
der halfslachtige dieren en 
der steenen, Hij stond op 
het punt, om zijne werken 
in het licht te geven , toen 
hg in 1735 in een e der 
grachten van Amsterdam, 
waarin de duisternis hem had 
doen vallen, verdronk. LIH-
»*us heeft dezelve onder de 
volgende titels doett drukken: 
ï«° Bibliotheca ichtyologioa, 

Legdenj 1738, in 8.vo«.ao 
Philosophia ichlyologica, ibid 
1738, in 8,vo 

AUTEMAS ,- een leerling 
van den heiligen PAULDS, 
werd door den Apostel naar 
het eiland Creta gezonden̂  
in de plaats van Tm/s, ter
wijl, deze leerling, bij den 
heiligen PAULUS te flicopolis 
bleef, alwaar hij den winter 
doorbragt. Men weet niets 
bijzonders betrekkelijk het Ie: 
ven noch den dood van AR-
ÏEMASJ maar de bediening; 
waartoe de Apostel hem be
stemde, is een bewijs zgner 
verdienstet 

AnTEMA8,0fAKTiM0N,een 

ketter, die de Godheid van 
J. C. loochende, en JÏIHW 
grondbeginselen dezelfde trt-
r V , als die van Ï B ^ 
'van Byzantium. Hij Miao 

in de derde eeuw. 

ARTEMIDORÜS, van Efi'h 
gewoonlijk D^VI^VB g j 
Lemd, wijl $**•^fvZ 
Vaïdis, eene stad nlg* 
was Moeide£X«Z 

z e l a c h t i g e e n o y g ^ e t o 
gen, biedt zq" * « * All. 
S u f t i g e trekken «ju * 
DE MANtroïtrs gaf hetzeiv 
i5i8 te Venetië ta 
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Grieksck ia het licht; en 
RIOAÜB in i6o3 te Parijs, 
in 4.(° in het Grieksch en 
Latijn met geleerde aantee-
ieningen. De Grieksche tekst 
is in i8o5 té Leipzig in8.vo 
herdrukt. —STRABO en PJ&I-
NIUS spreken met lof over 
eenen anderen ARTEMIDORUS, 
de steller een er Beschrijving 
der aarde. Men yindt frag
menten van dat werk in 
de Aardrijksbeschrijvcrs van 
Griekenland, door HtrasoN, 
ie Deel» Oxford, 1703» 

ARTEMISIA, koningin van 
Carië, en dochter van Lio-
BAMIS , was bij den logt van 
XERXES tegen de Grieken te
genwoordig, en onderscheidde 
zich voornamelijk in 400 róóv 
3. C, bij den slag van Sala-
mine. Uoor een Atheensch 
schip achtervolgd, liet zij de 
Perzische vlag strijken, viel een 
schip der vloot van XERXES 
aan, waarover DAMASITHY-
MÜS , met wien zij een geschil 
had gehad, het bevel voer
de , en" boorde hetzelve in den 
grond. - De Atheners, dus 
doende in den waan gebragt, 
dat zij van hunne partij was, 
hielden op haac te achtervol
gen. XERXES. zeide, bij de
ze gelegenheid, o dat in de
zen strijd de mannen, vrou-
wen, en de vrouwen mannen 
waren geweest." Dan toen 
de Atheners van de list van 
ARTEMISIA kennis kregen, 
beloofden zg e ? B e aanzienlij

ke som, aan degene, die haar 
levend aan hen in handen 
zouden leveren; vraaar zij had 
het geluk aan hunne naspo-
ringen te ontsnappen. Haar 
standbeeld werd te Sparta, 
onder die der Perzische veld
heerengeplaatst ARTEMISIA 
maakte zich van de stad Lüt-
mus meester, welke zij was 
binnen getogen , onder voor
wendsel van er een feest ter 
eere van de moeder der Go
den te vieren» Men zegt» 
dat, na eene hevige lief
de voor eenen jongeling van 
Abydos te hebben opgevat ; 
waaraan deze niet beantwoord
de, zij hem de oogen uitstak: 
en zich daarna boven van ee
ne rots nederstortfe. Maar 
dit tijdyafc der Grieksche ge
schiedenis, is nog niet ver 
genoeg van de fabelachtige 
tijden tyerwijdefd, om op al 
de gebeurtenissen, welke de-
zelye voorstelt, met zeker
heid te , kunnen rekenen. 

ARTEMISIA, fcömngin van. 
Carië, zuster en echtgenoöte 
van MAUSOLUS, heeft zich 
door hare teedere huwelijks
liefde onsterfelijk gemaakt* 
Toen haar echtgenoot in 355 
vóór J. C. overleden was, liet 
zij hem een'prachtig gedenk-
teeken oprigten, hetwelk on
der de ,zeven wonderen der 
wereld werd geteld. Het was, 
zegt men 63 voeten van het 
Zuiden naar het Noorden 
breed. de toren van het-
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zelve had eene hoogte van 
411 voeten en in het inwen
dige van hetzelve waren 36 
zuilen, elke ter hoogte van 
36 voeten. PiiNiirs en Au-
itis GEÏCLIÜS hebben elkee-

.ne' beschaving van hetzelve 
geleverd. De grafplaalsen, 
welke; men later, door bouw-
of beeldhoüwkundige sieraden 
onderscheiden heeft, zijn naar 
MAUSOUI.TIS Mauaoleën ge
naamd. ARTEMISIA , liet door 
geheel Griekenland aanzien
lijke prijzen uitloven, voor 
degene die; het beste zoudeïi 
slagen, in het "vervaardigen 
der lijkrede van haren echt» 
genoot. Zij verzamelde zij
ne asch, welke zij met ha
ren drank mehgd&, en wilde 
hem dus zelve "in zeker op» 
zigï tot graf dienen; .« ARTE
MISIA overleefde haren man 
niet lang. Zij stierf in het 
jaftr 35i vóór J. C. bij het 
gedenkteèken, dat zij hem 
haa doea oprigten. In plaats 
van de tranen, waarin d̂e 
meeste schrijvers ARTEMISIA 
gedurende baar weduwschap 
storten»; zijn er, die haar 
aanzienlijke veroveringen doen 
maken. Het schijnt uit eene 
redevoering van DEMOSSHE-
»M , dat men haar te Athene 
niet als eene troosteloóze we.-
duwe hescïioutvde, tdie de 
aangelegenheden haars rnks: 
verwaarloosde, Be moed, 
met welken zq den Hhodia-: 
&en het hoofd bood, en de 
»rt, die zij, volgens VÜR», 
VIUS gehruikte^om zich yan 

hunne vloot en van hunne 
stad meestee te maken , be» 
wijzen > dat zij de bittere 
smart eenér weduwe met de 
pligten eerier koningin wist te 
.vereenigen, en dat de staats
belangen bij haar de plaats 
van troost vervingen. W«gc-
t^a pro solatiis accipimsi 
ÏACITDS. 

: ARTEMON van Clazomem 
volgde PERIOWS, bij de bele
gering van Samos, en vond bij 
die gelegenheid den stormram, 
het stormdak en andere krggs-
werktuigeri uit. — Et is een 

| ARTÊMON van Pèrgamm ge
weest} een andere, die het 
leven der schilders heeft be
schreven ; een andere, die een 
arts was, en, volgens F«-

bgzondet gelukkig slaag
de in het genezen der val
lende; ziekte, 

Aaifetfotf, een Syriër, «u 

de gemeenste volksklasse y ge-
: Ieek.:zoo wel naar den Syn-
schen koning 4»"°™'*' 
bijgenaamd Theos, dat toen 
de koningin, znne gemalm, 
hem d o o i f v e r ^ ^ * « omkomen ,4.«c&van^jej 
ARÏBMON, bediende ,^om*« 

CÜS, wiens moeder 29 
te doen geven- *Z^yX des koningsverborgeate^ 
beo, veinsde zgr als ƒ ü? 

TEMON in iewelts neu 
bende doen W ' J ' „ J 
de voornaamste Grooten W 



A 

hem komen, aan welke deze 
valsche ANTIOCHUS beval de 
kroon pp het hoofd van SE-
Moctrs te zetten, waarna de 
dood des konings in het jaar 
H7 vóór J, C, werd uitge
roepen. ,. 

AKTEMON. — Zie ARTEMAS. 

AHTIMUS (Heilige), in het 
jaar 357, onder de regering 
van CONSTANTIUS, hertog of; 
veldheer over de troepen in 
Egypte, Hoewel Jiij geen A-: 
riaan was; had hij echter \ 
de zwakheid, navorschingen 
legen den heiligen ATHANA-
SIUS te doen. Hg" zocht hem 
in de kloosters van Thebaïs,; 
maar j volgens den schrijver 
van het leven van den heili
gen PAOAMÜ», werd hij in 
zijne nasporingen teruggehou
den, door eene geweldige 
bloedvióerjïng ,• die hem in 
eene kerk van een dier kloos
ters overviel. Na den dood 
fan CONSTANTIUS, werd hij 
door de Heidenen van Alex-
andrië, bij keizer Jm&iANUa 
beschuldigd, de afgoden ver
brijzeld, en de hand geleend 
te hebben, om de tempels 
der valsche Goden van der-
zelyer sieraden en schatten 
te berooven. JULIANUS liet 
hem in 362 onthoofden. Hg" 
wordt 0p den ao October 
a's een martelaar vereerd. 

^UTEVEXUJ (JACOBTTS VAN)-. 
oggenaamd Sire, een edele 

K 

burger ran Gend% werd in 
1337 door de inwoners dier 
stad tot het bestuur van 
Vlaanderen benoemd, en re
geerde dat gewest, geduren
de een tijdverloop van zëren 
jaren met' den meesten voor» 
spoed; maar verdacht gehou
den zijnde, den oudsten zoon 
van £PÜAK»'t koning van 
Engeland, tot graaf van 
Vlaanderen te willen doen 
verkiezen,, zoo werd hg door 
misnoegden in zijn buis aan
gevallen, die hem in de maand 
Julg 1344 vermoordden, — 
PHIUBPÜS AHTEVEIVIE , zijn 
zoon, zich aan het hoofd 
yan bijna 6o>ooo Vlamingen 
geplaatst hebbende, sneuvel
de in i38a in den slag van 
Roeebecq, 

ARTIGAS (don JBAN) een der 
grondleggers van de Ameri-
kaanschè vrijheid, werd te 
Monte - Video, uit eene oor
spronkelijk Spaansche familie 
geboren. Bij den eersten op
stand der koloniën, was hij als 
kapitein in Spaanschen dienst, 
hg .volgde niet dadelijk het 
voorbeeld zijner landgenooten, 
en verliet de zaak der konings
gezinden, eerst na eenige ge
schillen met denPortugeeschen 
gouverneur van Santo ~mcra-
mento gehad te hebben. Ver
schillende voordeelen ^ die hij 
aan het hoofd van eenige gue* 
rillas behaalde, waarover de 
republiek van Buenos-Ayr os 
hem het bevel had gegeven, 
3 
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deden dit bestuur besluiten, 
hem een leger - corps toete-
verfrouwen, met hetwelke 
hg' in verschillende ontmoe
tingen, de koningsgezinde 
troepen versloeg, en dezelve 
ïn den slag van Las-Pie-
dras geheel in de pan hak
te , in welken slag hij hunnen 
©pper-veldheer krijgsgevangen 
maakte, Daarop wendde ARS 
ÏÏOAS zijnen wapenen tegen 
«e Portugezen, sloeg dezelve 
en dwong het Braziliaansch 
gouvernement van de uitvoe
ring zijner ontwerpen afte
k e n , en voorlöópig met de 
Indèpendenten in onderhande
ling te treden. Van die zijde 
gerust, ging ARTIGAS de troe
pen versterken, die, onder de 
hevelen yan den generaal 
ttoNBEAïr, Monte-Video gin
gen belegeren; maar weldra 
ontdekte hij dat hrj vermo
gende vganden bij de Junta 
l • B"eno

t
s"^oa had. De 

bewindhebber P Ü Ï H E ^ e n 
«te oyenge hoofden des be ' 

l s A r I k e - ? o o r z a ^ ' d a t 
liefde Ut Tns ^^r lands-
vloed ^ ^ ' ^ g n e n ï n -
Yloed 0p zgne medeburgers 
tegen hunne ontwerpen zöudé 
^ e n gelden hadden hem a 

»eScüuldJgd een gedeelte des 

e i i h ^ Z?m he<*schaPp! te Willen onderwerpen. E 
1 o v e r *> IWge kunst. 

EMpen verontwaardigd, die 
B f * * * hem in hit werk 
h a a g^eld, en daarenboven 

ontevreden; over de onwet
tige wijze; op welke men een 
Congres tol de verheffingen bad 
beroepen y verwijderde zich 
met" de troepen, waarop hij 
kon rekenen van het leger 
Yan Montevideo, en dwong 
door dezen stap de onafhan-
kelijken, om het beleg op 
te breken. De generaal RON-
BEAU kwam echter met nieu
we magt tegen de stad opda
gen, en zette het beleg zoo 
nadrukkelijk door, dat de 
stad ia 1814, genoodzaakt 
was te capituleren. POSAU-
DA was ifttusschen tot be
windhebber benoemd-, meü 
wraakgevoel tegen ABIWAS 
bezield, deed hg hem eerloos 
verklaren , en stelde zijn 
hoofd op prijs. De gevangen
neming van dit legerhooW 

: was echter geene gemakkelij
ke zaak; door zgne Iandge-
nooten als aangebeden, be
hoefde de even zoo werkza
me als onversaagde AKXIÖAS, 
die door zgne jaren en on
dervinding, zonder dat nera 
dezèlvö van zgne krachten 
hadden beroofd, aldekrggs-
listen had leeren kennen 
slechts fe spreken, om ge 

rMraSi 
troepen te ge^*» ** ,^ eg; 
ne v ^ d e n tegen * * ' « 0 ^ 
weging hadden gesteld, « 
dezelve en maakte z>cb va» 
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'Santa- Fè ea Monte - Video 
meester. Een nieuw leger
corps, onder de bevelen van 
BjjxcinsjEi,, na de nederlaag 
der Spanjaarden, door den 
generaal SAINT -MARTIN, te
gen hem opgezonden, was 
niet in staat hem te beteu
gelen. De republiek sloot 
alstoen een verdrag met hem, 
waardoor zij hem Santa-Fé, 
en den geheelen" oostelijken 
oever afstond. ; Intusschen 
hield het Gouvernement van. 
jtlio-Janeiro, door eenige bur
gers »van Buenos-jiyros opge
hitst , die door de aanhou
dende verdeeldheden der Re
publiek, yerpligt waren ge» 
weest de wijk naar Brazilië 
te nemen, zich overtuigd, da! 
de oogenblik, om zijne ver-
overingsontwerpen ten uitvoer 
te brengen, daar was, en 
het gaf aan den generaal LE-
COR bevel, om het land tot 
la Plata te onderwerpen. 
AKTI&AS keerde in het be
gin dezen eersten aanval af; 
maar daar de Portugezen, 
Monte- Video overrompeld had
den , kon hij er hen, ondanks 
vele vpordeelen, die hij zelfs 
in TSrazüië op hen behaalde, 
niet aït verdrijven, In 1818 
dwongen hem ernstiger tegen
spoeden , die hij van den kant 
der Portugezen, met de troe
pen van BuenosrAyros verbon
den, moest ondervinden, om 
met dat gouvernement in on
derhandeling te treden. De 
geruchten der oorlogstoerus

ting van Cadixp haalde de 
banden dezer vereeniging 
naauwer toe, men kende de 
uitgestrektheid der raagt, de 
inborst, en den afkeer van 
alle overheersching van AR-
TIOAS. De vrees, welke het 
moederland had ingeboezemd, 
hield weldra op, bij het be-
rigt der omwenteling, welke 
QUIKOGA en RIEGO hadden 
te weeg gebragt, en van dien 
oogenblik af, gevoelden de 
Republikeinen van la Plata t 
dat het tijd was, om aan de 
eerzuchtige ontwerpen der 
hoofden van het bestuur, pa
len te stellen; zij rekenden 
alle op AIITIGAS, terwijl de 
bewindhebber PUYREDOÏT, die 
zelf wist, hoezeer deze gene
raal in gevoelens van hem 
verschilde, den veldheer Roa~ 
BEAU tegen hem deed optrek
ken. De oogenblik, om de 
vrijheid te handhaven, was 
beslissend: de Republikeinen 
haalden een groot gedeelte der 
officieren en soldaten van het 
leger over, die zich met de 
benden van AIITI&AS veree-
nigden, en trokken gezamen
lijk op Buenos-jiyros af, ten 
einde aldaar aan de ontwor-
pene omwenteling haar volle 
beslag te geven. PPTREDON, 
en al de zijnen, waren ver» 
pligt de vlugt te nemen, en 
don JCAN PEDRO DE AOUIKA, 
werd provisioneel als zijnen 
opvolger benoemd, De twee-
dragt, die niet ophield dit on« 
gelukkige land te verontras-

k 4 
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ten, deed lief bestuur in dé 
handen van verscheidene 
hoofden overgaan. Hetkwatn 
ook weder in de magt der 
VÏJandën van AaotftfAs-, die op 
nieuw verpligt was, de wa
penen opteneïaen, en einde-
lijk in October iS io , in de 
hinderlagen viel, welke men 
hem reeds sedert lang had 
fcereid. Door den Dicialot 
FaAfecrA in Paraguay opge» 
Houden, biragt ARTIGAS de 
vijf laatste jaren zij'ns levens 
aldaar in de vergetelheid door, 
eri overleed den 3o Januarg 
i8a6. — Vele personen heb
ben de vaderlandsliefde van 
ARTIGAS in twijfel getrokken, 
en gemeend, dat de volks-
liefde, welke hg najaagde, 
Slechts een dóór hem gebe
lgd middel was, om zn'hé 
Jeerscliappg- te ves%n, in-
tusschén is het zeker, dat d& 
Jood hem te vroeg getroffett 
heeft, om een juist oordeel 

2 r « , ? ë m * e k u n n e n vellen, 
2 *\a»s ( ^ 9 ) alleen, in' 
S J V ° S g^efd had zon 
w g z e hcb»en kunnen doen. 

'Atóres* ((AMÏONIDS GA-
****?), köriönilc tepri, 
ttaat-feèïk van % P - ? 

S L Q S9 feart '704 
M X a e l . 6 v e ^ e d den 6 

™l gebied der letteren eenen 
2 » gemaakt door zKttfc 

iUtetd*l*ttërature (Geschied 

Oordeel, en letterkundige g«. 
dentechrtften), Parys l^a 
en volgende jaren, 7 Dj.a Ja 
ïü,i«ao eene Compilatie, wm-
in , onder een groot aantal 
nütteloöze zaken y eeaige be-

[ langrijke bĝ onderhedeu voor
komen, üe abt IBAÏI, heeft 
er gebruik van gemaakt, om 
zgn^n letterkundigen oorlog 
te voeren, en tfAnriwi had 
zelf gebruik gemaakt, van 
hèt geschiedkundige hand
schrift der Fransche dichters, 
dooï wijlen den abt Buvit, 
deken van Sx, AORIOOLE , f e 
ïdvïgnani — Men heeft daar
enboven üüg van s'A.RTioïtt: 
Eelaiion dCunè aséëmblée tenue 
au bas du Par nas sè (Verhaal 
eëner vergadering aan den 
voet van den Parhassüs ge-
houden} 1739', in ia»010»De 
plaats der vergadering <*• 
zegt eea kunslregter ••— is 
zeer wel gekozen > eu over
eenkomstig de verdienste van 
dit voortbrengsel.'! 

ARMS {GABftlëü »'),** 
Milhaü, in het Fransche De
partement Aveyron geboren, 
een Frotesfanfóclïe predikant 
was een zeer onrustige en 
woelzieke geest. Vobt J» 
woordenstrgd, wódsW»» 
zegt, geboreft, kwam fg »» 
de eerste jaren zn'ner bedie
ning reeds' in geschil met zqne 
uitgewekene ambtsbroeders, 
ftn haalde zich eene Suspen
sie in zgne bëdieóing op m 
hals, die twaalf j a r e n » ' 
Bq zgne terugkomst bescöw-
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digde hg drie zijner achtens
waardigste ambtgenooten van 
Socinian/smus} êea' vierde 
belëedigde hg óp eeneerger-
Iqke wijze openlgk in de kerk; 
Andermaal verpligt, Berlijn 
Ie verlaten, lasterde hij 6-
pèrilgk een letterkundig ge
nootschap , door hetzelve als 
eene bende Socinianén voor 
te stellen\, zoo als men zulks 
ia hét werk ziet, hetwelk 
hg-onder dezen titel in het 
licht gafj Reèueil de iroïs 
ëctitè importans è lareligion 
{Verzameling vdn drie voor 
den Godsdiehst belarigryké ge-
scJiriften) aan den koning van 
Groat-Briitaniën opgedragen; 
sGrai>enhctgêH77^ih ïa.mo 

Hg vernieuwde dezelfde be. 
schuldigmgen tegen de Hee-
ren ^ENFANT, BBAÜSOWUS en 
DM VI&NOUES, die zijne las
teringen zegevierend beant
woordden. Hët aanvallende 
stuk is getiteld; Leitri pas
torale {Herderen brief) van 
den oudsten en weüigsttn 
ieeraar der Fransche kerk 
van Berlijn, aan zijne dier
bare kudde enz, Het antwoord 
heeft ten titel Lettres {Brie
ven) van den Heer D'ARTIS 
en Ï,'EN*ANX over Socinïaan-
sche onderwerpen, Berlyn* 
?7i9," in 4. to

 Ö'ARTIS was 
Z«*3?te?>bér l 6 9 3 ^gonnen 

ZS**">*«& op nieuw 
verscheen. J S a a f c & f a i W 

K 

burg gevestigd te hebben, gaf 
bijbeen dagblad, van JZamburg 
in het licht, waarvan er 4 
deelen in 12.»° bestaan. Dit 
dagblad den 3 September 1694 
begonnen,. eindigt den 27 A-
pril 1696. :•.-., 

AKTOI» (ROBERT van Frank» 
I rijk, graaf van). Zie ROEMT 

I» en ROBERT Hi, graven van 
I Artöis. In het- laatste artikel 

wordt er over de vorsten ge. 
sproken, die dat graafschap, 
na hem, bezeten hebben.-

AHTÓKIUS, een Romeinsch 
ridder, zich, om niet door de 
vlam verteerd f e worden, ia 
eene der overdekte;' galerijen 
van den tempel yin Jeruza
lem gered hebbende, stelde 
aan Lucia», zijnen vriend 
voor, hem in zgne armen te 
ontvangen, wanneer hij zich 
van boven zoude neder wer
pen i en verbond zich, om 
hem daarvoor tot zijnen erf
genaam te benoemen. Lu-
citrs ving hem gelukkiglijk op, 
en redde hem het leren, maar 
door de plotselinge" val van 
zoodanig eenen last gedrukt, 
stierf hij zelf- oogenblikkelijk 
als het slagtoffer zijner onver
saagde stoutmoedigheid. Jos, 
Rist, L, 6. cap, igi 

ARTOXARES , een gesnedene 
Uit Paphlagonië, kwam vroeg
tijdig in het jaar 340 vóór 
3. C. aan het hof van ARTA-
XERXES I. Hij was paB 20 

* 5 
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Jaren ond toea die vorst hem 
met de voornaamsten des rijks 
naar Syrië zond, om MEGA-
BYSÜS , die aldaar eenen op
stand had verwekt, te be
wegen , zich zonder bepaling 
te onderwerpen, Hij veir-
Icreeg vervolgens het land-
voogdgschap van Armenië, 
en was een dergene t die 
DAHIVS-OCHUS noodzaakten de 
fcróon aan te nemen. Deze 
vorst; een vreedzame bezit
ter des r p s , betuigde aan 
AETOXARES zijne erkentenis* 
door hem onder de gesnede-
nen den éérsten rang te doen 
bekleedén./ Deze eerbewijs 
zen, wel verre van zijne 
eerzuchtige begeerten te vol
doen , prikkelden dezelve des 
te meer. . Hij werd moede 
een onderdaan te zijn, en 
wilde den troon beklimmen. 
Wnl de hoedanigheid van ge
snedene , de misnoegden van 
hem verwgderden, liet htj 
zich eenen valschen baard 
maken. Deze list diende en-
Kei," om diegene te bedrie
gen , welke bedrogen wilden 
«goj Wrjl zgn oogmerk ont
dekt werd, alvorens hij m 
agne. veiligheid had kunnen 
voorzien, zoo werd hij aan-

FAEÏSATIB, die met een on-

bepaald gezag regeerde, liet 

Igkste folteringen ondergaan. 

^ W s o f ARTHÜS, koning 

«pen y a d e r Vmm J ^ 

(I naamd Pendragon op» Men 
" wil, dat hij de Saksers over

won , en Schotland, Bibernia 
en al de naburige eilanden aan 
zijne magt onderwierp. Deze 
zegepralen zouden wel een/g-
zins gegrond kunnen zijn, 
maar hetgene, wat men ei bij. 
voegt, is geheel van grond 
ontbloot. Deze vorst, zegt 
men, versloeg Lvoivs, een 
Romeinsch veldheer, verwoest-
te hèt grootste gedeelte van 
Gallië; en stelde bij zgne te
rugkomst de fiidderorde der 
gouden tafel in, welke men 
nog op het kasteel van Wit* 
chester met. den naam to 
gewaande ridders aanwgst 
Men zegt daarenboven nog, 
dat hg" door JÏIOBBEOTS en 
CAIVINÜS, zonen van LOIBVS, 
koning der Picters, aangeval
len, in eenen veldslag gewond 
werd,'en voor de oogen znns 
legers verdween, «"derj* 
men na dien tijd «augbengt 
van hem heeft kunnen beko
men. Mien zulks waa'ij, 
is het waarscbgnigk, datij 

in dien veldslag atmeinj 
Ss, en begraven werd, zon 
der dat wen w ^ w - j j 
niet dat hg « a a r m f „" 
> il werd vervoerd, m 

doen voorkomen. p > > y t 

oude R r a n S C h X n n e r ver-
een onderwerp ^ J m , 
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zij er onder mengden ver» 
ward hebben) zoo is hij door 
vele schrijvers als eene soort 
van AMADIS beschouwd, en 
heeft men zelfs aan zijn be
staan getwijfeld. Deze twij
fel moest echter ophouden, 
door de ontdekking van zijn 
graf ten tijde van HENDRIK 
ÏU die volgens de kenteekenen 
ïn de oude Britsche gezangen 
opgegeven, door dé nieuws
gierigheid hekropen werd, 
hetzelve óp de begraafplaats 
van Glastenbury te doen op
sporen , hetzelve met een over
blijfsel van gebeenten en het 
opschrift, dat men er bij ge
plaatst had, vond. Volgens 
WHITAKBE, die onder alle 
geschiedschrijvers dé meeste 
pogingen heeft in hef werk 
gesteld om alles, wat ABTÜS 
betreft, op te sporen, is deze 
vorst op het eiland Avalon 
in het jaar 54a overleden. 

ABTUS of ABTÜBJ graaf vatt 
Brittannië, zoon van GODE-
FIUDUS, bijgenaamd dè Schoo-
ne, den vierden zoon van 
HENDBIK II., koning van En
geland, en van CONSTANTIA 
van Brittannië, erfgename 
van dat Hertogdom, en neef 
van RICHABD I, Leeuwenhart % 

was de wettige opvolger van 
dien vorst. Hij werd als 
zoodanig erkend door den 
Bisschop EMAS, in de afwe
zigheid van RHJHARB, regent 
van Engeland, die zich in 
Palestina bevond. De koning 
van Schotland erkende hem 

ook als zoodanig, maar R I 
CHABD in zijn rijk wederge
keerd, rukte Brittannië bin
nen, en deed de prinses CON
STANTIA opligten» Hij kon 
zich echter van AnTun niet 
meester maken, daar deze 
prins door den Bisschop van 
Fannea verlost, en naar het 
Fransche hof gebragt was. 
RICHARD beducht, dat de 
Britten de belangen van P H I -
ÜIPPÜS ADGTTBXUB aankleven 
zouden, werd in 1197 tot 
het sluiten van den vrede en 
het in vrijheid stellen van 
CONSTANTIA bewogen. Maar 
bij zijnen dood in 1199 voor
gevallen, benoemde hij zijnen 
broeder JOANNES zonder land 
tot zijnen opvolger. Pini,ir-
j?u» AVOVSTVS ontving intus-
cchen van ARTDB de hulde 
yoor deprovinciën Anjou, Mai-
ne t Touraine, Bretagne, Pot» 
tou en Normandjjë, welke 
den koning van Engeland 
moesten toebeliooren. Men 
deed eenen voorslag, om het 
laatstgenoemde rijk aan J O 
ANNES en de provinciën van 
het vaste land aan ABTUK 
over te laten. Terwijl men 
zich met deze onderhandelin
gen bezig hield, stierf CON
STANTIA in ïao» en P H I M I -
3PUS AUGUSTUS verklaarde aan 
JOANNES den oorlog. AHTTO 
nog geene 14 jaren oud, ging 
de stad Mirebeau, in Poitou 
belegeren. JOANNES , die zich 
in Tiormandjë bevond, over
rompelde ABTUB.| nam hem 
gevangen, Het twee en 
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twintig van deszelfs ridders 
op het kasteel Corf van hon
ger omkomen; kluisterde den 
jongen „ vorst, en sloot hem 
eerst te Faléze en daarna 
te Rouanen in eenen ker* 
ker op; Wijl hij geene moor
denaars kon vinden, werd 
hg zelf de beul. .. JNadat h% 
met eene boot tot onder den 
aan zee gelegen toren j in 
welken ARTUB. gevangen zat, 
genaderd was, deed hg hem 
in zgn vaartuig brengen, bragt 
hem met zijn zwaard verschei
dene idoodelijke wonden toe, 
fin liet zijn lijk. daarop, in 
zee warpen; hetzelve , werd 
door̂  eenen visschér gevonden 
en in de Priorij van JPrék 
begraven. JOANNES werd door I 
Paix.ivp.vs AVGVBTÜB en den 
raad der Pairs als eenen dn-
mensch ên verrader, en al zijne 
goederen verbeurd verklaard. 

ARVVB III, bggenaamd de 
regtdoener, vroeger graaf van 
üiohemont Cn veldmaarschalk 
van Frankrfk, was de zoon 
H L , ***"* V» hert°S van 
gebogn. Hij wa8 een man 
van kleine ligchaamsgestaltë 
«aar vol dapperheid,In bragt 

«9 onderscheidde zich in 
J«°%e'«lckigen veldslag van 
5 ? K r » l o e g de En-
gelschen m Narmandijë en 
Pwou, behaalde twee zege-

atay, m het Fransche Oe. 

partement Loiret de andere 
in Ï45O te Fromigni, Na in 
de laatste. den vijand gedu
rende twee dagen door een 
valsch gerucht misleid te heb
ben, hield hij zich, alsof hij 
den aftogt wilde kiezen,maar 
gedurende den nacht terug-
keerende, versloeg hg kn 
geheel en al bij het aanke
ken van den dag. Zijn neef 
PJEJTHDS de Eenvoudige, her
tog van Bretagne in 1456 
kinderloos overleden zijnde, 
werd hg zija opvolger. Se» 
dert dat tijdstip. liet hg alfgd 
twee ontbloote degens voor 
zich uitdragen; dé ,eene als 
hertog van Bretagne,.de an
dere als veldmaarschalk, njj 
regeerde slechts "i5 maanden 
en overleed in, 1458 in het 
66 jaar van zgnen ouder
dom, van zgne onderdanen, 
die hq met zachtheid regeer- 1 
de betreurd, maar door de , 
krijgsbenden wier roofzucut • 
en plunderingen hg gap*; ! 
gelnk te keer ging, ge»"" ! 
Hn was een matig en knw* . 
vorst, die de vermaken h,art-
te, naauwgezet ia hetwgi j 
doén.enmetgVar^rgn 

godsdienst benei? Ws>«* 
froote onderhandelaar e n g 
grooter krggsman., üetm 
van Arras was zgn *erk. 

" AKXÜS. - » ' f H 0 5 I A 8 ' 

f
 A - r^ ïSni 

te Bologne, "» ÖB ' ^ j ,8 . 

nonik IteTcaWWfr ra° 

http://Paix.ivp.vs
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den heiligen Verlosser, beoe
fende de wiskunde en vooral 
het gedeelte, wat de overeen
stemming betreft. Men heeft 
hem eene uitmuntende Itali-
aansche Verhandeling over 
den tegenzang te danken; een 
boek dat vrij zeldzaam is, en 
waarin, ondanks de vorderin
gen , die men sedert dien tijd 
in de aangename toonkunst 
heeft gemaakt, men altijd nog 
veel leerzaams vindt» Het* 
zelve* werd te Venetië, i586 
2 Dlfi in .fol. gedrukt. 

Anvxcxvaof VAN ARTTM (OO-
UICVB)P doctor en hoogleer
aar in de regten aan de Uni
versiteit van Jena, en As
sessor, en schepen dierzelfde 
stad, werd in 1579 te £«««-
warden in Vriesland gebo
ren, dal zich met regt mag 
beroemen zulk een geleerd 
man: voortgebragt te hebben. 
Hij is te Jena ia het jaar 
i63 / overleden; ŝijne voor
naamste werken zijn: i.° Oom-
mentarius methoclicus de mo? 
ra;—*2.0 Exercitationes jus-, 
tinïanoe ad institjita, juris ei-
rilis; •-»- 3.° Disputationes 
ad praacipuas pandectarum et 
codicis leges1, ad cansuetudh: 
nes feudales,, ad lib, II, G. 
de rescindenddvendilione,; 4.? 
Discursus academicus dd hui-: 
lam auream GdROLi' IVi lm-
perat. de jwe pubfao, jüeip-
«g i6a3, 5 m.uin4.tQ 

ARÏJNDEI, (THOMAS) , zoon 
van RoBEni, gCaaf yan A-

rundel, uit een doorluchtig 
JEngelsch huis geboren, werd 
in den ouderdom van 22 jaren , 
onder het bestuur van EDITAHD 
Hij, op den Bisschoppelijke» 
stoel yan Ely geplaatst, en 
door den Paus in Ï388 mefi 
het Aartsbisdom Torch bei 
ganstigd, alwaar hg aanzienlij
ke sommen aan den opbouw 
van een Aartsbisschoppelijk 
paleis besteedde. Hij werd 
groot - kanselier van Enge* 
land} en bekleedde ,die waar
digheid tot i n . 1396, wan
neer hij tot het Aartsbisdom 
Kantelberg overging. Hij is 
de eerste geweest, die den 
stoel van Torch voor d»en 
van Kantelberg verlaten heeft* 
Naaüvvelijks had hij bezit 
van denzelven genomen, of 
hij haalde zich de ongenade 
van koning RICHAW» II. op 
den hals. Van hoog-verraad 
beschuldigd, werd hij op 
doodstraf veroordeeld,, om hst 
rijk te verlatem ARUMDBR 
ging dadelijk naar Frankrijk 
en naar Rome, alwaar hij 
door RoNteAoius. UL; zeep 
wel ontyangen, en tot; het 
Aartsbisdom Sint * Andrew, 
in Schotland benoemd werd. 
Deze.."pr,èlaif bragt••Veel toe , 

, pm ;Hj!NBRIK VAN BOLIWC-
: IBOKE, hertog van Lancasm 
ter, die later onder den naam, 
van HENDRIK IV. regeerde, 
te bewegen, Engeland te o* 
vermeesteren, en RICHAKD 
II. te ónttroonen. Hg legde 
eenea grooten ijver i tegen 
W1.0x.Bi! en de Lollards aait 

http://W1.0x.Bi
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/ 'den dag, en vooral tegen den 
ridder JOANNES OLDCASIX* , 
Jord COBHAN. Hij overleed 
in 1414. Hg is welligt de 
eerste geweest, die verboden 
heeft de H. Schrift in de 
volkstaal te vertolken. Hij 
schijnt het misbruik voorzien 
te hebben , hetwelk de Sec-
tarissen der volgende eeuwen 
van dit lezen zouden maken; 
tnaar ten allen tijde moet hét 
aan particulieren verboden 
zijn, om, zonder detoestem
ming en de goedkeuring der 
Bisschoppen, bgbelvertalingen 
m het licht te geven; zonder 
deze wijze voorzorg zonden 
er allerlei dwalingen, op ge
zag van het woord Gods on
der het Christelgk volk in 
omloop zgn. Men leest in 
het leven van XiMENE8 door 
den Heer Fijjcnnm, eene 
«nsnede, die uitmuntend ge-

. schikt is om de diepe wgs-
ïeid, t c d°e« gevoelen, wel-

^r &Sf *.*£ 
onderwerping der eers°te Chris! 
tenen zoo zeer v e r w ö S 
waren niets ffiinder ^ 

«e, dan onverschilliglfilj in 
^ handen van iedereen d ? 

S n d t ï * ^ e r e 
welke i be8rgpen, e n 

8 a ondergang aanwen-

den; dat hef den kleinen 
geesten eigen was, datgene 
niette achten, wat zg altnd 
voor oogen hebben, en de 
verborgene en geheimzinnige 
dmgen te eerbiedigen; dat 
de wijsste volken het onge
wijde gemeen altijd vau de 
geheimen van hunnen gods
dienst verwijderd hadden-, en 
dat J. C. zelf, die de wijs
heid des Vaders is, enkel en 
alleen daarom zoo dikwerf 
door beelden en gelijkenissen 
had gesproken, om yoos de 
grove menigte verborgen te 

1 houden, wat Hij in het bij
zonder aan zijne leerlingen 
wilde openbaren, Hij voegde 
er hg", dat het goed was, 
om in de landtaal Catechis
mussen; gebeden, bondige ea 
eenvoudige verklaringen der 
Christelijke leer, verzamelin
gen van stichtelijke voorheel. | 
den, en andere geschriften J 
in het licht te geven, welke 
geschikt zgn, om den geest | 
der volken te verlichten, en 
hun liefde voor den godsdienst , 
in te boezemen, zoodanig als 

1 - I - J A ênti f 

ng aezeive, «"«"»»-•- - ' 
hem zulks zoudeitoelaten,aan 
het publiek wilde mededee* 
Ie* Maar ten opngttran 
yeleplaatBfflt.-woBiïWjn; 
de &h mm^Tefment ^ 
vele oplettendheid, ken» « 
zuiverheid van geest en har 
vereischten,enwarehett. 
ter, dezelve in de dne talen 
laten, welke God had,toege 
staan dat me» * « d " £ ven hét hoofd van den sterre» 
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den JESUS als gewijd had (*); 
dat de onwetendheid er an
derzins een misbruik van zou
de maken, en dat zulks een 
middel zoude zijn, om de 
vJeeschelrjke menschen te mis
leiden , die niet begrijpen, wat 
van God is, en de verwaan
den, die datgene meenen te 
begrijpen, wat zij niet ver
staan. Men zou gezegd heb
ben, dat hij toen reeds het 
misbruik voorzag, hetwelke 
de laatste ketterijen van de 
heilige schriften zouden ma
ken. Degene, die van een 
tegenovergesteld gevoelen wa
ren , hadden moeite, om daar
omtrent toetegeven; maar zij 
moesten zich aan de redenen 
en vermaningen van den pre
laat onderwerpen, die zijn 
gevoelen veel gewigt en ge
zag wist bij te zetten. — 
(Zie AIOASIA, EÜSTOOHIUM), 

ARUNDEÈ (THOMAS HOWAB» 
Graaf van) en van Surrey, 
maarschalk van Engeland ïn 
het begin der zeventiende eeuw 
zond hem WIILEM PETREUS 
naar den Levant, op het eiland 
Par os, alwaar hij de beroem» 
de marmer zuilen Arundel 
genaamd, ontdekte. Deze kost
bare gedenkteekenen bevatten 
de voornaamste tij dvakken van 
de geschiedenis der Atheners 
van het eerste jaar van CE-
OHOPS (!58a vóór J. C.) tot 
het jaar 364 vóór de Chris-
telgke tgdrekening, De graaf 

(*J Bebraice, gr me et laiin 

van Jrundel plaatste deze 
zuilen in de zalen en tuinen 
van zijn paleis aan de boor
den van den Theems. JOAN-
NES SELDEN gaf in 1629 aan
merkingen over deze schoone 
oudheden in het licht. HUM-
I?RBY PRIDEAUX gaf ïn 1677 
eene verzameling dier mar
mer- zuilen en van eenige 
andere zeer zeldzame aan de 
universiteit van Oxford, on
der den titel van Marmora 
Oxoniensia, geschonkene mar
mers in het licht. Van de 
verschillende verklaringen dier 
marmer-zuilen is de beste , 
van CHANDIER Oxford, 1763 
in fol; in de uitgave door 
MAITTAIRE 173a info!, komen 
echter goede aanteekéningen 
voor, welke ia die van 1763 
niet gevonden worden. De 
opschriften zijn in 1791 te 
Oxford zonder platen gedrukt; 
In die verzameling vindt men 
ophelderingen ten opzigfe van 
verscheidene punten der oude 
geschiedenis. De marmer-zui
len van AauNDEi zijn voor 
Pater PirAu rvoor SAUMAISE 
en Voesius en voor de ove
rige tijdrekenkundïgen, die na 
hen gekomen zijn, van groo-
ten dienst geweest. Men zegt 
dat de meeste dier marmers 
ten tijde van de binnenland-
sche onlusten tot het herstel 
van deuren en schoorsfeenen 
hebben gediend. 

AauNs — Zie ABONTIÜS, 

, JoANN, XIX. 20. 
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ARVÏEVX (LOHENZ Ridder 
van| in i6$5 te Marseille 
geboren, werd door, een zij» 
ner bloedverwanten','' consul 
van Seyde, in id53, mede 
naar den Levant genomen» 
Gedurende een twaalfjarig 
verbigf in de verschillende 
steden van Syrië en Palesti
na leerde fig de Oostersche 
talen, en bevlgtigde zich op 
de kennis der oude en nieu» 
were geschiedenis der Ooster
sche volken. In Frankrqk 
teruggekeerd werd hij in 1668 
naar Tunis gezonden, om er 
over een verdrag te onderhal 
delen. Hij verschafte aldaar de 
vrgheid ?an 38o Fransche sla
ven > die hem uit erkentenis 
eene beurs van 600 pistolen 
zonden, wejfee hg echter wei
gerde. Hg; werd vervolgens 
consul van Algiers, en in 
1679ivan AUppo. Daar deed 
hg den handel bloegen, den 
*ranschen naam eerbiedigen 
Zd?^[h^ken Godsdienst | 

&£% b?Vot Bissch°P van 
gevat van weigering, eaf hü 
hem de vr^fid; daSartoe e S 

ooraeeien. ARVXTOX 8 W de 

£ ^ ^ « ^ v a n d e v r ö . 

d a ? S l e r K a r m e l i e t "W ««don» voor. Hg over- f 

leed in 1702 na alvorens 
nog vele andere bewijzen vaa 
achting van dien O/jperpries. 
ter ontvangen te hebben. Pa-
ter ïiABAi "(ZieliAEATjheeft 
te ParysijSS, 6Dl.nnu2.° 
de Memoires du Chevalier 
ARVIEDX (Gedenkschriften 
van den Ridder Aarwx) 
zijne reizen naar Konstmü-
nopel, Azië enz. berattende, 
in het licht gegeven. Dereis 
door Arabië van I*A ROQDE, 
Parifs iSij in. is,0 I'S vol
gens een zijner hmdscbaltea 
vervaardigd; het leven van 
»' AR VIEUX word aan het hoofd 
derzelve gevonden» 

AKYSDAÖHES (Heilige) te 
Caesar ea in Üappadociê^ge
boren, was de tweede zooa 
van den tï» GREGORIUS, bij
genaamd den verlichter, wip 
hij Armenië tot het Griste-
lrjke geloof had bekeerd. Hg 
studeerde onder eenea bekwa
men meester, NICOMAOHUS ge« 
naamd, die den Christelpen 
godsdienst- omhelsd had. !*• 
HIDATBS, koning van Arme
nië, riep AKTSDAOHES ««« 
ralarsabadwnthaoldtei, ; 

om aldaar door zgnen gver 
en agae kunde den out-
luikenden godsdienst j e on-
dersteunen. Hg % r d J , 2 
zgnen broeder M Bisschop , 

zelf een Bisschop Wie>f® 
de zorg overliet,W*™* } bevestifen. Eene verhej 
godsvrucht, eene grootestaB^ 
vastigheid, een runge gr<* 
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voor de befceering der Heide
nen strekten zijne bisschop
pelijke bediening tot eer. 
Daar vele kwalijkgezinde per
sonen de gestrengheid be
knibbelden, waarmede hij'de 
schenders der Evangelische 
wetten behandelde, maakte 
TIHUDAT.ES van zijn gezag te 
hunnen opzigte gebruik, en 
er waren geene misnoegden 
meer. Hij stichtte kloosters, 
die hij met Apostolische ijver
aars, welke hem zouden op
volgen, bevolkte. Hij bouwde 
twee kerken, de eene in het 
vlek Titveman de andere te 
Kliosan, in de provincie Sa-
pkeniü. Terwijl' hij zich'naar 
deze laatste begaf, werd hij 
door AKOHÉIIAÜS, landvoogd 
Van dat gewest, zijnen vijand, 
overrompeld en in het jaar 
33g na J. G, ter dood gebragt. 

AKZACHEL (ABRAHAM) , een 
beroemde sterrekundige der 
twaalfde eeuw, werd te To-
ledo geboren, en onderscheid
de zich ouder de geleerden 
van zijnen tijd. Hij was een 
Jood, en zeer gehecht aan 
zijnen Godsdienst, Ook was 
hg een der voornaamste be
werkers der Alfomymoh* ta-, 
fdü} door AIFONSÜS den Ge
leerde, van Kaatilië uitge
geven. Men heeft van hem 
een werk over de schuinte 
van den Dierenriem, welke 
hg tol:ag° 3 4 ' bepaalde; ook 
bepaalde hg den grootsten af
stand van de zon tot de aarde, 

il. DEEL, J 

door 40a waarnemingen. Zij-, 
ne sterrekundige kennis zon 
tegenwoordig zeer onvolmaakt 
en valsch zijn; maar men 
is den geleerden altijd erken
tenis schuldig, die door hun
nen arbeid hebben medege* 
werkt, om de wetenschap
pen aan den diepen nacht te 
onttrekken, waarin dezelve 
gehuld lagen, 

AHZAN, een Heidensch Op= 
perpriester in Armenië, leef
de in het begin der vierde 
eeuw. Hij hkd tot zijn erf
deel vier vlekken der provin
cie Daros ontvangen, Hij 
hield zijn verblijf te Viickab, 
en droeg' de zeer hoogdra
vende titels van. kind der zon , 
wachter van de tempel* der 
goden KmsMtnÉ en THBMMTZ. 
Hij was in Armenië het bol
werk des Heideadoms, ten 
tijde, dat de heilige GREG-O». 
KIÜS, de Verlichter, aan dat 
laad eene nieuwe gedaaa» 
te gaf, en er bet licht de$ 
Christendoms in verspreidde. 
Vruchteloos wilde zich ARZAN 
tegen de pogingen en den 
ijver vaia dien Miseionaris ver
zetten; GREOORÏHS, door to« 
nïng TYJUBAEGS ondersteund »• 
drong aan het hoofd van 7000 
manschappen, in het gewest 
door-, waar die afgodspries
ter zqn verblijf hield. Van 
zijnen kant stelde zich AR-
ZAK ook in staat van verde* 
diging, vereenigde in den 
haast 6000 strijdbare man» 
1 

http://Tihudat.es
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néft, en m\i&i ondanks gijnen 
lioogeö ouderdom, zelf strijd 
leveren; hij vocht als een 
wanhopige, maar, wjrjldeze* 
gépraal .onbeslist bleef, nadert 
hij in het midden zijner ben« 
de , daagt: den vijandelijken 
yeldheer foï een tweege-
vecht uif, en door een sbg 
aan het hoefd getroffen, sterft 
3hij in het jasr 302 der Chris
telijke tijdrekening. — Een 
andere- ABZAIJ t ,dïe ia de vijf
de eenw bloeide „ heeft de wer
den van den H. AiHANAaips 
uk het Armenisch vertaald, en 
ie ;foIgende 'TCerkèn; nagelat 
tén : l«9 V'erhandeliv.g tegen 
het T?yHsmuft% of de aanbid-
ding des *>uurs, — a.o Me~ 
devoering over de ffemelmari 
<uan f, C»., •—•; %>f> Momelie op 
dm ••/!„ apostel JPAVZÜS het 
eerste en laatste bestaat en
kel in handschrift 

ASA f koning van Jüda; 
zoon en opvolger van ÜLM* 
fa het jaar 9 5i vóór J. C., 
vernielde de altaren aan da 
afgoden opgerigt, herstelde 
«en dienst van den waren 
God; en ontnam aan sjgne 
moeder MAACHA , wijl gK ee-
nen afgod aan ASIARTE toe. 
gewijd, had doen vervaardig 
SiHif8 teebnen **"*°-
**««-ceae iögepraal op het 
J g r der « a n i f e a j W 
f0n. l i ^ ' - ^ m g van .<©. 
Jwpw (Z,e ZAHA)J e n m a a t 

«ene steden van *«•«?/* jfc. 

NADAp koning van Syriëhb 
hem in dezen laatsten oorlog 
ondersteund* ASA liet de ' 
bouwstoffen van Barna, die \ 
BASCHA^ koning van Israël ̂  
verzameld had, vervoeren, en ; 
gebruikte dezelve, om de stad j 
Gabaa te bouwen. De pro- ! 
feet HANANI verweet hem 
zijne toêvlïigt tot eenen 
vreemden vorst te hebbent ; 
genomen in plaats van zijn 
vertrouwen op den Heer te | 
stellen. ASA op dezen heiligen 
man vertoornd, liet hem in 
.de gevangenis werpen. De 
H. Schrift verwijt hem ook 
de hooge plaatsen niet te 
hebben verdelgd, die het 
volk, door eene kwalijk he« | 
grepene godsvrucht, den Heer 
had toegewijd, en waarop 
hetzelve ofierande opdroeg, • 
in plaats van dezelve, jolgew j 
de wet, in den tempel opte* . 
dragen; maar sommige scnrrj-
vers zijn van gevoelen, nat i 
de omstandigheden deatscHjf 
fi„g yan dit misbruik mojje-
m& maakten. G ^ - i ! 
hem» door hem met de JWM j 
te bezoeken, «n 'nenfWt, 

rlat in dezen lgdeassmt zij' 
f ? golracht*«eg* «ego» 

en vooral over h e g g . w 

biï tegen den prorew 
Heeren W- f ? ? t J ï ! 
de H. Schrift legt» he t j , 
gemeen eene § ƒ ^ 
genïs van h«n af, W ' f 

: ^ den Beer »«*, "* 
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hg echter gedurende zijne 
ziekte meer vertrouwen in 
ds geneasheeren, dan op God 
had gesteld, stierf hij in het 
jaar 914 vóór J. C. na 4* 
jaren geregeerd te hebben. 
JOSAPHAT was zijn opvolger. 
— III» -B» d, koningen X.V.. 
— II. Pardlipomenon XVI. 
~— JOSEPBVS oudli, VIII. B, 

ASAÏJ , een beroemd man', 
onder' ' de = Bulgaren ,; eit éèn 
afstammeling' "iet oude Maln-
geri van dat land, met.'zjjrië 
heide broeders, PETRUS en 
JOAHNES, het ontwerp ge
vormd hebbende, om zich 
van de Gafiekscne oyérnëèr»; 
scMng fé bevrijden,/ én zulks 
onder eenïg schijnbaar voor
wendsel willende doen, ging 
Sïch omtrent het jaar 1187 bij 
den keizer Is AAK AN GEMIS 
aandienen, om hem dieast 
onder zijne troepen, ea ee» 
nïge onbebouwde landerijen 
van het gebergte Hemus te 
vragen; "toen hem zulks ecfa~ 
ter geweigerd wen!,, keerde 
lig haar. zijn. laad terug, en 
verwierf_ es' zich ia korten 
tijd eeuéa .grootea aanhang", 
die, zonder de' oavöoragtig^ 
heid der Gïieksché veldheerea, 
echter a:at, lang son. hebben 
kunnsn bestaan; daar 'deze 
sicb. door den schijn; van de 
onderwerping der stede» Héten 
misleiden, en alzoo verzuim> 
$ea er bezettingen in te plaat
sen. AsAN,en zijne broeders 

ju 

wisten van dezen misslag ge
bruik te maken, en wijl hun; 
door hunnen eersten voorspoed 
al de stammen weder bij ge
vallen waren, vonden zij zich 
niet alleen in staat om den 
vijand af te wachten, maar 
hem zelfs tot Phiüppoli en 
Berea op te gaan zoeken. 
Een schrijver voegt er bi j , 
dat ASAH en zijne broeders 
in het jaar 1190, aan keizer 
FMSDERIK I., die toenmaals 
te Andrinopel was> aanbo» 
den, om zich met veertig 
duizend Bulgaren, bij hem te 
voegen, ten einde het Griek
scue rijk te verdelgen, het
welk die vorst echter weiger
de. ;AI,EXIS ANOÈMJS , die in 
het jaar i ig5 zijnen broeder 
ISAAK opvolgde, l iet , na den 
fiulgaren vruchteloos den vre
de te hebben doen aanbie
den , onder de hevelen van 
ISAAK SEBABTOCKATOR een ge
dacht leger tegen hem op» 
trekken,, hetwelk geheel ver -
slagen, en waarin de'veld
heer zelfs .krijgsgevangen ge-

II maakt werd, ASAH stierf 
kort' daarna,' en werd door 
zijnen bloedverwant JVAHO-
01 'JOAMI-IÉS gedood, 

ASAN (JoAHTJSfE8)'j ZOOffl V3tt 
den voorgaande, volgde zijn' 
vader niet onmiddellijk op» 
ASAH- liet hg zijn overlijden 
twee broeders achter., P E 
TRUS , die alleen na hem re^ 
geerde, wreekte ssïjnea dood; 
en moest zelf saeven. Hg 

l a 
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bad tof opvolger zijn' derden 
broeder JOANNES, die ia taoj 
bij de belegering yao 'ïhea-
salordha sneuvelde. VORY-
I A S , de zoon eener zuster 
dier vorsfen, liet zich nu als 
koning van Bulgar'gë erken
nen, maar,bij werd in 1208 
door de Franscften verslagen, 
hetwelk aan JOANNES ASAN , 
de terugkomst in een rijk, 
betwelk hem van regtswege 
toebehoorde, zeer gemakke
lijk maakte. Na den dood 
van zijnen oom bad hij de 
wijk naar Rusland genomen, 
en toen ,hij uit hetzelve te» 
rug kwam, maakte hij.zich 
eenen aanzienlijken aanhang, 
aan welks hoofd hij de troe
pen van VbnYEAs sloeg, en 
zich van verscbeide&e steden 
meester maakte; intusschen 
geraakte hij eerst na verloop 
van zeven jaren in hef vreed?» 
zame bezit van het rijk; Vo- •'• 
KYBAS verdedigde zich gedu
rende al dien tgd in de stad 
Trinom, en verliet dezelve 
niet, dan toen hij zag, dat 
de 

inwoners eene zoo lange 
Insluiting moede waren; hij 
werd in zijne vlugt achter
haald, men stak hem de 00-
#en uit, en Het hem naauw-
keurig bewaken. Voor het 
jaar 1230 vond men ASAN in 
gecnen enkelen oorlog gewik
keld, in dat jaar behaalde 
hg eene groote zegepraal op 
iHEonoRus ANOJ3£ÜS, vorst 
van Epirus, dien hij gevan
gen nam en de oogen liet 
««steken; twee of drie jaren 

B; daarna gaf hg1 hem de vrö-
beid weder en trad zelfs met 
zijne dochter W B ia den 
echt. In 1334 sloot bij mei 
denGriekscben keizer JOAW-
HES VATAÏZES eea vriend
schapsverbond , en gaf aan 
ÏHEOBORUS , zoon van J<us-
NES , ^zgne dochter HEMM.; 
die hij bij zijne eerste vrouw 
verwekt bad, ten huwelp. 
In het volgende jaar veree» 
nigde bij zicb met hem, om 
Kanstantinopel te belegeren, 
maar hunne ieg-ers werden 
verslagen, en op de vlugt ge
dreven. ASAN verliet daarop 
de Grieken, om zich bij de 
Fraflsehen te voegen, en de* 
ze weidra moede geworden 
zijnde, begon hij andermaal 
hun den oorlog aan fe doen', 
hetwelk hem in eenen ande
ren'wikkelde met Hongarije, 
waarvan de bgzonderAeden 
niet bekend zijn. ASAN stierf 
in de maand Junij van bet 
jaar 1241, Mae\ eerste 
'vrouw was MAEIA, Aocbtec 
van AÏÏBHBAS, koning van 
Hongarfë. Men zegt, dat 
deze vorst nit Paksttna ter-

aangehouden, die hem enkel 
de yrij&eid weder gat, «P 
voorwaarde, dat hg Jan m-
ne dochter ten hinve/flk «ra-
de geve, Dit g — d e « 
bet jaar 1219. uu u*\ 
welgk is ASAN onder andere 
kinderen, CA^OMAN geboren, 
die hem opvolgde; m W 
tweede huwelgk verwekt W 
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CAIOMAN; , 

'ASAN III., koning Van 'Bai-
garijë, was de kleinzoon van 
ASAN II,, doqr MARIA , zijne 
moeder. Naauwelijks was hg 
door de zorg van MicHAëi, 
PALEoi,oatrs, zijn' schoonva
der, erkend, of TERTER, een 
beroemd man,' stond tegen 
hem op.' Om hem omtekoo-
pen, gaf man hem eene zus
ter van ASAN ten huwelijk, 
en daarbij den titel van Des-' 
poot. Deze schitterende gunst 
kon zijner eerzucht niet vol
doen, en belette hem niet, 
dagelijks werkzaam te zijn, 
om zijne partij te doen toe
nemen. Toen ASAN, die een 
privaat en stil leven, boven 
de onrust verkoos, waaraan 
de koninklijke waardigheid 
hem blootstelde, zulks ont
dekte, zoo hield hij zich, 
alsof hg zijnen schoon-vader 
ging bezoeken, tig' n a n ï a* 
zijne schatten mede naar Kon-
stantinopel, alwaar hg' sedert 
dien,tgd, zich met den titel 
Van Despoot van Romanië te 
vreden stellende, gerustelrjk 
leefde. Deze opregt-wijsgee-
rige vorst was de stam eener 
doorluchtige familie, de Asa-
niten genoemd. De aange» 
voerde gebeurtenissen moeten 
tusschen 1275 en 1280 ge
plaatst worden; het • juiste 
tijdstip » mCt hekend. 

ASAN CAIAFAT, een door
trapte Algergnsche zee - roo» 

h I 

II ver, die langen tqd de Griek-
\l sche zeeën en die van Can-
I dia afstroopte. Ka verschei

dene buiten op de Christenen 
gemaakt te hebben, hragt 
hij zijnen roof in 1626 naar 
Algiers, toen hem de Chris
ten- galeijen ontmoetten, die 
dezen zee»roover versloegen, 
de schepen,, die faun ontno
men waren, heroverden, en 
zich van zijne geheele vloot 
meester maakten. Sommigen 
hebben hem voor eenen too-
venaar gehouden; en gezegd 
dat hg dagelijks na het on
dergaan der zon, een boek 
der zwarte kunst op eeneta» 
fel leide, en dat ASAN,.na
dat dit hoek zich van zei ven 
geopend had, op de eerste 
blz,, die zich voor hem aan
bood, al datgene vond, wat 
hij den volgenden dag moest 
doen,- of wat hem moest 0-
verkomen. Men voegt er big, 
dat wanneer hg twee pijlen-, 
of twee degens op dat boek 
Jegde, hij door de beweging 
der wapentuigen wist of hij 
de schepen, die hij ontmoet
te, al dan niet moest beyech-
ten. 

ASAPH, zoon van BAHACHI» 
48, uit het geslacht van LE-
vrj een zanger van DAVÏ», en 
een zeer bekwaam toonkunste
naar, Men schrijft hem ee-
nige Psalmen toe; maar vele 
schriftverklaarders zijn van 

i gevoelen, dat zijn naam en
kel aan het hoofd dier Psal« 

. 3 
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men. werd gesteld; wijl hij 
dezelve in muzijk had ge-
bragt, en met eene hem bij-
zondere begaafdheid in den 
tempel zong, In de verdee
ling, welke DAVID van de 
Levieten maakte, om ia 
den tempel te zingen, beval 
hij , dat de familie van Gw~ 
SON) waartoe ASAFH behoor
de, de regter zijde zonde be» 
kleëden. 

AsAEHADDON of AfiSARHAD-
BON, die sommige voor den-
zelfden houden als SENAPHAR, 
volgde in het jaar 680 vödr 
3. C, zijnen vader SENSACBE» 
RIB in het koningrijk Assyriê 
»P' Hij vereenigde de ko» 
mngrqken van Ninive en 
Babyhn, maakte «icii mees
ter van Asoth,iit\ Egypte, 
het land van Chue. en ido* 
mea aan, voerde den oor
log tegen M A T S E S ; 1 ko-
^ng yan Juda; nam fou*a~ 
*™ W," en voerde ,dea ko< 
«'"g naar Saigon, ASAR» 

™ ÖARAGON genoemd. n« 

•»*». zoo mv naar dief v £ 

£ * 9 ? i e t 8eweifeld heeft 

meen niet Bereiken kunnen, 
Het is echter waar, dat ee-
rrige tgdreken&undigen, van 
gevoelen -zijn geweest, dat 
deae beide verschillende na» 
men, denzëlfden vorst betee-
kenden, maar het schijnt, 
dat zij zich bedriegen. 

ASCAIAÏHITS , zoon van k-
CHEROW en van den nacht, 
Hij was het, die verklaar
de , dat PROSERMNE in de hel 
zeven grenaat-korreJs had ge
geten, en door deze ontdek
king aan CERBS belette, hare 
dochter te bekomen, welke 
zij er was gaan zoeken: Jtr« 
PITEK had beloofd haar aan 
hare moeder weder te zullen 
geven, op voorwaarde échier, 
dat zij er niets zoude SeSè" 
ten hebben, CRRES was m 
verontwaardigd tegen ASOAW-
KHÜS, die haar kwam b&' 
schuldigen, dat 1% hem wa-
ter uit de rivier Phlêgéton in 
het gezigt wierp, en hem n 
eeneu uil veranderde, eenen 
vogel, welken HÏIOTUVA |n 

hare bescherming nam, wqi 
AscAxAPHirfl haar, gedurfde 
den nacht van al *<***?"'-
er plaató had, onderngtte. 

taan» ook wel fc*tf 
W s g e n a a m d , r s j X 

te het . f e m M k ^ i ? 
n e a , w a r * * M E Z E S 

vrede geweigerd had. ? 
L de fitichler f « ^ was ae eii«««» 7 , 
hngay dat de Iwof̂ Ud 

VS!5 
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zijnen kleinen staaf werd; 
maar dit alles is zeer onzeker. 
—•> Zie VENEAS, 

ABCELIJH , in Poitoü gebo
ren, was monnik der abdij 
k Beo en niet van Saint» 
Evremont, zoo als sommige 
schrijvers zulks beweerd heb
ben. Naar het voorbeeld van 
LAOTIUNC zijnen meester, be
streed hij de'dwalingen van 
BERÊNGABIUS, en twistte in 
de Conferentie, welke in loSo 
te Brionne gehouden werd, 
zoo heviglijk met, hem,- dat 
hij hem tot stilzwijgen bragt. 
Er bestaat een brief van hem 
aan dien ketter over de we
zenlijke tegenwoordigheid: de
zelve komt voor in de verza* 
meling van Conciliën van Pa
ter LABBE. 

ASOENES of ASCBNAS, eerste 
zoon van GOMER. Men gist, 
dat hg de stamvader der As« 
canters is, een volk, dat langs 
de Tanafo en het 'Palm* 
Meotides woonde/ JOSEBHÜS 
noemt hem AECANAXÈS, en 
verzekert, dat hij het hoofd 
der Ascan axers of Rheginers', 
eene Grieksche volksstam, is 
geweest; maar men begrijpt, 
dat alles wat tot zulk eenea 
ouden oorsprong opklimt, niet 
zeer zeker is, 

ASCEHSWS, ~ Zie BABxtrs, 

ASCHAM (RoïGEa) secret 
tam in de Lalijasehe taai 

der koningin ELIZABETU, was 
te Kirchbywish, ia de pro<* 
vincie Yorok, geboren, en 
overleed te Londen, in 1568 
in den ouderdom van 53 ja
ren. Hg heeft de volgende 
werken nagelaten? - ii° De 
schoolmeester, in het Engelsch,; 
— a.° Latijnsche Brieven, 
Oxford, 1703 in 8.», zeer; 
sierlijk geschreven. ~ 3." De 
rebus in Germania gestis, 

ASCHABI, of AcHAnf, een 
Mahometaansch leeraar, hef 
hoofd der Aschariërs, in te* 
genstelling der flanbaliten. 
Deze beweerden, dat God al
tijd volgens eenen bijzönde» 
ren wil handelde, en alle dia
gen voor het welzijn van elk 
schepsel daet; daar de A-
schatïéis ia tegendeel ran ge
voelen waren, dat het (Jp 
perwezen, enkel de algemee-
ne wetten volgt, die het heeft 
vastgesteld, s Welligt, zeg£ 
een beoordeelaar, dat bet mei: 
deze zaak, als met zoo vele 
andere dergelijke gesteld is, 
die enkel in eenen woorden» 
atrijd bestaan,1 ea dat de bei» 
de gevoelens waar zijn." Zou» 
der twijfel bestaan er alge-
meené wetten, die onbelem
merd en geregeld ten uitvoer 
worden gebragê; maar ia *te 
handen van God, die dezelve 
heeft voorgeschreven, en dep* 
aelver uitvoering onophoudelijk 
bestuurt, worden deaelve^ <*p 
eene onbegrifpelpe wijze 9 
buigaaam en gedwee, Dergefo 

1 4 ' • • 
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verj; verbindfenis tneï eenoni 
eindig getal omstandigheden 
brengt een dergelgk uitwerksel 
alof n,et voort, werkt eene 
zoodanige gebeurtenis al dan 
niet mt, volgens de algemeene 
«* Rondere inzigten eener 
r f f ^ ^ d i e . n o g o p e l » 
ZC2T^hhkimet evenzoo vele kraCht e n w ^ h e i a d e 

ja uur werkt, alsfoen J d e 
<5 natuur heeft geschapen» Doch 

«men men de algemeene nei
ging der Muzelmannen n a a c 

K i S * ^ * * * * noodlot in 

stelselI vin «9 e n boadiS net 

aad"» Jet jaar 94o n a 3,h. 

Se«den inXed S V e m ° -

ï»13^ gesteld r f i n 2 9 n e 

^ «SSL,'den d ° o d 

Kerkvergadering van fcome, ia 
het jaar 342 gehouden, de 
onschuld van zijn gedrag, en 
de regtzinnigheid «g'ner leer 
erkende (Zie AvHusmvs — 
Heilige •—•), Deze ijver/ge 
belgder van J. C. werd in de 
Kerkvergadering van Sardka 
andermaal, hersteld en getegt-
vaardigd. In eene oude le
vensbeschrijving van den hei
ligen PORFHYRUS een' zijner 
opvolgers, wordt hg aldus 
beschreven.' de teer heilige en 
gelukzalige prelaat, die voor 
de verdediging van het regt* 
zinnige geloof pele vervolgin
gen heeft moeten verduren. Het 
Jaar van zijn overlijden is 
onbekend. 

ASCMBIADEB'; 

nisch wijsgeer 
1 •» • i 

een Flafo-
te Phliase, 

e staü in aen .rawporoie* 
geboren. Na eenigentijd 

ae leer van PJDATO te hebben 
gevolgd, koos hg Snwovan 
Megara tot zijnen meester. 
MENEMMUS , dien hg tot deze 
school lokte, verbond zich zoo 
naauw met hem, dat zg met 
van elkander konden schei
den. Hunne behoefte, ging 
zoo ver, «f»*- rfaar zq zelts 

het eerste 

! B ^ a a i e S d ^ 7 . ook 
» a g d . BH E T .^ianea 

- •• ««e m , j e 

dat, daar z9 zelts 

het eerste noodzakelgke met 
hadden, zg verpligt war», 
om als opperlieden hg n«-
selaars te dienen. Znhaiim 
elkander onderling beloota, 
ongeiiuwd te blgven, maar 
wgl hun deze staat te lastig 
viel, zoo huwden zg, «"**• 
BEMÜS met de moeder en As-
CMSFIAWES «et de docöfer. 
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De Iaatsïe gestorven zijnde, 
zoo stond hem zijn vriend 
zijne yroutv af, en nam eene 
andere, die zeer rijk was, 
Dus waren de zeden van dien 
lijd, en de eerbied, welken 
men voor de heiligste ver* 
bindtenissen, zelfs voor diege
ne koesterden, welke het geluk 
der huisgezinnen, zoowel als 
dat der r p e n uitmaken. As-
CMPIADEB stierfin eenenzeer 
hoogen ouderdom, eenigen tijff 
voor den dood van AIEXANDEH, 
»n het jaar 3ao vóór J. C. 

ASCMSIABES , een Genees
heer, te JPrusa, mBUJiynii 
geboren, weigerde het aan
bod van MITHKIDATES , die 
hem tot zich riep, en oefen
de Jen tijde van POMPJJJUS 
den Oroote, omtrent het jaar 
110 vóór J. C , zijne kunst te 
Rome uit. Hij was een rede
naar geweest; maar hij vond, 
dat men er meer bij won, de 
menschen te genezen, dan 
door hen te onderwijzen. Hij 
gebruikte geenen enkelen der 
regels van HIKPOOHATEB, wiens 
leer, volgens hem, enkel ee
ne^ overweging des doods was. 
Bij verwierp bijna alle ge
neesmiddelen i en geraakte 
daardoor des te meer in zwang. 
Aan zekere zieken stond hij 
«et gebruik van wijn en koud 
water toe. Hg verzachtte de 
scherpe of walgeiake genees-
«mddelen, en gaf er, diege-
nakkelgker aan te wenden 
eraren, Px,imfjB fcepaaIt öè_ 

LI 

zelve tot vijf: c?« onthouding 
van vleescn-spijisen, de ont
houding van wijn bij zekere 
omstandigheden; de tor?vin
gen , de wandeling en de bewe
ging. ASCIEPIADES, de deugd
zaamheid zijner theorie wil
lende bewg'zen, ging eene 
weddingschap aan, van nim
mer ziek te zullen zijn, en 
hij won dezelve, daar hij hoog 
bejaard in het: jaar 96 vóór 
J, C. aan de gevolgen van 
een' val van het paard stierf. 
Er blijven ons eenige frag
menten der werken van dien 
geneesheer in Aënus, Ma-
tagmata ïiydropica etc. over, 
die in 1794 te Weimar ver
beterd en vermeerderd in 8.Q 

in het licht zijn gekomen. 
Men moet hem niet verwar
ren met eenen anderen ASCM:. 
FIADES, een' geneesheer onder 
TBAJAHUS, n,och met eenige 
andere artsen, die denzelfden . 
naam hebben gedragen. 

ASCLEPIADESJ een Grieksch 
geschiedschrijver, leefde ten 
tijde yan PTOEEMEUS»EPIPHA* 
HES, omtrent het jaar 200 
vóór J. C. De ouden schrij
ven hem eene Geschiedenis 
van AMXANBER den Groote, 
eene van Bithyniët en eene 
Verhandeling der beroemde 
taalkundigen toe, maar die 
werken zijn niet tot ons ge
komen, 

AsowaeiADBS, een beroem
de Griefcsc&e dichter, yaa 
5 
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Wien echter geene werken 
tot ons zijn gekomen. Van 
hem is de Asclepiadische rers^ 
maat afkomstig, welke uit 
een ^ klein en een groot As~ 
clepiadisch vers bestaat. Eene 
soort daarvan is de eerste ode 
van HOKATIÜS. 

ASCIEBIODORÜS % een door 
'ArEitEs, zijnen tijd- es 
kun§tgenooï, zeer geacht schil
der. MNAZON, koning van 
Elatus in Griekenland, kocht 
twaalf portretten der Goden 
van dien kunstenaar voor 5 
talenten elk. 

Asci,EX'ioï)omis, van -Ahsx-
andris, was een man, met 
eeuen bgzonder goeden aan-
1% begaafd, niet alleen voor 
de wiskunde, maar volgons 
ÖUIÜAS, cok vóór de kruid-
kunde; Men weet niet wei 
omtrent welken tijd hij ge
leefd heeft; alleen wordt «ï 
van hem verhaald, dat, op 
eenereize, die hij naar Syrië 
mm om er eene bijzondere 
kemws yan de zeden der in-' 
wpnet». van dat land opte-
* * a , h$ e c slechts dria per
sonen vond, die met eem'eo 
gematigdheid leefden» 

, AsctEïioBOTusf een Les, 
^Seeaderve ldheerenvan 

S n ™ ? 1 ™ ' « «ene za-

£ r
n ° ? h e t P « n U g n d e , o m a e waeraemwg ten, ui y0ei; 

te brengen, maakte hij de. 
zelye aait MITHRIDATJS3 be-

, kead, die hem vergaf, en 
zijne medepligtigea in het jaar 
84 vóór J, C, in de wreedste 
folteringen- deed. omkomen, 

AsciEPioBOTffa, onder CON» 
SÏANTIUS CHLQUOT, oyente 
bij de keizerlijke lijfwacht. 
In 296 versloeg hij AIMCTBS, 
die, na CAHAOTIUS gedood te 
hebhen, zich, volgens Eu-
TROPIOS en .ËUSEBIPS, ,i« 
Groot - Britlanië tot keket 
had doen uitroepen. Het is 
waarschijnlijk,- dat deze As-
CIEPIODOX«S öeaeUde is, .die 
het'.leve», van keiler Dio-
ctEWANüs geschreven heeft, 
hetwelk door VOFISOÜSJ KI 
dat van AÜKEWANÜS, twee
malen wordt aangehaald. 

AsoiEPioDOTUs (CABSIVS), 
vm Mcea in .BUfyidi, de 
vriend van BABEA SORANW/ , 
die onder NERO op eene on-
regtvaardige wgze ter doo» 
werd veroordeeld, onder**eiJ. 

I de zich door ^ne g e » 
beid. Men wilde hem t g » 

X e gooren wilde,**»•». 

dan aijaen w»»* J J verra 

den en -#» « f f i Ü f f l 
zwaren, De.estandvast.sto 
blonk des temeer mt, * 

Griek en Storcgn5chw9< : 

en mede een wiead va» 

http://De.estandvast.sto
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aANTOj afch door geld Jiet 
omkoopen; en, terwgl hg 
zijne uiterlijke regtschapen-
heid logenstrafte, zich laf-
harfiglijk als een getuige te
gen hem liet gebruiken. Maar 
deze misdaad bleef niet onge
straft , want onder het volgen
de bestuur veranderde de staat 
van zaken geheel en al. As-
ciEHioDOTüs werd door GAIBA 
teruggeroepen, en EGNATIÜS 
door VESBASIAHUS verbannen. 

ASCL'EVIVS, een Tralliaansch 
wijsgeer; een leerling van 
AMMONIUS. Door sommigen 
wordt hg onder de schrijvers 
der tweede eeuw gerangschikt; 
anderen stellen hem later. Hij 
heeft een Commeniarium op 
dé rekenkunde van NICOMTA-
CHVS zaraengesteld. 

AsciEPiirs, een Afrikaansch 
Bisschop, die tegen het einde 
der vijfde eeuw bloeide, en 
tegen de Arïanen schreef. 
GENWAXHÜS zegt, dat hij ook 
een werk tegea de Doaatis; 
tea heeft geschreven, en zich 
door zgne onderwijzingen veel 
roem verwierf.''•• 

• ÜSCiETARKONj SÈ» astEolo-
gtst, fen tijde van DOMITIA-
MUS, zich ia liet hoofd ge-
foagt hebbeaïde, • om, ten 
opzigte van dere kesser, den 
profeet te speleas,'zoo zeide 
hem deze vorst; 'Maar gij, 
die den aogenütih fan m§mn 
dood kent, kent gif ook dien 
«Jffl« den uwen? _» Ja> ant

woordde de wigehelaar; ik zal 
door de honden verscheurd wor
den. Om hem te logenstraffen , 
beral DOMITIAOTS , dat men 
hem dooden en zijn ligchaam 
verbranden zoude; doch er ont
stond een groóte pias-regen, 
die het vuur van den brand* 
stapel uitdoofde, de honden 
verscheurden het lijk en ver
teerden hetzelve. Dezegeschie-, 
denïs of fabel wordt door SÜE» 
TOHIUS verhaald. DIOCASSIUS 
maakt er ook melding van» 

ASCONÏÜS-PEDIANÜS (QÜIN™ 
•cvs), te Padua geboren, een 
bekwame taalkundige en de 
vriend van VIRGILIUS., stierf 
omtrent het begin der rege
ring van NEHO : TITUS-LIVIUS 
stelt veel belang in hem. Zijne 
Commentariën op de redevoe
ringen van CICERO, hebben 
hem beroemd gemaakt. Het 
weinige, dat er ons van o» 
verblijft, kan in dat soorï 
tot een voorbeeld verstrekken. 
Men vindt zulks in den Ct 
ÓERO van GHOKOVIUS, 169a, 
a Dl.» in 4.1° De eerste uit* 
gave der Commentariën van 
ASCOHIUS, Venetië 1477, in 
föl, -is eren zoo zeldzaam 
als schoon» Dis van Legden, 
1644 in ia.» wordt ook zeer 
op prijs gesteld» — Men moeê 
heen niet verwarren met ee« 
nen aaderea ASCONIOS PJEDI» 
AHÜS , die onder VESPASIAWOG 
stierf, zoo als men zulks int 
de jaarboeken van EUSKBIUS 
kan zien. Er zijn echter be» 
oordeelaars, die beweren, 
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<3at deze kronïjk, ten opzigte 
;van i die tijdrekening, wel 
gebrekkig kon zijn, en dat 
«de beide ASCONIUSSEN er wei-
ligt slechts eenen enkelen uit-
imaken» In liet leven van 
jTiRöïnus wordt er van ee
nen ASOOBTIUS PUDZANTTS, als 
van eenen vriend van dien 
dichter, gewag gemaakt, het
welk enkel op den eerste» 
kan worden toegepast 

ASBLIA ; eene Romeïnsche 
Dame, eyen zeer beroemd 
door hare geboorte, als door 
hare godsvrucht en hare kun
de. Reeds in den ouderdom 
van tien jaren, had zij zich 
aan God toegewgd, en be
reikte in een klooster te Rome, 
alwaar zij het opzigt' over 
verscheidene maagden had 
eenen hoogen onderdom, Zö 
stierf tusscben de jaren 404 
en 410. I n zrjnen vnftien-
den tr»ef aan MARCBI-J hield 
«e n . HIEROBYMUB eene wel
sprekende lofrede op haar. 
^f^omcU Martyrologium. 

S Z Ï» 6 Üec^"er gewag van ASEHA. 

ASEZLI of ABEÜIDS (GAS» 
J?ARD) , een geneesheer te 
Cremona, ontdekte de melk-
aders in het darmscheel of 
mesenterium. Hij gaf Zij
ne verhandeling De lacti* 
hus, seu lactels venis, quarto 
vasorum mesaraicorum ge-
rtere, in het licht, waarin 
zijne ontdekking ontwikkeld 
wordt De eerste nitgaye yan 

| dit belangrgke werk is van 
Milans, alwaar hij in iBaS 
overleed; maar het werd in 
Ï627 te Bazel in 4,10 en in 
1645 te Leyden herdrukt; 
De schrijver, onderwees ia 
1620 te Pavia de scheikun
de met den meesten roem, 

, ASENAPBAII ; koning 'tan 
Assyrië, die de Cutheérs naar, 

I het land der tien stammen 
zond, na er al de inwoners 
gevankelijk uit te hebben weg
gevoerd (I, ESDBAS IVh DU 
is de naam, welken hem de
ze Assyrische volkplanting 
geeft, in den brief, welken 
zij aan AKTAXERXES schreef, 
om de herstelling van den 
tempel te beletten, die. de 
Israëliten na de terugkomst 
uil de Babylonische gevan
genschap , onder de leiding 
van ESDRAS ondernomen bad
den. Sommige schrijvers zijn 
Van gevoelen dat deze ASE-
NAPHAR dezelfde is als ASAR* 
HADDON ~ - Zie AsARHABDON» 

ASENETH; dochter vanPo-
TIPHAR, ecbtgenoote vanJo-

I w , was de moeda van 
JEpHBAMt en /KLASSE, ve 
meSe der I H J W w U f t a j 
zijn van gevoelen, dald«e 
PU^HAR n i e t f ^ f g ' s ' 
welke JoZEïgekoc«fiad»en 

die, door de lasteringen znn« 
vrouw bedrogen, hemman 
kerker liet sluiten; maareen 
van den eerste verscWIend 
priester van Heliofohn.W 
scbenisdeheiiigeHiEBoN^"'*; 
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3e abf RVPWEVS , TOSTATITS 
en sommige anderen van een 
tegenoyëFgesteld gevoelen* 

ASER , de zoon van JAXOB 
en ZEMHA, de dienstmaagd 
zijner vrouw, werd ia6 ja
ren oud. Hg was, het hoofd 
van een der twaalf stammen, 
had vier zonen en eene doch
ter. Zijn vader beloofde hem 
door zijnen zegen, dat hij 
de wellust der koningen zou
de zijn, als willende daardoor 
de vruchtbaarheid van het 
land te kennen geven, dat 
zij oen stam ten deel zou
de vallen. Het erfdeel zijner 
hinderen was in een vrucht-
haar gewest, fuss'chen den berg 
Libanon en den berg K.armei; 
maar deze stam kon zich, 
het zij door zwakheid of ach
teloosheid nimmer in het be
zit stellen van het geheele 
grondgebied, dat aan denzel-
ven was toegekend. 

ASFEID (CjCAÜDIÜS FflAN-
oiscus BIJBAÜ , markgraaf van), 
zoon van den vrijheer van 
A$FELD , werd ia 1704 in 
jiïrankrqk tot luitenant "gene
raal benoemd. Hij had dezen 
rang door verschillende schit
terende daden verdiend, en 
werd in hetzelfde, jaar naar 
Spanje gezonden, alwaar hij 
verscheidene steden won. Men 
had grootendeels aan hem het 
winnen van den veldslag van 
Almama in i7o7 te danken. 
Daarna nam hg Xativa, De-
nia en Alikanta b , ensnaakte 

zich tot op het einde v«ia 
den oorlog door zijne bekwaam
heid in het aanvallen en ver
dedigen der steden beroemd. 
In 1715 werd hij tot ridder 
van het Gulden - Vlies, alge
meen opziener der Fransche 
vestingwerken, en raadsheer 
bij den oorlogéraad der ma
rine verheven, Na den dood 
van den maarschalk van BER» 
wioKi viel hém in 17 34 het 
opperbevel over het leger in 
Duitschlandten deel, werd hij 
den 14 Junij tot maarschalk 
van Frdnhrpk verheven, en 
nam den 18 Julij daaropvol
gende Philipsburg in. .Hij 
overleed te Parys in 1740. 
De honing van Spanje den 
dienst erkennende hem door 
dezen veldheer bewezen , had 
hem toegestaan, ora hij zijn 
wapen dat van het koningrijk 
Vahntia. te voegen, en tot 
spreuk te voeren: Bdlicm 
virtutis in Hiopania 'praemium. 
De koningin CHRISTINA had 
zijnen vader, hem, zijne zoo
wel mannelijke als vrouwelijke 
kinderen en afstammelingen iot 
de waardigheid van veijheer 
verheven, en opdat zulks nïeü 
slechts een ijdele titel zoude 
zijn, gaf zij hem tevens eene 
vrgheerlgkheidj. waarin hg 
zijn verblijf konde houden. 

ASFEID ( J A C O E M VlNCES-
IIVS Binxh B ' ) , ia 1664 ge
boren, in 1688 Abt van 
Fiewille, in 1692 doctor de£ 
Sorbonne, overleed te Parijs 
ia 1745, In 1706 feaö Mj 
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afstand gedaan van zijne abdij. 
Ofschoon hem vele werken 
worden toegeschreven, bewe
ren sommige, schrijvers ech* 
ter, dat dezelve enkel be
staan, in de voorrede tot het 
'boek: Régies pour Vinteüi-
gence des saintes Ecritures 
{Regels} tot het teel verstaan 
der heilige Schriften), dóór 
den Heer DUGFET , tot de 
4'ej 6fi ea 6.e deeleai ,dec 
rExplicétion d'IsAÏB {Verkla^ 
ring van IsAïds) ; tot de dde 
^eelea in 12.? van die der 
Koningen en JParalipomenon, 
,en tot menige andere geschrif
ten over de geschillen van 
den tgd, die hem vele we
derwaardigheden veroorzaak
ten. In tym „werd er, om 
zgne verkleefdheid aan het 
Jansenismas, eene lettre de 
caehef tegen hem afgegeven. 
Hg verviel echter niet, zoo als 
«enige andere aanhangers dier 
sekte, m de dwaasheid der 
Conuulmnisten, daar fan in
tegendeel feet vonnis/ *aar~ 
öoor dezelve veroordeeld wer-

2 ' Tte ,weeS braSt «» on-
dfHeekende. Zijne coaferen-
«en m de parochie van den 
neihgeu Rocmra verschaften 
hem te Parifs vele hewon. 
teaars._ Zijn stijl is feoer 
aiaar zuiver en sierlijk, 

& X ff0^> werd om. 

S e ,ee»w geboren. Hn 
J*gg l «gne eerste studiën 

^oin, alwaar hg zich 

met veel roem onderscheiddê  
en verscheen in 1699 ,n & 
ïersche régtbanken, met ee. 
nen luister, agne eerste proef
stukken waardig. Het oor
spronkelijke van zijn vernuft 
en het zonderlinge zijner ta
lenten , geioegd bij eene zeer 
vloeibare zeggingskracht, lok
ten steeds eene menigte aan* 
hoorders bij zijne pleifgedïn-
gen. Hg verwierf eene aan-
.zienlijke fortuin, en werd tof 
lid vaa het Ierscne parlement 
verkozen. Vier dagen aa zij
ne toelating, om een, godde* 
ïoos werk, uit, het lager-huis 
verjaagd /keerde aij in 170$ 
naar Engelandf terug, en rer« 
kreeg van zijne minder angst-: 
vallige medeburgers datgene, 
wat zijne goddeloos&eid hem 
in Ierland ontroofd had.( Hg 
had eenigeri tgd zitting in de 
kamer; maar, daar de oude be-
schuldigingen vernieuwd wer
den, meende men, eenen 
man te moeten uifslmtea, 
wiens godsdienstige grondbe-
ginselengeeaen waarborg aan
boden, Hij overleed OW*» 

„o Proeve van een 
ver _ 2. et dgr 

register ov*. * ^ ^ 
landergen, — .«" ^BllfBver. 

?&.«#*«: 
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'er in han worden overgebragt, 
niettegenstaande. de piensch0m 
lijhe natuur van CBMSTVS 
zelf8, er niet in heeft kunnen 
worden overgebragt, dan door 
den dood. Dit werk had zij-
Re uitsluiting, uit het lagere 
huis van Ierland ten gevolge, 
-— 4i° Dejuredivinoi waarin 
hij wil bewijze» dat het huis 
va» Ilanoper, een Goddelijk 
regt ,op den ïroon van -Enge-. 
fynd heeft. Men hoeft van 
A S G I I * nog verschillende wer
ken y die. hg.: gedurende zij*-
ne dertigjarige gevangcnschsp. 
schreef, en die alle door het 
publiek met belangstelling wer-» 
den ontvangen, 

-. ASHBY ' {Sir Jams)i een. 
Ëngelsch admiraal, werd in. 
3649 geboren. Nadat JACO. 
ÏSÜS ïl-i door WILÜEM (van 
Oranje) Stadhouder der teven 
Trovinciën) en M^HIA van den. 
troon was verjaagd, ontstond,-
er een bloedige oorlog tns« 
schen Engeland en Frankrqk, 
dafc de regtea van JACOB«S 
handhaafde^ hrland, aan 
zijne onde meesters, getrouw, 
ondersteunde ook-.Je regten, 
der STCAKXS » maac . de slag, 
der Bt}yn* scheea hunne hoop 
verijdeld te hebben. De lersa 
onderhieldea achter eene ge-
regelde èiMwisssljng, met 
het kabinet vaa Fersailfós r 

'dat, om hunne -ontwerpen , 
tea voordeele van JACGÈXJS.II, 
te onderaïetinen, hun sterke 
smaldeelea aond. De ridder 

; ORS;.. «l 

dezelve te verwijderen, het
welk hij door de admiralen 
HADDA en KIIXEGKEW onder
steund, ten uitvoer bragt; 
Twee jaren daarna kreeg hij 
het bevel over het blaauwe, 
smaldeel, dat een gedeelte 
der zeemagt uitmaakte, on* 
der de bevelen van den ad
miraal Russin,, Hg was bif 
den slag van la J$ogm te
genwoordig, waarin de Fran-
schen door PAKNJSTIER aan~ 
gevoerd, de nederlaag bekwa
men.. ASHBT ach'tervöJgde&eB, 
tot aan de redéyan Saint; 
Mate, doch het kan hem, 
ondanks al zgne pogingen, niet 

: gelukken de Fransche, vloot 
geheel': te vernielen..' ; 0ppr. 
den hertog van NOTÏINOHAM"$ 
secretaris van staat , in deze 
zaak van verzuim beschul
digd, v^scheen hij voor het: 
Engelsch parlement, ..dat hem 

• van alle. verdenking •.".ontsla
gen* .en met lof overladen, 

. terugsond. Kort daarna vér-
liet hij. -den.- dienst,. en. „pyer* 

[ leed in het .jaar IJSQ, ...»,'.. 

; , 4SEMOLE:(Ex-ïA6);f-eeai5ud-
beldkeaner, ook wei de En~< 
gehche Mnfauriophilun ge» 
naamd.,-.te LicMfmld nit.eeap 
adellijke familie geboren, werd 
te. Ouford opgevoed. ..Onder 
ÏCABÉI II."*. verkreeg hg de 
pasten van wapen-heraut en 
antiquarim en overleed in, 
i6g? 'm den onderdom vaa 

r 75 jaren. Het Museum ash« 
maleanum, f e Oxford, heef! 

; van. dezen geleefde "»§ne?s 



576 A S H; 

naam ontleend, daar hg het
zelve met verscheidene zeld-
zaam&eden verrijkt had. Mea 
geeft voornamelijk dien naam, 
aan het scheikundige tooneel, 
dat het bovenste gedeelte van 
het Museum, uitmaakt, en 
in 1683 is aangelegd. Erbe-
staat van hem: i& Britsch 
scheikundig tponeeh -— 2.° 
Geschiedenis en statuten der 
orde van den kousenband, 
Londen i6ja, ia foL, waar
van er eene verkorte uitgave 
in 8,™ 1 ? 1 5 bestaat. — 3.c 

De uitgave van het werk 
eens onbekenden over den 
wgsgeerigén steen, getiteld: 
Weg tot het geluk; en waar
van de ware titel behoorde 
te zijns tVeg tot de dohin-

•niglmd. Men kan zich een 
juist denkbeeld van den staat 
vormen, waarin zich het 
hoofd van den armen Asja-
MOI,E somtijds bevond, wan
neer men het dagverhaal van 
zijn leven, door hem zei ven 
geschreven, en te Londen in 
1754 gedrukt, leest. Ziehier 
eenige trekken uit hetzelve, 
die ia staat «rijn, om over 
de overige te kunnen doen 
oordeelen : n In het jaar 
1646, den ao April, ten 
vgt ure des namiddags is er 
een groote vorm op mnnen 
yöeï gevallen, en heeft mö 
den groofen toon gekneusd. 
— au September ben ik door 
eene tandpijn gekweld gewor
den, die drie dagen geduurd 
heeft. ~ 1670, 5 Jalg heb IJ 
ik veel aan eene bewaarde II 

spijsvertering geleden; die 
echter, God zg gedankt! den 
volgenden dag genezen was. 
— 1674, 18 December. De 
Heer LILLY is ziek gewor
den, men heeft hem eene 
aderlating aan den linkervoet 
doen ondergaan. Het was 
den vorigen dag nieuwe maan 
geweest, ea er had eene 
zonsverduistering plaats. — 
1675, mijne vrouw is bij 
Farnham - Castle van het 
paard gevallen, en heeft zich 
de hand, enden linker schou-
der versluikt. —- 1681, n 
April* ik heb heden morgen 
eene sterke dosis elixir- ge
bruikt; ik heb drie spinnen 
aan mijnen hals gehangen, 
dit alles heeft mij van de 
koorts bevrijd, De ogratias." 

ASHTON (KAUÈL), eenEn-
gelsche Geestelijke, werd in 
het jaar 1701 tot principaal 
van het Collégie van testis 
te Cambridge benoemd. «D 
wordt als een der geleerdste 
Critici van zijnen tijd be
schouwd. Men heeft van 
hem: i.° Löcus JOSTIHImar-
tyris emendatu» ir* <fp°f> l 

blz. 11 uitgave van Tforlby, 
l7ii. — 2.° CtoSÈo en Hl*-
M*e, omèengebragt omtrent 
den tijd desoertrcte «*«C*-

S4B tot den Jf»kaZSf„ï 
oorlog, met eene voHanng 
van het Romeinsehe leg*, 
zoo als hetzelve dodr g j « 
geregeld was, -~ f ' ^ 
de oratione. — 4-° Mi%' 
in aurea carmina &**&* 



A S H - A S -I. 577 

rea commenti Londen, 174a 

ASUTICUS, de naam van 
eenen verachtelijken slaaf, 
het werktuig der eerlooze 
vermaken van VITELMUS,' 
Weldra eeaen afkeer tegen 
zijnen meester opgevat heb-
tiende , was ASIATICÜS niet 
staatkundig genoeg, om te 
veinzen, en werd in boegen 
geklonken; maar ook weder 
bijna even „ zoo spoedig in 
vrijheid gesteld, stond hg pp 
nieuw aan den Wellust des 
keizers ten dienst. Veran
derlijk en zich naar de lui
men zijner. hartstogtea rig-
tende, verkocht VITEIXIUS 
aijnen slaaf, natn,deozelven 
terug, maakte hem vrij en 
herstelde hem ia zijne gunst. 
Toen zijn leger hem voor 
ASIAMOÜS de ridderlijke waar
digheid vraagde, werd hg o- | 
ver deze laaghartige vleijerij 
verontwaardigd en weigerde 
zulks.. Ëenige dagen daarna 
vernam men dat VITEIIOTS , 
bij eene zwelgerrj aan ASIA» 
KICÜS datgene had verieead, 
jwat hij aan een leger gewei» 
gerd had. Deze, vrijgelatene 
maakte van zijnen invloed 
bg zijnen meester gebruik, • 
om hem vele misslagen te 
doen begaan, én oadergfeg in 
net jaar 67 na J. -C. de 
doodstraf der slaven, 

ASIKA of ASIBÏAH, •-. eeiaé 
beruchte godheid, welke die 

**• ÖEJ3I,, M 

van Emath, naar Samarië 
vervoerd, uitgevonden en aan
gebeden hebben, (IV. B. der 
Koningen X.YÏL 3o), sommi
gen zeggen onder de gedaante 
van eenen aap, anderen on
der die van, een lam of eenen 
bok. Indien er, zoo als Ci-> 
CEHO zegt: gegne buitenspc-
rigJieid is, die niet door de 
wijsbegeerte is uitgevonden, 
kan men nok zeggen, dat 
het bijgeloof in dezen treurï-
gen aanval van dwaasheden 
niet ten achteren is gebleven. 

ASINAKI (FREDEHIK), graaf 
van Gamerano, vrerdteJlsti, 
in het koningrijk Sardipis-, 
geboren, en bloeide omtrenï 
het midden der zestiende eeuw. 
Hg §heg ie loopbaan dec 
wapenen in, en toog MAXI-
MrjcxAAN II. ter hulp, toen 
deze vorst zij.Hea rijksdag hield, 
om z»ch tegen den vqortgang 
en de overwinningen van dere 
beroemden SOLMAN te jves-
zetten. Bg deze gelegenheid 
werd er eea gedenkpenning 
geslagen, waarvan" bet- 'af
beeldsel in de Sflhge me/nis* 
matum elegaritiorum van* Jo* 
AJSTNJES JACOBITS JLOCCHIO , Ar» 
geniina, i6ao infol.', |evba« 
den vvordt. Dea tg'd,":dien 
•hem .zijne krggskapdige" be
zigheden overlieten,' wijdde 
ASINARI aam de Muzen, toe, 
ea het is aan de vrncfeteip 
dezer j rge oogenbiikken, dafi 
hg zgnea grootsten roe® te 
danken heeft, Er besiaara ym 

ra • . 
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hem 'io° twee Klinkdichten, 
voorkomende in het tweede 
deël dep Scelta di rime di 
dipersi eccellenti poëti, Genua 
in i2.m° •— a.Q in de Muse 
toscane, Bergamo, i5g& in 
8.vo vier Canzoni en een 
klinkdicht; ~ 3.? ia de 

"Mime de dipersi illustri poëti, 
Venetië, 1599 in la^o f meet 
dan vier en twintig stukken, 
bestaande in klinkdichten, 
madrigalen, Canzoni, enz. 
Er bestaan nog vele hand
schriften van ASINAKI, welke 
nog niet het licht hebben ge» > 
zien, eea groot gedeelte der-
zelve worden in de Biblio
theek van TuHn bewaard; 

ABINIUS.POII.IO, Romeinsch 
.consul en redenaar, maakte 

"zich, onder de regering van AU
GUSTUS , door'zijne heldendaden 
en geschriften zeer beroemd. 
Hg versloeg de Dalmatiërs, 
co was den Drierman MAR-
OUS-ANTONIUS, in de burger
oorlogen, van den grootsten 
«Uetist. ViRoiima en HORA» 

oen» u h u n n e ged ic1l t ce-
™rd. Hg had treurspelen, 
vertogen en eene geschiedenis 
WKll i ° e k ? n . «^schreven. 
da? »n Uen Tl8 me* van «t :aj le , . , •« bestaan alecbts 
"<« ««'ge Brieven van 6em, 
welke mea onder die vanCiI 
J J » aantreft.- Men z e g t , dat 
«g de eerste was, welke te 
™ e,?e openl^ke' Boek-
^zamelmg tot stand foagf. 

zijne vriendschap. Toen deze 
vorst op eenen zekerea tgd 
verzen tegen Poixro vervaar
digd had, en de laatste dooi 
zijne vrienden aangespoord 
werd, om er op te antwoor
den , zeide hij: Ik tal ermif 
wel vóór wachten, het is al 
te gevaarlijk tegen eenenman 
te schrijven, die.de'mQ 
heeft om te verbannen. Hij 
overleed té Frescati in het 
vierde jaar der Christelijke 
tijdrekening in den ouderdom 
yan 80 /aren. 

ASKON (Astma), vierde 
koning van •• Vriesland > de 
zoon en opvolger van ÜBBO, 
was een eerzuchtig enkrngs-
haftig vorst, onder wiens re
gering de Zaligmaker gebo
ren is. Schoon vol moed, was 
hn echter niet zeer gelukkig 
in het voeren van den oorlog* 
Zijn eerste togt was tegen de 
Batavieren , in welken strql 
hn zoo zwaar gewond wero, 
dat hn moest weggedragen 
worden?- In eene andereion-
derneming tegen de W J 
was hg niet tp&*& J £ 
dat h% onremgtecfe™ 
der moest terugkerenu Da*. 

tegen de longeren, « .. 

door den ^ g j ^ , gen genomen, o W y . 

OOARUS weder ontslagen * 
Onder hm "^JlToï ' 
eene tf,^^ 
wel de stichter f™ sw" 

http://Abinius.Poii.io
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wordt genoemd. Volgens de 
meeste schrijvers is zijne re
gering buitengemeen lang ge
weest, daar hij niet minden.' 
dan twee en tachtig jaren de 
teugels van het bestuur in 
handen zou hebben gehad, 

ASMODEÜS / is de naam van 
eenen boozen Geeat of Duivel, 
waarvan erin het derde Hoofd
deel 'van het Boek TOB iAS 
gesproken wordt, die vele 
echtgenooten van SARA. had 
omgcbragt, en van wien de 
jonge TOBIAS, door het opvol
gen der raadgevingen van den 
Engel RA-FA&D bewaard bleef. 
Sommige rabbijnen beschou
wen ASMODEÜS als den vorst 
der Duivelen, zoo als men 
zulks in de Chaldeeuwsche 
Omschrijving oret den Mede* 
siastes, het eerste hoofddeel, 
zien kan; maar dit gevoelen 
steunt nergens op. In zijn 
woordenboek THsbi genaamd 
zegt Rabbi ËÜIAS» dat AS
MODEÜS deselfde is als SABIÜCX., 
die zijnen naam van het He° 
breeuwsche werkwoord Samad 
(verwoesten) ontleend, In daï 
geval gou hg nóg dezelfde 
zijn als die, welke in het 
Boek der Openbaring IX», 11 

ïverni&ler wordt genoemd. Wat 
hier ooi: van wezen moge, 
het is ia deze eeuw nïeü: nut
teloos aantemerfcen, fiat de 
duivels of kwade geesten, 
voorwerpen zgn, welker we-
zenlgkheid men niet ia twg-
iel mag trekken. Dat mm 

M ïu 

57Q 

slechts de werken van PX,ATO » 

een groot aantal andere Hei-
denscfie schrijvers leae, en 
men zal zich kunnen overtui
gen, dat de geheele geleerde 
oudheid het bestaan der dui
velen erkend heeft. De be
roemdste latere wgsgeeren zoo 
als JLOCKE, C&AKOK, LBIB-
NITZ , NEWTON , enz. stemmen 
zulks insgelps toe. De Kerk
vaders, die gedurende de eer» 
ste eeuwen, of het Christen
dom verdedigd, of de afgo
derij bestreden hebben, hou
den zulks evenzeer staande j 
ja de Goddelijke boeken zelfs 
maken er een punt des Ge-
loofs van. Mes kan dus der-
zelver bestaan niet loocheaen, 
zonder zijne bijzondere ge
voelens boven de bouwvallen 
van alle gezag te verheffen,, 
en zonder zich met de ver
klaring van eéa oneindig ge
tal OKwederlegbare gebeurta-; 
nissen;te belasten, die, soa-
der eene fusschÊnkooist èet 
geesten, niet hadden kunnen 
plaats' grijpen. Men' weet 
hoe belagchelgk PABAOEISÜS,* 
SACO, DE SAÏNÏ» ANDKÏS, en 
de abt SAINT - PIERUS zich 
gemaakê hebben door de booze 
geesten de plaats te doen ïn«f 
nemen eener onverklaarbare 
gelijkaardigheid der verbeel
dingskracht , die op dea af
stand yara verscheidene hon= 
derden mijlen, verbazende 
dingen te weeg brengt. (Zié 
de verhandeling rfc Magia P 
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«foor den beroemden DE HAEH 
felsfe "no4. —" 106, Venetië 
t-jjö). Indien men dikwijls 
aan den JDuiyel dingen heeft 
toegeschreven, waaraan hij 
het minste deel Biet had, en 
sadien men voor zijne, wer» 
lïfngen een al te uitgebreid 
veld heeft geopend, heeft mm 
ïn dit alles datgene gedaan, 
wat .dagelijks de meest ge-
preisene. wijsgeeren doen; zoo° 
dra zij eenige oatdelkkifjg-hefey 
ï>en gedaan, welke zij' van 
èelang rekenen, maken zij er 
den grondslag yan een alge-
ineen stelsel vm, en blgyeia 
ag .niet ten achteren, om er 
al datgene op toe te passeir 
wat er in de natuur plaats 
grgpt. — Zie OBBIONEUS, 
JDEZHIO, MEABJ, Bapwar, 
(THOMAS)! 

A S P„' 

iEcusA misbruikt had, krijg 
wilde voeren, in eene rivier 
veranderd. 

ASMONEÜS, Of AssAMONETJS, 
vader van SIMON, gaf zijnen 
naam aan de nakomelingen 
van WAÏHAKAB, zgnen klein-' 
55oon, die Asmoneërs werden 
genoemd. Oeze familie he-
jwuwoe Juctea gedurende 126 

laad den Godsdienst en de 
wghei|. j j e laatste die de 
feroon droeg, was Aswoostrè. 
d»e onthoofd werd: de troon' 

door i,m! i m " i werd 
9 d e z e <*«» «9«e dochter I 

AsEAsiAj de dochter van 
AxtocHua yan MiletekJonis 
was eene boeleerster, die zich 
teyens door hare drogreden 
onderscheidde. Hare schoon
heid m welsprekendheid maak. 
ten. haar zoo Beroemd, dat 
zelfs SpoBATEs in hare school 
kwam] hetwelk mët de wijs-
geerige waardigheid, van dien 
zoo ernsfi'gen man niet wel 
is oyereeatebreagea. Zq ont
ving de hulde van den be-
rucnten AtoiBUDEs, Paai-
OX.ES was snioorlijk cp haar 
verliefd, en verliet zijne vrouw 
om haar té bezitten. Deze 
held lief zich geheel door haar 
besturen, zooveel invloed had 
zij op zijnen geest, zoo wel 
als op zijn hart, Men zegt, 
dat zij het was, die, om de 
inwoners van Mikte, hare 
geboortestad te wreken, den 
oorlog van Samos deed on
dernemen. Wijl de Megarié'rs 
twee meisjes uit haar gevolg 
geroofd hadden j besliste zij»' 

|. dat men dezelva moest be-
vechtèn, eene uitspraak, * e 

eerier hoefeersten wel waardig 
i s , van daar de oorlog van 
Megara i waasnif de Peloyo-
nesische voortvloeide. Zq werd, 
tegelijkertijd met den wqs-
geer ANAXAÖWUS , voor den 
Areopagm beschuldigd, met 
aan de Goden te gelooven, 
en enkel de beden en Iranea 
yan Prarow* waren iniWh 

http://ox.es
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om haar hare vrijspraak te 
doen verderven, den wijs
geer aan de gestrengheid zg-
nerregters ten prooi latende, 
«re hem ter dood veroordeel
den. > Hij" vermoedde niet, 
zegt de -schrijver' van het 
Verval der Letteren en Zeden, 
dat deze ASBASIA, welke hij 
aoo smoodijk beminde, enkel 
«e gelegenheid afwachtte, om 
ia de armen van eenen man, 
uit deheffe des volks, te kunnen 
overgaan (hetwelk zijonmid-
oeJlgk na, den dood van PE
RIODES, in 4a8 vóór J. C. 
deed). Du» is het karakter 
dier veracntehjke vrouwen; 
ü& omsfandigfaeden verraden 
de laagheid harer ziel; en hare 
ongelukkigeslagtoffers, naai
les, eer, rust, fortuia en yrg-
heid foor haar te hebben op
geofferd, worden voor zoo vele 
en zoo groote opofferingen, 
enkel door ontrouw, meineed, 
ondankbaarheid en vergetal». 
held betaald." — Door haren 
invloed, verhief ASPASIA haren 
Hieuwen minnaar tot de eer
ste waardigheden der repu» 
Wiek, Haar naam werd door 
geheel Azië zoo öeroemd, dat 

M feWedw V a ° &MAXER-
XES MKEMON', desizelven aan 
zgne msianares, vroeger Mn-
*o genaamd, liet dragen, De-
z2 Vaaj?te A ^A8IA , welke men 
met me v a n MUete B i e f f f i o e t 

verwarren, w a s tegeïnkeilgd 
de m, n i l a m s n d e r a é d ^ 
J » wwt Ka haar meer 
d a» <7. wen beseten te heb. 

M sa 

ben, stond ARTAXERXBS haar 
aan zgneu zoon DARHJ3, aan 
wien zij de vurigste He£de 
had ingeboezemd, af. Hij 
ontnam haar eenigen tijd daar
na aan hem, om haar ia 

.eene priesteres van DIANA of 
der zon te herscheppen. De 
abt COYER heeft den naam de
zer heide boeleersters luister 
meenen bijtezetten, door den 
welven aan diegene te geven, 
aan welke hg zijne reis door 
Italië opdraagt. 

. ASPASIE (CARX,B MIÖJEMI) 
was de dochter eens snelloo-
pers van het huis van den 
prins van Cómü, fietslagt-» 
offer sgnde, van eene onge-
iukkigen faartstogt, werd zij, 
na eene zware ziekte, in welke 
men haar hevige middelen 
toediende, naar een zieken
huis gebragt, en aldaar aan 
de behandeling der kraakzia» 
nigen onderworpen. Men wil 
gaarne geïooven, dat aij er 
niet volkomen genezen uk 
terugkeerde, om zoodoenda 
vele mfsdadea te vewchoonen, 
die door de verscheidenheid 
vaa derzelver voorwerpen en 
doos de staatkundige gevoe
lens, die dezelve hadden te 
weeg gebragt, bewijzen, dat 
ASPASIE oiets minder dan ee» 
nen beredeneerden en gelijk* 
vormigeK iregej van gedrag 
hezat. In het jaar 1794 
klaagde %g hare moeder, als 
contra-revolutiunrialr aan , en 
werd eenigen tijd daarna zei-
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ve gearresteerd wijl zij inde 
straten der hoofdstad leve de 
Zom'ng.' had geroepen. Den 
a i Mei 1795, trok zij, met 
een mes gewapend, aan het 
hoofd der vrouwen op, die 
zich met het gemeen der 
voorsteden naar de Nationale 
Conventie, begaven, om brood 
en de Constitutie van 93 te 
vragen. Zij was medepligtig 
aan den moord van den af
gevaardigde FERRAITD, door 
ïietn met hare holsblokken te 
slaan. Daar BOISSY-D'AN» 
OIAS Ijaar als oorzaak van de 
nooddruft was opgegeven, 
«ou zij hem, indien zij fiera 
«ad kunnen ontmoeten, ver
moord hebben. Ztj beproef. 
tnJ°Cli *P vergeefs eenen 
f?f6,ag op het leven vanden 
afgevaardigde CAMBON. Om 
al deze feiten werd *K &&-
testeerd en beweerde enkel 
Volgens de inblazing der En-

S d e r V - ' H ,X e^kenen 

rLHlse7a{"" io!a«">™-
2 i S L w e V M doeI 
YVU , V ? UJ. ^ODE-WIJK 
S U l t d l a T e m P e I t e ver
assen , om hem op den troon 

plaatse» i * ^ 

Zij bleef eWftóers n i e l van.-

ie 5 £ " S ' ^öwcheeaww 

ASÏENDIÜSJ een beroemde 
her-speler, ontleende znnen 
naam van de stad .A/wmfa 
in Pamphylië, alwaar fig hef 
eerste.; daglicht :zagj hij be
diende zich enkel van de 
linkerhand,,om de snaren te 
beroeren, en deed zulks zoo 
zacW, dat Iuj, bijna enkel 
doorzich zelven gehoord werd; 
Van daar het spreekwoord, 
waardoor de Grieken hem met 
diegene vergeleken, welke 
enkel aan hunne bijzondere 
belangen dachten; Set is, 
zeide men>- de muip'kant van 
ASBENDUS, hij speelt enkel 
voor dch selven» Ztj noem
den ook de dieyen Jspendü 
sc/ie spelers i wijl ZÏj het 
steed* zoo aanleggen, om, 
wanneer ztj stelen, door nie
mand gehoord te worden. 

ASPEKEST (REOWERÜS VAN) 
een en dertigste en laatste abt 
Van het klooster Marie-gaar
de, bij het dorp Baüm m 
Friesland, voJgde in het jaar 
I55Q, den abtGoDEPKifltrsin 
die waardigheid op; vroeger 
was hg proostin BuvenHoos-
tér geweest. «#. "?/,m 

zijne nieuwe hoedanigheid^* 
vestigt, toch witjl de iqd ffi 
kort was, nietgewga. vaar-
0» is htj door CVSSBVS es-
« « , Bisschop van £MW^ 

Men 
t n 
nool 
i n g e , » J van zgn overlgde 

^«krachtens de Pauselgke 
* «t « . « . « v i n tlPL het Salie, tot lidmaat van w 

nieuwe genootschap der Ka 
nonffien aangesteld. Hetj»« 
van zijn overlijden is mfi 
juist bekend. 
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'ASSARHABDOW,' — Zie ASAR-
HADDON, 

ASSAS (NÏOOIAAS, Ridder 
van) een Fransch kapitein, 
diende in het regiment van 
•Auvergne, Den 16 October 
'lyBo, te Cloosteriampf bij 
Gelder, gecampeerd, voerde 
hij het bevel over eene voor
hoede; bij het krieken van 
den dag, tot de herkenning 
der posten'uitgegaan zijnde, 
.viel hij in handen eener vij
andelijke colonne, die hem 
omsingelt en met den dood 
Jbedreigt; indien hg een en
kel woord durft te spreken» 
Het was om het heil des le
gers ,te doen: ASSAS zijne 
krachten verzamelende; riep 
uit: » Pas op, Auvergne, zie 
daar de vqand!" en oogen-
Mikkelijk viel hij'met houwen 
en steken doorboord, maar 
gijn noodkreet had de Fran-
schen gered. Deze trek, es-
oigen tijd vergeten, heeft aan 
VoMAiHE de algemeene be
kendheid te danken, welke 
déaelve thans geniet, en is 
In de familie van den held 
door eene jaarwede van 1,000 
franken, ïerugvallende op de 
oudsten van zijnen naam,be
loond geworden. De pmwen» 
teling heeft dit-bewijs der 
welwillendheid van de Fraa-
sche koningen voor die edele 
familie slechts eenigen ttjd 
doen opschorten. 

Am™ oi AuiM,eenP«B-
M 

zische dichter, in Khorasan 
geboren, is de schrijver van 
een dichtstuk, waarin h$ de 
voorregten van den nacht op 
den dag aantoont. Zijne ge
dichten zijn vol zinspreuken; 
doch dit is bijna de eenige 
verdienste, welke dezelvebe» 
zitten. Men leest er de vol
gende in: JSet leven dexer 
wereld is slecht* eene reis, 
die men van de eene rustplaats 
tot de andere onderneemt, 
Hij bloeide ten tijde van den 
sultan MAÜMOUD, en was de 
meester van FEKDOPOY ge
weest (Zie FERDOUCY). Men 
moet hem niet verwarren mer 
SADI of SAADI, die bijna 
twee eeuwen later geleefd 
heeft (aie SAADI), 

AsSJELDONCQ fJoANNE» VAN) ' 
Kanonik der Sinte GDBÜXA-
kerk te Brussel, werd te 1 
's Mértogenbosch geboren. Na 
zijne wijsgeerige en godge
leerde studiën met roem vol» 
bragt te hebben, werd hg in 
1621 ïQDouay, tal Doctor in 
de H, Godgeleerdheid bevor
derd. Hij was met alleen in 
het kanonieke regt ervaren, 
maar daarenboven de raads» 
man van al degene, die te-
regt wij zingen behoefden. Er 
bestaat van hem in het 
Vlaamsch: \P Met Broeder* 
schap van het heilig Sacra-. 
ment van Mirakel f itt de 
kerk der heilige (ÏÜUUI-A op» 
gerigt. *» a.° De scrupules et 
eorum remedim 

X 4 
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AssEïiEKs (JÖANNES) werd 
ie ontwerpen geboren, van 
welke stad hij sekretafis was. 
In zijne jeugd reisde hij door 
Italië, "Frankrijk, Duitsch* 
land en andere Europesche 
landen. Hij was een zeer 
geleerd en schrander man-, 
en schreef «lè JSistoria Bel* 
gicörufri tümültuurh d disces>-
*u:;Pïfi£.ix>j*r 11. usque ad 
obiium Fkjxcisci VAZESII 
üüds Alenzonii. —- Dit werk, 
hetwelk niet gedrukt ïs ge
worden i wordt nog door zij
ne familie teJ?ra s^fa e w aard, 
A^SEIIÈSS öVërleed te Delft 
in het jaar 1 % ; 

ASSEM» ;• monnik; - i Zie 
ASOEIiINj 

. .AflsÉitür, •:eeti 'hmg&t yan 
Gaen, gaf in de elfde eeuw 
een bewijs van onverschrok-
f o t e i d welks gedachtenis 
de^gesch^enis g s b e w a a r a 
^ e « ' . Toen ••Wiwooi de 

.%%*«&, tkto8.7'te JRou-
a?.en

vmovvén was, werd 
K ' S j k Volgens sijnealaaf.; 

5? I%.ar i n *8 abdn van 
«en^liejhgenSTE^HiOTs, w e l . 
fe hg gesticht had, fceerk-

voor « M " -! ' , *eri^»ar 

Bea» **l wettig toebehoort. 

hef was een akker; dien de 
vorst, toen hg deze abdij 
liet bouwen, van mijnen va. 
der overweldigde, zónder ei 
hem ooit eenige schadeloos
stelling vóór ie geven, ik 
eisch dus dezen groad terug, 
en verbied n, krachtens eene 
hulpkreet, dit lijk in mijn 
erfdeel te hegraven." — Al 
de onjstanders waren als vew 
stónid en verbaasd} maat 
HENDHIK, de jongste d« 
zonen van dien vorst, iie 
bg zijne Igkplegligheid te
genwoordig was, van de reg. 
Teh fles eischers ondérrigt, 
liet hem ^ogenblikkelijk hon
derd ponden zilver geven, 
hetwelk de waarde van den 
grond was; dien hij terug
vorderde. HENDRIK SPBÜMAN 
(zie SPEJMCAN) beschouwt dit 
voorval, en vele andere even 
zonderling, die de begraving 
van WXI,I,EM vergezelden, 
als een gevolg der ontheili
ging van Kerken en andere 
gewijde zaken, die hg m 
zghe woede niet spaarde, 
hoewel hrj voor het overige 
met teel gver voor den ÜOÜS-
dienst bezield was-

, Afcunr ( JOANSES) ;> wa* 
lid Van de Maatschappij « * 
schilders te Rome. WJ 
eens z p c hand g ^ d h a d 
en de vingers hem daardoor 
merkelgkiBgétro^nvwren» 
zoodanig d a t f c f ^ f w e l g 
zfjn palet of verwbord km 
vasthouden, zoo gaf men hem 
«Jen bijnaam van Ktabl*. W 

& 
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had daarenboven eene Klei
ne ligchaamsgestalte, zoodat 
graaf FioRis hent den klei
nen Holland&chen JAN noem
de. Maar hij was niet klein 
in de kennis zijner kunst, 
zoo als zulks uit de door 
hem vervaardigde stukken 
blijkt. Hijjs een der eersten 
geweest, die de levende wijze 
om latfdschappen te schilde
ren , volgens CtAtTBiüa LOR-
HAIN, in Holland heeft in
gevoerd. —i Zie HölTiBBAKEN, 
Leven der. Schilders, '--

ASSEIIN (THOMAS) een uit
muntende Hollandsche dich
ter te" Amsterdam geboren, 
verheven in zijnen slijl èn 
duidelijk in zgne uitdrukkin
gen. Behalve zijna dich
terlijke mengelwerken, heeft 
hg een groot aantal tooneel-
stukken vervaardigd, die hem 
veel roem hebben verworven, 

ASSELIN (GILLIS THOMAS) ; 
doctor der Sorbonne, en op
ziener van het Collegia van 
Marcourt, was te Vire ge-
horen» Hg was een kweeke» 
ling vaa THOMAS CORNEIME 
en de vriend van I.A MOTTE-
HOÜDAKD. 'Hij overleed te 
Issy den n October 1767 
in den «uderctet vaa 85 ja
ren. Hij had in 1709 hij 
de Fransche a&ademfe de» 
prg* der dichtkunde behaald, 
en dien vaa het minnedicht 
ea van hetgeaahg te*FwmA-
Spelm, in i7n, £r bestaat 

il! 

van hem eene zeer fichoone 
Ode, over hét bestaan van 
God, en eene over d* on
sterfelijkheid der ziel, en an
dere dicbistukken. Zijne wer
ken zijn gezamenlijk uitge
geven, 1 Dl, in 8,vo Parijs 
1725. 

AsSEHNE (JöANNES EENA-
TVS) , Bisschop van Boulog-
ne, werd te Parys in 174a 
geboren. Hij volbragt met 

, roem zijaé studiën, begaf 
< zich in den geestelijken staat, 
't was de eerste van zijne Cur* 
sus, en volgde, hoewel nog 
zeer jong, den abt JLADVO-
CAI op, in den leerstoel voor 

i het Hebreeuwse», door den 
hertog van Orleans, ter ver» 
klaring vaa den tekst der hei
lige Schrift, bij de Sorbonne 
opgerigt. Hij bekleedde dezen 
post gedurende 3o jaren, en 
was Groot-Vikaris van de 'Hee° 
ren »B BJSAVBÏÖNT en JDIGNIS. 
Zijne Zedigheid, zijne belang» 
loosheid, zijne kundigheden, 
zijne werkzame en ingetogens 
levenswijze, deden hem de 
achting van alle weldenken<? 
den ea het algemeene ver
trouwen verwerven, en maak
ten hem een hooger post 
waardig. De Heer BE POM-
PIGHAH, groot-aalmoezenier, 
koes hem in 1789, bij den 
dood vaa den Beer VB PUBS* 
ST om dea Bisschoppelijke» 
stoei van Mohgne Ie heklee-
den» De omwenteling, die 
kort daarna losbarstte, 0Bt<* 

•ia 5. 
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rukte desen waardigen pre
laat, die zoo veel goeds be-
loofde, aan zijn Bisdom en 
aan Frankrijk, Zijne i » . 
struction pastorale du zA Oc-
tohre tjgo sur l'autorité sjpi' 
rituelle de l'église {Herderlijk 
onderrigt van den a4 Octo-
ber iJ9ot omtrent het geeste-
Iffk gezag der kerk), werd 
door den Aartsbisschop van 
Parfa en door 40 Fransche 
Bisschoppen aangenomen. Ge
durende zgne ballingschap in 
Puitachiand, vaardigde hij 
anaeie instructiën en.man
dementen betrekkelijk de tgds-
omstandigheden uit. fig' het" 
Concordaat van 1801 weiges* 
de hq afstand van ssqnen 
stoel te doen, en in j3o3en 
a 804 werd hij de schrijver 
der vertoogen van de Bis-
! c h W n , die geenen afstand 
Hadden gedaan. Na den dood 
van den abt EDOBWOB**. be-
tmr LOMWWC XVIII. den 
r 1 * ™ tot zich, en 
& ï " tot

n HoogstdezeJfe 

™e« te gelqkertnd het ver* ,^uwe„ van Mg/deQ h J J g 
' y a a ^Ï^GOUXÈME en ran MA» 
auBiB, en was der koninklij
ke familie tot aan zonen 

iehavï a d > J a n » e n dienst, 

" ies Wmapaux mys~ 

tères de , la 'foi, tirées dei 
divines écritures et dé) ou-
vrages des saints pères (0-
ver wegingen oyer. de, voor-
ndamste geheimen des gelooft} 
uit de Iteilige Schrift en uit 
de werken der heilige Vaders 
ontleend), — a.° Expmtion 
abrégée du symbole des Apó-
tres (Beknopte verklaring VM 
het symbolum der Apostelen),-* 
3.° Pratiques et prières, <i* 
rees des lettres de saint FRAM 

pots XtriEB. {Oefeningen m 
gebeden uit de brieven fan 
den heiligen Futdsozsotfs Xd.» 
rssios ontleend) en&i 

,ASSJJMANI (JOZEF SIMON), 
een Maroniet, Aartsbisschop 
van Tyrus, Jkanonik van hel 
vatikaan, den 14 Januari/ 
1768, te Rome in den ouder
dom vaa; tachtig jaren oyeï-
Iedén. Hg was zeer ervaren 
in de Öostersche falen. Er 
bestaan van hem verscheidene 
uitmuntende werken; onder 
andere eene Öostersche bibli
otheek, in welke hij een groot 
aantal Syrische, Arabische, 
Perzische handschriften n>« 
het leven van dewher schm, 
vers heeft üoeadtukkmy Uit 
werk voert ten Wel: Bého-
theca omntalis clement' 
raticana recenm manascrip-. 
tos codices, syriacostarabtcos, 

persicos, turcicos, hebraim 
samaritanos.armenicosicet^ 
opicos^r^ooB^gypJ^f 
rioSetmalabaricoS>dejm*»t 

munificentia Cm****** * j » 
Home, 1719 — ' 7 2 0 ' 
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heeft men nog van hem: Sanc-
ti BPBMBM SïRtf opera omnia 

, quce octant grcece, syriace et 
latine^in sextomos distributa, 
ad mahuscriptos codices vati-
canos alias que castigata, mul-
tis aucta, nova interpreta-
tione, preefationibus, nous f 
varianlibus lectionibus illus-
trata, Rome, tjSa —iy5/t, 
6 Dl.n in "fol. — Men moet 
hem niet verwarren met 
SIEVBANVS EVODÜS en JOZEF 
ALOÏSWS ASSEMANI, die bei
de ons evenzeer vele belang
rijke bijzonderheden, betrek-
kelgk de Oosterlingen, heb
ben bekend gemaakt. De 
Acta martyrum orientaliwn 
et occidentalium , in duas par-
fes distributa, uti etiam acta 
\SmoBia SsrrzzTje « bibliothe-
ca apostolico - vaticana , in 
ïucempertraxit chaldaïce, cum 
textum. reccnsuit, notie voca--
libus animavit, latine vertit, 
admonit perpetuisgue annot, 
ittustravit, STBPBi Avon, 
ASSMMAKI, Home, 1748, 3 
Dl.a in fol. worden bijzoader 
op prijs gesteld, en kunnen 
dienen, om de paradoxe ver
handeling van DODWEI (over 
het klein getal martelaren), 
te wederleggen. (Zie DIOCIE-
TIAKUB, HOS-WEI,, RÜINAUT), 
Deze akten zijn uit twee ou
de Chaïdeèiswscha handschrif
ten^ der Bibliotheek van het 
vatikaan ontleend, en in het 
latijn vertaald. 

ASSEMANI (S ÏMOM) , een ge
leefde Maroniet, hoogleeraar 

I der Oostersche talen aan het 
seminarie vaa Padua t uit 
hetzelfde geslacht als de ia 
het vorige artikel vermelde 
beroemde Oosterlingen, werd 
den 14 Maart 1749 te Tri
poli in Syrië geboren. Ia 
1756 werd hg reeds naar 
Rome gebragt, en in het door, 
de Jesuiten bestuurde coliegie 
der Maronieten opgenomen. 
Na zijne wijsbegeerte en God
geleerdheid in het Romeinsche 
coliegie te hebben volbragt, 
stak hij weder naar het Oos-
tea over, en wijdde zich al
daar, gedurende ia jaren, aan 
het werk der Missïéa toe. 
Door zijne ooms naar Rome 
teruggeroepen, werd hij ver
volgens naar tVeenen gelokt, 
alwaar bij eenigen tijd bij de 
Keizerlijke bibliotheek gebruikt 
werd. Van daar ging hg 
naar Padua, alwaar eemr 
borstzinking hem den 7 April 
1821 aan de wetenschappen 
en de letteren ontrukt heeft. 
Hij heeft in hel Latijji of in 
het Italiaansch geschreven i.° 
Beschrijving van ee/ien Ara-
bischen hemelbol, vol opschrif
ten f voorkomende uit het Mu~ 
seum Boneia, Padua, 1790 
in fol. — a,° Beschrijving 
van hst Museum van N^ai 
te Venetië, — 3.o Berede
neerde lijst der Oosterse fie 
handschriften uit dezelfde bU 
hliotheek. -— 4.0 Ferhande? 
ling over de Arabische ge-
denhteehenen in Sicilië en te 
Weenen, en vele stokken o. 
ver verschillende Ietterkundï-

file:///SmoBia


588 A t> £*< 

ge onderWérpen; SÏMON AS-
SBMANX was lid van verschei
dene Akadenasiën, en onder-
liield hriefwisseling met een 
grooS aaaïaï geleerden. Tï-
KABOSCHI spréekfc met lof over 
»em, en de gedenkschriften 
van het Fransen e Instituut 
maken op eene eervolle wij
ze van verschillende"zijner 
werkea gewag. Mem'' vindt, 
een artikel'aan , SIMÓH ASSB» 
MANS tóegewgd, in fa'4nnfc 
atre néorologique yaa MAHÜI, , 
voor het jaar 1832. Dit 
^ f e * . , jvaaria mea minder 
partrjdipéid ea meer naaasT. 
Keurigheid, eeiïe -odadérli-
ï f l ® kleur, ea wat meer 
bescawdenheid zoude Wen-
schen, heeft in dat stak drie 
misslagea hegaajj. De eerste -
door aan JOZWSMIOH ASSE-
»*»* de Acta s. s, Marty-
mm oriënt. toeteschrrjvea. 
öe tweede door Smtitn 

La n!L^STA N I al lee« •* 

gen; dat h? "° 0 Ï t e zeS" 

%ege^ e t A ^ « - h heeft 

!„ Ï L. * .."«MBIie vnnrai •,!* « v o o r a l Hit 

liedkiindigi 

«69$, ia rCy ? e r i e e d w 
™ zeshC • "Möeraojn vai iom van 

;ïe-
svkU-

AsSENDEMT (HüGO VAH) • 
zes en twintigste Abt ran 
Egmondj, ia 1355 de oprol-
ger van JOANNES Owur, was 
ai te driftig ïa de terugvor
dering der kloostergoederen, 
waarvan de Heeren van Eg-
mond zich hadden meestee 
geataakt. Het nadeel, dat Jo> 

'HA'N' VAN Eoiifowi» daardooc 
aah den AM en de monniken 
toekagt, is volgens de Eg-

; moadsche jaarboeken niet te 
waarderen, daar hg" hen eren 

' als vijanden vêm het hndbe-
• handelde. De aaafc werd voor 
' den Paus gêbragt, die zijne 
geVolmagtigden naar Bolland 
soM. Al die het durfden 
wagen/ om tegen JOHANVAW 
EGMONP te getuigen, werden 
ala te vuur; en te zwaard ver-" 
volgd; monniken eu klooster* 
bedreaden," met Wanke de
gens nagejaagd, Oader ai 
deze onlusten is Abt avoo 
ia i366aaar een beter vâ  
derland overgestapt. Volgens 
zga grafschrift was hg eea 
opregt, eenvoudig doch ge
streng man, ook hinkt het 
uit hetaelve, dat hg, n** 
zijne geboorteplaats *gam" 
delft, aldus gefleemd K, 

ASSER, een - beroem* «*-
Jbh'a, vervaardigde «J 47» 
met behulp vauHA««Aj^g-
nen medebroeder, den 2W 
mud van Ballon ,&*& 
noemd, wijl deMlv» « *6 

stad was samengesteld- *h 
ta verzameling van new* 
schimmen, eerst door *P 
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ïabbijn MAÏS ia 547 en later 
door eenen anderen ASSER, 
in i3a8 overleden, door aan
merkingen opgehelderd, is in 
i63o te Zet?den, bij EME-
VIEK in 4.'° gedrukt, en met 
al de commentariën, te Ams
terdam, 1744, in 12 DJ.» in 
fol, BOSSUET merkt aan, dat 
al deze verbeeldingskrachten, 
draomen, verschijningen, ver
klaringen , omschrijvingen der 
rabbijnen, het uitwerksel en 
te gelijkertijd de oorzaak der 
hardnekkige verblindheid der 
Joden zijn; dat" de heilige 
Schrift door dezelve verduis
terd , en tot oneigenlijke en 
zelfs belagchelijke verklarin
gen vernederd wordt, ens» 

ASSER of ASSEKIVS» in het 
prinsdom WaM* geboren, 
een Benedictijner, de onder
wijzer van eenen zoon van 
koning AMFKED, werd door dien 
vorst tot Bisschop van Salisbu
ry benoemd. Hg overleed, vol
gens sommigen, in 909, vol* 
gens anderea in 883, maar 
dit laatste gevoelen is sjet 
geer waarschijnlijk» Men heeft 
Vaa hem eene Geschiedenis 
van J&ngeland en een Lef en 
van AUBBED (*) voor, de.éer» 

ste maal te ZurU-h m. Ï5J5 
gedrukt De achting, die de
ze groote koning voor ASSEK 
koesterde, is de beste lof 
van dien geleerden religieus, 

AsSON£EVIMiE ( • W H M M ) 
Heer van Boekhouten, was de 
zoon van CHKisioi?i?Er, ASSON» 
IBVILIIE, raadsheer van den 
koning van Spanje in de Afe-
derlanden» JNa zijne studiën te 
Leuven en te Douay volbragÊ 
te hebben, werd hij tot doctor 
in de regfcen bevorderd. Hg 
bezat eene groote zedigheid 
en leidde een voorbeeldig le
ven. Hfj bezat eene groote 
kunde, en zou, indien de dood 
hem niet al te spoedig oyer« 
vallen was, zéker in het ge
bied der letteren eene groote 
rol 'hebnea gespeeld. Et be
staat van hem; x.° JDtclumatio 
Quodlibetiaa. — a.° Oratio 
Panegyrim ds Anniintiaüono 
Beaiissima Virginis Mant/s, 

ASSOBIEVIME (HüBERTÜSJj 
een Benedictijner Monnik 'm 
Henegouwen, was: HIJ eene 
welbekende adellijke familie 
gesproten. Hg was Prioor 
van zijn kloostee en VA-
SERIÜS ANDHJJ spreekt OY@K 

(*) Volgms de Schrijvers van het Supplément SIM Bktion-
naire Hisltorique enz, van Motmm, sm het leven van AXJ?RE» 
Hut door den Mergenoemden ASSBR zijn geschreven, maar 
'ffel «foor tenen "anderen "Berisdiktijncr monnik van demelfdem 
naam, dk onder Awmns tot Moogleerear der Spraakkunst 
m Jtedoneerkunda fs Oxford werd bcnosmd, *n naderhand ah 
Btascfap vm St% g j^y iri M imd pm Wallis o w w 

Yerts Ier» 
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hem als over een9 braaf man, 
die de kloosterregels zeer 
naauwkeurig deed in acht ne
men. Hij overleed den 26 
April van het jaar i633 in 
dea ouderdom van So jaren. 
Men heeft van hem: i.° 
Promptuariumcuriositatis AU 
phabcticum, —- 2.° Parcane-
sis sive Commonitorimm ad 
efrantes in fide omnes ejc. 

Assotrcr of DASBOBCI ( K A -
BEI, COYPBATT, Heer van) de 
aap van SCARROX genaamd, 
werd te Par$a ia 1604 ge-
Boren, en had tot vadereen' 
adyokaat bij het parlement. 
Hij was in zijn negende jaar, 
toen hg" «it het yaderlrjke 
buis ontsnapte, en naar Ca-
lais ging, alwaar hg zich 
•oor den zoon van CAESAR 

JNOSTHADAMUS Uitgaf. Zich 
met de kunst, om te genezen 
"gdatea hebbende, gelukte 
üet hem de gezondheid aan ee-
neningebeelden zieke weder te 
geven. Daar de inwoners van 

«0* ® e e . a d e n ' d a t #««ge-
a f sk««de in t o o v e r r ^ 
zoo wi lden^ hem ia de zee 
werpen. H g n a m toen de 
wgk m&t JËngeiand, en ver
volgens naa,a? Turin, alwaar 
^aïsluitspeler in dienst trad 

eene dochter van thumix* 
il' J -™1*'*'* terug ee» 

Jan g h e i d b g ' W w m c XIII. 
£ f l ° T ? ' K X ï V ' (™S een 
z9«ehekelèchten en zgn wan

gedrag deden hem van het 
hof verjagen, Hetzelfde had 
ook te TunnmtihmpkiiSi 
werwaarts hg was teroff & 
keerd, Ha vele andere t i . 
ten naar Londen en andere 
Steden, kwam hg l& Mont
pelHer , alwaar zijne oana-
tnurlgke drift voor twee edel-
knapen hem bijna eene voor
beeldige tuchtiging op den 
hals had gehaald. Daarop 
dwaalde hg van het eene land 
naar het andere, ea kwam 
eindelijk te Home, alwaar 
zijne hekelschriften tegen het 
hof, hem in handen der In
quisitie deden vallen. In 
Frankryh teruggekeerd, werd 
hg in de Bastille gezet, en 
na deze nieuwe gevangenis 
verlaten te hebben, werd hij 
met zijne beide edelknapen, 
om dezelfde misdaad, waar
om hg te MontpelHer was 
opgesloten, naar het Chatebt 
gebragt. Zijne begunstigers 
deden hem zes maanden daar
na ook deze gevangenis we
der verlaten, Deze man, rol 
ondeugden en gebreken over-: 
leed in 1679. Zijne gedich
ten zijn ia 3 dl." ia 12.?» 
1678 vemmeld, Men Viadt 
ia deze/ve een gedeelte «r 
Herscheppingen nnOvu>ws, 
onder dezen titel vertaald! 
OrwM en belle /«»*»'"« , a e t 

is eene boerde overzetting, 
waarin duizenden platte en 
gemeenezotterngën, mpJaats 
Jan gezonde scherts voorko
men. Men rinèt er ook m * 
Schaking pan PBOWW* * , 
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door CtAüDiANü8, aan welke 
hij dé faal der vischwijven 
doet spreken, » D'ASSODCI , 
zegt een kunstregter had het 
erbarmelijkste aller onderwer
pen gekozen, zonder dezelf
de talenten als SCARRON 'te 
bezitten, om zich zulks te 
doen vergeven. Zijn leven, 
zoo wel als zijn proza en zij
ne gedichten, was slechts ee
ne mengeling van kleinighe
den , van boerterijen en platte 
uitdrukkingen. AI de landen, 
welken hij bezocht (en der-
zelver getal was groot), wer-
-den door zijne ongenade ge
kenmerkt." O'Assouci heeft 
zijne lotgevallen op eene kluch
tige wijze beschreven: men 
kan zulks in de JOictionnaire 
Hislorique et Critique van 
BAYJ&B artikel B'ASBOUCI zien. 
Het zeldzaamste zijner ge
schriften is zijne Pensees sur 
la Divinitè {-Denkbeelden over 
de Godheid) in 12,% 1678, 
een werk, dat hem uit de 
gevangenis der Inquisitie ver-
iostte. - Daar zijne zeden, zoo 
als CHARME zulks in zijne 
Reis door Languedoe bewijst, 
en men zulks ook 'uit zijne 
lotgevallen moet afleiden, ge
heel en al bedorven waren, 
zoo behoeft men zich over 
de onbeschofte uitgelaten
heid, die in zijne geschriften 
heerscht niet te vepwoaderen j 
te vergeefs tracht de schrg» 
ver der drie eeuwen hem te 
verontschuldigen, ggne boe» 
ken en geschiedenis van zgn 
leyen, getnigea stegen de rer« " 

dediging. Hg was de tijdge
noot van MójuiRB en van 
BOILJEATT, die hem in zijne 
hekeldichten, niet spaarde, en 
die van zg'ne werken zeide, 
hetgene, wat men tegenwoor
dig'niet meer zegt. 

Et Jusqu'd zPAssova toui 
trouva dés lecteurs* 

ABSÜERTJS, koning van Per-? 
zië, huwde-, na zijne gemalhi 
VASTHI verstooten te hebben, 
met ESTHEE, eene bloedver?. 
wante van den Jood MARDO-
0HEU8. Men weet niet regt, 
wie deze ASSUEHDS was. Men 
houdt hem gewoonlijk voor 
ARTAXERXES LONÖOMANUS , 
dit ten minste is het gevoe
len van NICEI'HORUS , ZONA» 
BAS, SviOA.8, LOBBWUK. Vl-
TES, JBEILAnMIHüS, C A J E T A -

NDS, MiNocaitrs enz. USSE-
RIÜS is van gevoelen, dat het 
ASTYAGES, vader van CYAX-
ARES, en moederlijke groot va* 
der van CYRUS is geweest 9 
hetwelk niet zeer waarschga-
lijk is. SERARIÜS tracht te 
bewijzen, dat hef. ARTASBR» 
XES ïlï. of OOHUS is geweest; 
anderen gelooyen, dat het AR-
TAXEBXES MNJBMO» was. Dit 
gevoelen is dat van den hei° 
ligen BIËKOHYMUS , van. BEDA 
enz» MARSHAM beweert, dafi 
hg dezelfde is als DAEIOT ds 
Mediër, Ĵ og eeaige andere 
bijbelverklaarders, onder an
deren ö. CArarEïT, willen ,• 
dat het DARIUS, zoon van 
HyeTASPES, was, en zeggen,-
daf AIOSSA, dé dochter van 

.iiÜfc-
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CTCRVB, de VASTHI der heilige 
Schrift is. — Zie ESTHEK. 

^ ASBVB, zoon van SEM, ver
liet het land van Sennaar, 
om zich langs de oevers van 
den Tiger, ia een land; dat 
later zijnen naam heeft ge
dragen, te vestigen. Volgens 
sommigen bouwde hij er JSi-
nive, Rehobothi Chalé en 
Rezen; anderen houden NEM-
aoD voor den stichter dier 
steden. Hij wordt als de 
grondlegger van het Assyri-" 
sche rgk beschouwd. 

ASTARTE of ASTAHÖTH, ee-
ne godin der Phenicië'rs, in 
de heilige Schrift dikwerf 
ASTABOTH genoemd, hetwelk 
eigenlek kudden van scha
pen of geiten beteekent De 
gewgde schrijvers voegen haar 
bqna altqd naast den afgod 
BAAI.. Men gelooft, dat het 
de maan was, welke men on
der dien naam aanbad, DeH. 
™°NVM U £ . v e r t aa l t dezen 

ah J°°I d l?Q van P«™*™ 
Ï L T d a a r d o °r de ontuch-

SAWMON voerde den dienst 

»an An E.ZABEI<» de vrouw j a n A c n z w a 

de At M Ü O D S T I N U 8 zegt, dat 

*«2&s^A& de 

ASTELL (lARIA).ilH686te 
Newcastel aan de 2yne ge
boren. Haar vader was een 
koopman dier stad, die hare 
opvoeding aan een zgner 
bloedverwanten, eenen gees
telijke, toevertrouwde. Deze 
haar opvoeder bespeurde in 
haar weldra zulk eenen ge
lukkigen aanleg, dat hijhaat 
in alle wetenschappen onder
wees, die toenmaals een ge; 
deelte eener beschaafde op
voeding uitmaakten, Geschie
denis, aardrijkskunde, letter
kunde, doode en lerende ta
len, wijsbegeerte j wiskunde t 
met één woord, niets ont
snapte aan den ijverdes on
derwijzers, noch aan de leer
zaamheid der kweekelinge. 
In den ouderdom van 20 ja-
ten kwam zij te Londen, al-
vraat zij onder andere wer
ken, de volgende uitgaf t i.° 
Brieven oVer de goddelM 
liefde, i69S, in 8.vo - 2. ; 
Proeven ter verdediging ?«» 
hetvrouwelijhe geslacht, 169W 
— 3,0 Ernstige voortrap 
aan de «rouwen, over de-.•#* 
om haren geest te volmaiem 
i697> in»." -*•Lf^J i 
fn g,yo — 5fl DèChmUlsto 
Godsdienst, door een* *">f 
der Bngelsche »>***£ 

ZeJame omogen « * » 
huweiph, * *&«»% 
in liefde en mendsckap ,J 
èene vrouw geschreven, ^ £ 
in ia,o J f e u AWL :* 
i73i in den ouderdom *' 



63 jaren overleden. 

Asran, een burger van 
Amphipotts, eene Macedoni
sche stad, bood zich bij P H I -
Mpjptrs aan, als eenen boog
schutter van den eersten rang, 
die de vogels in de vlugt 
nooit miste. Deze vorst ant
woordde hem: Ik sal u in 
mijnen dienst nemen, soodra 
ik den spreeuwen den oorlog 
verklaar; De boogschutter 
hierover gebelgd, sloop in Me-
thonè, hetwelk PHIMPPTTS be
legerde, en- op den gering-
schatter van zijn kunsttalent 
mikkende schoot hij eenen 
pijl op hem af, die hem het 
regter oog doorboorde, inet 
dit opschrift: Op het regter 
oog van Paizipwn; De één-
oogïge koning liet hem den-
zelfden pgl terug werpen, 
met deze woorden: alsPui-
ZIPPBS de stad inneemt, sal 
hy ASTBII doen ophangen, 
en hierin hield de Macedoni
sche koning ook woord. 

ASTERITJS (Heilige), ondes*-
ging met CIAUDHTS , NEG, 
enz., onder keizer DIOOMTI-
ANTIS, den marteldood. Zijne 
geloofwaardige akten zijn door 
BABo/gitrs en RÜINAKT opge» 
maakt, — Een andere H. As-
IEBIÜS of ASTYIUÜS, een Ro-
meinsch raadsheer, werd in 
27 a ter dood gekagt Hg 
was bij de onthoofding van 
den H. MARINO tegenwoor« 
dig geweest, en hoewel hg 

Il Ds EI,, N 

T. 5gg 

in hef grootste aanzien stond, i 

en prachtig gekleed was, nam 
hg echter het bloedige lijk 
op zijne schouders,, om het
zelve aan het gezigt des yolks 
te onttrekken. Hg wikkelde 
hetzelve in eene zeer kostba
re stoffe, en begroef he8 op 
eene betamelijke wijze,' en 
werd om dit werk van barm
hartigheid volgens RTOINÜS 
tot dezelfde doodstraf veroor
deeld. — Zie ook EUSEBIUSV 
hist. Ecclesi Jj. j% e, tS et 
seq. 

ASTERIXIS, éeft beroemd re
denaar, verscheen met glana 
voor de balie, die hij verliet, 
om den geestelijken staat te 
omhelzsiï. Hij werd, na dan 
dood van EVX.AX.IUS, op den 
Stoel van Amasia of Amosca 
in Pontus verheven, en maak« 
te zich door alle herderlij
ke deugden beroemd. Hei* 
schijnt, dat men zijnen dood 
na het jaar 400 moet stelles. 
Hij stierf hoog faejaasd, daar 
hij over de vervolgingen van 
J011ANÜS, als een tnan 
spreekt, die er ooggetuige 
van was geweesê, ea die heE 
valsche karakter ea de listen 
van dien afvalligen keizer Ia 
den grond kende. Ds home-, 
lië'n, die ons van den H. As-
TERIUS overblijven, zgn een 
eeuwig geden&teeken zijnes 
welsprekendheid en zij nee 
godsvruchtr de aanmerkingen 
zrjn juist m bondig, de rö~ 
drukkingen ongekunsteld, sier» 
n 

http://Evx.ax.ius
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; lijk en vol vmMi ie leven» 
«Sigfeeid der • beelden is met 
de schooülseld en verschei« 
denheid dei? beschrijvingen 
vereenïgd; men ontdekt ïn 
dezelve eeiie sterke en vrucht
bare verbeeldingskracht, een' 
doordringenden geest, die des» 
aelfs onderwerp geheel mees
ter i s , em het aoo zeldzame 
talent, om door aandoeningen, 
nit de natuur geput, tot het 
hart dooJtedriGgen. Zijne 
homeïie op: DANIEJC en Sv-
SANNA is een meesterstuk. 

.Die op den H. PETRUS en 
PAULÜS is ook in alle opzïg-
ten belangrijk, o Hij onder
wijst in dezelve/dat de bg« 
zondere wglsmagtj welke de 
vorst der Apostelen ontvan
gen heeft, zich o n t a] fle 

geloovigen, van het Oosten 
en Westen uitstrekt; dat J. 
C. hem tot agn' stadhouder 
heeft aangesteld, en hem als 
de vader, herder, en mees-
ter van al degenen, die in 
het evangelie zonden geloo-
l2:A

 eDOemd heeft " ï» «e 
««Waar te ,Sinope, drukt fatt 
zich over de aanroeping de? 
Heiligen, over de v e r e W 
hunner overblijfselen, 0Vef 

zeitde wqze uit als de Ca 

van den E ' Leeraar. ne 
echtheid van de meesteder 
•laafden is zeer twgfeJachtig; 
welhgt aqn zy het werk m 
.Asxnuus, Bisschop van % . 
tóopo/ss, waarover de H, EÏIE-
RONYMÜS» in zijne naamlijst 
vaa beroemde mannen, spreekt. 

ASÏERIÜS , Bisschop van 
Petra ia Jrabië in de vierde 
eeuw, swoer na de partij dec 
Arianen te zijn toegedaan ge
weest, in het jaar347, inde 
kerkvergadering van San/ka j 
hunne dwalingen af, en ver-
eenigde ach met de.Catliolq-
ken. Zijne standvastigheid 
was oorzaak, dat hij uit Op* 
per-Lybië, alwaar hij veel 
voor het geloof had moeten 
verduren, verbannen werd. 
In 362 was hij, ondec huw, 
KUS , bg de kerkvergadering 
van- Mexandrië tegenwoor
dig, en werd aldaar afgezon
den , om den synodalen brief 
aan de kerk van Antiochü 
overtebrengen. Waarschijn-
Igk stierf hg omtrent dezen 
tgd, want de geschiedenis 
maakt verder geen gewag 
van hem. De Grieken en de 
Latgne» vieren zijne gedach
tenis op den 10 Juni). Ve
lu, ATHANASITIS zwaait, ia *r 
nen brief aan de kluizenaars, 
het geloof van AKHRITK al-
len lof toe.— Men moet hem 
niet verwarren met eenen 
anderen ASTERIUS, een An-
aansch drogredenaar, me K 
gelgkertijd leefde, en waar
van de H. AïHANAsrtfS, 1* 
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aga werk over de kerkver
gaderingen , gewag maakt; 
noch met ASTERIUS , een zeer 
welsprekend Ariaansch Bis
schop, die in dezelfde eeuw 
omtrent hef jaar 570 leefde. 
De H. JÜIIANÜS, bijgenaamd 
SABAS, door Cyrrhus trek
kende, vond de Catholijken in 
de grootste ongerustheid, wijl 
AsTEHius den volgenden dag 
moest prediken; zij vreesden, 
dat sommige» door zijne wel» 
sprekendheid misleid zonden 
worden, SABAS zeide hun , 
dat zij hun vertrouwen op 
God moesten stellen, had 
met hen en men schrijft al
gemeen den plotselingen dood 
van AsTERitis, die daags voor 
dat hij zoude preken plaats 
had, aan \ de kracht hunner 
gebeden toe. üe H. HIJEKO» 
MYIOTS zegt, dat hij commen-
tariën op de Psalmen, de 
Evangeliën, en de brieven 
van den H, PATOÜS vervaar
digde, en andere werken 
schreef, die door de aanhan» 
gers zijner sekte met geest» 
drift gelezen werden. 

ASTER lus of AsTtrKiti0, ÏU 
449 Romeinsch consul, is de 
schrijver eener vergelijking 
iussehea het oude en nieuwe 
Testament in Latijasche ver» 
zen. Elk vers bevat in den 
eersten regel eeae daadzaak 
uit het oude Testament, en 
in den tweeden eene toepas
sing daarvan op eenig ge
beurde -van het nieuwe. Zgn 

stijl is voor dien \^i vrij zui-* 
ver, maar zijne dichtkunde 
zeer zwak. Hg herzag en 
gaf het Paasch-dicht van 
SEDUXIUS in het licht; het
zelve komt voor in de Bibli
otheek der, kerkvaders, r • 

ASTESAN, een religieus van: 
de orde van den H. FRAN;-» 
CISOUS, dus genoemd naar de 
stad Astat gaf in 1317 eene 
Verzameling van gewetens
zaken in het licht, onderden 
naam van jistesam bekend. 
Dit werk, op verzoek vin Jo-
AHNBS C A J E T A N Ü S STBSUAWERI f 

beschermer der orde, vervaar-
digd, is langen tijd zeer op 
prijs gesteld, en werd alge
meen geraadpleegd. De eer» 
•te druk ra» dit werk is ymt 
Venetië 1478 in fol. De 
schrijver overleed in i33o, — 
Er is nog een andere ASTE
SAN geweest, die eenigen tijd 
daarna.heeft geleefd, en de 
schrijver eener Verklaring 
van het hoek (ier spreukenen 
van eenige Predikatiên is 
geweest. 

ASÏIOOHÜS, een Lacedemo-» 
nisch veldheer, nam Phocem 
en Cumes in , en overwon de 
Atheners bij Cnidus, in het 
jaar 411 vóór J. C ; maar 
door de listen van AWIBIA.» 
DES , die hem zijnen roem 
misguade, werd hg terugge» 
roepen. 

Asxowft ï~r Zie ASTOW, 
s i - •' -
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- ASTOHGA (ü* Markgra?in 
-ran), onder KAREI, IL, ko
ning van Spanje, maakte 
zich door eeöen. verschrikke-

Jijken trek van ijverzuchtige 
woede, welken men op de 
volgende.wijze verhaalt, be
rucht: o de markgraaf, haar 
echtgenoot, verliefde in een 
jong zeer schoon meisje. Van 
dezen ongeoorloofden minnen-
handel onderrigf, begeeft zij 
zich onder goed geleide naar 
hare medeminnares, doodt 
haar eigenhandig, rukt baar 
het hart ait, dat zg" als een 
gestoofd vleesch voor haren 
man bereidt, en hem doet 
nuttigen. Toen hg er van 
gegeten had, vraagde zij hem 
of deze ragout hem wel 
«maakte? Ja, antwoordde 
hg haar. — Dat verwondert 
my niet, hernam zg dadelgk, 
vant het is het hart uwer 
minnares > 4te gf xoo Hef 
hebt gehad, Te gelgker tijd 
haalde zg uif eene kas het 
nog geheel bloedende hoofd 

-te voorschgn, rolde hetzelve 
over de> tafel, waaraan Je 
ongelukkige vorst met vele 
S T . V d ,e

f5
d e a geaetett was. 

Up denzelfden oogenblikvlooff 
zgne vrouw weg, redde zich 

dolzinnig werd.'? £We frek 

mfdfeT ^ • " « 3 5 ; jnet dien, welken men in de 

BE VERGI i e e s t d a« 

a « « n e lompe ¥an anachro

nismen overvloeijende herha. 
hng dezer oude ea afsckwe-
Igke misdaad te beschouwen. 
Sommigen meenen in tegen-
deel, dat deSpaanecheanek-
dote waar,, en die van GA-
ajarnxiE slechts een verdicht
sel is, 

. AsTOKI fJoASNES ANÏOHI* 
us), een Venetiaansch regts« 
geleerde, en een bekwaam 
oudheidkundige, Hij heeft 
eene geleerde Verhandeling 
geschreven, waarin hg tracht 
te ontdekken, wie de Goden 
der Cabiren waren, en waarin 
hg bewijst, dat zg dezelfde 
als deCorybanten, Curetew, 
de Ideërs-Daifyles en de Tel-
chinië'rs waren. Hg weder-
legt Kei gevoelen van Dto» 
wysiüs van Haliearnauus 
en dat van CASSIÜSHEMINA, 
die beweerd hebben, dat de 
Cabiren dezelfde als de Pe
naten of Huisgoden waren. 

ASTRAMPYÜÜS ; eea oude 
schrijver, die enkel bekend 
is door eene verhandeling, 
welke ten titel voert, Ope-
iroeritan in 8>° 1^3% 

ASWEA, Godin der gereg-
tigheid, eene dochter m 
ASTREDS en ACHOKA, of, vol
gens anderen,-w ^ f 
en TBEMU, kwam w de 
gulden eeuw de ^J**0' 
nen; maar de misdaden dei 
menschen verdrevM haar we
der van dezelre, «n f000' 
zuUen haar den heme» *«' 
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der f e beklimmen, alwaar 
zij het gedeelte yandenOie» 
renriem, de Maagd genaamd, 
bekleedt. Dit heeft SSWECA 
doen zeggen: 

Weglecta terras fugit, et mores 
feros 

Homimim, et cruenta «ede pol» 
lutas tnanns , 

Astraea virgo, sidernm magnum 
decus. 

Men stelt haar voor meteen 
ontzagverwekkend gelaat» in 
de eene hand «ene weeg
schaal, en in de andere een 
zwaard houdende. 

AsxRjttra, een der Titanen 
óf Reuzen, vader der winden 
en sterren. Toen zijne broe
ders aan JÜPITEU den oorlog 
hadden verklaard,^wapênSe 
by-van-z^nerrKant de win
den, zijne kinderen; maar 
JBPITER wierp dezelve onder 
de wateren, en ASTHJEUS 
werd aan den hemel gehecht 
en in eene ster veranderd. 
Vele dichters maken de win
den tot kinderen van IS.oi.vs, 
VIRGIMUS sluit dezelve in sper 
lonken op, om hen te beletten, 
de wereld omvertewerpen T 

Pater omnipotens spaluaeïs ab-
didit utris. 

ASTHONOME (L') dus noem
de men een' geleerde der ne
gende eeuw, de schrijver 
der Geschiedenis van Keizer 
LODEJTIJKden zachtmoedige, 
aan wiens hof hg eenige be. 
diening had waargenomen. I 

Men heeft verscheidene uit
gaven zijner werken in het 
licht gegeven j de beste en 
naauwkeurigste is die, welke 
in het "tweede deel der ver
zameling van geschiedschrij
vers door DU CHESNB voor
komt. Deze schrijver heeft met 
den keizer verscheidene mond-
gesprekken over slerrekundige 
onderwerpen gehouden. 

ASTRUO (JOAJSMES), doctor 
der faculteit van MontpelHer*, 
den 19 Maart 1684,te Sauve, 
in het Fransche Departement 
Gard, geboren, onderwees 
eerst de geneeskunde aan de 
Universiteit, waar hij was 
bevorderd geworden. De roem 
zijner kunde tot in de hoofd
stad doorgedrongen zijnde, 
werd ig~ door de faculteit 
van Parijs in 1743 als lid 
aangenomen. LODEWMK XV", 
benoemde hem onder zijne 
raadplegende geneesheeren, 
en schonk hem bij het ko
ninklijke öollegie cenen hoog-
leeraars-post* De vreemde» 
Hogen, door leerzucht naar 
Parys gelokt, wedijverden 
als ware heï, om eene plaats 
in zijne school te bekomen; 
de menigte der toehoorders 
maakte dezelve dikwijls te 
klein. Deze geneesheer over
leed te Parys den 5 Mei 
1766 in den ouderdom yan 
83 jaren, na den titel van 
eersten geneesheer van AU
GUSTUS IL, koning van Pa». 
lm bekomen te hebben. Hij 

n 5 
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had zich naar 'dien vorsï be
geren \ maar wijl hg aan 
deszelfis hof zich niet wel 
Iconde achikken, yerliet hij 
Jietzelve weldra. Zijne ze
digheid, zijne wellevendheid, 
zijne weldadige inborst, zij
ne wijsheid en gematigdheid, 
maakten hem niet minder 
Beroemd dan zijne kunde. 
Zijne voornaamste werken 
EÏjn: tS Origine de la peste 
(Over den oorsprong van de 
pest) 1721 in 8,vo"— 2<P 
De la contagion de la peste 
(Over de besmetting der pest) 
S724 in 8.*° — 3.° .Be motu 
musculari, 1710 ïn 12.V0 *— 
4,0 Mémoires poitr eervir a 
VSLietoire naturelle du Lan» 
guedoc {Aanteekeningen , be
hoor enie tot de natuurlijke 
geschiedenis van Languedocj 
ii 7 57 in 4.*o -~ SfiJDemor^ 
bis venereis libri sex. — 6.? 
iTraité des maladies des/ent' 
mes {Verhandeling over de 
ziekten der vrouwen), waarin , 
met eene bondige theorie, de 
veiligste en best hewezene 
praktijk vereenigd wordt, met 
eene tijdrekenkundige lijst der 
geneeskeeren, welke over die 
ziekten geschreven hebben." 6 
DL* in ia.o 1781 — 1765. 
Men vind( in hetzelve verschil
lende geneeswijzen, met een 
volledig onderrigt over de ver
schillende? kwalen, waarmede 
«et vrouwelgke geslacht be» 
Hebt isi ~ 7.o L'art cPae* 
eoucJier reduit è ses principes 
lJJ<* verloskunde in dertelver 
grondregelen), w a a r ; n m n 

de veihgsfe € a Wees[ 
brmkelgke handelen k 
de verschillende verlossingen 
ontwikkelt; mlii beènopte 
geschiedenis der verloskunde, 
en eenen brief over de Jian-

. delwfjze welke ABAMÈIIEVA 
bij dê  geboorte hunner eer. 
ste. kinderen verpligt waten 
te houden, 1766 in 12.' 
Deze eenvoudige en roor 
elke vroedvrouw, voor welke 
dezelve bestemd is, verstaan
bare verhandeling is, de vrucht 
der lessen, welke de schrq-
yec in 174 ,̂- i7i6 en 1747;-
in de geneeskundige scholen 
te Parijs aan de vroedvrou
wen gaf, — 8,° Theses dé 
phantasia, de sensatione, de 
fistula anit de judicio, de 
hyd7op7toHa\~y 9." De mo» 
tus fermentatm camat--rpi 
ïir ia.ff — 10." MèmxAre sur 
la digesiion {Verhandeling 
over de spijsvertering), IJU 
in 8.v<» — n . ° Tractatus 
pathologkus 1766 in 8,vo.'en 
Tractattts therapeuticus ijtk& 
Ja g(vo .*. !2,° Traite des 
tumeurs {Verhandeling over 
de huidgeimllen) ijo~9 3 

DI,o in ia." — i2£ -°out.es 

sur Vinoculation (Twijfclin' 
gen, omtrent de inenting der 
kinderziekten) 1756 ia " ^ 
Zie CONBAMINE; — 14; 
Verhandelingen over vetschil' 
lende, geneeskundig^er-
werpen en over andere* 
er eeene belrekking op ne» 
hen® zao Bis z^ne Con;ectu' 
res sur les mémoires wg> 

nam am oni MW* 
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pour écrire la Genese (Gris
singen, omtrent de oorspron
kelijke gedenkschriften, dié 
MOSBS tol het schrijven van 
het boek der schepping ge-
diend hebben)» Parijs 17 5b" 
in ia," en zijne Dissertatton 
sur Vimmatérialitê et sur IHm-
mortalitè de Vame (Verhan
deling over de onstoffelijkheid 
en onsterfelijkheid der ziel), 
Parijs ij55 in ia.0 Oe wer
ken vau dezen geleerde zijn 
geene ijdele compilalien} maar 
vol belangrijke onderwerpen, 
waarin men eene aangename 
verscheidenheid aantreff. Hg 
bezit eenen edelen stijl, vol 
vuur en waarin schrander-
beid en oordeelfcunde door» 
stralen. Hetgene, waardoor 
zijne schriften vooral belang
rijk worden, is, dat dezelve 
den ijver en de geestdrift van 
eenenmenschlievenden genees
heer ademen; doch hij heeft 
er Systematische denkbeel
den, en invallen Ingelascht, 
die weinig geschikt zijn, om 
de waarde der bondige zaken, 
welke dezelve bevatten, te 
vermeerderen. Na zijnen dood 
heeft men gedenkschriften in 
het licht gegeven, tot ophel
dering der geschiedenis der 
geneeskundige faculteit in 
MontpeUier in 4.*° 1787» 

A&ïYAGESj, zoon vaa G Ï -
AXABES, was, volgens HBSOBO» 
sus, de laaïste der Medisc&e 
koningen, i;»eze geschied
schrijver, en langen tijd m 

' M 

hem JÜSXIJSUS,- verhalen, dat 
hg, gedurende de zwangerschap 
van MANDANB, zijne dochter, 
die met CAMBYSUS gehuwd 
was, in den droom eenen 
wijnstok zag, die uit haren 
boezem te voorschijn kwam, 
en zijne takken over geheei 
Aiië verspreidde. De Magi 
of wijzen verzekerden hem, 
dat zulks beteekende, dat 
het kind, hetwelk MANDANE 
ter wereld zoude brengen, 
verscheidene rijken overwin
nen zonde. Toen deae vor
stin van Cvaus was bevallen, 
beval ASTYA&KS aan HAKPA-
airs, zijnen vertrouweling, 
hetzelve te doen sterven; maac 
J.iAni?AGDs was nieï in staat 
om dit wreede bevel ten uit
voer te brengen. De vont, 
over zijne ongehoorzaamheid 
verontwaardigd, liet hem hef 
vleesch van zijnen eigen zoon 
eten. Men gegt dat HARPA-
GUS deze schreeuwende schaad» 
daad wreekte, door CXRVS te
gen zijnen grootvader opte» 
winden, die doos zijnen klein
zoon in het jaar 55Q VÓÓE 
J. C, van den troon werd 
beroofd, Dit verhaal van Hu» 
noDOTtis schijnt, slechts een 
sprookje te zijn; dat vaa, 
XEKOFHO» is niet waarschijn
lijker. Hij zegt, dat O -
KUS de zoon van eenen Per
zische» koning wa«, rm wiea 
lig eeae geer goede opvoeding 
ouifmgi dat AÖÏSTAOJ», zijn 
grootvader, hm. vroegtijdig 
aan' het hd tiepj dat Isfjge-. 

B 4, 
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durende een tijdverloop van 
vier jaren den grijsaard door 
zijne kwinkslagen vermaakte, 
«n door zijne zachtaardigheid 
en milddadigheid bekoorde, 
dat CYKDS steeds in de beste 
verstandhouding met ASTYA-
GES en CYAXAHES, zijnen op
volger, leefde. Dit gedeelte 
der geschiedenis behoort nog 
eenigermate tot de fabelach
tige tijden, en vele omstan
digheden dereelver moeten 
aan. de nasporingea van het 
doordringendste oog ontsnap
pen. — Zie CYUVSÜ 

ASTYAWAX , ' eenrge zoon van 
HECIOII en ANDHOMACHE , ver» 
loor zeer vroeg zijnen vader, 
zgnei moeder hield hem zorg
vuldig verborgen, wijl de 
Grieken hadden uitgestrooid, 
dat dit kind den dood znns 
vaders zoude wreken. Nadat 
™ hem ontdekt had, liet 
»g hem boven van de muren 
van Troje nederstortcn. Men 
kent de aandoenltjke uitroe
ping dezer troostelooze moe-

inÜ 9 *heï gezi8t van den 

jongen AscANxtjs, zoon van 
AHBAO , die haar het beeld 

bwgt U V ° 0 r d e n g e e s t 

° miJli sola mei super M-
y tyanaetis imago i 
Sic.oculos> Collie manus, 

wc oraferebat. 

A«1U*B of .E80ÉMW, 

M e r w o o n m è f l be-

w^over lqdendevadeWaa 

ASZKAIE den trood der Aghua* 
nen beklom. Hij bleef echter 
niet lang in het bezit van den-
zelven, daar MAGHHM, de zoon 
van MIBKVWEIS, hem in den 

.slaap onthoofde, en zich door 
het voJk tot koning liet uit
roepen. ASZBAIT ontveinsde 
zijne smart, maar behield 
niettemin het verlangen, om 
zich te kunnen wreken. 

"ASZHA3?E , die eene veel zach
tere inborst bezat, dan MAGH* 
BIÏÏD , maakte zich bij de Aa 
ghuanen, zijne hndgenootea, 
zeer bemind. Deze liefde en 
de verscheidenheid van ge? 
voelens tusschen deze beide 
vorsten, opzigtelijk eenen oorr 
log met Schah HOSSEIN, (wiens 
aangebodene voorwaarden, 
ASZRAEI? meende te moeten 
aannemen) maakten hem bq 
MAUHMUD ' verdacht De» 
Verdenkingen namen toe bn 
de belegering van Jspahan, 
eensdeels wql i « w » to 

belegerden eene zekere hoe
veelheid koren hadverscha», 
en ten andere, wgl hg **• 
schuldigd werd met het ro-
zische hof ift onderhandel^ 

-„«-Sr 
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ziek en dolzinnig geworden 
was, wilden de Aghuanen een 
ander opperhoofd verkiezen, 
en lieten te dien einde de 
oogen op ASZIIAÏ-JF vallen, 
dien zij" als een man van 
groote verdiensten en als den 
grootsten veldheer hunner na
tie beschouwden. De voor
naamsten der Aghuanen, en 
de eerste officieren des legers 
liepen onstuimig naar zijne ge
vangenis, alwaar zij hemden 
aa April 1725 als koning er
kenden. Daarop begaf men 
zich naar het paleis van MAGH-
MUD, alwaar, na eenige 
schermutseling, alles over den 
kling moest springen, en 
MAGHMUD zelf onthoofd werd; 
waarna ASZHAIW op den Perzi-
schen troon werd geplaatst, 
fïij liet in de stad Kom op 
eene eerbiedige wijze de lij
ken der vorsten begraven, 
welke MAGHMUD had doen 
vermoorden. Uit hetzelfde 
beginsel, van zachtmoedigheid 
of staatkunde liet hg aan 
Schah HUSSEIN, den onttroon
den keizer, wekelijks duizend 
kroonen tot zijne uitspannin
gen betalen, en beval dat 
men ten opzigte van de ge
bouwen, welke MAGHMUD in 
het binnenste gedeelte van 
het paleis begonnen had, de 
denkbeelden van dien vorst 
zoude volgen. Om zich een 
nieuw regt op den troon te 
geven, liet ASZJUI* zich van 
zgne vrouw scheiden, en 
huwde mei eene der dochters 

N 

van Schah HÜSSEIN , een hu
welijk, dat door het verdrag 
hetwelk ASZHAJJB in 1727 
met de Porte sloot, bekrach
tigd werd. Naauwelgks was 
hij sedert acht dagen op den 
troon, of hij liet al degene 
arresteren, die deel aan de 
zamenzwering hadden gehad, 
waardoor hij op den troon 
was geplaatst, welker straffe
loosheid, hoewel bij van hun
ne trouweloosheid had gebruik 
gemaakt, hem gevaarlijk 
scheen. Hij liet een gedeelte 
derzelve ter dood brengen, 
hield de overigen gevangen, 
en verklaarde in bet algemeen 
hunne goederen als verbeurd. 
De jongste broeder des ko» 
nings, die de vlugt genomen 
had, werd terug gebragt, en 
met eene gloeijende gouden 
staaf de oogen uitgestoken, 
waarop hij voor zijn geheel vol* 
gend Ie ten in het Harem werd 
opgesloten* De moeder van 
MAGHMUD deelde in zgne on
genade; wijl ASZRAEB gebelgd 
was, dat zij bij hem de 
voorspraak voor de bevrijding 
van haar zoon niet was ge
weest. Hij liet haar des 
nachts in eene plaats opslui
ten, alwaar de lijken der 
vorsten uit den bloede, wel
ke haar zoon had doen om* 
brengen, reeds aan het rotten 
waren. Den volgenden dag 
veranderde hij te haren op
zigte van handelwijze, be
handelde haar met onderschei
ding, beloofde baar met aan-

n 5 
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zienlijke goederen naar Carida-
har terug te zullen zenden, en 
middelerwijl zorgde hij, dat zij 
op een e haren rang betamen-
de wijze behandeld werd. 
MAGHMUD had in den alge-
meenen moord u5 Perzische 
Heeren gespaard, die hg tot 
Grooten des rijks verheven 
had; ASZBAFF, die dezelve 
nog vreesde, vond middel om 
er zich, bij gelegenheid van 
een berigt, hetwelk zij aan 
jPrins THAMAS , den zoon van 
Schach HKSSEIN over den toe-
dragt van zaken in Ispahan 
hadden gegeven van te ont
doen. Dit berigt scheen des 
te minder misdadig, daar de? 
ze Heeren aan ASZAAEJ? , ge
durende zgne gevangenschap, 
ais bemiddelaars hadden ge
jend, om met TRAMAS te on
derhandelen, en het was hun 
onbekend, dat de nieuwe 
Keizer- in welwillendheid ten 
« « e van dien vorst veran* 
t l Jf' ïnt«sschen wer-
IS/* d o o c , A s z ™ , alle ter 
«veroordeeld, en dit von-

*lkkelgk voltrokken. De 
1'st.ge ASZRA]?I? w i W e 2 i c h 

«*nog van THAAUS ver-

met J ? J"? Vaardigden 
tecfeen de^teden Kom en 
ZZu ee,Qe&?ee^omst voor-
i f e J i T

e n ^ e daarin hun-
Srd!rl,n|e &Wn t«e. 
««en e a den val der Perzische n»onarchie voor te ko« 

men. V?l vertrouwen, en met 
een klem gevolg, begaf Tm. 
MAS zich naar de aangewe-
aene plaats. Op weg echter 
begon er eenige verdenking 
op hem op te komen, zoodat 
ng een zijner luitenant» As-
TAN-KAN genaamd, vooruit 
zond, om den staat van zaken 
te erkennen, Deze zag dit 
ASZRAFJ? zich, in plaats van 
door een klein gevolg, door een 
duchtig leger had doen ver
gezellen. Dit berigt werd da
delijk aan TBAUAS overge-. 
bragt, die, ondanks zijne min» 
dere magt, ASZBATE echter 
wilde aanvallen; waar wijl 
er verdeeldheid in zijne ben
de ontstond, was hij verpligt 
van zijn oogmerk af te zien, 
en zich naar de provincie 
Masandmn aan de Kaspische 
see te begeven. ASZIUM 
van THAMAS als ontslagen, 
was enkel bedacht, om zich 
met de Turken te verzoenen. 
Te dien einde zond hij in 
1725 eenen afgevaardigde 
naar de Porte. Hg koos te 
dien einde eenen Aguaan, 
die van eenvondigen muilezel' 
draver kolonel was gewor
den, doch hg' deed hem ver-
gezellen door MAWÜSI. CHE-
KIMAN, het hoofd van eene 
der edelste Armenisc&e tamt-
liën van Zal/a. Müsschen 
duurde de oorlog tusschen de 
Turken en de Agaanen nog 
steeds voort, zonder dat m 
van beide ^ i d s wtr*»J 
Eindelijk werd op het Ia» £ 

van Septemoec 1737 & TtCüe 
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gesloten. THAAÏAS infusschen 
door den dapperen Ko ui, I-KAN 
ondersteund, kwam andermaal 
tegen ASZRAJT opdagen, en 
ér werd een bloedige slag ge
leverd, waarin ,i5,ooo Agua-
nen sneurelden. Tien duizend, 
die met den veldheer SEYDOI, 
den aftogt hadden gekozen , 
werden achtervolgd, en ge
heel vérslagen. Wijl ASZRAJ?* 
vreesde in hpahan belegerd 
en gevangen genomen te wor
den, begaf hij zich met 10,000 
Aguaneny die hem nog ge-
trouw waren gebleven, naar 
Candahar. De overigen ga
ven zich of vrijwillig of bij 
overrompeling aan 'Ï'HAMAS 
over, die als overwinnaar ze
gepralende zijnen intogt in 
Japahan deed. TRAM AS liet 
bij trompeüengeschal afkon
digen , dat niemand de Agu-
anen mogt mishandelen, en 
men hen, sven alsof zij nooit 
oproerig waren geweest, als 
zijne eigene onderdanen be
schouwen zouden; ASZKAFE 
werd intusschen door Koui.1-
KAN achtervolgd, ingehaald 
en, nadat zijne benden ver
slagen waren, gevangen geno
men, De overwinnaar liet 
hem de oogen uitsteken en 
eenige dagen daarna in 1730 
onthalzen. 

ATABAMBA Of AffAHUAMA 
was de zoon van HPANA CA~ 
I'AC, twaalfde Inca, en-eener 
vpMtm van quit0 c e n j j0 . 
nragrgk, factwelk hg in ,517 
erfde: aan zijnen ouistm 

broeder HTTESCAR viel Peru 
ten deel. Tusschen de bei
de erfgenamen ontstond een 
bloedige oorlog, in welken 
HUJSSCAU bezweek. ATABALJBA 
liet hem met bet geheele ge
slacht der Incas vermoorden. 
Door de komst der Spanjaar
den , welke HUUSCAB te zij» 
ner hulp e bad ingeroepen, 
verontrust, verzocht hg een 
mondgesprek met PIZAHRO, 
en begaf zich naar Catamalca, 
met eene troep bedienden, 
die, met oogmerk om den 
Spaanschen Generaal te ver
moorden , wapens onder hun
ne kleederen hadden verbor
gen, XEKEZ, ZARATA, HAR-
BERA en de beste Spaansche 
geschiedschrijvers, verbalen, 
deze gebeurtenis op eene ge
lijkvormige wijze; dezelve be
antwoordt daarenboven vol
komen aan de trouweloosheid 
en al de slechte hoedanighe
den van den overweldigende» 
broedermoorder; en al wat 
de Peruviaan GAROIKASSO in 
de geschiedenis van zijn land 
verhaalt, strijdt met het ver
haal der anderegeschiedschnj» 
vers. PIZARO deed zijnen ge
vangene voorde regtbank bren
gen , en hg werd in het jaar 
i533 aan eenen paal gewurgd, 
Men moet Joekennen, dat hij 
geen beter lot verdiende; 
maar men maakte er eenige 
aanmerking op, dat hij, zoo 
als hij zulks verzocht had, nïel 
naar Span/e was gezonden, 
en dat men in zijn doodvon
nis de menschelijfee §lag?offer$ 



6o4) A T A , 

en andere gruwelen, die big 
deze lafhartige en afschuwe
lijke natie in gebruik waren, 
doch waarvoor ATABAUBA 
nieï persoonlijk verantwoor
delijk scheen te zijn, had 
aangehaald. Men zegt ook, 
dat de Spanjaarden het VQgt 
niet hadden om zich in de 
zaken van Pèm te mengen» 
maar zou men niet kunnen ge-
looven, dat de staat van wilde 
bloeddorstige, zich met men-
schenvleesch voedende volken 
niet als een geheiligd eigen» 
dom moet beschouwd worden ? 
De rede, de menschlieyend-
heid veroordeeïen dergelijke 
staatsregelingen; dergelijke 
volken onderwerpen, om er 
menschen van te maken, schijnt 
eene heldendaad te zijn, die 
noch met de regtvaardigaeid 
noch met de weldadigheid 
strijdtt 9 Het zal altgd schoon 
rijn, «egt MonTi;so.uiJEïr, de 
menschen te besturen, om hen 
gelukkig te maken.» — Zie 

i " 0 M E Z > M A N C O - O A B A O , MoK* 
«•EZÜMA. ••" ' 

ATAIAHXA, aochter van 
öcsïENEus, koning van het 
eiland Scyros, was een bni* 
tengemeen ervaren boogschiet* 
ster, en vond geen gelökein 
het wedloopenen andere 3ig-
caaamsoefeningen, ^ h o m 
hare schoonheid door eena 
menigte minnaars vervolgd 
wende, verklaarde zn hun, 
op beyel van haren vader, 
«* a9 tare hand enkel aan 
«ogenea zoude geven, die 

haar zou kunnen overwinnen; 
Verscheidene jonge Prinsen 
beproefden zulks, doch moes-

f ten beschaamd terug ieerens 
Ztj behaalde ia de spelen ter. 
eere van PEMAS ingesteld; 
den prij$ op PEWTOS, tegen 
wien zij worstelde, Hmo» 
MEMES , door YESVS onder-
rigt, zich ten wedstrijd aan
geboden hebbende, was de 
eenigej die de \ ingestelde 
voorwaarde vervulde: de godin 
raadde hem aan, drie gouden 
appel* ia hel renperktewei-
pen, welke de onroorzigtige 
ATAMWIA opraapte, endoor 
deze list won de gelukkige 
HIPPOMENES den p # , e» 
dwong de prinses in hem ha
ren overwinnaar en echtge
noot te erkennen. 

AZAMOTA, dochter w 
JASOS, koning wn >*** en vanCx,Y«ENE,zgwerdda. 
delnknahare geboorte, door 
haren vader, die eenen^o 
gewenscht bad, uitgezetjeen 
beerin, welker jongengeiw-
ven waren, ontfermde ^ 
over haar, «\ ™f•**£. 
later werd $ * £ ' • £ * ! £ 
vonden, aan « f H { J 
opvoeding te tojtaj^g; 
De jagt en manneJg"^ 
ningen waren de e 'S 

: p S 8 ^ a & e - ^ 
e n geen * « * % £ va» 
5 a B d L ï D t onder*»*11 
den boog* w« " tn 

H u * » » , toen*9»M l 6 
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weid wilden aandoen^ Ja , 
toen 3A6OX tot den -gevaarlij
ken togt der Argonauten, 
Griekenland'* heldhaftige jon
gelingen opriep, schaarde ook 
zij zich in hunne gelederen, 
en bij de Hjkspelen van PE-
IIAS overwon zg zelfs PB-
XEU», den vader van ACHIL-
X.ES. Ook nam zij deel aan 
de jagt op het wilde zwijn 
van Calydonië, en haar werp
spies trof het woedende dier 
het eerst, dat daarop door 
haren minnaar MSI-EA&ER vol. 
komen werd afgemaakt, die 
haar den kop en de huid van 
het dier schonk, welke haar 
echter later weder door de 
zonen van THBSTIUS werden 
ontnomen,-waarover de strijd 
van haren njmiMwf»*** be* 
ontstond, welke ten gevolge 
had, dat zij gezamenlgk voor 
zijn zwaard bezweken, maar 
dat ook zijne moeder ia den eer
sten toorn over den dood harer 
broeders het hout, waaraan 
het leven van MELEAGER. ver
bonden was, in het vuur wierp, 

A<rAvi,v, koning der Visï-
Gotnen, volgde ia 411 zijnen 
schoonbroeder AÜABIOD op. 
Hij belegerde en nam Rome 
in , vaa waar hij GAIXA-PAA-
CIBIA, eeue dochter van £ca 
grootei» THEODOSÏÜS, en zus» 
Ier van keher Uotmmis, ge-
vankelqk medevoerde, Op 
verzoek der vorstin, verschoon
de hg Rome vaa plundering 
en braadsJichting. ATAÜHÏ 
W* het ontwerp gevormd, 

I om- zich met PIAMBIA te 
verbinden; dit huwelijk mu 
hem in staat hebben gesteld „ 
het ontwerp van zijnen voor
ganger voorttezetten, zich met 
de Romeinen te verbinden, en 
daarna in Gallis eenig gebied 
van hem te erlangen. Maar 
toen HONOKIUS hem de hand 
zijner zuster weigerde, maak
te hg zich Van Gaüië mees
ter, verwoeste hetzelve, en 

; scheen zelfs jiqtiitaniê tebe-j 

; dreigen. Hg verbond aicSe 
vervolgens met IOVSABTO , en 
dwong dus ïlomsivs, imm 
Aqmtanii af ie stam, op 
voorwaarde echter, dat hij 
PiAciDXA terug göven^ eaia 

I; Gallië dë vijandea der -Bâ  
mcinen beitrgden zoude. ïifj 
rorlfaf JOH>IA*VS, orec\Taa 
bent, en zond zijn hoofd «aar 
HONORUJS. Hg vraagde an
dermaal naar de hkad. van 
PiAoioiA; doch moest ook «g 
nieuw een e weigering onder» 
vinden; hij wreekte zich oyc-e 
dezen hoon door Ptwence te 
vuur ea te zwaard te ver
woesten , ea huwde PI.AGÏ»X& 
tegen wil ets daak vaa haren 
broeder. Kort daarna trok hij 
tegen Marseiüe op. De held
haftige verdediging vaa de 'm-
woners dier stad noodzaakte' 
hem, het beleg op te breken. 
Om zich met harea broeder 
te verzoenen, spoorde P&Acir 
DIA haren echtgenoot aan,, 
om Natbonne aan de Bonte!-
nen overtefotea, en deed 
hem zijne wapenen tegen ds 
Sacyea, Afaaen en Wandia» 
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len wenden, die beurtelings 
Spanje verwoest hadden A? 
TAUÏF maakte de Pyreneën 
vrij, en kwam zonder tegen
stand te Barcelona* Zgne 
vijanden vloden voor hem, 
en in weinig tijds zou hij 
geheel Spanje veroverd heb
ben, toen hij door een' zij
ner officieren, welke SXNGE-
EICH , die den troon na zij» 
nen 'dood overweldigde, om
gekocht had, vermoord werd,; 
Deze vorst had bevolen, dat 
men PIACIDIA , met alle 
eerbewijzen, naar het hof 
van haren broeder zoude te
rugzenden; maar haar bar-
baarsche moordenaar, liet 
baar te voet door de straten 
van Barcehna, zijnen zege* 
togt volgen.. Eene vierjarige 
regering was voor. AÏAUM? 
voldoende geweest, om al de 
heldendaden te verrigten, 
waarover wg in dit artikel 
gesproken hebben. 

ATAYDE (Don ALVAKEZ D') 
wndyoogd van Malacca voor 
JOAMNES III,, koning van Por
tal, maakte zich door zg"-
»? afpersingen en geweldda
digheden berucht. Hij kant
te zich sterk tegen de reis 
aan, welke de heilige FW- ' 
S M 0 8 X ™ I Ü S n ^ r Sina 
wilde ondernemen, maakte 
mk meester Van het schip 
van JACOBÜS PEREYRA dat 
nem derwaarts moest over
i g e n en vermenigvuldig-
£ de hinderpalen zoodanig., 
da* de Apo8teI van MU, 

op het eiland Sancian, in 
het gezigt van Sina, alvo
rens er het geloof te kunnen 
prediken, overleed. De on-
der-koning van hdië ont
nam aan AIVAKEZ , bij hem 
van barbaarschheid en verre
gaande gierigheid beschuldigd, 
het bestuur van Malacca, en 
na hem als staatsgevangene 
naar Goa te hebben doei 
brengen , zond hij hem, on
der goede bewaking, naar Por
tugal, Daar werden al zijne 
goederen aan 'de koninkJgke 
karaer verbeurd verklaard; 
en hg. zelf tot eene eeuwig-

| durende -gevangenis, veroor« 
deeld. -; r -

ATAYDE (6EO«&E), fff 

gees, was, in h o e d a ^ 
van godgeleerde, bijdekei-
verg&rig van » - J J J 
genwoordig. ^ a

t . .
d e . \n 9 a r 

zitting, ^é$2\X Rome, alwaar bb aan de v« 
betering van *» J j J 
werd gebruikt, " f f *£ 
hg tot Bisschop v» 5 ; 
benoemd; na e r . a ' . " r ! ^1 
t e n eens goe» £ ' * «ver vervuld te hebben, ve 
lleThg Zgaen stoel, om « 

kei aan m « f ^ n wel „aking te atbe»d^eJ 
eerde daarna flesieuu£L, 
f/ Aartsbisdom f-; 

de waardighejd ja«d8KaI. 
aalmoezenier, «»» „a-
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zen, en deze waardigheid 
spoorde Item aan, de voor-
regten, aan de koninklijke 
kapel verleend, te verzame" 
len, die in 1609 gedrukt 
werden, PHILIPFIXS I I . , ver
eerde hem met zijne achting t 
en benoemde hem tot voor
zitter van den gewetensraad. 
Hg overleed in 1611, in den 
ouderdom van 76 jaren, 

ATEPOMARÜS , koning vat» 
een klein gedeelte van Oallië, 
belegerde ltome, en verklaar
de aan de belegerden, dat 
hg geenen vrede met hen 
zoude «luiten, tenzij zij hem 
de aanzienlijke en voorname 
burger vrouwen der stad zon
den. Toen dit voorstel aan 
de Romeinen werd gedaan, 
zeiden de dienstmaagden aan 
hare meesteressen, dat het 
beter ware, haar in derzelver 
plaats te laten gaan, belo
vende een teeken te geven, 
wanneer zij den vijand zon
den kunnen overrompelen. 
Deze raad opgevolgd zijnde, 
aaraen zij den tijd waar, 
waarop de Galliërs in eenen 
diepen slaap gewikkeld wa
ren; wanneer eene harer op 
eenen toren klom; en, ter 
waarschonwing der Romei
nen, eene flambouw ontstak; 
deze kwamen de barbaren 
daarop ïn den slaap overval
len, en grootendeels afma
ken. Ter gedachtenis dezet 
daad stelde men te Rome een 
jaarlgksch feest i a ; dat het 
feest der Dienatmaagdenyreti 

genoemd. 

AiEKiirs of JÏHTERIUS FOK-
TINAHS (A.) was consul van 
Rome ïn hef jaar 454 vóór 
J» C. Hij had tot ambtgenoot 

"Sp. TAHHJEIÜS MOHTANÜS CA-
piroüHTüs, en het was on
der hun consulaat, dat de 
Wet Atérict ook wel larpeia, 
genaamd, uitgevaardigd werd. 

ATHASABDUS. —« 2»ie AÜA»» 
, BUS. . , 

ATHAIAKICH , koning van 
Italië, beklom den troon ia 
September 526, na den dood 
van THEODOUICH, zijnen groot-
vader van moederszijde. Hij 
wa» de zoon van BEWVERÏCH 
en rtat AttAi,ASVNvaA, die 
hem eene zijner geboorte 
waardige opvoeding had ge
geven. Öe Gothen vreezende, 
dat de meesters, welke men 
hem mogt geven, zijnea moed! 
zouden ontzenuwen, yerzoefe 
ten, dat die prins door bent 
tot de fcrzjgcoefeningen mogt 
opgeleid worden. Da jonge 
ATHALARICH, aan zich zeiyea 
overgelaten, werd te midden 
eener dartele fcrijgsbende Ifg» 
felrjfc bedorven, Zich ban 
de losbandigheid overgegeven 
hebbende, stierf hij in 534 
aan eene kwijnende ziekte, 
naauwelgks den ouderdom van 
16 jaren bereikt hebbendei 
De Catholgken betreurden 
hem. Zij hadden bij hem 
regtvaardigheid en bescher
ming gevonden» Daas Fans 
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FELIX IV' zich beklaagd had, 
dat de Gothen de Geestelij
ken noodzaakten, om voor 
wereldlijke regters te pleiten, 
zoo vaardigde AÏHAIARICH 
een plegtïgf edikt uit , ten 
roordeele der vrijheden en 
voorregtea der Kerk* 

ATHAIIA, dochter vaa A-
CHAB en JEZABEL, cchijje-
noote yan JOKAIVI, koning van 
3ula, Na den dood van dien 
vorst, deed zij al de kinderen, 
welke haar zoon OOHOSIAS 
had nagelaten, ombrengen. 
JOCHABED , zuster van OOHO
SIAS , redde JOAS , welken de 
de Hoogepriester JOÏADA door 
de soldaten en het volk als 
koning deed erkennen.; A-
THALIA op het gerucht der 
krooning toegeloopen, werd 
door krijgsbenden in her jaar 
878 vóór J. C. ter dood ge-
bragt. De H. HIERONYMÜS 
zegt, dat ATHAMA enkel in 
navolging de dochter vaa 
ACHAB. wordt genoemd, dat 
«» dat zg zgne misdaden en 
goddeloosheden volmaakt wel 
navolgde; ea zulks, omdat-
zg ook de dochter van AMRI 
wordt genoemd j maai-Aam-
" A was werkelijk de doch
ter vau ACBAB, ea de klein
dochter van AMRI. Men weet, 
dat m de Heilige Schrift, dé 
naam van zoon, zelfs ten 
opzigte van de aloudste voor-
Vaderengegeven wordt. 

ATHAMAS , zoon van MOLVB 
e ö E N * « * * * . Hij bezat een 

gedeelte van Bonotk en M 
bij NEFHELE twee kinderen 
verwekt, PHRYXOS en HEME, 
toen men bij zijne echtge-
noöte keateekenen van dol
zinnigheid waarnam. Om de
ze redeii verliet hij NEÏHE&B, 
die naderhand eene Godin 
werd, en huwde metlso, 
eene dochter van CADMVS, 
die het ongeluk in zijn hui» 
bragt, wijl zij door JDNO, 
om de opvoeding van ÜAO-
OHDS, gehaat werd, daar de 
God des wijn» haar ingaf, 
de kinderen van JVK?HBX,E te 
dooden,, die ivm echter tij
dig genoeg op eenen gouden 
ram deed ontvlugtsn. ATHA
MAS, die in den waan ver
keerde, dat zgne kinderen 
gedood waren, werd uit «man 

hierover krankzinnig, en w 
de verbeelding van een hert 
te dooden, bragt hg eene» 
zoon van INO zelve om net 

vlu"fen; toen deze gee«e 

rddiSgVoordenraraeme 
zag, stortte zrj zich^zelve'» 
lel<*. Van # * kranke 

hg' vraagde do. W ^ 

kée ren ^onde, »e J t e z e t < 
heval, zich d j r n e

o l v t f f l 

i «« «raar BH " U H \ m. .n 

d a a r o p - « * " , » 



A T H. 

scheuren/ doch zoodra zij 
hem zagen aankomen, hunnen 
maaltijd verlieten, en de vlugt 
namen. Hier zette zich A-
THAMAS neder, bouwde Alas, 
en het gewest verkreeg den 
naam van Athamathe. 

AÏHANAGÜD; een koning 
der West-Göthen had zijnen 
troon door middel van de 
hulptroepen van keizer JÜS* 
TiNiANüs in veiligheid gesteld, 
doch weldra zag hij in, dat 
de beveiligers nog méér te 
vreezen waren, dan de aan
hangers van den vermoorden 
koning AGILA; ook was het 
werkelijk het plan van den 
keizer, Spanje even zoo aan 
de West-Gothen te ontwel-
digen, als hij Italië aan 
de Oost-Gothen gedaan had. 
Als een tegenmiddel daar
voor, zocht hij de hulp der 
magtige Franken, en huwde 
daarom zijne dochters BRU-
NEHILDE (de later zoo be
ruchte.) ea GEIZOINTA aan 
de Frankische koningen Si©-
BERT en GBIJCVSRIOB uit. A-
THANAGHD stierf algemeen 
bemind. 

ATIÏANARICH, ïegerhoofd 
der Gathen, de magtigste 
dier natie, deed in 369 kei. 
zer VALEHS den oorlog aan, 
«ie hem dwong den vrede te 
vragen; maar men moest 
eene plaats bepalen, om te 
onderhandelen, en ATHANA-
BIOH wilde.onder voorwendsel 

6óg 

dat zijn vader hem zulks bevo
len had, nooit op het grond
gebied der Romeinen komen .-
zoodat men om niets tegen 
de waardigheid des rijks te 
doen, op den fionau schepen 
plaatste, waarop van den ee-
nen kant VALENS\t en van 
den anderen ATHANARICB den 

; vrede kwamen sluiten. Deze 
Goth was een Heiden, en oe
fende verschrikkelijke wreed
heden omtrent de Christenen 
uit. Hg liet er eene" menigte 
verbranden, wijl zij een af
godsbeeld , dat hg van huis 
tot huis liet ronddragen, niet 
wilden aanbidden. -Zijne ei
gene onderdanen stonden te
gen zijne barbaarsehheid op. 
Verpiigt om de hulp van 
THBo»oaitj8 interoepen, werd 
hg door dien keizer den ix 
Januarij 381 op eene minza
me wijze ontvangen, ên stierf 
den 25 derzelfde maand. •'. 

ATBANASU (Heilige) Ï eene 
dochtervan NICEÏAS en InENE, 
werd in het begin; der ne
gende eeuw op het eiland 
Egina geboren. Nog maagd 
zijnde, had zij besloten zich 
aan God toetewijden; maar 
werd door hare ouders ge* 
noodzaakt, om met eenen 
officier in den echt te tre
den, die weinige jaren daar
na -in een gevecht tegen de 
Sarracenen gedood werd. Na 
eeöige jaren in den weduwr 
tijken staat te hebben door* 
gebragt, was zij verpiigt, door 
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een edict van Mioiuëi. den 
Stamelaar, waardoor aan de 
huwbare dochters en de jon
ge weduwen bevolen werd te 
huwen i andermaal in den 
echt te treden: een edikt, dat 
eyen zeer met de persoon; 
Igke en faurgerlgke vrijheid 
als met den eerbied aan den 
raad des Apostels versqhulr 
digd., strijdt; een edikt, ee-
nen vorst waardig, die het 
Jodendom wilde herstellen; 
en die als een gewelddadig 
en losbandig Despoot heersch-, 
te. De tweede man tan A-
THANASIA, door de voorbeek 
den zijner vrouw getroffen, 
werd een religieus, en A-
THI.NA.8IA. veranderde haar 
huis in een klooster. Vier 
jaren daarna verplaatste zij 
hare nieuwe vereeniging in 
een afgelegen en eenzaam 
oord, alwaar zij drie kerken 
bouwde. Haar klooster werd 
Timia genoemd, dat is, plaats 
die vereerd „en geëerbiedigd 
wordt, ATHANABIA was ver-
pligt eene reis naar Konstan-
tiwpel te doen, en stierf op 
hare terugkomst den i5 Au
gustus 860. De Grieken yic-
ren haar feest op den 16 
Augustus» 

A^BAHASIÜS (Heilige) te A~ 
'lexandrië, uit eene aanzienln-
ke familie geboren, werd door 
den H. AIEXAHÖEK , Bisschop 
dier Stad tot. liet Diaconaat 
verhereni oGod, aegt een 
|««cbiedschr^ver, die hem 
««stemde, om de geduchtste 

der ketteryen, die; en met 
de spitsvinnigheden der rede-
neerkunde, en met de uiagt 
der keizers gewapend was, te 
bestrijden, had in hem al de 
gaven der natuur en der ge
nade uitgestort, die m staat 
waren, om hem tot de ver
vulling dezer verhevene te-
stemming geschikt te maken." 
Hij vergezelde zijnen Bisschop 
op de kerkvergadering van 
JNicea, alwaar hg zich door 
zijnen ijver en zijne welspre
kendheid onderscheidde. In 
het jaar Sa6 koos de H. A-
SEXANDER hem tot agnea op
volger. Hij onderscheidde zg-
ne komst tot de Bïsschoppe-
Inke waardigheid door de 
weigering, om Anmmzme 
gemeenschap optenemen. ue 
aanhangers van dien ketter 
smeedden duizenden logew 
tegen dengenen, welken̂  «9 
„iet hadden kunnen omk -
pen, eene soort van wape 
Sin die de «ektengeest te 
ïllen tgde tegen de verdedw 
cers des geloofs ge&eziga 
£ . K e i l r K o ^ f ^ 

„e vganden z^ae regiei 
den zgn geweest, * ^ r 

d e H. Bisschop « « J i r f toetebegevco. ta|jw 

cilie belegd» *at»>i ^ 
M Uit At^nen J » J 
ërs bestond. ^ c z " " «fde 
beschuldigden hm ^ 

http://thi.na.8ia
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misdaden: de eerste eene 
maagd verkracht; de twee
de, den Bisschop AHSENUS ge
dood; ea de derde zijne reg-
terhand tot toover-verrigtin!» 
gen bewaard te hebben. De 
eerste beschuldiging werd 
door de gewaande maagd zel
ve wederlegd, die op het 
Concilie verschenen zijnde, 
om den H. Kerkvoogd te be» 
schuldigen, zich tot den Fries-
ter TiaioTHEüa wendde, die 
in plaats van ATHANASIUS 
was opgekomen,• en beleed, 
dat zij den beschuldigde Biet 
eens van aangezigt kende. 
De beide andere lasteringen, 
werden door ABSENÜS gelo
genstraft , die frisch en gezond 
met zijne beide handen mid
den in de vergadering optrad. 
Dif wederhield echter deze 
onstuimige vergadering niet, 
om ATHANASIUS te veroor-
deelen. Men oataette hem 
van zijne waardigheid. Be 
H. Prelaat vervoegde zich tot 
KoNSTANïiJNjüaaar deae kei
zer, door de Arianen tegen 
hem ingenomen, die hem be
schuldigd hadden, den uit» 
voer vaa koren uit Alexari-
drië naar Komtantinopel te 

O 0 

beletten, verbande hem naat 
Trier. In zijne laatste zieks 
te beval deze vorst, ondanks 
de tegenkantingen van Ep-
SEBIÜS fan Nicomedië, Bis
schop, hoveling, letterkundi
ge, muiteling en vooral een 
gloeïjende aanhanger van 
Anius, dat men den H. Bis
schop terug zoude laten ko
men. Zijn zoon KONSTANTUN , 
de Jonge, ia 338 de, van, 
hunne stoelen verjaagde Ca-
tholijke Bisschoppen terugge
roepen hebbende, zoo keerde 
ook ATHANASIUS uit zijne 
ballingschap weder. In 340 
schreef de Kerkvergadering 
van AlexdndriS, uit 200 Bis* 
schoppen samengesteld, aan 
al de Catholijke Prelaten, 
eenen «ynodalen brief, ten 
einde ATHANASIUS van de tal-
looze lasteringen te zuiveren, 
welke men tegen hem hadi 
uitgebraakt; maar wijl zijne 
vijanden , naar mate de oude 
beschuldigingen waren uitge= 
wischt, niet ophielden ep nieu
we uit te vinden, zoo begaf 
hij zich naar Home,, alwaar 
Paus JuiiuSj, op wien hi£ 
sich beroepen had (*}, eea 
Concilie van 5o Bisschoppeö 
2 

^ {*) Niets is belangrijker dan de wijae, waarop de faeiEIge ATHAKASIBTS 
zich over deze beroeping in zijnen brief aao den Paus nitdrnkt. Meu 
ziet, dat hij de heroepisg op dea heiligen stoel vm Rome, ».ls onaf
scheidbaar van den groadslag dor Kerk en van de wezenlijk» leer des 
Evangelies beschouwt 8 zoo als al de Catholijke Bisschoppen daarvan oofe 
op het innigste overtuigd <n?aren. A. proadicth fratribus dttfisitum 
est consonanter ut veatra sancta romaaa intcrpettatur sedast cui 
ab ipso Domino pote*tas iïgandi et solvmdi spcciatt prïvUegio su<* 
par alias eoneessa est. Ipsa jirmamentum a Deo fixum, ipsa e$É 
meer pertex, ia qua omnes vertuntuti sustontaafur 1 lecantur» 



6ia & T H. 

Iieriep; het welk hem onschul
dig verklaarde. Het Concilie 
Tan Sardica, in 347 verga» 
derd, bevestigde de uitspraak 
van daf van Rome, ea ont
zette den overweldiger van 
zijnen stoel van de Bisschop
pelijke waardigheid. Op ver» 
asoek van keizer CONSTANS 

werd ATHANABIUS er op her
steld, Na den dood van dien 
vorst, werd hij door CONSTAH-
TIUS, een' vorst van eene 
zwakke," Iigfzinnige, onbe
stendige en geveinsde inborst» 
die de Ariaansche ketterij op 
eene hardnekkige wijze door 
allerlei wreedheden handhaai-

* 

MARCJELLUS van Ancyre .en ASCLEPAS van Gaza heriepen zich ins
gelijks op den Paus. J r a i u s hoorde hunne klagten, als in hoedanigheid 
van Opperherder, zegt SOZOSIENUS verpligt, oai over alle Kerken te 
ivaken , en hij herstelde hen op hunnen zetel. « h het u onbekend 
(schreef deze Opperpriester hg die gelegenheid aan de Bisschoppen 
Tan het Oosten) dat het gebruikelijk is te heginnen met te ondertoe-
??,?.?, YaS e r b 1 J e e u dergelijk geval plaats heeft, opdat wij datgene waÉ 
Mlnfc i s , souden kunnen daarsteJJen. Indien gij dus reden hadt, om u 
over «enen Bisschop te beklagen» hadt gij u aan ons moeten vervoe
gen.». . Dit hebben wij van den H. Apostel PETRUS geleerd, en bier-
£V?ft.?Cm ^ ? n i e t onderhouden, wal ik u als genoegzaam onderwezen 
liSuZ'»**"* d» lB«"» *»t gij gedaan hebt, ons niet bedroefd had. 
ten „ »7 .Ü? g e z a g v a n «en-Paa», dat de Bisschoppen van hel Ooj-
™iWn l n t , e a z i c b ia 34? te Sardica verzamelden, ten «n<h fo 

%?JAZ'A lke , d e .Aifeaea', ten opzigte van de besluiten vau Hum 
« e n Z n i 0 i V P } a - m ^ ' t e verdrijven. 1 ÜRSACES en VALENS,aanhaja-
fan ML», ,Anan»s«nus werden, na in het jaar 549 in het Concilie 
vmonden '„ ™ n e d w a K e a herroepen te hebben, naar den H.Stoel 
Taste A?al / " ? Jeoo«-deeld te worden, - Nadat EOTTAMÜS van * -
voeado wf h . e t P° a «l ie Van Melctine , in Armenië was afgezet, ver-
de f l z L r h r r t 0 t P a u 3 ^ I B E R I Ü S , die hem op zgnen stoel herstel-
keerden l \ Ü R S A C E S e n VALENS tot hunne eerste dwalingen terug-
Wadat de W ^ ' aadel™<>al uit Rome, dat hun hanvom»'* w o r t k w » 
g e e f t ; h ü 3 ? a u s DAMASIus hem in een Concilie veroordeeld had, 
tal l e n , ê t v a n aa« «He Bisschoppen. Dezelfde Paus werkt met 

• * " & • ? £ « Min10* d« * « * « * % eene?BieUwe, algemeene kerk£r|>-
veroordeeld ™ * C E ? Ö * « Ü S , «5 reeds heeft hg de dwahag < « J * * 

d e n l e h«i; ^ aSet» d«t- m die eerste eeuwen *S •««. 6eI*eeTL 
S t vantaTen d e U , " ^ e n fa«g uit I W kwamen. D « g 
Senomln 17?. "T ™M i n d e volgende eeuwen, aorgvnldiglnk w « « 
I e r o e p l n g

(
0

Z
n

l e „ I w o ^ « o s I) . S
D e H. BERNARDÜS ^ t u d t z Z 

VAP«<J«..- """«• De FransffiB R5c0/.hf.nn«n in eene Jiuanei <•«".» 
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de; op nieuw verbannen , na 
hem alvorens door Bisschop
pen zijner sekte te hebben 
doen veroordeelen. ATHANA-
SIVS , door zijne vijanden ver
volgd, en door zijne vrienden 
verlaten, besloot om zich naar 
de woestijn te begeven. Daar 
bezocht hij de kloosters, en 
stichtte dezelve. Paus LIBE-
Kitis, in de ballingschap, wel
ke hem zijne standvastigheid 
tegen de vijanden vanAraA* 
NASIUS op den hals had ge
haald, op eene onmensche-
lijke wijze behandeld, bewil
ligde eindelijk in zgne ver
oordeeling, en dit was voor 
den heilige Bisschop een der 
gevoeligste slagen. De Aria-
nea plaatsten eenen zekeren 
GREGORIU» op den Patriarcha
len »toel van Ahxandrië, die 
denzelven tot aan den dood 
yan keizer CONSTANTIUS be» 
zat. De H. ATHANASIUS , aan 
zijn volk wedergegeven, was 
verpligt, hetzelve andermaal 
ie verlaten, Daar de Heide
nen hem bij JUIIANUS ia een 
hatelijk daglicht hadden ge
steld, 200 beval deze even 
zoo ligt - als bfjgeloovige vorst, 
die daarenboven in zijn hart 
eenen ingegriften haaf tegen 
J« C. voedde, dat men ds-
zen verdediger zijner Godheid 
uit Alexandrië zoude verja
gen, ATHAHASIÜS ging zich 
andermaal verbergen ;. maar 
zoodra JOVIANÜS den keieer-
Igken trooa had beklommen, 
verscheen hg weder va. Ah*-

O o 

andrië, alwaar zgne kudde 
hem als eenen herder ont
ving, die voor haar geleden 
had. Hij vergaderde een Con
cilie uit de Bisschoppen van 
Egypte, Thebaïs, en Libye be
staande, in welks naam hij aan 
JOVIANÜS , eenen brief zond, 
in welken het geloofs-forau* 
lier der Kerkvergadering van 
Niceat als de regel van het 
regtzinnige geloof werd voor
gesteld. Hij, begaf zich zelf 
naar Antiochië tot den vorst. 
De Arianen, die gekomen 
waren, om hem in den geest 
des keizers zwart fe maken, 
keerden beschaamd terug, 
daar zij zagen, hoezeer hg" 
het voorwerp «Ser vriendschap 
en achting van dien vorst was, 
daar zij zelve voorwerpen van 
afschuw en verachting wa
ren. VAÜEUS, de opvolger van 
JOVIANXJS, was der gezonde 
leer minder gunstig. Voor de 
vierde maal zag ATHANASIUS 
zich geaoodzaakt de vlugt te 
nemen, ea zich vier maan
den lang ia een veld, inee* 
ne sïulp, op het graf zijns va
ders gebouwd, verborgen te 
houden. Door den keizer te
rug geroepen^ hield de hei» 
lige Bisschop zich enkel be
zig, om zgne kudde voor het 
vergif der ketterij te bewa
ren, en om zich zelve tot 
den dood voor te bereiden. 
Eindelijk stierf bq zeer vread« 
zaam in de armen van zijn 
volk op den a Mei 5<j$, na 
ruim 46 jaren in eene gedu-
3 
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rige onnïsl de Bisschoppelijke 
waardigheid te hebben waar
genomen. • Hij eindigde zijn 
leven, zegt de H. GKEGOHIUS 
•fan Naiiame, in eenen zeer 
hoogen ouderdom,- om zich 
met zgne voorouders, met de 
Aartsvaders j met de Profe
ten, met de Apostelen, met 
de Martelaren, naar welkers 
voorbeeld, hij altijd op eene 
moedige-wijze voor de waar~ 
lieid gestreden had, te gaan 
vereenigen. Om zijn graf» 
schrift in weinige woorden 
uit te drukken, zal ik zeg
gen, dat hg dit sterfelpe le
ven met veel meer eer en 
roem verliet, dan hem te 
jihxandrie te hemt viel, toen 
hg -er, na zgne verschillende 
ballingschappen, op de zege-
ïqKste wigze, weder binnen 
ïoog. Wienis het onbekend, 
dat alle weidenkenden zonen 
doodbitterlrjkbeweenden, en 
dat de gedachtenis van zonen 

Sfï fWw»» Mogt hg 
S k L h S e H m e I e t t z g ^ » 

suusugen, mg ondersteu
nen m het bestuur mnet 

faat «es waren geloofs te 
^ r e n r E n i o d i e n w t o m d e monden der wereld £ 
verwoestingen derTe«ïïnÏÏ 

S i e n n v ! n d e 2 e « m p e n b e . 
lZnlJn v o ° ' o«s door 

S g e rT a a k de * » » * 
fl6e«gt Gods te aanschou

wen l'* Eenige ongeloovigen 
hebben dezen grooten man 
als eenen onvoorzigtigen ijver
aar , als eenen oproermaker 
en dweeper afgeschilderd. De 
waarheid is , dat hij eene vijf* 
tigjarige vervolging, enkel 
door geduld, voorzigligbeid 
en de kracht der waarheid is 
te boven gekomen. — Zijn 
karakter schijnt in zijne wer« 
ken door, hg hoont zrjnete« 
genpartij niet door smaad-
woorden; hg tracht niet hen 
te verbitteren; hg" overtuigt 
hen door het gesag der hei
lige Schrift, en door de kracht 
zijner, redeneringen* x Hij 
bezat* zegt de Abt »E SA 
BXBTTEIUB, in zgne welspre
kende geschiedenis van Jovi-
ANCS, een juist, levendig, 
en doordringend verêtand-, een 
edelmoedig en belangeloos 
hart , eenen, koelbloedigen 
moed, altgd was hg dezelf
de, nooit onstuimig, noortin 
gramschap ontstoken ̂ eea le
vend geloof, eeneonbegrens. 
de liefdadigheid, eene d.epe 

ootmoedigheid, een naaihet 
Evangelie gevormd, manne_ 
Iqk, eenvoudig, en edel Chns-
Sndom; eene ongedwongene 
welsprekendheid, met door-
o g e n d e t r e k k e n * * J 
zaaid, geheel zakelgk;,,regj 
tot het doel leende» en met eene.juistheid verrgkt, w e ^ 

bij d i Grieken van>d»en t£ 
eene ze ldzaa^d ^ ^ 

daar al het groote, * * » 

gestrengheid zhner l e r end 
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ze maakte zijne deugd eer-
biedwaaardig, zijne aanmin
nigheid in: den omgang maak
te hem overal gezocht» De 
kalmte, en de gerustheid zij-
aer ziel, waren op zijn-geb
laat te lezen. Hoewel,- de 
natuur hem geene voordeelige 
gestalte bad geschonken, zoo 
bezat zijn uitwendig voorko-
men -toch.tets majestueus en 
treffends*. Hij was met de on
gewijde wetenschappen niet 
onbekend; doch steeds ver
meedhij-, * om er mede te 
pronken, Iü dé letter der1 

schriften ervaren, bezat bij 
ook geheel en al den geest 
derzelve. JMoeh Griek, noch 
Romein -was ooit zoo zeer aan 
zijn Vaderland verkleefd, als 
ATHANASIÜS Bijne Kerk lief 
had, welker belangen van de 
zijne steeds onafscheidbaar 
waren. Eene langdurige on
dervinding bad bem met het 
bestuur der kerkelijke zaken 
als vertrouwd gemaakt Dé 
tegenspoed, die den geest, 
wanneer zij denzelven niet 
geheel en al verplet, uitbreidt 
en zuivert, had hem eene be
wonderenswaardige gemakke
lijkheid geschonken, om, wan
neef alles verloren scheen, 
zelfs measchelijke hulpbron
nen op te sporen. Met bal
lingschap bedreigd, wanneer 
hij op zijnen zetel zat, en 
met den dood, wanneer hij 
in ballingschap was, worstel
de hij bijaa Go jaren tegea 
eene zatneRspanraBg van man'* 

T H , 6 i5 

nen, die spifsvinnig in rede
neringen , diep ervaren in lis
tige kunstgrepen, schrandere 
hovelingen > en meesters van 
den vorst, de beschikkers 
over gunst en ongenade, on
vermoeide lasteraars, en ver-
volgzuchtige barbaren waren; 
Hij maakte hen verlegen en 
beschaamd, en ontsnapte hun 
altijd zonder hun den troost 
na te laten, hem eenen mis
stap te zien doen; dan nog 

' wanneer hg voor hén vlood j 
\ en hij zich levend als in het 

graf van zijnen vader be
groef, deed Mf ben beven, 
Hij lasjin de harten en in de 
toekomst Sommige Catholij-
ken , hielden zich" overtuigd, 
dat God hem de ontwerpen 
zijner vijanden openbaardes 
de Arianen beschuldigden bem 
van zwarte kunst; en de Hei
denen beweerden dat hij in 
de kunst der wïgchelaars er
varen was, en dat bij de 
taal der vogelen verstond: zoo 
zeer is het waar j dat zijne 
voorzïgHghcid eene soort Tan 
waarzeggerij was. Niemand 
onderscheidde beter dan hij 
de oogenblikken, waarop bij 
moest optreden of zich ver
borgen houden, waarop bif 
spreke» of zwijgen moest, 
waarin de rust of dë bewe» 
ging hem betaamde. Hij wist 
de onbestendigheid des rolks 
(d«r Alexaodrijners, dit is ge= 
noeg gezegd; te bepalen, in 
de plaats zijner ballingschap 
een nieuw vaderland te vin-

0 4 ' 
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den i aan de uifersfë grenzen 
van GaMë, en in de stad Trier, 
hetzelfde aanzien, en den
zelfden eerbied te yerwer'* 
ven, alsin Egypte > en zelfs 
in het binnenste ysaMexan-
drie f briefwisselingen te on* 
derhouden, beschermingen te 
.verschaffen; de' regtzinnige 
onderling te verbinden; de 
schropmvalJigsten aan te moe
digen, van eenen zwakken 
vriend zich nimmer eenen vij
and te maken; de zwakken,-
met eene liefdadigheid, en 
«ene goedheid van ziel te ver-
Bchoonen, welke deden zien, 
«at, indien hg de gestrengheid 
m het stuk van godsdienst 

i e LSÏ b e I a n g» dan uit een 
™Wgk grondbeginsel deed. 
Jw.iAMtrS# die de andere Bis
schoppen ten minste niet cpen-

hlV ï^b . e I a»g van den staat, 
£ h H i - T n t e ke rnen ; 

dat van 11 n s t e n d o n i s a a n 

den ? a s t T T r verbon. 
schillende „•• b e s t a a n ver-

van r d e z e n HeiliSe. Die 
'an fef5W e n ï 

<» verbeid ' 0 ? a n d s c h r i f -we overzS ' m e t Geniën-

*»• o n ï ' f verschei, 
«nwtgegevene werken» 

en eenïge aan AWÜHABW» 
, toegeschrevene"losse stukjes 
; verrijkt;: men voegt er ge-

woonlgk yan denzelWen MOHT-
ÏAITCON , jGolleetio nova Pa* 
trumjGraecorum bij, Parps 
»7o6, ü;W.n ;tt fol, De 
voornaamste werken van de
zen Kerkvader zijn: i° yer; 

< dediging der Drieëenhtid en 
der menschwordingi '—« 2.2 

. Schriftelijke Verantwoordin
gen, — 3,?, Briepen, ~~ 4.0 

Verhandelingen tegen de Ai 
Hanen, Meleciëri, Jpollina-
rissefc en Maeedoniëre, De 
Stijl van den H. ATHANASIUS 
is noch beneden, noch boven 
het onderwerp, dat hij be* 
handelt; beurtelings edel, 
eenvoudig, sierlijk, duide
lijk, zielroerend. s Men vindt 
in denzelven (zegt PHOTIIIS 
de beste kunstregter der schrij
vers in zijne taalj eene zuivere, 
ongedwongene en rijke voor-
dragt, met eene onnavolgbare 
kracht en teederheid verbott* 
den» AI wat hij zegt, en 
wat hij in het gunstigste dag
licht voorstelt, steunt op eene 
bondige redeneerkunde, die 
tevens voor edele uifdruikin? 
gen en de sieraden eener ver
hevene welsprekendheid vat
baar is, maar zijne grootste 
kunst bestaat in het verber
gen der kunst zelve, en niets 
schgnt bij hem eenvoudiger 
en natuurlgker, dan zgne ze-
genrijkste trekken. Met mid
delen, die zg'nen persoon doen 
verdwgnen, dringt hg m de 
geesten; niet de schrgver» 
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de vervolgingen toeschrijven, 
die aan eenen H. ATHANA-
SIVS niet toelieten de laatste 
band aan zijne wecken te 
leggen. Een oude monnik 
CosMua genaamd j was ge
woon te zeggen; o wanneer, 
gij iets van de werken van 
den H, ATHANASIÜS raogt vin
den, en gij geen papier bij 
de hand hadt, zoo schrijft 
het op uwe kleederen." Prat, 
Spirit. C. 40. De schrijver 
van het Symbolum, dat zij
nen naam draagt, is niet 
bekend, maar de meeste ge* 
leerden, zijn van gevoelen, 
dat het niet van hem is; of
schoon het de naauwkeurige 
uitdrukking van het leerstel
sel bevat, waarom hij zoo 
veel geladen heeft. QVSSNEI. 
schrijft hetzelve aan VIGIMÜS 
van 'JCapsis toe, ANIEÜMJC 
aan VINCENMOT LERINUSJ de 
abt ix CLEKO gaf in 1730 
eene Verhandeling in het 
licht, strekkende om te be
wijzen dat dit Symbolum 
werkelijk van den H» AIHA-

NASIÜS IS. 

maar de rede befieerschf den 
lezer; en hij vindtzich over
tuigd^ zonder gewaar te wor
den,dat men het erop had 
toegelegd, om hem te overtui
gen ; als een leeraar en re
denaar, die eene diepe wijs
heid , eenen uitgelezen smaak, 
eene voorbeeldelooze zuiver
heid in de uitdrukkingen be
zit, rigt hij altijd de wen
ding zijner uitdrukkingen 
naauwkeuriglgfc naar het on
derwerp , hetwelk hij behan
delt, en naar de personen, 
welke hem lezen of aanhoo-
yen." ERASMUB was een 
groote bewonderaar van den 
stijl van denH. ATHANASIÜS, 
en verkoos denzelven boyen 
dien yan alle andere Kerk-
vaders. Hij bevond dat de
zelve noch hard, noch zwaar 
was , zoo als die, van TER-
•ruiiMAtfirsj noch gedwongen 
en verward zoo als die yan 
den H. HILARIUS; noch te 
gekunsteld zoo als die van 
den H, GRJBOORIUS van Na-

aianse; noch ingewikkeld, 
zoo als die van den H. Au-
GÜSTINÜS, Hg is overal, vol
gens denzelfden schrij ver, on
gedwongen, sierlijk, bloem
rijk, en op eene bewonde
renswaardige wijze op de on
derwerpen toegepast, welke 
de H. Leeraar behandelt j en 
indien hg niet aligd, al *« 
wellevendheid bevat, welke 
men KOU kunnen verlangen, 
moet men zulks aan de ver
warringen der zaken, en aan 

O 

ATHANASIÜS, Bisschop van 
Anoyre, werd door de Ano» 
meers, bij het leven van 
MARCEJMHJS , Bisschop dier 
stad, tot Bisschop benoemd; 
maar het gebrekkige, dat bij 
zijne bevordering tot de 
bisschoppelijke waardigheid 
plaats had, werd door den 
ijver vergoed, welken hij voor 
net geloof van Nicea aan den 

o 5 
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dag Ieidë~, en door den sfrijd, 
dien hij verduurde j om de 
goddelijkheid des Woords en 
des H. Geestes \& verdedigen. 
Hij zond in 343 twee pries
ters naar het Concilie van 
Antiachiët en was in 366 
bij dat van TMane tegen
woordig. Hij overleed in 3$ra. 
De H, GREOORIUS van Nazi-
anze,eu de H; BAZIIIUS 
zwaaïjen hem grootëa lof tóe, 

ATHANASÏUS/ diaken van 
'Jeruzalem t een ijverige ver
dediger des geloofs in dé 
kerkvergadering van Chalce-
donië, wetd door THEODOSI:-
v&, hoofd van de partij dër 
Eutychianeiv en ingedrongen 
Patnarch van Jeruzalem ver-
mvolgd* Wadat ANANAS™, 
hem de wreedheden 4adverl 
^ f ' ^ lkehgn i foe fendey 
werd hg door gewapende 

na hem met zweepslagen het £gchaam verscheifrd f e » * g 

I H k - " ^ « « " M e B . Zijn 
*P werd door de stad *P • 

Jolijt Hel »««r«-
"#"«» maakt op den * r.,7K 

. g^agvanhemf ? a 5 J u l 9 

eentb^™"» e e n *»* die 

^ a a l v ï n l N f ? n S , f i e t 
nee P , * ^ aeftWataw-ieii-: 

s*oeltl ^ a f f ? ' c» «en 
« J . dat n i e i Yeel min

der- woog; Hoewel PLIMU» 
voor overdreven wordt ge
houden, behoeft men echten 
aan. deze zaak niet meer te 
twijfelen, dan aan datgene, 
wat men van MIION van Gro
tene, (zie MIION) yethalf. 
SOHETJCHZER' waakt in zijne 
Physica Sacra 4, Dl. blafo 
480 gewag van eenen Duit-
scher, die een kanon van 
g5o NI. ponden opligtte, en 
van eenen Engélschinan, die 
ruim i'ooo- JSTL ponden droeg. 

'' ATHEAS;koning der Scy-
ten, bestreed üe ïriballi'êrs, 
de Istri'ërs, en beloofde aan 
PsiMMms, koning van Ma* 
cedanië; hém, indien hg tem 
hulp verleende, zgae kroon 
natelaten, Wgl de hulpben* 
den van Pmiimri) te laat 
gekomen waren > zoo zond lm 
dezelve terug. Ojt gaf aan* 
leiding tot eenen oorlog, 
waarin ATHEAS , in het jaar 
340 vóór X Ci in den ou-
derdom van'90 jaren gedood 
werd. Men zegt, dat ia de 
togten, welke zgne benden, 
tegen de Macedoniër» onder
namen, zij een heroemden 
toonkunstenaar, IMBNIAS ge
naamd, gevangen namen; A-
ÏHEAS Het nem zingen; f» 
hoe onbeschaafd en rawW-
n e onderdanen « * " ? ? ' 
hoorden zij Éem echter m\ 
genoegen lm *ft * " £ 

hoor lieve* hei'• **»?'" Z 

mn dezen man, IW* m™ 
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ons vreemd schijnen; en ech
ter zou er iets in kannen zijn 
opgesloten; dat met de ge* 
zonde wijsbegeerte, of ten 
minste, met een krijgshaftige 
genie, voor alle zachte -ten 
zinnelijke indrukselen onge
voelig, strookte. 

ATHELSIAST. —- Zie ADEI-
STAlf. 

ATHENAGOEAS, van Athene, 
een Christelijk wijsgeer, zond 
aan. MAROÜS ,: Atnuxius , en 
aan zijnen zoon COMMODUS, 
die mede in het bestuur des 
rijks was aangenomen, een 
Verdedigïngsschrift, in hetvvel-
ke hij de onschuldderChris
tenen ten opzigte yan al de 
tegen hen gesmede laaterin-
gen, aantoonde. Men ziet in 
dit geschrift dat de Heidenen 
hen van deze drie voorname 
misdaden beschuldigde: Tan. 
godverzaking, van in hunne 
vergaderingen een kind te ver
moorden en op te eten, en zich 
daarna in dezelve aan aller
lei ontuchtigheden over te 
geven. Ongerijmde beschul
digingen , die het ATHENA-
GOHAS niet moegelijk viel te 
wederleggen, en die even
zeer, de volkomene onschuld 
der Christenen, als den blin
den haat hunner vijanden 
bewgzen, eenen haat, die 
zich ia al de handelingen der 
Heidenen tegen dé kinderen 
des Evangelies op de dui
delijkste wijze openbaarde. 
i Waarom, vraagt 'ASHENA-

GOHAS, waarom verleent men 
onder het bestuur van twee 
wijsgeerige en tot al , wat 
billijk is, overhellende vor
sten aan de Christenen, die 
de godheid eerbiedigen de
zelfde vrijheid niet, welke 
dé ongerïjmdste bijgelovighe
den genieten? Waarom gaat 
men* ten opzigte van men-
schen, wier zeden onschul
dig zijn, niet op dezelfde ge-
regtelijke wijze te werk; als 
ten opzigte van kwaaddoe
ners, die sich aan de groot
ste misdaden hebben schul
dig gemaakt?" Vragen, die 
een geheel natuurlijk ant
woord vinden, in de wezen
lijke tegenkanting, die er al» 
tijd tusschen de bedorvenheid 
der wereld en den godsdienst 
van J. C. zal bestaan i over
eenkomstig de volgende god
spraak: Eritis odio omnibus 
propter nomen meum, Nqlite 
mirari si vos odit mundus, 

K.OENRAAD GlJSNER e n S ü F -
FRius FETRI hebben deze ver
dediging uit het Grieksch in 
het Latijn vertaald, fir be< 
staat daarenboven nog van 
hem eene verhandeling over 
de verrp'zenis der dooden. 
Deze beide werken zgn zeer 
zuiver geschreven: men vindt 
dezelve in de Bibliotheek der 
Kerkvader's, en, als een ver* 
volg, bij de werken vanden 
H. JOSIINÜS, in de uitgave 
der Benedictijnen. Dezelve 
aijn dikwgls afzonderlijk ge
drukt. De beste uitgave is 
die van Oxford 1706 in 8.« 
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Onder den titel vsa LegaUo 
pro Christianisi 3 Eenige 
Frofestantsche beoordelaars, 
zegt een Godgeleerde, bren
gen vele verwijten legende 
leer Van. ATHENAGORAS i n , 
en beschuldigen hem, er vele 
Platonische denkbeelden in 
vermengd te hebben. Maar 
men moei in aanmerking ne? 
men; dat deze schrijver tot 
keizers sprak, die dé, wijsbe
geerte op prijs stelden, ea 
PiATo dus zonder twijfel eer
biedigden: het was een be* 
wijs van voorzigtigbeid, dat 
hg zich naar hunnen smaak 
rigtte, en hun bij vele gele
genheden het gezag van dien 
wqsgeer aanhaalde. Al tnogf 
ook zelfs ATHENAGOBAS, na 
zijne bekeering, de Platoni
sche denkbeelden, die hem 
met̂  de leerstellingen van het 
Christendom vereenbaar sche
nen , behouden hebben, zoo 
zien wg no£ niet, waarin 
at misdaad zoude gelegen 
zgn. Daaruit zon zelfs afte-
leiden zijn, dat onze gods
dienst bij deszelfs ontstaan, 
«et onderzoek der wnsgeeren 
niet gevreesd heeft," 

&THEïrAis, »» Zie EÜBOXIA; 

^ M S W O T , een taalkundi
ge, de yAR0 der Grieken ge
noemd, werd te Nauerafe in 
fat* geboren, en leefde in 
«e tweede ««••• —•• eenw_ onder MAR-«*» AvnZ ccuwr

r¥
on«er MAR-

* dien» ^ 8 ' ^ f a e z a t « -
N t a S i S 8 e c * e ï d ' w« een 

8 m e e n «^geheugen . 

Van alle wei-ken; welke hij 
geschreven heeft, fe ons niets 
overig, dan zö> JDipnoso. 
phistes, dat is Attaféhdros-
redenaars!, in 15 hoeken; 
waarvan wg de beide eerste i 
een' gedeelte van het derde* 
en het laatste bgna geheel 
missen. De menigte van aan? 
haliagen", en van merkwaar
dige daden maken dit werk 
belangrijk voor al degene, die 
met de gebruiken der oudheid 
wenschen bekend te worden; 
doch de schrijf er zou heter 
gedaan hebben, zijne wgs? 
geeren niet door laslettaalen 
vuile redenen te veryrolijken; 
NATAI.18 .COMES, heeft het
zelve in het Latijn vertaald, 
doch deze vertaling is niet 
zeer getrouw; de uitgave ran 
ATHENEUS door CASAUBOK; 
1621, 2 Dl.» in foL met de 
Latgnsche vertaling van DA-
XEOHAMPS is boven alle ande
ren te verkiezen. In 1809 
is er te Jena eene nieuwe 
Latgnsche vertaling in 8." 
door den Heer JACOBS in hef 
licht gegeven, — Men moet 
hem niet verwarren roet A* 
THENEUS, een wegeer van 
Sèleiictë; die onder AUGUSSUS 
te Rome kwam, en de boe
zemvriend van MUKENA was, 
die tegen deaen vont in ee
ne zamenzwering- .ttad; hg 
werd echter onschuldig ver-
klaard, en stierf eemgentgd 
daarna, door den val van bet 
huis, waarin hg «liep en ver
pletterd y?etdt 
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AÏHENEÜS; geneesheer in 
Cilidët bloeide ten tijde van 
PiiNius. Bij beweerde, dat 
bet vaar, de lucht, het wa
ter en de aarde, de wezen" 
lijke hoofdstoffen niet waren; 
maar de warmte, de koude, 
de droogte, en de vochtig
heid , en eene vijfde, welke 
hij niet wist te bepalen. Hij 
noemde dezelve Geest, in het 
Grieksch pneuma, hetwelk 
aan zijne aanhangers den 
naam van pneumatikers deed 
geven. Men ziet, dat ATIIE-
NETTS in de' keuze der vier 
hoofdstoffen de uitwerkselen 
voor de oorzaken, en grond
beginselen naai. 

ATHËNEITS van Byzantium, 
een krijgsbouwkundige onder 
GAMCIBNUS, werd door dien 
keizer gebruikt, om de ste
den van Thracië en Jllyriê, 
welke aan de invallen der 
Scyten waren blootgesteld te 
versterken. Hij is, naar men 
meent, de schrijvenvan een 
hbeh over de oor logs-wer kt ui-
gen , in eene verzameling van 
werken der oude wiskunste
naars, Parijs, 1693, in fol. 
in het Grieksch en Latijn ge» 
drukt. i 

ATHENIONJ; fea tijde van 
MiMUDATisa, tiran van A-
thene, dat hij. ook zoo lang 
tegen SYJD&A verdedigde, tot 
dat hem de vreesselgkste hon
gersnood tot de overgave 
dwong, waarop hij, nog steeds 
op de hulp van ÉITIUDATES 

wachtende, in Acropoüs te* 
rugïrok, dat zich eindelijk 
ook uit een volslagen gebrek 
aan levensmiddelen moest o-
vergeyen. SÏÜXA liet ATHE» 
NEON ter dood brengen. 

ATHENOEIÜS , zoon van 
DEMETOIUS, werd door AN-
TIOCIIÜS SIDETES, koning va» 
Syrië naar SIMONMachabeus 
gezonden, om hem de terug
gave der steden Joppe, G-a-
sara en van het kasteel van 
Jeruzalem te vragen en hem 
de schattingen te bef alen voor 
de steden, welke hij buiten 
Judea bezet hield. Sraotr 
antwoordde, dat hij van het 
grondgebied des kontags niets 
overweldigd had, en dat wat 
die plaatsen betrof, welke de 
koning terugeischte, dezelye 
door de Joden waren inge
nomen, om zich voor de aan
houdende ïampen te beveili
gen, welke dezelve te weeg 
bragten. ATHENOEIUS ging 
dit antwoord van SIMON aan 
AMTIOCHUS in het beleg vaa 
Dora overbrengen. Deze vorsS 
zond CENBEBEDS fegen hem 
op, die door de beide zonen 
van den Hoogenpriester S I 
MON , verslagen en op de vlugü 
gejaagd werd. I, B. d. Macc, 

m .,:.. 
ATHENOBOEOS , een Sfoi~ 

cgnsch wijsgeer, onderwijzer 
en Vriend van AUGUSTUS , was 
door CESAE verkozen, om o-
ver de opvoeding van diens 
vorst te waken, De wijsgeer 
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gaf dikwijls zeer goeden raad 
aan zgnen leerling, die er 

' somtijds gebruik van'maakte* 
AUGUSTUS was een vriend der 
vrouwen. Onder de vrou? 
wen, welke hij in eere hield, 
was de echtgenoote van eenen 
raadsheer", die de vriend van 
ATHENOBORUS was. Toen de
ze hem was gaan bezoeken» 
vond hij hem in tranen ge
smolten. Na de oorzaak zij
ner droefheid vernomen te 
hebben, trok hij zelf het 
vrouwelijk gewaad aan, wa
pende zich met eenen dolk, 
plaatste zich in de draagbaar, 
welke AUGUSTUS aan zijne 

'minnaresse had gezonden, en 
zich. bij AUGUSTUS, die over 
deze vermomming zeer ver* 

' baasd stond aangeboden heb
bende, z'eide hij hem: 
» Waaraan stelt gg u bloot, 
doorluchtige vorst, mag een 
wanhopige echtgenoot, zich 
niet vermommen, en ia uw 
Woed de schande afwasschen, 
welke gg hem bereidt?" Dt-
ze les was voor AUGUSTUS 
o»et nutteloos: zij maakte 
aem omzigtiger en billgker. 
JNadat ATHENODORDS verlof 
bekomen had, om zich naar 
Tarsus, Zgne vaderstad, te 

L n , l m ? b9 # » vertrek 
aaa, ter beëdiging van zöa 
on stmmig karakter, om, al -
vorens de eerste opwellingen 
g w drift het oo /Sèn la? 
I f ' f ^ s v a n h e t G r i e k -
maar AhaH* «Ptenoemen; m** k* schijnt, d a t fcj 

<*e?e lesnïet lang is opgw 
volgd, Deze wg'sgeer stierf 
m den ouderdom van 82 ja-
ren, door zijne landgenooten 
beweend, die uit eene onge-' 
rrjmde erkentenis hem, even 
als aan eenen God oSeram» 
den opdroegen. ATHENOBOWS 
heeft verscheidene werken 
geschreven, die niet tot ons 
zijn gekomen, onder andere 
eene Verhandeling over den 
Jtdel, eene over het werk 
en de uitspanning. Sommige 
schrijvers zijn van gevoelen, 
dat hij dezelfde ATHENOBORUS 
is, welken, volgens het vers 
haal van SUETONIUS , AUGUS? 
TUS met de opvoeding van 
CJDAUDXUS, die later aan de 
regering kwam belastte. De 
Heer BRUKERsffli'st'. Grit. de 
la Phil.) neemt dit gevoelen 
aan, maar de abt SEVIS 
{mem. de l'accad. des èelles 
lettres t. 13. p. Sk) » e w 9 s ï 

zeer duidelijk, dat ATHENO-
DORUS, de onderwijzer van 
AUGUSTUS , reeds voor de ge
boorte van CIAUDIUS overle
den wast — PiiNius de Jonge 
spreekt van eenen wgsgeer 
ATHENODORÜS , aan w/en een 
spooksel, met verschrikkelij
ke omstandigheden vergezeld, 
verscheen; maar de samen
hang dezer geschieden* is 
der geloofwaardigheid derzel-
ve niet zeer gunstig, ™™l~ 
wius zelf weet niet m Wel
ken zin, en ia hoeverre men 
dezelre kan aannemen. 

ATHENOBORUS 
(Heilige) 
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\ Bisschop van Neocaesarea, 

broeder van den H. GBEOO-
BÏUS ÏHAÜMATDRÖU3 , WaS bij 
de Kerkvergadering van An« 
tiochië , tegei PAUÜÜS SAMO-
SAWJNUS gehouden, tegen
woordig, en werd gedurende 
de vervolging van APB.ELIA-
NV9, in het jaar a33 gemar-
teliseerd. r~ Men moet hem 
niet verwarren, met eenen 
anderen H. ATHENODORITS , 
Bisschop van Mesopotamië, 
onder den voorzitter EIBWSI-
us , ten tijde van DIOCIETI» 

•ANUS geraarteliseerd, 

ATHENOOBNÜS, Martelaar 
der derde eeuw, werd in 
eenen afgrond geworpen. De 
lï. BASILIUS maakt in het 3 
hoofddeel van het boek over 
den H. Geest, van eenen 
lofzang op.de H, Drieëenheid 
gewag „• welken ATHENOGB-
SÜS alvorens nedergeworpen 
te worden , zou vervaardigd 
hebben, 

'ATHJAS (JOÜJEF) , een Jood, 
en Boekdrukker te Amster
dam., gaf in de jaren 1661 
en 1667 twee uitgaven van 
den Hebreenwschen bijbel, 2 
Dl.n in 8.» in het licht, 
waardoor hij eene gouden ke
ten en eenen gedenkpenning 
verdiende, welke dé Staten-
Generaal hem ten geschenke 
gaven. Voor dat de Amster-
damsche uitgave van 1705, 
3 Dl.n in 8.vo in het licht ver« 
scheen, werd die van ATHIAS 
door de geleerden geer ge» 

H* 6a<5 

zocht, — Men moet hem niet 
verwarren met ISAAK ATHIAS , 
eenen Spaanschen Rabbijn, 
van wien er eene verklaring 
bestaat, over de verschillen
de voorschriften der Mozaï
sche weti 

ATHXONE (GODABD ADHX-
AAN VAN R E E D E , Heer van 
Amerongen Graaf pan) vit 
eene doorluchtige en oude 
familie van fVe$tfaleit ge
sproten , kwam in 164? in 
dienst van de Provincie U~ 
trecht, werd voorzitter van 
het Collegie der Edelen, en 
bewees door verscheidene ge» 
zantschappen, die bijna zij
nen geheelen levensloop ver-
Vulden, zijn vaderland dep. 
gewigtigsten dienst. Het eer
ste dier gezantschappen was 
in i656 dat van Denemarhen» 
De omstandigheid, die tot 
hetzelve aanleiding gaf, was 
zeer nelelig; de vrije door-
togt van de Sont voor den 
Nederlandschen handel on» 
vermijdelijknoodzakelijk, was 
door het krnissen der Zwe
den, die Dantzig met eene 
belegering bedreigden, geheel 
en al belemmerd; men moesf 
dus den zeeschuimers hel 
hoofd bieden, en de inne
ming eener gewigtige stad 
voorkomen. VAN AMEBON&EBT 
deed door dit proefstuk zien „ 
wat men van het gevolg zij
ner onderhandelingen ver» 
wachten kon. De Heer VAST 
BstmiyGEN en hij sloten ee« 
waauw vrieadscËaps-vedKuid t 

ï 
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ttisschen ds Vereenigde Pro
vincie en Denemarien, dat den 
Ndordschen handel herstel
de, doordien de vloot, waar
over de admiraal OBDAM het 
bevel voerde, in de haven 
ya,n Koppenhagm overwin
terde , waardoor het beleg 
van Dantsig belet werd. FRE-
DEKIK HL t koning van De
nemarken , was over de doel
matige wijze, waarop de Heer 
•VAN AarERöNOEW deze zaak 
behandeld had, zoo zeer te 
vreden, dat hij hem de orde 
van den Olifant schonkt tfl 
zijn vaderland teruggekeerd, 
bleef hij er niet lang werke
loos , maar werd als een der 
afgevaardigden van het eer» 
ste gezandschap benoemd, 
welke de Republiek der Ver» 
eenigde Nederlanden na den 
Mnnsterschen vrede in 1660 
naar Spanje zond. Moeije-
lgk was het om zich aan 
«en hof te handhaven, dat 
het verlies der zeven Pro
vinciën nog betreurde, en 
alwaar de noodzakelgkheid, 

t ? erkent? aIS °PPe.rraaStl'S ie erkennen, n o g niet wel 
feon voorgedragen worden. 
Van daar werd hg'naar CHHIS-
*owra BAREND T A N GAMtf 
Bisschop van Munster 
zonden' fcïT ""TT'' S6" 

tilte 1 n ^ n ' He*n«t-
Heer £e z a n? s c h aP van den 
daf Z AMEHONOEW was 

belastte n ü " , t 6 c h e vowten II te » « « . - — , eB swe« De Fransche wa- II bg de horen vaa Saksen 

penen waren tot in den hoe» 
zem der Tereenigde Provin
ciën doorgedrongen: de in
wendige onlusten stelden het 
overige gedeelte deslandsaan 
hetzelfde lot bloot: men zag 
bijna geenen schijn vaa hulp, 
wijl de oorlog, die onverwacht 
begonnen was, den tijd niet 
had overgelaten om verbind» 
tenissen aantegaan. Men be-
lasüe den Heer VAN AME-
RONGEN, om de rijks-vorsten 
te gaan verzoeken, den; on» 
stnimigen voortgang der over
winningen tegentegaan, waar* 
van de gevolgen op hen zou
den kunnen nederkomen. Hij 
werkte op zulk eene nuttige 
wijze, voor de vrgheid zqns ( 
vaderlands, dat de koning 
van Frankryh over het ge- 1 
volg zijner onderhandelingen j 
gestoord, en op de weigering : 
om de bevelen des konings, j 
zich naar zgne! Provincie ^ - j 
recht, welke door de Fran
sche wapenen onderworpen 
was, terugtebegeven, te ge
hoorzamen , LODEWUK Aiv. | 
zijne kasteelen en huizen deed 
verbranden. VAN- AaMBoxnaar j 
die liever zgne belaagm, 
aan de vrgheid zgns vader- , 
lands wilde opofferen, dan 
aan een bevel, te gehoawa-

nm, hetwelk hem «»»ood-
lottig was, verkreeg ja»,de. 
vorsten de gerraagdenWp» , 
waardoor de overwinnaar 
genoodzaakt werden, o m « 
oVrwonnene lanja w der 
te verlaten. Waarna ** y { 
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'Brandenburg, én eindelijk 
bij dat van Sentmarien, bij 
hetweJke hij begonnen was, 
gebruikt. Hij over/eed te 
Kóppenhagen, den 9 October 
j 6 g i , eenen eenigen zoon 
als opvolger nalatende* 

ATHXONE (GODAHD VAN 
ÜEEBEi Heer van Ameron» 
gen, Gwfel enz. graaf van), 
een krijgsman, onderscheidde 
zich in den oorlog van 1672 
als Kolonel der Nederland-
sche; Ruiterij, en volgde 
W I I I E M III. Prins van Q-
ran/e, öp zijnen togl naar 
'JSngelandi De onderwerping 
yan Ierland ging niet ge» 
makkelijk; na zijne vlugt naat 
'Frankrijk > stak koning JA-
COBDS, met dea graat van 
JfcAirzüN, veldheer der Fran-
sche troepen, naar dat Rijk 
over; maar door W I I I B M III. 
bij den overtogt der Boim ,-
geslagen zijnde, was hg ver* 
pligt* om met een gedeelte 
der Fransche veldheeren Ier* 
land te verlaten, en ander
maal naar Frankrijk overte-
eteken. De Ieren konden in-
tusschen niet onder de ge
hoorzaamheid gebragt worden, 
daar het overschot huns le
gers zich in Limmerick ver
schanst had; noodzaakten zij 
ioning W I H U M door hunne 
hardnekkige verdediging, het 
beleg optebreken. JNadat de 
Ieren eenige versterking had
den gekregen, met den graaf 
yan TincoNEi,, die uit £/•««#» 

H» DEBX,j " P 

rijk met fcrijgsvoorraad en-
20,000 ileederstukken voog 
de troepen terugkwam, werd 
hun moed zoo zeer opge
wekt, dat zij besloten, At/u 
lom te versterken, en de 
werklieden door een Deta
chement van 3ooo manschap
pen te dekken. De Generaal 
Giaxish, naderhand graaf van 
ATHIONE, die in hoedanig
heid van Luitenant-Generaal 
het bevel voerde, ging .dit*-
Detachement op zulk eeaa 
hevige wijze aanvallen, dat 
hij hetzelve noodzaakte _de 
vlagt te n emensr Het gros 
van,het leger stond te Motte 
de Grenogue in slagorde ge» 
schaard. Da graaf VAN ATJÜ-
XOSTB trok tegen hetzelve op, 
en de schrik maakte zich 
zoodanig van hetzelve mees
ter, dat; iradat hunne rui» 
terg de Infanterie had yer* 
laten, deze genoodzaakt was, 
zich in bosschea en moeras
sen te redden. De nederlaag 
was volkomen, en kostte den 
overwinnaar slechts eenen. 
gesneuvelde ea vijf of zes 
gekwetsten. Deze yoorspoeï 
bewoog den koning van En~ 
geland, Me ter verdere be
teugeling der Ieren, eeneiE 
bekwamen veldheer aoodig 
had, den graaf VAN AMJGOSTE 
het opperbevel ovw «jn le
ger in' dat land ojrfedragen, 
die zich daarenboven, door 
zijne innemende manieren, bif 
de JEngelschen «eer 'bemint!. 

I had gemaaktj Nadat de isarlk? 
ft ."' •-. ' . "•• 
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gÊaafvaa SAINT-Eire, Luï= 
tenant-géneraal van het Ftatt» 
sche leger, met eene verster
king was gekomeni die zija 
ïeger talrijk maakte,'trok-de 
graaf' VAN ATHLONB in^het 
fcègin van Junïj 1691 te veld. 
Zijn legér bestond uit i5ba» 
tailloris en 3ooo ruiters, waar
mede hij Ballimore aanviel» 
hetwelk de Ieren; als eenen 
post versterkt hadden, van
waar zij den toevoer van le« 
yensmiddeïen konden beletten: 
de bevelhebber beantwoordde 
de opéischingen, die hem door 
den Generaal gedaan werden 
op eenen fleren toon, maar; 
nadat hij het eerste kanon-
uenvmtt had ondergaan, en 
fcespeurd had, dat de graaf 
.••VA» ĵfcpHioHB zijne grenadie-
ïen in de moeras op leggers, 
sloepen en andere lïgte vaar
tuigen had doen overgaan * 
capituleerde hg, hoewel zg*n 
garnizoen uit 800 soldaten en 
«f» zwaarddragers bestond* 
ivaadaar trok de genetaal 
naar Athlone, zander vele 
moeite, maakte hg" zich van 
Jet gedeelte der stad meester, 
dat aan gene zg*de Vari dé 

lfv!f °" ,'S/e^è" ! * ö e 9 « -* p e r ¥ i e l het hem: om tot 

de Ieren den gèfieelen oever 

J}« goede boWerken ióöiy 

•ÏSÏ4? a d n>e i d eapeïimet 
2 S n ~ g e d e f e t ' «ie voor 
ï n . T ? ? 9 onb™'tëbaar wa-
was »»«t allee» aanzienlijk, 

maar werd zelfs nog door hes 
leger versterkt, uitFranschen 
en t e r en zamengesteld; dat 
zich met hetzelve vereenigd 
had, Zulks belette echter 
den graaf VAN AijaiosEniet.' 
om aan de herstelling der 
brug te werken, welke te 
Ieren ƒ niet geheel hadden 
kunnen vernielen, Wgï de, 
werken in braud waren ge
stoken, moest men den aan
val op de stad en het kasteel 
tot den volgenden dag uit" 
Stellen, waarop de graaf VAK 
AintoNE, zijne benden de 
'Shènrion'door de eenigê waad» 
bare plaats; die zich in dezel
ve bevond j Het overtrekken,' 
de Ieren van den oever der 
rivier ïn het kasteel dreef| 
waarin hg hen aanviel, en 
waarvan hg zich zonder veel 
tegenstand meester maakte,— 
Nadat de graaf VAN ATHÜOKE 
zijne benden weder had doen 
aanvullen^ trok hij op Gal-
loway los} alwaar de Heec 
DILLON het bevel voerde. De. 
ze bevelhehber had op eene 
trotsche wijze de voordeelige 
capitulatie geweigeii* welke 
hém 'was aangeboden, in de 
hoop, M h% door O DONEU,; 
aanvoerder der léren, zou wor
den ondersteund; maar daar 
ODöNBt, toen hg op zesmg-
leri afstands van Gallévay 
genaderd wav Ve t n a m!. 
hij de Engèlschen op znnen 
wig zoude vinden, keerde 
hij terug, Deze aftogt hragt 
den bevelhebber eootog f 

- verlegenheid,- dat hg m»' 
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Nederland voov den ioeta f 
dien deza veldheer in eeaea 
zoo moegelijken togt verwor
ven had, niet ongevoelig was» 
droeg het hem het opperbe
vel over zijne ruiterij op , 
welke waardigheid hij eervol 
handhaafde. Toen de oorlog 
in 1702 weder was losge
barsten > werd hg door de 
staten der Veresnigde* Pro
vinciën tot veld-maarschalk ca 
veldheer des legers benoemd* 
De fierjtog van Bourgondiër 
door den maarschalk »B BOÜJP-
FiEa* vergezeld, het ontwerp 
gevormd hebbende, om hem 
bij Kleef met een talrijk ïe* 
ger va. te sluiten •, zoo rtrok 
deze generaal, die hun oog
merk doorgrond had , met asij-
ne kleine beade, 'onder foetl 
geschut, van' Nijmegen terug P 
en redde een' van de voor
naamste sleufels des grenzen 
van den staat,- terwijl het' 
gros ' des legers Keisersmerê 
belegerde.' Nadaê deze .yero~ 
vering volbragiwas, eindigde 
hg sijnen veldtogï mèi .den 
hertog vata MAHMSOWGH, 
door heë veroveren van ai de 
steden aan de Maas iófc zelf& 
de stad Luik, met fcarecita-* 
del. OnverwacM door éene 
beroerte getrofes, stierf hij 
plotseling op den 11 Febru-
arg 1703, te Utrecht, in de 
Comsaanderg iet ï'eutonische 
orde, "waarvan ft§ commm* 
deur was, '•**. 

lijk capituleerde. Hef verlies | 
eener zoo gesn'gtige plaats 
bragt de volkomene versla; 
genheid onder de Ieren, die 
hun eenig heil nog in de ver» 
sterking van Limmerick zoch
ten,' naar welke vesting zij 
dan ook al hunne troepen 
lieten trekken, niet twijfe
lende of de graaf VAN ATH* 
IONE sou deze stad komen" 
belegeren, om door de vero» 
vering derzelre, de onder-
Werping van Ierland te voï° 
tooijen. — Zij hadden zich 
ïn deze verwachting niet be
drogen; de graaf VAN ATH-
ioNE kwam weldra opdagen, 
belegerde Limmerick en maak
te zich, na eenen hardnek" 
kigen tegenstand der Ieren;-
meester ran hetzelve. Het 
was alzoo, dat de graaf VAN 
ATHIONE in eenen enkelen 
veldtogê eenea veldslag won, 
drie sïerke steden belegerde 
en innaai, een talrijker leger 
dan het ssijne, geheel ea al 
versloeg en vernielde, en op 
deze wijze geheel Ierland, 
dat verscheidene japen* het 
fioofd had geboden, onder
wierp* Bg dit alles was hg; 
èea bemï»Tsel§k overwinnaar, 
ea behandelde hg de over-
wonsenea met .de meeste 
menschlsevendheid, — Al zij" 
ne gewigtige diensten werden 
door koning W I S M A M , met 
den titel vaa draaf van Ath-
hm beloond, dien hij hem 
toer zich zefom en voor zfj-
ae aaL'oaïelfflg-em gaf;, Wijl 
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'ATKIMS (SIK RoBEHa') i ëên 
geer beroemd Engelsch regts-
geleerde, werd in 1621 ge-
fioren. Bg de krooning van 
ICAKEI II. in x6Si, werd hij 
tot Ridder of the batk be
noemd , en werd vervolgens 
in 1679 een der twaalf hbofd-
regters, bij het hof der ge-
meenle-regtsgedingen. Onte
vreden over de wending, 
welke de zaken namen, zag 
hg van de openbare bedie
ningen af, om een Iusthuis 
te gaan bewonen. Maar het 
sragtsgeding van den beroem
den Lord RUSSBH , kwam hem 
Sn zijne rust weder storen. 
Deze lord, die zich door vele 
deugden aanbeval, werd be
schuldigde den moord van KA-
KEI, I. met genoegen te heb-
hen aangezien, zonder echter 
aan de misdaad te ! hebben 
deel genomen» welke hem op 
het schavot had gebragt. Deze 
beschuldiging, dje n i e t o a g e -

grond was, steunde echter op 
geene regterlrjke beween, 
ea de bestaande wetten, be
e l d e n niet8 s te l^ tegen 
aem: ATKINS verdedigde zij. 
jen chént met cene welsprl. 
Jendheid, waarvan men weî  

« n d t a l e n t V i n A n i e t 
aan het schavot ontweldigen. 
g e n S ^ ^ ^ ^ v e r m o , 

den ! ï r A?pJ?ü8 I L van 

? c m to« lotd.chejF.|,aWn of 

eerste president der rekent 
mer, en in plaats van den 

j markgraaf HAJCWAX fot rede-
naar van de kamer der pairs 
te benoemen. ATKIHS over
leed in 1709 op zgn land
goed, Men heeft van km 4" 
l»Q Parlementaire en staat», 
kundige Verhandelingen, te 
8 3 — a,o Verhandeling over, 
de verkiezing der leden vari 
het parlement, en 3.° een 
Vertoog j -dat in den tijd zeer, 
werd toegejuicht, eene bit-; 
tere hekeling tegen Lomwus: 
XIV. bevat, en a! het ge
brekkige van het Éngelsche 
bestuur blootlegt. — Zijn zoon 
ATKINS (Sir ROBEUT) werd 
door het graafschap Gloces» 
ter tot lid van het parlement 
verkozen, schreef öe geschie
denis van dat graafschap, en 
overleed in 1711 in den ou«< 
derdom van 67 jaren. — Een 
andere ATJUNS (RJCHABDJ., 
heeft een werk geschreven, 
getiteld: Verhandeling over 
den oorsprong en de vorderin
gen der drukkunst in Enge
land^ Londen 1664, in 4-° 
Bij werd in het graafschap 
GlocesUr in 161S gebotenen 
overleed in 1677 om schali 
den in de gevangenis. 

J ATIAS; koning van Mau
ritanië, zoon yan tfMNOS e a 

broeden van pM«srasvs% 
werd - voor ; een bekwaam 
sterrekandige gehouden. We» 
zegt, dat men hem de uit
vinding des spheer te danken 
heeft, De dicjjfw hobbea • 
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Voorgegeven alsof t g den He-
snelop zijne schouders droeg. 
Wijl hij de herbergzaamheid 
aan- PEMEVB weigerde, werd 
ihij in eenen berg veranderd. 
In een e Verhandeling over de 
Atlantikers, beweert de Heer 
BACK, dat ATLAS niet anders 
dan JAKOB is , dat de Atlan-
Jikers de Hebreé'rs zijn, en 
dat Atlanüde, Judea is. Hoe-
,weld,eze vooronderstelling zee? 
paradox is, kan men echter 
datgene, wat de schrijver 
dienaangaande zegt, niet le
zen zonder bekoord te wor
den, om er geloof aan te 
hechten. Zie s Historisch —» 
jDritischef ï^ersucïï uber die 
\jtitlaniiquer, Frankfort en 

'JLeipzig, 1777. Sommigen 
zijn van gevoelen, dat er 
nooit geen andere AIXAS IS 
geweest, dan de berg, welke 
dien naam draagt, en dat 
deszeïfs buitengewone hoogte 
lief; deed voorkomen, alsof 
hij aan de sterren raakte, en 
denzelyen dus als eenen uit-

• mvMlenden sterrekundigen to
ren deed beschouwen; dit 
denkbeeld wordt door het vol
gende vers van VIRGIIIUS 
.volkomen uitgedrukt: 

•»"»».•• 133JÏ rJceïi&E Atlas 
Axem liumero torquet «telHs 

ardentïbns ajptuia. 
Dezelfde dichter maakt het 
gebergte Atlas op de volgen
de wijze tot eenen persoon: 

>«..€inctnm assidue cuï nubi-
ijos atrzs 

Fiaiferam capuE, et ysnio pol-
SBtar et Safari: 

. . . - p 

Nix hnmeros infaaa tegit » tam 
ilumina mento 

Praecipitaat eenis , et glacïe « • 
gefc horrida bsrba. 

ATQSSA > oudsle dochter yati( 
CYHÜS , koning van Pemië t 
huwde eerst met CAMBYSÈS, 
haren eigen broeder, en daar*i 
na met den wijze (magus^ 
SMERDIS. In het jaar 3a 1 vooE 
J, C, ging zij een derde huwelijk 
aan mét DAXUVS , bij wien zij 
XEHXES ter wereld bragt, die 
zijnen vader in het koning
rijk Perdë opvolgde. Volgens 
UssEiuxrs j is ATOSSA dezelfde, 
welke in de heilige Schrift 
VASIHI wordt genoemd» Men 
moet niet verwachtenl, hg de 
schrijvers over dit- tijdvak dee 
ongewijde geschiedenis iets 
naanwfeeurigs noch eenparig» 
te yinden: enkel door dezel-
ye met de gewijde geschiet 
derns te vergeken, vindt men 
eenig steunpunt, om f e kun
nen kiezen; maar zelfs de
ze vergelijking is een moei-
jelgk en onzekei; .werk, Ï~» 
Zie ASÜOERBS. 

STHEUS; koning van dr™ 
gos en Mycena, zoon ya», 
PEÏÖSS en HH»O»AMIA; en 
vader van AGAMEMNOW en 
Msssi.Aost leefde omtrent 
het jaar. ÏSQI vóör J. C., Daac 
ïnTusa'Ks, zijn broeder zich, 
bq MÜOVE , zijne fchfgenoo-
te, had weten Jtemind te ma? 
t en , en voor de wraak van 
ATBEOS beduchi was, zoo 
begaf jbg gsich naar, eege yei? 

R 5 
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Ugo.. plaats* ,„ * ^TREÜS Meld 
aich alsof hif met hem ver
doend was, en liet hem op 
pen feestmaal, van twee kin» 
jüeren etea, die,, de vrucht 
ïz^ner misdaad waren. Sis-. 
JNESA , , XEEBXI.I.ON., en VOLT 

ÏTAIKE,.. hebben deze gruwe^ 
Jen- ten tooneeïe gevoerd: 
jmaar wat kant hef doel van 
IdergeigfcV voorslellingej} zijn, 
''•ém om het ''nationale fjarak-
fc; té hezwalfcen, iietzelve 
met wandaden gemeenzaam te 
smaken, de verbeeldingskracht 
<3opr onmenschel̂ ke yoorstel-
ÜiBgen pp.tewinden} eis de 
•harten door eren 200 nutte-» 
3ooze als gevaarlijke1 schokken 
te Verbitteren ? In zgne Ars-
poëtica scheut HofiATins, dern 
gelijke^ onderwerpen".y'aij heil 
ïoqneel te willen, verbannen :'. 

S S ... e voorstelling de? 
3 e » H , g e •**«««*"heeft 

htnJ
 C'JP van vier A e r 

$ ) t o e ^ «ven WO" a g J E 

ais; hij.., gehandhaafd te ne!h» 
ben, eindelijk door AKQHEJ 
IAUS gevangen genoraen,- De
ze vorst liet eeneijzeren toon 
op gijn hopfd plaatsen, en 
hem, op eenen ezel gezeten, 
door al de steden van zijn 
rijk., rondheiden, waarna hg 
herat -yan het leven beroofè. 

Araoros (een Griefcsch 
woord, dat de onbuigzame of 
onver.'seUetyhe beteekent) eene 
der drie Parken of schikgo
dinnen, — Zie PAUKEN 

, .'AWAOTS Lrfeonmg van 
Pergamut * yolle nee? en op
volger van EVMENES, be
streed de Galatié'rs en over
won dezelve, Hg zette zg-
ne veroveringen voort tot am 
hel gebergte Taums,^nra 
den titel van koning aan, 
welken zgne voorgangers wet 
hadden. Hg ondersteunde de 
Romeinen tegen PHIWW»»». 
4a.« koning yan Macedomj 
en overleed na eene 44-jan, 
ge regering.'ia. het jaar 197, 
v W l C vier f«en nala
tende. Hg maakte g h b * 
roemd door zijne « J Ö S 
heid, door *9f dappetheid 
en getrouwheid omtrent zg-
ae bondgenooten» 

• • / A « A * W I V ; « * * * * * £ 

kondig v a f * * s " 

da kroon •aan-, om cezeivc o p h r i o f d v p * ^ 
^ a T W ***** **-
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TIOCHÏÖ , verleende hulp aan 
de Romeinen, deed de inval
len yan DEIHETRIUS ophou
den, en slichtte Attalia, 
PfrUadelphia of Allahidjah 
en andere steden; Hij stierf 
aan vergif, in het jaar i38 
vóór J. G. in den ouderdom 
van 8a jaren. Deze vorst 
was zeer verbonden met de 
wijsgeeren van zijnen tgda 
voornamelijk met POIEMOH, 
'bij wien er echter geene 
groote wijsheid te putten 
was. — Zie POIEMON» —» 
Hej ÏS aan desen AxxAbvs, 
dat de Romeinen, ten voor-
deele der Joden schreven, 

AÏTAXÜS ÏH., toning van 
'Pergamust bijgenaamd Phi-
hmetor t zoon van EUMBNSB 
en SXHATONICB j begon zijne 
regering, door vele zijner 
vrienden en bloedverwanten 
van het leven te berooven. 
Hij Het daarna de zorg oyer 
:.5jne zaken varen, om zich 
enkel en alleen met zijnen 
tuin bezig te houden* Hij 
kweekte in denzelven vergif* 
planten aan, zoo als de aco» 
nvt of wolfswortel en de 
scheerling of dolle - kervel, 
welke hij somtijds aan zijne 
vrienden ten geschenke zond» 
Deze eigenzinnige vorot ver* 
liet den tuin*arbeid, om zich 
roet: het smelten. der metalen 
jbezlg - te houden» Hg was 
begonnen,.: om voor sijae. 
moeder een praalgraf ©gte-
itsgtenj maar $e Jang in, den 

zonneschijn gewerkt hebben
de, overviel hem eene koorts, 
aan: welker gevolgen hg in 
het jaar i34 vóór 'J. C. o-
verleed, zonder kinderen, bij 
BERENICB verwekt, na te laten. 
Men schrijft hem de uitvin
ding der kamerbehangsels toe» 
Hij benoemde de Romeinen 
tot zgne erfgenamen: Popu-
lus romanm meorum hceres 
esto-vrta Kijn testament, waar
op de republiek bezit nam 
van zijn rijk. 

ATTA:MTS (PRISCUS) , in fo
ra'*? geboren, kwam aan het 
hof der Westersche keizers ,• 
en verkreeg den rang van 
raadsheer. Toen AI-ARÏCH 
zich in 409 meester van Ro~ 
me maakte, was hij prefekt 
dier stad. Deze vorst 'Ifet 
hem door den senaat en het 
Romeinsche volk als keizec 
erkennen; maar later mis» 
noegd op hem geworden, be» 
roofde hij hem in 410 vas 
het keizerlijke purper, het
welk hij aan keizer HOHORI-
VB' zond, ATTAIVS verpligf: -, 
om ALAEÏCH als een eenvou» 
dig burger te volgen, werd 
het voorwerp der bespotting 
van het hof van dien ko
ning, die hem daarenboven 
kort daarna, om de Romein» 
gche majesteit al, meer 'era 
meer te vernederen, in hes 
keizerlijk gewaad liet hullen* 
Men wil, dat: AT/AKICH hem 
eens» al* keizer gekleed, vooe 
het publiek deed verschijnen g 
4 
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era hem den volgenden -dag 
a!s slaaf in zijn gevolg deed 
optredeni , Dit, keizerlijke 
schaduwbeeld, nam, na den 
dood van ALAJIICH, net pur
per weder aan, maar wijl 
ïifj noch geld, noch: solda
ten, noch gewesten had, wag 
lig tot in 416, wanneer hg 
«door den veldheer CONSTANT*-
138 gevangen genomen en naar 
Mavsnria -aan keizer Hosoi 
arus gezonden werd, als 
Ronddwalende. Deze vorst 
ïiet hem leven en stelde zich 
,*e vreden met hem de hand 
.t6; doen afhoawenj die den 
:schepter hal gedragen, hg 
vaardigde zelfs een edikt uit 
.waardoor hn aan de krfjgs-
^ d e n , dieÈem gevolgd wa-
xen, vergiffenis schóük. A T -
«f iw stierf op .het eiland 
ffian> waarop hg" door 
«oNORius verbannen was, -% 

AïTAVANïI (PAüiüs) , J)rö-

5» d i e stad triSS ,ni4 ,9 

Scheidde « ^ S 

ftri S* r de ^yalligl 

vergeleken ** , OJ»HJBTO 

3ende g e w e l f d e ^ewchi l -

•««*. 7 r \ e« overleed ïr. 
telte uir „ " '?"•*>* van 

hém:. i»o nta teati JoAcat' 
mr órdinis ser (forum, voor
komende', «l het Iweede deel 
der Acten van BoMAnmis, • 
—̂  a,° Quadragesimale dt 
redilu Ipeccaioris ad D«ump 
Milane, 1479, ia &.la — &* 
Breviarium iotius juris cara-
nitfl Milane, 1478 — 1479} 
in" fol, — i.° Expositiojri 
Psalmos pcanitentialesj Mila< 
ne, 1479 in 4it0 — 5,% De 
origine ordiniaservorumrBi 
MARIJÉ dialogus, Parma 1727] 
in 4.W Florence 1741 in 8.»° 
AirAVANri heeft nog ande^ 
ré werken geschreven, onder, 
andere eene Geschiedenis der, 
heilige CATBAMHJ. van Sien-
na» — Geschiedenis van het 
tiuis-van GomAoa; maar de
zelve zijn niet gednikt ge-
wordenii 

ATTAÏDE( ss. Zie ATAYDBJ 

ATTEÏÜ6 = CAPÏXO| vólgenaf 
TAcnusj een der beroemdste 
regisgeleerden van Rome,tem 
de onder de regering van AU
GUSTUS; Hg was tribuun met 
AO.UII.IUS GAMUS, en consul 
met GEIWANICUS, Ttsmivs 
schonk hem dezelfde gunst* 
welke 1$ onder A w » 
genoten had, en verhiefhej 
tot eervolle bedieningen- «9 
verkeerde op eene *ggew«>" 
v igewgze inden /aan .da t 
het niet geoorloofd was, om 
op r i n ^ de beeWender 
goden te etsen.- Jm «*»"J 
voor srjne godheden hield 
hem niet terug, om PP eene 

http://Ao.uii.ius
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fage wijze voor den keizer 
te kruipen, en zijne harts^ 
ïogten te vleïjen. TIBERIUS, 
die ie verwaandheid had, 
van zich te verbeelden, dat 
hij zich juist en sierlijk uit
drukte , onderhield ATTEIUS 
eens over het gebruik van 
een nieuw woord: » tot dus 
verre, antwoordde ATTEIVB , 
heeft men zich nooit van dit 
woord bediend, maar in het 
vervolg zullen wij ons, uit 
eerbied, voor al hetgene,- waf 
vanukomt, van hetzelve be
dienen." Pomvomva,;•' die 
zulk een laaghartige vleijer 
niet was, voegde er bij: 8 gij 
kunt, weliswaar, o QESAR! 
het burgerregt aan menschen 
geven, maar niet aan woor
den." Auteurs heeft werken 
nagelaten, die doon oude 
schrijvers, welke er frag-, 
menten uit hebhen aange
haald, zeer geprezen worden, 
De voornaamste waren: i.° 
Commentaria ad duodecifn 
tahulas, — a.o Conjeclaneo* 
rum libri CCLX de pontificio 
jure, — S.° He jure sacriii-
eiorum libri decem, -— 4.0 

De senatoris officio. ATOEÏÜS 
overleed in het jaar 23 der 
Christelijke tijdrekening. 

AlTJENDOIÖ (JoANNBB B A P -
i iar i ) werd in het jaar i5ao 
te Capua geboren. Hij om
helsde den geestelijken staat, 
werd wereldlijk priester, en 
gaf zich aan de beoefening 
der schoone letteren over? 

P V 

hg was zeer bedreven in de 
oude en nieuwere talen, ett 
vervaardigde zeer goede dicht-
stulcken. Het aandeel, het
welk hg nam, in den twisC 
tusschen de akademie van la 
Crusoa, waarvan hij lid was, 
en CAMIÏ.I.Ü8 PJEKI&HINO, ten 
opsigte van het verlost Jeru
zalem door TASSO; verwierf 
hem veel eer. Hij verdedig
de den lialiaanschen helden-
dichter tegen al de leden 
zijner akademie, hij welke 
hij in de hoogste achting 
stond. Hij overleed op het 
einde van het jaar i5gat 
door het rad van een rijtuig 
verpletterd , waarmede hij 
was omgevallen. Men heeffi 
van hem ! x.o Orasione nèll** 
essequie di Cdnto »* **4un* 
tria, principe di Spagnay 
flapels 15-; 1, in 4.*° — 2.0 
Orazione militare aW allez-
xa del serenissimo D. Gio-
YAtuut o ' Austria, per la 
pittoria navaie ottenuta dalla 
santa lega nelP Echinadi» 
JNapels, \5j5, in 4*0 — 3.Q, 
Gedichten, uitgegeven met 
eene verhandeling over hef 
heldendicht de Besnonxti 
delV XJra et' Caunxd Pst* 
LEOBXHO i Florence 1584 ïrt 
8.vo _ 4.0 Borso di Xll 
Lezioni soprè la Canzone di 
M. &BAXOB&00 PjsrBSRCAi 
Vergine bella u/c. Mapels 
1604 in 4.to— 5.a Uunita 
della maieria poëtica sotto 
dieci predicamenti e eentimen= 
ti we* due principi della tos» 
5 
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cctnct e latiaa poesid Petrar» 
ca e Virgilio, Napels 1724 
In &vo Het was AITEKDOLO , 
die, na den dood van TEAN» 
6111.0, het werk van dien 
«lichter verbeterde, hetwelk 
3en titel voert: Ze lacrima 
di san PXETRO , door den 
schrijver onvoltooid gelatep, 

. ATTEREusy (FEAWCISCÜS) , 
«den 6 Maart 1662 te Mid-
dkton in het landschap Buc 
Mngham geboren. Zijne eer
ste studiën aan de collegiën 
Van Westmumter en Oxford 
volbragt, gavea reeds te ken
nen, wat men van hem kon 
verwachten. Reeds in den 
ouderdom van 22 jaren bragt 
m 3en ABBAION en den A-
mwosBiu. van dea Eneel-
schen dichter JDRYBENJ j n \^ 
innsche verzen over. In 1687 
m welk jaar h^ den docto-
S ^ ^ t v i n g ^ c h r e e f h g 
«ene verdediging voor MAI 

S i ^ ^ %en de Ca-

verdienste u ? t S t K
6 e n - g e 

ÏSK ^ 'WM de? 
ia %>,,* T?est

t
muni"ar> en 

'*&^ Va ,SdCh°P/aa i ï -

^ ' a i c h v o o r ^ n
A T 1 E B E Ü ? Y ' 

^^ verC/l/retende?t 

sloten, en in het volgende jaaï 
uit het rijk verbannen. Deze 
Anglifcaansche Bisschop, die 
naar Frankrijk was overge
stoken, werd er de vriend der 
geletterden, om zijne kunde 
en zijnen smaak werd Mj er 
algemeen gezocht, en om zij
ne vriendelijkheid en zijnen 
bevalligen omgang, .algemeen 
bemind. Hij overleed tePö* 
rijs in 1732, in den ouder
dom van 71 jaren. Men heeft 
van hem: i° Leerreden, in 
het Engelsen, — 2.° Latijn-
sohe Brieven, de beste let-
terkundigen waardig: men 
vindt dezelve in de verzamel 
ling van Letterkundige stukr 
ken; door den abt GKANET. 
m~ 3.° Overwegingen over het 
karakter van 3AM in Vsn: 
eizivs, aan het einde van den 
ViBGiiirs van den abt »s» 
FONIAINSS te vinden. Deschra-: 
ver vérvaardigde zulks gedu-. 
rende zijn verblgf te Pargs, 
zoo als hg zulks door deae 
sierlpe dichtregels, waar
mede hg zgn verhaal eindigt, 
zelf zegt: 

HÏBC ego Insi 
Ad Seguanaj «pas, X«m«''»° a 

Jamsenior , langMMqpe, sed 
ipsa in motie meorum 

Qww colui patriaeqne memox* 
aec degeaer üsqanta. 

geleerde Bogetelun8B,eeMB 

eeuw. Hg fiee![Y„'„, het 
ne werkea geschreven:-.W 
meest fcekende is zg* - ^ 
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mentarium in liet Engelsch 
over het Boek der getallen, 
i6i3 in {oh 

ATTIOHI. «— Zie Oom 
u'AïTXCHI. 

AÏTICUS (Ti rus POMSO» 
NIUS), Romeinsch ridder, de 
zoon van eenen vader, wel
ke de letteren beoefende, en 
hem den smaak voor dezelve 
inboezemde, was met CICE
RO, zijnen tijdgenoot naauw 
verbonden. De verbanning 
van CINNA en STOM. ver-
pligtte hem de wijk naar A-
thene te nemen.. Hij leerde 
aldaar de Grieksche taal. met 
zoo vele oplettendheid, dat hij 
dezelve met even zoo vele 
gemakkelijkbeid sprak als het 
Latijn. Nadat de onlusten 
onder de Romeinen bedaard 
waren, kwam ATTICUS in 
zijn vaderland terug, het 
leedwezen over zijn vertrek 
van al de Atheners medene-
mende; Een zijner oomen liet 
hem bijna een millioen na, 
waarvan hij zich enkel be
diende, om zich vrienden te 
maken. De beroemde rede
naar HOBTEMSIÜS, en al wat 
er in Rome aanzienlijk was, 
werden op de naauwsfe wijze 
met hem verbonden. Gedu
rende de burgeroorlogen yan 
PoMBEius en CJESAK, van 
MABCÜS ANTOHIUS en BKU-
TWS, gedroeg hg° zich zoo wel, 
dat hij door alle, zonder ee-
nige verdenking inieboeze-
men,. bemind weed. Tevre

den van zijn leven * tusschen 
de vermaken des geestes en 
die des harten te verdeden, 
sloeg hij bestendiglijk alle be
dieningen van de hand. Hg 
schreef Jaarboeken, Lofreden 
op beroemde mannen ia dicht
maat en verscheidene andere 
Grieksche en Latgnsche ge« 
schriften. Tot den ouderdom 
van TJ jaren genaderd, zon
der met eenige ziekte te 
hebben geworsteld, gevoel
de hij het gebrekkige der 
wijsbegeerte, daar hg den 
moed niet had., om de zwak
heden des ouderdoms te ver
duren ; hij liet zich uithon
geren, hoewel zgn vriend 
CICERO, al zijne pogingen 
had aangewend om hem te 
doen begrijpen, dat de ware 
wijsbegeerte elke soort van 
zelfmoord verbood, en dat 
het den menscfc niet geoor
loofd was, willekeurig den post 
te verlaten, waarin God hem 
geplaats had. Püs omnibus 
retinendus est animus in dus? 
todia corporis, nee injussu 
ejus a quo ills datus est, 
ex nita migrandum est. Hg 
overleed in het jaar 33 vóór 
J. C. CICEHO heeft de heide 
schoone verhandelingen de 
Amicitia en de Senectute 
aan hem opgedragen, en hem 
een groot aantal brieven ge
schreven, waarin hij over de 
aangelegenheden der repu* 
bliek en zijne huisselijke za
ken verslag geeft. De abt 
MoNKGABüT heeft dezelve met 
aaateekeniagen ia het Fraoscfa 
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vertaald, 6 DJ,» fa ta .° 

AITICVB (HEROIHGS)J zoon 
van ATTICUS, onder NEK VA 
ïn het jaar 97 na J. C, land
voogd van geheel d.&ië, stam
de van MIITIADJES af; een 
zijner voorvaderen was Con
sul van Rome geweest, en 
ini het jaar 143 werd hij zelf 
ook tot die waardigheid ver
heven Een leerling van F A -
VOBINBS en POMMON zijnde, 
werd hij de leermeester van 
keizer VEKÜS, maar indien men 
deze opvoeding volgens demi-
ver vrachten zal beoordeelen, 
strekte zij hem weinig tot eer, 
Zijn vader had hem onnoe
melijke rijkdommen nagela
ten;^ maat boven al zijne 
schattenyerkooshq den roem 
©in voor de vuist, op eené 
welsprekende wijze, het woord 
te kunnen voeren. Men zei-
Je van hem, dat hg de 
Gnehche taal zehe en de 

Hg had verschillende werken 
vaneEteld; T ^ ^ Ï S 
S roem°VeffJf

blerea' d a » S L S M HMkrf hoog 
fiejaard* Men wil dat hü in 
« g « ouderdom aan 9ee? 

Hff i* mn> d" Sm 

^ m S L ^ ^aards 

"tóT Hrai(le ge,5<Je*°' •»• 
Hojur, 

In de zestiende eeuw fieeff 
men een Grieksch gedenk-
teeken gevonden, hetwelk 
van dezen ATTIODS melding 
maakt. Hetzelve bestaat In 
eene marmeren zuil met op 
schriften, welke SAOTUÏSB 
met aanteekeningen heeft int 
het licht gegeven. 

Aürrcips, een monnik van 
Sebastein jlrmenië, diende, 
nog maar priester zijnde, als 
getuige tegen den heiligen 
JoANNÈS CHRYSOSTOMUS, toett 
deze nit Konstantinopel werd 
verjaagd. Hij volgde in 406 
ARBENUS, op den Patriarcha
ten stoei van Komténtinopei 
op, niettegenstaande de wet
tige herder; de heilige JOAN-
SBS CHRYSOSTOMTTS nog leefde. 
Paus IMWOOENTID3 f,, en vers 
schillende Oostersche bisschop
pen keurden deze verheffing 
af. IMNOOEMTIUS zond zijne 
legaten om den heiligen Jo-
ANME8 CÖRY8OSTOMI;S te her
stellen, maar zij werden door > 
de partij van Axxiovt mis
handeld, zonder dat het ze
ker is, dat AïTicrs er deel 
aan nam, daar alles op be
vel der keizerin EVDOXIA., 
welke willekeurige* ageer
de , geschiedde; endereden, 
waarom men er aan moes 
twijfelen, is, dat, na den 
dood van den heiligen JOAN- • 
NB3, de Paus hem zijne ge
meenschap verleende, op 
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Voorwaarde echter, dat hij 
den naam van den heiligen 
Patriarch in de Dyptichen (*) 
zoude herstellen, hetwelk AT-
Tictrs/ zonder eenige tegen
kanting, dadelijk ten uitvoer 
bragt. Wettig bezitter van 
zijnen stoel geworden zijnde, 
Stichtte-en onderwees hij zij
ne kudde, Hij schreef eene 
verhandeling de fide et virgi-
nitate voor de prinsessen, 
dochters des keizetó AROABIUS, 
De1 heilige CnuMyos en de 
heilige 'Paus GBIESTINOS prij
zen hem zeer, en bedienen 
zich van zijne getuigenis te
gen de dwalingen van NES-
TORIUS;' De kerkvergaderin
gen van Efete en Ghalcedo-
nië halen zijne schriften aan, 
om van dezelve met de ge
tuigenis van andere vaderen * 
eene aaneenschakeling van 
overleveringen te vormen, 
tegen de dwalingen der Nes-
torianen en Eutychianen. De 
heilige PROSPER prijst den ij
ver, met welken hij de Pela
gianen door de oudheid des 
geloofs beschaamd maakte. 
Hij overleed in 4ajr» 

ATTÏHAJ een Scytïseh en 
afgodisch vorst, bijgenaamd 
de geesel Gods, koning der 

Hunnen in 434- Hij regeerde 
in den beginne met zijnen broe
der 13I,EDA , welken hij later liet 
ombrengen, en schreef dezen 
moord aan eene ingeving des 
Hemels toe. Om;zich des te 
beter in den eerbied der Hun
nen Ie handhaven, maakte 
hg hun diets, dat hij den 
degen van hunnen bescherm
god had gevonden, met wel
ken hij naar hef bestuur der 
geheele wereld kon dingen. 
Hij begon met Thraciëm het 
Oósfèri te verwoesten, en 
legde aan keizer TBEODOSMTS 
den Jonge eene schatting op. 
Daarop drong hij naar den 
kant van den Donau en den 
Rfn'i verwoestte allesJevuur 
en f e zwaard, kwam ia Gal
lis, plunderde Trier, Warms, 
Ments p hongeren, Arras, 
enz. De stad Trof es werd 
door haren Bisschop gered 
(Zie JLoro. of hvwa — Hei-
%<?-—), In 45i viel hg' op 
Orleahs aan. AETIÜS , V Ï H E -
ODORIOUS en Miaouëüs, die 
hunne benden tegen dit bloed
dorstige monster vereenigd 
hadden verdreven hem van 
deze ;stad. Kort daarna le
verden zij hem slag in de 
vlakten van Ch&hns (**), en 
doodden hem* zegt men, 

(*) Zie: Fi GmHDHATH; Liturgisch Woordenboek der 
'Roomsch-Cathólgke kerkgebruiken, artikel Dïpa'ioan«, — 
h Bosch 41824 •„ Ver ta le r . 

(**) Vale schrijvers zijn yan gevoelen, dat ATTIJM io het beleg van 
uneans verslagen werd, ea dat men in plaats van Campia Catalau-
niei* Secalaunicis moet lezep; daar de slag, volgens hen $M Sologne 
i&ocalaunum. of Sacalania) geleverd wan. Het is werkelgk inoegel^k 
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meer dan ioo,óódmSöèchap": 
pen; maar het is goèdj zich 
altijd te binnen te brengen, 
dat in bef verhaal der oude 
veldslagen, het getal der ge» 
sneuvelden, zoowel als dat der 
strijdenden 'bijna altijd over
dreven wordt. A T I I I A had in 
het midden zijner legerplaats, 
eene« grooteq brandstapel 
«loen oprigtOT, waarop hq 
ssich; in geval hij de neder
laag bevvam, mef al zijne 
schatten, werpen moest, •,-* 
Het sou met: hem gedaan zijn 
geweest, indien AEXIUS , wek 
ïevreesde, dat de nederlaag 
der Hunnen' de tnagt van 
ÏHoaiSMONp; koning der Go-
then, zoon van THBODQRIOH , 
ïn Jen veldslag gedood, al 
te zeer «oude versterken * dien 
vorst niét belet hadde, het 
leger der Barbaren te over-
ïompelen, e» 'hen allen te 
vermoorden; AXKHA had den 
*ga , om naar den Bnn terug 
*e waken, Van daar trok hij 
«aar Pannonië, om troepen 
te werven, en zijne magt te
gen Xtalië te vereenigen, het
w e l k ^ in 4 5 a binnentrok, 
« e stad Aquilea, was de eer
s te , w a a r v a n h$ zich mees. 

f c L ? ^ ' Na V al d* 
tZ}'inml gWPPWendein-

S Mn]zic,,d te h c b b e n > 

terder.gesleclitis, '^ ble. 
den derzehet bouwvallen, 
den wnsgeerigenrefeiger thans' 
nog een indtukwrwekkeiid 
tooneel aan. Mkm, pa. 
duet, Vfinetil, Mantw, JPi-
aoenza, 'Modena, Paima, 
en bijna geheel lambardfë 
en Venetië, ondergingen tot-
zelfde lot, Hij had tot vooi-
wendsej van dezen oorlog de 
weigering genomen, welke 
men hem had gedaan, om 
hem HONQÏUA , zuster van 
VAIENTINIANUS III, overfele* 
veren. Deze prinses had de 
laf haitignejd gehad, om de 
hulp van AyxitK tegen hare 
familie interoepen. Zij had 
hem ook gevraagd, -om oa« 
der hQt getal zijner eclitge-
nooten opgenomen te worden. 
Onder den schijn van oe ver
volgde schoonheid te willen 
verdedigen, wchte ATTIIA, 
mtit de hand van HONOBIA, 
de helft des rijks. De hei
lige -Paus -LEOJ bevreesd, 
dat Rome'en zijne kudde, 
de prooi van dien veroveren* 
den Barbaar zouden worden, 
had moeds genoeg, om hem 
te gemoet te gaan, en hem 
tot groote verding van zijn 
geheele leger, te Overreden, 
van terugtetrekken. BARO-
NÏTTS verhaalt, volgenseenen 
schrijver der achW« eeuw, 
dat AITI IA twee eerwaardi
ge personen; welke men voor 

^ - S v d ï ' A ™ ^ * * beleg van O r W * ' • « J g t l S j S 
*°k *W* L . ^ i g e m e e n ** morden: De f lal te f«B OttoB» 

«««nut, om dit Termoedtn te bevestigen. 



èen heiligen PETHÜS en PAV-
MTS heeft gehouden, naast 
den heiligen LEO zag staan, 
terwijl hg sprak. Zeker is 
het, dat de plotselinge temg-
fogt van dien Barbaar, op 
de stem eens priesters» een 
grooter wonder is , dan alle 
verschijningen. Met eenen 
onnoèmelijken buit trok e hij 
den Donau weder over, In 
het volgende jaar kwam bij 
in Gallis terug; maar door 
THORISMOHD verjaagd, durfde 
hij er zich niet meer te la
ten zien. Hg huwde kort 
daarna met eene dochtervan 
ém koning der Bactrianen, 
ea gaf zich op den avond en 
in den nacht zgaer bruiloft, 
imet zoo veel drift .aan de 
vermaken vaa tafiel en bed 
over, dat hem, ingeslapen 
pijnde, eene neusbloeding o-
verviel, waaraan hij in 453 
stikte. Zie daar het uiteinde 
yan eenen veroveraar of lie
ver van eenen verwoester, 
die met een" onstuïmigen 
moed, de wreedheid, de list 
en het bedrog vereenigde. 
Hij nam in gijne Brieven en 
edikten de volgende titels: 
jirxtzd, Jilius BBSDDUI t 
nepos magni NMMROV, nu° 
tritus in Èngaddi, XJei gra-
tia} ress Munnorum, Medo*-
rumt Gofhorum, Dacorum, 
raeius orbis et flagcllum Dei, 
( A Ï Ï Ü Ü A , 2KJOQ yam BEHDE-
Riua, klein-zoon vaa den 
grootea NEÏIROD, te Engad* 
di opgevoed, door Gods ge? 
wade, koning-des Hunaera, 
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Meders, Gothen, Daciërsj 
de schrik der wereld en de 
geesel Gods.) Hij was ge
woon te zeggen: » dat de 
sterren voor hem nederriew 
len, dat de aarde beefde, 
en dat hij voor de geheele 
wereld een hamer was." 
Slella pree se cadere, terram 
tremtrèj se malleum esse u-
niversi orèis. Hij werd ge» 
durende twintig jaren met de 
eerzucht gekweld, om de 
aarde te onderwerpen, en 
hij roofde het grootste ge
deelte der schatten uit de 
paleizen der koningen, enkel 
om dexelve onder zijne sol
daten te verdeden. Na zijne 
veldtogten rustte hij in eene 
hut, waarin men hem ia 
bouten schotelt spijs voor
diende. Dus moest het ka
rakter vaa eenen man zijn-
die bestemd was, om de ver
wijfdheid en bedorvenheid der 
Romeinen te tuchtigen, AT-
ÏILA was klein «maar zeer 
sterk; hij bezat eene sterke 
en welluidende stemj de ko
ningen , die zijn hof volgden, 
zeiden dat zij de gestrengheid 
zijner blikken niet konden 
verdragen. 

AIIHIÜS. ' —Zie Umvhva 
(MAECUS A T T I U Ü S ) , 

AÏTILIUB f een Lafrjnseïi 
dichter, heeft eenige treur» 
spelen, en onder andereis 
Elecim geschreven; hetwelk 
hi j , 5500 als CICERO jsulks 
opmerkt, die zijne yerzen 

ï. 
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foartf vond; oïf SÓJPHOOEES yer* 
iaaJd had, SUETONIÜS maakt 
ook gewag ran dit stuk. Hij 
leefde omtrent het jaar 6 i5 
aa Rome, 

"•' ATTIBET (Broeder JOAN? 
NES ÖIONYSIUS) , den 3 i Ju

li} Ï702 té j?<#e itkFranctie* 
Comté geboren» Zijn smaak 
dreef hem al spoedig tot de 
schilderkunst, l i g beoefende 
in den beginne agne kunst 
ïa Franhryk, en begaf zich, 
öp verzoek van den' mark
graaf DE BROSSIA> zijn be
schermer,«'öaar^ Home, öm 
Kich aldaar te volmaken. In 
den ouderdom Van 30 jaren 
S»ig hij , ia hoedanigheid 
van leekebroer j onder de Je-
mea. Nadat de Jesuiten 
,van Sma, voor hunne Missie 
eenen schilder hadden 'se. 
vraagd^erzochtAxa-ïnE^ora trSd van ? 'W» 

hm*** *?" aan' '*«' 

worve». B e S / r a i ^ 
MtMtand; moest h l S 

schilders ,L - e &tte5che 

.^» troon . d e t08»raaals i r o o n» en yergcootte da

gelijks zgne staf en door nieuJ 
we! veroveringen. E m zoo 
gvéng als de keizer was ia 
net overwinnen, was Awr. 
RET salks in het schilderen
en elke maand bijna zag men 
eenige nieuwe schilderij ont
luiken ter eere van eenen 
nieuw gewonnen veldslag, Ds 
snelheid, met welke hij ver-
pligt was dezelve te vervaar
digen, belette hem, er alle 
volmaaktheid aan te geven, 
waarvoor dezelve vatbaar wa
ren; de keizer was echter 
gretig, om er zijne apparte
menten mede- te versieren• j 
zonder twijfel* wijl hij, on* 
danks zgne gebreken, geea 
mededinger had. Hg had 
eene woning ia het paleis; 
KiE*NiioN& ybnd vermaak hem 
dagelijks te zien werken, en 
beirioedigde hem door vlei-, 
jende uitdrukkingen. Den 
dienst van zijnen ABEMES wil
lende beloonen, zond hg hem 
het Brevet van Mandarin: 
de nederige broeder weigerde 
zulks standvastiglgk, en •wil
de zelfs de hem aangebode
ne jaarwedde niet aannemen; 
Door werkzaamheden or«Ia« 
den, die hem geeaen oogenblifc 
rust iietea, overleed hg IB 
1768 in den ouderdom van 
66 jaren, nog achtbaardee 
door zgne deugde^ dan be. 
wonderenswaard/g door zgn 
kunsttalent Volgens het ver̂  
haal der Missionarissen, be* 
zat -AOTiBB» veel vuur, le
vendigheid, eenen doordnn-
genden geest en jeederegods. 
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vrucht' met het beminnelijkste 
karakter vereenigd. Al zijne 
schilderijen worden in een 
appartement des keizers be
waard, in Sietwelfce niemand 
wordt toegelaten. Zijne schil
derij de Engelbewaarder ver
siert de kapel der JNeophyten 
in de Kerk der Fransche 
missie van PeHn, , ïn het 
37s'e deel der Lettres édifi-
antes (Stichtelijke Brieven), 
vindt men eenen brief van 
AïTIBET. 

'ATWHEX (FRANÖISOÜS) een 
beroemd beeldhouwer $ werd 
den 13 December 1728 te 
JDóle geboren. De beelden, 
de vier jaargetijden voorstel
lende, die van den heiligen 
'ANDBEAS en van den heiligen 
•JOANNES zijn van hem, zoo 
wel als vele andere hoofden 
'der voornaamste groote man-» 
nen zijner provincie. Hij 
werkte met Piaxt, aan het 
standbeeld van VOI/FAIRE; dat 
op de stoókkamer van het 
Thèatre - Franpais (JFmnsch' 
tooneel) werd geplaatst. Hij 
is ook de vervaardiger der 
schoone fontein van JDóle het 
eenige gedenkteeken ter eere 
van LQDE-WIJK XVI. ƒ gedu
rende de regering van dien 
ongelukkigen vorsf opgerigt. 
Deze- beroetade beeldhouwer 
had hetzelfde lot als CAMO-
'&m en DANTE t ea stierf dea 
J4 Julrj 1804 ia een gast
huis; hetwelk tea bewijze 
verstrekt, dat beroemdheid bij 
$e feuas^isaars nieï alïrjd tot 

groote fortuin! geleidt. 

ATTO of ATTOJT, •— Zift 
. Aca'oN.,' 

ATWOOD (GEOKGE) een be-: 
roemde Engelsche natuur
kundige werd in 1742 gebo
ren, fieeds in zijne eerste 
studiën, -werd hij door zij
nen smaak en zijn talent tot 
de natuurkundige wetenschap
pen medegesleept, ia wejka 
hij groote vorderingen maak
te., Te Gambridge tot. Hoog-: 
leeraar benoemd, kweet hg 
zich met roem van zijnen; 
pligt; en lokte al wat groots 
waa ia de stad tot zijne 
Cursus uit. .Nadat de be
roemde PITT hem slechts een^ 
maal gehoord had, verwierf 
hij voor hem eene bediening 
bij de fiaancië'n, en eeaer 
jaarwedde, welke hij totaals 
den dood des ministers (1806) 
genoten heeft. Hg overleef» 
de zijnen beschermer slechts 
één jaar , en heeft nagelatea; 
ï,° Verhandeling over de regt~ 
lijnigë en kringvormige bewe
ging der ligehamen, meteene 
beschrijving van te dien einde 
gedane proefnemingen, HIJ is 
het, die het werktuig heeffc 
uitgevoaden, hetwelk in de 
natuurkundige kabimeiten, 
dient, om de wetten van da 
valling der ligchamen te ont
leden. — a.° Ontleding eener, 
Cursus over de grondbeginsel 
len der Natuurkunde, aan 
de Universiteit van Cambrid-

1? s^Myies,i **3 ^J 0 .%?rac%e 
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nasporingen , over de theorie 
„der beweging, om den tijd 
der slingering f van de sMn°» 
gers der uurwerken te bepalen. 

ATTS, een jonge Phrygiër t 
welke door CYBEUB smoorlïjïc 
bemind werd. Deze godin 
droeg hem de zorg over de 
offers op, welke haar werden 
opgedragen, op vporwaarde 
echter, dat hij zgne gelofte 
Van kuischheid niet zoude 
schenden. Wijl ATYS dezel* 
ve niét gehouden had, zoo 
strafte hg" zich zelven, door 
een gesnedene te worden< CY» 
BEXE veranderde hem in ee-
nenpqnboom. CAÏÜMTTS heeft 
eeu dichtótufc en g r a u w * * „ 
een zangspel op dezen jonge-

E l ï ï B E .VA3ST HET 

ling vervaardigd- men kaa 
ligtelgk nagaan Jfioe veelde 
zeden van een volk en vooral 
van de jengd er bij winnen, 
met dergelijke voorvallen {a 
hobren bezingen. 

ATTS, zoon van CHESBS, 
werd door ADHASTPS , die hen 
voor een wild dier aanzag, 
op. eene jagfparfij gedood; 
om voor dezen moord te boe
ten, doorstak zich ADRASTUS 
met zijnen degen op den 
brandstapel van AÏYS< JWaar 
dit verhaal is zeer onzeker, 
Men tw^felt zélfs of de ge-
heele geschiedenis vatf CHB-
sns niet tot de fabelachtige 
tgden behoort. 

TWEEDE DJ3E£» 
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